
Να λοιπόν που, όπως πολλοί προ-
έβλεπαν, µε τα γραπτά τους ή το λόγο 
τους, τα «δύο άκρα» συναντήθηκαν. 
Με τραγικό αποτέλεσµα το θάνατο 
τριών νέων ανθρώπων, αλλά και 
αναδεικνύοντας µία µεγάλη αλήθεια, 
ότι τα «δύο άκρα» ποτέ δεν ήταν δύο. 

Πάντα ένα ήταν και αυτό η Αριστε-
ρά, η ∆ηµοκρατία, επειδή το γνωρί-
ζει καλύτερα από τον καθένα, έχει 
χρέος να το αναδείξει. Να µην περι-
µένει τη σύλληψη των δραστών για 
να µιλήσει. Να µην παγιδευτεί στα 
διάφορα σενάρια ή να αντιδρά αµυ-
ντικά, όπως κάνει αυτές τις πρώτες 
ώρες και ηµέρες. 

Να µιλήσει πολιτικά και ειλικρι-
νά. Με οδηγό την Ιστορία. Αν δεν 
το κάνει, θα έχει ευθύνη. Ευθύνη 

πολύ µεγαλύτερη από αυτήν άλλων 
περιόδων, όπου επίσης σιώπησε. 
Η δολοφονία στο Νέο Ηράκλειο 
ήταν προβοκάτσια. Προβοκάτσια εξ 
αντικειµένου και εξ αποτελέσµατος. 
Οποιοι και αν είναι οι δράστες, ακόµα 
και αν δεν βρεθούν ποτέ. 

Ο κύκλος του αίµατος πρέπει να 
σταµατήσει! Και δεν θα σταµατήσει 
αν η Αστυνοµία αποφασίσει να φυ-
λάει από εδώ και στο εξής τις τοπι-
κές οργανώσεις της Χρυσής Αυγής, 
όπως ζήτησαν από την πρώτη στιγµή 
οι εκπρόσωποί της, εκτιµώντας ότι 
σιγά σιγά βγαίνουν από τη γωνία. 

Θα σταµατήσει αν η ∆ηµοκρατία 
και η Αριστερά κόψουν το νήµα της 
βίας µε πολιτικά επιχειρήµατα και 
πολιτική δράση. 

Θα σταµατήσει αν η ∆ηµοκρατία 
και η Αριστερά εξηγήσουν πειστικά 
στο συγχυσµένο ελληνικό λαό ότι 
η βία δεν εξυπηρετεί τα δικά της 
σχέδια, αλλά των πολιτικών της 
αντιπάλων. 

Θα σταµατήσει αν η προπαγάνδα 
περί «δύο άκρων» απαντηθεί και εκ-
πέσει πριν να είναι αργά. 

∆εν είναι η δολοφονία των δύο 
νέων ανθρώπων στο Νέο Ηράκλειο 
πολιτικά αντίποινα στη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα. Είναι συνέχεια 
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, 
όποιοι και αν είναι οι δολοφόνοι. ∆εν 
είναι η δολοφονία αντισυστηµική ή 
κινηµατική δράση. ∆εν έχει τη στήρι-
ξη της κοινωνίας, δεν συνάδει µε το 
περί δικαίου αίσθηµα. 

Είναι ενέργεια άρρωστων εγκε-
φάλων και φανατικών, που, είτε το 
γνωρίζουν είτε όχι (η Ιστορία έχει 
αποδείξει ότι τις περισσότερες φο-
ρές σαφώς και το γνωρίζουν), λει-
τουργούν ως προβοκάτορες. Και οι 
προβοκάτορες πάντα λειτούργησαν 
και λειτουργούν ως το µακρύ χέρι 
του κράτους και του παρακράτους, 
ακόµα και αν θέλουν να πείσουν ότι 
το εχθρεύονται και το πολεµούν. ∆εν 
συµβαδίζει η Αριστερά, η ∆ηµοκρα-
τία, µε την προβοκάτσια. 

Είναι ωστόσο αλήθεια ότι οι προ-
βοκάτορες, ακόµα και οι γραφικοί 
που κάποτε η κοινωνία γελούσε µαζί 
τους και σήµερα έχουν λόγο και οφί-
τσια, έχουν πλεονέκτηµα. Ενας ολό-
κληρος λαός -µε την εξαίρεση µιας 

µικρής οικονοµικής ελίτ την οποία 
η κρίση δεν έχει πλήξει- βρίσκεται 
σε σύγχυση. Είναι ευάλωτος σε θε-
ωρίες συνωµοσίας, σε µισαλλόδοξα 
συνθήµατα, σε φανατικά συνθήµατα. 
Είναι πολλοί οι συµπολίτες µας που 
αισθάνονται ότι δεν έχουν καµία 
αναφορά στο σηµερινό σύστηµα - το 
πολιτικό, το θεσµικό, το αξιακό. Εδώ 
βρίσκεται ο ρόλος της Αριστεράς και 
της ∆ηµοκρατίας. Πρέπει να βγάλουν 
το λαό από το σκοτάδι και το φαύλο 
κύκλο της βίας, λεκτικής ή πραγµα-
τικής. Να δώσουν ελπίδα και προο-
πτική σε ένα λαό που τα έχει χάσει. 
Να δώσουν σχέδιο που θα νικήσει τη 
θλίψη και το φόβο που έχουν καλύ-
ψει τα πάντα. Με ειλικρίνεια, όχι µε 
ψέµατα και υποσχέσεις χωρίς βάση. 
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1185: Ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπώνει τους 
Νορµανδούς σε µάχη κοντά στον Στρυµόνα. Οι τελευταίοι, 
µετά την κατάληψη του ∆υρραχίου και της Θεσσαλονίκης, 
εκινούντο εναντίον της Κωνσταντινούπολης.

1917: Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι Μπολσεβίκοι του Λένιν 
καταλαµβάνουν την εξουσία στη Ρωσία. (25 Οκτωβρίου 1917 
µε το παλιό ηµερολόγιο)1921: Ιδρύεται το Εθνικό Φασιστικό 
Κόµµα (PNF) από το Μπενίτο Μουσολίνι.

1926: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, οι πρώτες µε απλή 
αναλογική και µε ψηφοδέλτιο µετά την κατάργηση του 
σφαιριδίου. Εξαιτίας του εκλογικού νόµου, δεν σχηµατίζεται 
αυτοδύναµη κυβέρνηση.

1985: Αποφυλακίζεται, έπειτα από 19 χρόνια, ο Ρούµπιν 
“Χάρικεϊν” Κάρτερ. Ο 48χρονος πυγµάχος είχε καταδικαστεί 
για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μποµπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι γι’ 
αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρµαν Τζούισον γύρισε ταινία για τη 
ζωή του, µε τίτλο The Hurricane και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

2006: Υπερψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής το 
νοµοσχέδιο για την ίδρυση του ισλαµικού τεµένους στην 
Αθήνα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1867: Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάµ 
Κιουρί, γαλλοπολωνέζα φυσικός, που τιµήθηκε µε βραβείο 
Νόµπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. (Θαν. 4/7/1934)

1913: Αλέκος Σακελλάριος, θεατρικός συγγραφέας, 
σκηνοθέτης και δηµοσιογράφος. (Θαν. 28/8/1991)

1943: Τζόνι Μίτσελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυµο της Ροµπέρτα 
Τζόαν Άντερσον, καναδή τραγουδοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1980: Στιβ Μακουίν, αµερικανός ηθοποιός. (Ο Πεταλούδας) 
(Γεν. 24/3/1930)

1987: Άγις Στίνας, πολιτικός αγωνιστής και θεωρητικός του 
τροτσκισµού στην Ελλάδα. (Γεν. 1900)

1992: Αλεξάντερ Ντούµπτσεκ, τσεχοσλοβάκος κοµουνιστής 
πολιτικός, ο πρωτεργάτης της Άνοιξης της Πράγας. (Γεν. 
27/11/1921)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Προβοκάτσια!

Αλέκος Σακελλάριος (1913 – 1991)
Κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας, 

στιχουργός, δηµοσιογράφος και σκη-
νοθέτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7 
Νοεµβρίου του 1913. Σπούδασε νοµικά 
και ξεκίνησε την πολυσήµαντη καριέρα 
του ως δηµοσιογράφος στην εφηµερί-
δα «Μαθητής». Η πένα του δηµοσιο-
γράφου δεν σταµάτησε να τον συντρο-
φεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, 
αφού αρθρογραφούσε και κρατούσε 
µόνιµη στήλη χρονογραφήµατος σε 
διάφορα περιοδικά κι εφηµερίδες για 
60 περίπου χρόνια.

Γρήγορα άρχισε ν’ ασχολείται µε τη 
συγγραφή θεατρικών έργων και κει-
µένων για επιθεωρήσεις, ξεκινώντας 
το 1935 µε το «Βασιλιά του Χαλβά», 
που ανέβασε ο θίασος του Πέτρου Κυ-
ριακού στο θέατρο «Κοτοπούλη». Πο-
λυγραφότατος, στο θέατρο έχει γράψει 
185 έργα, πολλά απ’ τα οποία είναι καρ-
ποί της ευδόκιµης συνεργασίας του µε 
το Χρήστο Γιαννακόπουλο.

Αυτοδίδακτος κινηµατογραφιστής, το 
1946 ξεκίνησε εξίσου λαµπρή καριέρα 
και στον κινηµατογράφο, σκηνοθετώ-
ντας ύστερα από παράκληση του Φι-
λοποίµενα Φίνου την ταινία «Παπούτσι 
από τον τόπο σου» σε σενάριο δικό του 
και του Χρήστου Γιαννακόπουλου.

Γρήγορα διέπρεψε και στον τοµέα 
του κινηµατογράφου, µεταφέροντας 
αρχικά τα ήδη δοκιµασµένα στη σκηνή 
θεατρικά του έργα και αργότερα µε ται-
νίες που βασίζονταν σε αυτούσια κινη-
µατογραφικά του σενάρια, ταινίες που 
αποτέλεσαν σταθµό εµπορικότητας, 
(«Λατέρνα φτώχια και φιλότιµο», «Το 
ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η 
θεία απ’ το Σικάγο» κ.ά.) και ανέδειξαν 
τους γνωστότερους σήµερα ηθοποιούς 
του κινηµατογράφου (Τζένη Καρέζη, 
Αλίκη Βουγιουκλάκη, κ.ά.)

Έχει γράψει στίχους αµέτρητων 

τραγουδιών που είχαν ως αφετηρία τη 
θεατρική σκηνή, αλλά γρήγορα απο-
κτούσαν πανελλήνια εµβέλεια («Άστα 
τα µαλλάκια σου...», «Πάµε σαν άλ-
λοτε», «Πού να’ σαι τώρα», «Το τραµ 
το τελευταίο», «Ο Ταµπαρίφας» κ.ά.). 
Περίπου 1.500 τραγούδια φιλοξε-
νούν τους στίχους του, ανάµεσά τους 
κι αυτά που ξεκινούσαν την πορεία 
τους από το πανί της µεγάλης οθόνης 
και συγκεκριµένα από τις ταινίες του 
(«Γαρύφαλλο στ’ αυτί», «Πες µου µία 
λέξη», «Τράβα µπρος», «Αστο το χε-
ράκι σου», «Νιάου-νιάου βρε γατού-
λα», «Υποµονή» κ.ά.).

Η πορεία του φυσικά δεν σταµάτησε 
εδώ. Προσέγγισε το χώρο της τηλεό-
ρασης από το πειραµατικό της ακόµη 
στάδιο και υπήρξε ο συγγραφέας και ο 
σκηνοθέτης πάνω από 40 τηλεοπτικών 
κωµωδιών («∆όκτωρ Τικ», «Μία Αθη-
ναία στην Αθήνα» κ.ά.), ενώ παράλλη-
λα παρουσίαζε µόνιµες ψυχαγωγικές 
εκποµπές («Εγώ κι εγώ», «60 λεπτά 
χωρίς λεπτά», «Μόνο για σας», «Έτσι κι 
αλλιώς κι αλλιώτικα», «Η παλιά επιθε-

ώρηση», κ.ά.).
Τιµήθηκε µε το «Έπαθλο Ξενόπου-

λου» για τα θεατρικά του έργα «Θα-
νασάκης ο πολιτευόµενος» (αργότερα 
ταινία µε πρωταγωνιστές τους Ντίνο 
Ηλιόπουλο και τον Βύρωνα Πάλλη), 
«Ένα βότσαλο στη λίµνη» (αργότερα 
ταινία µε πρωταγωνιστή τον αξεπέ-
ραστο Βασίλη Λογοθετίδη και πολλά 
χρόνια µετά ρηµέϊκ µε τίτλο «Ο Σπαγ-
γοραµένος» µε πρωταγωνιστή τον Λά-
µπρο Κωνσταντάρα), ενώ η ταινία του 
«Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» 
ψηφίστηκε ως η καλύτερη ταινία της 
πενταετίας 1955-60, κατά τη διάρκεια 
της α’ εβδοµάδας του Ελληνικού Κινη-
µατογράφου στη Θεσσαλονίκη (µαζί µε 
τη Στέλλα και το ∆ράκο).

Η αφηγηµατική του δεινότητα στην 
ενθύµηση παλιών και αξέχαστων στιγ-
µών αποτυπώθηκε στις σελίδες του 
βιβλίου του «Λες κι ήταν χθες» (Εκδό-
σεις Σµυρνιωτάκη). ∆ηµιουργικός και 
δραστήριος, χρονογραφούσε µέχρι το 
τέλος της ζωής του, που ήρθε στις 28 
Αυγούστου του 1991.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 


