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Πόσο φίλοι οι σύμμαχοι;
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

να βιβλίο που διαβάζεται «απνευ
στί». Μπφό, ευσύνοπτο (255
Η πίστη γεννάει
σελίδεε), αρθρωμένο σε πε
νήντα ερωταποκρίσειε. Θέμα καιπολιτισμό, η ιδεολοτίτλοε του βιβλίου: «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙ γικοποιημένη πίστη
ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ». Συγγραφείε:
Αγγελοε Συρίγοε και Ευάνθηε Χα- γεννάει θάνατο.
τζηβασιλείου, πανεπιστημιακοί
καθηγητέε. Στιε Εκδόσειε Πατάκη. βληματισμόε αυτού του βιβλίου.
Αν το ξεκινήσει κανείε, δεν το Απαραίτητοε είναι ο προβλημααφήνει από τα χέρια του, το βιβλίο τισμόε, όχι οπωσδήποτε κοινέε
τον συνεπαίρνει. Γεννιέται στον οι πεποιθήσειε.
αναγνώστη, αυθόρμητα, η ανάγκη
Ισωε ο μοιραίοε παράγων, που
να διαβαστεί αυτό το βιβλίο από οδήγησε και στη Μικρασιατική
ευρύ κοινό - για να συνεχίσει να Καταστροφή, να ήταν η αδυνα
υπάρχει ιστορικά ο Ελληνισμόε, οι μία του νεωτερικού Ελληνισμού
προϋποθέσειε θα γεννηθούν από να λειτουργήσει πολιτικά με συ
την ευρύτερη δυνατή μελέτη τηε νείδηση, όχι εθνοφυλετικού κρα
Μικρασιατικήε Καταστροφήε του. τιδίου, αλλά με συνείδηση ακατάΣκεφτόμουν μεθοδεύσειε: Λ.χ. λυτηε συνέχειαε πολιτισμού. Μια
στιε πανελλήνιεε εξετάσειε για τέτοια «συνέχεια» δεν μπορεί να
την είσοδο σε πανεπιστημιακέε προκόψει από την καλλιέργεια
σχολέε, αλλά και στα απαραίτητα πεποιθήσεων, ψυχολογικού ρομα
προσόντα για την ανάληψη κρα ντισμού ή πολιτικήε «εθνικοφροτικού λειτουργήματοε, να προα- σύνηε», ο πολιτισμόε σαρκώνεται
παιτείται αφομοιωμένοε ο προ- πάντοτε και μόνο στη συνέχεια
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τηε γλώσσαε, τηε ιδιαιτερότηταε
των θεσμών, τηε αχρονίαε των
βιωματικών πεποιθήσεων.
Το ελλαδικό, μετά την Τουρκο
κρατία, κρατίδιο το συγκρότησαν
οι Βαυαροί με καίριεε κατασφαλίσειε «εξευρωπαϊσμού», δηλα
δή αφελληνισμού του. Το βιβλίο
των Συρίγου και Χατζηβασιλείου
καταγράφει τη σκόπιμη βοήθεια
που πρόσφεραν στον Κεμάλ Γάλ
λοι και Ιταλοί (σελ. 229), σαφώε
οι Μπολσεβίκοι, την ακραιφνώε
ιδιοτελή στάση των Αγγλων. Απέ
ναντι στο ενδεχόμενο να κερδί
σουν οι Ελληνεε την αναμέτρηση
με τουε Τούρκουε, αναζωπυρω
νόταν στην Ευρώπη η ανθελλη
νική υστερία φόβου και απέχθειαε για το ενοχλητικό «Βυζάντιο».
Οι πανελλήνιοι πανηγυρισμοί
για την εφήμερη απελευθέρω
ση τηε Κωνστανηνούποληε και
τηε Σμύρνηε, οι σημαιοστολισμοί
με τη γαλανόλευκη και τα δάκρυα
χαράε του πλήθουε, αφύπνιζαν
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έναν ξέφρενο ενθουσιασμό παλιγγενεσίαε στην Ελλάδα, αλλά
πολλή δυσαρέσκεια στη Δύση.
Ηταν πολύ ενοχλητική η νεκρα
νάσταση τηε Ρωμιοσύνηε.
Τώρα, που το παιχνίδι είναι
οριστικά και τελεσίδικα χαμένο,
μπορούμε (ακίνδυνα άραγε;) να
διερωτηθούμε για τα τότε λάθη
και το κόστοε τουε. Το βιβλίο κα
ταφεύγει στα κοινώε παραδεκτά
λάθη εμπάθειαε, κοινωνικού διχα
σμού, κόπωσηε από τουε απελευθερωτικούε πολέμουε μιαε δεκαετίαε περίπου. Αιωρούμενο μένει το
κρίσιμο ερώτημα: Πόσο φίλοι μαε
ήταν οι τότε τάχα και σύμμαχοί
μαε, πόσο εγκληματικά ανυποψία
στοι ήμασταν εμείε, που πιστεύα
με ακόμα στον εμβληματικό στόχο
τηε Ρωμιοσύνηε, στην Αγια-Σοφιά
τάχα και συνταιριασμένη με το
«cogito» και τον Πύργο του Αϊφελ;
Να πολεμάμε με θυσία χιλιά
δων παλικαριών για έναν στόχο
που οι «σύμμαχοι» και «προστά-

τεε» μαε τον είχαν προγραμματι
κά αποκλείσει, ήταν εθελοτυφλία,
ήταν τρέλα, ή απλώε η ενδημική
στουε Ελληνεε επιπολαιότητα;
Η αδούλωτη ελληνικότητα τηε
Μικρασίαε, αδιάπτωτη, από τον
Ηράκλειτο τον Εφέσιο ώε τον Ρω
μανό τον Μελωδό, παγιδεύτηκε
στην απατηλή νεωτερική σύμβα
ση του «έθνουε-κράτουε», στην
εξευτελιστική μίμηση θεσμών και
«καλλιέργειαε», στοννεκροφόρο
«πολιτισμό» των ατομοκεντρικών
«δικαιωμάτων» και των «συμμαχιών» του συμφέροντοε.
Το βιβλίο των Συρίγου και Χατζηβασιλείου είναι συναρπαστικό,
αλλά και πρόκληση για κριτική
αναμέτρηση με τον αυτονόητο
αφορισμό «ανήκομεν ειε την Δύσιν». Σήμερα πια το παιχνίδι είναι
οριστικά χαμένο, ο Ελληνισμόε
(κράτοε, κοινωνία, θεσμοί) ορι
στικά πειθαρχημένοε στην αυτο
κατάργησή του. Δεν είναι ακόμα
θεωρητικά διατυπωμένη η υπο

χρεωτική πειθάρχηση λαών και
κυβερνήσεων στον απόλυτο αυταρχισμό των απαιτήσεων του
ΝΑΤΟ. Ισωε κάποιοι ελάχιστοι συ
ντηρούν στη μνήμη τιε συνέπειεε
που είχε η τόλμη του Καραμανλή
να αποσύρει την Ελλάδα από το
ΝΑΤΟ μετά τη σκανδαλώδη αυθαι
ρεσία κατάληψηε τηε Κύπρου από
τουε Τούρκουε. Αλλη ελάχιστη μει
ονότητα ασφαλώε θα θυμάται τον
φρικώδη εφιάλτη βομβαρδισμού
και καταστροφήε τηε Σερβίαε, το
1999, από τη νατοϊκή αεροπορία.
Η πουριτανική Δύση δεν αστειεύ
εται, κυρίωε όταν έχει να κάνει με
ετερόδοξουε οιηματίεε.
Το βιβλίο για τη ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙ
ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ήρθε στην κα
τάλληλη στιγμή. Να μαε θυμίσει
ότι, συνειδητά ή ανεπίγνωστα, το
Σχίσμα τηε θρησκευτικήε διαφοράε συνεχίζει να γεννάει εκατέρω
θεν απανθρωπία. Η πίστη γεννάει
πολιτισμό, η ιδεολογικοποιημένη
πίστη, στην κυριολεξία, θάνατο.

