
ΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, έπειτα από δυο χρόνια. 
Ε'ιναι το διάστημα που μας χωρίζει από την 
τελευταία μας συνέντευξη, καθώς με το συγ

γραφέα των ογδόντα, ήδη, βιβλίων, διατηρώ μια 
σχέση σταθερή από τότε, πριν από είκοσι πέντε 
χρόνια, που του πήρα την πρώτη μας συνέντευξη, 
με την κυκλοφορία του περίφημου «Ζ».

Εκτοτε, η επικοινωνία μας η δημοσιογραφική (και

ποιος καλύτερος τρόπος υπάρχει για τη συντήρηση 
μιας επικοινωνίας, που σου επιτρέπει να μάθεις πώς 
σκέπτεται και τι κάνει κάποιος που σ ’ ενδιαφέρει, 
από μια συνέντευξη;) συνεχίστηκε ακόμα και στη 
διάρκεια της δικτατορίας.

Από τις στήλες της εφημερίδας αυτής, ο Βασίλης 
Βασιλικός είχε διακηρύξει λίγο πριν τις εκλογές του 
’81, ότι αυτός, ένας γνωστός για την κομμουνιστική

του ιδεολογία συγγραφέας, θα ψήφιζε ΠΑΣΟΚ και 
εξηγούσε γιατί.

Ακολούθησε η ενεργός συμμετοχή του στη δια
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από τη θέση του αναπλη
ρωτή γενικού διευθυντή της ΕΡΤ-1. Μια θέση που 
άφησε τρία χρόνια αργότερα (σχετικά καθυστερη
μένα, αν αναλογιστούμε την ταχύτητα με την οποία 
γίνονταν οι εκπαραθυρώσεις επί ΠΑΣΟΚ}, μάλλον

Αλλά, αυτή είναι μια μικρή, 
αυθαίρετη, ίσως, επιλογή από 
τη συνέντευξη που δόθηκε στο 
τέλος Αυγούστου, λίγο πριν ο 
συγγραφέας αναχωρήσει επι- 
στρέφοντας στο Παρίσι (αφού 
πριν πέρασε τη δοκιμασία μιας 
γαστρορραγίας, που διαλέγει 
πάντα μήνα Αύγουστο για να 
τον χτυπήσει), μαζί με τη σύν
τροφό του, τους τελευταίους 
καιρούς, τη σοπράνο Βάσω Πα- 
παντωνίου, που διαπρέπει στο 
εξωτερικό!

Κι ας ξεκινήσουμε από την 
αναζήτηση μιας διαπίστωσης:
— Φοβάμαι ότι για σένα πλέον 
η Ελλάδα είναι χώρα διακοπών. 
Ή όχι;

«Φυσικά, όχι Δεν είμαι σαν 
τους ελληνικής καταγωγής φι
λοσόφους που έρχονται στην 
Ελλάδα για τις διακοπές τους. 
Ή δίνουν μια διάλεξη μες στο 
χειμώνα κι αναστατώνουν τα 
νερά. Εγώ τυχαίνει να 'μαι συγ
γραφέας, που σημαίνει όχι μό
νο ότι γράφω ελληνικά, οι φιλό
σοφοι γράφουν γαλλικά ή εγ
γλέζικα, αλλά η Ελλάδα, αυτό 
σημαίνει η σημερινή, με τα 
συγκεκριμένα προβλήματά της, 
είναι όπως ήταν πάντα, στο 
κέντρο της δημιουργικής μου 
ύπαρξης. Αλλο η ίδια αν δεν τ' 
αξίζει καμιά φορά. Εγώ πι
στεύω πως της αξίζω».
— Ελληνοκεντριστής, λοιπόν;

«Καθόλου. Η σημασία της 
ελληνικής κουλτούρας, ήταν 
πάντα διεθνιστική. Ελληνοκεν- 
τριστές υπήρξαν αηδιασμένοι 
διανοούμενοι της Εσπερίας, 
που γύρισαν πίσω και τους βά
ρεσε ο ήλιος στο κεφάλι και ζα
λίστηκαν. Ελληνοκεντριστής υ
πήρξε ο Περικλής Γιαννόπου- 
λος . Είναι πολύ επικίνδυνη έν
νοια το ελληνοκεντρικό. Υπο
κρύπτει φασιστικά στοιχεία».

Δημοκρατία 
και σκλάβοι

— Πώς τσ πέρασες τις μέρες 
που είσαι εδώ; Μας βρήκες τό
σο χάλια, όσο λένε εξω;

«Αντίθετα, βρήκα να λειτουρ
γεί η δημοκρατία υποδειγματι
κά. Αλλά μια δημοκρατία για να 
λειτουργήσει πρέπει να έχει 
σκλάβους, δηλαδή ανθρώπους 
που κάνουν τις ταπεινές δου
λειές, για να μπορούν οι ασχο
λούμενοι με τη δημοκρατία να 
έχουν όλο τον καιρό στη διάθε
σή τους. Το ερώτημα είναι, 
ποιοι οι σκλάβοι της σημερινής 
Ελλάδας; Οι Φιλιππινέζες, οι 
Πολωνοί, οι Αιγύπτιοι, οι τριτο
κοσμικοί; Γιατί ο Ελληνας με
ταναστεύει, δε γίνεται σκλάβος 
στην πατρίδα του. Γίνεται 
σκλάβος στην Αμερική, στη 
Γερμανία. Ποτέ στον τόπο του. 
Είναι ένα ερώτημα: Εντύπωση 
μου κάναν οι πολλοί μη προνο
μιούχοι ξένοι που πλάκωσαν. 
Ισως αυτοί είναι οι σημερινοί 
σκλάβοι. Οσο για τα χάλια, για 
να απαντήσω στην ερώτησή 
σου, αυτά είναι δομικά. Για να 
τα βρούμε, πρέπει να ανατρέ
ξουμε στην ανασύσταση του 
νεοελληνικού μας κράτους. 
Εγώ διαπιστώνω, με τα χρόνια, 
πως οι Ελληνες ολοένα ζουν 
καλύτερα, ολοένα ανεβαίνει το 
βιοτικό τους επίπεδο, ολοένα

ταξιδεύουν περισσότερο, ζουν 
με περισσότερες ανέσεις κλπ. 
Εκτός τού ότι είναι η ομορφό
τερη χώρα του κόσμου, είναι 
και πάμπλουτη. Είναι η μόνη 
χώρα, εξάλλου, που σε ρωτούν 
μετά το “πώς είσαι”, αν περνάς 
καλά. Αυτή η επικούρεια φιλο
σοφία δείχνει πως σε μας δεν 
μπολιάστηκε ποτέ ο ένοχος 
χριστιανισμός που βασίζεται 
πάνω στην αμαρτία Είμαστε ε
πικούρειοι και...».
-Α λ λ ο ;

«Εκτός από τη ζέστη, που υ
πήρξε αποτεφρωτική, όπως κά
θε καλοκαίρι, φέτος παρακο
λούθησα και τις αναμεταδό- 
σεως της Βουλής. Εντύπωση 
μου έκανε η έλλειψη πολιτικού 
λόγου από τους αντιπροσώ
πους του ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν σα 
διαχειριστές και όχι σαν πολιτι
κά πρόσωπα. Είναι θλιβερή η α
δυναμία άρθρωσης μιας ιδεο
λογίας. Γιατί, ίσως, δεν υπήρξε 
αυτή η ιδεολογία από την αρχή. 
Αντίθετα, μου άρεσε πολύ ο 
Πέτσος. Και ο Στεφανόπουλος. 
Αυτοί είναι ρήτορες. Αυτοί υ
πήρξαν αντάξιοι γόνοι του 
Γεωργίου Παπανδρέου, που αν 
υπήρχε βίντεο στην εποχή που 
αγόρευε στη Βουλή, θα που
λιούνταν οι βιντεοκασέτες του 
στη μαύρη αγορά.

Δεν μ' άρεσε ο Κύρκος, κυ
ρίως για τη δουλικότητα με την 
οποία κοίταζε τον αρχηγό της 
Νέας Δημοκρατίας.

Αντίθετα, ο Φλωράκης, όπως 
πάντα, υπήρξε μπεσαλής. Αυ

τός ο άνθρωπος έχει μπέσα Εί
ναι η τελευταία σύνδεση που έ
χουμε με το έντιμο αγροτικό 
παρελθόν μας. Και μ' αρέσει. 
Με συγκινεί βαθιά σαν άνθρω
πος».

ΠΑΣΟΚ: Παρελθόν 
και μέλλον

— Στην τελεταία συνέντευξη 
που σου πήρα το 1987, παρέμε
νες υποστηριχτής του ΠΑ
ΣΟΚ. Σήμερα τι λες;

«Να, που πριν μιλήσουμε για 
τα βιβλία, πάμε στην πολιτική. 
Είναι κι αυτό ένα σύμπτωμα, 
καθαρά ελληνικό. Εγώ είμαι 
συγγραφέας, δεν είμαι πολιτι
κός. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω, 
όσο κι αν κατά καιρούς πιέστη
κα από τρίτους αφόρητα. Η πο
λιτική έχει κι αυτή την τεχνική 
της, που δεν την ξέρω».
— Αποφεύγεις μια απάντηση.

«Καθόλου. Προετοιμάζω το 
έδαφος για την απάντηση. Λέ
γαμε πάντα, σαν καλαμπούρι, 
ότι το ΠΑΣΟΚ μοιάζει με ένα

καρπούζι: πράσινο απ' έξω, 
κόκκινο από μέσα, με πολλά 
μαύρα κουκούτσια Ειδικά για 
το καρπούζι, δεν ξέρεις την πο
σότητα των μαύρων κουκου- 
τσιών πριν το σφάξεις. Παρου
σιάστηκαν, λοιπόν, κατά τη 
γνώμη μου πολλά μαύρα κου
κούτσια στο εσωτερικό του. 
Και το πράσινο, η φλούδα υ
περτέρησε του κόκκινου. Είναι 
φυσικό, το 40 τα εκατό να ψή
φισε ΠΑΣΟΚ, αφού το 40 τα 
εκατό της αγροτικής παραγω
γής μας είναι τα καρπούζια Ο
που κι αν ταξιδέψεις στην Ελ
λάδα το καλοκαίρι, θα δεις μό
νο φορτηγά που κουβαλούν 
καρπούζια. Σαν οικονομία πα
ράγουμε μόνο καρπούζια Σαν 
πολίτικος δίνουμε ακόμα μαθή
ματα στους ξένους από την τη- 
λε-Πνύκα
— Εξακολουθείς να αποφεύγεις 
την απάντηση.

«Υποστηρικτής είμαι, εξακο
λουθώ να είμαι. Να, η απάντη
ση. Αλλά το ερώτημα, είναι: 
ποιανού ΠΑΣΟΚ από τα τρία 
Εγώ είμαι υποστηρικτής του 
ΠΑΣΟΚ με την κατακόκκινη

• Κρίμα, την αναγέννηση 
να τη φέρει ο ιστορικός 

αντίπαλος, η δεξιά λ

καρδιά και με το λίγο πράσινο. 
Γιατί έχει ωραίο κόσμο».
— Πώς βλέπεις να διαγράφεται 
το μέλλον του ΠΑΣΟΚ;

«Πριν μιλήσουμε για το μέλ
λον, ας πούμε δύο λόγια για το 
παρελθόν. Υπήρξε ένα κίνημα 
περονικό, με μπααθικά - συρια- 
κά στοιχεία και με τρικοκοσμι- 
κές ενδιάθετες ροπές. Και μεις 
οι αριστεροί συμμαχήσαμε με 
τον Περόν για να ανατρέψουμε 
τη δεξιά. Στη διαδρομή εγκατα- 
λείφθηκε πρώτα το τριτοκοσμι
κό στοιχείο, μετά το μπααθικά 
-συριακό κι έμεινε το περονικό. 
Ομως, κι αυτό μας μπέρδεψε, 
γιατί στη διαδρομή ο Περόν 
άλλαξε Εβίτα».
— Km το μέλλον;

«Πριν σου απαντήσω, θα ή
θελα να πω ότι η μεγάλη προσ
φορά του ήταν ότι έβαλε μια 
καινούρια κοινωνική τάξη στο 
παιχνίδι της εξουσίας, θα  ήταν 
αδιανόητη η συνεργασία Συνα
σπισμού και δεξιάς, χωρίς μια 
προηγούμενη οκταετία του ΠΑ
ΣΟΚ. Εγώ, όταν το υπηρετούσα, 
από το 1981 ώς το 1984, έλε
γα μέσα μου πολλές φορές ότι 
είμαστε οι καθαριστές της κό
πρου του Αυγείου, ώσπου, τη 
δεύτερη τετραετία, δημιούργη
σαν τη δική τους κόπρο. Δεν ε ί
μαι μελλοντολόγος για να προ
βλέπω, ούτε μέντιουμ Σαν πο
λιτικός αναλυτής, όμως, προ
βλέπω πως το στοιχείο Σημίτης 
είναι ό,τι πιο θετικό έχει. Αλλά 
υπάρχει εξίσου έντονος αντι
σημιτισμός...

Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ εί
ναι ίδιο με τον Εβραίων: όλοι 
κείμεθα ευνοϊκά a priori για την 
ύπαρξή τους. Ομως το σημερι
νό αντισημητισμδ στον κόσμο 
τον προκαλούν οι ίδιοι οι I- 
σραηλινοί με τα φερσίματά 
τους. Ο σημιτισμός κι αντισημι
τισμός, λοιπόν, του ΠΑΣΟΚ, εί
ναι που θα διαγράψει το μέλ
λον του. Αντισημίτες είναι οι 
αυριανιστές. Ο Κυριάκος Δια- 
κογιάννης έχει γράψει και σχε
τικά υβρεολόγια εναντίον των 
Εβραίων. Εγώ είμαι σημιτικός. 
Το πού θα πάει, λοιπόν, το πρά
γμα εξαρτάται αποκλειστικά α
πό την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
ποια από τις δυο τάσεις θα θέ
λει να αναπτύξει».

Πώς είδα 
τον Ανδρέα

— Η προσωπικότητα του Αν
δρέα τι ρόλο παίζα σε όλα αυ
τά;

«Εχω να τον δω από το 
1981. Τελευταία φορά που τον 
είδα ήταν τρεις μέρες πριν από 
τις εκλογές του Οκτώβρη του 
81. Και μου άρεσε πολύ η 
πρώτη τετραετία του_. Στη δεύ
τερη, νομίζω ότι αδιαφόρησε 
για τα κοινά Ηθελε περισσότε
ρο να λύσει τα προσωπικά του 
προβλήματα. Κι αυτό είναι ά
σχημο για έναν πολιτικό. Υπήρ
ξε χαρισματικός ηγέτης. Μου 
άρεσε πάντα να συζητώ μαζί 
του.- Μου άρεσε ακόμα κι ο υ
περβολικός του συναισθηματι
σμός. Σ' εμένα, εξάλλου, είχε 
εξηγηθεί στα ίσια: ότι δεν τον 
ενδιέφερε η κουλτούρα. Μου 
είχε πει, ότι αν ήταν ο πατέρας 
του, θα ήμουν κάθε βράδυ στο

Καστρί, μ" αυτόν ποτέ. Προτι
μούσε τους κομπιούτερ και την 
οικονομία Μια τέτοια εξήγηση 
με απάλλαξε από τις αυταπά
τες. Ωστόσο, οι γύρω του εκμε
ταλλεύτηκαν αυτή τη διάθεση 
και το παραρίξαν στη λαΐκού- 
ρα. Ο ίδιος είναι ο μεγαλύτερος 
Ελληνας πολιτικός μετά τον 
πόλεμο. Αλλά εγώ τους αγα
πούσα σαν οικογένεια Μου ά
ρεσαν όλοι. Και ιδιαίτερα η 
Μαργαρίτα Ημουν μαργαριτι- 
κός. Και εξακολουθώ να είμαι 
Ωστόσο αυτός το δήλωσε: εξ
ακολουθώ, είπε, να είμαι τρο- 
τσκιστής. Ηταν η μεγαλύτερη, 
πολιτικά, δήλωση που έγινε 
προεκλογικά. Και πέρασε ντού- 
κου. Σαν τροτσκιστής πιστεύει 
στη συνεχή επανάσταση. Κι ε
γώ που είμαι τροτσκιστής σαν 
ιδιοσυγκρασία νιώθω κοντά σ' 
αυτά που κάνει μετη ζωή του. 
Αλλά όπως ήμουν συνδεδεμέ- 

δεν 
την

«Ναι, κάτι ακόμα Οτι για την 
περίπτωση του αρχηγού πρέ
πει να χρησιμοποιήσουμε τον 
Φρόιντ κι όχι τον Μαρξ. Εγώ 
που είμαι κομμουνιστής, τον α
νέλυα πάντα ψυχαναλυτικά κι 
όχι πολιτικά».
— Τη συνεργασία δεξιάς - αρι
στερός, πώς την είδες;

νος με την οικογένεια, 
ώ από

— Τίποτ'

ί

«Μια εξωμήτρια σύλληψη, 
που όμως υπακούει στις επιτα
γές της εποχής. Δηλαδή, στον 
Γκορμπατσόφ. Αν τώρα παρα
δεχτούμε πως ο Γκορμπατσόφ 
γυρίζει στα σοσιαλιστικά ιδεώ
δη εγκαταλείποντας το δρόμο 
προς την κοινοκτημοσύνη του 
κομμουνισμού, η επιταγή των 
καιρών σήμαινε συνεργασία 
ΠΑΣΟΚ - αριστερός.

Ομως, αυτό δεν έγινε. Ετσι, 
μπορούμε να πούμε ότι αυτό 
είναι η πρώτη πράξη ανεξαρτη
τοποίησης του ελληνικού ΚΚ α
πό τη μαμά Ρωσία Ωστόσο στο 
Συνασπισμό υπάρχουν δυο 
κόμματα Το Εσωτερικό που λέ
γαμε παλιά και το ΚΚ εξωτερι
κού. Ο Κύρκος πάντα ήθελε να |  
μπει στα σαλόνια της δεξιάς. Ο 9  
Φλωράκης, ποτέ. Μα, όπως ο η 
εγκέφαλος ήταν πάντα το Εσω- |
τερικό, ξέρουμε τη δύναμη του 
εγκεφάλου στο ανθρώπινο 
σώμα Μια εντολή εγκεφαλική |
παραλύει κι έναν γίγαντα. Ο γί
γαντας, το σώμα, ήταν ο Φλω
ράκης. Που παρασύρθηκε από 
τον εγκέφαλο σ' έναν εναγκαλι- , 
σμδ με την πόρνη τη δεξιά. Α
ποτέλεσμα: η εξωμήτρια σύλ
ληψη, που όμως, αυτό είναι το 
περίεργο, εμπεδώνει τη δημο
κρατία

Και είναι χαρά να βλέπεις 
στην τηλεόραση νέα πρόσωπα, 
όπως ο Κουβέλης κι ο Κων- 
σταντόπουλος. Ομως και γι' αυ
τό τον εναγκαλισμό φταίει 
πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ. Οι 
κουτοπόνηροι ανπκομμουνι- 
στές διαφωτιστές του δεν εί
δαν απ' την αρχή πως η μόνη 
διέξοδος ήταν η συνεργασία 
Εγώ στην τηλεόραση πήρα για 
συνεργάτες μου αποκλειστικά 
του Εσωτερικού και ανέντα- 
χτους. Και με πολέμησαν οι 
πρασινοφρουροί τα δυο πρώτα 
χρόνια. Ο Λαλιώτης στο υφυ
πουργείο Νέας Γενιάς, είχε πά-
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Μιλάει για τον Ανδρέα και το ΠΑΣΟΚ, το Μητσοτάκη και τη «συγκυβέρνηση», 
τη δημοκρατία, τη χρυσή ολυμπιάδα και τον «τηλεοπτικό μεσαίωνα»

απογοητευμένος. «Εμείς ζήσαμε οχτώ χρόνια σε τη
λεοπτικό μεσαίωνα», λέει στη σημερινή του συνέν
τευξη για την περίοδο εκείνη.

Αλλά η τηλεόραση μάς απασχολεί πολύ λίγο. Για
τί ο Βασίλης Βασιλικός μιλάει κυρίως για τη σημερι
νή Ελλάδα (εκφράζοντας την άποψη ότι «η δημο
κρατία λειτουργεί υποδειγματικά»), για την ΕΟΚ 
(«θα είμαστε καλύτερα απ’ όλους»), για τη χρυσή

Ολυμπιάδα («τη δικαιούμαστε»), για το χθες, το σή
μερα και το αύριο του ΠΑΣΟΚ (όπου επαναλαμβάνει 
επαυξημένη τη γνωστή θεωρία του καρπουζιού: 
«Πράσινο απ’ έξω, κόκκινο από μέσα, με πολλά μαύ
ρα κουκούτσια»), για τον Α. Παπανδρέου («δεν τον 
ενδιέφερε η κουλτούρα, προτιμούσε τους κομπιού
τερ και την οικονομία»), για τον Κ. Μητσοτάκη («πο
τέ δεν τον είδα σαν αρχηγό κόμματος, αλλά σαν αρ

χηγό μαφίας»), για τους φλωράκη - Κύρκο («η εξ
ωμή τρία σύλληψη με την πόρνη τη δεξιά εμπεδώνει 
τη δημοκρατία»).

Παρ’ όλα αυτά δηλώνει ακόμα υποστηριχτής του 
ΠΑΣΟΚ (με τη διαφορά ότι αν ψήφιζε τώρα, θα ψή
φιζε Σημίτη), αναγγέλλει την έκδοση των Απάντων 
του (ξαναγραμμένα όλα) από έναν και μόνο εκδότη 
και μια νέα ταινία με τον Κώστα Γαβρά

ρει πολλούς του Εσωτερικού. 
Το ίδιο κι ο Τζήμας, στα ΕΛΤΑ 
που δεν έπαιρνε παρά όσους 
είχαν φάκελο, δηλαδή όσοι ή
ταν χαρακτηρισμένοι αριστε
ροί Σήμερα, όλοι οι αστυφύλα
κες κάτω των 30 είναι αριστε
ρής προέλευσης. Και πάλι, χά
ρη στον Τζήμα. Αν αυτή ήταν 
γραμμή ολόκληρου του κινήμα
τος, δεν θα είχαμε σήμερα τη 
θλιβερή κατάντια τού να βλέ
πουμε ό,τι βλέπουμε. Αλλά ξα· 
ναλέω: ότι το σφάλμα είναι μό
νο του ΠΑΣΟΚ».

Μητσοτάκης 
ο επαγγελματίας!..
Μιλήσαμε σχεδόν για 

ταμε όμως απ' έξω
όλους, 
τον κ.

Ποτέ δεν τον είδα σαν αρ- 
κόμματος, αλλά σαν αρχη- 
φίας. Κι όμως, η Νέα Δη- 
ίία μαφιόζικη δεν μπορεί 

ιρακτηριστεί. Εχει πολλά 
¿χη αξιόλογα και μορφω- 
Απορώ πώς τον διάλεξαν 
'χηγό. Με το “αρχηγό μα- 
εννοώ ότι τηρεί τους “κα- 

,ς του παιχνιδιού”. Μπρο- 
δηλαδή στον ερασιτεχνι- 

ενός Κουτσόγιωργα, αυτός 
επαγγελματίας. Κι εγώ 

ό  εκτιμούσα τους επαγ- 
τίες από τους ερασιτέ- 
■λπό το ποδόσφαιρο μέχρι 
ιγοτεχνία Από το κλάψιμο 
επαγγελματία μοιρολογί- 

¡ς), μέχρι το κλέψιμο. Τους 
•γελματίες κλέφτες».

— Δεν συμμερίζεσαι, δηλαδή, 
τις εκτιμήσεις του Μίκη θεο- 
δωράκη και του Διονύση Σαβ- 
βόπουλου για το πρόσωπο του 
κ. Μητσοτάκη κω για τη συμ
βολή του σ* αυτό που αποκα- 
λείται εθνική συμφιλίωση.

«Εγώ κάνω τα δικά μου σχό
λια Δε σχολιάζω τα σχόλια των 
άλλων».
— Σου είναι τουλάχιστον εύκο
λο να πεις τι θα ψήφιζες στις 
ερχόμενες εκλογές;

«Τώρα που μιλάμε είναι τέ
λος Αυγούστου. Κάθε μέρα 
στον τόπο μας μετρά Κάθε μέ
ρα μπορεί να ανατρέψει όλες 
τις προηγούμενες. Ετσι, σήμε
ρα σου λέω, πως θα ψήφιζα ά
τομα κι όχι κόμματα θα ψήφι
ζα δαγκωτό Σημίτη». .
— Μια και ζεις στην καρδιά της 
Ευρώπης, στο Παρίσι, πώς βλέ
πεις να στεκόμαστε σε μια ενω
μένη Ευρώπη;

«Καλύτερα απ’ όλους. Γιατί 
είμαστε η μόνη χώρα που κατέ
χει τη φιλοσοφία για το 2000. 
Ασχετα αν οι πολλοί δεν το ξέ
ρουνε. Οπως ξέρεις, το βασικό 
πρόβλημα για το 2000 είναι 
πως θα πάμε ώς εκεί, με τι φι
λοσοφία Οι κοινωνίες δεν μπο
ρούν να οργανωθούν χωρίς φι
λοσοφική βάση. Υπήρξε ο Αρι
στοτέλης και ο Πλάτωνας για 
'τη βιομηχανική εποχή. Στην πε
ρίοδο του “τρίτου κύματος” 
που διανύουμε, μόνο οι προ- 
σωκρατικοί φιλόσοφοι μπο
ρούν να την εκφράσουν. Κι ε
μείς γεννήσαμε τους προσω- 
κρατικούς. Και μπορούμε να 
τους προτείνουμε άφοβα στην 
Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να

μας δώσει την τεχνολογία της. 
Εμείς σε αντάλλαγμα να της 
δώσουμε τη φιλοσοφία της τε
χνολογίας.

Μην ξεχνάς, ότι ο Δημόκρι
τος κι ο Λεύκιππος ανακάλυ
ψαν το άτομο και το άτομο εί
ναι η βάση κάθε πυρηνικού αν
τιδραστήρα. Εχουμε κι εμείς το 
“Δημόκριτο”, αλλά δεν ξέρουμε 
τι έγραψε ο προσωκρατικός 
Δημόκριτος».
— Κω τους Ολυμπιακούς που 
θέλουμε να πάρουμε;

«Κι αυτό είναι νόμιμο. Τους 
δικαιούμαστε. Αλλά πριν τους 
ζητήσουμε, πρέπει να σκεφτού- 
με πώς ήταν η Ολυμπιακή Αε
ροπορία μας την εποχή του Ω
νάση και πώς κατάντησε όταν 
την ανέλαβε το κράτος, θέλω 
να πω ότι η δόξα της Ελλάδας 
υπήρξαν τα άτομα κι όχι το 
κράτος, ο φορέας των ατόμων. 
Πιο αποτελεσματικά θα μπο
ρούσαν να αναλάβουν τους Ο
λυμπιακούς, την προώθηση της 
ιδέας δηλαδή, για να γίνουν 
στον τόπο μας, μερικοί ταλαν
τούχοι ιδιώτες, παρά ο κρατι

κός φορές. Π.χ. να καλέσουν οι 
αρμόδιοι έναν νέο εφοπλιστή, 
τον Μαρτίνο, που έχει αγορά
σει τη μισή Ελλάδα και να του 
εμπιστευθούν το απαραίτητο 
λάδωμα που χρειάζονται οι διε
θνείς οργανισμοί για να μας 
τους αναθέσουν. Εξάλλου, για 
την Αθήνα, δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος να βγει από το καυσαέ
ριο, παρά μονάχα στην περί
πτωση που συμβούν οι Ολυμ
πιακοί στην Ελλάδα».

Ξαναγράφω τα 
βιβλία μου

— Τι αε περιμένει στο Παρίσι;
«Δουλειά, πολλή δουλειά. 

Τώρα ξαναβγαίνουν όλα μου τα 
βιβλία από τις εκδόσεις 
“Γνώση” κι εγώ τα ξανακοιτάζω. 
Αυτή είναι μια δουλειά πολύ 
κοπιαστική. Στην ουσία, όλα τα 
βιβλία μου, εκτός από τρία ή 
τέσσερα ήταν λάθος. Ξανακά
νω, λοιπόν, το μοντάζ, τα ξανα
γράφω, χωρίς κανείς να μου το 
ζητάει, για ν' αφήσω καθαρό 
πρόσωπο στη μικρή ιστορία

της λογοτεχνίας μας. Ετσι, 
βγαίνουν τώρα “ο ιατροδικα
στής”, “Τα καμάκια”, “Το Σφρά- 
το”, “Το νερό του Καματερού", 
“Ο Γλαύκος θρασάκης”, σε νέα 
μορφή, όλα αναθεωρημένα, ξα- 
ναδουλεμένα, ξαναμονταρισμέ- 
να και τα 80 βιβλία μου. Ευ
τυχώς, βρέθηκε και για μένα 
ένας εκδότης που με πιστεύει 
σα σύνολο: ο Μανώλης Μπου- 
ζάκης και μ' ενθαρρύνει σ' αυτή 
τη φοβερή προσπάθεια. Κι 
ένας συνεργάτης από τις εκδό
σεις “Γνώση”, ο Βασίλης Δη- 
μουλίνος, “που τα εποπτεύει”.
— Κ ω τη «Μαοσιμίλα Ντόνι», 
που μετέφρασες με τη Βάσω 
Παπαντωνιου.

«Αυτό το κάναμε για το κέφι 
μας. Στα διαλείμματα της δου
λειάς μας. Ανάμεσα στις εξαν
τλητικές πρόβες της, η Βάσω, 
που έχει μεγάλη σχέση με τη 
λογοτεχνία, πάλευε μαζί μου 
για να αποδώσουμε ελληνικά 
το μυθιστόρημα του Μπαλζάκ, 
που έχει μεγάλη σχέση με την 
όπερα Εξάλλου, ο Μπαλζάκ, 
ήρθε στην επικαιρότητα με τη

17 Νοέμβρη. Κι εδώ θα πρέπει 
να ευχαριστήσουμε τη 17 
Νοέμβρη που μας τον θύμισε 
Μακάρι να μας θυμίσει και άλ
λους μεγάλους συγγραφείς».
— Κι εκείνη η συζηχούμενη α
πό χρόνια συνεργασία σου με 
τον Κώστα Γαβρά σε μια νέα 
τωνία;

«Με τον Κώστα το συζητού
με είκοσι χρόνια Τελικά νομίζω 
πως κατασταλάξαμε Ο Κώστας 
μόλις τέλειωσε τώρα μιαν υπέ
ροχη ταινία με την Τζέσικα 
Λαγέ, το “Μιούζικ μποξ” στην 
Αμερική, κι έχει προγραμματι
σμένες ήδη άλλες δυο να γυρί
σει Οπότε η τρίτη θα ναι η δί
κιά μας_ Πάλι ένα γράμμα θα 
'ναι ο τίτλος της. Για την ώρα 
δεν μπορώ να σου πω περισσό
τερα».
— Συναντιέσαι, σχετίζεσαι με 
τους Ελληνες του Παρισιού;

«Ναι, με τον Ηλία Πετρδπου- 
λο, που τον βλέπω τακτικά, για
τί είμαστε και οι δυο από τη 
Θεσσαλονίκη, τον Κώστα Νά- 
τση, ένα νέο σκηνοθέτη, τον

Γ ιάννη Κόκκο, τον Κώστα Γ α
βρά, βέβαια, τον ΑλέκοΦασια- 
νό, τον Αξελό και άλλους.
— Δεν υπάρχει τίποτα που να 
σε κρατάει στην Ελλάδα; Η ι
διωτική τηλεόραση δε σε βάζει 
σε πειρασμό;

«Ολα με κρατούν στην Ελλά
δα. Και πάντα έλεγα πως η μο
ναδική λύση στα τηλεοπτικά 
μας πράγματα είναι η ιδιωτική 
τηλεόραση. Αλλά με άσχετους 
σαν τον Μαρούδα, τι να κάνεις;

Τώρα που θα ρθει, θα δουν 
ότι επιτέλους δεν ήταν τόσο 
κακό όσο τη φοβόντουσαν. Ο 
Μιτεράν, το '83, έκανε το τη
λεοπτικό του νομοσχέδιο, που 
γύρισε μικροπρόθεσμα εναν
τίον του, αλλά μακροπρόθεσμα 
ήταν αυτό που τον επανεξέλεξε 
πρόεδρο της δημοκρατίας. Ε-

Β
" ; ζήσαμε οχτώ χρόνια σε τη- 

Γττικό μεσαίωνα Κι είναι 
ια την αναγέννηση να τη 
νει ο ιστορικός αντίπαλος, 
εξιά.. Να δούμε τώρα, απ' 
όσα είπαμε, τι θα επιλέξει 

ρημερίδα για τίτλο στη συ- 
:ευξη_».

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

<3 g> C O N TR O L DATA

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΗΣ CONTROL DATA GREECE INC. 
ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Λεωφ. Συγγρού ! 37,17121, Νέο Σμύρνη Αθήνα 
Τηλ.: 9350213.9591111.9510811 Tele* 216995CDC GR

... Δηλαδή, κάντε σπουδές διεθνούς επιπέδου στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

CO NTR O L DATA σημαίνει πλήρες πρόγραμμα σπουδών χωρίς σπατάλη χρόνου. 
Σημαίνει ολοκληρωμένη, υπεύθυνη εκπαίδευση, και ακόμα, σημαίνει το κύρος που 
εγγυάται η αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο πρωτοποριακή αντίληψη 
CO NTR O L D A TA 1«
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
•  Διετής κύκλος ελεύθερων σπουδών
•  Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
•  Προγραμματισμός και χρήση πακέτων MS-DOS
•  Προγραμματισμός εμπορικών εφαρμογών 

(C 0B0L/PASC AL - WORKSHOP)
•  Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων εφαρμογών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•  MS-DOS και dBASE III/IV και LOTUS 1
•  Προγραμματισμός UNIX με γλώσσα “C ”
•  Γλώσσα προγραμματισμού "C"

■2-3

•  Χρήση του συστήματος UNIX-XENIX
•  Χειρισμός τερματικού/Data Entry
•  Επεξεργασία κειμένου/W ord Processing
•  Επικοινωνία Δεδομένων και Δίκτυα
•  Τεχνητή νοημοσύνη και η γλώσσα PROLOG

... ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ:
•  Κομπιούτερς τελευταίας τεχνολογίας 80386/32 bits
•  Λειτουργικά συστήματα UNIX-V και MS-DOS
•  Πακέτα DBMS 0RACLE/SQL, INF0RMIX/SQL 

dBASE III/IV
•  Προηγμένες Γλώσσες προγραμματισμού TURBO 
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