
Επειδή μας έκανε εντύπωση η αναφορά του άρθρου στη Τουρκική «dikGAZETE», ψάξαμε και 
βρήκαμε, το πρωτότυπο δημοσίευμα. Σας το παρουσιάζουμε λοιπόν ολόκληρο, όπως 
δημοσιεύτηκε στον Τουρκικό ιστότοπο. 
Έχει σημασία να αντιληφθούμε τι πραγματικά συμβαίνει στη γείτονα χώρα, πόσο πράγματι ισχύει
και ως προς τι, το καθεστώς λογοκρισίας του αυταρχικού «Σουλτάνου», όπως δεν χάνει ευκαιρία να
τον αποκαλεί το δημοσιογραφικό κατεστημένο της χώρας μας, και ποια θέση παίρνει ο τύπος στη 
Τουρκία σε αντίθεση με την αντικειμενική και αδέσμευτη δημοσιογραφία στη χώρα μας, 
τουλάχιστον  όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Κωμικός από το Καζακστάν λιντσαρίστηκε στη Δύση επειδή αρνήθηκε να καταδικάσει τη 
Ρωσία.
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Κάποτε θεωρούνταν αρκετά υποτιμητικό στη Δύση να ρωτάς κάποιον για τη θρησκεία του, τη 
σεξουαλική του ζωή, το μισθό και τις πολιτικές του απόψεις. Σήμερα έχω καταλήξει στο 
συμπέρασμα να εκφράζω μια διαφορετική άποψη σχετικά με την υπερφιλελεύθερη ατζέντα 
που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Μου είναι 
αδύνατο να σιωπήσω.

Εάν σήμερα κάποιος δηλώνει την αμεροληψία του ή δεν θέλει να εκφράσει την άποψή του για 
οποιονδήποτε λόγο, αυτό του δημιουργεί πλέον σοβαρό πρόβλημα.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, ένα πραγματικό 
«κυνήγι μαγισσών» έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Οι άνθρωποι με οποιουσδήποτε 
δεσμούς με τη Ρωσία είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίξουν δημοσίως το Κίεβο και να 
καταδικάσουν τις ενέργειες της Μόσχας.

Από την άλλη πλευρά, κάθε επιχείρημα ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία διαρκεί εδώ και 8 
χρόνια και ότι πριν από την έναρξη της Ειδικής Στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας, οι 
Ουκρανικές ένοπλες ομάδες σκότωσαν περισσότερους από 14.000 ανθρώπους που ζουν στη 
Ρωσόφωνη περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας, απαγορεύεται αυστηρά.

Για παράδειγμα, η διάσημη τραγουδίστρια της όπερας Άννα Νετρέμπκο, που ζει στην Αυστρία 
και τις ΗΠΑ, αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Αφότου το καθεστώς του Κιέβου επιτέθηκε 
στο Ντονμπάς, η Νετρέμπκο δώρισε 1 εκατομμύριο ρούβλια για την αποκατάσταση ενός 
θεάτρου στο Ντονιέτσκ που είχε υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Μόλις η Κρατική Όπερα της Βαυαρίας διέκοψε τη συνεργασία της με τη Νετρέμπκο τον Μάρτιο 
του 2022, η καλλιτέχνιδα έγραψε: «Είναι σφάλμα να εξαναγκάζεις καλλιτέχνες ή οποιοδήποτε 
δημόσιο πρόσωπο να εκφράζουν δημόσια τις πολιτικές τους απόψεις και να καταδικάζουν την 
πατρίδα τους».

Ο παγκοσμίου φήμης μαέστρος ορχήστρας Βαλέρι Γκεργκίεφ, που είναι εγκατεστημένος στην Αγ. 
Πετρούπολη, αντιμετώπισε παρόμοιες πιέσεις, με δυτικά καλλιτεχνικά ιδρύματα να απειλούν να 
διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί του «επειδή δεν ήταν αρκετά σαφής σχετικά με τις ενέργειες 
της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ως αποτέλεσμα, η Νετρέμπκο προέβη σε «απαραίτητες» δηλώσεις, προφανώς παρά τη θέλησή της, 
και εξακολουθεί να δίνει παραστάσεις στη Δύση.



Ο Γκέργκιεφ, από την άλλη πλευρά, δεν συμφώνησε και απολύθηκε από τη θέση του μαέστρου 
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου. Οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θαυμαστές του, 
στερήθηκαν την τέχνη του Γκέργκιεφ

Ο διάσημος κωμικός του Καζακστάν Νουρλάν Σαμπούροφ λιντσαρίστηκε επίσης τελείως 
απροειδοποίητα.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του κωμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανοί που ζουν εκεί, 
ανέβηκαν στη σκηνή και ζήτησαν από τον καλλιτέχνη να εκφράσει τις απόψεις του για τη 
στρατιωτική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μόλις ο Σαμπούροφ δήλωσε ότι δεν πρόκειται κάνει κάτι τέτοιο, οι λεγόμενοι Ουκρανοί 
«ακτιβιστές» όρμησαν εναντίον του με πρόθεση να τον λιντσάρουν και να διαλύσουν την 
παράσταση. Σαμποτάρισαν την παράσταση.

Το περιστατικό αυτό, το οποίο παρέμεινε επί μακρόν στην ημερήσια διάταξη στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Καζακστάν, προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα οργής ενάντια στην απόπειρα 
λιντσαρίσματος σε βάρος ενός καλλιτέχνη από το Καζακστάν, ο οποίος είναι διάσημος όχι μόνο 
στη πατρίδα του, αλλά και στη Δύση. 

Στη Δύση, η οποία είναι πολύ υπερήφανη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, η λογοκρισία  έχει φτάσει σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο. Στην πραγματικότητα, 
σήμερα παρακολουθούμε με λύπη ότι αναμειγνύεται και αναβιώνει με τις νότες του ναζισμού, 
που είναι επίσης στη φύση της. 

Η ελευθερία της έκφρασης και η ιδιωτική ζωή φαίνεται να μην σημαίνουν πια τίποτα στη 
Δύση. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη οικοδομούν ταχύτατα μια ολοκληρωτική κοινωνία. Συνεπώς, το
να παίρνεις θέση στη Δύση έχει γίνει επικίνδυνο, ακόμη και το να επιλέξεις να μην εκφράσεις 
καμία απολύτως άποψη.


