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Οι εξαχρειωµένοι έχουν δίκιο, αΜά δεν είναι λύση n Βία.,, 
* «Καµία εξαχρείωση δεν µπορεί να αποτελεί δικαιολογητικό λόγο για την αυτοδικία» 

Συνέντευξη στην Άννα Σταυράκη 

Οικονοµικές αναλύσεις, µαύρο χρήµα, επιχειρηµατική 
ανασφάλεα, λαµογιές και ασυδοσία πολιτών και κράτους, 
ανάλγητη εφορία, πολίτες στα πρόθυρα τρέλας. Μην διαβάσετε 

τίποτα άλλο για την εποχή που ζούµε παρά ένα 
µόνο Βιβλίο την «Παράνοια» της Αναστασίας Καλλιοντζή 
από τις εκδόσεις «∆ΙΟΠΤΡΑ». Οι ήρωες, άνθρωποι που 
βρέθηκαν από την κορυφή στην τρέλα και στην αυτοκτονία. 

Με δυο λόγια µια παράνοια. Η συγγραφέας µας δίνε 
όχι µόνο την κατάσταση αλλά και το πού οδηγεί αυτή. 
Τα δανεκά πρέπε να επιστρέφονται λέει και ρίχνε βολές 
σε δανειστές που έχουν ξεσαλώσε και δανειζόµενους 
που περιµένουν να τους χαριστούν τα χρέη. Έχουµε κάνε 
τέχνη πια ip ξεγλίοτρηµα από την Εφορία και n ατιµωρησία 

για τα εγκλήµατα του λευκού κολάρου καλά κρατεί. 
Ο άνθρωπος εξελίσσεται στο χερότερο θηρίο και όπως 
και ο ήρωας του Βιβλίου θεωρεί τον εαυτό του πολύτιµο 
µοναδικό και κέντρο του κόσµου. 
Ο Σπύρος Παπασπύρου κάποτε βρισκόταν στην κορυφή 

του κόσµου. Γόνος ιστορικής οικογένεας, πάµπλουτος, ικανός 
επιχειρηµατίας απολάµβανε την αίγλη των ισχυρών και µια 
ζωή χωρίς προβλήµατα. 

Ο Ροτίµι γεννήθηκε και µεγάλωσε σ' ένα χωριό της Αφρικής, 
µακριά από ιον πολιτισµό των δυτικών, αλλά γεµάτος από 
εκείνα τα αγαθά που µόνο n επαφή µε τη φύση και τη µάνα 
γη µπορε να προσφέρε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι συναντιούνται 
στο σήµερα, χάρη σ' ένα µυστηριώδες σχέδιο που µόνο n µοίρα 

θα µπορούσε να εξυφάνει. Μια συνάντηση που θα πυροδοτήσει 
συγκλονιστικές εξελίξεις που θα σηµάνουν το τέλος 

του κόσµου τους, όπως τον ήξεραν... 
* Μιλάτε για κρίση. Μήπως όλο αυτό που ζρύµε εµώ 

αλλά και οι ευυπόληπτοι επιχειρηµατία που περιγράφετε 
είναι µια παράνοια; 
- Ναι, θέλησα να µιλήσω για την κρίση γιατί τη ζω κι εγώ 

όπως και οι περισσότεροι πολίτες αυτής της ταλαιπωρηµένης 
χώρας... αλλά και γιατί είµαι της άποψης ότι ο συγγραφέας, 
ενίοτε, µπορεί να χρησιµεύσε και ως ιστορικός της εποχής του. 
Φυσικά και όλο αυτό που ζούµε είναι µία παράνοια, γιατί βρεθήκαµε 

σχεδόν απ' in µια στιγµή στην άλλη να ψάχνουµε ίο 
χαµένο µας µπούσουλα...αλλά αν καθίσει να ίο καλοσκεφιεί 
κανείς, είναι κάτι που ίσως θα έπρεπε να το περιµένουµε. Όλη 
αυτή n ευωχία και n ευµάρεα που ζήσαµε τα τελευιαία χρόνια, 
πριν ξεσπάσει και επισήµως n κρίση, έπρεπε ίσως να µας είχε 
φανεί ύποπτη. Από τη στιγµή που n χώρα µας δεν παράγε 
σχεδόν τίποτα, πώς στην ευχή κυκλοφορούσε τόσο χρήµα; 
Είναι ηλίου φαεινότερο πως το χρήµα που κυκλοφορούσε 
ήταν δανεκό-και ως γνωστόν ία δανεικά πρέπε κάποια στιγµή 
να επιστρέφονται... 

* Πακ καταφέραµε και φτάσαµε ως εδώ; Έχουµε όλοι 
µερίδιο στην τρέλα; 
- ∆εν είµαι οικονοµολόγος για να προβώ σε τεχνοκρατικές 

αναλύσεις οικονοµικών µεγεθών, είµαι νοµικός, ωστόσο ως 
σκεπτόµενος άνθρωπος και ενεργός πολίτης µπορώ να κάνω 
κάποιες υποθέσεις για το τι µας έφερε ως εδώ, δίχως να διακινδυνεύσω 

να πέσω εντελώς έξω... Τα πράγµατα είναι απλά: 
για πολλά χρόνια ζούσαµε το δικό µας «αµέρικαν νιριµ» µε 
δανεκά. Παράλληλα, παρατηρετο µια οργιώδης σπατάλη από 
πλευράς του κράτους, δίχως κανείς να δείχνε να ενδιαφέρεται 
για το πού ακριβώς ξοδεύονταν τα χρήµατα και γιατί. ∆υστυχώς, 

και πολλοί από τους πολίτες είχαν αναγάγει σε τέχνη το 
ξεγλίοτρηµα από τα... δόντια της εφορίας. Η φοροδιαφυγή, n 
εσφοροδιαφυγή, n σπατάλη, µια διάχυτη αίσθηση ότι στη χώρα 

αυτή βασιλεύε n ατιµωρησία, τα ολοένα και µεγαλύτερα 
δάνεια...όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία που δηµιούργησαν 

έναν κύκλο φαύλο και ιδού ία σηµερινά µας χάλια. Πολύ 
βολικό θα ήταν ίσως να πούµε ότι για όλα φταίνε οι πολιτικοί, 

αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα λέγαµε όλη την αλήθεια. 
∆εν είµαι σίγουρη αν και κατά πόσο κι εµείς οι πολίτες 

υπήρξαµε µέχρι τούδε όλοι συνεπές απέναντι στις υποχρεώσες 
µας στο κράιος... κι as µην ήιαν πάντα και το κράτος συνεπές 
στις υποχρεώσες του απέναντι µας. 

* Ισχύει όπ το νόµιµο δεν είναι πάντα ηθικό; Km ρωτάω 
εσάς και µε την ιδιότητα του νοµικού. 

- Ο νόµος είναι νόµος, ψηφίζεται ano in Βουλή της δηµοκρατικά 
εκλεγµένης εθνικής αντιπροσωπείας, µιας συντεταγµένης 

πολιτείας και ως εκ τούτου πρέπε να γίνεται σεβαστός 
και να τηρείται. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν µερικές φορές που n 
εµµονή στο αυστηρό γράµµα του Νόµου µοιάζε να έρχεται 
σε αντίθεση µε την ηθική, ή άλλως µε το κοινό περί δικαίου 
αίσθηµα. Νοµίζω ότι όλα αυτά θα πρέπε να κρίνονται κατά 
περίπτωση. 

* Οι ξεπεσµένοι πλούσιοι θα πληθύνουν oas µέρες 
pas ή πάντα θα w σκαπουλάρουν; 
- Κακά τα ψέµατα, σε ό,η αφορά τους πολύ πλούσιους, των 

οποίων to βεληνεκές ίων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
ξεπερνά ακόµα και το ψηλότερο σηµείο του µέσου όρου, δεν 
νοµίζω ότι n κρίση θα θέσε εν κινδύνω τα κεκτηµένα τους. To 

πολύ, να περιορίσει κάπως τα κέρδη τους, πράγµα που δεν 
νοµίζω να έχει και τόσο αποφασιστική σηµασία. Αυτοί που 
κινδυνεύουν περισσότερο από την κρίση είναι σι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες-και δη οι έµποροι. Όσο δεν κινείται χρήµα στην 
αγορά, όσο n αγοραστική δύναµη των καταναλωτών φθίνει 
δραµατικά, όσο οι τράπεζες δεν βοηθούν λίγο την όλη κατάσταση, 

δυστυχώς το εµπόριο αργοπέθαινε και οι επιχειρηµατίες 
έχουν περιέλθει σε θέση δεινή. Έχουµε πολλά παραδείγµατα 
ανθρώπων που είχαν καταφέρει να βγάλουν πολλά χρήµατα 
κάποτε, που n αγορά άνθιζε, και στο σηµερινό οικονοµικό γίγνεσθαι 

να έχουν καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Όπως κάποτε 
είχαµε γεµίσει νεόπλουτους, σήµερα γεµίσαµε νεόπτωχους... 

* Τελικά και το ζούµε τώρα, το χρήµα κινεί τον κόσµο 
και όχι οι ιδέες; Και n ιδέα //as έχουν µείνει τώρα πια; 
- Όταν ήµουν µικρή ήθελα ολόψυχα να πιστεύω ότι τον κόσµο 

τον κινούν οι ιδέες. Άλλωστε από τότε που πρωτοεµφανίστηκε 
ο άνθρωπος πάνω στη γη, τότε που ευτυχώς δεν υπήρχαν 

ακόµη χρήµατα, οι καινοτόµες ιδέες ήταν αυτές που τον 
έκαναν να προοδεύσε-καθώς και n εφευρετικότητα του. Προϊόντων 

των χρόνων και των καιρών, n θλιβερή πραγµατικότητα 
διέψευσε παταγωδώς τα ιδεαλιστικά µου όνειρα. Τον κόσµο 
τον κινεί το χρήµα, δυστυχώς. Προς θεού, όχι πως είµαι µηδενίστρια 

και µε τάση ισοπέδωσης των πάντων, αλλά δυστυχώς 
n ζωή εκεί έξω αποδεικνύε περίτρανα του λόγου µου το αληθές... 

∆εν ξέρω τι ιδέες µας έχουν αποµείνει τώρα πια. To µόνο 
για το οποίο τρέµω είναι να µη χάσουµε το τελευταίο πράγµα 
που µας κρατάει: την ανθρωπιά µας... Για µένα n ανθρωπιά 
είναι ισοδύναµη µε την έννοια «ψυχή»... ^ 

σο ο άνθρωπος αποδυεται 

σε έναν άνευ προηγουµένου 
αγώνα δρόµου να κερδίσει 

περισσότερα, όλο και περισσότερα, 
αγώνα δρόµου να αποδείξει 

την παντοδυναµία του και 
να επιβληθεί στη φύση, 
τόσο περισσότερο κλείνεται 

στον εαυτό του, οι σχέσεις του 

µε τους άλλους ανθρώπους 

γίνονται ολοένα και mo 
επιφανειακές και στο τέλος 

χάνει και την ίδια του την ψυχή... 

* Πιστεύετε ότι εµεί5 στην Ελλάδα κατασπαταλάµε 
n6pous από το περιβάλλον; 
- Εννοείται. Mas λείπε n οικολογική συνείδηση, γι' αυτό. 

Ανακαλύψαµε π.χ. την ανακύκλωση όταν άλλα κράτη του εξωτερικού 
την είχαν δεύτερη φύση τους εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια. Καίµε τα δάση για να χτίσουµε βίλες. Αφήνουµε άσκο¬ 

πα το νερό να τρέχει έτσι, χωρίς λόγο. Πετάµε τις βροµιές µας 
στη θάλασσα λες και ε'ναι σκουπιδότοπος. Από πού να αρχίσες 
και πού να τελειώσεις... Τίποτα να µην µπε ανάµεσα σ' 
εµάς.,.και ιον πολύτιµο εαυτό µας. 

* Οι άνθρωποι είναι τα χειρότερα θηρία, και κυρίως 
σε εποχή κρίσης γίνονται mo άγρια; 
- Ως φοιτήτρια της Νοµικής κάποτε και τώρα ως δικηγόρος, 

έχω έρθει σε επαφή µε ειδεχθή εγκλήµατα που δεν τα χωράει 
ο νους. Ναι, χωρίς καµία αµφιβολία. Ο άνθρωπος είναι το χερότερο 

θηρίο που υπάρχει. Ακόµα και τα mo άγρια ζώα σκοτώνουν 
µόνο όταν πενάνε... σε αντίθεση µε τον άνθρωπο που 

είναι εν δυνάµει ικανός για όλα εν παντί καιρώ, υπό κάποιες 
περιστάσεις. Τώρα εδικά, σε καιρούς κρίσης, που n πείνα και 
n δυστυχία καθώς και µια αίσθηση κενού και διάψευσης έχουν 
αυξηθεί δραµατικά... ο θεός να βόλει το χέρι του. 

* Ο ήρωάς oas ο Σπύρος Παπασπύρου n λάθος έκανε 
και έπεσε στην απαξίωση ακόµα και του αυτοσεβασµού 

του; 
- Ο Σπύρος Παπασπύρου έκανε το λάθος στο οποίο µπορεί 

να πέσε, εν δυνάµει, ο καθένας µας: πίστεψε ότι το κέντρο του 
κόσµου ολόκληρου ήταν ο πολύτιµος εαυτός του. Η συνειδητοποίηση 

ότι όλο αυτό είναι* µια αρλούµπα, µια φενάκη, µια 
ψευδαίσθηση και τίποτ' άλλο, είναι πολύ οδυνηρή-και µερικές 
φορέ$ µπορεί να αποβεί και µοιραία. 

* Πιστεύετε τελικά on n εφορία είναι το µαντρόσκυλο 
για όλους µας; Πότε θα θεωρηθεί φίλος; 

- Η εφορία, κανονικά, δεν θα έπρεπε να είναι ούτε να θεωρείται 
µαντρόσκυλο, θα έπρεπε να ε'ναι n έκφραση των υποχρεώσεών 

µας απένανη σε ένα κράτος που σέβεται τα δικαιώµατα 
µας ως πολιτών και µας παρέχει, σε όλους, .χωρίς διακρίσεις, 

τα αγαθά της παιδείας, της υγείας της δικαιοσύνης και 
της εύκολης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Φυσικά στη 
σηµερινή εποχή όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυκτός. Όλα 
πάνε στραβά, το κράτος δεν παρέχει στους πολίτες σχεδόν τίποτα 

και στον αντίποδα απαιτεί τα πάντα. ∆εν είναι καθόλου 
παράξενο που n Εφορία θεωρείται µαντρόσκυλο... θα θεωρηθεί 

φίλος µόνο όταν υπάρξουν οι παραπάνω προϋπόθεσες, 
του να προσφέρε το κράτος 1ϊλά τα προαναφεροµένα-καί αυτονόητα-αγαθά. 

Αν µε ρωτήσετε για Γΐότε το προσδιορίζω χρονικά 
αυτό, θα oas απαντήσω γύρω στη ∆ευτέρα Παρουσία. 

* Τελικά όσο περισσότερα είναι τα µέτρα τόσο λιγότερη 
απήχηση έχουν; 

-Οι πολίτες δεν έχουν πια καµία εµπιστοσύνη στο κράτος, 
πάε και τέλειωσε το ζήτηµα αυτό. Όσα µέτρα και να ληφθούν, 
δεν υπάρχει κάνες που να πιστεύει on θα καταφέρουν να βγάλουν 

τη χώρα από αυτό τον κυκεώνα όπου έχε Βυθιστεί. Και 
το χειρότερο: οι πολίτες έφθασαν στο σηµείο να απεχθάνονται 
τους πολιτικούς. Αυτό βεβαίως είναι κόλαφος για την ίδια τη 
∆ηµοκραήα, αλλά πώς να τους κατηγορήσε κάνες τους έρµους 
τους πολίτες... 

* Οι εξαχρειωµένοι έχουν δίκιο; Και πόσο δίκιο είχαν 
στην περίπτωση του Σπύρου Παπασπύρου; 
- Οι εξαχρειωµένοι έχουν δίκιο να φωνάζουν και να διαµαρτύρονται. 

To ότι n ανεργία καλπάζει, ότι οι τράπεζες οργιάζουν, 
on ο αγώνας για επιβίωση έχε µετατραπε σε εφιάλτη 

ασφαλώς και δεν είναι δική τους ευθύνη. Όµως, απ' την άλλη,, 
δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσουµε άκριτα ψυχολογία όχλου 
και να γλιστρήσουµε στην κατάσταση του ζώου και να επιδοθούµε 

σε ακρότητες και βαρβαρότητες. ∆ιαφωνώ κάθετα µε 
τη χρήση βίας. Καµία εξαχρείωση δεν µπορεί να αποτελεί δικαιολογητικό 

λόγο για την αυτοδικία. To ίδιο ακριβώς ισχύει 
και στην περίπτωση του Σπύρου Παπασπύρου, ούτως ειπείν. 

* Η αγανάκτηση, n εκδίκηση, n όποια δολοφονία και 
n φωτιά είναι λύση; ∆ηλαδή τώρα µε τη δική µας οικονοµική 

κρίση έπρεπε να ορµήσουµε στους πολιτικούς; 
- Όπως προείηα, εγώ προσωπικά διαφωνώ κάθετα µε τη 

χρήση βίας. ∆εν είναι λύση n βία, αφήστε που µπορεί να αποτελέσει 
µια πρώτης τάξεως δικαιολογία και για ακόµα mo επικίνδυνες 

καταστάσεις... Πολύ θέλε, νοµίζετε, να καταλυθεί n 
∆ηµοκραήα και να αναδυθούν στην επιφάνεα επικίνδυνες φασιστικές 

δυνάµες που θα µπορούσαν µάλιστα, κάτω από τέτοιες 
περιστάσες, να πλασάµβυν τόσς'εαυτούς τους και ως... σωτήρες 
του Έθνους; Από την άλλη πάλι, ούτε οι µούντζες στο Κοινοβούλιο, 

γενικά και αόριστα, ούτε τα γιαούρτια τους βουλευτές 
αποτελούν λύση. Λύση αποτελεί n διατύπωση συγκεκριµένου 
αιτήµατος, ενός αιτήµατος για το οποίο να είναι διατεθειµένος 
ολόκληρος ο λαός να κατεβεί στο δρόµο...και να µη φύγε 
από εκεί ώσπου να πραγµατοποιηθεί. Αυτή είναι n πλήρης έκφραση 

της ∆ηµοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. 
* Να περιµένουµε να λειτουργήσει n αυτοαµωρία, n 

θεία ∆ίκη και n αυτοδικία ή είναι άδικος κόπος και στο 
τέλος πάλι σι φελλοί θα επιπλεύσουν; 
- Να κάνε ο καθένας µας, από το δικό του µετερίζι, ό,η καλύτερο 

µπορεί. Να δώσουµε τον αγώνα µας, γιατί είναι καιρός 
αγώνα. Ακόµα κι αν επιπλεύσουν οι φελλοί-πράγµα πολύ πιθανό 

γιατί έτσι είναι καµωµένος ο κόσµος τούτος, δυοτυχώςεµείς 
τουλάχιστον θα ξέρουµε ότι κάναµε ό,τι καλύτερο µπορούσαµε. 

Οι εξαχρειωµένοι έχουν δίκιο, αΜά δεν είναι λύση n Βία.,, 
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