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Γκαζμέντ Καπλάνι: «Οι Έλληνες και οι
Αλβανοί είναι πρώτα ξαδέρφια που τους
έμαθαν να μη χωνεύονται μεταξύ τους»
Με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου του «Μικρό Ημερολόγιο
Συνόρων», ο γνωστός Αλβανός συγγραφέας που πλέον ζει στην Αμερική
αφηγείται τη ζωή του στην Ελλάδα και την επί 25 ετών άκαρπη αναζήτηση
υπηκοότητας
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της Ελλάδας, στις 15/10/1991. Ήταν η
πρώτη φορά που έβλεπα τα σύνορα
μιας άλλης χώρας και η πρώτη φορά

επίσης που έβλεπα τα σύνορα της πατρίδας μου: τα
έσχατα όρια ενός κόσμου που ίσως μας είχε πετάξει
έξω από τον χρόνο, έξω από τον κόσμο. Στην
επιχείρηση φυγής νόμιζα πως θα ήμουν μόνος,
βρέθηκα όμως να βαδίζω με ένα καραβάνι
ανθρώπων» γράφει στο βιβλίο του «Μικρό
Ημερολόγιο Συνόρων» ο γνωστός συγγραφέας
Γκαζμέντ Καπλάνι.
Ο συγκεκριμένος τίτλος εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το
2006 και έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για κάποια από
τα πιο καυτά θέματα των ημερών, όπως τα σύνορα και η
μετανάστευση. Αυτές τις μέρες επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Επίκεντρο, αφού παραμένει ένα από τα πιο επίκαιρα βιβλία της
εποχής μας.
Ο Γκαζμέντ Καπλάνι γεννήθηκε το 1967 στην αλβανική πόλη
Λούσνια. Όταν ήρθε στην Ελλάδα έκανε όλες τις δουλειές που κάνει
κάθε μετανάστης για να επιβιώσει: οικοδόμος, λαντζιέρης,
περιπτεράς. Ταυτόχρονα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε
διδάκτορας Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο.
Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί ήδη στα αγγλικά, στα πολωνικά,
στα δανέζικα και στα γαλλικά. Σήμερα ζει στη Βοστώνη, έπειτα από
υποτροφία που του απονεμήθηκε από το Radcliffe Institute for
Advanced Study του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί μιλά για πρώτη φορά για την
άρνηση του ελληνικού κράτους να του χορηγήσει υπηκοότητα και
αποκαλύπτει αποκλειστικά στη LiFO όλο το παρασκήνιο. Επίσης,
θυμάται τα παιδικά του χρόνια στην Αλβανία του κομμουνισμού,
σχολιάζει τις εθνικιστικές εντάσεις στα Βαλκάνια, απαντά στο
ερώτημα τι κερδίζει και τι χάνει ένας άνθρωπος χωρίς μόνιμη
πατρίδα αλλά και για το τι του δίνει σήμερα ελπίδα.

Ανήκω σε μια γενιά Αλβανών,
την τρίτη, που μεγάλωσε σε μια
παρανοϊκά απομονωμένη μικρή
χώρα. Η διαφορά μας με τις
άλλες γενιές ήταν ότι εμείς
μεγαλώσαμε με ραδιόφωνο και
τηλεόραση και μαθαίναμε ξένες
γλώσσες. Όσο και να
προσπαθούσε το καθεστώς να
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— Σε τι περιβάλλον μεγαλώσατε και τι θυμάστε από τα παιδικά
σας χρόνια;
Δυστυχώς, ανήκω σε αυτούς που γεννήθηκαν με την πλάτη στον
τοίχο. Υπάρχει μια φωτογραφία απ' όταν είμαι ενός έτους: είμαι σ'
ένα παράθυρο, στο φως, και με κρατάει η μητέρα μου στα χέρια
της. Το παράθυρο είναι σε μια καλύβα, απ' αυτές όπου εξόριζε και
τιμωρούσε το κομμουνιστικό καθεστώς τους «εσωτερικούς
εχθρούς».
Εκεί είχε εξοριστεί η κάποτε πλούσια οικογένεια του πατέρα μου.
Τους έδιωξαν οι κομμουνιστές μόλις ανέλαβαν την εξουσία, νύχτα,
από το μεγάλο σπίτι τους στο χωριό. Δεν τους άφησαν να πάρουν
ούτε τις οικογενειακές φωτογραφίες.
Τον παππού μου τον έβαλαν φυλακή. Όταν βγήκε είχε χάσει τα
λογικά του από τα βασανιστήρια. Δεν συνήλθε ποτέ. Σ' εκείνη την
καλύβα γεννήθηκα και μεγάλωσα, λοιπόν, έως τα πέντε μου.
Περιέργως, αυτά τα χρόνια τα θυμάμαι ως πολύ ευτυχισμένα.
Η γιαγιά μου ήταν μια πολύ σπουδαία γυναίκα, έκανε το παν για να
ομορφαίνει εκείνη την κόλαση. Φύτευε λουλούδια γύρω γύρω,
μαγείρευε υπέροχα έστω και τα ελάχιστα που είχε, έλεγε όλη την
ώρα ανέκδοτα.
Το σόι του πατέρα μου είναι πολύ μεγάλο. Οι θείες μου είναι από τις
πιο όμορφες γυναίκες που έχω γνωρίσει. Θυμάμαι, όταν ήμουν
μικρός, μαζευόταν όλο το σόι στην καλύβα. Θυμόντουσαν το
παρελθόν, όταν ήταν πλούσιοι. Έλεγαν «η ζωή τότε...». Νομίζω ότι
το πάθος να αφηγούμαι ιστορίες μού δημιουργήθηκε εκείνα τα
χρόνια.
Όταν έγινα πέντε χρονών, ο πατέρας μου κατάφερε να πάρει ένα
σπίτι, μια μικρή μονοκατοικία γεμάτη υγρασία. Εμείς οι τρεις, ο
πατέρας μου, εγώ και η μητέρα μου, φύγαμε από την καλύβα. Ήταν
σαν παλάτι, γιατί τελικά ήμασταν μόνοι και είχαμε τρεχούμενο νερό.
Το σπίτι ήταν σε μια πολύ φτωχή γειτονιά της γενέτειράς μου, της
Λούσνια, δίπλα στο γήπεδο της πόλης.
Ο πατέρας μου, φανατικός φίλαθλος, με έπαιρνε παντού ως παιδί
και βλέπαμε αγώνες. Μεγάλωσα ανάμεσα σε φιλάθλους που
ακολουθούσαν την ομάδα της πόλης όπου πήγαινε. Στα μάτια μου
τότε φάνταζαν σαν φοβεροί μποέμ τύποι.
Έπειτα, συνέβη το εξής στη γειτονιά: όταν έπαιζα με τα παιδάκια
άκουγα ξαφνικά λέξεις που δεν ήταν αλβανικές. Βλάχικα, ελληνικά,
ρομά ειδικά. Τα ρομά με είχαν γοητεύσει. Σαν να τραγουδούσαν τα
παιδιά όταν τα μιλούσαν. Οι πατέρας μου δεν ήξερε ξένες γλώσσες,
η μητέρα μου καταλάβαινε ρωσικά και ιταλικά. Αυτές οι ξένες
λέξεις, λοιπόν, εμένα με έκαναν να νιώθω μειονεκτικά και να φθονώ
τα παιδιά.
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παιδιά που τις χρησιμοποιούσαν. Γι' αυτό ρώτησα τους γονείς μου
τι είναι αυτά τα παιδιά. Μου απάντησαν: «Είναι σαν κι εμάς, αλλά
ξέρουν κι άλλες γλώσσες εκτός από τα αλβανικά».
Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση τώρα που το
σκέφτομαι είναι ότι, παρά το παρανοϊκό κλίμα που υπήρχε στην
Αλβανία επί κομμουνισμού, κανένας δεν ενοχλούνταν από τις ξένες
λέξεις.
Όσο για μένα, από τότε ήθελα, όταν μεγαλώσω, να ξέρω πολλές
ξένες λέξεις για να ξεχωρίζω, για να εντυπωσιάζω. Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον μεγάλωσα.
— Γιατί εκδόθηκε πάλι το «Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων»;
Γιατί είχε εξαντληθεί και μου
έγραφαν συνέχεια άγνωστοι
άνθρωποι ότι το ψάχνουν και
δεν το βρίσκουν. Επιπλέον,
είναι ένα βιβλίο που ακόμα
πωλείται, βραβεύεται στην
Ιταλία, στην Αμερική,
συνεχίζεται να μεταφράζεται σε
άλλες γλώσσες. Του χρόνου θα
εκδοθεί στα γερμανικά.
Μου φαινόταν παράλογο να μην
υπάρχει στα ελληνικά, στη
γλώσσα όπου γράφτηκε. Είναι
ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα,
το πρώτο, εκείνο που με έχρισε συγγραφέα. Ευτυχώς, βρέθηκε ένας
υπέροχος άνθρωπος και εκδότης, ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος,
από τις εκδόσεις Επίκεντρο και αποφασίσαμε να εκδώσουμε όλα
μαζί τα βιβλία μου.
Σε λίγες εβδομάδες κυκλοφορεί και το καινούργιο μου
μυθιστόρημα «Λάθος Χώρα», από τις ίδιες εκδόσεις.
— Σε κάποιον που ακούει για την Αλβανία του Χότζα εσείς τι θα
απαντούσατε;
Θα του έλεγα να ακούσει πρώτα. Ήταν ένα απίστευτα βίαιο,
παρανοϊκό, πρωτόγονο καθεστώς. Για τους Αλβανούς ήταν μια
ανείπωτη συμφορά. Έκανε τρομερή ζημιά στην κουλτούρα τους.
Δεν ήταν υλική η ζημιά – γιατί οι Αλβανοί φτωχοί ήταν και φτωχοί
είναι. Ήταν η βία ενάντια στην ελεύθερη σκέψη, η απόλυτη ηθική
αποσάθρωση της κοινωνίας, η παράνοια ως καθημερινός τρόπος
ζωής και σκέψης.
Ταπείνωσε και τσαλάκωσε έναν λαό τόσο περήφανο όπως οι
Αλβανοί. Έναν λαό της διασποράς, που πάντα ταξίδευε, τον έκλεισε
σε κλουβί και τα κλειδιά τα κρατούσαν μαζικοί δολοφόνοι και
σαδιστές. Οι τυραννίες είναι σαν τις ατομικές βόμβες. Οι συνέπειές
τους είναι ακόμα πιο τρομερές από την ίδια την καταστροφή που
προκαλούν.
— Η ιδέα της φυγής στην Ελλάδα πότε έγινε πράξη και γιατί;
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γενιές ήταν ότι εμείς μεγαλώσαμε με ραδιόφωνο και τηλεόραση και
μαθαίναμε ξένες γλώσσες. Όσο και να προσπαθούσε το καθεστώς
να ελέγχει τα πάντα, δεν μπορούσε. Πιάναμε εικόνες από τον έξω
κόσμο.
Η γενιά μας ειδικά ένιωσε την απομόνωση σαν ζουρλομανδία.
Γίναμε η γενιά της φυγής. «Φεύγω» δεν σήμαινε για μας απλώς
«μεταναστεύω» αλλά ενώνομαι με τον υπόλοιπο κόσμο, επιστρέφω
στην κανονικότητα του ελεύθερου ανθρώπου.
Εξού και αυτές οι εμβληματικές εικόνες των Αλβανών που φεύγουν
με του που ανοίγουν τα σύνορα. Το ίδιο συνέβη και στην ανατολική
Ευρώπη, αλλά σε μικρότερο βαθμό, επειδή εκείνοι ήταν κάπως
λιγότερο απομονωμένοι από εμάς.
Όσον αφορά εμένα, όπως πολλοί της γενιάς μου, ήθελα να περάσω
τα σύνορα, αλλά για να πάω σε χώρες των οποίων τις γλώσσες
γνώριζα: Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία ή Αμερική. Η Ελλάδα δεν υπήρχε
στον φανταστικό μου χάρτη.
Εγώ σπούδαζα Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο της Σκόδρα, στη
βόρεια Αλβανία, όταν άρχισε να διαμορφώνεται ένα σοβαρό
αντικαθεστωτικό κίνημα στην Αλβανία, ειδικά μετά την πτώση του
Τείχους.
Έγινα μέρος αυτού του κινήματος σε τέτοιο σημείο που σε μια βίαιη
σύγκρουση με την αστυνομία στη Λούσνια βρέθηκα, χωρίς να το
καταλάβω, ηγέτης του πλήθους. Μιλάμε για πολύ αγριεμένο
πλήθος που, αφού δερνόταν επί ώρες με τα αλβανικά ΜΑΤ και τα
νίκησε, όρμησε για να κάψει όλα τα κρατικά κτίρια της πόλης.
Τότε αποφάσισα να απευθυνθώ στο πλήθος, έβγαλα λόγο δηλαδή.
Δεν θυμάμαι τι είπα ακριβώς, γιατί έτρεμαν τα πόδια μου από το
τρακ. Θυμάμαι την ουσία, ότι εμείς δεν είμαστε βίαιοι σαν τους
εχθρούς μας, ότι αυτά τα κτίρια τα έχουν χτίσει με τον ιδρώτα τους
οι πολιτικοί κρατούμενοι. Και αυτό είναι αλήθεια.
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Μετά την ομιλία φοβόμουν πολύ μη μου ορμήξουν και με κάνουν
λιώμα, γιατί ο όχλος είναι πάντα παράλογος. Αντ' αυτού, άρχισαν να
με επευφημούν. Έτσι, έγινα ήρωας για μισή ώρα. Όταν συνήλθα
κάπως, με πήραν οι φίλοι μου και με φυγάδευσαν. Μου είπαν ότι
έπρεπε να κρυφτώ αμέσως γιατί με έψαχνε η μυστική αστυνομία, η
Σιγκουρίμι.
Πρέπει να καταλάβετε ότι εκείνες ήταν στιγμές μεγάλου χάους. Το
καθεστώς κατέρρεε. Οι μισοί ασφαλίτες δεν εκτελούσαν πια
διαταγές και οι άλλοι μισοί ήθελαν αίμα για εκδίκηση. Τα
δικαστήρια δεν λειτουργούσαν πια. Εάν έπεφτα στα χέρια των
ασφαλιτών, ήμουν τελειωμένος.
Μετά από δέκα μέρες που κρυβόμουν από σπίτι σε σπίτι μού είπαν
οι φίλοι μου ότι είχαν βρει ένα φορτηγό με δικούς μας ανθρώπους,
αντικαθεστωτικούς, που πηγαίνουν κοντά στα ελληνικά σύνορα, για
να μεταφέρουν πορτοκάλια ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι καλά. Οι
φίλοι μου είχαν ακούσει ότι είχαν ανοίξει τα σύνορα με την Ελλάδα.
«Πέρνα τα σύνορα», μου λένε, «και μετά συνέχισε για Ιταλία ή όπου
αλλού θέλεις. Αρκεί να ξεφύγεις από τον κίνδυνο εδώ».
Τα μεσάνυχτα ήρθε το φορτηγό και κρύφτηκα ανάμεσα στα
κασόνια. Όλη τη νύχτα στο ταξίδι φοβόμουν μη με παραδώσουν οι
οδηγοί στους ασφαλίτες... Από κει και πέρα, τα υπόλοιπα
συνέβησαν όπως τα περιγράφω στο «Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων».
Τον Ιανουάριο του 1991 πέρασα τα ελληνικά σύνορα. Στην Ελλάδα
πίστευα ότι θα μείνω 23 μέρες το πολύ. Έμεινα 23 χρόνια τελικά. Η
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— Με τι τρόπους καταφέρατε να ζήσετε τα πιο δημιουργικά
χρόνια της ζωής σας στην Ελλάδα;
Στην αρχή, με χαοτικό τρόπο και φοβερή δίψα για τα πάντα, για
γνώση, για διάβασμα, για έρωτα, για φιλίες, για δουλειά, για
ταξίδια, για να μάθω τη γλώσσα, για να γνωρίσω τη χώρα. Να σας
πω ότι στην Ελλάδα ήμουν παράνομος και δεν μπορούσα να κάνω
τίποτα. Κι εγώ ήθελα να σπουδάσω.
Αλλά μου είπαν ότι αν δεν έχω βίζα δεν μπορώ να σπουδάσω. Γι'
αυτό τον Ιούνιο του 1991 επέστρεψα στην Αλβανία και με
τεράστιες δυσκολίες πήρα μια «σπουδαστική βίζα». Μετά
γράφτηκα στη Φιλοσοφική. Ήταν υπέροχα χρόνια, πράγματι. Τόσο
υπέροχα που δεν με ενοχλούσε το ελληνικό μπάχαλο.
Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα τότε βρισκόταν στο καλύτερο σημείο της
σύγχρονης Ιστορίας της. Ουσιαστικά, αν έμεινα στην Ελλάδα αυτό
οφείλεται στις γυναίκες που ερωτεύτηκα. Οφείλεται επίσης στο
γεγονός ότι ξεχάστηκα ζώντας με πάθος και φοβερή άγνοια
κινδύνου κάθε στιγμή της ζωής μου.

Το αν βίωσα ή δεν βίωσα τον
ρατσισμό αφορά μόνο εμένα.
Το γιατί δεν έχω πάρει την
ελληνική υπηκοότητα μετά από
25 χρόνια νόμιμης ζωής και
εργασίας και δημιουργίας,
πληρώνοντας φόρους και
παράβολα, αυτό, νομίζω, δεν
αφορά μόνο εμένα αλλά όλους
όσοι θέλουν ακόμα να λέγονται
πολίτες αυτής της χώρας.
— Βιώσατε ρατσισμό; Γιατί δεν έχετε λάβει ακόμη υπηκοότητα;
Το αν βίωσα ή δεν βίωσα τον ρατσισμό αφορά μόνο εμένα. Το γιατί
δεν έχω πάρει την ελληνική υπηκοότητα μετά από 25 χρόνια
νόμιμης ζωής και εργασίας και δημιουργίας, πληρώνοντας φόρους
και παράβολα, αυτό, νομίζω, δεν αφορά μόνο εμένα αλλά όλους
όσοι θέλουν ακόμα να λέγονται πολίτες αυτής της χώρας.
Κάποια στιγμή, ως Αμερικανός πολίτης μάλλον, θα επιστρέψω στην
Ελλάδα για να γράψω ένα μυθιστόρημα με τον τίτλο «Υπηκοότητα».
Έχω έτοιμο τον «οδικό χάρτη» του μυθιστορήματος. Θα ξεκινήσω
με το έτος 2003. Απρίλιος μήνας, 13 χρόνια νόμιμης παραμονής
στην Ελλάδα, αρθρογραφούσα πλέον στα ΝΕΑ. Στις 5 το πρωί με
συλλαμβάνουν στο σπίτι μου. Δύο αστυνομικοί με πολιτικά, χωρίς
ένταλμα σύλληψης. Τους θυμάμαι, ένας νεαρός κι ένας μεσήλικας,
https://www.lifo.gr/articles/sunenteukseis_articles/212854/gkazment-kaplani-oi-ellines-kai-oi-alvanoi-einai-prota-ksaderfia-poy-toys-emathan-na-…

7/26

10/29/2018



Γκαζμέντ Καπλάνι: «Οι Έλληνες και οι Αλβανοί είναι πρώτα ξαδέρφια που τους έμαθαν να μη χωνεύονται μεταξύ τους» | LiFO



έμοιαζαν
πιο
με στο
αγουροξυπνημένους
Δεν
μου
Συνεχίζοντας
τηνπολύ
περιήγηση
Βρήκατε
κάποιο
lifo.gr,λάθος
αποδέχεστε
ή παράλειψη;
τη χρήσηγαλατάδες.
Επικοινωνήστε
cookies. Μάθετε
μαζί
περισσότερα.
μας
»
 SHARE

 TWEET

έβαλαν χειροπέδες και γι' αυτό νιώθω κάποια ευγνωμοσύνη.

Αποδοχή



+

«Γιατί με συλλαμβάνετε;» τους ρωτάω. «Δεν ξέρουμε» μου λένε.
« Έχετε ένταλμα σύλληψης;» τους ρωτάω. « Όχι», μου λένε, «θα το
μάθεις στη ΓΑΔΑ». «Μπορώ να πιω έναν καφέ τουλάχιστον;» τους
ρωτάω. « Όχι» μου απαντούν. Ένιωσα τότε σαν τον κύριο Κ. στη
«Δίκη» του Κάφκα.
Ήμουν κάπως προετοιμασμένος επειδή πριν με συλλάβουν οι
μπάτσοι που δεν ήξεραν γιατί με συλλαμβάνουν είχε συμβεί κάτι
άλλο: η αστυνομία, που τότε έδινε τις άδειες παραμονής, αρνήθηκε
να ανανεώσει την άδεια παραμονής μου.
Επειδή, όπως έλεγαν, «είμαι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια
της Ελλάδας». «Τι έχω κάνει;» ρωτούσα. «Είναι απόρρητο»
απαντούσαν. «Πρέπει να φύγεις από την Ελλάδα, τελεία και παύλα».
Αφού ήμουν ήδη γνωστός ως δημοσιογράφος στα ΝΕΑ, κατάφερα
μετά πολλών δυσκολιών να δω τον Ευσταθιάδη, που ήταν γενικός
γραμματέας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Κι αυτός με αγουροξυπνημένο γαλατά έμοιαζε. Μου λέει: «Κάποιο
λάθος πρέπει να έχει γίνει». Δύο μέρες μετά τη συνάντηση με
συλλαμβάνει η αστυνομία με σκοπό να με απελάσουν άρον-άρον.
Με συνέλαβαν Κυριακή, που ήταν όλα νεκρά. «Καλύτερη» μέρα για
να καταστρέψεις έναν άνθρωπο στην Ελλάδα από την Κυριακή δεν
υπάρχει.
Εάν δεν ήταν ο Άλκης Ρήγος στο Πάντειο (ο επιβλέπων καθηγητής
του διδακτορικού μου), ο Νίκος Μπίστης και ο Παντελής Καψής
στα ΝΕΑ (τους οποίους ειδοποίησε η κοπέλα μου, στην οποία
ευτυχώς κατάφερα να στείλω ένα σύντομο μήνυμα με το κινητό:
«Με έχει συλλάβει η αστυνομία») να στριμώξουν τον Χρυσοχοΐδη
που ήταν υπουργός τότε, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν τώρα.
Τότε που το υπουργείο μού έλεγε ότι είμαι «επικίνδυνος για την
εθνική ασφάλεια», αλλά δεν έλεγε γιατί, είχε προσπαθήσει να με
βοηθήσει έμπρακτα ο Τάσος Τέλλογλου, πολύ καλός φίλος και
συνάδελφος. Προσπάθησε να μάθει τουλάχιστον γιατί συνέβαινε
αυτός ο παραλογισμός.
Ο Χρυσοχοΐδης, που είχε δει ήδη τον φάκελό μου, είπε στον
Τέλλογλου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έπρεπε να με ξεκάνουν για το
καλό των «εθνικών συμφερόντων». Όταν θα γράψω, λοιπόν, το
«Υπηκοότητα», θέλω να βρω τον Χρυσοχοΐδη, να πιούμε ένα
καπουτσίνο μαζί και να τον ρωτήσω: ποια ήταν αυτά τα «εθνικά
συμφέροντα» τα οποία εγώ απειλούσα με τα άρθρα και τα βιβλία
μου;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θέλω, επίσης, να τον ρωτήσω τι είχαν
γράψει οι ασφαλίτες στον φάκελό μου
και το κρατούσαν τόσο απόρρητο.
Μακάρι να βρει κανείς τον φάκελο και
να τον δημοσιεύσει.

25.10.2018

Πάντως, όταν ο Χρυσοχοΐδης βρέθηκε
υπό δημόσια πίεση επειδή την
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Για μένα, όμως, έχει πολύ μεγάλη
σημασία να ξέρω τι λένε αυτές οι «αρλούμπες», γιατί με αυτές
προσπάθησαν να καταστρέψουν τη ζωή μου.
Τέλος πάντων, αφού το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, η
αστυνομία δεν μπορούσε πια να οχυρωθεί πίσω από το «απόρρητο».
Και έγινε το εξής απίστευτο: η αστυνομία είπε ότι όλο αυτό είχε
συμβεί επειδή δεν είχα πληρώσει ένα πρόστιμο για το μηχανάκι
(είχα περάσει με κόκκινο φανάρι) 12 χρόνια πριν από τη σύλληψη!
«Δεν έχω λάβει ποτέ ειδοποίηση για τέτοιο πρόστιμο» τους λέω.
« Έχεις αλλάξει διεύθυνση» μου απαντούν. «Εσείς όμως έχετε τη
διεύθυνσή μου» τους λέω. Σιωπή! Περιττό να σου πω ότι για να μη
με απελάσουν, αφού με μεταχειρίστηκαν ως κανονικό εγκληματία
στη ΓΑΔΑ, χρειάστηκε να πληρώσω 1.500 ευρώ για το πρόστιμοφάντασμα. Δεν μου έδωσαν καν απόδειξη.
Κι όμως, παρ' όλο τον ντόρο, δεν ανανέωναν την άδεια παραμονής
μου για μήνες. Ήθελαν να είμαι σαν ένα κουφάρι, χωρίς άδεια
παραμονής, χωρίς δυνατότητα να εργαστώ ή να ταξιδέψω, ούτε
νόμιμος ούτε παράνομος, να με συλλάβουν οπότε θέλουν και να με
κάνουν ό,τι θέλουν.
Μόνο όταν η Διεθνής Αμνηστία αποφάσισε να στείλει το θέμα στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για να αποφύγουν το
διεθνές ρεζιλίκι ανανέωσαν με βαριά καρδιά την άδεια παραμονής
μου. Οι ΚΥΠατζήδες όμως συνέχισαν να με ενοχλούν με όλους τους
τρόπους, μέχρι την ημέρα που έφυγα για την Αμερική.
Βέβαια, δεν ενοχλούσαν και εκβίαζαν μόνο εμένα αλλά ακόμα και
διοργανωτές εκδηλώσεων όπου ήμουν ομιλητής, στον Βόλο, στην
Ηγουμενίτσα, στην Αθήνα, παντού, όπου και όπως μπορούσαν.
Ειλικρινά, δεν κατάλαβα ποτέ από πού προερχόταν όλη αυτή η
παράνοια. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω με κάποιον από τους
ΚΥΠατζήδες που είχαν αναλάβει την καταστροφή μου. Θέλω να δω
πώς είναι, τι τρώει, πώς ζει. Έχω μεγάλη περιέργεια.

Όταν θα γράψω, λοιπόν, το
«Υπηκοότητα», θέλω να βρω
τον Χρυσοχοΐδη, να πιούμε ένα
καπουτσίνο μαζί και να τον
ρωτήσω: ποια ήταν αυτά τα
«εθνικά συμφέροντα» τα οποία
εγώ απειλούσα με τα άρθρα και
τα βιβλία μου; Θέλω, επίσης,
να τον ρωτήσω τι είχαν γράψει
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Εν τω μεταξύ, αυτοί εκβιάζουν, αλλά εγώ συνεχίζω και γράφω στα
ΝΕΑ, εκδίδω βιβλία, γίνομαι ακόμα πιο γνωστός στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, χωρίς υπηκοότητα όμως. Μια σχιζοφρενική
κατάσταση. Μια μέρα με καλεί ο Κάρολος Παπούλιας, Πρόεδρος
της Δημοκρατίας τότε. Είχε διαβάσει το «Μικρό Ημερολόγιο
Συνόρων». Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος.
Πήγα στο Προεδρικό Μέγαρο, μιλήσαμε και ανάμεσα στα άλλα του
είπα: «Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, τα βιβλία μου μεταφράζονται σε
άλλες γλώσσες τώρα. Ταξιδεύω στο εξωτερικό επειδή με καλούν για
παρουσιάσεις. Όταν μαθαίνει το κοινό ότι δεν έχω ελληνική
υπηκοότητα γελά. Δεν γελάνε μ' εμένα, γελούν με το ελληνικό
κράτος... Ειδικά όταν συναντώ συγγραφείς σαν κι εμένα σε άλλες
χώρες. Δεν το χωρά το μυαλό τους ότι αντιμετωπίζω τέτοιο
πρόβλημα».
Ο Παπούλιας το πήρε κατάκαρδα. Είπε στον διευθυντή του
γραφείου του, τον Κωνσταντίνο Μπίκα, να ασχοληθεί με το θέμα
άμεσα. «Θα το λύσουμε» μου είπε εκείνος. «Θα πάρω τηλέφωνο τον
Προκόπη (σ.σ. Παυλόπουλο) που είναι υπουργός».
Φαίνεται ότι τον πήρε και ξαφνικά ο κ. Μπίκας, από κει που μου
έστελνε mail τρεις φορές την ημέρα, εξαφανίστηκε από προσώπου
Γης. Δεν απαντούσε ούτε στο τηλέφωνο ούτε στο mail.
Φανταστείτε τον εαυτό σας στη θέση μου. Φθάνεις σε ένα σημείο
που αναρωτιέσαι αν αυτό που ζεις συμβαίνει στ' αλήθεια. Είναι πέρα
για πέρα καφκικό. Χρειάζεσαι ψυχίατρο για να αντέξεις.
Ευτυχώς, ο ψυχίατρός μου είναι το γράψιμο. Θα ήθελα πάρα πολύ,
όταν γράψω το μυθιστόρημα, να μιλήσω στον κ. Μπίκα. Να τον
ρωτήσω «τι σου είπε ο Προκόπης και εξαφανίστηκες έτσι;». Ούτε
από τον κ. Παπούλια είχα νέα πια, προφανώς.
Μερικούς μήνες μετά την «εξαφάνιση» του κ. Μπίκα με παίρνουν
τηλέφωνο από το γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου. «Σε εκτιμούμε
πολύ», μου λένε, «θέλουμε να είσαι στη λίστα των
ευρωβουλευτών». Τους ευχαρίστησα και τους είπα: «Και να ήθελα
δεν μπορώ γιατί δεν έχω υπηκοότητα». «Απαράδεκτο, θα το
λύσουμε εμείς όταν αναλάβουμε την κυβέρνηση» μου λένε. Ο
Παπανδρέου ήλθε και παρήλθε από την εξουσία, ο φάκελός μου για
την υπηκοότητα έμεινε όπως ήταν. Υπηκοότητα μηδέν...
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 Τώρα η Αμερική γίνεται μια νέα πατρίδα. Αν και η Αμερική είναι τεράστια, φθάνει για δέκα πατρίδες μαζί. Όταν οι πατρίδες είναι
περισσότερες από δύο, πάντως, αυτό που νιώθεις είναι ότι δεν μπορείς πια να ανήκεις σε μία μόνο πολιτισμική πατρίδα.



+



Πριν από τον Παπανδρέου, όμως, μου είχε τηλεφωνήσει ο
σημερινός πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Γνωριζόμασταν
επειδή είχαμε συναντηθεί κάνα-δυο φορές σε πάνελ εκδηλώσεων
για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Αλέξης ήταν ανερχόμενο αστέρι του ΣΥΡΙΖΑ τότε. «Θέλω να σου
κάνω μια σημαντική πρόταση» μου λέει στο τηλέφωνο.
Συναντηθήκαμε στον Ιανό, θυμάμαι. Μου είπε ότι θα κατέβαινε για
δήμαρχος στην Αθήνα και μου πρότεινε να είμαι στον συνδυασμό
του.
«Αλέξη, δεν έχω υπηκοότητα» του λέω. «Απαράδεκτο» μου λέει. Ο
Αλέξης, βέβαια, δεν είχε ιδέα τι ήταν αυτά τα πράγματα με την
υπηκοότητα. Του μίλησα τότε εκτενώς όχι για μένα αλλά για τα
παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται μεν εδώ αλλά δεν παίρνουν
υπηκοότητα. Του είπα ότι ζουν σαν ξένα, ότι συνέχεια γράφω γι'
αυτά τα παιδιά στα ΝΕΑ.
Με άκουσε προσεχτικά. Είναι ένας άνθρωπος με ελάχιστη μόρφωση
ο κ. Τσίπρας, πιστεύω, αλλά πολιτικά πιάνει πουλιά στον αέρα. Είναι
γεννημένος για την εξουσία. «Είναι πιασάρικο θέμα αυτό» μου λέει.
Λίγους μήνες μετά τη συνάντησή μας ο Αλέξης άρχισε να
εμφανίζεται δημόσια, ακόμα και στο Προεδρικό Μέγαρο, με
μετανάστριες γεννημένες εδώ. Έτσι έγινε ο πρώτος που έθεσε
δημόσια το ζήτημα της υπηκοότητας για τη δεύτερη γενιά.
Όταν είδα κάτι τέτοιο, αν και κατάλαβα ότι προφανώς το έκανε για
προσωπική προβολή, χάρηκα. Σκέφτηκα ότι τουλάχιστον κάποιος
πολιτικός προωθεί αυτό το τεράστιο θέμα. Βέβαια, τη δική μου
υπηκοότητα ο Αλέξης την ξέχασε όταν έγινε πρωθυπουργός. Ήρθε
στην εξουσία, τώρα ετοιμάζεται να απέλθει κι εγώ πάλι δεν έχω
υπηκοότητα.
Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο του μυθιστορήματος
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παν για να μην πάρω υπηκοότητα. Το 2012, καθώς γνωρίζεις, πήγα
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στην Αμερική, υπότροφος του Χάρβαρντ. Η Ελλάδα είχε μπει βαθιά
στην κρίση εν τω μεταξύ. Ήμουν άνεργος τότε, με είχε απολύσει ο
Μεμής από τα ΝΕΑ με μια πολύ περιφρονητική χειρονομία. Δεν
δέχτηκε καν να με δει. Ήμουν ο πρώτος δημοσιογράφος στα ΝΕΑ
που απολύθηκε.
Συνέχισα, λοιπόν, να διδάσκω στην Αμερική ως υπότροφος σε
μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια και κολέγια: Χάρβαρντ,
Μπράουν, Έμερσον, Ουέσλι. Ήθελα όμως την υπηκοότητα. Δεν είχα
αποφασίσει τότε να μείνω στην Αμερική. Σκεφτόμουν ακόμα να
επιστρέψω στην Ελλάδα. Γι' αυτό πλήρωνα κανονικά φόρους και με
το παραπάνω, γιατί φορολογούσαν και τα χρήματα που έπαιρνα
στην Αμερική, και δεν ήταν λίγα.
Αποφάσισα όμως να μην επιστρέψω στην Ελλάδα χωρίς
υπηκοότητα. Πώς μπορείς να επιστρέψεις χωρίς υπηκοότητα σε μια
χώρα όπου σε έχουν κυνηγήσει οι ΚΥΠπατζήδες, σε έχουν
κοροϊδέψει οι πολιτικοί, σε έχει απειλήσει η Χρυσή Αυγή, που ήταν
πλέον στη Βουλή και μαχαίρωνε ατιμώρητα μετανάστες στους
δρόμους;
Είναι απάνθρωπο να ζεις είκοσι πέντε χρόνια σε μια χώρα, να
εργάζεσαι νόμιμα, να πληρώνεις φόρους, να δημιουργείς, να
γράφεις βιβλία στη γλώσσα αυτής της χώρας και να σου αρνούνται
να είσαι πολίτης της – δηλαδή το στοιχειώδες δικαίωμα στην
ισότητα. Και όμως, όταν ο δικηγόρος που χειριζόταν την υπόθεση
της υπηκοότητας εκ μέρους μου στην Ελλάδα, ένας από τους πιο
έντιμους και ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει,
τηλεφώνησε στον Λάμπρο Μπαλτσιώτη (γενικός γραμματέας
Μετανάστευσης) και του ζήτησε να καταθέσει αίτηση επίσπευσης
της διαδικασίας της υπηκοότητας, ο Μπαλτσιώτης του είπε ότι δεν
δικαιούμαι υπηκοότητα, επειδή έφυγα από την Ελλάδα!
Οι Συριζαίοι, προφανώς, με εκδικήθηκαν, επειδή όταν ήρθαν στην
εξουσία εναντιώθηκα έντονα στην αλλοπρόσαλλη πολιτική τους.
Πρώτα στη συμμαχία τους με τους ΑΝ.ΕΛ. και μετά στην απάτη με
το δημοψήφισμα.
Οι Συριζαίοι, δυστυχώς, πάσχουν από το «σταλινικό σύνδρομο».
Αγαπούν τους μετανάστες, αλλά μόνο εκείνους που τους λυπούνται
και τους ελέγχουν. Άμα βλέπουν μετανάστη να προκόβει, να
διεκδικεί με αξιοπρέπεια την προσωπική του αυτονομία, να αρνείται
το καπέλωμα, τότε τον μισούν.
Ως φινάλε, συνέβη το εξής. Ο φάκελός μου σάπιζε επί δέκα χρόνια
«ανεξέταστος» στα ράφια της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, χωρίς να με
καλούν ποτέ για συνέντευξη. Και, ω του θαύματος, με πήραν
τηλέφωνο για να με καλέσουν για συνέντευξη μια μέρα ακριβώς
μετά τη λήξη της άδειας παραμονής μου στην Ελλάδα.
Είναι λίγο για κλάματα η κατάσταση. Να γελάσεις είναι κρίμα.
Ζήτησα να μου στείλουν τουλάχιστον την απορριπτική απόφαση.
Θέλω να τη βάλω σε κορνίζα. Ούτε αυτό δεν τολμούν να κάνουν...
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 Είναι απάνθρωπο να ζεις είκοσι πέντε χρόνια σε μια χώρα, να εργάζεσαι νόμιμα, να πληρώνεις φόρους, να δημιουργείς, να
γράφεις βιβλία στη γλώσσα αυτής της χώρας και να σου αρνούνται να είσαι πολίτης της – δηλαδή το στοιχειώδες δικαίωμα στην
ισότητα.
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— Τι κερδίζει και τι χάνει ένας άνθρωπος χωρίς μόνιμη πατρίδα;
Έχω γνωρίσει ανθρώπους πάμπλουτους που έχουν τον κόσμο για
μόνιμη κατοικία, που δεν χρειάζονται κάποια μόνιμη πατρίδα. Δεν
ανήκω σε αυτούς. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν μετανάστη του
κόσμου. Αν έμεινα χωρίς μόνιμη πατρίδα είναι γιατί με άφησαν, όχι
επειδή το ήθελα. Και στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Ελπίζω η
Αμερική να είναι πιο γενναιόδωρη μαζί μου.
Όταν ζούσα στην Αθήνα, τα πρώτα χρόνια διάβαζα μανιωδώς
ποιητές, Έλληνες και ξένους. Είχα πέσει πάνω σε μια φράση του
Τζόζεφ Μπρόντσκυ: «Ευτυχώς, σε αυτό τον κόσμο εμένα με
άφησαν χωρίς καμιά πατρίδα». Για χρόνια ερχόταν και επανερχόταν
αυτή η φράση στο μυαλό μου, δεν καταλάβαινα όμως ακριβώς τι
σήμαινε. Το κατάλαβα μόνο όταν πήγα στην Αμερική κι έπεσα με τα
μούτρα στον Μπρόντσκυ. Όχι τόσο στα ποιήματα όσο στα δοκίμιά
του.
Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά πληγωμένος από τη Ρωσία. Ήταν
Εβραίος, αντικαθεστωτικός, δημιουργικός και ανυπάκουος. Άρα
είχε επιλέξει την «κόλαση» υπ' αυτές τις συνθήκες. Από την άλλη,
αγαπούσε παθολογικά τη Ρωσία, τη ρωσική γλώσσα. Ο Μπρόντσκυ
λέει ότι αυτή η τεράστια δυστυχία, δηλαδή το να μένεις χωρίς
πατρίδα, μπορεί να σου φέρει και κάτι καλό: την προσωπική
ελευθερία, την ελευθερία της σκέψης και της δημιουργίας.
Ο Καζαντζάκης το είπε αλλιώς: «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι
τίποτα, είμαι λέφτερος». Αλλά είναι βαρύ φορτίο η ελευθερία. Όπως
λέει ο Μπρόντσκυ, είσαι πραγματικά ελεύθερος όταν δεν νιώθεις
την ανάγκη να κατηγορείς κανέναν για την αποτυχία σου. Δηλαδή,
όταν έχει το θάρρος να αναλάβεις την ευθύνη για τις πολιτικές και
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νιώθω ότι σήμερα ανήκω γερά σε μία και μισή πατρίδα: την Αλβανία
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(ολόκληρη) και την Ελλάδα (μισή, αφού μου αρνήθηκαν την
υπηκοότητα).
Τώρα η Αμερική γίνεται μια νέα πατρίδα. Αν και η Αμερική είναι
τεράστια, φθάνει για δέκα πατρίδες μαζί. Όταν οι πατρίδες είναι
περισσότερες από δύο, πάντως, αυτό που νιώθεις είναι ότι δεν
μπορείς πια να ανήκεις σε μία μόνο πολιτισμική πατρίδα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο γεννιούνται και πεθαίνουν
σε μονοπολιτισμικές πατρίδες. Αλλά αν ξεφύγεις από αυτό, από
επιλογή ή ανάγκη, νιώθεις ότι η μονοπολιτισμική ομοιομορφία που
κάνει πολλούς μονοπάτριδες να νιώθουν ευτυχισμένοι και ασφαλείς
για σένα γίνεται πλέον καταπίεση και παρακμή.
— Πώς σχολιάζετε τις εθνικιστικές εντάσεις στα Βαλκάνια; Είναι
πιθανή η δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας, όπως
επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Έντι Ράμα;
Οι μισοί Αλβανοί, οι περισσότεροι νέοι, ζουν στη Δύση σήμερα, στη
Μεγάλη Ευρώπη και στη Μεγάλη Αμερική. Τι να την κάνουν, γιατί
να την κάνουν και ποιοι θα την κάνουν τη Μεγάλη Αλβανία; Όλοι
στα Βαλκάνια κρατούν στα σχολικά τους βιβλία τον χάρτη μιας
πατρίδας μεγαλύτερης από αυτήν όπου ζουν. Όλοι έχουν τη δική
τους Μεγάλη Ιδέα.
Πρακτικά, όμως, η τελευταία προσπάθεια για τη Μεγάλη Ιδέα ήταν
του Μιλόσεβιτς (δημοφιλέστατος στην Ελλάδα) για τη Μεγάλη
Σερβία. Έφαγε τα μούτρα του και πήρε έναν υπέροχο λαό, τον
σερβικό, στον λαιμό του. Όσοι ονειρεύτηκαν Μεγάλες Ιδέες στα
Βαλκάνια έφαγαν τα μούτρα τους. Ελπίζω οι Αλβανοί να το
γνωρίζουν αυτό.
Πάντως, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι σήμερα, οι Αλβανοί,
όπου βρίσκονται, επιθυμούν διακαώς να γίνουν κομμάτι της
Μεγάλης Ευρώπης, όχι κάποιας Μεγάλης Αλβανίας. Εύχομαι
σύντομα όλοι στα Βαλκάνια να γίνουν κομμάτι της Μεγάλης
Ευρώπης. Όταν πηγαίνω στην Αλβανία ή στο Κόσοβο και μιλώ με
νέους ανθρώπους δεν ακούω να μιλούν για Μεγάλη Αλβανία.
Μιλούν για τις σπουδές, την ανεργία, τη διαφθορά, αγωνιούν για το
μέλλον τους. Ακούω και τους ηλικιωμένους που λένε με απελπισία
ότι οι νέοι φεύγουν, ότι η χώρα ερημώνει. Στην Αμερική συζητούν
ολημερίς τι θα κάνουν οι νέες γενιές όταν οι μηχανές, η τεχνητή
νοημοσύνη και τα ρομπότ θα εισβάλουν στην αγορά εργασίας.
Οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι τεράστιες για τις αδύναμες
χώρες μας. Αν δεν προετοιμάσουμε τις νέες γενιές για τις
προκλήσεις που έρχονται, κινδυνεύουμε με αφανισμό, με μαζική
μετανάστευση προς τις ανεπτυγμένες χώρες. Γιατί ούτε σερβιτόροι
δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε, επειδή θα σερβίρουν τα
ρομπότ.
Τι Μεγάλες Αλβανίες και κουραφέξαλα. Στην Ελλάδα, πάντως,
υπάρχει τρομερή άγνοια και παραπληροφόρηση για το τι λένε και τι
θέλουν οι Αλβανοί. Εδώ το σήμα του αετού κάνουν οι Αλβανοί και
πέφτει συναγερμός στην Ελλάδα λες και ετοιμάζονται να ρίξουν
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Έλληνες και οι Αλβανοί, είναι πρώτα ξαδέρφια που τους «έμαθαν» να
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μη χωνεύουν αλλήλους.
Είμαστε τα ορφανά παιδιά τριών αυτοκρατοριών, της ρωμαϊκής, της
βυζαντινής και της οθωμανικής. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα
αλλάξουν και θα μάθουμε να συνυπάρχουμε, να συνδημιουργούμε
και να κάνουμε κουμπαριές ανάμεσά μας. Ελπίζω, επίσης, τα μυαλά
μας να αλλάξουν, άμα θέλουμε να υπάρχουμε ως λαοί στην
καινούργια χιλιετία...

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον
κόσμο γεννιούνται και
πεθαίνουν σε μονοπολιτισμικές
πατρίδες. Αλλά αν ξεφύγεις
από αυτό, από επιλογή ή
ανάγκη, νιώθεις ότι η
μονοπολιτισμική ομοιομορφία
που κάνει πολλούς
μονοπάτριδες να νιώθουν
ευτυχισμένοι και ασφαλείς για
σένα γίνεται πλέον καταπίεση
και παρακμή.
— Το μίσος σε μια κοινωνία από τι τροφοδοτείται και πώς
αντιμετωπίζεται;
Ως άνθρωπος που έχει ζήσει σε διαφορετικές χώρες, κουλτούρες
και καθεστώτα, έχω φθάσει στο εξής συμπέρασμα: ότι ο Φρόιντ
αστόχησε όταν είπε πως το σεξ είναι η κεντρική ορμή στον
άνθρωπο. Μια χαρά μπορούν να ζουν οι άνθρωποι χωρίς σεξ. Δεν
μπορούν να ζουν όμως χωρίς να μισούν κάτι ή κάποιον, χωρίς
αποδιοπομπαίους τράγους. Το βλέπω αυτήν τη στιγμή στην
Αμερική.
Νομίζω όμως ότι το μίσος καλλιεργείται, ότι εθίζεται μια κοινωνία
σε αυτό. Αν θες να μάθεις το πώς, τότε πρέπει να μάθεις τι
διδάσκεται μια συγκεκριμένη κοινωνία στα σχολεία, τι τους λένε
στις εκκλησίες, τι διαβάζουν στα MME και τώρα στο Facebook, τι
ακούν, τι είδους θεσμούς έχουν και τι προσδοκούν από αυτούς.
Γιατί υπήρχε αντισημιτισμός στη χριστιανική Δύση και όχι στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία; Γιατί στην πρώτη καλλιεργήθηκε, ειδικά
από τον 15ο αιώνα και μετά, από την Καθολική Εκκλησία, έπειτα
από τους προτεστάντες και μετά από τους λεγόμενους
«σύγχρονους φυλετιστές»...
Το μίσος καλλιεργείται, επίσης, επειδή κάποιοι βγάζουν κέρδος από
αυτό. Δεν εννοώ τα χρήματα μόνο αλλά το πολιτισμικό κέρδος, τα
προνόμια. Νιώθουν ανώτεροι από κάποιους άλλους που πρέπει να
νιώθουν οπωσδήποτε κατώτεροι.
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Η μισαλλοδοξία διαιωνίζει ισχυρές δομές εξουσίας. Δεν εννοώ μόνο
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τη θεσμική εξουσία αλλά και την πατριαρχική, την οικογενειακή, τη
διαπροσωπική.
Πώς αντιμετωπίζεται; Δεν ξέρω. Ως πρώτο πρακτικό βήμα θα
πρότεινα να πάψουμε να αναπαράγουμε τον προσχηματικό λόγο.
Ως κοινωνίες με ανατολικές νοοτροπίες εμείς οι Βαλκάνιοι είμαστε
μάστορες του προσχηματικού λόγου. Π.χ. εάν εσύ μιλάς για τον
θεσμικό ρατσισμό στην Ελλάδα, θα σου πουν «και τι έχεις να πεις
για την Κου Κλουξ Κλαν στην Αμερική;» ή κάτι παρόμοιο.
Θα σου πουν οτιδήποτε για να μην αντιμετωπίσουν το διά ταύτα, τη
ρίζα του προβλήματος, την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια εμπλέκει και
εσένα και τις δικές σου αντιλήψεις, επιλογές και ευθύνες.
Ο προσχηματικός λόγος είναι τέχνη ζωής και πολιτικής στην
Ελλάδα. Όλη η τέχνη της πολιτικής στην Ελλάδα μπορεί να
περιληφθεί σε μία φράση: «πώς να κρύβεις το χάλι κάτω από το
χαλί».
Η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι σε νευρική κρίση, κυρίως επειδή
δεν καταφέρνει πια να κρύψει το «χάλι κάτω από το χαλί». Γι' αυτό,
ένα μέρος της κοινωνίας φθάνει στο σημείο να ψηφίζει μια
συμμορία δολοφόνων, τη Χρυσή Αυγή, γιατί αυτοί πιο πολύ απ'
όλους προσφέρουν άφθονα αποδιοπομπαίους τράγους...
— Ποια είναι η γνώμη σας για
την Αθήνα; Έχετε πει ότι οι
άνθρωποι δεν ζουν σε αυτήν
αλλά μένουν.
Την Αθήνα την αγαπώ πολύ.
Μου λείπει και στην Αμερική.
Τη Βοστώνη τη λένε «Αθήνα του
Βορρά» και μου αρέσει πολύ
αυτό. Είναι μια πόλη δύσκολη,
αλλά εγώ αγαπώ τις δύσκολες
και περίπλοκες πόλεις. Επίσης,
είναι μια πόλη μεταμοντέρνα.
Από αυτή την άποψη είπα ότι οι
άνθρωποι μένουν, δεν ζουν,
όπως γίνεται στις
μεταμοντέρνες πόλεις, όπου οι
άνθρωποι νιώθουν συχνά
περαστικοί.

Στο βιβλίο μου «Με λένε Ευρώπη»
εκφράζω καθαρά τη λατρεία μου για την
Αθήνα.

Είναι μια πόλη που μεγάλωσε άξαφνα και άναρχα. Οι πιο πολλοί δεν
έρχονταν για να ζήσουν στην Αθήνα αλλά για να βρουν καταφύγιο,
Μικρασιάτες κυνηγημένοι πρόσφυγες, επαρχιώτες μετά τον
Εμφύλιο, τυχοδιώκτες, άλλοι κυνηγημένοι πρόσφυγες, μη- Έλληνες
αυτήν τη φορά.
Άρα, οι κάτοικοι δεν αποκτούν μια σχέση με την πόλη τους όπως οι
Βοστωνέζοι με τη Βοστώνη π.χ. Ξέρεις, στο κέντρο της Βοστώνης
υπάρχει το «Γενεαλογικό Κέντρο», ένα ωραιότατο κτίριο, παλιό,
όπου συχνάζουν εκείνοι που ίδρυσαν την πόλη και την Αμερική
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Οι πρόγονοί τους ακόμα μιλούν αμερικανικά με αγγλική προφορά.
Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην Αθήνα. Εδώ όλοι είναι από κάπου,
είμαστε όλοι ξένοι και όλοι συντοπίτες. Η Αθήνα ήταν ένα χωριό
κάποτε, παλιά μιλούσε αρβανίτικα κυρίως, δηλαδή αλβανικά. Μετά
άρχισε να μιλάει γερμανικά και καθαρεύουσα.
Και σήμερα είναι μία από τις πιο πολυπολιτισμικές πόλεις της νότιας
Ευρώπης. Πόλη-τερατούργημα από τσιμέντο και πανέμορφη
ταυτόχρονα. Οι τερατώδεις αντιφάσεις της την κάνουν μοναδική.
Είναι όμορφη όσο και άσχημη, όπως η ίδια η ζωή. Είναι μια πόλη
που παράγει τεράστια ενέργεια σε μια τοποθεσία ονειρική.
Στο βιβλίο μου «Με λένε Ευρώπη» εκφράζω καθαρά τη λατρεία μου
για την Αθήνα. Θα ήθελα όμως οι κάτοικοί της να γίνουν πιο
ανεκτικοί, να φροντίζουν περισσότερο τη γειτονιά τους, να γίνουν
περισσότερο πολίτες. Όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, η Αθήνα θα
έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.
— Γράφετε ότι «αυτοί που σε φοβούνται περισσότερο είναι
εκείνοι που συνήθως διαβάζουν λίγο και βλέπουν πολλή
τηλεόραση». Θα ήθελα να το σχολιάσετε.
Όσοι βρίσκονται στον πάτο συνήθως μισούν άλλους που
βρίσκονται στον πάτο, αλλά μπορεί να έχουν άλλο όνομα και
θρησκεία. Οι πλούσιοι φτιάχνουν τις θεωρίες του μίσους και οι
φτωχοί τις εφαρμόζουν, μία από τις πιο τραγικές πραγματικότητες
των κοινωνιών.

 Τι Μεγάλες Αλβανίες και κουραφέξαλα. Στην Ελλάδα, πάντως, υπάρχει τρομερή άγνοια και παραπληροφόρηση για το τι λένε και
τι θέλουν οι Αλβανοί. Εδώ το σήμα του αετού κάνουν οι Αλβανοί και πέφτει συναγερμός στην Ελλάδα λες και ετοιμάζονται να
ρίξουν ατομική βόμβα.
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Δεν ξέρω για τους άλλους ανθρώπους. Φοβάμαι να προτείνω το
μέτρο της ελευθερίας ακόμα και για τον πιο κοντινό μου άνθρωπο.
Αλλά μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει
«απόλυτη ελευθερία». Η λογοτεχνία όμως μου έμαθε ότι η
τιμιότητα απέναντι στον εαυτό μας προϋποθέτει την προσωπική
ελευθερία με την έννοια της ελευθερίας της σκέψης, της άρνησης
να ανήκουμε σε μαντρί.
Μου έμαθε ειδικότερα την ηθική διάσταση, που λέει να μην
αδιαφορούμε για τον διπλανό μας, έστω κι αν αυτό φέρνει
ξεβόλεμα. Το να είσαι ελεύθερος με τον τρόπο που το εννοώ εγώ,
δηλαδή τον πολιτικό, όχι με τον ρομαντικό νιτσεϊκό ηρωισμό, τον
οποίο βρίσκω πολύ επικίνδυνο για την ελευθερία των άλλων.
Χρειάζεται ταπεινή, καθημερινή προσπάθεια για να κρατήσεις την
αξιοπρέπεια της ζωής και των σκέψεών σου.
Αυτό μπορεί να απαιτεί και το να θυσιάσεις την ευτυχία σου μερικές
φορές. Προσωπικά, μεταξύ της ελευθερίας και της ευτυχίας πάντα
επιλέγω την ελευθερία, ίσως γιατί γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον απ'
όπου η ελευθερία είχε εξαφανιστεί.
Για μένα η ευτυχία χωρίς ελευθερία δεν έχει κανένα νόημα.
Φοβάμαι πως η ευτυχία πολλές φορές είναι και απόρροια της
αναισθησίας απέναντι στη δυστυχία των άλλων.
Στο καινούργιο μου μυθιστόρημα ένας από τους πρωταγωνιστές
λέει ότι η έγνοια για την ελευθερία άρχισε να υποχωρεί στη Δύση
τον 21ο αιώνα, από τότε που εισέβαλε σε αυτήν μαζικά η εμμονή
της ευτυχίας ως νέα θρησκεία, με όλους αυτούς που υπόσχονται να
σου «μάθουν» την ευτυχία, δηλαδή σου λένε ότι είναι αυτοσκοπός
να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, να είσαι ευτυχισμένος μέσα σου,
να βλέπεις μόνο τα ευχάριστα γύρω σου, να χτίζεις μια εσωτερική
αδιαπέραστη ασπίδα που δεν θα αφήνει το «κακό» να σε επηρεάζει.
Τότε όλοι θα είμαστε αγαπημένοι, σε αρμονία με τον εαυτό μας και
το σύμπαν. Η ελευθερία, όπως το εννοώ, συχνά και αναπόφευκτα
προϋποθέτει τη σύγκρουση, την ανησυχία και τη δυσαρμονία.
— Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή;
Την ίδια τη ζωή. Δεν τη χορταίνω ποτέ. Είναι μαγεία να ζεις, να
δημιουργείς.
— Τι σας δίνει ελπίδα;
Πώς να μην ελπίζει ένας άνθρωπος που επέζησε από τον αλβανικό
ολοκληρωτισμό και τον ελληνικό ρατσισμό; Τώρα ελπίζω να
επιζήσω και από τον αμερικανικό καουμποϊσμό (γέλια).
Info:

Το βιβλίο του Γκαζμέντ Καπλάνι «Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων»
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
17.10.2018
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ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συνεντεύξεις Tags

Βιβλία



+

O Απόστολος Δοξιάδης
μιλά (ατρόμητα) στη LIFO
για τους μύθους της
«γενιάς του Πολυτεχνείου»

Αλβανία

 

Γκαζμέντ Καπλάνι

Συγγραφείς

2260

Πατρίδα

Εκδόσεις

17

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Π Α Ν ΤΑ Ζ Ο Π ΟΥΛΟΣ

Δημοσιογράφος. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
του Πάντειου Πανεπιστήμιου (j.pantazopoulos@yahoo.gr)
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
25.10.2018

Οι Αθηναίοι/ Σταύρος Ζουμπουλάκης: «Για να μιλήσεις σήμερα
για την αγάπη πρέπει να ξεπεράσεις μια μορφή
αυτολογοκρισίας»
Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, συγγραφέας.
Γεννήθηκε στη Συκιά Λακωνίας. Ζει στα Ιλίσια.

17.10.2018

Βιβλίο/ Ντμίτρι Γκλουχόφσκι: «Βλέπω 14χρονα παιδιά να
νομίζουν ότι ο Στάλιν ήταν μια κουλ προσωπικότητα»
Ο διάσημος Ρώσος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας επισκέφθηκε την Αθήνα και
μίλησε στο LIFO.gr για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα του και για μια «κοινωνία που
εξελίσσεται με τον τρόπο του εκκρεμούς»

3.10.2018

Βιβλίο/ O Απόστολος Δοξιάδης μιλά (ατρόμητα) στη LIFO για
τους μύθους της «γενιάς του Πολυτεχνείου»
Με αφορμή το καινούργιο του «μυθιστόρημα ενηλικίωσης», ο διακεκριμένος
συγγραφέας μιλά για τη δικτατορία, τους μύθους γύρω από αυτή, την υπόθεση των
οκτώ Τούρκων και την κομματοκρατία.

6.10.2018

Συνεντεύξεις/ Claude Lévi-Strauss : η συνέντευξη της ζωής του
Ολόκληρη η σπάνια συνέντευξη του μεγάλου εθνολόγου στο Magazine Littéraire, και
η μοναδική στην οποία δέχτηκε να μιλήσει λεπτομερώς για τη ζωή και το έργο του.
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Συνεντεύξεις/ Λουκάς Θεοδωρακόπουλος: η συνέντευξη της
ζωής του
Ο πρωτοποριακός εκδότης του ΑΜΦΙ και συγγραφέας του θρυλικού «Καιάδα» μιλά για
την πολυκύμαντη πορεία του, από «κουκλής» της Άμφισσας, σε κορυφαίο ακτιβιστή
του gay κινήματος στην Ελλάδα.

25.10.2018

Συνεντεύξεις/ Σταύρος Ζουμπουλάκης: «Για να μιλήσεις σήμερα
για την αγάπη πρέπει να ξεπεράσεις μια μορφή
αυτολογοκρισίας»
Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, συγγραφέας.
Γεννήθηκε στη Συκιά Λακωνίας. Ζει στα Ιλίσια.

23.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ελένη Ράντου: «Εμένα αυτό το “πρώτη φορά
αριστερά” με άφησε πολιτικά ορφανή»
Η ηθοποιός λίγο πριν από την πρεμιέρα της «Τζάσμιν», μιλά με ωριμότητα για όλα: το
θέατρο, τις γυναίκες και το #MeToo, την ευτέλεια των καιρών, της πολιτικής και της
τηλεόρασης

22.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ο Ελληνοκύπριος καρδιολόγος που ανακάλυψε
τη μέθοδο πρόβλεψης του εμφράγματος μιλά στο LIFO.gr
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Χαράλαμπος Αντωνιάδης, είναι ο
επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που κατάφερε να εντοπίσει τον κίνδυνο
εμφράγματος ακόμα και χρόνια πριν εκδηλωθεί

21.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ορφέας Αυγουστίδης: «Είμαι λίγο Καραγκιόζης,
θες να πεις;»
Ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται φέτος διπλό ρόλο στην «Κωμωδία των
Παρεξηγήσεων» του Σαίξπηρ που σκηνοθετεί η Κατερίνα Ευαγγελάτου

20.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ντεζιρέ Ακαβάν: «Είναι σοκαριστικό το ότι
υπάρχουν ακόμα κέντρα θεραπείας για την ομοφυλοφιλία»
Η Ιρανο-αμερικανή σκηνοθέτις της ταινίας «Η Διαπαιδαγώγηση της Κάμερον Ποστ»
μιλά στο LIFO.gr για την ταινία της, ένα δράμα ενηλικίωσης που πραγματεύεται ένα
ακανθώδες και επίκαιρο ζήτημα

19.10.2018

Συνεντεύξεις/ Μια νοσηλεύτρια εξηγεί τι σημαίνει να χαϊδεύεις
το κεφάλι ενός ανθρώπου που πεθαίνει
Η Ευαγγελία Σπηλιώτη, νοσηλεύτρια στο Ναυτικο Νοσοκομείο, περιγράφει τα στάδια
της συνειδοτοποίησης που περνά κάθε νοσηλευτής, μέχρι να μπορέσει να μοιραστεί
τον πόνο των άλλων...

17.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ντμίτρι Γκλουχόφσκι: «Βλέπω 14χρονα παιδιά να
νομίζουν ότι ο Στάλιν ήταν μια κουλ προσωπικότητα»
Ο διάσημος Ρώσος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας επισκέφθηκε την Αθήνα και
μίλησε στο LIFO.gr για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα του και για μια «κοινωνία που
εξελίσσεται με τον τρόπο του εκκρεμούς»

15.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλά για το «Duende»
του Λόρκα και αποκαλύπτει όσα ετοιμάζει φέτος
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 Συνεντεύξεις/ Αποκλειστικό: O σκηνοθέτης Πάβελ
Παβλικόφσκι μιλά στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο
Η νέα ταινία «Ψυχρός Πόλεμος» του βραβευμένου με Όσκαρ δημιουργού είναι ένα
συγκινητικό ρομάντζο που εκτυλίσσεται στη διάρκεια 15 ετών

12.10.2018

Συνεντεύξεις/ H Άντζελα Δημητρίου oμιλεί στον Στάθη
Τσαγκαρουσιάνο
«Εγώ τον έχω χορτάσει τον άντρα, Στάθη. Και μετά τι είναι ο άντρας! Δεν υπάρχουν
άντρες σήμερα!»

10.10.2018

Συνεντεύξεις/ Ο 6χρονος Στέλιος Κερασίδης παίζει ιδιοφυώς
Μπαχ και ετοιμάζεται για συναυλία στο Carnegie Hall
Ένα πρωινό με το «παιδί - θαύμα» που έχει σαρώσει παγκόσμια και πανελλήνια βραβεία
στη μουσική

6.10.2018

Συνεντεύξεις/ Claude Lévi-Strauss : η συνέντευξη της ζωής του
Ολόκληρη η σπάνια συνέντευξη του μεγάλου εθνολόγου στο Magazine Littéraire, και
η μοναδική στην οποία δέχτηκε να μιλήσει λεπτομερώς για τη ζωή και το έργο του.

5.10.2018

Συνεντεύξεις/ Saske: Θες να τραγουδάς για έρωτες; Bro, πρέπει
να έχεις ερωτευτεί
Rapper, μουσικός. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, ζει στο Θησείο. Ζει το όνειρο του ροκσταρ (στο πλαίσιο της Ελλάδας).

3.10.2018

Συνεντεύξεις/ O Απόστολος Δοξιάδης μιλά (ατρόμητα) στη LIFO
για τους μύθους της «γενιάς του Πολυτεχνείου»
Με αφορμή το καινούργιο του «μυθιστόρημα ενηλικίωσης», ο διακεκριμένος
συγγραφέας μιλά για τη δικτατορία, τους μύθους γύρω από αυτή, την υπόθεση των
οκτώ Τούρκων και την κομματοκρατία.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

σχόλια
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ

17 σχόλια

Ταξινόμηση: Παλαιότερα
Προηγούμενα

Johhny Walker

→

1

Επόμενα
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Απάντηση στο σχόλιο

Eνδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάντως στο κομμάτι για τους
νέους Αλβανούς της διασποράς ο κ.Καπλάνι εθελοτυφλεί ή
απλά δεν γνωρίζει. Στο διαδικτυο κατω από οποιοδήποτε
άρθρο που αφορά την Ελλάδα και τα Βαλκάνια υπάρχουν
σχολια Αλβανων της διασποράς που αναμασουν εθνικιστική
προπαγάνδα, πχ οτι οι Αλβανοι ειναι απογονοι των Πελασγων
και επομενως ο αρχαιοτερος λαος στα Βαλκανια, οτι εμεις τους
κλέψαμε πολιτισμό και εδάφη, οτι στην πραγματικοητα
ειμαστε ολοι Αλβανοι κτλ. Μεχρι και το Μέγα Αλέξανδρο
βγάζουν Αλβανο μέσω της μάνας του!

nego
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Δεν εθελοτυφλεί

Απάντηση στο σχόλιο

Aquaman Sucks
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Δεν μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα από τα 12χρονα
που σχολιάζουν κάτω από τα βίντεο στο Youtube. Είναι
σαν να βγάζεις συμπεράσματα για όλους τους Έλληνες,
από αυτούς που σχολιάζουν κάτω από βίντεο του
Οικονομόπουλου και του Σφακιανάκη.

Απάντηση στο σχόλιο

sophia bk
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βέβαια γιατί αυτοί οι χομπιστες σχολιαστες στα post του
fb αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της
πραγματικής κοινωνίας και πλειοψηφίας των νέων στην
Αλβανια όπως οι "μαμάδες του fb". Αφήστε εμάς και τον
Κο Καπλάνι που έχουμε πραγματικά συναναστραφεί με
αυτούς τους νέους να έχουμε α

Απάντηση στο σχόλιο

sophia bk
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συγνωμη* να έχουμε αυτήν την άποψη και να
προσπαθούμε να καταλαγιάσουμε μίση και έχθρες μέσω
της πραγματικότητας

Απάντηση στο σχόλιο

Γράφων
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Έλληνες και Αλβανοί θα έπρεπε να έχουν σχηματίσει ένα
κράτος με δύο θρησκείες όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Θα
έσωζε πολλά αυτό.

Απάντηση στο σχόλιο

Κε Πανταζόπουλε συγχαρητήρια για το one man show.

valina
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Πολύ ενδιαφέρων άνθρωπος... Brain drain Δεν είναι μόνο η
φυγή των 20αρηδων και 30νταρηδων στο εξωτερικό, αλλά και
η φυγή τέτοιων "μεταναστών ". Κρίμα, πολύ κρίμα...

Απάντηση στο σχόλιο

https://www.lifo.gr/articles/sunenteukseis_articles/212854/gkazment-kaplani-oi-ellines-kai-oi-alvanoi-einai-prota-ksaderfia-poy-toys-emathan-na…

22/26

10/29/2018



Γκαζμέντ Καπλάνι: «Οι Έλληνες και οι Αλβανοί είναι πρώτα ξαδέρφια που τους έμαθαν να μη χωνεύονται μεταξύ τους» | LiFO



Συνεχίζοντας τηνΑναγνωστης
περιήγηση
Βρήκατε
στοκάποιο
lifo.gr,λάθος
αποδέχεστε
ή παράλειψη;
τη χρήση
Επικοινωνήστε
cookies. Μάθετε
μαζίπερισσότερα.
μας »  28
SHARE
TWEET





27.10.2018 | 22:14

Αποδοχή



+

Αναφορά
Permalink

Πριν γραψετε οποιαδηποτε σχολια παρακαλω διαβαστε τα
κειμενα του. Ο κ. Καπλανι ειναι εξαιρετος δημοσιογραφος/
λογοτεχνης.Ειμαι απο τους τυχερους που προλαβα και
διαβασα κειμενα του στα Νεα.Ευχομαι εκει που βρισκεται πια
να βρει ανθρωπους να τον εκτιμησουν.

Απάντηση στο σχόλιο

ΒαρθακούΡης Γουίδερσπουν
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Συγγνωμη αλλα το να λες οτι ο Τσιπρας που καλως η κακως εχει
βγαλει Πολιτικων Μηχανικων Εμπ ειναι "ανθρωπος ελαχιστης
μορφωσης" ειναι απο ανακριβεια εως αγνοια..

Απάντηση στο σχόλιο

peloma boq
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Η εκπαίδευση δεν είναι ισότιμος όρος με τη μόρφωση.
Εξάλλου όσοι είναι εκ των έσω στο ΕΜΠ και γνωρίζουν την
ποιοτική κατανομή των επαγγελματιών που βγάζει, θα
σου πουν ότι το πολυτεχνείο, όπως και οι υπόλοιπες
ελληνικές σχολές, δεν έχει φίλτρο και βγάζει από φοβερά
μυαλά μέχρι μεγάλους στόκους. Σε γενικότερο πλαίσιο δε,
μην συγχέεις το τι σχολή έβγαλε ο καθένας με τη
γενικότερη μόρφωση, καλλιέργεια και ποιότητα που έχει
ως άτομο.

Απάντηση στο σχόλιο

Citellus citellus
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Το ότι ο Τσίπρας έχει περάσει στο ΕΜΠ από μεταγγραφή
από Βουλγαρία, όπως φημολογείται, είναι κάτι που ο ίδιος
ουδέποτε αρνήθηκε. Επίσης έκανε 10 χρόνια να πάρει το
πτυχίο του και δε πατούσε στα μαθήματα, ήταν δηλαδή
αιώνιος φοιτητής, καθότι επαγγελματίας καταληψίας. Ε,
το πως παίρνουν όταν θέλουν οι φοιτητοπατέρες πτυχίο
ελπίζω να μη χρειάζεται να σου το εξηγήσω.

Απάντηση στο σχόλιο

Με άλλα λόγια δεν υπάρχει καμία παντελώς ένδειξη ότι ο
Τσίπρας έχει οποιαδήποτε ακαδημαϊκή δεξιότητα. Το ότι
είναι πολύ έξυπνος πολιτικά (=μέγας λαοπλάνος που
μπορεί να πιάνει τον παλμό του πλήθους) είναι
αδιαμφισβήτητο, αλλά εδώ ο Καπλάνι μιλά για ένα άλλο
είδος νοημοσύνης.

Ashton Heston III
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"Το ότι είναι πολύ έξυπνος πολιτικά"
Πολύ συζητήσιμο, αγαπητέ Citellus. Ο τύπος είναι κατά την
γνώμη μου απλώς κουτοπόνηρος και ο λαός του φυγόπονος
και κακομαθημένος, και κάπου τα βρήκανε.

ms12
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Δηλαδή τι είναι; Άνθρωπος εξαιρετικης μόρφωσης; Τα
μαργαριτάρια που έχει πετάξει κατα καιρούς
αποδεικνύουν ότι δεν έχει καν συναίσθηση της άγνοιας
και της ανεπάρκειας του.
Πιάνω το πιο απλό. Οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ έχει εξι

Απάντηση στο σχόλιο
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τρίμηνα ξένη γλώσσα, πρωτίστως αγγλικά. Βασικό
μάθημα που περιλαμβάνεται στις εξεταστικές. Θέλεις να
μου πεις πως τα πέρασε με 5 καθαρό και
αδιαπραγμάτευτο. Γιατί εγώ ξέρω συμφοιτητή μου που τα
πέρασε στέλνοντας άλλον με το δικό του πάσο.
Θυμαμαι συμφοιτητές μου, εκλεγμένους με τις
φοίτητικες νεολαίες, να μπαινοβγαίνουν με άνεση σε
γραφεία συγκεκριμένων καθηγητών. Αυτά για το πτυχίο,
που μπορείς να το πάρεις με την αξία σου, ή με κλέψιμο
στην εξεταστική, ή και με τηλέφωνο από φίλο συνάδελφο
του καθηγητή, να δώσει κάτι παραπάνω στο παιδί.
Και σαφως αν δεν υπάρχει το φίλτρο της προσωπικής
ποιότητας, όσα βιβλία κι αν διαβάσεις (που δεν έχει
διαβάσει), όσα πανεπιστήμια κι αν τελειώσεις θα
παραμείνεις κούτσουρο απελέκητο.
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mimikos
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Αυτο παλι με την επιλεκτική μνημη των Αλβανών,δεν το
καταλαβα ποτέ.Οπως το γεγονος οτι αποκρυπτουν ενα μέρος
της καυκασιας καταγωγης τους,λες και ειναι
ντροπη,επιμενοντας αποκλειστικα στην ιλλυρικη καταγωη.Το
γεγονος οτι συνεπραξαν με τους οθωμανους εναντι των
ελληνων και εκτοπισαν βιαια Ελληνες αρβανιτες απ τα εδαφη
τους.Το γεγονος οτι οι Αλβανοι τσαμηδες συνεργαστηκαν με
ναζιστικα κτηνοι.Αλλα κατα τα αλλα ειμαστε πρωτα
ξαδερφια.Αστείο

Απάντηση στο σχόλιο

Physio
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Οι συγγενείς μου μένουν 25 χρόνια στην Ελλάδα και ακόμα
εξακολουθούν να φοβούνται μην χασουν την αδεια παραμονής
στην χωρα. Δεν υπάρχει ούτε σύστημα για τους δώσει μόνιμη
άδεια παραμονής. Είναι κρίμα, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά
αγαπάνε την Ελλάδα και την νιώθουν σαν την χώρα τους. Κατι
που με εντυπωσίασε είναι το επίθετο σου κύριε Καπλάνι.
Άκρως ελληνικοτατο επίθετο. Αυτό μασ λέει πολλά για
συγγένεια των Ελλήνων και Αλβανών.

Απάντηση στο σχόλιο

amarcord
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Μας λέει ότι κάτι δεν γνωρίζετε μάλλον.
Η λέξη "καπλάνι" είναι Τουρκικής προέλευσης
(καπλαν=τίγρης).

Απάντηση στο σχόλιο

Βάσω Κάππα
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Καπλάνι κ Καπλάνης (ελληνιστί), εκ του τουρκικού Kaplan
=τίγρη

Προηγούμενα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1

Απάντηση στο σχόλιο
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Ελλάδα/ Χρυσαυγίτες έξω
από την αλβανική
πρεσβεία της Αθήνας Έκλεισε η Κηφισίας



Αθλητισμός/ Δυσαρέσκεια
για την άσχημη αντίδραση
του Τσιτσιπά σε ball girl- Τι
απαντά για το βίντεο με τη
ρακέτα

ΘΕΜΑΤΑ

Διεθνή/ Ο Ερντογάν
εγκαινιάζει αύριο το
μεγαλύτερο αεροδρόμιο
του κόσμου, αλλά κάποιοι
το χαρακτηρίζουν
«νεκροταφείο εργατών»



Αποδοχή

+

Ελλάδα/ Επεισόδιο στη
μαθητική παρέλαση της
Αθήνας - Εισβολή με
σημαίες και συνθήματα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ




Συνεντεύξεις/ Γκαζμέντ
Καπλάνι: «Οι Έλληνες και οι
Αλβανοί είναι πρώτα
ξαδέρφια που τους έμαθαν
να μη χωνεύονται μεταξύ
τους»

Αρχαιολογία & Ιστορία/ Η
Αθήνα στα χρόνια της
κατοχής: Μια τετραετία
πρωτοφανών κακουχιών
αλλά και αγωνιστικής
έξαρσης

CITY GUIDE

Φωτογραφία/ Βούλα
Παπαϊωάννου: Η
φωτογράφος που
κατέγραψε τη φρίκη της
κατοχής

Ελλάδα/ Πώς έζησα το
σεισμό στη Ζάκυνθο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ




Μουσική/ Μπαχ,
Μπετόβεν και Μπραμς
στην Αίθουσα του
Παρθενώνα με ελεύθερη
είσοδο

Τέχνες & Πολιτισμός/ 10
πολιτιστικά events που
αξίζει να δεις αυτή την
εβδομάδα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Θέατρο/ «Το Σώσε» σε live
streaming από τη Στέγη
Ιδρύματος Ωνάση

Μουσική/ «Μαύρα
Μάτια»: Δείτε
αποκλειστικά το νέο βίντεο
κλιπ του Σταμάτη
Κραουνάκη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ




Φωτογραφία/ Street
artists επεμβαίνουν πάνω
στις εικόνες της Janette
Beckman με τους '80s
θρύλους του ραπ

Αρχαιολογία & Ιστορία/
Ένα Αθηναϊκό
σημειωματάριο της
Κατοχής που βρήκαμε στα
παλιατζίδικα
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