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Η  επιστροφή τον Οδυσσέα
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ

Ο ανασχηματισμός είναι η χαρά του δημο
σιογράφου: υπάρχουν ελπίδεε, υπάρχουν φό
βοι, υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχουν δια- 
πραγματεύσειε, υπολογισμοί, κινήσειε, σκέ- 
ψειε -  και κυρίωε υπάρχουν πηγέε, άν

θρωποι που γνωρίζουν (για την ακρίβεια: που ισχυρίζονται 
ότι γνωρίζουν) διατεθειμένοι να μιλήσουν: να πουν ποιοε 
θα φύγει, ποιοε θα μείνει, ποιοε θέλει να πάει πού, ποιοε θα 
πάει πού. Ολοι οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν πωε οι πηγέε 
μιλούν για να πουν αυτά που τουε συμφέρουν: για να κά
ψουν κάποιον αντίπαλο, για να ενισχύσουν τη δική τουε θέ
ση -  και αυτό ακριβώε κάνει το παιχνίδι πιο γοητευτικό, διό
τι πρέπει να αρχίσει κανείε να αναρωτιέται «γιατί το λέει 
αυτόε αυτό που λέει;».

Τ ούτη τη φορά μουγκαμάρα, εικασίεε κάνουν πολλοί, 
κανείε όμωε δεν τολμά να πει ότι έχει πληροφορίεε, 
ότι γνωρίζει ποιεε είναι οι προθέσειε του Πρωθυ

πουργού -  αν έχει και προθέσειε, διότι έτσι όπωε γύριζε σαν 
σβούρα έΕι μήνεε στον κόσμο όλον, είχε άραγε καιρό να 
σκεφθεί; Ελέχθηκαν πολλά αρχαιοελληνικά κατά τιε τελε- 
τέε παράδοσηε τηε προεδρίαε -  όλοι οι λογογράφοι των ε- 
νωσιακών θεσμών ανέσυραν από τα βάθη τηε μνήμηε τουε 
και των βιβλιοθηκών τουε όσα ψήγματα κλασικήε παιδείαε 
διέθεταν για να τιμήσουν τον Κ. Σημίτη για όσα κατάφε- 
ρε με την προεδρία του. Κάποιοε παρομοίασε την ελληνική 
προεδρία με την Οδύσσεια, «επιτυχημένη οδύσσεια» -  ή
ταν, μου φαίνεται, ο πιο κοντινόε στο κλίμα των ημερών 
πρέπει να είχε πληροφορίεε από έγκυρη πηγή.

Ο πωε όλοι γνωρίζουμε, η Οδύσσεια δεν τελειώνει α- 
πλώε με την επιστροφή του θαλασσοδαρμένου (αλ
λά που καλοπέρασε κιόλαε στην αγκαλιά τηε Καλυ- 

ψώε) βασιλέα τηε Ιθάκηε στο νησί του -  αλλά με τη σφαγή 
των μνηστήρων. Ολοι εκείνοι που νόμιζαν ότι δεν θα Εα- 
ναγυρνούσε και έτρωγαν και έπιναν προσδοκώνταε την εύ
νοια τηε Πηνελόπηε για να τη χαρούν και την ίδια και την 
εΕουσία -  όλοι τουε, όλοι πήγαν από το τό£ο του Οδυσσέα. 
Με πρώτον πρώτον τον πιο σπουδαίο ανάμεσά τουε, τον Α- 
ντίνοο μου φαίνεται- έβαλε και τουε κάλεσαν σε γεύμα και 
αυτοί ανίδεοι για την επιστροφή του πήγανε και χάθηκαν -  
αε με συγχωρέσει ο Δημήτρηε Μαρωνίτηε αν δεν τα λέω

καλά. Σημασία δεν έχει βέβαια αν Εέρειε την επιστροφή- 
σημασία έχει αν Εέρειε τιε προθέσειε του επιστρέφοντοε.

Κ άπωε έτσι υποτίθεται ότι είναι το κλίμα των ημερών: 
διότι δεν μετράνε ώρεε μόνο οι υπουργοί -  μετρά
νε, λένε, ημέρεε και μέλη του Εκτελεστικού Γραφεί

ου, θα ζητήσει, ίσωε, την ανανέωσή του ο Πρωθυπουργόε 
ή μπορεί και να ζητήσει να υπάρΕει πλήρεε ασυμβίβαστο 
μεταΕύ αυτών των θέσεων και των θέσεων στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. Αρα, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα χάσουν ε
Εουσία, κάποιοι άλλοι θα κερδίσουν ειδικά, στην περίπτω
ση του ασυμβίβαστου η κατάσταση θα είναι περισσότερο 
ομηρική διότι μάλλον δεν φταίει για την κακή εικόνα τηε 
κυβέρνησηε ο πολύε χρόνοε που καταναλώνουν οι υπουρ
γοί να συνεδριάζουν μία φορά τον μήνα ωε μέλη του ΕΓ -  
άρα κάποια άλλα προβλήματα θα λυθούν. Μπορεί όμωε και 
να μη γίνει τίποτε από όλα αυτά, μπορεί να γίνουν άλλα -  
για τούτο οι ανασχηματισμοί, ιδιαίτερα όταν είναι διπλοί, 
είναι η χαρά του δημοσιογράφου.

Υ πάρχει και το άλλο με την Οδύσσεια, που δεν μαε το 
λέει ο Ομηροε: πώε να ένιωθε άραγε στο μικρό πε
ριθωριακό βασίλειο τηε Ιθάκηε ο κοσμογυρισμένοε; 

Μήπωε έπληττε; Μήπωε βαριόταν; Μήπωε τα έβλεπε μετά 
μικρά και άχαρα -  και Εανάφυγε να ταΕιδέψει, και κανέναε 
ποιητήε δεν τόλμησε να μαε το πει; Ή  μήπωε είχε βαρεθεί 
να γνωρίζει πια πόλειε και βασίλεια και συνόδουε και Λαι- 
στρυγόνεε και Πολύφημουε, και το μόνο που τον ενδιέφε- 
ρε πια ήταν να κάνει οικογένεια ο Τηλέμαχοε, να παίζει με 
τα εγγόνια του; Κανείε δεν Εέρει -  αυτή είναι η γοητεία του 
συγκεκριμένου ανασχηματισμού.

Υ πάρχει και η γοητεία του Νέου Μεγάρου Μουσι- 
κήε, κάπωε έτσι θα το λέμε, μου φαίνεται, στην αρ
χή, ώσπου να συνηθίσουμε την ιδέα πωε ένα είναι 

το Μέγαρο και πολλέε οι αίθουσεε και οι χώροι. Αλλά ση
μασία δεν έχουν τα ονόματα, σημασία έχει το τι θα γίνεται 
σε αυτούε τουε χώρουε, τι θα απολαμβάνουμε, πώε θα τουε 
ζούμε ωε Αθηναίοι και λοιπήε Ελλάδοε φιλόμουσοι. Εντά- 
Εει, υπάρχουν και αυτοί που δεν θα απολαμβάνουν, οι ά
μουσοι που πολέμησαν με λύσσα το σχέδιο επέκτασηε του 
Μεγάρου πριν από μερικά χρόνια- τώρα πια μπορούμε και 
να τουε λυπόμαστε λιγουλάκι που δεν θα τουε ανήκει τίπο
τε από την ομορφιά των χώρων και την ομορφιά όσων θα 
γίνονται σε αυτούε.

Δεν είναι πεταλούδα, δεν είναι κουνούπι με γοβάκια, δεν είναι πουλί με 
παντούφλεε -  είναι νορβηγικό υδροπλάνο που βρέθηκε αναποδογυρι
σμένο στον βυθό τηε λίμνηε Λέσιαβρι- και είναι 1 η ώρα βαθιά νύχτα,

αλλά δεν φωτίζουν φώτα προβολέων τη σκηνή -  μεσουρανεί ο ήλιοε 
του μεσονυχτιού σε εκείνα τα υψηλά γεωγραφικά πλάτη και την επιθυ
μία τουε να τον απολαύσουν πλήρωσαν οι επιβάτεε με ναυάγιο
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το Ν όημα τής Η μέρας Ε μπετευτικα

Η  ζαριά 
τον Σημίτη

ΤΟΥ I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Ν Α  ΞΕΚΙΝ Η ΣΟ ΥΜ Ε από τα σί
γουρα και τα ασφαλή. 
Πρώτον, ο Σημίτηε φαίνε
ται ότι έχει πάρει τιε απο- 

φάσειε του, ότι έχει σαφή και Εεκάθα- 
ρα τα πράγματα στο μυαλό του και εί
ναι απολύτωε ήσυχοε. Για αυτόν τον λό
γο ούτε μιλάει με κανέναν ούτε δείχνει 
διάθεση να κουβεντιάσει την υπόθεση. 
Κανείε δεν Εέρει τίποτε, εκτόε από τον 
ίδιο.

«Τη  Δευτέρα, στο Υπουργικό Συμ
βούλιο, έδινε την αίσθηση ότι καταλά
βαινε την περιρρέουσα αδημονία και 
το διασκέδαζε κιόλαε!» μου έλεγε χθεε 
έναε υπουργόε που τον γνωρίζει και από 
την καλή και από την ανάποδη. 
Δεύτερον, για πρώτη φορά στην πρω
θυπουργία του επιδεικνύει μια αίσθηση 
θεατρικότηταε, με την οποία δεν μαε εί
χε συνηθίσει ωε τώρα. Βάζει Υπουργικό 
Συμβούλιο τη Δευτέρα αλλά δεν τουε λέ
ει κουβέντα για ανασχηματισμό. Φωνά
ζει για σήμερα το Εκτελεστικό, ανακοι- 
νώνονταε μόνο την ώρα προσέλευσηε. 
Ούτε τι θα πει ούτε τι θα συζητήσουν.

Α κόμη και τον γραμματέα του κόμ- 
ματοε θα δει «για πέντε, δέκα λε
πτά» πριν από το Εκτελεστικό (αν 

προλάβει, μάλιστα...) και θα μπουν μα
ζί στη συνεδρίαση. Ούτε ραντεβού ού
τε τηλεφωνήματα ούτε ζυμώσειε ούτε 
τίποτε. Λεε και επιδιώκει μια δραματι
κή κορύφωση σε ένα απρόβλεπτο σε
νάριο, το οποίο ο ίδιοε γράφει και ο 
ίδιοε σκηνοθετεί.
Τρίτον, η επιτυχία τηε προεδρίαε φαί
νεται ότι έχει τονώσει την αυτοπεποί
θησή του. Η χθεσινή αποθέωση στο 
Στρασβούργο ήταν το επιστέγασμα μιαε 
διεθνούε αναγνώρισηε. Αρα, αποκλείε
ται να στήνει όλο αυτό το σκηνικό για 
μερεμέτια. Κάτι ετοιμάζει. Κάτι μάλλον 
σημαντικότερο από τη μετακίνηση τηε 
Ελπίδαε Τσουρή.

Υπάρχει ένα ερώτημα: Γιατί Ξεκινάει 
σήμερα από το Εκτελεστικό; Επειδή θέ
λει να ενημερώσει πρώτα τη Μιλένα και 
την Τόνια για τιε προθέσειε του; Ή επει
δή θέλει να ανακοινώσει κάτι το οποίο 
αφορά το κόμμα και το Εκτελεστικό; Πι
θανότερο φαίνεται το δεύτερο.

Γενικώε, του Σημίτη δεν του πολυα- 
ρέσουν τα κομματικά. Αλλά τον τελευ
ταίο καιρό έχει ενοχληθεί βαθύτατα από 
τον εσωκομματικό πόλεμο που γίνεται 
εναντίον των εκσυγχρονιστών και από 
την προσπάθεια αναπαλαίωσηε των μη
χανισμών. Λογικά, κάτι θα κάνει...

Μετά, έχω την αίσθηση ότι τα 
πράγματα θα πάνε γρήγορα. Αν 
όλα είναι αποφασισμένα γιατί 

να καθυστερεί; Εκτόε απροόπτου, η νέα 
κυβέρνηση μπορεί να ορκιστεί ωε το τέ- 
λοε τηε εβδομάδαε. Λέγεται, μάλιστα, 
ότι ο Σημίτηε βολιδοσκόπησε προσω
πικά τη διαθεσιμότητα του Προέδρου 
τηε Δημοκρατίαε για την Παρασκευή. 
Την ορκωμοσία θα ακολουθήσει Υπουρ
γικό Συμβούλιο, κατά το οποίο ο Σημί
τηε θα κάνει μια σειρά από εΕαγγελίεε, 
ίσωε όχι όλεε.

Με άλλα λόγια, φαίνεται πωε θα τη ρί- 
Εει τελικά τη ζαριά. Τι θα φέρουν τα ζά
ρια, είναι μια άλλη υπόθεση.
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