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σγγραυέας
35 ρξόληα πέξαζαλ από εθείλε ηελ εξσηθή θαη απζόξκεηε ή θαιύηεξα νξκέθπηε εμέγεξζε
ησλ θνηηεηώλ ελάληηα ζην θαζεζηώο ηεο εμάρξνλεο ήδε ηόηε δηθηαηνξίαο ζηνλ ηόπν ζαο.
Γειαδή πεξίπνπ όζα θαη ηα δηθά κνπ κηζά ρξόληα. Γεκίζακε νδνύο Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ θαη
ζηεθάληα, ιόγνπο θάζε ρξνληά. αλ ηνλ δηθό κνπ ζήκεξα. Κάηη πνπ είλαη ζεηηθό γηαηί έλα
ηέηνην γεγνλόο πξέπεη λα θξαηηέηαη δσληαλό ζηε κλήκε ησλ αλζξώπσλ. Κπξίσο γηαηί
ζπλέπεζε κε κηα επνρή δήζελ θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ θαζεζηώηνο ησλ ζπληαγκαηαξρώλ,
όπνπ κε πξσζππνπξγό ηνλ αείκλεζην πύξν Μαξθεδίλε νδεύακε πξνο κηα ηζπαλνπνίεζε
α-ια-Φξάλθν θαη πνξηνγαιινπνίεζε α-ια-αιαδάξ ηεο δηθηαηνξίαο. Με μερλάηε όηη ιίγεο
κέξεο πξηλ ηελ εμέγεξζε ν Μαξθεδίλεο είρε δειώζεη ζαπκαζηήο ηνπ Λέληλ ζηελ έγθξηηε
γαιιηθή εθεκεξίδα «Λε Μνλη» ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ, νπόηε εκείο νη απηνεμόξηζηνη ζηε
Γπηηθή Δπξώπε, ηξνκάμακε. Αλ ε ρνύληα «εθδεκνθξαηηζηεί» εληόο εηζαγσγηθώλ
ζθεθηόκαζηαλ ζα δηαξθέζεη κε δηαδνρηθέο κεηαιιάμεηο άιια ηόζα ηνπιάρηζηνλ ρξόληα. Καη
ην Πνιπηερλείν αλέθνςε απηή ηε ρακαηιενληηθή κεηακόξθσζε. Μπήθε ν ζθύινο ηεο ΔΑ, ν
Ησαλλίδεο, πξάθηνξαο όρη ηεο ΗΑ όπσο ν Παπαδόπνπινο, αιιά ησλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ
ηνπ Πεληαγώλνπ θαη ηεο ηζξαειηλήο Μνζάλη θαη έγηλε απηό πνπ έγηλε κε θαηάιεμε ηελ
ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κύπξν, ηνλ ηεκαρηζκό ηνπ λεζηνύ ζηα δύν θαη ηελ ζπλαθόινπζε
«απειεπζέξσζε « ηεο Διιάδαο, αθνύ ν ξαδηνύξγνο Κίζζηγθεξ πνπ είρε δε΄ηήζεη από ηνλ
Ησαλλίδε «ην θεθάιη ηνπ Μνύζθνπ», δει. ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ καθαξίνπ αγαλάθηεζε κε ηελ
αληθαλόηεηά ηνπ λα ζθνηώζεη αθόκα θαη έλαλ αθύιαθην Πξόεδξν πνπ ππνδερόηαλ εθείλε ηε
ζηηγκή ηα παηδηά ελόο ζρνιείνπ ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν ηεο ρώξαο ηνπ.
Ζ δηθηαηνξία όκσο πξνέθπςε από ην πνπζελά. Γηα ρξόληα θαιιηεξγνύληαλ κέζα ζην
ζηξάηεπκα ε ζπλσκνζία ηνπ ΗΓΔΑ, κηαο ζπλσκνηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ηξαηνύ πνπ
ζπγθξνηήζεθε ζην κεηεκθπιηαθό θιίκα από νξθηζκέλνπο ερζξνύο ηνπ «θνπκκνπληζηηθνύ εθ
βνξξά θηλδύλνπ». Γηα λα θαηαιήμεη, δπζηπρώο, ζηνλ παξαγλσξηζκέλν θίλδπλν εμ αλαηνιώλ,
δει. ηεο Σνπξθίαο, πνπ πεξίκελε ην κνηξαίν ιάζνο πνπ έγηλε ηνλ Ηνύιε ηνπ 1974 από ηελ
πιεπξά καο, κε ηελ απόπεηξα θαηά ηνπ Μαθαξίνπ θαη κε ζνζηαιηζηή θηιέιιελα
πξσζππνπξγό θαη πνηεηή, ηνλ καθαξίηε Δηζεβίη, λα κπνπθάξεη ζην λεζί ηεο Αθξνδίηεο θαη
ε Αθξνδίηε λα θέξεη ηελ πηώζε ηεο αηρκάισηεο από ηελ ρνύληα Αζελάο-Αζήλαο.
1958. Ζ ΔΓΑ γίλεηαη ην θόκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο. 1961. Βία θαη λνζεία ζηηο
εθινγέο. Αθόκα θαη νη λεθξνί, ηα δέλδξα θαη ηα πεγάδηα ςεθίδνπλ. 1963. Γνινθνλία ηνπ
αλεμάξηεηνπ βνπιεπηή, ζπλεξγαδόκελνπ κε ηελ Αξηζηεξά ηνπ βαιθαληνλίθε εηο άικα εηο
κήθνο, γηαηξνύ γπλαηθνιόγνπ θαη Καζεγεηή ηεο Ηαηξηθήο Γξεγόξε Λακπξάθε. Γεκίζακε θαη
πάιη νδόζεκα κε ην όλνκά ηνπ , 13 ρξόληα αξγόηεξα, από ην 1976 θαη κεηά, γεκίζακε θαη
πάιη δξόκνπο πνπ θέξαλ ην όλνκα ηνπ αγσληζηή Αιέθνπ Παλαγνύιε. Δθεί πνπ
δηαζηαπξώλνληαη νη δύν απηνί δξόκνη, ζηέθνκαη θακηά θνξά θαη παξηζηάλνληαο ηνλ ηνπξίζηα
ξσηώ ζε λέα παηδηά αλ γλσξίδνπλ πνηνη ήηαλ νη άλζξσπνη απηνί πνπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε
ζέιεζε κε ηνλ ηξόπν ηεο λα ηνπο ηηκήζεη. Καη ε άγλνηά ηνπο κνπ θέξλεη ξίγε απειπηζίαο.
Μόλν κηα θνξά βξέζεθα εθεί πνπ κεηείραλ ηξεηο δξόκνη, ήηαλ κηα πιαηεία ζε θάπνηα
επαξρηαθή πόιε ηεο ρώξαο καο: νδόο Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ, νδόο Γξεγόξε Λακπξάθε θαη
νδόο Αιέθνπ Παλαγνύιε. Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ απάληεζε γηα ηα νπο δύν
ηειεπηαίνπο, ξηςνθηλδύλεςα, ζε ηάρα ζπαζκέλα ειιεληθά, λα ξσηήζσ έλαλ λεαξό κε
ζθνπιαξίθη γηα ην πνηνη ήηαλ νη ήξσεο ηνπ Πνιπηερλείνπ- Αξθάδη, κνπ απάληεζε, ζηελ
Κξήηε-Κξέηα. Σνύξθνη ηνπο θάςαλ ζην κνλαζηήξη-κνλάζηεξη.
Ζ δνινθνλία ηνπ Λακπξάθε ζηάζεθε όκσο νξόζεκν γηα ηε γεληά κνπ. Δίκαζηαλ ζηελ επνρή
ηνπ 114, ζην ςσκί, παηδεία, ειεπζεξία θιπ. Καη μαθληθά ζπλεηδεηνπνηήζακε όηη απηνί πνπ
καο θπβεξλνύζαλ δελ ήηαλ νη πξαγκαηηθνί θπβεξλήηεο ηεο ρώξαο. Σν αλαθώλεζε άιισζηε
θαη ν ίδηνο ηόηε πξσζππνπξγόο ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο κε ηελ ηζηνξηθή θξάζε «πνηνο

θπβεξλά απηόλ ηνλ ηόπν». Πνιύ αξγόηεξα κάζακε πσο ε εληνιή είρε έξζεη από ηελ ίδηα ηελ
βαζίιηζζα ηελ Φξεηδεξίθε κέζσ ησλ παξαθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ, πνπ ρξέσζε ζηνλ
βνπιεπηή ηεο ΔΓΑ ηελ επίζεζε ηεο αγγιίδαο ζπδύγνπ ηνπ πνιηηηθνύ θξαηνύκελνπ
ζπλδηθαιηζηή λαπηεξγάηε Αληώλε Ακπαηηέινπ, πνπ ηεο έζθηζε ην θόξεκα έμσ από ην
μελνδνρείν ηεο ζην Λνλδίλν, επεηδή δελ ηεο έδηλε αθξόαζε, κηα αθξόαζε γηα ηελ αγγιηθήο
ππεθνόηεηαο Μπέηπο Ακπαηηέινπ, πνπ είρε δεηήζεη, σο όθεηιε, ν επξηζθόκελνο θαηά
ζύκπησζε εθείλε ηελ επνρή ζηελ Αγγιία, γηα λα ζπκκεηέρεη ζε κία θηιεηξεληθή πνξεία ζην
Ωιληεξκάζηνλ, ηνπ «Οκίινπ Μπέξηξαλη Ράζει» ελαληίνλ ησλ ππξεληθώλ εμνπιηζκώλ,
βνπιεπηήο ηεο Αξηζηεξάο Γξεγόξεο Λακπξάθεο. Έλα κήλα κεηά ν Λακπξάθεο
δνινθνλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε εθαηό κέηξα καθξηά από ην ζπίηη ησλ γνληώλ κνπ θαη εγώ
κεηά έγξαςα ην βηβιίν, πνπ έγηλε κηα ζαπκάζηα ηαηλία από ηνλ Κώζηα Γαβξά πνπ ζα δείηε,
αλ δελ ηελ έρεηε ήδε δεη, ζε ιίγν. Γελ κπνξνύζε λα γπξηζηεί ζηα ειιεληθά γηαηί ηόηε είρακε
ηε ρνύληα, γπξίζηεθε ζην Αιγέξη, κε γάιινπο εζνπνηνύο πνπ δελ δερηήθαλ ακνηβή παξά
κόλν έλα πνζνζηό αλ πήγαηλε θαιά ε ηαηλία, ε κόλε ειιελίδα εζνπνηόο ήηαλ ε απηνεμόξηζηε
ηόηε ζηελ Ηηαιία Δηξήλε Παπά θαη θπζηθά ε κνπζηθή ηνπ Μίθε πνπ ηελ έζηεηιε θξπθά από
ηνλ ηόπν ηεο εμνξίαο ηνπ ζηε Εάηνπλα.
Ο Γξαβξάο ζηελ ηαηλία πέηπρε θάηη πνιύ ζεκαληηθό: κπεξδεύνληαο ηνπο ρξόλνπο θαηάθεξε
λα δώζεη ηελ εληύπσζε ζε έλα αδαέο γηα ηα ειιεληθά πξάγκαηα δηεζλέο θνηλό όηη ην
έγθιεκα έγηλε επί ρνύληαο. Καη θάζε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο μεζήθσλε ηνπο ζεαηέο. ηνλ
Λίβαλν λόκηδαλ όηη ε ηζηνξία αθνξνύζε ηε ρώξα ηνπο. Σν ίδην θαη ζηελ Σνπξθία. ηελ Ηηαιία
θνβόηαλ όηη ζα ηνπο ζπκβεί ην ίδην. ηελ Ακεξηθή λόκηδαλ όηη αθνξνύζε ηε δνινθνλία ηνπ
Μάξηηλ Λνύζεξ Κίγθ ή ηνπ Κέλλεληπ αθόκα. Αθόκα θαη ζηελ Αξγεληηλή ηνπ Μαξαληόλα,
πξσηνεκθαληδόκελνπ ηόηε λένπ αζηέξα ηεο κπάιαο, ην γήπεδν, κηα Κπξηαθή, πνπ
βξηζθόκαζηαλ ζηελ πξεκηέξα, ήηαλ ζρεδόλ άδεην, γηαηί νη θάηνηθνη ηνπ Μπνπέλνο Αηξεο
θάλαλ νπξέο έμσ από ηνπ θηλεκαηνγξάθνπο πηζηεύνληαο όηη κηινύζε γηα ηε ρώξα ηνπο.
Αιιά όια απηά απνηεινύλ έλα καθξηλό παξειζόλ. ήκεξα ηη γίλεηαη; Όρη πηα ην 1963, ρξνληά
πνπ ζθνηώζεθε ν Λακπξάθεο, όρη πηα ην 1973 ρξνληά ηεο εμέγεξζεο ηεο Ννκηθήο θαη ηνπ
Πνιπηερλείνπ, αιιά ζήκεξα, ελ έηεη 2008, παξακνλέο ηεο 17 Ννέκβξε θαη ησλ δηθώλ κνπ
γελεζιίσλ ζηηο 18.
ήκεξα είκαζηε αιινύ. Από ην 1983 πνπ εηζέβαιε ζηε ρώξα καο ν ξέηληεξ Γηώξγνο
Κνζθσηάο ην ρξήκα αλεμαξηηθνπνηήζεθε από ηελ παξαγσγή αγαζώλ θαη έγηλε απηόλνκν,
απηναλαθεξόκελν, ην ρξήκα γηα ην ρξήκα, όπσο άιισζηε ιέγακε ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε,
δει. εξήκελ ησλ απνδεθηώλ ηεο όπνηαο ηέρλεο. Δηζη ην ρξήκα αλεμαξηηθνπνηήζεθε από
ηνπο θαηαζέηεο θη έπεζε ζηα ρέξηα ησλ ρξεκαηηζηώλ θαη ησλ γθόιληελ κπόηο ησλ ηξαπεδώλ,
δειαδή ησλ επίζεκσλ ηνθνγιύθσλ. Καη απηνί καο θέξαλ ζηηο κέξεο καο ζην λέν θξαρ πνπ
δελ θαίλεηαη όζν εθείλν ηνπ 1929 γηαηί όπσο ζαο είπα δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή
παξαγσγή πξντόλησλ, αιιά ζηελ αιιεινεμάξηεζε ηνπ εξήκελ ηνπ ηη αληηπξνζσπεύεη.
Σν 1993 έρνπκε πηα εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ηόπν καο ηε ιεγόκελε ηδησηηθή ηειεόξαζε, κε
απζαίξεηεο παληνύ θεξαίεο αλακεηάδνζεο θαη εηζβάιινπλ νη λένη αζηέξεο ηνπ δεκόζηνπ θαη
ηδησηηθνύ καο βίνπ, νη θάζε ινγήο ηειεδηθαζηέο, ηειεεηζαγγειείο, ηειεπαξνπζηαζηέο θαη
ηειεθύιαξρνη πνπ αλαηαξάδνπλ ηηο δνκέο γηαηί πηα όια πεξλνύλ από ην γπαιί πνπ όρη κόλν
δελ γπαιίδεη, αιιά ζνιώλεη ηελ όξαζε, θαηαζηξέθεη κε ηηο θξαπγέο ηελ αθνή θαη ζηεξεί ζηνπο
αλζξώπνπο ηελ όζθξεζε, γηαηί νύηε ε αλακεηάδνζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο κπξίδεη ιηβάλη
νύηε ζηηο αλακεηαδόζεηο ησλ πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ κπνξείο από ηελ πνιπζξόλα ζνπ λα
ληώζεηο ηε ζπκκεηνρή, νύηε κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία πνπ ηε βιέπεηο κε ζπλαλζξώπνπο
ζνπ λα ληώζεηο ηελ θνηλσληθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ζπλύπαξμεο ζηνλ ίδην ρώξν, ελώ
βιέπεηο κε ζπλαλζξώπνπο ζνπ λα ληώζεηο ηελ θνηλσληθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ζπλύπαξμεο
ζηνλ ίδην ρώξν, ελώ βιέπεηο ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ζηε κηθξή νζόλε ζε ζκίθξπλζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 90%.
Δίδεζε πηα απνηειεί ε θαηαζηξνθή θαη κόλν. Δλώ θαζεκεξηλά γίλνληαη πεξίπνπ 45.000
πξνζγεηώζεηο θαη απνγεηώζεηο αεξνπιάλσλ ρσξίο πξόβιεκα ζηνλ πιαλήηε είδεζε είλαη ην

αεξνπιάλν πνπ πέθηεη. Δίδεζε γίλεηαη ν ζάλαηνο θαη όρη ε δσή. Σν επράξηζην δελ απνηειεί
είδεζε, γηαηί δελ πνπιάεη.
2003. Βιέπεηε έπηαζα όια ηα ηξηάξηα θάζε δεθαεηίαο. Κη ελώ ελ πάζεη πεξηπηώζεη κηα
νηθνγέλεηα κπνξνύζε λα βξεζεί όπσο γύξσ από έλα ηξαπέδη κπξνζηά ζηε κηθξή νζόλε, κε
ηελ εηζβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ ν θαζέλαο απνκνλώλεηαη ζηνλ ρώξν ηνπ κπξνζηά ζην ιαπ-ηνπ
ηνπ θαη επηθνηλσλεί εηθνληθά κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο έξσηέο ηνπ. Γεκνθξαηηθό ην δηαδίθηπν,
δελ ιέσ, ππάξρεη απόιπηε θαη κε ειεγρόκελε δεκνθξαηία έθθξαζεο. Αιιά αο αιιάμνπκε ηε
ιέμε. Γεκνθξαηία ζεκαίλεη δήκνο, δειαδή θνηλόηεηα, ζηα ηηαιηθά θνκκνύλα, δειαδή
ζπλάζξνηζε αλζξώπσλ. εκαίλεη ρεηξαςία, ζεκαίλεη λα βιέπεηο ζηα κάηηα ηα άιια κάηηα
πνπ ζε θνηηνύλ, λα κηιάο θαη λα βήρεη ν άιινο θη εζύ λα ηνπ ιεο πάξε κηα παζηίιηα λα ζνπ
πεξάζεη ν βήραο, ζεκαίλεη πξνπαληόο επηθνηλσλία κε ην βαηκπξέηζνλο πνπ εθπέκπεη έλα
ζώκα, κε ηα ζεηηθά ή ηα αξλεηηθά ηνπ θύκαηα, κε απηό πνπ ιέκε ρεκηθή ζπλάθεηα, κε
εθπνκπέο ειεθηξνλίσλ ηνπ ΝΣΗ-ΔΝ-ΑΗΖ ηνπ , θαη όρη εθπνκπέο ειεθηξνλίσλ ηνπ θέηο-κπνπθ.
Καη ε λενιαία; Οληαο ππεξπιεξνθνξεκέλε είλαη αλαγλσζηηθή. Γηόηη δελ ππάξρεη
αμηνιόγεζε ζηελ ππεξπιεξνθόξεζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ γλώζε δελ έρεη ζρέζε κε ηελ
δηαρξνληθόηεηα. Καη ε άγλνηα νδεγεί ζηελ άλνηα θαη ζηελ αλία.
Ωστόσο ο Λακπράθες δεη, ο Παλαγούιες δεη, το Ποιστετλείο δεη θαη εκείς έτοσκε
πεζάλεη.
Γη’ απηό ε αλάγθε εθεύξεζεο κηαο λέαο νπηνπίαο είλαη απαξαίηεηε. Κάζε ηόπνο θαη κλήκα.
Κάζε νπηνπία θαη λήκα δσήο, ζπλέρεηαο. Απηή ε λέα νπηνπία ζα πξνθύςεη εθ ησλ
πξαγκάησλ κηα πνπ ην δώνλ άλζξσπνο, ην κόλν δών πνπ θπιαθίδεη ην ζπλάλζξσπό ηνπ,
δελ είλαη δών, ην έρεη απνδείμεη ζηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ, απηνθηνληθό. Πνιινί από καο
ζίγνπξα δελ ζα ηελ πξνιάβνπκε. Αιιά είλαη λνκνηειεηαθά ζίγνπξν όηη ζα έξζεη. Αο ηε
βνεζήζνπκε ινηπόλ λα έξζεη κηα ώξα αξρύηεξα.
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