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Το αίσχος της Ευρώπης 
 
 

Στο χείλος του χάους, γιατί δεν ταιριάζει με την Αγορά· 
κι εσύ μακραίνεις απ’ τη χώρα που σου πρόσφερε το λίκνο. 
 
Ό,τι αναζήτησες με την ψυχή, και το θεώρησες ευρημένο, 
θα καταστραφεί τώρα, αποτιμημένο μαζί με τα σκουπίδια. 
 
Σαν γυμνός χρεώστης συρτός στη διαπόμπευση πάσχει μια χώρα, 
με λόγο αδειανό το ευχαριστώ που θα της όφειλες. 
 
Σε φτώχια καταδικασμένη η χώρα που ο πλούτος της, 
υιοθετημένος, στολίζει μουσεία· από σε προστατευόμενη λεία. 
 
Αυτοί που τυράννισαν με βία όπλων τον ευλογημένο με νησιά τόπο, 
κουβαλούσαν στα στρατιωτικά σακίδιά τους τον Χέλντερλιν. 
 
Μόλις κι αντέχει ακόμα η χώρα, που τους εξουσιαστές της 
τους άντεχες άλλοτε εσύ ως εταίρους. 
 
Χώρα δίχως δικαιώματα, εκείνη που η ισχύς τού αλαζόνα 
την κάνει να σφίγγει όλο πιο στενά το ζωνάρι. 
 
Απέναντί σου φορά η Αντιγόνη τα μαύρα και σ’ όλο τον τόπο 
ντύνεται πένθιμα ο λαός, που ήσουν φιλοξενούμενός του. 
 
Έχουν βγάλει απ’ τη χώρα τα σόγια των ακολούθων του Κροίσου 
ό,τι κι αν αστράφτει φλουρί, και το φυλάν στα θησαυροφυλάκιά σου. 
 
Ρούφα το επιτέλους, ρούφα το! ουρλιάζει η κλάκα των Επιτρόπων, 
μα οργισμένος ο Σωκράτης σού επιστρέφει το κύπελλο γεμάτο ως τα 
χείλη. 
 
Θα καταραστούν εν χορώ ό,τι δικό σου οι Θεοί, 
που τον Όλυμπό τους η δική σου βούληση θέλει ν’ απαλλοτριώσει. 
 
Με χαμένο το Πνεύμα θα συντριφτείς, δίχως τη χώρα 
που το Πνεύμα της σ’ επινόησε, Ευρώπη.  

28-5-12 



4 

 

Η Ευρώπη ολοταχώς προς την τυραννία 
 

 

 

Ναζιστική ορολογία και ρατσισμός κατά του ελληνικού λαού 

Ο Γκίντερ Γκρας (1927-2015), Γερμανός, νομπελίστας, από τους μεγαλύτερους 
συγγραφείς και διανοητές του πλανήτη στους σύγχρονους καιρούς, δημοσιο-
ποιεί στις 28-05-12 στη μεγάλη δημοκρατική εφημερίδα Süddeutschen Zeitung 
ένα ποίημα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. 

Ο φόβος των φύρερ του «Παγκόσμιου Ράιχ της Αγοράς» ήταν μπας κι ανα-
τραπεί το ανθελληνικό κλίμα της κοινής γνώμης στην Ευρώπη και στον κόσμο, 
που τόσο προσεχτικά το έχτισαν με απροκάλυπτα ψεύδη και ρατσιστικές ρητο-
ρίες (με συμμέτοχους φυσικά τα αθηναϊκά ΜΜΕ): «Οι Έλληνες είναι όλοι εγκλη-
ματίες!» «Η Ελλάδα είναι το αίσχος της Ευρώπης!» Είναι φρικτά παρηκμασμένοι 
εδώ και 2000 χρόνια, έγραφε ένας τυπικός ρατσιστής στο FOCUS, ο Micael Klo-
vovsky, δεν είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν έχουν σπουδαίο πολιτι-
σμό σήμερα όπως ο «βορειοευρωπαϊκός» ή έστω (!) οι Ιταλοί, κι επειδή δεν 
έχουν το «ευγενές αίμα» εκείνων και δεν έχουν «σπουδαίο πολιτισμό» δεν αξί-
ζει να συγκαταλέγονται στους Ευρωπαίους κι ούτε καν στους ανθρώπους — 
μόνο η επίσημη ναζιστική ορολογία περί «υπανθρώπων» λείπει! Λίγο ακόμα 
και θα έγραφε ότι θα πρέπει να σταλούν σε ένα νέο Άουσβιτς όλοι οι λαοί που 
δεν έχουν κατά τη γνώμη του «σπουδαίο πολιτισμό» σήμερα, που είναι «φρι-
κτά παρηκμασμένοι» και δεν είναι κατευθείαν απόγονοι «ευγενών λαών»! 

Σημειωτέον ότι και για τους Εβραίους οι αντισημίτες, οι ρατσιστές, οι ναζιστές, 
οι παλιότεροι γενοκτόνοι και τα σημερινά περιτρίμματά τους, τα ίδια λέγαν και 
λένε: για «χιλιάδων χρόνων παρακμή» και «πολιτισμό» που δεν ταιριάζει στον 
βορειοευρωπαϊκό «Άριο άνθρωπο» τύπου Micael Klovovsky. 

Στρατολογήθηκαν ακόμα και υποτιθέμενοι «σοβαροί» γραφιάδες, όπως ο 
Διευθυντής Σύνταξης στον τομέα της πολιτιστικής ιστορίας της σπουδαίας εφη-
μερίδας Die Welt, Μπέρτχολντ Ζέβαλντ, ο οποίος το 2015 έγραψε με κάθε σοβα-
ρότητα ότι οι Νεοέλληνες είναι «μίγμα Σλάβων, Βυζαντινών και Αλβανών», 
πράγμα που κατά τη γνώμη του αποτελεί επιχείρημα για το ότι δεν έχουν θέση 
στην Ευρώπη, προφανώς ούτε κι οι Σλάβοι γενικά, οι Αλβανοί κι όλοι οι κάτοι-
κοι των χωρών που κατελάμβανε η άλλοτε Βυζαντινή αυτοκρατορία! 

Όπως γράφει ο Γιοχάννες Στερν σε άρθρο του με τίτλο «Ρατσισμός και αλα-
ζονεία: ανθελληνική προπαγάνδα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης», στην 
ιστοσελίδα World Socialist Web Site (wsws.org) to 2015: 

 
Με λίγα λόγια ο Ζέβαλντ επιχειρηματολογεί ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή οι «Έλληνες» του σήμερα δεν είναι 
απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων (μόλις που καταφέρνει να αποφύγει την λέξη 
«Άρειοι») αλλά «ένα μείγμα Σλάβων, Βυζαντινών και Αλβανών». 
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Παρακάτω όμως ο Γιοχάννες Στερν αποκαλύπτει τον λόγο όλης αυτής της ρα-
τσιστικής θηριωδίας: 
 

Σε τελική ανάλυση, τα ερωτήματα είναι τα ίδια με αυτά που οδήγησαν την δε-

καετία του 1930 στην καταστροφή. Οι γερμανικές ελίτ αντιδρούν στην βαθιά κρίση 

του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου καπιταλισμού επιστρέφοντας σε μια πολιτική 

παγκόσμιας υπερδύναμης και επιβάλλονται όπως και το 1914 και 1939 στην 

Ευρώπη. 

Την επιστροφή της γερμανικής αλαζονείας ενσαρκώνει καλύτερα από όλους 

ο καθηγητής στο Βερολίνο, Χέρφριντ Μούνκλερ. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη 

του στην εφημερίδα Frankfurter Rundschau με τίτλο «Η Ευρώπη έχει άλλα προ-

βλήματα» ο καθηγητής τάσσεται υπέρ της γερμανικής πρωτοκαθεδρίας με σοβι-

νιστικά επιχειρήματα δηλώνοντας  ότι η Γερμανία πρέπει να παίξει το ρόλο του 

«θηριοδαμαστή» της Ευρώπης. 

Με περιφρονητικό τρόπο ο Μούνκλερ εξηγεί: «Πρέπει αρχικώς να συνει-

δητοποιήσουμε ότι στα Βαλκάνια λειτουργούν κάθετες δομές υποχρεώσεων». 

Επομένως ήταν σίγουρα «λάθος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε αυτές τις 

χώρες». Έπειτα αναφέρεται στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος λέγοντας ότι 

«δεν είναι ευπρόσδεκτα στον ευρωπαϊκό χώρο» επειδή «χρησιμοποιούν εθνικό 

λεξιλόγιο». 

 
Ενώ, κατά τον κ. καθηγητή του Βερολίνου, το «εθνικό λεξιλόγιο» το δικό του 
με τις «κάθετες υποχρεώσεις» δηλαδή την απόλυτη εξουσία των Γερμανών 
πάνω στους δουλοποιημένους βαλκανικούς λαούς, μάλιστα λεξιλόγιο όχι απλά 
εθνικό αλλά σοβινιστικό, ιμπεριαλιστικό, ρατσιστικό και φασιστικό, δεν υπο-
λογίζεται ως μη-ευπρόσδεκτο στην Ευρώπη, για όνομα των Αρείων Γερμανών 
Θεών! 

Φυσικά, οι ντόπιοι λογής «ακόλουθοι του Κροίσου» αριστερούληδες και δε-
ξιούληδες, με πολλή χαρά συγκατένευσαν στα κατευθυνόμενα φασιστικά δημο-
σιεύματα του γερμανικού και ευρωπαϊκού Τύπου, παραβλέποντας τον ρατσισμό 
και την πολιτική στόχευση προς την κατεύθυνση της υποδούλωσης και της 
λεηλασίας της χώρας και επικεντρωνόμενοι με περισπούδαστους στοχασμούς 
στο αν πράγματι οι Νεοέλληνες είναι απόγονοι του Περικλέους προσωπικώς, 
και αν στ’ αλήθεια τα τελευταία 2.000 χρόνια τα πέρασαν οι κάτοικοι του ελ-
ληνικού χώρου μες σε «φρικτή παρακμή»! Μόνο που δεν μας είπαν όλοι οι 
ντόπιοι ξεσκονιστές των υποδημάτων της νέας αποικιοκρατίας ότι όποιος από 
μας δεν αποδειχτεί γνήσιος απόγονος του Περικλέους, θα πρέπει να του αφαι-
ρεθεί η ιθαγένεια! 
  

Το πραγματικό «αίσχος της Ευρώπης» 

Σε όλους αυτούς ο Γκίντερ Γκρας αντιγυρίζει την ύβρη και τους πετάει κα-
τάμουτρα το πραγματικό «Αίσχος της Ευρώπης». Κι ακόμα περισσότερο, προει-
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δοποιεί ότι καταστρέφοντας την Ελλάδα για χάρη της «Αγοράς», το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κατεστημένο προετοιμάζει την καταστροφή και των άλλων λαών της 
Ευρώπης. Γι’ αυτό, το ποίημα του Γ. Γκρας έχει μεγάλη πολιτική σημασία. 

Και ο Γ. Γκρας δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Όχι μόνο είναι νομπελίστας, όχι 
μόνο θεωρείται από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στον κόσμο, αλλά και 
αποτελεί κεντρική μορφή της γερμανικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διανόη-
σης που πολέμησε με κάθε μέσο, με τον λόγο και με την πράξη, κάθε απολυ-
ταρχία και κάθε τυραννία, και τον φασισμό και τον σταλινικό ψευτοκομμουνι-
σμό. Επίσης, υπήρξε πάντα του μαχητικός και φιλαλήθης. Δεν δίστασε να αγγίξει 
με το δάχτυλο την πληγή που πονάει περισσότερο τους συμπατριώτες του, τον 
ναζισμό, ομολογώντας ότι κι ίδιος όταν ήταν παιδί 18 χρόνων είχε ενταχθεί 
στα SS, υποδεικνύοντας έτσι τις διανοητικές και ψυχολογικές διαδικασίες με-
σω των οποίων ο γερμανικός λαός των φιλοσόφων και των ποιητών αποδέχτηκε 
τον εθνικοσοσιαλισμό και τη φρίκη του. 

Το ποίημα του Γ. Γκρας εντάσσεται στη μεγάλη παράδοση της γερμανικής 
πολιτικής ποίησης, στο πλευρό της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που, από τον Σίλλερ, τον Γκαίτε και ίσως περισσότερο τον Χάινε, ως τους 
αντιναζιστές λογοτέχνες, τον Μπρεχτ, μα και τους μαχόμενους τον σταλινισμό, 
και σήμερα τον νεοφεουδαρχικό καπιταλισμό. Ο ποιητής χρησιμοποιεί ως όχη-
μα της κριτικής του στη διεθνή στάση απέναντι της Ελλάδας το γεγονός ότι ο 
ευρωπαϊκός και, πλέον, πλανητικός πολιτισμός χρώσταει τις σταθερότερες, υψη-
λότερες και ουμανιστικότερες εκφάνσεις του στους αρχαίους Έλληνες. 

 

Η «πολιτική ορθότητα», το νέο προσωπείο του μαλθουσιανού κα-

πιταλισμού, του ανορθολογισμού και του ρατσισμού 

Η παραπάνω σκέψη του Γ. Γκρας για την καταγωγή του μέγιστου μέρους 
του σύγχρονου πολιτισμού από βασικές σταθερές της αρχαίας Ελλάδας, απο-
τελεί μια πάγκοινη παγκοσμίως αλήθεια που την κακοποίησε στον τόπο μας 
βάναυσα η εθνικοφροσύνη, αλλά και που την παραβλέπει παρανοϊκά ή τη μά-
χεται με ψυχοπαθολογικά ερμηνευόμενο τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι της Αριστε-
ράς, πιστεύοντας ότι έτσι εναντιώνεται στον «εθνικισμό» — στην πραγματικό-
τητα υπακούοντας σαν άβουλο παιδάκι στα κελεύσματα των γραφείων της 
παγκοσμιοποιημένης αντίδρασης. 

Ασχέτως δηλαδή με το ερώτημα περί της καταγωγής των Νεοελλήνων, που 
είναι ένα επιστημονικό ζήτημα, πλείστοι «εθνικόφρονες» εξιδανικεύουν ανορ-
θολογικά τους αρχαίους Έλληνες αποστειρώνοντας την αρχαία Ελλάδα απ’ 
οτιδήποτε δεν ταιριάζει στη αντίληψή τους περί κοινωνίας και ηθικής. Ενώ από 
την πλευρά τους κάποιοι «Αριστεροί» —ή «αντιεξουσιαστές» κατά το νεωστί προ-
κύψαν αποϊδεολογικοποιημένο σχήμα που καταργεί την ιστορία του ελευθερι-
ακού σοσιαλισμού και του αναρχισμού—, την απαξιώνουν παντελώς ή την απο-
καλούν και «φασιστική», μεταφέροντας σημερινά ιδεολογικά σχήματα σε έναν 
πολιτισμό που απέχει από την εποχή μας 2.000 χρόνια. Λες και πολιτισμοί 
οποιωνδήποτε αρχαίων λαών, που διάρκεσαν χιλιάδες χρόνια και συμπεριέ-
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λαβαν πλήθος διαφορετικές κοινωνικές μορφές κατά την εξέλιξή τους, είτε 
των Κινέζων, είτε των Μογγόλων, είτε των Ελλήνων, των Ίνκας, των Πολυ-
νήσιων ή των Αιθιόπων, μπορούν να ονομαστούν «φασιστικοί» ή οτιδήποτε 
άλλο που ταιριάζει σε σημερινές ιδεολογίες και πρόσκαιρα πολιτικά σχήματα! 

Και να φανταστεί κανείς ότι όλη αυτή η παράνοια της «Αριστεράς» και των 
«αντιεξουσιαστών» είναι μορφοποιημένη στη μέγγενη της «πολιτικής ορθότη-
τας», της μόνης «ηθικής» του νεομαλθουσιανού καπιταλισμού, μιας εφεύρεσης 
της νεοφιλελεύθερης καμαρίλας των αγγλικών και αμερικανικών πανεπιστημί-
ων, ολέθριας για την ελευθερία του στοχασμού και της ριζοσπαστικής πολιτικής 
δράσης, κοντολογής μιας μικρονοϊκής επινόησης που σκοπό έχει την αποβλά-
κωση των διανοουμένων και την πνευματική ποδηγέτηση των λαών. 

Όλοι τούτοι, αριστεροί διανοούμενοι αγκαλιά με τους νεοναζιστές, με τις 
είτε εθνικιστικές είτε ορθοπολιτικές θεωρίες περί αρχαίων και νεώτερων Ελ-
λήνων απλά επαναφέρουν ένθεν κι ένθεν αντιθετικά στο προσκήνιο το ψόφιο 
μεταπολεμικά ζήτημα της «καθαρότητας του αίματος», μια ιδεοληψία που προ-
κάλεσε τόσες καταστροφές στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Με τη συζήτηση 
αυτή, τις παρανοϊκές  θεωρίες περί «αίματος» από τη μια και από την άλλη με 
την εχθρότητα των αριστερούληδων διανοουμένων για τον ελληνικό λαό και 
την ιστορία του, εντέλει νομιμοποιούνται να επαναφέρονται στο προσκήνιο τα 
ρατσιστικά φληναφήματα, εφόσον έτσι στην πραγματικότητα παραμερίζεται η 
αλήθεια, ότι δεν υπάρχει τοπικός πολιτισμός δίχως συνέχεια μες στο παρελθόν η 
οποία καθορίζεται από τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, τα κοινωνικά σχήματα, 
τις ιδέες και τις ιστορικές πραγματώσεις τους, δηλ. απ’ ό,τι συγκροτεί την 
ανθρώπινη ψυχή στην ιστορική της και κοινωνική εξέλιξη.  

Κι όμως, το γεγονός είναι ότι η Ευρώπη χρωστάει τα πάντα στην Ελλάδα, 
λέει ο ποιητής, κι εννοεί την πολιτισμική και γλωσσική Ελλάδα, κι όχι την 
οποιαδήποτε «εθνική». Στη χώρα, δηλαδή, που σήμερα μιλάει και γράφει την 
ελληνική γλώσσα, οποιαδήποτε κι αν είναι η απώτερη ή απώτατη καταγωγή 
των κατοίκων της, κι αν έχουν αρβανίτικη, σλαβική ή αρχαιοελληνική προέ-
λευση. Τα ίδια ακριβώς λόγια, ότι η Ευρώπη χρωστάει τα πάντα σε αυτή την 
Ελλάδα, είχε χρησιμοποιήσει κι ο μεγάλος Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Λυκ Γκοντάρ, 
ο οποίος στην αρχή της «κρίσης» και των Μνημονίων απέσυρε τη συμμετοχή 
της νέας τότε ταινίας του από το φεστιβάλ των Καννών, αποποιούμενος έτσι 
το επικείμενο βραβείο, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για τη σχεδιαζόμενη κατά-
στροφή της χώρας μας και την αποικιοποίησή της. 

 

Οι ντόπιοι εκπρόσωποι της νέας αποικιοκρατίας  

Αντίθετα από την άποψη που προωθούν με κάθε τρόπο τα φερέφωνα του 
Παγκόσμιου Ράιχ, ότι δηλαδή οι Έλληνες είναι μια συμμορία κλεφτών, ο Γ. Γκρας 
υποδεικνύει τους πραγματικούς συμμορίτες: είναι «οι ακόλουθοι του Κροίσου 
και τα σόγια τους», μεγάλο κεφάλαιο, τράπεζες, πολιτικοί οι οποίοι κυβέρνη-
σαν όλα αυτά τα χρόνια τη χώρα, μαζί κι οι φίλοι τους, όλοι εκείνοι που κατα-
λήστεψαν «ό,τι κι αν αστράφτει φλουρί» και μετέφεραν τα κλοπιμαία στα θη-
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σαυροφυλάκια της Ευρώπης· κι εκείνη, δηλαδή η ελίτ της, αφού τα κατα-
βρόχθισε όλ’ αυτά, τώρα ζητάει κι ό,τι έχει απομείνει στον ελληνικό λαό, τα 
σπίτια, τα χωράφια του και το ίδιο το αίμα του. 

Η άποψη του ποιητή είναι αντικειμενική και ξεκάθαρη, κι ας προσπάθησαν 
τα ΜΜΕ στη Γερμανία να την παρουσιάσουν σαν «συναισθηματική», «ακατα-
νόητη», «θολή» κ.λπ. Η Ε.Ε. αποδεχόταν ως εταίρους, στήριζε, βοηθούσε 
τους «εξουσιάζοντες» της Ελλάδας, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, τις συγκυβερνήσεις με τα 
διάφορα ακροδεξιά σχήματα όπως αυτό του Καρατζαφέρη, του Ποταμιού, και 
κατόπιν τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τους ελέγξει ποτέ. Αντίθετα, με «οδηγίες», «ευ-
ρωπαϊκούς» νόμους και συγκεκριμένη καθοδήγηση παρότρυνε με κάθε τρόπο 
την καταστροφή της οικονομίας και των ίδιων των κοινωνικών δομών. Ετερο-
χρονισμένα, όμως, αν και συνέχιζε η ίδια να υποστηρίζει τους καταστροφείς, 
τους κατηγορεί ότι ήταν οι υπαίτιοι της δολοφονίας της ελληνικής οικονομίας, 
αγροτικής και βιοτεχνικής (δίστιχο 6). 

Επίσης, ο Γκρας τονίζει πως για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο επιτελείται η 
κατάργηση της εθνικής κυριαρχίας μιας ευρωπαϊκής χώρας, μάλιστα από την 
ίδια την Ε.Ε., κάτι που το ακούμε σε όλους τους τόνους από τους Ευρωπαίους 
πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τους «παράγοντες», δηλαδή η δημιουργία 
μιας χώρας αποικίας, μιας χώρας δούλης «δίχως δικαιώματα», με κοινοτικούς 
επικυρίαρχους στην κυβέρνηση και στους ζωτικούς διοικητικούς τομείς (δί-
στιχο 7). 

Αυτό έχει πλέον στο θεμελιακό της μέρος επιτευχθει, εφόσον τα δημόσια 
έσοδα της χώρας, τα έσοδα από τους φόρους δηλαδή καθώς και οποιοδήποτε 
έσοδο του πρώην ελληνικού κράτους, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 
συμφωνία της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ, του ΠΟΤΑΜΙΟΥ κ.λπ., τα διαχειρίζεται μια «Α-
νεξάρτητη Αρχή», εξαρτώμενη όμως από τους φύρερ των Βρυξελών και της 
Γερμανίας, η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ), που παρά το 
«επίσημο» όνομα δεν είναι παρά ένα γραφείο των Δανειστών, το οποίο δεν 
δίνει λογαριασμό στην κυβέρνηση για τη διαχείρηση του χρήματος του Ελληνι-
κού λαού, αλλά «προσφέρει» κατά τη βούλησή του τα όποια χρήματα από-
φασίσει για τη λειτουργία του κράτους και των αναγκών του λαού. Επίσης, 
που κάνει ελέγχους σε επιχειρήσεις, βάζει πρόστιμα και εκδίδει εγκυκλίους 
για τη λειτουργία της οικονομίας ως υπερκυβέρνηση, άσχετα με οποιαδήποτε 
απόφαση της κάθε εκλεγμένης Βουλής. 

Επίσημη σκλαβιά, δηλαδή. Η «αστική δημοκρατία» ουδέποτε υπήρξε ότι-
δήποτε σχετικό με τη δημοκρατία στην πολιτική, ιστορική και φιλοσοφική της 
έννοια, όμως τώρα επιτέλους πέφτει και η τελευταία μάσκα: η «εκλεγμένη από 
τον λαό κυβέρνηση»  και ο κοινοβουλευτισμός. Με την ίδια λογική, αυτή της πιο 
γενοκτονικής αποικιοκρατίας, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν όλες οι αντι-
κοινωνικές «Ανεξάρτητες Αρχές», μέσω των οποίων κυβερνιέται πια η Ελλάδα 
κατ’ ευθείαν από τα κέντρα εξουσίας της νεοφεουδαρχικής δικτατορίας. 
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Το ποίημα, καταγωγή του και απήχηση 

Η δομή του λόγου στο ποίημα, που τόσο τη χλεύασαν οι Γερμανοί κακοθε-
λητές, οφείλεται απλούστατα στον συνειδητό δανεισμό του ύφους και της συν-
θετικής μορφής από τη μεγάλη παράδοση των μεταφράσεων της αρχαίας Τρα-
γωδίας στα Γερμανικά, αλλά και από την κλασική γερμανική ποίηση την ανα-
φερόμενη στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, όπως του Σίλλερ, του Γκέτε, 
του Χέλντερλιν και του Ρίλκε, κάτι που θα το καταλάβαινε ο οποιοσδήποτε 
Γερμανιστής. 

Στο 5ο δίστιχο η αναφορά στον Χέλντερλιν κρύβει ένα ιστορικό σχόλιο που 
υποδεικνύει για άλλη μια φορά τον διττό ηθικό χαρακτήρα σημαντικών στιγμών 
της γερμανικής ιστορίας. Κάποια σημείωση του Γερμανού ανθρωπιστή Λαυ-
ρέντιου Γκεμερέυ, μεταφραστή στα Ελληνικά ενός από τα σημαντικότερα ποιη-
τικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, της ποιητικής μυθιστορίας του Φρ. 
Χέλντερλιν, Υπερίων, ή ο ερημίτης στην Ελλάδα, φωτίζει τούτην τη διττότητα: 
«[…] ξέρω Γερμανούς διανοούμενους», λέει ο Γκεμερέυ, «που, εικοσάχρονοι στρα-
τιώτες τότε, ξεκίνησαν το 1941 για τον πόλεμο παιρνοντας μαζί τους μονάχα 
τον Υπερίωνα του Χέλντερλιν». Κάτι παρόμοιο έχει γράψει για Γερμανούς στρα-
τιώτες του Α΄ Παγκόσμιου πόλεμου ο Τόμας Μαν σε αντιπολεμικό δοκίμιό του. 

Το ποίημα προκάλεσε μέγα σάλο στη Γερμανία, αφυπνίζοντας τις συνειδή-
σεις πολλών Γερμανών διανουμένων και πολιτών, απ’ ό,τι έδειξαν οι θετικές 
αντιδράσεις στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. Από την άλλη, ο πόλεμος που έγινε 
στον Γ. Γκράς για το ποίημά του είναι κυριολεκτικά απίστευτος, εφόσον αντι-
τιθόταν στα σχέδια του «Παγκόσμιου Ράιχ της Αγοράς», για το οποίο το γερμανικό 
κράτος αποτελεί αιχμή του οικονομικού και πολιτικού δόρατος στο σχέδιο της 
καταστροφής της Ευρώπης. — Δυστυχώς για τους εχέφρονες Γερμανούς, που 
είδαν την πατρίδα τους τα τελευταία εκατό χρόνια να γίνεται η αιτία δύο παγκό-
σμιων πολέμων και συνακόλουθα να καταστρέφεται πολλαπλά δύο φορές. 

Γνωστοί λείχοντες τα πινάκια της εξουσίας διανοούμενοι και δημοσιογρά-
φοι, με πρώτους τους αρθρογράφους τού από χρόνια εκπεσόντος σε άκρα 
δουλοπρέπεια απέναντι στην εξουσία Der Spiegel, χωρίς λέξη για την πολιτική 
ταμπακιέρα, αναφωνούσαν με αφάνταστη ποταπότητα και ιταμότητα ότι είναι 
«κακό ποίημα» κι ότι ο ποιητής δεν ξέρει τι λέει. Ακόμα κι ότι δεν γράφτηκε 
από τον Γ. Γκρας μα ήταν μια φάρσα υποστηρίχτηκε ύπουλα, μέχρι που ο μα-
χητικός συγγραφέας το απήγγειλε ο ίδιος συγκλονιστικά στο ραδιόφωνο 

Το ποίημα μεταφράστηκε σε πάμπολλες γλώσσες, και στα Ελληνικά από κα-
λούς ποιητές και μεταφραστές, κυκλοφορώντας ευρύτατα στο διαδίκτυο. Ο 
ποιητής έγινε ήρωας του ελεύθερου λόγου και της αλήθειας για κάποιους συμ-
πατριώτες μας, όχι όμως και για τους «ακόλουθους του Κροίσου» βεβαίως, για 
τα σόγια τους και τους ιδεολογικούς εκφραστές τους, που περιφέρονταν τες 
ημέρες εκείνες μετά την πρώτη έκπληξη και παγωμάρα τους στα διεθνή και 
γερμανικά ΜΜΕ προσπαθώντας να σπιλώσουν τον Γ. Γκρας και τον ίδιο τον 
ελληνικό λαό. 
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Για παράδειγμα η συγγραφέας κ. Σώτη Τριανταφύλλου, δήλωσε στη Süd-
deutschen Zeitung ότι ο Γ. Γκρας είναι «λαϊκιστής», και ότι έχει μια «υπερ-
απλουστευτική κοσμοαντίληψη». Αυτά λέχθηκαν από την υψηλή κοσμοαντιλη-
πτική θέση της κας Τριανταφύλλου για έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς 
των δύο τελευταίων αιώνων παγκόσμια. Προσωπικά, ντράπηκα αφάνταστα όταν 
το διάβασα τούτο. 

 

Αξίζει να είσαι ποιητής σε χαλεπό καιρό 

Αυτή η ιστορία, λοιπόν, που αποδεικνύει ακόμα μια φορά την ακατάλυτη 
δύναμη της ποίησης, είναι απάντηση στην ελληνική διανόηση, στους συγγρα-
φείς, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, που πάμπολλοι είτε 
τάχτηκαν αδιάντροπα στο πλευρό των γενοκτόνων της Ελλάδας και του λαού 
της, είτε σιωπούν. Σε χαλεπούς καιρούς, λοιπόν, αξίζει να είσαι ποιητής και 
εργάτης του Λόγου, άμα δεν ποδογλείφεις τους «Κροίσους» και δεν φοβάσαι 
τους «ακολούθους» τους, μα υψώνεις τη φωνή σου για χάρη των συνανθρώ-
πων σου — μια απάντηση της ίδιας της Ιστορίας στο περίφημο ερώτημα του 
Χέλντερλιν: «Προς τι ποιητής σε χαλεπό καιρό;» 

Ε, ναι, λοιπόν, αξίζει. Είτε είσαι κολοσσός όπως ο Γ. Γκρας είτε μια μικρή 
ζωντανή ψυχή ανάμεσα στις χιλιάδες. Για την ελευθερία, την αλήθεια και την 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
 
Βλέπε ιστότοπους σημαντικών γερμανικών εφημερίδων: 
www.welt.online Europas Schande - ein Gedicht von Günter Grass 

www.Zeit.online Europas Schande - Grass veröffentlicht Gedicht zu Griechenland 

www.süddeutschezeitung Europas Schande - von Günter Grass 

 
Η απαγγελία του ίδιου του Γ. Γκρας: www.radiobremen, Günter Grass liest sein Gedicht "Europas 

Schande"). 

  

http://www.welt.onlin/
http://www.süddeutschezeitung/
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
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