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Κατσάκος Πέτρος

Του ΘΑΝΟΥ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗ 

Αν οι πολιτικοί µας κολλού-
σαν ένσηµα για κάθε ώρα που 
ξοδεύουν στα τηλεπαράθυρα 
θα έπρεπε να δικαιούνται σύ-
νταξη στα 50, το πολύ. ∆εν γνω-
ρίζω άλλη χώρα στην οποία 
να συµβαίνει αυτό το πράγµα: 
πολιτικοί να εµφανίζονται σε 
παράθυρα εκποµπών µικρών 
και µεγάλων καναλιών από τις 
έξι το πρωί έως µία - δύο τα 
ξηµερώµατα. Καµιά φορά τους 
βλέπεις µάλιστα και δύο ή και 
τρεις φορές να κάνουν εµφανί-

σεις την ίδια µέρα. Καταλαβαί-
νω το άγχος της εκλογής και 
του σταυρού που τους καθιστά 
τρόφιµους στα διάφορα «στα-
σίδια», όπως και το γεγονός 
πως είναι πολύ εύκολη, αν όχι 
τεµπέλικη, λύση, να στήνεις 
καυγάδες µε βουλευτές δια-
φόρων κοµµάτων. Ο κόσµος 
έχει, όµως, βαρεθεί αυτό το 
θέαµα. ∆εν έχει καµιά πρωτο-
τυπία, µοιάζει µε πολυπαιγµένο 
σκετς, όπου οι πρωταγωνιστές 
γίνονται καρικατούρες και οι 

καυγάδες µανιέρα. Σπανίως, 
σπανιότατα µαθαίνεις κάτι και-
νούργιο ή ενηµερώνεσαι από 
µια τέτοια συζήτηση. Ακόµη και 
πρόσωπα που πριν από λίγους 

µήνες φάνταζαν φρέσκα και 
άφθαρτα µοιάζουν τώρα ξύλι-
να και αφόρητα προβλέψιµα. 
Αλλωστε, η «κρεατοµηχανή» 
της τηλεδηµοσιότητας είναι 

αµείλικτη, µπορεί να αλλοτρι-
ώσει και τον πιο συγκροτηµένο 
άνθρωπο.

Φοβούµαι, όµως, ότι το τη-
λεκαφενείο απαξιώνει και 

την πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για 
παράδειγµα, χάνει από την 
υπερεκπροσώπησή του στα 
κάθε λογής πάνελ γιατί τελικά 
εµφανίζεται σαν «κοµµάτι του 

συστήµατος». Αντιθέτως, υπο-
ψιάζοµαι πως η Χρυσή Αυγή 
κερδίζει πόντους ως αµιγώς 
αντισυστηµική δύναµη όταν 
δεν εµφανίζονται οι εκπρόσω-
ποί της στα «κανάλια». Οπως 
λέει και ένα παλιό αγγλοσα-
ξονικό ρητό, «η υπερβολική 
οικειότητα δηµιουργεί απέ-
χθεια»...

Το ζήτηµα δεν είναι όµως 
αυτό. Το ζήτηµα είναι πως 
υπάρχουν χιλιάδες άλλα θέµα-
τα, θετικές ιστορίες, προβλήµα-

τα, άνθρωποι που ειδικεύονται 
όντως σε κάτι και δεν το παί-
ζουν πολύξεροι παντογνώστες, 
οι οποίοι έχουν χαθεί εντελώς 
από τις τηλεοπτικές µας οθό-
νες. Το ατελείωτο µπλα-µπλα 
και η γκρίνια χωρίς τελειωµό 
αφορούν όλο και λιγότερους. 
Ας µην απορούµε που το λε-
γόµενο δυναµικό κοινό ψάχνει 
αλλού την ενηµέρωσή του και 
αντιµετωπίζει έναν τηλεκαυγά 
περίπου σαν µια παράσταση 
επιθεώρησης στο ∆ελφινάριο...

Του Αλέξη Παπαχελά

Τηλεκαυγάδες και πολιτικοί

Οι στίχοι του Τάσου Λειβαδίτη τρεµόπαιζαν στο µυαλό µου 
καθώς διάβαζα την επιστολή του Κωστή Μανίκα, του µαθητή 
από τη ∆ραπετσώνα, που ρωτούσε όλους αυτούς τους όψιµους 
ενδιαφερόµενους για την ψυχική του ηρεµία «ποιος σας είπε ότι 
όνειρό µου είναι να είµαι ένας ακόµα άνεργος;»

Τι κρίµα, ρε Κωστή, να µην είσαι κι εσύ ένα από αυτά τα «αρι-
στεροθρεµµένα κωλόπαιδα» των βορείων προαστίων που έρ-
χονται κάθε τρεις και λίγο και µας ταράζουν την τηλεοπτική ηρε-
µία. Τι κρίµα να είσαι από τη ∆ραπετσώνα και όχι από την Εκάλη 
των «αριστερών µε τις δεξιές τσέπες». Μα από τη ∆ραπετσώνα, 
βρε αγόρι µου, κι εσύ;

Αχ βρε Κωστή, σε τι µπελάδες µας έβαλες τώρα. Να ψάχνου-
µε το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων του πατέρα σου, 
γιατί, έλα, µην το κρύβεις, συριζαίος θα είναι ο µπαµπάς σου. Το 
διέγνωσαν ήδη 29 ειδικοί ψυχολόγοι-γραφολόγοι µε την πρώτη 
µατιά που έριξαν στην επιστολή σου. Άσε τους άλλους, τους δαι-
µόνιους ρεπόρτερ, που έψαχναν µέσα στη νύχτα τη γυµνασιάρ-
χη σου να επιβεβαιώσει τους βαθµούς γιατί είχαν κάτι υποψίες 
πως εκτός από τα µαθηµατικά είσαι καλός και στο photoshop.

Τζίφος, όµως. Ούτε σε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ βρήκαν τον 
πατέρα σου τα «σαΐνια» και οι βαθµοί σου τεφαρίκι. Από πού να 
σε πιάσω τώρα, ρε Κωστή; Πώς να σε αποδοµήσω µε τη φωτιά 
που ήρθες και µου άναψες;

Ακούς εκεί, 16 χρονών νιάναρο και να µου µιλάς για χαµό-
γελα, όνειρα κι ελπίδες. Τι να σου κάνω τώρα; Να σου ρίξω το 
ακαταλόγιστο; Να το ρίξω στην αφέλεια της εφηβείας; Ή να σου 
δώσω µια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασκεφτείς όταν θα πήξει 
το άγουρο µυαλό σου; Όταν θα δεις πως αυτοί που βιάστηκες 
να υπερασπιστείς είναι ένα τσούρµο ακαµάτηδες συνδικαλι-
σταράδες.  Αλλά ξέρω τι φταίει µε σένα. Εγώ σε κατάλαβα από 
την πρώτη στιγµή, την ώρα που οι άλλοι έψαχναν το εκλογικό 
βιβλιάριο του πατέρα σου. Φταίει που δεν βλέπεις τηλεόραση, 
φταίει που δεν διαβάζεις εφηµερίδες. Αυτό φταίει, Κώστα. Για-
τί αν ενηµερωνόσουν, δεν θα καθόσουν να γράψεις αυτές τις 
ανοησίες. Αν άκουγες αυτούς που ξέρουν, αν εµπιστευόσουν 
τους ειδικούς, αν κοίταζες κι εσύ στην άκρη του τούνελ που 
σου δείχνουν, θα έβλεπες το φως της ανάπτυξης που έρχεται 
κατά πάνω σου. Εσύ όµως όχι. ∆εν βλέπεις, δεν ακούς, παρά 
κάθεσαι και µου παπαγαλίζεις «εµπρός να τσακίσουµε τυράν-
νους φασίστες». 

Κώστα µου, δεν σε βλέπω καλά αν δεν αλλάξεις µυαλά. Κι 
αν δεν µπορείς να αλλάξεις µυαλά, άλλαξε τουλάχιστον γειτονιά. 
Φύγε από τη ∆ραπετσώνα. Γιατί στην ∆ραπετσώνα πια δεν -επι-
τρέπεται- να έχουµε ζωή.

Ο έγκριτος «Economist» χρησιµοποι-
εί ως τίτλο άρθρου τη φράση «send in 
the clowns» προκειµένου να αναφερθεί 
επικριτικά στις εξαιρετικές εκλογικές 
επιδόσεις των δύο πλέον γραφικών 
Ιταλών πολιτικών: αφ’ ενός του Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, του διασκεδάζοντος ξέ-
νοιαστου καβαλιέρε, που τώρα για ακό-
µη µία φορά δικάζεται για υπεξαιρέσεις, 
φοροδιαφυγές, πάρτι οργίων µπούν-
γκα-µπούνγκα κ.λπ., και αφ’ ετέρου του 
ρατσιστή ξενοφοβικού-«διασκεδαστή» 
σταρ της τηλεόρασης, Μπέπε Γκρίλο, 
που ξεκίνησε σταυροφορία «πέντε αστέ-
ρων» προκειµένου να σώσει τη χώρα 
του µε το ευγενές σλόγκαν «vafanculo», 
το οποίο έγινε βεβαίως ο κύριος και 
σχεδόν αποκλειστικός εκφραστής της 
έντονης δυσαρέσκειας -ενίοτε και αη-
δίας- των Ιταλών προς την πολιτική και 
τους πολιτικούς, που όντως έχουν µία 
πολιτική ιστορία ικανή να συνοψισθεί 
στην παραπάνω άκοµψη φράση.

Το «send in the clowns» συνηθίζε-
ται στη γλώσσα του τσίρκου. Εάν δεν 
πάει κάτι καλά στην παράσταση, για να 
αποφύγουν το γιουχάισµα των θεατών 
«στέλνουν µέσα» (send in) εσπευσµένα 
τους κλόουν για αντιπερισπασµό, ώστε 
να ξεχάσουν ή να παραβλέψουν οι θε-
ατές ό,τι στραβό έγινε και να αρχίσουν 
να ξαναγελούν µε τα κόλπα, τα ακρο-
βατικά και τα κωµικά τους τεχνάσµατα. 
Κάπως έτσι συµβαίνει στο «µεγάλο τους 
(ιταλικό) τσίρκο», όπου δόθηκε µία κά-
κιστη παράσταση, η οποία αναµενόµενα 
πήγε κυριολεκτικά κατά διαβόλου. Πολύ 
άσχηµα για την τρίτη µεγαλύτερη βιοµη-
χανική χώρα στην Ευρώπη, που υπήρξε 
ιδρυτικό µέλος της τότε ονοµαζόµενης 
Κοινής Αγοράς και, υπό τη σώφρονα 
καθοδήγηση του αντιφασίστα αλλά και 
αντικοµµουνιστή Χριστιανοδηµοκράτη 
Αλτσιντε ντε Γκάσπερι, ενός ικανότατου 
πολιτικού, σηµείωσε σηµαντικότατη 
πρόοδο στη βιοµηχανική ανάπτυξη και 

επάξια κατέκτησε µια ζηλευτή θέση ως 
µία από τις επτά ισχυρότερες βιοµηχανί-
ες στον κόσµο, τους λεγόµενους G7.

Το άσχηµο είναι ότι αυτοί οι κλόουν 
(του µεγάλου τους τσίρκου) που έκα-
ναν την εµφάνισή τους περί τα τέλη της 
Α’ ∆ηµοκρατίας (1990) -σε αντίθεση µε 
τους άλλους των µικρών τσίρκων- είναι 
άκρως επικίνδυνοι και φιλόδοξοι λαϊ-
κιστές, που µπορεί να οδηγήσουν µία 
χώρα τόσο ευάλωτη, όπως η Ιταλία, σε 
επικίνδυνες ατραπούς

Η Ιταλία τα τελευταία τριάντα χρόνια 
έχει περάσει από τα καβδιανά δίκρανα 
και η άλλοτε πανίσχυρη (ευρω)κοµµου-
νιστική Αριστερά βαθµιαία αποδυναµώ-
θηκε µετά την πτώση του υπαρκτού σοσι-
αλισµού. Το 1991 ο κοµµουνιστής ηγέτης 
Ακίλε Οκέτο ανήγγειλε το τέλος της επο-
χής. Το PCI διαλύθηκε εις τα εξ ων συ-
νετέθη. Από το σχίσµα του προέκυψαν το 
Κόµµα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς και 
το συνεπέστερο -µόνον αρχικά- Κόµµα 
της Κοµµουνιστικής Επανίδρυσης. Το 
δόγµα «όσο δεξιότερα τόσο καλύτερα», 
που εγκαινίασαν οι προχουντικοί Ελλη-
νες στρατηγοί, υιοθετήθηκε από έναν 
πρώην σκληροπυρηνικό σταλινικό ηγέτη, 
τον Μάσιµο ντ’ Αλέµα, ο οποίος διέβλεψε 
τη σωτηρία της πρώην κοµµουνιστικής 
Αριστεράς από µια οµαλή οιονεί σοσιαλ-
δηµοκρατικοποίησή της, µε όλες τις δια-
σπαστικές και αποδοµικές παρενέργειες 
που θα συνεπέφερε µια τέτοια πολιτική: 
από σχετική ανυποληψία σε απόλυτη 
ανυπαρξία. Πολλοί µάλιστα διατείνο-
νται ότι µια τέτοια τάση κυκλοφορούσε 
υπογείως πριν το PCI φθάσει ακόµα στα 
πρόθυρα της διάλυσης. Η λαϊκή βάση, 
που περίµενε πολλά, ένιωσε προδοµένη, 
συντελούσης και της ελεγχόµενης κατε-
δάφισης ολόκληρου του οικοδοµήµατος 
του υπαρκτού σοσιαλισµού.

Την ίδια εποχή η χώρα συγκλονιζόταν 
από το µεγαλύτερο σκάνδαλο, αυτό που 
ονοµάστηκε «tangentopoli» (χονδρι-

κά «µιζόπολη» ή «δωροδοκιόπολη»). 
Σκάνδαλα επί σκανδάλων, αποκαλύ-
ψεις, παραποµπές πολιτικών, εξαιρετι-
κά υψηλό δηµόσιο χρέος και µία Μαφία, 
ως κράτος εν κράτει, προστατευόµενη 
κάτω από τις φτερούγες ισχυρών πολιτι-
κών. Ο λαός είχε απηυδήσει και κάποιοι 
ευαίσθητοι δικαστικοί οργάνωσαν σταυ-
ροφορία κάθαρσης που πήρε χαρα-
κτηριστικά την ονοµασία «mani pulite» 
(καθαρά χέρια), σε µια εποχή που, όπως 
θα ‘λεγε η Λαίδη Μακµπέθ, «ούτε όλα τα 
αρώµατα της Αραβίας θα µπορούσαν να 
τα καθαρίσουν».

Ηρθε η ώρα να «σταλούν µέσα οι κλό-
ουν» για τη σωτηρία της Ιταλίας και ιδού 
ο πρώτος! Κοντός, φιλοµειδής, αισιόδο-
ξος και προπάντων -αυτό γοήτευσε το 
µέσο Ιταλό- πλούσιος και αυτοδηµιούρ-
γητος. Ως Ευρωπαίος εξοικειώθηκα µε 
την παρουσία του από κάποιες κινηµα-
τογραφικές ταινίες αµφιβόλου ποιότητας 
που άρχιζαν µε τεράστιους τίτλους επί 
της οθόνης: Silvio Berlusconi presenta 
(Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι παρουσιάζει). 
∆υστυχώς δεν έµελλε να αρκεστεί στις 
ταινίες, αλλά προχώρησε και στην πα-
ρουσίαση πολιτικής ατζέντας µε όλες τις 
συνακόλουθες βλαβερές συνέπειες και 
µάλιστα µε τρεις παρουσίες στο πολιτικό 
θέαµα που διέσυραν την πολιτική, τους 
πολιτικούς -ακόµα και αυτούς που ου-
δόλως φταίνε- και την ίδια του τη χώρα. 
Φανφαρόνος και αλαζόνας διεκήρυττε 
urbi et orbi πως όλες οι «άδικες» κα-
τηγορίες εναντίον του ήταν άθλια κατα-
σκευάσµατα της µισητής «sinistra» των 
µεροληπτούντων αριστερών δικαστών 
που ζηλεύουν τα πλούτη του.

Ανεξάρτητα από τη βιωσιµότητα της 
κεντροδεξιοαριστεράς κυβέρνησης 
Λέτα, αναµένεται η εις το µεγάλο τσίρκο 
εµφάνιση του άλλου κλόουν. Και κανείς 
δεν γνωρίζει πού θα καταλήξει η ιταλική 
παράσταση.

 Οµότιµος καθηγητής ΑΠΘ 

Στη ∆ραπετσώνα πια 
δεν -επιτρέπεται- 
να έχουµε ζωή

Ιταλία: 
«Το µεγάλο τους τσίρκο»
«And where are the clowns/Quick send in the clowns/Don't bother  
they're here» Από το μιούζικαλ του Στίβεν Σόνταϊμ, «Α Little night music»


