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Εμπιςτευτικα

«Τι Πλασιήραχ, 
η Τσοβόλα8!»

Του I. Κ . Π ρετεντερη
Τ ο ΔΗΚΚΙ κυκλοφόρησε μια αφίσα, σύμ(ρωνα με την οποία ο Ελευθέριοε 
ΒενιΕέλοε, ο Νικόλαοε Πλαστήραε, ο Γε- 
ώργιοε Παπανδρέου και ο Ανδρέαε Πα- 

πανδρέου εΣεχώρησαν από κοινού τα πολιτικά κληρονομικά δικαιώματά τουβ στον Δ . Τσοβόλα. Και γιατί όχι, δηλαδή; Οι μεν ενδιαφερόμενοι αποκλείεται να διαψεύσουν το κληρονομητήριο, αφού εκεί που βρίσκονται σήμερα δεν υπάρχει ούτε θλίψη ούτε σπα- ραγμόβ ούτε καν Μανόληβ Δ α σ κ α λ ά κ ο .Ο δε δικαιούχοβ ζει σε μια χώρα όπου ο καθέναβ δεν είναι πια ό,τι δηλώσει αλλά ό,τι νομίσει. Οταν έ- ναΞ τηλεπαρουσιαστήβ αναλαμβάνει την εΣυγίανση του δημόσιου βίου τηβ χώραβ, όταν οι ηθοποιοί ασκούν ε
ξωτερική ήολιτική, γιατί να μη διεκδικήσει και ο Τσο- βόλαβ τη συνέχιση του Ελευθέριου ΒενιΕέλου ή του 
Γουίλιαμ Πιτ του Νεότερου; Ολεε οι συγκρίσειβ και ό- λεβ οι αναθέσειβ καθίστανται θεμιτέε. «Τι Πλαστήραε, 
τι Τσοβόλαε» λοιπόν!Προσωπικά ο Δ. Τσοβόλαβ μού είναι συμπαθέστα- τοβ. Πιστεύω σπλώβ ότι πάσχει από ένα ατυχέβ ελάττωμα: κατά κανόνα, η άποψη που έχει ο ίδιοβ για τον εαυτό του δεν συμπίπτει σε τίποτε με την άποψη που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν! Δεν είναι κακό αλλά είναι ένα πρόβλημα...Να είμαστε σαφείβ και δίκαιοι: ουδείβ του ζητάει να αποδεχθεί την άποψη περί Τσοβόλα που διατυπώνει, για παράδειγμα, ο Ευ. Γιαννόπουλοβ. Ανάμεσα όμωε στη μεγαλύτερη πολιτική ιδιοφυία του 20ού αιώνα και στο «ψώνιο»  νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα προσδιορισμών που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τον πλέον αυτάρκη δημόσιο άνδρα.
Ε ιλικρινά όμωβ θεωρώ ότι πρόκειται για πταίσμα.Αν παρατηρήσετε τον στόμφο και την αυταρέσκεια με τα οποία εμφανίζεται στην τηλεόραση και το τελευταίο υποστέλεχοβ του (σημερινού) ΚΚΕ, αν καταγράψετε τιβ αδιαπραγμάτευτεβ και αδιαμφισβήτητεβ κοινοτοπίεβ που εκφέρει ο κάθε δεκαεΣάχρονοε κα- ταληψίαβ ή μη επί όλων των θεμάτων, αν λάβετε υπόψη την ασυμβίβαστη αποψιολογία και του τελευταίου δημοσιογράφου για ό,τι προκύψει, τότε ο Δ. Τσοβό- λαβ δεν είναι παρά το αυθεντικό παιδί μιαε κοινωνίαβ χωρί5 μέτρο και χωρίβ αυτοσυγκράτηση. Ολοι θεωρούνται συγκρίσιμοι με όλου5!Γιατί λοιπόν να τα βάλουμε με τον Τσοβόλα που οι- κειοποιείται αυτό που δεν του ανήκει και που παρουσιάζει αυτό που δεν είναι; Ούτε ο κύριοβ Νίκοβ ανήκει στην ανανεωτική Αριστερά, ούτε ο Καραμανλήβ μοιάζει με τον Καραμανλή και αν πεΐ5 για τον Σημίτη είναι η μέρα και η νύχτα με τον Ανδρέα. ΕντάΣει, δεν είναι και πολύ σοβαρό να ομιλεί ο Τσοβόλαε εκ μέρου5 του Ελευθέριου ΒενιΕέλου αλλά μήπωβ είναι σοβαρότερο να μιλάει η Αλέκα εκ μέρουβ του ελληνικού λαού;Το λάθοβ του Τσοβόλα είναι απλώε ότι δημοσιοποίησε την άποψη που έχει για τον εαυτό του. Ξέρω πολ- λούε πολιτικούβ που νομίζουν ότι είναι ο Ελευθέριοε 
ΒενιΕέλοε ή ο Ανδρέαε Παπανδρέου αλλά ο Τσοβόλαε βγήκε και το είπε. Θα του κοστίσει, διότι στον κόσμο δεν αρέσει ο μικρομεγαλισμόε. Αλλά τουλάχιστον είναι ειλικρινήε. Αλλωστε ίσωε να μη φταίει μόνο αυτόε, όταν η άποψη που έχει για τον εαυτό του δεν συμπίπτει με την άποψη που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν! Ισωε να φταίνε και πολλοί από αυτούβ που σήμερα τον κατηγορούν.

Γιατί λοιπόν να τα βάλουμε με τον Τσοβόλα που οικειοποιείται αυτό που δεν του ανήκει και που παρουσιάζει αυτό που δεν είναι;

jpretenteris@dolnet.gr
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