Δ.Τ. από τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου «Αλέξης Τσίπρας και οι
μεταμορφώσεις της πολιτικής» του Φαμπιάν Περιέ, με ομιλητές τους
Κώστα Αρβανίτη, ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Έφη
Αχτσιόγλου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τ. Υπουργό
Εργασίας, Γιώργο Πλειό, καθηγητή του τμήματος Επικοινωνίας και
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και τον συγγραφέα του βιβλίου:
Αθήνα – 11 Δεκεμβρίου 2019

«Ήρθαμε να παρουσιάσουμε το βιβλίο ενός τίμιου ρεπόρτερ, ενός προοδευτικού Τεν-Τεν, που από τις
πρώτες ημέρες της κρίσης βρέθηκε στη χώρα καταγράφοντας τα γεγονότα». Με τα λόγια αυτά ο Κώστας
Αρβανίτης άνοιξε τη χτεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ και οι
μεταμορφώσεις της πολιτικής» του Γάλλου δημοσιογράφου και επί σειρά ετών ανταποκριτή Γαλλικών και
Βελγικών ΜΜΕ στην Αθήνα, Φαμπιάν Περιέ.
«Η δική μου σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε όταν απολύθηκα από την ΕΡΤ μετά την εκπομπή στην
οποία είχαμε παρουσιάσει, με την Μαριλένα Κατσίμη, το ρεπορτάζ του Guardian για τους βασανισμούς
επί Υπουργίας Δένδια. Τότε, με φώναξε μου έκανε το μεγαλύτερο «δώρο»: μου ζήτησε να συμβάλω ώστε
να δημιουργήσουμε το μεγάλο ραδιόφωνο της Αριστεράς», είπε ο Ευρωβουλευτής και πρώην Διευθυντής
του Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ. «Είναι ένα έντιμο βιβλίο που περιγράφει μεταξύ άλλων την προσπάθεια του
Αλέξη Τσίπρα να υπερβούμε την Αριστερά της Ήττας με το να επιδιώκει διαρκώς να ανοίγει ρωγμές και
συγκροτεί συμμαχίες. Ο Τσίπρας που ξέρω εγώ, ο Τσίπρας που βλέπουμε στο βιβλίο είναι ένας
Μαρξιστής Ριζοσπάστης Αριστερός. Κι άμα θέλει, ας έρθει να με διαψεύσει!»
Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, που βρέθηκε στην Αθήνα για λίγες ώρες ειδικά
για την εκδήλωση, με αφορμή το βιβλίο, αναφέρθηκε και στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. «Ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν κάνει μετάλλαξη, κάνει επανεκκίνηση. Το καράβι είναι κόκκινο και δεν θα γίνει πράσινο, ούτε το αστέρι
θα γίνει σφυροδρέπανο» σημείωσε χαρακτηριστικά. «Αυτό που επιχειρεί ο Τσίπρας με το κάλεσμα του σε
ευρύτερες δυνάμεις έχει γίνει και στο παρελθόν, και μόνο τότε η Αριστερά είχε μεγάλες νίκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι σήμερα το μεγάλο όχημα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης».
Στάθηκε ιδιαίτερα στις πολυετείς προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν οι δυνάμεις της
Αριστεράς, προσπάθειες που επίσης καταγράφονται στο βιβλίο, την ώρα που όπως σημείωσε «Η

Αριστερά δεν έχει τη δική της νέα Διεθνή, ενώ η Δεξιά έχει, με αφετηρία Όρμπαν-Μπλοσονάρου-Σαλβίνι,
κατάληξη τη ΝΔ του Μητσοτάκη και ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού τις Βρυξέλλες.»
Ο ίδιος ο συγγραφέας, μίλησε με αγάπη για την Ελλάδα, μια χώρα στην οποία «αισθάνομαι καλά», όπως
είπε χαρακτηριστικά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης: «Η Ελλάδα έγινε πειραματόζωο.
Δείτε τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί να εισάγει τώρα στη Γαλλία ο Μακρόν, και θα καταλάβετε αμέσως
πώς η Ελλάδα της κρίσης έγινε πεδίο δοκιμών».
«Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που ενσαρκώνει την Ιστορία της χώρας του όπως δεν το έχει κάνει
κανείς καλύτερα από τη Μεταπολίτευση, και αυτήν την ιστορία ήθελα να αφηγηθώ καταρχήν σε ένα
αναγνωστικό κοινό που δεν είναι Έλληνες. Ακόμη και λίγο πριν έλθει στην εξουσία, υπουργοί στην
Ευρώπη πίστευαν ότι δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός αλλά κι αν γίνει θα είναι...παρένθεση. Και μια και
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση επανεκκίνησης, ελπίζω να γράψω στο μέλλον και δεύτερο τόμο, γιατί όχι και
τρίτο...».
Ο συγγραφέας έκλεισε την ομιλία του με μια αναφορά στο «Μαύρο» της ΕΡΤ από την κυβέρνηση Σαμαρά
το 2013, όταν «για πρώτη φορά από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο μια Δημοκρατία στην Ευρώπη είχε
μαύρες οθόνες» όπως σημείωσε.
Από την πλευρά του ο καθηγητής Γιώργος Πλειός σημείωσε την ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης στην οποία
πολλοί από τους καλεσμένους και παρευρισκόμενους είναι και πρωταγωνιστές των γεγονότων που
εξιστορούνται στο βιβλίο. «Ένα μεγάλο ρεπορτάζ, ένα εκτενέστατο δημοσιογραφικό κείμενο, που
απευθύνεται μεν πρωτίστως στο ξένο κοινό, ωστόσο, όταν περάσει η δύσκολη περίοδος θα αποτελέσει
πηγή για πολλούς ιστορικούς, μία έντιμη δημοσιογραφική δουλειά που δεν είναι Αγιογραφία», είπε μεταξύ
άλλων.
«Είναι ένα βιβλίο που προλαβαίνει τη λήθη, όπως τα βιβλία των Μπαλτά και Δουζίνα, μια συμπυκνωμένη
καταγραφή ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων» είπε αρχίζοντας τη δική της ομιλία η πρώην Υπουργός Έφη
Αχτσιόγλου, που στη συνέχεια περιέγραψε πώς ο συγγραφέας σκιαγραφεί στην αφήγησή του την
αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική «Γι’ αυτόν τίποτα το στατικό δεν υπάρχει στην πολιτική. Η
Αριστερά που κρύβεται από τις ευθύνες της διακυβέρνησης αναιρεί της θέση της» είπε χαρακτηριστικά.
Ακόμη σημείωσε πως το βιβλίο καταγράφει »με ανατριχιαστική ακρίβεια» την περίοδο που περιγράφει,
αλλά και τον χαρακτήρα του πρώην Πρωθυπουργού ως έναν πολιτικό που «βρίσκεται σε διαρκή κίνηση κι
επιδιώκει να παράγει διαρκώς πολιτική».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ: πρώην Υπουργοί, κυβερνητικά στελέχη,
βουλευτές, υποψήφιοι και δημοσιογράφοι. Ανάμεσά τους οι Νίκος Παρασκευόπουλος, Γιώργος
Κατρούγκαλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Θεανώ Φωτίου, Κώστας Ζουράρις,
Αναστάσιος Πετρόπουλος, Γιάννης Μπαλάφας, Νεκτάριος Σαντορινιός, Κώστας Πουλάκης, Μαρία
Καραμεσίνη, Στέργιος Καλπάκης κ.α.

