


Βίο λιτό διάγει ο πρώην υπουργόε. Είναι εξίσου λιτόε και σια λεγόμενά του; Οχι, αυτά ο κ. Βενιζέλοε παραμένει πληθωρικόταιοε! Περάσαμε, Λοιπόν, μαζί του μια μέρα γεμάτη: με δ η λώ σ ει για τον «προτεστάντη» Σημίτη, τ«  «ευκαιρίεε» του Γιώργου και με στενό μαρκάρισμα σε σύντροφοι«. Χορταστικό το μενού που μαε επιφύλαξε...
Συνέντευξη: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, φωι.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ





Λιτό στη διακόσμησή 
του και το σπίτι του 
πρώην υπουργού στο 
Κολωνάκι. Εξοπλισμένο 
με τα απολύτως 
απαραίτητα. Μόλις έχει 
μετακομίσει σ' αυτό και 
δεν έχει προλάβει να το 
επιπλώσει πλήρως. Εδώ 
ςει την εργένικη ζωή 
του. Την οικογενειακή, 
τα Σαββατοκύριακα, στη 
Θεσσαλονίκη. Μένει 
ελάχιστα σ' αυτό.
Ακόμη και το πρωινό, 
το παίρνει αργότερα 
στο γραφείο του...

Για μεσημεριανό, στο «17». 
Με μουσική υπόκρουση 
Σινότρα, αφού ανταλλάξει 
δυο κουβέντες με φίλους 
από τον καλλιτεχνικό και 
δημοσιογραφικό χώρο, 
υποκύπτει στη γοητεία 
του... λαδερού: 
σπανακόρυζο κι ανθότυρο. 
Τρώει λίγο. Και μιλά 
πολύ, για το μενού που 
«σέρβιρε» ο Γιώργος:
«Ενα ιδεολογικό στίγμα 
με μικρό μενού, ένα 
στίγμα κοινωνικού 
φιλελευθερισμού κυρίως».



ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ήδη ξεφυλλίσει στη 
διαδρομή από το σπίτι στο

γραφείο. Τώρα τις 
διαβάζει πιο προσεκτικά. 
Και ξεκινά την κριτική για 
την ήττα στις εκλογές από 

το θέμα των ταυτοτήτων. 
«Κάναμε λάθος χειρισμό.

0 Σημίτης έπρεπε να 
φέρει νόμο στη Βουλή, να 

κάνει διάλογο με την 
Εκκλησία. Το ΠΑΣΟΚ 

πλήρωσε τον προτεσταντισμό 
του Σημίτη», λέει.

N
copis το πρωί τηλεφωνώ στη Χαριλάου Τρικούπη: 
«θα ήθελα το τηλέφωνο του κ. Βενιζέλου, παρακα
λώ». Μια ευγενική φωνή μου δίνει τον αριθμό. Παίρ
νω. «Τον κ. Βενιζέλο;...» λέω κάπο« χαλαρά. Μεσο
λαβούν μερικά δευτερόλεπτα ôuooicovns σιωπήε. 

— Τον κ. Βενιζέλο; Μα δεν γνωρίζετε ότι άλλαξε ο υπουργόε;
— Αλλαξε; Πότε;
— Πριν από δύο μήνεε, κύριε. Εκλογέ5 είχαμε...
— Εννοείτε auTés που έχασε το ΠΑΣΟΚ;
— Μάλιστα, αυτέε. Εδώ είναι το γραφείο του νέου υπουργού...

Ξαναπήρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Αφού tous έδωσα τη 
σχετική πληροφορία περί εκλογών, μου έδωσαν ένα άλλο τηλέ
φωνο. Και έτσι συνεννοηθήκαμε.Τι μανία κι αυτή με την Ελλάδα, 
να αλλάζει κυβερνήσει κάθε 20 χρόνια; TÉXos πάντων, ύστερα

από αυτό το μικρό μάθημα noXmKÔs ιστορίαε, βρέθηκα με τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο, ένα ωραίο ανοιξιάτικο πρωινό, στο σπίτι του.

Αυτό το ζήτημα με τα σπίτια των πολιτικών είναι εξαιρετικά ι
διόμορφο. Αλλο ηεριμένειε και άλλο τελικά βρίσκει. Διότι το 
σπίτι του κ. Βενιζέλου είναι μεν στο Κολωνάκι, πλην όμωε είναι 
Kàncùs φοιτητικό, με ελάχιστα έπιπλα, από ορισμένε5 απόψε« 
σχεδόν άδειο. Βλέπουμε τα εξήβ, εκπ« από τον φρουρό: έναν 
καναπέ, τον κ. Βενιζέλο πάνω στον καναπέ, ένα τραπεζάκι, ένα 
τηλεκοντρόλ και μια τηλεόραση. Αν υποθέσουμε βάσ ιμο ι ότι 
κάπου θα υπάρχει και το κρεβάτι του ύπνου, τότε a0poizovTas 
τα έπιπλα φτάνουμε στον αριθμό 4. Τόσα έχει το σπίτι του πρώ
ην υπουργού.

Αλλά as μην είμαστε χαιρέκακοι. Δεν είναι το κανονικό του 
σπίτι. Αυτό βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ôncos και η οικογένειά 
του, η o ù zu yo s  δηλαδή και η μικρή κόρη. Εδώ στην Αθήνα ο 

πρώην unoupYÔs έχει τη δεύτερη κατοικία του. 
Πριν έμενε κοντά στην Ακρόπολη, απ' όπου α
ναγκάστηκε να φύγει λόγω ιδιόχρησηε. Τώρα 
το ετοιμάζει το νέο του διαμέρισμα. Και, ôncos 
θα δούμε παρακάτω, πιθανόν σύντομα να 
χρειαστούν σημαντικέ5 βελτιώσει...

ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ μάλλον σκεφτικό$ 
και βλέπει τηλεόραση. Πρωινό δεν παίρνει, ού
τε πίνει κάτι. Σκέτο5. Βλέπει τον Πάνο Παναγιω- 
τόπουλο. Και ετοιμάζεται να φύγει για το γρα
φείο του, που είναι στη Βουκουρεστίου. Ολοι 
λένε ότι τελευταία έχει μεγάλη δραστηριότητα. 
«Πού την είδαν; Μπορεί να φαίνεται μεγάλη, ε
άν οι άλλοι δεν έχουν καμία δραστηριότητα...» 
λέει καυστικά. Και συνεχίζει με μια άλλη μπη
χτή. «Στην αντιπολίτευση όλα τα λουλούδια αν
θίζουν. Αρκείόμωε να υπάρχουν». Στο σπίτι το 
πρωί κάθεται ελάχιστα. Μερικά λεπτά. Ξυπνάει, 
βλέπει λίγη τηλεόραση και φεύγει αμέσο« για 

το γραφείο. Ασκητική ζωή, μετάνοια και προσευχή ύστερα από 
την ήττα.

Το διαμέρισμα δεν έχει θέα. Στο ημίφωε. Τα στόρια είναι κλει
στά. Τα ανοίγει λίγο για να φωτογραφηθεί και αμέσου τα ξανα
κλείνει. Κάνει μια μικρή βόλτα otis μπαλκονόπορτεε και ελέγχει. 
Tis κλειδώνει προσεκτικά. Και αμέσου μετά pas οδηγεί στην έξο
δο. Οι κινήσει του είναι πολύ προσεκτικέε. Χειρουργικέ5. Κατε
βαίνουμε κάτω, όπου τον περιμένει ένα μικρό Γκολφ, με τον 
φρουρό και τον οδηγό. Παρότι το γραφείο είναι πολύ κοντά, δεν 
πάει με τα πόδια. Διότι θέλει, μέχρι να φτάσει, να διαβάσει tis εφη- 
μερίδεε. Tis ανοίγει και μετά tis διπλώνει προσεκτικά, βάζονταετη 
μια κάτω από την άλλη. Ζαλίστηκα με τόση τάξη. Αν έτσι συμπερι- 
φέρεται otis 9.00 το πρωί ο κ. Βενιζέλοε, τότε αντιλαμβάνομαι τι θα 
έκανε ο κ. Enprrns! Ποτέ δεν θα γίνω πρωθυπουργόε...

Δίνουμε ραντεβού στο γραφείο του otis 9.30. Αμα θέλετε να 
στήσετε έναν υπουργό, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε; Να πάτε μία 
ώρα μετά. Ετσι κι εγώ. Πάω otis 10.30. Και τώρα με στήνει auTÔs. 
Το γραφείο είναι ôncos το φαντάζομαι. Σαν καθαρό ιατρείο. 
Ασπρο. Αλλά αμέσου αρχίζει να μαυρίζει εντελό«. Διότι χτυπάει 
το κουδούνι Tns nôpTas και αριβάρει évas ορεξάτοε και ευτρα- 
cpôs nannâs, ντυμένοε στα μαύρα. Εχει ùcpos χαριτωμένο, είναι 
εντυπωσιακ05 και ζητάει να τον δει, καθότι είναι φίλοι. Υποθέτω 
βάσιμο« ότι το θέμα tous θα είναι ο Χριστόδουλοε, αλλά τι ση
μασία έχει το θέμα; Ο


