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Τπάξρνπλ δύν εηδώλ ηξαγσδίεο ζηε δσή, έιεγε ν Σδνξηδ Μπέξλαξλη ν. Ζ κία είλαη λα κελ 
πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ ε επηζπκία ηεο θαξδηάο ζνπ. Ζ άιιε είλαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Οη ζπλνκηιεηέο ηνπ 
Αληώλε ακαξά, πνπ ζπκθσλνύλ κε ηνλ αθνξηζκό ηνπ Ηξιαλδνύ ζπγγξαθέα, ζα ζαο πνπλ όηη ν πξόεδξνο 
ηεο Ν.Γ. δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα θαηαιήμεη ζηε δεύηεξε θαηεγνξία... 

Πξώηα απ’ όια, επεηδή ν ίδηνο έρεη πιήξε επίγλσζε όηη αλεδείρζε ζηελ εγεζία ηεο Ν.Γ. αθξηβώο θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ ην ζύζηεκα θαηαξξέεη εθ ησλ έζσ θαη πξνο ηα έζσ. Υξεζηκνπνηεί κάιηζηα έλαλ όξν ηεο 
κεραληθήο (θιάδνπ ηεο θπζηθήο), πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε από ηνπο κειεηεηέο ηεο 
θαηάξξεπζεο ηνπ ζνβηεηηθνύ κνληέινπ: ηελ «έλξεμε», δειαδή ηελ αληίζεηε δηαδηθαζία ηεο έθξεμεο. 
«Υξενθόπεζε ην ζύζηεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο», πηζηεύεη ν Α. ακαξάο θαη ελλνεί «ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
κνληέινπ πνπ αλαδηέλεηκε ηα δαλεηθά ησλ πξνεγνπκέλσλ γελεώλ ζηηο επόκελεο», όπσο επίζεο «ην ηέινο 
ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζπγθέληξσλε ηελ εμνπζία ζηελ πδξνθέθαιε θνξπθή, θαηαθεξκάηηδε ηηο 
αξκνδηόηεηέο ηεο παληνύ θαη έθηηαρλε απηνδηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ρσξίο πόξνπο». Γηα όινπο απηνύο ηνπο 
ιόγνπο, ππνζηεξίδεη όηη ρξεηάδεηαη «κηα λέα κεηαπνιίηεπζε, ρξεηάδεηαη αιιαγή ππνδείγκαηνο». 

ηελ εηθόλα απηή, αο πξνζηεζεί θαη ε δηαπίζησζε όηη ε Ν.Γ. έρεη κπξνζηά ηεο κηα έξεκν λα δηαζρίζεη θαη, 
ηόηε, νη επηινγέο ηνπ ακαξά σο πξνο ηελ πνιηηηθή πνπ ζρεδηάδεη λα εθαξκόζεη αθνύγνληαη ινγηθέο: 
Απνξξίπηεη ηε «δνκηθή αληηπνιίηεπζε» πνπ εηζήγαγε ην ΠΑΟΚ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, δειαδή ηελ ηπθιή 
άξλεζε θάζε πιεπξάο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο· απνξξίπηεη νκνίσο θαη ηελ ηεκπέιηθε «ζηξαηεγηθή ηνπ 
ώξηκνπ θξνύηνπ», ηελ επηλόεζε ηνπ Γηάλλε Λνύιε, ηελ νπνία (γηα πξνθαλείο ιόγνπο...) αθνινύζεζε 
αθξίησο ε Ν.Γ. από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ο ακαξάο επηιέγεη λα αληηπαξαηεζεί ζηελ θπβέξλεζε 
κε έλα κείγκα ζηήξημεο θαη ζύγθξνπζεο, κέζα από ην νπνίν ζα δηακνξθσζεί ζηαδηαθά ε αηδέληα ηεο Ν.Γ. 

Ωξαία όια απηά θαη, νπσζδήπνηε, δείρλνπλ άλζξσπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηε δπζθνιία ηνπ ξόινπ ηνπ θαη 
δελ αληηκεησπίδεη ην θαζήθνλ ηνπ κε επηπνιαηόηεηα. Ζγείηαη όκσο ελόο θόκκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε ζηειέρσζε 
από απόςε πνηόηεηνο ζπκίδεη ηελ... Armata Brancaleone - γηα όζνπο ζπκνύληαη ηελ έμνρε θσκσδία ηνπ 
Μάξην Μνληηζέιη κε ηνλ Βηηόξην Γθάζκαλ. Πεξηζηνηρίδεηαη από αλζξώπνπο ησλ νπνίσλ ε εηθόλα ζηελ 
ηειεόξαζε ζε θάλεη ακέζσο λα αιιάδεηο θαλάιη. Οζν γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα, απηή, θαηά ηελ 
γιαθπξά δηαηύπσζε ελόο ζηειέρνπο, «είλαη ινπκπελαξηό», θαηά ηελ δηαηύπσζε ελόο άιινπ, «ξεκπέη 
αζθέξ». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό απηό πνπ ζπλέβε κόιηο ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε: Ζ Ν.Γ. ππέβαιε αίηεκα 
νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηε ξύζκηζε κε ηελ νπνία απμάλεηαη ε θνξνινγία ησλ θαπζίκσλ. Οηαλ ην 
πξνεδξείν δηάβαζε ηα νλόκαηα ησλ 18 πνπ είραλ ππνγξάςεη ην αίηεκα, αξθεηνί εμ απηώλ απνπζίαδαλ, κε 
απνηέιεζκα ε πξόηαζε λα απνξξηθζεί. (Να κελ μεράζσ, ηέινο, ηελ δηόινπ ακειεηέα απεηιή ηεο Νηόξαο, ε 
νπνία ηνλ πεξηκέλεη ζηε γσλία, όπσο ε ίδηα ιέεη επζέσο ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηεο...) 

Δληνύηνηο, ππάξρεη θαη έλαο άιινο θόζκνο, ηνπ νπνίνπ ε θσλή δελ δηαπεξλά ηνλ θινηό πνπ έρνπλ θηηάμεη 
γύξσ από ηνλ ακαξά νη ζπλήζεηο θόιαθεο θαη δηάθνξνη πνλεξνί, πνπ πνληάξεζαλ ζην ηειεπηαίν άινγν θαη 
ηώξα γπξεύνπλ λα εμαξγπξώζνπλ ηελ επηηαγή. Ο θόζκνο απηόο ππνζηήξημε ηνλ ακαξά πέξπζη ζηηο 29 
Ννεκβξίνπ, ηείλεη όκσο λα απνγνεηεπζεί από ηνπο ζπκβηβαζκνύο, πνπ απεηινύλ ην όξακα ηεο «λέαο 
κεηαπνιίηεπζεο» θαη ζηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα ελδίδεη ν πξόεδξνο ηεο Ν.Γ. Ζ αλεζπρία ηνπ θόζκνπ απηνύ 
ζπκππθλώλεηαη ζηα ιόγηα δηαθεθξηκέλνπ λνκηθνύ, ν νπνίνο δηεηέιεζε θαη βνπιεπηήο: «Κάπνηνο πξέπεη λα πεη 
ζηνλ ακαξά όηη, όπσο έδεημε κε ην παξάδεηγκά ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ην 1974, ν εγέηεο, όηαλ 
κάιηζηα έρεη πεξάζεη κέζα από ηελ έξεκν, δελ ρξσζηάεη ηίπνηε θαη ζε θαλέλαλ!» Σν δήηεκα είλαη λα βξεη ηνλ 
ηξόπν λα ην δείμεη θηόιαο... 

Πέτρος Καλβοκορέσσης 

ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ πέζαλε ζε ειηθία 97 εηώλ έλαο ζεκαληηθόο Διιελαο ηνπ εμσηεξηθνύ, ην όλνκα ηνπ 
νπνίνπ δελ ζεκαίλεη ηίπνηε -δπζηπρώο- γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο Διιελεο ηνπ εζσηεξηθνύ. Οη Times, ζηελ 
νινζέιηδε λεθξνινγία πνπ ηνπ αθηέξσζαλ, γξάθνπλ όηη «γηα ειάρηζηνπο αλζξώπνπο ζα κπνξνύζε λα 



επζηαζεί ν ηζρπξηζκόο όηη ππήξμαλ ηόζν εληππσζηαθά θαιιηεξγεκέλνη όζν ν Πέηξνο Καιβνθνξέζζεο ή όηη ν 
θύθινο ηεο δσήο ηνπο πεξηέιαβε ηέηνηα πνηθηιία ελδηαθεξόλησλ θαη ζηαδηνδξνκηώλ». 

Γελλεκέλνο ην 1912 ζην Καξάηζη, αλήθε ζε πινύζηα νηθνγέλεηα Διιήλσλ βακβαθεκπόξσλ, θαηαγόκελε από 
ηε Υίν. πνύδαζε ζην Ηηνλ (όπνπ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαηεηάγε δεύηεξνο) θαη Ηζηνξία ζην Κνιέγην 
Mπέηιηνι ηεο Ομθόξδεο, από ην νπνίν απνθνίηεζε κε άξηζηα. Γηθεγόξνο ην επάγγεικα, ππεξέηεζε ζηνλ 
πόιεκν σο αμησκαηηθόο ηεο RAF θαη απνζηξαηεύζεθε σο αληηζκήλαξρνο. Αξγόηεξα μερώξηζε γηα ην έξγν 
ηνπ ζηε κειέηε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ θαη ππήξμε ζηέιερνο ηνπ θεκηζκέλνπ Βαζηιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλώλ 
Τπνζέζεσλ (Chatham House) από ην 1949 ώο ην 1970. Ζηαλ επηκειεηήο -θαηά κεγάιν κέξνο θαη 
ζπγγξαθέαο- ηεο «Δηήζηαο Δπηζθόπεζεο ησλ Γηεζλώλ Τπνζέζεσλ». 

Γηέπξεςε, επίζεο, ζηνλ εθδνηηθό ρώξν· πξώηα σο δηεπζπληήο ηνπ νίθνπ Chatto & Windus, ην δηάζηεκα 1954 
- 1965, αξγόηεξα σο δηεπζπληήο θαη κεηέπεηηα εθδόηεο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ νίθνπ Penguin. Ζ 
απνρώξεζή ηνπ από εθεί ην 1973, ιόγσ δηαθσληώλ κε ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ, ζήκαηλε 
γηα πνιινύο ην ηέινο ηεο παιηάο ζρνιήο εθδνηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ 
ηερλνθξαηώλ ηνπ κάξθεηηλγθ. Γηαθξίζεθε θαη γηα ηνλ αγώλα ηνπ ππέξ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, είηε σο 
κέινο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ Γηαθξίζεσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ησλ Μεηνλνηήησλ είηε 
σο πξσηεξγάηεο, ην 1961, ζηε δεκηνπξγία ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο. 

ηνλ Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν αλήθε ζηελ ειίη ησλ αμησκαηηθώλ πνπ ήζαλ εγθαηεζηεκέλνη ζην Μπιέηζιη Παξθ 
θαη δηαρεηξίδνληαλ ην κεγαιύηεξν κπζηηθό ηνπ πνιέκνπ: ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία 
επηθνηλσλνύζαλ νη Γεξκαλνί. Ο ίδηνο ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ είρε ηελ επζύλε ηεο αμηνιόγεζεο 
ησλ ζεκάησλ ηεο Λνπθηβάθε. Αξγόηεξα, ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ λνκηθώλ πνπ εηνίκαζε ην 
θαηεγνξεηήξην ζηε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο, κάιηζηα κεηαμύ ησλ καξηύξσλ πνπ εμέηαζε πξνζσπηθώο ήηαλ 
θαη ν ζηξαηάξρεο θνλ Ρνύλζηελη. Ζ εκπεηξία ηεο Νπξεκβέξγεο θαη ηδίσο «ν ελζηηθηώδεο αληηζεκηηηζκόο ηεο 
Γεμηάο», ηνλ νπνίν αλαθάιπςε εθεί, ήηαλ απηό πνπ έζηξεςε ηηο πεπνηζήζεηο πξνο ηε ζνζηαιδεκνθξαηηθή 
Αξηζηεξά, ρσξίο σζηόζν πνηέ λα κεηαθηλεζεί από ηηο θηιειεύζεξεο αξρέο ηνπ. 

Πάληα ππεξήθαλνο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ ν Πέηξνο Καιβνθνξέζζεο, ηνπ άξεζε λα απηνπξνζδηνξίδεηαη σο 
«Διιελαο Δγγιέδνο». Σν παξάδεηγκα ηνπ δεκηνπξγηθνύ βίνπ ηνπ δηδάζθεη εκάο ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπ ηη 
κπνξεί λα πεηύρεη έλαο άλζξσπνο, όηαλ ε δσή ηνύ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο από ό,ηη ζηνπο 
άιινπο θαη, εθόζνλ, ν ίδηνο έρεη αξρέο... 

Ψηυίς 

Σε ζθελή ηελ αθεγείηαη απηόπηεο θαη εγώ ηελ θαηαγξάθσ σο ςεθίδα ζηε γεληθόηεξε εηθόλα ηεο 
θαηαζηξνθήο. ηηο 17 Οθησβξίνπ 2008, ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε ν ηέσο πξσζππνπξγόο (εθείλνο πνπ είρε 
ηελ ηξίηε ηεηξαεηία ζην ηζεπάθη ηνπ, όπσο έιεγαλ νη πηζηνί ηνπ...) κε ηνλ Εαλ Κινλη Σξηζέ, ν πξόεδξνο ηεο 
ΔΚΣ έβγαιε έλα δηάγξακκα, πνπ παξνπζίαδε ηελ θαηαθόξπθε άλνδν ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο ζηελ 
Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ην έδεημε ζηνλ ηόηε πξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο. Δδώ, ν ιόγνο ζηνλ απηόπηε: 
«Ο δηθόο καο δελ είπε ηίπνηε. Κνηηνύζε... Ξέξεηο, κε εθείλν ην ρακέλν βιέκκα πνπ είρε όηαλ ηνπ έδεηρλαλ ηνλ 
ράξηε κε ηηο ππξθαγηέο». Σν γεγνλόο ππνζέησ όηη ζπλέβαιε ζηελ απόθαζή ηνπ λα απνδξάζεη κε ηηο εθινγέο, 
ώζηε λα παξακείλεη σο... ρξπζή εθεδξεία γηα ην κέιινλ! 

 


