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ΕΝΑΣ σκυλοκαυγάς στην αυλή

με σήκωσε από το κρεββάτι μέσα

στ' άγρια μεσάνυχτα (θα ήταν

γύρω στις 2 το πρωί χθες) και

αφού ηρέμησαν τα τετράποδα,

άνοιξα την τηλεόραση για να

ηρεμήσω κι' εγώ και να ξανακοι-

μηθώ...

ΑΥΤΟ που είδα μέχρι να ξανα-

νυστάξω ήταν ίσως το πιό ση-

μαντικό που απ' όλα όσα πα-

ρακολούθιησα στην τηλεόραση

τα τελευταία 24ωρα - συμπερι-

λαμβανομένων και των ρεπορ-

τάζ από την προέλαση των Λι-

βύων ανταρτών ως την τελευ-

ταία αντιστεκόμενη περιοχή της

Τρίπολης.

ΣΤΗΝ οθόνη ήταν ο Γιώργος

Λιάνης καλεσμένος από τον πα-

ρουσιαστή του τηλεοπτικού προ-

γράμματος επικαιροτήτων που

επαναλαμβανόταν αυτή την ώρα

και το ερώτημα στο οποίο

έπρεπε ν' απαντήσει ο πρώην

υπουργός και ανεξαρτητοποιημέ-

νος από το Πασόκ βουλευτής

ήταν "αν υπάρχει πιθανότητα να

επανέλθει στην πολιτική";

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ο κ. Λιά-

νης, ένα από τα πολιτικά πρό-

σωπα που διακαώς επιθυμούσα

να έχω γνωρίσει προσωπικά,

χωρίς ποτέ να μου έχει δοθεί αυτή

η ευκαιρία , μίλησε για τα φε-

τεινά "Πρέσπεια", το καλλιτε-

χνικό φεστιβάλ που ο ίδιος

διοργάνωσε για πρώτη φορά πριν

23 χρόνια και εξακολουθεί να

διοργανώνεται συνεχώς κάθεΑύ-

γουστο - κάτι που θα γίνει κι' εφέ-

τος (26 και 27 του μηνός) με

πλατιά συμμετοχή πρωτοκλασά-

των καλλιτεχνών, αλλά και πε-

ριορισμό εξόδων, λόγω της κρί-

σης.

ΟΣΟΝ αφορά την απάντηση

του Γιώργου Λιάνη στην ερώ-

τηση του τέθηκε για την πολι-

τική, ήταν πραγματικά

καταλυτική! Ο επί 22 χρόνια δη-

μοσιογράφος και άλλα τόσα

βουλευτής , έχοντας και 7χρονη

υπουργική θητεία είπε αυτά που

θα έπρεπε να έχουν πεί πολλοί -

άν όχι όλοι οι Έλληνες πολιτικοί

της τελευταίας 30ετίας.

ΕΙΠΕ, μεταξύ άλλων, "Γλύφαμε

τους ανωτέρους μας και πιέ-

ζαμε τους κατωτέρους μας.

Εμείς οδηγήσαμε την χώρα σ'

αυτή εδώ που έφτασε. Κρύβαμε

την αλήθεια, λέγαμε και ψέμ-

ματα.

Δυστυχώς σ' αυτές τις δεκαε-

τίες ΥΠΗΡΞΕ ΛΕΙΨΑΝΔΡΙΑ!

Όσο για την απόφασή μου να

μη ξαναθέσω υποψηφιότητα

είναι αμετάκλητη"!

ΤΑ παραπάνω είναι η ουσία των

δηλώσεων Λιάνη που συγκρά-

τησα, μαζί με την αναφορά στην

αξία του Ευάγγ. Βενιζέλου, αλλά
και ότι δεν μπορεί να σώσει
τώρα την κατάσταση ένας πολι-
τικός μόνος του (*) και την ιδι-
αίτερη έμφαση που έδωσε στον

όρο της "λειψανδρίας" εννοών-

τας όχι την έλειψη αρσενικών,

αλλά την έλλειψη

ΑΝΔΡΩΝ πραγματικών, μεΑΝ-

ΔΡΕΙΑ, θάρρος και διάθεση για

θυσία (κάθε είδους προσωπικού

και κομματικού συμφέροντος)

προκειμένου να υπηρετήσουν το

έθνος, τη χώρα, το λαό.

ΧΙΛΙΑ - δυό θα μπορούσαν να

γραφούν γύρω απ' αυτές τις αν-

δρείες δηλώσεις του Γ. Λιάνη,

που μ' είχε εντυπωσιάσει από τις

αρχές της δεκαετίας του '70 με

την έντονη δημοσιογραφική ει-

λικρίνεια που ανέβλυζε από τα

γραπτά του. Κάπου έχω κρατή-

σει και τον γεμάτο λυρισμό ύμνο

του για το σώμα της Ζωής Λά-

σκαρη και τα όσα προκαλεί

στους στερημένους στρατευμέ-

νους....ΑΛΛΑ, υπάρχει και μια

μακρά δημοσιογραφική θητεία

που συν-

δέει το όνομά του με σημαντι-

κές στιγμές της νεότερης ελληνι-

κής ιστορίας. “Υπήρξε βασικός

μάρτυρας κατηγορίας στη

δίκη της χούντας, καταθέτον-

τας σημαντικά έγγραφα αλλά

και μαγνητοφωνημένες συνεν-

τεύξεις με στοιχεία κατά του

Γεωργίου Παπαδόπουλου, του

συνταγματάρχη Λαδά και του

Kωνσταντίνου Aσλανίδη. Το

1976 πραγματοποίησε το περί-

φημο «Oδοιπορικό του θανά-

του» στα βάθη της Tουρκίας,

προσκομίζοντας συντριπτικά

στοιχεία για την τύχη των

Eλλήνων και Eλληνοκυπρίων

αγνοουμένων. Tα στοιχεία

αυτά παρέλαβε ο αρχιεπίσκο-

πος Mακάριος και τα κατέθεσε

τόσο στις δια- κοινοτικές συ-

νομιλίες της Bιέννης όσο και

στον OHE. Ακόμη έχει πραγ-

ματοποιήσει 70 απο-

στολές στο εξωτερικό

καλύπτοντας μεγάλα

γεγονότα, όπως ο πόλε-

μος του Λιβάνου, η

επανά- σταση στην

Πορτογαλία, η ανα-

τροπή του Φράνκο

στην Iσπανία, τα γεγο-

νότα στην Tουρκία,

στην Kύπρο, στο

Iσραήλ και σε άλλες πε-

ριοχές της Yδρογείου.

Eίναι τιμημένος από

τον πατριάρχη Iεροσο-

λύμων" και, φυσικά,

από την ψήφο των Φλω-

ρινιωτών, που τον έστελ-

ναν συνεχώς στη Βουλή

- για να διαπράξει κι'

αυτός (όπως ομολόγησε

ευθαρσώς) λάθη που συ-

νετέλεσαν στην εθνική -

κυρίως οικονομική - κα-

τρακύλα της Πατρίδας.

ΠΟΣΟΙ άλλοι όμως έχουν τον αν-

δρισμό να ζητήσουν συγγνώμη; Ή

έστω τον νού για ν' αντιληφθούν

τι έχουν διαπράξει;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

Αυστραλία.... 1000
Ελλάδα .................. 0
ΑΝ πώ ότι μέσα στα χρόνια οι φο-
ροφυγάδες και φοροαπατεώνες
που, εδώ στην Αυστραλία, καταδικάστη-
καν σε δήμευση περιουσιών τους, μπάν-
κραπσι και φυλάκιση είναι εκατοντάδες,
αν όχι χιλιάδες δεν πρέπει να πέφτω έξω
και η περίπτωση του ομογενή Γιώργου Λι-
βάνη που μπήκε στη φυλακή για απάτη
με στόχο την φοροδιαφυγή είναι μια
ακόμη μέσα στις πολλές...

ΟΠΩΣ πολλές κι οι περιπτώσεις πολιτι-
κών τούτης της χώρας που είτε παραιτή-
θηκαν για μικρά σφάλματα, είτε διώχτη-
καν, αλλά και φυλακίστηκαν για μεγάλα.

ΠΟΤΕ θα δούμε επιτέ-
λους κι' ένα Έλληνα με-
γαλοκαρχαρία να μπαί-
νει στη φυλακή για φορο-
διαφυγή, ή Έλληνα πολιτικό

να καταδικάζεται ποινικά για τα εγκλημα-
τικά σφάλματά του; Ή έστω να ζητάει δη-
μοσίως συγγνώμη γι' αυτά, όπως έκανε
προχτές ο Λιάνης;

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι το φιλότιμο (που καυχιόμα-
στε ότι ως έννοια δεν υπάρχει σ' άλλη
γλώσσα) το χάσαμε ολοκληρωτικά και τε-
λεσίδικα και με τη σημερινή σημασία του
και μ' αυτή την αρχαία (ομηρική) που χα-
ρακτήριζε αυτόν που αγαπούσε τις τιμές
(φίλος τιμών) και φυσικά έπραττε όσα
άξιζε για να τον τιμούν.

33 τη Τζούλια, 38 τον Άμποτ
και τον Γιώργο οΦούντας!
ΠΕΦΤΕΙ και πάλι η δημοτικότητα της
πρωθυπουργού μας Τζούλια Γκίλλαρντ,
με το 58% των ψηφοφόρων να μη την εγ-
κρίνει. Την ίδια στιγμή όμως και το 52%
των ψηφοφόρων δεν εγκρίνει τον αρχηγό
της Αντιπολίτευσης Τόνυ Άμποτ. Οπότε η
έλλειψη ικανών πολιτικών ηγετών, που
επεσήμανε ο Γιώργος Λίανης, δεν πλήττει
μόνο την ελληνική επικράτεια, αλλά και
την αυστραλιανή...

ΤΟΝ Γιώργο Παπανδρέου πάντως εξακο-
λουθεί να τον εγκρίνει ο Δημήτρης Φούν-
τας. Κάτι είναι κι' αυτό για τον... μεγάλο
(αρχηγό).

ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΝΗ
ΧΘΕΣ ΣΤΙΣ... 2 ΤΟ ΠΡΩΪ

Ο Γιώργος Λιάνης, περισσότερο γνωστός
ως ξάδελφος της Δήμητρας Λιάνη - Παπαν-
δρέου, παρά ως σύζυγος της εκλεκτής ηθο-
ποιού Κοραλίας Καράντη (πρωταγωνίστριας
του σήριαλ “ΕΡΩΤΑΣ”) ειναι 69 ετών (η σύζυ-

γός του 49) και πατέρας μια κόρης.

tserdanisg@hotmail.com


