
1.              Κύριε Λυγερέ, το πιο επίκαιρο στην Ελλάδα ζήτημα των τελευταίων ημερών στρέφεται 

γύρω από την ονομασία της ΠΓΔΜ και γενικά την πολιτιστική κληρονομιά. Ποιες επιρροές μπορεί 

να έχει μια ή άλλη λύση του «μακεδονικού ζητήματος» για την Ελλάδα αλλά και όλα τα Βαλκάνια; 

Το Προσύμφωνο των Πρεσπών δεν αποτελεί κάποια λύση για την Ελλάδα ή ακόμα για τα Βαλκάνια. 

Είναι απλώς το αποτέλεσμα που επιδιώκει μια σταλινική προσέγγιση των πραγμάτων που νοσταλγεί τη 

Γιουγκοσλαβική Ένωση και ακόμα χειρότερα τη Σοβιετική Ένωση. Θα ήθελε να είναι το πρώτο βήμα 

μιας Βαλκανικής Ένωσης, αλλά θα αποδειχθεί ότι είναι το τελευταίο μιας κυβέρνησης που δεν έχει το 

υπόβαθρο να σταθεί όρθια. Για τα Βαλκάνια θα περιμένουμε την επόμενη φάση. 

  

2.              Μπορούμε να πούμε ότι η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει ότι η ελληνική 

κοινωνία ακόμα βιώνει κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με την κοινωνική, πολιτιστική 

ταυτότητα της;   

Όχι, ο ελληνικός λαός έχει απελευθερωθεί από αυτά τα προβλήματα διότι και η οικονομία δεν κατάφερε 

να τσαλακώσει τη συνέχεια του Ελληνισμού.  

Ποιές είναι οι ρίζες της κρίσης της εθνικής ταυτότητας στον κόσμο, που ραγδαία παγκοσμοποιείται; 

Η έννοια του Έθνους  δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τα Ηνωμένα Έθνη. Η παγκοσμιοποίηση δεν 

αντικρούει την έννοια του χωριού. Στην πραγματικότητα η αντίθεση βρίσκεται μεταξύ ποικιλίας και 

ομοιότητας. Τα  Έθνη είναι διαφορετικά και αυτό είναι ο πλούτος της Ανθρωπότητας. Το παγκόσμιο 

χωριό θέλει να είναι το ίδιο παντού και να υπάρχει μόνο μια κοινωνία που ξεχνά κάθε διαφορά. 

 Ποιές λύσεις μπορούν να προτείνονται στην ελληνική κοινωνία να ξεπεράσει τέτοια κρίση;  

Ο ελληνικός λαός είναι του χρόνου και της μνήμης, για αυτόν η λύση είναι η ικανότητα επίλυσης που 

έχει ο Ελληνισμός. 

Είναι έτοιμη να δέχεται διάφορες ακόμα και ριζοσπαστικές προτάσεις; 

Ο ελληνικός λαός είναι της συνέχειας και της καινοτομίας διότι ακολουθεί τις αξίες, ενώ οι 

ριζοσπαστικές προτάσεις είναι πάντα βάρβαρες.  

  

3.              Ποιές είναι οι αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας στην υπόκρυφη επέμβαση στην 

κατάσταση μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ των τρίτων δυνάμεων, συγκεκριμένα της Ρωσσίας;  

Ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τις ξένες παρεμβάσεις ακόμα κι αν ξέρει ότι υπάρχουν και δεν 

εμπιστεύεται πια τη θεωρία του ξανθού γένους.  

Ποια είναι τα θεμέλια της ελληνικής ρωσοφιλίας, είναι μια ιδεολογοποιημένη στάση ή έχει κάποιες 

αντικειμενικές βάσεις;  

Δεν υπάρχουν θεμέλια αλλά απλώς μια μορφή Συνδρόμου Στοκχόλμης. 

Εάν μιλάμε για την κοινωνική μυθολογία, πότε και ποιος την εφεύρησε, με ποιο σκοπό; 

Σχετίζεται με τη θρησκεία και με τη συγγένεια μετά το σχίσμα, αλλά έχει επιδεινωθεί με την 

αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.  

 

4.              Μπορείτε να μας πείτε για τις σημερινές σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου; 

Τώρα υπάρχει όλο και περισσότερος συντονισμός ειδικά στις στρατηγικές αποφάσεις. 



 

 Ποιες αλλαγές έγιναν μετά από τη διεξαγωγή της Πανορθόδοξης Συνόδου του 2016 που μποϊκόταρε 

η Ρωσσική Εκκλησία;  

Καμία αλλαγή επί της ουσίας απλώς εντοπίστηκε πιο αντικειμενικά ο κοινός εχθρός. 

Η Ρωσσία χρησιμοποιεί την εκκλησία της ως μέσο (και όπλο) της εξωτερικής πολιτικής. Πως σας 

φαίνεται, αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποιους κινδύνους για την Ελλάδα, ιδιαίτερα αν κανείς λάβει 

υπόψη τι σημασία παίζει η εκκλησία στην ελληνική κοινωνία; 

Στη Ρωσία, η Εκκλησία είναι εντελώς εξαρτημένη από την πολιτική, δεν έχει δική της βούληση. Δεν 

αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα από τη στιγμή που οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η φύση της. 

  

5.              Ποια στάση έχει η ελληνική κοινωνία στα γεγονότα γύρω από την παραχώρηση 

Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία; 

Ο ελληνικός λαός χαίρεται για την απελευθέρωση της Ουκρανικής Εκκλησίας, διότι ξέρει πολύ καλά τι 

σημαίνει θρησκευτικός ζυγός. 

  

6.              Πως η ένταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ιδιαίτερα μετά από την απόσχιση της 

Κριμαίας επηρεάζει τις ελληνό-τουρκικές σχέσεις, τις διεκδικήσεις που προβάλλει η τουρκική 

πλευρά; Το γεγονός της απόσχισης των ουκρανικών εδαφών επηρεάζει με κάποιο τρόπο τις εξελίξεις 

σε διευθέτηση "του κυπριακού"; 

Η απόσχιση της Κριμαίας δεν επηρεάζει καθόλου τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις παράλογες 

διεκδικήσεις της Τουρκίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 

  

7.              Στην ανατολική περιοχή της Ουκρανίας όπου γίνεται τώρα ο πόλεμος διαμένουν οι 

Έλληνες της Ουκρανίας. Ο θαλάσσιος αποκλεισμός της Μαριούπολης που τώρα ασκεί η Ρωσσία 

πλήττει οικονομικά την Ουκρανία και άμεσα θίγει το επίπεδο ζωής τους. Ποια βήματα είναι έτοιμη 

να κάνει η Ελλάδα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, καθιέρωση της δικαιοσύνης και 

αποκατάσταση των κανόνων διεθνούς δικαίου; Θα έχει το κράτος την υποστήριξη της ελληνικής 

κοινωνίας;  

Η Ελλάδα είναι πάντα υπέρ της ελευθερίας. Όμως η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για 

τίποτα, ούτε καν να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.  

Πως ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει τη σταθερότητα στην ανατολική Ευρώπη; 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει όλη την Ανατολική Ευρώπη, αλλά ειδικά την Ουγγαρία, τη 

Σουηδία και βέβαια τη Φινλανδία. Και γι' αυτό τον λόγο ενεργοποιείται και η δράση του ΝΑΤΟ, για να 

μην πούμε η αντεπίθεση λόγω έλλειψης σταθερότητας. 

  

8.              Ποιες δυνάμεις κατά τη γνώμη σας θα αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις προσεχείς εκλογές και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει όσο την εξωτερική πολιτική 

της χώρας, τόσο και τη στάση της χώρας στα εσωτερικά ευρωπαϊκά προβλήματα; 

Τα χρώματα στην Ευρωβουλή θα αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σίγουρα θα επηρεάσει την 

εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και αυτό θα είναι θετικό για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τις φιλικές χώρες. 


