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ΤΑ ΝΕΑ

Ο Νίκος θέμελης, στενός συνεργάτης του Κώστα Σημίτη, έκανε την είσοδό του στη λογοτεχνία το 1998, σάρωσε στις πωλήσεις και καθιερώθηκε με την τριλογία «Αναζήτηση», «Ανατροπή», 
«Αναλαμπή» που χαρακτηρίστηκε ως το ιδεολογικό μανιφέστο του εκσυγχρονισμού, ενώ πέρυσι κυκλοφόρησε το έβδομο μυθιστόρημά του: η «Συμφωνία των ονείρων»
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Εγραφε... προφορικά 
και «περνούσε γραμμή»

Της Μικέλαβ Χαρτουλάρη

Οταν αρρώστησε Βαριά ο Ν ίκοε θ έμ ελ η ε  
και πονούσε πολύ, πάλευε με tis παραι- 
σθήσειε που του προκαλούοαν τα ισχυ

ρά αναλγητικά και έβαζε στοιχήματα με τον θά 
νατο ότι θα προλάβει να συμπληρώσει το συγ
γραφικό του όραμα. Τότε οι συνεντεύξειε δεν γί
νονταν πια στο γραφείο του αλλά στο σπίτι του. 
Καθόμασταν στο ζεστό και φ ιλικό καθιστικό m s  
μονοκατοικίαε του στου Παπάγου, με το τσάι που 
ετο ίμαζε η τρυφερή σύντροφόε του Μαριάννα, 
και όταν τελείω νε η συζήτησή pas με ανέβαζε 
κουτσαίνονταβ στο επάνω πάτωμα να μου δε ί
ξει με καμάρι το καβαλέτο του και tous πίνακέε 
του. Η μ ιτελείε και ολοκληρωμένοι, παραστατι
κοί με μια μεταφυσική διάσταση όλοι tous, αυ
τοί αποτελούσαν τη Βάση στα εξώφυλλα των μυ-

θιστορημάτωντου. «Η ζωγραφική», μου έλεγε, 
«ήταν η δημιουργική μου δ ιέξοδ οε από τα γυ
μνασιακά μου χρόνια  μέχρι που ανέλαΒε πρω- 
θυ π ουρ γόε ο  Σ ημ ίτηε» . Τ ό τε , το  
1996, αποφάσισε να δοκιμάσει τιε 
δυνάμειε του στη λογοτεχνία που τε
λ ικά απορρόφησε όλο τον ελεύ θ ε
ρο χρόνο του. Ηταν 49 ετών, αφ ιε- 
ρωμένοε στο όραμα του εκσυγχρο
νισμού πριν ακόμη η λέξη  αυτή γί
νε ι πολιτικό σύνθημα, και δεν  έκα 
νε κοινωνική ή κοσμική ζωή, αλλά 
και δεν  του περίσσευε χρόνοε. Για 
να προλάβει λοιπόν, έγραφε... προ
φ ο ρ ικά ! «Μ ιλώ στο κα σ ετό φ ω νό  
μου διότι τα χέρ ια  μου δεν τρέχουν με την τα
χύτητα του μυαλού μου. Μ ετά, όταν δακτυλο
γρα φ η θε ί το κείμενο , αρχίζω  το  χτένισμα. Πά

ντα όμωε έχω οτο μυαλό μου ωε αφετηρ ία  τη 
φέρουσα ιδέα. Την “Α ναζήτηση” , την “Ανατρο
πή” , την “Αναλαμπή” ...».

Αυτό που πάνω απ’ όλα ξεχώ ριζε 
τον θ έμ ελη  απ’ tous μπεστσελερί- 
στεε m s  εποχήε του δεν είναι μόνο 
ότι έγραφε μυθιστορήματα ιδεών με 
υψηλή δόση λογοτεχνικότηταε. Ηταν 
ότι είχε σχέδιο. Και τα επτά βιβλία 
που κυκλοφόρησε από το 1998 έωε 
το 2010 απαντούν στο αίτημα που 
κυριάρχησε μετά το 1981 για αλλα
γή m s vooTponias και μεταβολή των 
συνειδήσεων στην ελληνική κοινω
νία. Και αυτό είναι ιδ ιαίτερα σημα

ντικό αν υπολογίσει κανείε ότι όλα τα Βιβλία του 
μαζί έχουν ξεπεράσει σε πωλήσειε τα 815.000 
αντίτυπα! Να κάτι που δεν έχει χωνέψει το λογο

τεχνικό σινάφι, το οποίο άργησε να αποδεχτεί το 
γεγονόε πωε ένα πολιτικό πρόσωπο έγραφε Βι
βλία με λογοτεχνικέε αρετέε και κέρδισε με το 
σπαθί του το ευρύ κοινό ωε πεζογράφοε.
«Ο θ έμ ελη ε  διερευνά με τι υλικό θα φτιάξουμε 
τη νέα εθνική συνείδησή μαε για να σταθούμε 
όρθιο ι στα πόδια μαε» είχε πει χαρακτηριστικά 
το 2003 ο καθηγητήε Αντώνηε Λιάκοε, ο άτυποε 
σύμβουλόε του σε ζητήματα σύγχρονηε Ιστορί- 
αε. Και παρουσιάζονταε την «Αναλαμπή» (που 
κλείνει την τριλογία ζωντανεύονταε την περίοδο 
1910-1934 των μεταρρυθμίσεων του Βενιζέλου, 
τιε οποίεε υπονόμευσαν οι ελλαδίτεε αστοί), ση
μείωνε πωε «τέτοια λογοτεχνικά έργα συμβάλ
λουν στη διαμόρφωση ιστορικήε κουλτούραε».

Περισσότερα για 
τον Νίκο θέμελη στιε σελ. 4-5

Τα βιβλία του 
απαντούν 
στο αίτημα που 
κυριάρχησε μετά 
το 1981 για αλλαγή 
της νοοτροπίας 
και μεταβολή των 
συνειδήσεων στην 
ελληνική κοινωνία

ΤΑ
 Ν

ΕΑ
 /

 Π
Ρ

ΙΣ
Μ

Α



ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Μία αημαντική απώλεια 
μετρούν από το απόγευμα 
του Σαββάτου οι χώροι της 
πολιτικής και των γραμμάτων 
μετά τον θάνατο του 64χρονου 
Νίκου θέμελπ, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια έδινε μάχη με 
τον καρκίνο.
Η κηδεία του θα γίνει ατις 5.30 
μ.μ. από το Κοιμητήριο του 
Παπάγου. Ο θέμελης υπήρξε 
μέχρι τις τελευταίες ημέρες 
της ζωής του ο πιο στενός 
συνεργάτης του Κώστα Σημίτη, 
ενώ διετέλεσε διευθυντής 
τόσο του πρωθυπουργικού όσο 
και του πολιτικού γραφείου 
του πρώην πρωθυπουργού.
Ο πρωθυπουργός 
Γ ιώργος Παπανδρέου στη 
συλλυπητήρια δήλωσή του 
κάνει λόγο για «ένα στέλεχος 
με συνεπή παρουσία και 
μεγάλη συμβολή στην πολιτική 
ζωή της χώρας και στις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ», 
όπως επίσης για «έναν 
καταξιωμένο συγγραφέα 
με πλούαιο και πρωτοπόρο 
έργο που παρακολουθεί 
με μία σύγχρονη ματιά τπν 
πορεία και τις αναζητήσεις 
της ελληνικής κοινωνίας». Τα 
θερμά τους συλλυπητήρια 
εξέφρασαν επίσης και 
ο υπουργός Πολιτισμού 
Παύλος Γερουλάνος, όπως 
επίσης και ο γραμματέας 
του Εθνικού Συμβουλίου του 
ΠΑΣΟΚ Μιχάλπς Καρχιμάκης. 
Δήλωση για τον θάνατο του 
Νίκου θέμελπ έκανε και 
ο υπεύθυνος του Τομέα 
Πολιτικής Ευθύνης Πολιτισμού 
της ΝΔ Θανάσης Δαβάκης 
μιλώντας για σημαντική 
απώλεια. Επίσης, ο πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας 
δήλωσε ότι ο Νίκος θ έμελης 
υπήρξε πάντα ηθικός και 
αξιοπρεπής. Ο πρόεδρος 
της Δημοκρατικής Αριστερός 
Φώτης Κουβέλης έκανε 
λόγο για το πνευματικό και 
πολιτικό ήθος που διέκρινε τον 
εκλιπόντα, ενώ η πρόεδρος 
της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
Ντόρα Μπακογιάννη 
ανέφερε ότι ο Νίκος θέμελης 
διακρίθηκε για το ήθος και την 
εντιμότητα του.
Οι οικείοι του ζητούν αντί 
για στεφάνια να κατατεθούν 
προσφορές στην Action Aid.

ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ«Δεν πιστεύω ότι τα μυθιστορήματά μου εκπέμπουν μηνύματα»
Ο σύμβουλος του Κώστα Σημίτη κράτησε διακριτές τις ιδιότητες του 
πολιτικού και του συγγραφέα. «Δεν ήθελα το ένα σκάφος να υπηρετεί το 
άλλο», τόνιζε και δεν έψαχνε ευκαιρία να προβληθεί στα δημόσια πράγματα. 
Ωστόσο, περνούσε πολιτική γραμμή με τα μυθιστορήματά του

Τ α μ υ θ ισ το ρ ή μ α τα  του  
θ έ μ ε λ η  (ακόμη και το  
«Μ ια ζω ή, δυ ο  ζω έε»  

του 2007 που δεν είναι ιστορικό 
αλλά εξομολογητικό - υπαρξι
ακό) ταξιδεύουν το κοινό στον 
Ελληνισμό που μεγαλούργησε 
στα Βαλκάνια και την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στο γύρισμα του 
19ου αιώνα προε τον 20ό και πα
ρακολουθούν τιε εκδοχέε τηε 
ελληνικήε ιδ ια ιτερότηταε στον

ελλαδικό χώρο από το 1910 μέχρι 
το 1990. Εμμεσα όμωε συνθέ
τουν ένα οξύτατο πολιτικό σχόλιο 
του συγγραφέα στην ιδεολογία, 
τη νοοτροπία, την παθολογία, τιε 
πρακτικέε και τιε αγκυλώσειε των 
πολιτικών, των αστών, των διανο
ουμένων και των απλών πολιτών, 
με τουε οποίουε διασταυρώθηκε 
στα 30 χρόνια που ακολούθησαν 
την «Αλλαγή».
Η μοναδική φορά που ο θέμεληε

ενημέρωσε τον πρωθυπουργό 
του (και πήρε το «ελεύθερο») ήταν 
με αφορμή τη συζήτηση για τη 
συνέχεια του Ελληνισμού στην 
«Αναλαμπή», η οποία θα μπορού
σε να έχει πολιτικό κόστοε. Εκεί 
καταδικάζει, μέσω των ηρώων 
του, όλουε εκε ίνου ε  -  ακόμα 
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ -  που 
εξαρτούν τη σύγχρονη εθνική 
μαε ταυτότητα από την παθητική 
λατρεία των προγόνων, καλλιερ-

γώνταε τελικά έναν μεγαλοϊδεατι
σμό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο 
Αντώνηε Λιάκοε είχε επισημάνει 
πωε «η τριλογία του θέμελη είναι 
η σάγκα του εκσυγχρονισμού». 
Ο ίδ ιοε ωστόσο ο συγγραφέ- 
α ε  τηε χρησιμοποιούσε πολύ 
δ ια κρ ιτ ικ έε  εκφ ρ ά σ ε ιε . «Δεν 
πιστεύω ότι τα μυθιστορήματά 
μου εκπέμπουν μηνύματα, μπο
ρούν όμωε να βοηθήσουν στη 
διαδικασία αυτογνωσίαε και αυ- 
τοσυνειδησίαε του αναγνώστη», 
έλεγε στα «ΝΕΑ» το 2003. Και το 
2008 με αφορμή τιε «Αλήθειεε 
των άλλων» -  το μυθιστόρημα 
ηου στηλίτευε τα ιδεολογήματα 
που μαε καταδυναστεύουν και 
κατέρριπτε συλλογικούε μύθουε, 
λ.χ. για τον ηρωικό θάνατο του Κ. 
Παλαιολόγου -  συμπλήρωνε: «Το 
θέμα δεν είναι να πετάξειε, να 
αποδιώξειε το παρελθόν. Είναι 
το πώε στέκεσαι απέναντι του: 
γονυπετήε ή κριτικά».
Το ενδιαφέρον πάντωε στοιχείο 
στη Βιογραφία του, που τον ξε
χωρίζει από πολλά στελέχη του 
εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, είναι 
ότι αν και παιδί του Εμφυλίου (γεν
νήθηκε το 1947) δεν ταυτίστη
κε με τουε Λαμπράκηδεε που 
μεσουρανούσαν στη νεολα ία  
τηε εποχήε του. «Η μητέρα μου 
ήταν οργανωμένη στο ΚΚΕ και

ο πατέραε μου διανοούμενοε 
αριστερόε, έζησα λοιπόν το κλίμα 
των διώξεων από μέσα, ήξερα 
τι σημαίνει Στάλιν και Ηλιού και 
χε ιραφετήθηκα  πολύ νωρίε -  
ήδη από το 1964 -  μέσα από τα 
προσωπικά μου διαβάσματα», 
είχε δηλώσει πέρυσι στα «ΝΕΑ». 
Από πολύ νωρίε λοιπόν υ ιοθέ
τησε «τιε αξίεε και τιε αρχέε τηε 
Σοσ ιαλδημοκρατίαε», παρότι 
τότε δεν υπήρχε ακόμα κανένα 
ελληνικό κόμμα που να τιε εκ
φράζει. Αυτέε τιε αρχέε απηχεί 
και η «Συμφωνία των ονείρων», 
το τελευτα ίο  μυθιστόρημά του 
που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο 
του 2010 και συμπληρώνει την 
Τριλογία του. Είναι το κύκνειο 
άσμα του και το πιο σκληρό και 
αντιδεξιό μυθιστόρημά του, που 
αποτυπώνει την περίοδο 1947- 
1990 και κλείνει όταν κλείνει και η 
εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Το 1998 στην«Αναζήτηση» είχε 
α ναδ ε ίξε ι τη σύγκρουση του 
παραδοσιακού κόσμου με τη 
νεω τερικότητα. Το 2000 στην 
«Ανατροπή» ε ίχ ε  σ τα θε ί στιε 
δύο εκδοχέε τηε νεωτερικότη- 
ταε, προβάλλονταε τη σύγκρουση 
του αστικού φιλελευθερισμού με 
τιε επαναστατικέε κομμουνιστικέε 
ιδέεε. Το 2003 οτην «Αναλαμπή» 
αποτύπωνε τη σύγκρουση ανά-
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μέσα otous αστούβ που κου
βαλούσαν ακόμα τη λογική των 
τσιφλικάδων και σε εκείνουβ που 
μετέφεραν τιβ ιδέεβ των αστών 
τηβ Δύσηβ, καταλογίζονταβ το 
ναυάγιο τηβ μεταρρυθμιστικήβ 
πολιτικήβ του Βενιζέλου στουβ 
ελλαδίτεβ αστούβ και κλείνονταβ 
το μάτι στον κουτσό εκσυγχρονι
σμό του Σημίτη. Και πέρυσι συ
μπλήρωσε την επική τοιχογραφία 
του σχολιάζονταβ την πολιτική 
κουλτούρα των νικητών τηβ πρό- 
σφατηβ Ιστορίαβ μαβ. Μια κουλ
τούρα που κατά τη γνώμη του 
κράτησε τη χώρα στην τροχιά τηβ 
συντήρησηβ και κατέληξε βαρίδι 
για την πρόοδο του τόπου. Οπωβ 
έλεγε χαρακτηριστικά, «σήμερα 
έχουμε μια Δεξιά η οποία δεν 
αντιστοιχεί, δεν συντονίζεται, με 
τα συντηρητικά ευρωπαϊκά κόμ
ματα που αναδύθηκαν μετά τον 
πόλεμο. Και από την άλλη έχουμε 
μια κοινωνία που, εξασκώνταβ 
το δημοκρατικό τηβ δικαίωμα, 
αΒαντάρει με την ψήφο τηβ την 
πολιτική ταυτότητα μιαβ ΕΡΕ τηβ 
εποχήβ μαβ. Στην Ελλάδα δεν 
έχει υπάρξει συντηρητικό κόμμα 
κοινωνικήβ ευθύνηβ».
Υπάρχει πάντωβ ένα θέμα που 
διατρέχει όλα τα μυθιστορήματα 
του θέμελη, που τα επεξεργαζό
ταν και τα ψείριζε με την επιμε-

καλοκαίρι 2011 Μ

Με τον Κώστα 
Σημίτη και τον 
τότε υπουργό 
Αμυνας Γιάννο 
Παπαντωνίου, 
όταν η Ελλάδα 
αναλάμβανε 
την προεδρία 
της ΕΕ

Ο Κώσταε Σημίτηε και π «Αναζήτηση»
Γεννημένοβ στην Αθήνα το 1947, ο Νίκοβ 
θέμεληβ πήρε πτυχίο από την απαιτητική 
Γερμανική Σχολή και σπούδασε νομικά 
στη Θεσσαλονίκη και στη Γερμανία, όπου 
το 1975 πήρε το διδακτορικό του δίπλω
μα σε θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Αργότερα εργάστηκε και στη Νομική 
Υπηρεσία του Συμβουλίου Υπουργών 
στιβ Βρυξέλλεβ. Ηταν 34 χρόνων το 1981 
όταν άρχισε να συνεργάζεται με τον 
Κώστα Σημίτη που είχε αναλάΒει τότε 
το υπουργείο Γεωργίαβ (1981-85). Τον 
ακολούθησε και στα υπουργεία Εθνι- 
κήβ Οικονομίαβ (1985-87), Παιδείαβ και 
θρησκευμάτων (1989-90), Βιομηχανίαβ, 
Ενέργειαβ, Ερευναβ, Τεχνολογίαβ και 
Εμπορίου (1993-95). Και τον Ιανουάριο

του 1996 τον ακολούθησε στο Μέγαρο 
Μαξίμου, έγινε το δεξί του χέρι και... άρ
χισε να γράφει μυθιστορήματα. Το πρώτο 
του, η «Αναζήτηση» (Κέδροβ), τον έφερε 
στην κορυφή των πωλήσεων το 1998 και 
τον επέΒαλε ωβ έναν από tous σημαντι- 
κότερουβ έλληνεβ συγγραφείβ ιστορικών 
μυθιστορημάτων. Ηταν 51 χρονών και 
συνέχισε με έξι ακόμη μπεστ σέλερ: «Η 
Ανατροπή» (2000) που τιμήθηκε με το 
Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματοβ και το 
Β’ Βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω»,
«Η Αναλαμπή» (2003), «Για μια συντρο
φιά ανάμεσά μαβ» (2005), «Μια ζωή, δυο 
ζωέβ» (2007), «Οι αλήθειεβ των άλλων» 
(2008) και το κύκνειο άσμα του, η περσι
νή «Συμφωνία των ονείρων».

λήτριά του Ελένη Μπούρα, την 
οποία και ακολούθησε μετακομί- 
ζονταβ πέρυοι τέτοια εποχή από 
τον Κέδρο στο Μεταίχμιο. Είναι 
το ζήτημα τηβ παιδείαβ, που την 
εννοούσε ωβ μια διαφορετική κο
σμοαντίληψη, «με Βάση τιβ αρχέβ 
τηβ ελευθερίαβ, τηβ κοινωνικήβ 
δικαιοσύνηβ, τηβ δημοκρατίαβ», 
που να παρέχει αντιστάσειβ «στον 
αγορα ίο νεοφ ιλελευθερ ισμό , 
στη φαυλότητα» και μόνον αυτή 
κατά τη γνώμη του θα μπορούσε

να απελευθερώσει τον Ελληνα 
από τα ιδεολογήματα που τον 
παγιδεύουν. Χαρακτηριστικά, 
τον περυσινό Οκτώβριο έλεγε 
στα «ΝΕΑ»: «Η Παιδεία δεν είναι 
πανάκεια, αλλά είναι όροβ sine 
qua non χωρίβ τον οποίο χτίζουμε 
απλώβ σε άμμο».
«Δεν μετράει μόνον η παιδεία που 
δίνουν τα ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρ
χει και η παιδεία που διαχέεται 
πολυφωνικά, καθημερινά από

tous διαμορφω τέβ τηβ κοινήβ 
γνώμηβ (πολιτικούβ, δημοσιο- 
γράφουβ, συνδικαλιστέβ κ.ά.) 
και που αναπαράγεται διαρκώβ. 
Αν δηλαδή η Διαμαντοπούλου 
αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα 
και καταφέρει να Βρει την τέλεια 
λύση αλλά ο τηλεοπτικόβ πολτόβ 
παραμένει αναλλοίωτοβ, τότε η 
οποιαδήποτε λύση τηβ θα γίνει 
σκόνη. Από αυτή την άποψη οι 
πολιτικοί έχουν τεράστια ευθύ
νη τόσο ωβ πρότυπα όσο και ωβ 
αντι-πρότυπα, αλλά δεν αρκούν 
ούτε για την ακμή ούτε για την 
καταστροφή τηβ χώραβ. Ούτε 
οι πολιτικοί λοιπόν είναι πανάκεια 
για να λυθούν τα προβλήματα. 
Τι νομίζετε; Παιδεία, υγεία, δια
φάνεια, λειτουργία δημοκρατι
κών θεσμών, εντιμότητα, τώρα 
προέκυψαν; Οχι. Είναι διαρκή 
ελλείμματα που συνθέτουν τη 
σερνάμενη υστέρηση και κρίση 
αυτήβ τηβ κοινωνίαβ. Και όσεβ 
προσπάθειεβ γίνονται, αποδει- 
κνύονται σισύφειεβ. Γιατί; Διότι 
η κυρίαρχη κουλτούρα και οι νο- 
οτροπίεβ που Βρίσκονται στον 
πυρήνα τηβ, σπρώχνουν τα πράγ
ματα προβτα κάτω, προβτα πίσω. 
Ακόμα και οι καλύτεροι έχουν 
φτάσει στα όριά tous».

> Μ.Χ.
Με τον Θεόδωρο Πάγκαλο όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών 
του Κώστα Σημίτη

Evas anávios άνθρωποβ
Του Γιάννη Πρετεντέρη
Ο Νίκοβ θ έμ ελη β  ήταν 
έναβ σπάνιοβ άνθρωποβ. 
Και όχι μόνο για τα πλη
θω ρικά και αδιαμφ ισβή
τητα ταλέντα του.
Ο ύτε απλώβ επειδή συ
γκέντρω νε στο πρόσωπό 
του αρετέβ δυσεύρετεβ 
στα μέρη μαβ: συγκρότη
ση, εντιμότητα, ήθοβ -  θα 
προσέθετα και αγωγή 
αλλά δεν  ξέρω  αν εξα κο 
λουθούμε να τη λογαριά
ζο υμε στιβ αρετέβ...
Ηταν σπάνιοβ επειδή 
έζησ ε τη ζωή με απόλυτη 
συνέπεια απέναντι στιβ 
ιδέεβ του, στιβ φ ιλίεβ του, 
στιβ επιλογέβ του. Επειδή 
ξεχε ίλ ιζε  μια ανθρώπινη 
ποιότητα που σπανίζει. 
Εκανε πολιτική χωρίβ να 
πολιτεύεται. Δ ιαλεγόταν 
χωρίβ να κολακεύει, 
Εγραφε χωρίβ να δ ιευκο
λύνει -  ούτε καν τον εαυ
τό  του... Εναβ πραγματικά 
οπάνιοβ άνθρωποβ.
Διότι ο Νίκοβ θέμ εληβ  
ήταν κάποιοβ που (πάνω 
απ’ όλα) πορευόταν με 
μια σαφή αντίληψη για 
τη ζωή, για tous ανθρώ- 
πουβ, για τα πράγματα, 
για τον τόπο. Μ ε έναν 
μίτο τηβ Αριάδνηβ που 
τον οδήγησε με ασφάλεια  
(αλλά όχι με ευκολία) και

στην πολιτική και στη λο
γοτεχνία.
Δεν είνα ι τυχα ίο ότι η 
ποιότητα και η παιδεία 
του, οι αρετέβ  και τα 
ταλέντα του, τον έφ εραν 
σχεδόν φυσ ιολογικά και 
μάλλον αυτονόητα στη 
δ ιαχρονική Μ εγάλη Ιδέα 
του γένουβ, στον εκσυγ
χρονισμό.
Τον υπηρέτησε στην πο
λιτική. Τον α νέδε ιξε  στη 
λογοτεχνία . Μ ε σεμνότη
τα και ανιδ ιοτέλεια , χωρίβ 
δίψα για πλούτη, δόξεβ 
και αξιώματα. Πάντα δι- 
αλλακτικόβ, πάντα μετρι- 
οπαθήβ, πάντα επιεικήβ 
-  ακόμη και με εκείνουβ 
που δεν  άξιζαν την επιεί
κειά  του...
Ο Νίκοβ θέμ εληβ  ήταν 
από tous λίγουβ που 
πάσχισαν να μη Βρεθεί 
ποτέ η Ελλάδα εδώ όπου 
Βρίσκεται σήμερα. Στη 
δική του «Αναζήτηση» 
έψ αχνε για μια Ελλάδα 
με ταυτότητα αλλά και με 
ορ ίζοντεβ. Μ ε ρίζεβ και 
με προοπτικέβ.
Ελληναβ. Λόγιοβ. Κοσμο- 
πολίτηβ. Ευπατρίδηβ. Κο- 
ντολογίβ, έναβ άξιοβ τηβ 
πατρίδαβ.
Και έναβ σπάνιοβ άνθρω
ποβ.

Níkos Θέμεληθ
Η άλλη πλευρά τηβ πολιτικήβ. Η ανεκτίμητοβ.

Τηλέμαχοβ Χυτήρηβ

Σκληρόβ o BávaTos
Της Awas Φραγκουδάκη
Ηταν νομικόβ ε ιδ ικευμέ- 
νοβ στα ευρωπαϊκά θέ
ματα, ζω γράφοβ, καλόβ 
γνώστηβ τηβ κλασικήβ 
μουσικήβ και καλόβ μά- 
γειραβ.
Στην ηλικία των σαράντα 
εννιά  άρχισε να γράφει 
μυθιστορήματα που είχαν 
αμέσωβ μεγάλη εκδοτική  
επιτυχία.
Το περσινό τελευτα ίο  του 
μυθιστόρημα, «Η συμ
φωνία των ονείρων», το 
έγρα φ ε συνεπαρμένοβ 
και μαχόμενοβ με τον 
χρόνο, «να προλάβει», 
έλεγε, να το τελειώ σει. 
Ζω γραφ ίζονταβ και γρά- 
φονταβ, εργάστηκε δίπλα 
στον Κώστα Σημίτη από 
την πρώτη του υπουργική

θέση το 1981 έωβ το 
τέλοβ τηβ πρωθυπουρ- 
γικήβ του οκταετίαβ το 
2004, στο πλευρό του 
κάθε μέρα, σε όλεβ τιβ 
δύσκολεβ μάχεβ και τιβ 
μεγάλεβ επιτυχίεβ.
Ηταν άνθρωποβ 
σεμνόβ και αυτάρκηβ, 
ήπιοβ και συνάμα ισχυ- 
ρόβ διαπραγματευτήβ, 
ανθρωπιστήβ και ακέ- 
ραιοβ.
Ηταν ευρωπαϊστήβ, 
ριζοσπάστηβ και εκσυγ- 
χρονιστήβ, ικανόβ να 
ξεχω ρίζει την παράδοση 
που πρέπει να κρατήσου
με ζωντανή από εκείνη 
που είνα ι τροχοπέδη τηβ 
προόδου.
Σκληρόβ ο  θάνατοβ.


