Ποιος αξίζει το Βραβείο Νόμπελ
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Γράφει ο χρήστης του Forum του Capital drastis
Αναρωτιόμαστετις τελευταίες μέρες πόσα ακόμη ψέματα θα ακούσουμε από τα στόματα του Αλέξη
και των ΣΥΡΙΖΑίων συντρόφων του. Η απορία μας βέβαια δεν αφορά μόνο στο πλήθος των
ψεμάτων των οποίων το μέτρημα έχουμε πλέον χάσει, αλλά και στο μέγεθός τους. Πόσο μεγάλα
ψέματα μπορούν να πουν οι άνθρωποι;
Θααναφερθώ λοιπόν σήμερα σε ένα κατασκευασμένο θέμα που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετούς
μήνες από τον μηχανισμό προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ για να εμπεδωθεί από την ελληνική κοινή
γνώμη το δήθεν μεγαλείο του ηγέτη της Πρώτης Φοράς Αριστεράς και το "γεγονός" της διεθνούς
αναγνώρισης του έργου του και της "προσφοράς" του σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάω για την
υποψηφιότητα του κου Τσίπρα (μαζί με τον κο Ζάεφ) για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του έτους
2019, εξαιτίας υποτίθεται της "συμβολής" τους στην παγκόσμια ειρήνη με την υπογραφή της
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Είμαισίγουρος ότι αρκετοί από εσάς που διαβάζετε τώρα έχετε ήδη σοκαριστεί για το ότι ένας
συμπατριώτης σας καταφέρεται ανοικτά και δημόσια εναντίον μίας διεθνούς αναγνώρισης στο
πρόσωπο ενός άλλου Έλληνα (έστω και υπό μορφή υποψηφιότητας) και για το ότι προσπαθεί να
μειώσει το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, έστω και
εξαιτίας μίας αμφιλεγόμενης συμφωνίας.
Διαβάζωήδη τα σχόλια για "ανθέλληνες" και "προδότες" νεοφιλελέδες οι οποίοι προσπαθούν να
λερώσουν το όνομα και να αμαυρώσουν την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα. Για ζηλόφθονες
ακροδεξιούς που δεν αντέχουν να ζουν υπό το μεγαλείο ενός ηγέτη διεθνώς αναγνωρισμένου και
που χωρίς να ντρέπονται καθόλου αμφισβητούν την τιμή που γίνεται στην Ελλάδα από έναν από
τους πιο έγκυρους οργανισμούς, αυτόν των Βραβείων Νόμπελ, με την υποψηφιότητα του
Πρωθυπουργού.

Αςπάμε λοιπόν στα γεγονότα για να δούμε πόσο άδικο είναι να χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο
ζήτημα της υποψηφιότητας του κου Τσίπρα για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης ως κατασκευασμένο
και παραπλανητικό, με μόνο σκοπό την εξυπηρέτηση της Κυβερνητικής Προπαγάνδας.
Όποιοςεπισκεφθεί τον ιστότοπο του Οργανισμού των Βραβείων Νόμπελ στη σελίδα των
υποψηφιοτήτων (www.nobelprize.org/nomination/), το πρώτο που θα διαβάσει είναι το εξής: ότι
καμία υποψηφιότητα δεν ανακοινώνεται επισήμως από τον Οργανισμό για κανένα από τα Βραβεία
του. Ότι ο Οργανισμός δεν αποκαλύπτει ποτέ ούτε τα ονόματα των υποψηφίων, ούτε και τα
ονόματα αυτών που προτείνουν τις υποψηφιότητες. Το μόνο που ανακοινώνει είναι τους νικητές
των Βραβείων!
Επίσης, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός δεν επιβεβαιώνει καμία υποψηφιότητα, ακόμη και αν
ερωτηθεί. Τα ονόματα των υποψηφίων της κάθε χρονιάς και αυτών που τους πρότειναν
αποκαλύπτονται πενήντα χρόνια μετά! Τα τελευταία ονόματα υποψηφίων για οποιοδήποτε
βραβείο Νόμπελ που μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στον ιστότοπο του Οργανισμού είναι αυτά
του 1967!!
Στονιστότοπο του Οργανισμού και συγκεκριμένα στη σελίδα για τα Βραβεία Νόμπελ Ειρήνης
(https://www.nobelprize.org/nomination/peace/) γράφονται ακόμη οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
γίνεται δεκτή μία πρόταση για υποψηφιότητα και ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν προτάσεις για
υποψηφιότητες. Στη λίστα των δικαιούμενων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα μέλη
Κοινοβουλίων και Κυβερνήσεων, πρώην κάτοχοι του Βραβείου και Καθηγητές Πανεπιστημίων. Πιο
κάτω στην ίδια σελίδα γράφεται ακόμη ότι πιθανές διαρροές ή συζητήσεις σχετικά με το ποιος είναι
υποψήφιος και ποιος πιθανολογείται ότι θα πάρει το Βραβείο είναι απλώς "μαντεψιές" (guesswork)
ή προέρχονται από αυτούς που υπέβαλαν κάποια πρόταση για υποψηφιότητα.
Ημόνη πληροφορία που είναι επισήμως διαθέσιμη από τον ίδιο των Οργανισμό των Βραβείων
Νόμπελ για το 2019 είναι ότι οι υποψήφιοι για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι 301, εκ των
οποίων οι 223 είναι πρόσωπα και οι 78 είναι Οργανισμοί.
Μεαπλά λόγια, ο Οργανισμός των Βραβείων δεν επιθυμεί τη δημοσιότητα περί των
υποψηφιοτήτων, και η οποιαδήποτε "διαφήμιση", παρά την επιθυμία του Οργανισμού, γίνεται από
τους υποβάλοντες τις προτάσεις.
Όπωςείναι γνωστό, η υποψηφιότητα των κων Τσίπρα και Ζάεφ προτάθηκε "αυθόρμητα" από την
κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2015, Τυνήσια Wided Bouchamaoui, η οποία παρουσίασε
πέρυσι την πρότασή της σε λαμπρή εκδήλωση που έλαβε χώρα σε Ιδιωτικό (παρακαλώ)
Πανεπιστήμιο των Σκοπίων. Η πρόταση στη συνέχεια υποστηρίχθηκε και από κάποια μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μετά από πρωτοβουλία Παπαδημούλη και Κούλογλου). Το ότι ο κος
Τσίπρας προτάθηκε μαζί με άλλους 300 για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το δημοσιοποίησαν αυτοί
που υπέβαλαν και υποστήριξαν την πρόταση για την υποψηφιότητά του, ενώ ο ίδιος ο
Οργανισμός των Βραβείων δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε ότι είναι υποψήφιος, ούτε ποιος τον
πρότεινε, παρά μόνο μετά το 2069!! Τέλος, κανείς δεν γνωρίζει αν ο κος Τσίπρας περιλαμβάνεται

στη "shortlist" των 20-30 καλύτερων από τις 301 υποψηφιότητες, η οποία συντάχθηκε πριν από
δύο μήνες από την Επιτροπή των Βραβείων και θα είναι υπό εξέταση και αξιολόγηση μέχρι και τα
μέσα Οκτωβρίου του 2019.
Τολμώμετά από τα παραπάνω να πω, ότι η όλη ιστορία με την υποψηφιότητα Τσίπρα είναι μία
ακόμη μελετημένη επιχείρηση προπαγάνδας, ενορχηστρωμένη από εγχώριους και εξωχώριους
πολιτικούς κύκλους που ήθελαν να προωθήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, με σκοπό την
εξαπάτηση και την παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης, η οποία φυσικά δεν γνωρίζει τις
λεπτομέρειες που ανέφερα πιο πάνω και όχι μόνο κολακεύεται να ακούει ότι κάποιος
συμπατριώτης μας είναι υποψήφιος για μία τόσο μεγάλη διάκριση όπως το Βραβείο Νόμπελ, αλλά
οδηγείται να πιστεύει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία μεγάλη διπλωματική επιτυχία με
διεθνή αποδοχή.
Ίσωςο κος Τσίπρας να αναδειχθεί τελικά νικητής και να "τιμηθεί" έτσι η χώρα στο πρόσωπό του,
ίσως όμως να χρειαστεί να προσπαθήσει περισσότερο στο μέλλον αν αποτύχει αυτήν τη φορά. Ας
έχει το μυαλό του ότι ακόμη και ο τεράστιος Άλμπερτ Άινστάιν κατάφερε να πάρει το βραβείο
Νόμπελ μετά από 10 χρονιές που ήταν υποψήφιος!
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

