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ΕΡΩΤ.  Κύριε SOLFARAK, καλησπέ-
ρα σας! Οι ερωτήσεις μας αφορούν 
σε οικολογικά, οικονομικά πολιτικά 
και αναπτυξιακά ζητήματα, αφού όλα 
είναι διαπλεκόμενα και ενδιαφέρουν 
τους αναγνώστες μας. Ας αρχίσουμε με 
το φλέγον ζήτημα του covid-19. Έχε-
τε κάποια πρόβλεψη για την εξέλιξη 
της Πανδημίας, που για πολλούς έχει 
καταλήξει σε Αποδημία εις Κύριον; (Δεν 
συζητούμε για αυτούς που συγχέουν την 
Πανδημία με την Ακαδημία) 

SOLFARAK.  Ο κύκλος του covid νομίζω 
θα ολοκληρωθεί, αφότου πρώτα στείλει για 
“ανακύκλωση” ακόμη μερικά εκατομμύρια 
προς μεγάλην ανακούφιση των ασφαλιστι-
κών ταμείων και του παγκόσμιου οικοσυστή-
ματος. Όπως γνωρίζουμε, η Γη μας υποφέρει 
από υπερπληθυσμό και η σπατάλη φυσικών 
πόρων, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η κα-
ταστροφή των δασών, η υπερπυκνότητα πλη-
θυσμού των μεγαλουπόλεων δεν μπορεί να 
συνεχίζεται επ’ άπειρον.

ΕΡΩΤ.Ο έλεγχος των γεννήσεων γιατί 
δεν αποδίδει;

SOLFARAK.  Ανέκαθεν το μεγάλο πρό-
βλημα, η αντίφαση θα έλεγα, είναι ότι οι υπέρ-
μαχοι του ελέγχου των γεννήσεων έχουν ήδη 
γεννηθεί, όποτε η άποψη τους είναι μάλλον 
αναξιόπιστη και ανακόλουθη! Μια πρότασή μας 
είναι για κάθε νέα γέννηση να κατατίθεται στο 
αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων με συγκεκριμένες 
προτάσεις ως προς την αντιμετώπιση της κατα-
νάλωσης νερού, παραγωγής αποβλήτων, ηχο-
ρύπανσης κλπ. δυσμενών επιπτώσεων. Αυτό θα 
έδινε δουλειά και στους χειμαζόμενους από την 
κρίση μελετητές (βιολόγους, χημικούς, γεωλό-
γους, μηχανικούς κλπ.) που αναζητούν εις μά-
την αντικείμενο εργασίας, αφού δεν διορίζονται 
στο δημόσιο εξαναγκαζόμενοι συχνά σε μαύρη 
εργασία. Η κατάθεση του σχετικού φακέλου θα 
γίνεται ψηφιακά μέσω taxis-net. 

ΕΡΩΤ.  Αυτό το τελευταίο τι ακριβώς 
σημαίνει, δηλαδή με τη μαύρη εργασία; 
 
SOLFARAK.  Θα πρέπει να απαλλαγούμε 
από ρατσιστικές προκαταλήψεις για ό,τι είναι 
μαύρο, χρώμα, ανθρώπινες φυλές, ενδυμασίες, 
μέλλον κλπ. Η μαύρη εργασία στη χώρα μας 
εξασφαλίζει την επιβίωση ολόκληρων κλάδων 
της παραοικονομίας μας και χιλιάδων οικογε-
νειών, όπως π.χ. των κλάδων που ασχολούνται 
με την αυθαίρετη δόμηση. Αυτό σχετίζεται 
και με την σχετική ψηφοθηρία στις εκλογές, 
ενώ η καταστροφή του περιβάλλοντος δίνει 

αντικείμενο και πολιτικές παρακαταθήκες 
στους απανταχού οικολογούντες!

ΕΡΩΤ.  Τι έχετε να προτείνετε για την 
εκθετική αύξηση της ρύπανσης από 
τα πλαστικά, που γεμίζουν ποτάμια, 
ακτές, θαλάσσιο βυθό και τα οποία στον 
Ειρηνικό Ωκεανό έχουν συγκροτήσει 
ολόκληρο “πλωτό νησί”;

SOLFARAK. Η επιστήμη έχει ήδη στα σκα-
ριά την λύση του προβλήματος. Θα έχετε 
ασφαλώς ακούσει ή διαβάσει ότι ανακαλύ-
φθηκαν βακτήρια και μύκητες που τρώνε 
πλαστικά. Αυτά ακριβώς θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση, ώστε να δημιουργη-
θούν γενετικώς τροποποιημένοι σκύλοι και 
γάτες με την εμφύτευση γονιδίων από τα βα-
κτήρια. Έτσι τα πλαστικά οικιακά απορρίμμα-
τα θα μετουσιώνονται σε γατοτροφή και σκυ-
λοτροφή. Να λοιπόν μια μορφή “κυκλικής 
οικονομίας”! 

ΕΡΩΤ. Το κράτος μας προωθεί την κυκλι-
κή οικονομία;

SOLFARAK. Αυτό ακριβώς κάνει εδώ και πολ-
λά χρόνια, κυρίως με τα μνημόνια: ΟΙ παγωμέ-
νοι μισθοί και οι συντάξεις επιστρέφονται 100% 
στο κράτος με τη μορφή φόρων, κρατήσεων, 
ΕΝΦΙΑ, κλπ. Χάρη σε αυτό τον ιδιοφυή μηχανι-
σμό εξασφαλίζονται χρήματα για την καταβολή 
μισθών και συντάξεων. Δηλαδή υπάρχει ένα εί-
δος “αυτοχρηματοδότησης” της κοινωνίας. Για 
τις επιπλέον καταναλωτικές δαπάνες ο εφευρε-
τικός νους των Ελλήνων καταφεύγει στη προα-
ναφερθείσα μαύρη εργασία! Άλλωστε η εργασία 
των μαύρων δούλων στην Αμερική συνέβαλε 
αποφασιστικά στη δημιουργία του καπιταλι-
σμού, των μεγάλων φυτειών και στην τεράστια 
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου των ΗΠΑ.

ΕΡΩΤ. Επανερχόμενοι στο θέμα του 
covid-19, τι θα γίνει με τους αρνητές των 
εμβολίων και την ύπαρξη του ιού;

SOLFARAK. Είναι θέμα ψυχολογίας και σω-
στού χειρισμού της ελληνικής γλώσσας. Οι αρ-
νητές είναι πανεύκολο να μεταπεισθούν με το 
τρυκ που πρότειναν ειδικοί γλωσσολόγοι του 
Υπουργείου Παραπαιδείας: Με την προϋπόθε-
ση αποδοχής του εμβολιασμού, οι αρνητές θα 
εξασφαλίσουν δωρεάν 2 ολόκληρα αρνιά για 
το Πάσχα ψημένα σε ηλεκτρικό φούρνο με ηλε-
κτρική ενέργεια – προσφορά από την γνωστή 
εταιρία αιολικών πάρκων σε περιοχές NATURA 
“FRAPPAIR” (σ.τ.Μ.: η ονομασία παραπέμπει σε 
Αέρα κοπανιστό…)

ΕΡΩΤ. Η κλιματική αλλαγή θεωρείτε ότι 
ευθύνεται για τις τεράστιες πυρκαγιές 
δασών στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 
πολύ πιο σοβαρές χώρες, όπως π.χ. στη 
Γερμανία;

SOLFARAK. Η αλαζονεία του ανθρώπου, που 
έχει την απαίτηση το κλίμα να είναι σταθερό εις 
τον αιώνα των αιώνων ΑΜΗΝ, είναι δυσανάλο-
γα μεγάλη συγκρινόμενη με το απειροελάχιστα 
μικρό διάστημα της επιζήμιας για το οικοσύ-
στημα παρουσίας του στη ΓΑΙΑ μας. Όμως η 
“κρίση” δημιουργεί ευκαιρίες: Η αποδάσωση θα 
επιφέρει τεράστιες διαβρώσεις, κατολισθήσεις 
και μεταφορά φερτών υλικών, τα οποία μέσω 
των ποταμών και στα πλαίσια ακραίων καιρι-
κών επεισοδίων θα κατακλύσουν τις χαμηλές 
περιοχές “χτίζοντας” ταυτόχρονα και τις υπό 
διάβρωση παραλίες. Αυτές ακριβώς οι παραλί-
ες θα πωληθούν, πριν καν δημιουργηθούν, σε 
διορατικούς ξένους επενδυτές (π.χ. VULTURE 
ENTERPRISES, ARPAX FUNDS, CIMENTO NAGINI), 
που θα φτιάξουν ξενοδοχεία, μαρίνες, αεροδρό-

μια για την “αξιοποίηση” των εκτάσεων αυτών, 
με αδρανή υλικά, που θα παίρνουν κατά βούλη-
ση από τις κοίτες των ποταμών.

ΕΡΩΤ. Για τους “Θεματοφύλακες του 
Συντάγματος” ποια είναι η άποψή σας;

SOLFARAK. Διαβλέπω μιαν αλυσίδα από 
παρεξηγήσεις: μετά τους πρώτους διδάξαντες 
“θεματοφύλακες του Συντάγματος” προέκυψαν 
στην Αθήνα “θεματοφύλακες της Ομόνοιας”, 
“Θεματοφύλακες της πλατείας Νέας Σμύρνης” 
και άλλων πλατειών. Κάποιοι βαρήκοοι μάλιστα 
το είδαν “Τερματοφύλακες του Συντάγματος” 
και ντυμένοι ποδοσφαιριστές έστησαν δοκάρια 
με δίχτυα, για να παίξουν μπάλα στην πλατεία 
Συντάγματος! Αυτές είναι οι συνέπειες της ελλι-
πούς αστυνόμευσης σε μία χώρα, όπου ο καθέ-
νας θεωρεί ότι εκπροσωπεί τον Νόμο και είναι 
ικανός να τον προασπίσει. Προσωπικά πάντως 
θα προτιμούσα να βλέπω θεματοφύλακες του 
μισθού μας, του περιβάλλοντος, του δάσους, 
της καθαρής παραλίας, των υγροτόπων, δηλαδή 
αυτό που κάνουν οι οικολόγοι…

ΕΡΩΤ. Πως Σχολιάζετε τις πρόσφατες 
πλημμύρες στην παράκτια περιοχή της 
Πάτρας και στο Μεσολόγγι; Φταίει και 
πάλι η κλιματική αλλαγή;

SOLFARAK. Βαρεθήκαμε να λέμε το κλισέ “η κρί-
ση δίνει ευκαιρίες”. Οι πρόγονοί μας εδώ και χιλιά-
δες χρόνια είχαν φτιάξει λιμναίους οικισμούς πάνω 
σε πασσάλους, μέσα στο νερό για προστασία από 
τις αρκούδες, τους λύκους και άλλα pets του οικο-
συστήματος. Ας κάνουμε, επιτέλους, την αρχή στις 
χαμηλές περιοχές να δημιουργήσουμε μικρογρα-
φίες της Βενετίας, όπου η κίνηση θα γίνεται με τα-
χύπλοα και βάρκες. Θα έχουμε παράλληλα και ένα 
τουριστικό αξιοθέατο. Άλλη λύση να επαναφέρου-
με τους υγροτόπους εκεί που ανέκαθεν υπήρχαν. 
Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι παρά 
μετάθεση ευθυνών σε κάποιον άλλο παράγοντα, 
κλασική νοοτροπία δημοσίων υπαλλήλων.

ΕΡΩΤ. Η απεξάρτηση από τον λιγνίτη και 
το πετρέλαιο θεωρείτε ότι θα βελτιώσει 
το περιβάλλον;

SOLFARAK. Σε μία Δημοκρατική κοινωνία θα 
περιμέναμε να ερωτηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι 
χρήστες και κάτοχοι αυτοκινήτων, κλιματιστι-
κών, ηλεκτρικών συσκευών και άλλων γκατζε-
τακίων που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, 
αν δέχονται την κατάργηση όλων αυτών. Κατά 
σατανική σύμπτωση όλοι οι οικολογούντες 
έχουν αυτοκίνητο και κάθε είδους ηλεκτρική 
συσκευή. Η άρση αυτής της αντίφασης θα ήταν 
μια κάποια λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα της 
υπερκατανάλωσης. 

ΕΡΩΤ. Βλέπετε ότι έχουν μέλλον μπρο-
στά τους οικολογικές οργανώσεις και η 
ΟΙΚΙΠΑ φυσικά;

SOLFARAK. Η ύπαρξή τους είναι ακριβώς 
η απόδειξη ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ προβλήματα με το 

περιβάλλον. Η επίλυση αυτών μετά από μία πα-
γκόσμια “συνωμοσία” – με την καλή έννοια – και 
σειρά χιλιάδων συμφωνιών τηρουμένων απαρε-
γκλίτως από όλους θα έκανε αυτομάτως περιττή 
την ύπαρξή τους. Κάτι δηλαδή σαν τα όπλα: αν 
όλοι γινόμαστε φιλειρηνιστές και καταργούσαμε 
την απιστία, τον φθόνο και άλλα πέντε θανάσιμα 
αμαρτήματα, τα όπλα θα ήταν περιττά, αφού η 
παγκόσμια ειρήνη θα κυριαρχούσε. Αυτό όμως 
αντιβαίνει στα συμφέροντα που εκπροσωπούν 
τα όπλα, από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια 
θέσεων εργασίας διεθνώς. Οπότε για ουτοπίες 
δεν μπορούμε να συζητούμε.

ΕΡΩΤ. Δηλαδή δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, 
δεν θα εκπληρωθεί το όραμα των χίππυς 
που εκφράστηκε στην προηγούμενη 
γενεά μέσω τραγουδιών όπως Αquarius, 
Imagine κλπ.;

SOLFARAK. Δυστυχώς για τον homo sapiens, 
αλλά ευτυχώς για όλα τα υπόλοιπα όντα του 
πλανήτη μας, η ΓΑΙΑ έχει ξεκινήσει την διαδικα-
σία απαλλαγής από εμάς ως είδος. Νομοτελεια-
κά, δεν βλέπω να υπάρχουμε με το είδος του πο-
λιτισμού που έχουμε υιοθετήσει, ειδικότερα τα 
τελευταία 200 χρόνια. Και η αναζήτηση άλλων 
πλανητών για μετοίκηση είναι άλλη μία ουτοπία, 
που θα στοιχίσει πάρα πολύ, όχι μόνο σε χρήμα. 
Ο covid-19 προσπαθεί απεγνωσμένα να μας κά-
νει να καταλάβουμε τι κάνουμε λάθος. Ας δούμε 
το ζήτημα από άλλη σκοπιά! Το προσδόκιμον 
ζωής της γενιάς μου θα την αποτρέψει από το 
να δει τη θλιβερή κατάληξη, όπου φαίνεται να 
αγνοείται η πραγματικά εντυπωσιακή συσσώ-
ρευση γνώσης και εξέλιξη της επιστήμης. 

ΕΡΩΤ. Δηλαδή με όλα αυτά που μας είπα-
τε και, επειδή πρέπει να δώσουμε και ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας στους αναγνώστες 
μας, το συμπέρασμά σας είναι αρνητικό, 
απαισιόδοξο;

SOLFARAK. Τουναντίον, θα έλεγα, τόσα χρόνια 
περάσαμε πολύ ωραία, αφού κατά Όργουελ “Η 
ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ” και μην ξέροντας πως 
βαδίζουμε προς το γκρεμό απολαύσαμε όλα τα 
καλά του συστήματος. Αν και σκοτώσαμε ή αδρα-
νοποιήσαμε τους θεούς (με εξαίρεση το χρήμα), 
ελπίζουμε πάντα σε “έναν από μηχανής Θεό” – 
“DEUS EX MACHINA” – που θα μας σώσει την τε-
λευταία στιγμή, όπως στις αρχαίες τραγωδίες (αρ-
κεί να μην είναι και αυτός …“πσεκασμένος”!) 
Καλή χρονιά και σας ευχαριστώ για την 
ωραία συζήτηση! 
SODRANOEL SOLFARAK
και για την αντιγραφή
Λεονάρδος Τηνιακός
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Το να κάνεις προβλέψεις, 

προφητείες και εκτιμήσεις για 
τον καινούργιο χρόνο είναι 
πλέον εργασία υπαγόμενη στα 
«βαρέα και ανθυγιεινά» επαγ-
γέλματα. Η πανδημία του 
covid-19, η διεθνής τρομοκρα-
τία, τα τροχαία και αεροπορι-
κά δυστυχήματα, οι πολλαπλές 
εμφύλιες διαμάχες έχουν ήδη 
αφήσει πίσω τους 166 νεκρούς 
καζαμιογράφους διεθνώς, 
χώρια τους αιχμαλώτους… 
δηλαδή πιο πολλούς και από 
τους δημοσιογράφους! Ειδικά 
για τη χώρα μας, κάθε πρόβλε-
ψη και εκτίμηση για οτιδήποτε 
θεωρείται εκ προοιμίου αναξι-
όπιστη, αφού κανείς δεν μπο-
ρεί να προγραμματίσει πλέον 
ακόμα και την απλή καθημερι-
νότητα: Για παράδειγμα, ένας 
λογαριασμός της ΔΕΗ, που 
βρίσκεις μπαίνοντας στο σπί-
τι σου, μπορεί να σε “στείλει 
αδιάβαστο” (ακόμα κι αν έχεις 
διαβάσει χιλιάδες βιβλία…) 
πριν καν ο covid προλάβει να 

κάνει το ίδιο «τοις κείνων ρή-
μασι πειθόμενος»!

Παρά ταύτα, ο SODRANOEL 
SOLFARAK κατάφερε και φέ-
τος να αφιχθεί στην Πάτρα 
στα ΟΙΚΙΠΑ headquarters και, 
αφού υπέστη πολλαπλά RAPID 
TEST, SLOW TEST, TRUTH TEST, 
σε αεροδρόμια και λιμάνια, 
δεδομένου ότι η παράδοση 

απαιτεί την ιδιόχειρη κατά-
θεση τέτοιων σοβαρών κειμέ-
νων – τα email ενέχουν τον 
κίνδυνο των διαρροών προς 
ατραπούς του Σκοτεινού Δι-
αδικτύου, σε αντίπαλα στρα-
τόπεδα και λόμπι. Και φέτος 
οι προβλέψεις είναι προϊόν 
απομαγνητοφώνησης της συ-
νέντευξης τύπου, που πήρε 

από τον SOLFARAK ο έγκριτος 
δημοσιογράφος μας NAME 
ANDNOVILLAGE, γνωστός από 
το 2021 στους κύκλους και 
στα τρίγωνα των Οικολόγων.

Ακολουθεί η συνέντευξη, 
η οποία ελήφθη στο γνωστό 
εκλεκτό εστιατόριο slow-food 
“Passifaei Specify anfay”, όπου 
ο NAME ANDNOVILLAGE και ο 
SOLFARAK απήλαυσαν σπανι-
ότατα και οικολογικά εδέσμα-
τα, όπως σούπα από γαρίδες 
βαθιάς θαλάσσης κοντά σε 
υποθαλάσσιες ηφαιστειακές 
αναβλύσεις, χούμους από δα-
σικό χουμώδες υλικό δάσους 
καστανιάς, μπιφτέκια από 
Μαμούθ 12.000 ετών από το 
ξεπαγωμένο λόγω του θερι-
νού καύσωνα Permafrost της 
Σιβηρίας, mango μαγκωμένο 
σε δαγκάνες Κουβανέζικου κά-
βουρα και εμφιαλωμένο κρασί 
από την κάβα του ναυαγισμέ-
νου ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ, που ανέσυρε 
για την περίσταση ειδικό βα-
θυσκάφος!

ΑΑΑ. Παρά ταύτα, ο SODRANOEL SOLFARAK κατάφερε και φέτος να αφιχθεί 
στη Πάτρα στα ΟΙΚΙΠΑ headquarters


