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Ψηφιακή εκδοτική σειρά
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Το ψηφιακό εκδοτικό πρόγραμμα «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ). Η παρούσα έκδοση προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση 
και απαγορεύεται η χρήση για εμπορικούς σκοπούς και άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.
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Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται 
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της 
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2 
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200 
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που 
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες 
SoundcloudSoundcloud https://soundcloud.com/aski-6 και SpotifySpotify..
 Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των 
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε 
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και 
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων 
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός 
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου 
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι 
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές; 
 Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» είναι 
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία, 
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από 
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που 
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα 
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και 
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται 
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά 
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση» 
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. 
 Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από 
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια 
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις 
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική 
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα, 
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική 
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960, 
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν 
και παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το 
προσωπικό στο συλλογικό βίωμα.
 Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια, 
τις ελλείψεις και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος. 
Θα θεωρεί όμως αυτήν την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της 
την αξιοποιήσουν ως έναυσμα για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν 
αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.

***

Ο Πολίτης (1976-2008) υπήρξε ένα εμβληματικό περιοδικό που σφράγισε τη ελληνική 
Μεταπολίτευση και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των αριστερών ιδεών,  
ιδιαίτερα στη σκέψη και δράση της ανανεωτικής Αριστεράς. Η έκδοση του Πολίτη, από το 
1976 έως το 2008, υπήρξε το επίκεντρο της διανοητικής και πολιτικής δραστηριότητας του 
Άγγελου Ελεφάντη – έργο ζωής ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους αριστερούς 
διανοούμενους στην Ελλάδα και ταυτισμένο μαζί του μέχρι τον θάνατό του. Τον Μάιο του 
2017, τα ΑΣΚΙ ανάρτησαν στο διαδίκτυο το σύνολο των τευχών του Πολίτη (1976-1995, 
1998-2008), καθώς και του Δεκαπενθήμερου Πολίτη (1983-1986, 1995-1998), προσφέροντας 
τη δυνατότητα σε όλους και όλες να θυμηθούν ή να γνωρίσουν το συναρπαστικό πεδίο 
της πολιτικής και πολιτισμικής παρέμβασης που σηματοδότησε το περιοδικό, αλλά και 
ευελπιστώντας να συμβάλλουν στις σύγχρονες πολιτικές, διανοητικές και επιστημονικές 
αναζητήσεις.
 Με αυτήν την αφορμή πραγματοποιήθηκε η ραδιοφωνική συζήτηση που φιλοξενείται 
στην 12η έκδοση της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές», μεταξύ 
του προέδρου των ΑΣΚΙ, Ηλία Νικολακόπουλου και του Παντελή Μπουκάλα, σημαντικού 
αρθρογράφου, συγγραφέα, μεταφραστή και ποιητή, ο οποίος υπήρξε ένας από τους 
βασικούς συντελεστές του περιοδικού. Ανατρέχοντας στην ίδρυση του περιοδικού και 
στην ακτινοβολία της προσωπικότητας του Άγγελου Ελεφάντη, η συζήτηση αναδεικνύει 
τον ξεχωριστό ρόλο του Πολίτη, τις συλλογικότητες και τις διεργασίες που τροφοδότησε 
η αδιάλειπτη κυκλοφορία του, αλλά και τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και 
πολιτισμική παρέμβαση στο μεταβαλλόμενο μεταπολιτευτικό πεδίο.
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««Ο ΠολίτηςΟ Πολίτης: ορόσημο μιας εποχής»: ορόσημο μιας εποχής»
Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 28/5/2017Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 28/5/2017
Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολακόπουλοςΕπιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης ΜήναςΜουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Ηχητική επιμέλεια: Βαγγέλης ΔοξαράςΗχητική επιμέλεια: Βαγγέλης Δοξαράς
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα ΒόγληΟργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη

Μπορείτε να την ακούσετε στο soundcloud:Μπορείτε να την ακούσετε στο soundcloud:
https://soundcloud.com/aski-6/2852017a

Μουσική εκπομπής:Μουσική εκπομπής:
Paris Combo, Paris Combo, Fibre de VerreFibre de Verre
Ennio Morricone, Ennio Morricone, Le Vent, Le CriLe Vent, Le Cri
Lars Danielsson-Tigran Hamasyan-Magnus Ostrom-John Parricelli, Lars Danielsson-Tigran Hamasyan-Magnus Ostrom-John Parricelli, Orange MarketOrange Market
Toots Thielemans, Toots Thielemans, Talk to meTalk to me
Edith Piaf, Edith Piaf, La FouleLa Foule
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O O Παντελής Μπουκάλας Παντελής Μπουκάλας είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, μεταφραστής και επιμελητής-είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, μεταφραστής και επιμελητής-
διορθωτής. Γεννήθηκε στο Λεσίνι του Μεσολογγίου το 1957. Έχει εκδώσει τα βιβλία ποίησης διορθωτής. Γεννήθηκε στο Λεσίνι του Μεσολογγίου το 1957. Έχει εκδώσει τα βιβλία ποίησης 
ΑλγόρυθμοςΑλγόρυθμος, , Η εκδρομή της ευδοκίαςΗ εκδρομή της ευδοκίας, , Ο μέσα πάνθηραςΟ μέσα πάνθηρας, , Σήματα λυγράΣήματα λυγρά, , Ο μάντηςΟ μάντης, , Οπόταν Οπόταν 
πλάτανοςπλάτανος, , ΡήματαΡήματα (Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2010) και  (Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2010) και Μηλιά μου αμίλητηΜηλιά μου αμίλητη, καθώς και το θεατρικό , καθώς και το θεατρικό 
Το μάγουλο της Παναγίας: Αυτοβιογραφική εικασία του Γεωργίου Καραϊσκάκη.Το μάγουλο της Παναγίας: Αυτοβιογραφική εικασία του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Επίσης έναν τόμο  Επίσης έναν τόμο 
βιβλιοκριτικών με τον τίτλο βιβλιοκριτικών με τον τίτλο Ενδεχομένως – Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγουΕνδεχομένως – Στάσεις στην ελληνική και ξένη τέχνη του λόγου, , 
δύο τόμους υπό τον τίτλο δύο τόμους υπό τον τίτλο ΥποθέσειςΥποθέσεις, με επιφυλλίδες του στην , με επιφυλλίδες του στην Καθημερινή της ΚυριακήςΚαθημερινή της Κυριακής, και τους , και τους 
τρεις πρώτους τόμους της σειράς τρεις πρώτους τόμους της σειράς Πιάνω γραφή να γράψω… Δοκίμια για το δημοτικό τραγούδι: Πιάνω γραφή να γράψω… Δοκίμια για το δημοτικό τραγούδι: 
Όταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η αγαπώ και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικώνΌταν το ρήμα γίνεται όνομα: Η αγαπώ και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικών  
(Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου 2017), (Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου 2017), Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική Το αίμα της αγάπης: Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική 
ποίηση, και Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολήποίηση, και Κόκκιν’ αχείλι εφίλησα: Το ταξίδι του φιλιού και ο έρωτας σαν υπερβολή.  .  
 Έχει μεταφράσει τον  Έχει μεταφράσει τον Επιτάφιο ΑδώνιδοςΕπιτάφιο Αδώνιδος του Βίωνος του Σμυρναίου, τα ποιήματα του τόμου  του Βίωνος του Σμυρναίου, τα ποιήματα του τόμου 
Επιτάφιος λόγος – Αρχαία ελληνικά επιτύμβια επιγράμματα και τα Συμποτικά επιγράμματα της Επιτάφιος λόγος – Αρχαία ελληνικά επιτύμβια επιγράμματα και τα Συμποτικά επιγράμματα της 
Παλατινής ΑνθολογίαςΠαλατινής Ανθολογίας. Επίσης τους . Επίσης τους ΑχαρνείςΑχαρνείς (Εθνικό Θέατρο, 2005), τον  (Εθνικό Θέατρο, 2005), τον ΑγαμέμνοναΑγαμέμνονα (ΔΗΠΕΘΕ  (ΔΗΠΕΘΕ 
Αγρινίου, 2005), τις Αγρινίου, 2005), τις ΤρωάδεςΤρωάδες (Θέατρο του Νέου Κόσμου, 2010), τον  (Θέατρο του Νέου Κόσμου, 2010), τον ΚύκλωπαΚύκλωπα (Φεστιβάλ Αθηνών- (Φεστιβάλ Αθηνών-
Επιδαύρου, 2017), τις Επιδαύρου, 2017), τις ΘεσμοφοριάζουσεςΘεσμοφοριάζουσες (Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, 2018), την  (Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, 2018), την Ιφιγένεια την Ιφιγένεια την 
εν Αυλίδιεν Αυλίδι (ΚΘΒΕ, 2019) και την  (ΚΘΒΕ, 2019) και την ΕλένηΕλένη του Ευριπίδη (ΚΘΒΕ, 2021).  του Ευριπίδη (ΚΘΒΕ, 2021). 

O O Ηλίας Νικολακόπουλος Ηλίας Νικολακόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής Εκλογικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ είναι ομότιμος καθηγητής Εκλογικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ 
και πρόεδρος των ΑΣΚΙ, ενώ έχει την επιστημονική επιμέλεια της εκπομπής και πρόεδρος των ΑΣΚΙ, ενώ έχει την επιστημονική επιμέλεια της εκπομπής Ιστορία στο Κόκκινο. Ιστορία στο Κόκκινο. 
Σπούδασε Μαθηματικά και Θεωρία Πιθανοτήτων στην Αθήνα, στη Λωζάνη και στο Παρίσι. Σπούδασε Μαθηματικά και Θεωρία Πιθανοτήτων στην Αθήνα, στη Λωζάνη και στο Παρίσι. 
Το 1984 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Από το 1986 έως το 2014 Το 1984 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Από το 1986 έως το 2014 
δίδαξε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, όπου διετέλεσε δίδαξε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, όπου διετέλεσε 
υπεύθυνος του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία». Έχει εργαστεί στο Εθνικό Κέντρο υπεύθυνος του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία». Έχει εργαστεί στο Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών συνεργαζόταν με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega για την ανάλυση στο εξωτερικό. Επί σειρά ετών συνεργαζόταν με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega για την ανάλυση 
των δημοσκοπήσεων και των εκλογικών αποτελεσμάτων, ενώ αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο. των δημοσκοπήσεων και των εκλογικών αποτελεσμάτων, ενώ αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο. 
Στις δεκάδες δημοσιεύσεις του (αυτοτελή έργα, συλλογικοί τόμοι και άρθρα), κυρίως σε θέματα Στις δεκάδες δημοσιεύσεις του (αυτοτελή έργα, συλλογικοί τόμοι και άρθρα), κυρίως σε θέματα 
εκλογικής κοινωνιολογίας και πολιτικής ιστορίας, περιλαμβάνονται τα βιβλία: εκλογικής κοινωνιολογίας και πολιτικής ιστορίας, περιλαμβάνονται τα βιβλία: Ηλίας Ηλιού. Ηλίας Ηλιού. 
Πολιτική βιογραφία Πολιτική βιογραφία (2017) και (2017) και H καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967H καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967 (2001). (2001).
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Ηλίας Νικολακόπουλος: Καλημέρα, είμαι ο Ηλίας Νικολακόπουλος και ακούτε την εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας Η Ιστορία στο Κόκκινο. Σήμερα μαζί μου βρίσκεται ένας παλιός φίλος και εξαιρετικός συγγραφέας, 
ο Παντελής Μπουκάλας. Παντελή, σ’ ευχαριστώ πολύ.

Παντελής Μπουκάλας: Εγώ σ’ ευχαριστώ, Ηλία μου, για την πρόσκληση.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΠΟΛΙΤΗ

Η.Ν.: Η αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι διπλή. Αφενός συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον θάνατο του 
Άγγελου Ελεφάντη και αφετέρου, μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τα ΑΣΚΙ για την ψηφιοποίηση του περιοδικού 
Ο Πολίτης, τόσο του μηνιαίου όσο και του δεκαπενθήμερου, έφτασε σε ένα αίσιο τέλος. Στο εξής ο Πολίτης θα είναι 
διαθέσιμος από την ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ.1

Π.Μ.: Αυτό είναι εξαιρετικά όμορφο και από κάποια μεριά ο Άγγελος θα το ακούει και θα χαίρεται, παρότι με αυτόν 
τον νέο τεχνολογικό πολιτισμό θα είχε σοβαρά προβλήματα ως ορεσίβιος.

Η.Ν.: Έτσι είναι. Πάντως, αποτελεί μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει όταν ακόμη ο Άγγελος ήταν στη ζωή. Συνάντησε 
αρκετές δυσκολίες αλλά, παρ’ όλα αυτά, χάρη στη συνδρομή πολλών φίλων του Άγγελου, του περιοδικού και των 
ΑΣΚΙ, ολοκληρώθηκε.

Π.Μ.: Να ’ναι καλά όσοι βοήθησαν.

Η.Ν.: Οπότε, Παντελή, θέλω να κουβεντιάσουμε αυτά τα δύο θέματα.

Π.Μ.: Να κουβεντιάσουμε αυτά τα δύο ως θέματα ταυτοτικά. Να πούμε, ευθύς εξαρχής, ότι ο Άγγελος δεν δεχόταν ποτέ 
να ακούει «Ο Πολίτης του Άγγελου», ούτε ο «Δεκαπενθήμερος Πολίτης του Άγγελου», ακόμα και αν εμείς ξέρουμε ότι 
ο Πολίτης έγινε, σταδιακά, «του Άγγελου». Ξεκίνησε με τον Άγγελο στην εκδοτική ομάδα και έγινε, σταδιακά, κάτι δικό 
του, γιατί αυτός ήταν η ψυχή, το πνεύμα, η γλώσσα, αλλά και το σώμα του – διότι είχε και χειρωνακτική παρέμβαση 
σε όλα τα στάδια της παραγωγής του περιοδικού. Αλλά δεν θα ήθελε ποτέ να λένε ότι ήταν δικό του περιοδικό γιατί 
ήταν το προϊόν μιας συλλογικότητας· όχι σταθερής στον χρόνο, διότι υπήρχαν αποχωρήσεις, είσοδοι, επιστροφές – 
όλα αυτά, δηλαδή, που γίνονται σε μια συλλογικότητα.

________________________
1. Για να περιηγηθείτε στα ψηφιοποιημένα τεύχη του Πολίτη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ: https://tinyurl.com/25a5yynu.
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A΄ ΜΕΡΟΣA΄ ΜΕΡΟΣ

Ο Πολίτης
Ένα εμβληματικό περιοδικό της ΜεταπολίτευσηςΈνα εμβληματικό περιοδικό της Μεταπολίτευσης

Συζητούν: Παντελής Μπουκάλας – Ηλίας ΝικολακόπουλοςΣυζητούν: Παντελής Μπουκάλας – Ηλίας Νικολακόπουλος
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Το πρώτο τεύχος του Πολίτη, 5/1976 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Το πρώτο τεύχος του Πολίτη, 5/1976 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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________________________
2. Το Αντί ήταν δεκαπενθήμερο πολιτικό περιοδικό της Αριστεράς. Κυκλοφόρησε μόνο ένα τεύχος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, τον Μάιο 
του 1972. Ξανακυκλοφόρησε αμέσως μετά την πτώση της χούντας το 1974 και συνέχισε αδιαλείπτως έως το 2008. Ιδρυτές του περιοδικού 
ήταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Καρκαγιάννης και ο αρχιτέκτονας Χρήστος Παπουτσάκης. Από τον Σεπτέμβριο του 1974 και μέχρι το κλείσιμό 
του το 2008, μοναδικός εκδότης του ήταν ο Χρήστος Παπουτσάκης.
3. Τα «Ενθέματα» ήταν ένθετο στην εφημερίδα Αυγή της Κυριακής. Ξεκίνησαν το 1996 με επιμελητή τον Γιάννη Βούλγαρη. Από το 2000 και 
μέχρι τον θάνατό του (29/5/2008) την επιμέλεια ανέλαβε ο Άγγελος Ελεφάντης, με βοηθό τον Στρατή Μπουρνάζο. Η έκδοση των «Ενθεμάτων» 
συνεχίστηκε μέχρι το 2016 με επιμελητή τον Στρατή Μπουρνάζο. 

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Η.Ν.: Αυτή η συλλογικότητα ξεκίνησε το 1976, έτσι δεν είναι; Ο Πολίτης δεν βγαίνει αμέσως μετά την πτώση της 
δικτατορίας, όπως το Αντί2. 

Π.Μ.: Το Αντί είχε και μια ρίζα μέσα στη διάρκεια της δικτατορίας, με το ένα και μοναδικό εξαιρετικό τεύχος που 
έβγαλε. Όχι, δεν ξεκίνησε αμέσως. Παρότι η σκέψη μπορεί να υπήρχε από τότε, οι διαδικασίες μέχρι να υπάρξει η 
τεκνοποίηση τελικά, δηλαδή η έκδοση του Πολίτη ως περιοδικού παιδείας, διήρκεσαν πολύ.

Η.Ν.: Η πρώτη παρέα που σκέφτεται την έκδοση ενός τέτοιου περιοδικού είναι ο Αντώνης Καρκαγιάννης και ο Δήμος 
Μαυρομμάτης, σωστά;

Π.Μ.: Η πρώτη παρέα είναι αυτή και είναι η παρέα της εξορίας και του «Χάους». Θα πρέπει όμως να πούμε ότι και οι 
δύο, και ο Αντώνης Καρκαγιάννης και ο Δήμος Μαυρομμάτης, ηλικιακά τους αναφέρω, δεν ανήκαν στη ηρωολογική και 
μαρτυρολογική τάξη των εξόριστων. Δεν ήταν η Αριστερά της εξορίας, ίσα-ίσα το είχαν αρνηθεί αυτό μέσα από το 
Χάος, αυτήν την ανοργάνωτη οργάνωση του στρατοπέδου εξορίστων της Λέρου, που η κομματική ορθοδοξία χλεύαζε 
τις αντιδογματικές απόψεις της σαν «χαοτικές». 

Η.Ν.: Μια παρέα ήταν, ας πούμε καλύτερα, παρά μια οργάνωση, αλλά με μια μεγάλη ευαισθησία συνολικά.

Π.Μ.: Μια εξαιρετική ευαισθησία που έφτασε την αυτοαμφισβήτηση της Αριστεράς, την κριτική στην Αριστερά στα 
έσχατα, στα όριά της. Μακάρι να φτάνουμε συνεχώς εκεί, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει Αριστερά.

Η.Ν.: Ο Άγγελος, όμως, προερχόταν από μια άλλη πορεία.

Π.Μ.: Ο Άγγελος ήταν «ο Γάλλος», αλλά δεν ήταν ποτέ Γάλλος ο Άγγελος. Θέλω να πω ότι οι ρίζες του, οι βουνίσιες, 
ήταν τόσο ισχυρές που δεν τον εκγάλλισαν ποτέ. Η παιδεία του ήταν πλουσιότατη. Όσα έμαθε στο Παρίσι δεν τα 
έμαθε σαν Παρισινός, δεν τα έφερε στην Ελλάδα σαν Παρισινός, δεν είχε ποτέ τον αέρα του έξω. Ούτε πίστευε στη 
συμβατική σύγκρουση του τύπου «εμείς οι απ’ έξω και εσείς οι από μέσα, εσείς οι παλαιοί και εμείς οι νέοι». Ίσα-ίσα 
ήταν και οι τρεις άνθρωποι εξαιρετικής παιδείας που απλωνόταν σε πολλά πεδία, αλλά και άνθρωποι υπερβολικά 
ισχυρού χαρακτήρα. Έχω ζήσει και τους τρεις με διαφορετικούς τρόπους και με τον καθένα είχα διαφορετική σχέση: 
εκ πνεύματος, εκ σπέρματος ή εξ αίματος, κάποια στιγμή. Θυμάμαι, το 2010 ήταν, είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον 
Διονύση Καψάλη και τον Αριστείδη Μπαλτά για τα «Ενθέματα».3 Σε κείνη τη συζήτηση, λοιπόν, τους είχα αποκαλέσει 
«τρεις ανιεράρχες». Και οι τρεις ήταν καλοί στα θεολογικά· όχι τόσο ο Άγγελος, αλλά οι άλλοι δύο ήταν εξαιρετικοί 
στα θεολογικά, «ανιεράρχες». Φυσικό ήταν κάποια στιγμή να συγκρουστούν. Εν πάση περιπτώσει, σ’ εκείνη την 
κουβέντα ο Διονύσης θυμήθηκε ότι οι συζητήσεις για την έκδοση του περιοδικού είχαν τραβήξει πάρα πολύ.

Η.Ν.: Ναι, πρέπει να κράτησαν πάνω από χρόνο.

Π.Μ.: Ναι, πάρα πολύ, μέχρι που κάποια στιγμή –επειδή υπήρχε πρόβλημα κόστους και, στο μεταξύ, είχαν συγκεντρωθεί 
πάρα πολλοί θεματικοί φάκελοι, κείμενα, αναθέσεις κ.λπ.– ο Δήμος κάλεσε τον Άγγελο και του είπε «το περιοδικό θα 
το βγάζεις εσύ, κανόνισε εσύ από ’δώ και πέρα». Ο Άγγελος πέταξε στην άκρη τους φακέλους και είπε «συνεχίζουμε». 
Κάπου εκεί, όπως σωστά θυμάται ο Διονύσης, πρέπει να ήταν και η πρώτη δυσφορία του Καρκαγιάννη.
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Από αριστερά: Νίκος Χατζηνικολάου, Νίκος Πουλαντζάς, Άγγελος Ελεφάντης, Ντίνος Γεωργούδης, Παρίσι, Από αριστερά: Νίκος Χατζηνικολάου, Νίκος Πουλαντζάς, Άγγελος Ελεφάντης, Ντίνος Γεωργούδης, Παρίσι, 
24/9/197224/9/1972

Η.Ν.: Ναι. Τελικά όταν βγαίνει το περιοδικό, ο Άγγελος είναι αυτός που το παίρνει στην πλάτη του, έτσι δεν είναι;

Π.Μ.: Ο Άγγελος το παίρνει στην πλάτη του, γιατί ο Άγγελος είναι αυτός που θέλει να γράφει. Οι άλλοι δύο ήταν του 
προφορικού πολιτισμού. Όχι ότι ο Άγγελος δεν ήταν και ο ίδιος του κουβεντολογιού, αλλά είχε και το σπέρμα του 
γραπτού. Ήθελε να γράφει, ήθελε να επηρεάσει και διά της γραφής, όχι μόνο κουβεντιάζοντας. Οι άλλοι δύο είχαν 
κουραστεί «στας εξορίας». Τελικά έγιναν και οι δύο δημοσιογράφοι και έγραψαν πολύ περισσότερο από όσο θα 
θέλανε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ: ΠΟΛΙΤΗΣΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΤΙ  

Η.Ν.: Όταν βγήκε το περιοδικό είχε απέναντί του το Αντί, με το οποίο βρισκόταν σε παραπλήσια τροχιά, άλλα ήταν 
πολύ πιο πνευματικό περιοδικό ο Πολίτης, του «πνευματικού πολιτισμού».4  Ήταν κάτι σαν συνέχεια της Επιθεώρησης 
Τέχνης,5 χωρίς όμως την κομματικότητά της. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμπνεύστηκε λίγο και από τις 
Εποχές,6 θα μου φαινόταν μάλλον υπερβολικό.

________________________
4. Βλ. ενδεικτικά Κώστας Καραβίδας, «Αναζητήσεις της λαϊκότητας: ιδεολογικές διασταυρώσεις και απομακρύνσεις στο Αντί και τον Πολίτη», 
στο Μάνος Αυγερίδης - Έφη Γαζή - Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση. Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, σ. 
302-316.
5. Η Επιθεώρηση Τέχνης ήταν μηνιαίο περιοδικό της ελληνικής Αριστεράς για τον πολιτισμό, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Κυκλοφόρησε 
από το 1954 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1967. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου ανέστειλε οριστικά τη λειτουργία του. Ως εκδότης-διευθυντής 
εμφανιζόταν ο αρχιτέκτονας Νίκος Σιαπκίδης. Το περιοδικό είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και προσβάσιμο από τη σελίδα των ΑΣΚΙ: https://
tinyurl.com/24dsyv6x
6. Οι Εποχές ήταν μηνιαίο πολιτιστικό περιοδικό. Εκδότης του ήταν ο Χρήστος Λαμπράκης, διευθυντής του ο Άγγελος Τερζάκης, ενώ σύμβουλοι 
έκδοσης ήταν οι Γιώργος Σεφέρης, Κ. Θ. Δημαράς, Γιώργος Θεοτοκάς, Κωστής Σκαλιόρας και Λέων Β. Καραπαναγιώτης. Κυκλοφόρησε 
ανελλιπώς από το 1963 μέχρι τον Απρίλιο του 1967. Το καθεστώς της 21ης Απριλίου ανέστειλε οριστικά τη λειτουργία του.
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Π.Μ.: Ήταν κάτι καινούργιο από την αρχή. Ο στόχος ήταν η παιδεία. Έπρεπε να ξαναμιλήσουμε για το παρελθόν, να 
ξαναδούμε το παρόν κριτικά σε σχέση με την κομματικά δρώσα Αριστερά της εποχής εκείνης, δηλαδή πού βρισκόμαστε 
εμείς σε σχέση με το ΚΚΕ και σε σχέση με το ΚΚΕ εσωτερικού.

Η.Ν.: Σχετικά με το ΚΚΕ εσωτερικού: ο Άγγελος κράταγε πάντα μια απόσταση ασφαλείας από την κομματικότητά του.

Π.Μ.: Aπόσταση ασφαλείας, κριτικότητα. Ναι, βεβαίως ναι. Δεν ήταν αντικομματικός, δεν ήταν της λογικής του ανένταχτου 
ο Άγγελος, ήταν της λογικής της ενταξιμότητας, αλλά ήταν σφόδρα κριτικός προς τους κομματικούς σχηματισμούς. 
Όσον αφορά το Αντί, αυτό ήταν το επικαιρικό περιοδικό, το μαχητικό περιοδικό, θα λέγαμε, γιατί έβγαινε κάθε 
δεκαπενθήμερο.

Η.Ν.: Και ένα παρεμβατικό περιοδικό επίσης.

Π.Μ.: Ακριβώς. Αντίθετα ο Πολίτης, στην αρχή τουλάχιστον, είχε θεωρηθεί και πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό, γιατί 
συμμετείχαν και πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί.

Η.Ν.: Πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί έχουν βγει και από τις στήλες του Πολίτη.

Π.Μ.: Στο πέρασμα του χρόνου πόσοι επίκουροι βγήκαν από τις στήλες του Πολίτη; Πολλοί. Από κάποια στιγμή και 
έπειτα, τα τελευταία χρόνια του περιοδικού, ο Άγγελος έλεγε «τουλάχιστον βοηθήσαμε και στην αναπαραγωγή του 
προλεταριάτου στο Πανεπιστήμιο».

Η.Ν.: Σωστό. Και τώρα το «προλεταριάτο» έχει φτάσει και σε υψηλότερες βαθμίδες.

Π.Μ.: Να τις χαίρονται.

Η.Ν.: Εκείνη η εποχή, ιδιαίτερα από το ’76 που πρωτοβγαίνει ο Πολίτης μέχρι τον νόμο-πλαίσιο του ’82, που κάπως 
«ανοίγει» το Πανεπιστήμιο περισσότερο, είναι μια δύσκολη περίοδος για τους νέους επιστήμονες που έχουν έρθει από 
το εξωτερικό ή που έχουν αναδειχθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν πού να δημοσιεύσουν. 

Π.Μ.: Εξαιρετικά δύσκολη. Και ο Πολίτης, ως περιοδικό πολιτικής παιδείας, ως πνευματικό περιοδικό δηλαδή, γίνεται ένας θαυμάσιος 
υποδοχέας.

Η.Ν.: Ακριβώς, και μάλιστα ένας υποδοχέας, ο οποίος σύντομα έγινε αποδεκτός και από την πιο παραδοσιακή ακαδημαϊκή 
κοινότητα.

Π.Μ.: Έγινε λόγω και του κύρους των ονομάτων που βρίσκονταν εκεί από την αρχή και λόγω της στάσης που τηρούσε απέναντι 
στα πράγματα. Η αδέσμευτη και κριτική σκέψη του περιοδικού συνολικά φάνηκε ευθύς εξαρχής, δεν χρειαζόταν διαφήμιση. Τις 
διαφημίσεις, που δεν τις είχε, τις χρειαζόταν το περιοδικό για να συντηρηθεί.

Η.Ν.: Η κυκλοφορία του πώς ήταν περίπου στην αρχή;

Π.Μ.: Υπήρχαν πάρα πολλοί συνδρομητές, οι οποίοι ήταν, μάλιστα, πραγματικοί συνδρομητές. Δεν θυμάμαι, να πω την 
αλήθεια· θα ήταν οι μισοί σε σχέση με το Αντί, πάντως ο Πολίτης στηριζόταν κυρίως στους συνδρομητές. Ακόμα και 
στην περίοδο που οι συνδρομητές είχαν καταπονηθεί οικονομικά, η γλυκιά πίεση του Άγγελου τους υποχρέωνε να 
μείνουν στο μετερίζι της συνδρομής. Εν τω μεταξύ, επήλθαν διασπάσεις, ενώσεις, μετονομασίες – όχι στο περιοδικό, 
στον περιβάλλοντα πολιτικό χώρο.
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________________________
7. Αναφέρεται στο Άγγελος Ελεφάντης – Μάκης Καβουριάρης, «ΠΑΣΟΚ: σοσιαλισμός ή λαϊκισμός», Ο Πολίτης, τχ. 13 (Οκτώβριος 1977), σ. 
14-25.

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ Ο ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 

Η.Ν.: Υπήρξε μια πρώτη, επίσης, διαφοροποίηση του Πολίτη, που έχει μείνει ιστορική. Αναφέρομαι στο άρθρο του 
Άγγελου και του Μάκη Καβουριάρη για τον λαϊκισμό του ΠΑΣΟΚ.7 

Π.Μ.: Από τη σκοπιά της Αριστεράς, υποστήριζε ο Άγγελος, το ΠΑΣΟΚ μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Ήταν μείζων 
συμβολή ο αντιλαϊκισμός, τον οποίο βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Δηλαδή, εξακολουθητικά, η ανανεωτική 
Αριστερά θα έπρεπε να λέει ότι όσον αφορά το σοσιαλισμό, δηλαδή όσον αφορά την αριστεροσύνη, το ΠΑΣΟΚ και το 
ΚΚΕ μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Δεν το είπε όμως ποτέ. Με άλλα λόγια, αυτό ήταν και το όριο της επίδρασης 
του περιοδικού και του ίδιου του Άγγελου.

Η.Ν.: Εγώ θα τολμούσα να πω ότι, αν και πρωτοπόρα ή και προφητική όσον αφορά πολλές μεταγενέστερες εκδηλώσεις 
του ΠΑΣΟΚ, ήταν ίσως υπερβολική αυτή η θέση. Δηλαδή, όταν το ’77, με ένα ΠΑΣΟΚ ανερχόμενο, το οποίο το ζητάει 
ο κόσμος, παίρνεις μια θέση τέτοιας απόστασης, κάπου βρίσκεσαι και λίγο σε δυσαρμονία με το ευρύτερο πλαίσιο.

Π.Μ.: Ναι, θα πω κάτι τώρα που μπορεί να ισχύει και για τους τρεις «ανιεράρχες»: ο Άγγελος ήταν με τον κόσμο, αλλά 
ποτέ δεν ήταν με αυτά που ήθελε ο κόσμος. Δεν συμφωνούσε απαραιτήτως δηλαδή. Ο Άγγελος δεν έχανε διαδήλωση 
μέχρι και τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Τον θυμάμαι, εγώ πήγαινα όλο και πιο αραιά, αλλά αυτός δεν έλειπε 
ποτέ. Όχι σαν παρατηρητής, αλλά σαν μέτοχος, σαν συμμέτοχος, σιωπηρά, δε φώναζε, δεν τον θυμάμαι να φωνάζει 
συνθήματα – άλλωστε τι συνθήματα να φωνάξει; θα έπρεπε να τα φτιάξει μόνος του. Πήγαινε, λοιπόν, μέχρι και την 
τελευταία φάση του βίου του, αλλά δεν συμφωνούσε πάντα με αυτά που ήθελε ο κόσμος. Το καταλάβαινε –και ποιος 
δεν το καταλάβαινε– ότι το μισό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αυτό που μέχρι τότε ήταν εκτός, ήθελε να μπει, 
ήθελε να πέσουν αυτά τα τείχη. Ο τρόπος με τον οποίο πέσανε, βέβαια, διά του Ανδρέα Παπανδρέου και ιδιαίτερα του 
ΠΑΣΟΚ…

Η.Ν.: …ας μην ανοίξουμε, όμως, κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ.

Π.Μ.: Να μην την ανοίξουμε, απλώς πιστεύω ότι εντέλει δικαιώθηκε ο Άγγελος και ο Μάκης.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΠΟΛΙΤΗ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΔΕΩΝ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΔΕΩΝ

Η.Ν.: Αναφέρθηκα σε αυτό το άρθρο γιατί σε αυτό βλέπουμε, ήδη, μια διαφοροποίηση του Άγγελου και της ομάδας 
του Πολίτη από το ΚΚΕ Εσωτερικού, το οποίο αντιμετώπιζε πολύ πιο ευμενώς το ΠΑΣΟΚ.

Π.Μ.: Ευμενέστατα θα έλεγα. Οι κομματικοί μηχανισμοί, οι κομματικές οργανώσεις έχουν έναν άλλον τρόπο να βλέπουν 
τα πράγματα, έχουν και ένα προσωπικό το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσουν. Οι διανοούμενοι που είναι κάπου στο 
μέσα-έξω, οφείλουν να είναι λίγο όχι πιο ψυχροί, αλλά πιο ψύχραιμοι. Θερμά αισθήματα έχουν, αλλά το μυαλό τους 
πρέπει να είναι λίγο πιο ψυχρό. Ο Άγγελος τιμούσε τον ρόλο του διανοούμενου με τον απόλυτο τρόπο, σε απόλυτο 
βαθμό. Ήταν, επίσης, αυστηρός και με τον εαυτό του, ήταν δουλευταράς.

Η.Ν.: Αυτό φαίνεται και στα κείμενα του Πολίτη, τα οποία είναι όλα εξαιρετικά καλά δουλεμένα. Γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό που έγινε αυτή η ψηφιοποίηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι ανατρέχουν, ακόμη, σε αυτά τα κείμενα που 
δημοσιεύτηκαν τότε.

Π.Μ.: Φυσικά, και του Άγγελου και πολλών άλλων ακόμα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και ο Λογοτεχνικός Πολίτης, μια 
στήλη με καίρια κείμενα. Βέβαια, φιλολογικά κείμενα δημοσιεύονταν στο περιοδικό και πριν τον Λογοτεχνικό Πολίτη· 
θαυμάσιες μελέτες, εκτενείς, δεν υπήρχε θέμα έκτασης του κειμένου – δηλαδή ένα κείμενο δεν έπρεπε αναγκαστικά 
να τελειώνει στις πέντε σελίδες. Ο Πολίτης ήταν ένα περιοδικό αναφοράς, ένα εργαστήρι σκέψεων.
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Ο Πολίτης, τχ. 13, 10/1977 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Ο Πολίτης, τχ. 13, 10/1977 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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Η.Ν.: Να μιλήσουμε και για κάποια «μεγάλα» ονόματα που ήταν στην πρώτη ομάδα, όπως ο Διονύσης Καψάλης και ο 
Αριστείδης Μπαλτάς, στους οποίους αναφέρθηκες ήδη.

Π.Μ.: Ο Δημήτρης Καψάλης, ναι· ο Αριστείδης Μπαλτάς ήρθε λίγο αργότερα. Μάλιστα το πρώτο του κείμενο ήταν για 
κάποια απεργία,8 διότι, όπως ο ίδιος ο Αριστείδης ομολόγησε, πίστευε ότι είναι ακαδημαϊκό το περιοδικό και ήθελε να 
το «μολύνει» με εργατισμό, αλλά είδε ότι το κείμενό του έγινε αποδεκτό, οπότε κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος. Ο Μίμης 
Μαρωνίτης ήταν, επίσης, από την αρχή. Στη συνέχεια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πόσα πρόσφεραν στο περιοδικό, 
καθ’ όλη τη διάρκειά του, ο Γιώργος Καρράς, ο Δαμιανός Παπαδημητρόπουλος, ο Λεωνίδας Λουλούδης, η οικολογική 
μας νότα, ας πούμε –ο οποίος δεν ήταν μόνο αυτό–, και φυσικά ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

Η.Ν.: Ο Μιχάλης ήταν από την αρχή κοντά στον Άγγελο, αλλά υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους, έτσι δεν είναι;

Π.Μ.: Αρκετές, ναι, αλλά πάντα εκφράζονταν με αγάπη. Όταν έκανα τις διορθώσεις με ταλαιπωρούσαν τα χειρόγραφα 
του Μιχάλη, γιατί ήταν από τα πιο δυσανάγνωστα. Αλλά δεν είχε πρόβλημα: και λάθος ανάγνωση ή λάθος εκτύπωση 
να γινόταν, δεν στεναχωριόταν ιδιαίτερα.

Η.Ν.: Ο Μιχάλης και ο Άγγελος ήταν περίπου συνομήλικοι –νομίζω ο Μιχάλης ήταν λίγο νεότερος–, ακολούθησαν 
παράλληλες πορείες, συνυπήρχαν συνέχεια και παρ’ όλα αυτά δεν ταυτίστηκαν πολιτικά, δηλαδή ακολούθησαν και 
διαφορετικές διαδρομές. Αυτό φαίνεται και μέσα από τον Πολίτη, στις παρεμβάσεις του ενός ή του άλλου.

________________________
8. Αναφέρεται στο Αριστείδης Μπαλτάς, «Μία πρόκληση (ή πρόσκληση)», Ο Πολίτης, τχ. 3-4 (7-8/1976), σ. 5-9.
9. Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον Συνασπισμό στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές που θα γίνονταν το 2006. Ο πρόεδρος του ΣΥΝ, όμως, Αλέκος Αλαβάνος πρόκρινε την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Αλ. 
Τσίπρας αναδείχθηκε τρίτος με ποσοστό 10,51%.

Π.Μ.: Θα ήθελα να θυμίσω τη θέση του 
Άγγελου, όταν δεν επελέγη ο Μιχάλης ως 
υποψήφιος για τη δημαρχία της Αθήνας.9 

Τότε θεώρησε ότι δεν γίνεται σεβαστή 
μια προσωπικότητα της Αριστεράς, χωρίς 
να έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα η 
παρέμβασή του. Ο Μιχάλης, όταν έβγαινε 
στην τηλεόραση, μας τιμούσε συνολικά 
και σε απόλυτο βαθμό. Κάθε φορά που 
τον θυμάμαι στις πολιτικές εκπομπές –
γιατί έβγαινε αρκετά συχνά– καθόταν στη 
γωνία του, όταν οι άλλοι καβγάδιζαν, και 
δεν τους χάριζε ούτε καν ένα ειρωνικό 
χαμόγελο. Ήταν η στάση που θα έπρεπε 
να έχουν και σήμερα οι εκπρόσωποι της 
Αριστεράς, την οποία δυστυχώς δεν έχουν, 
αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
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Οι Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Άγγελος Ελεφάντης, Κώστας Φιλίνης και Μπάμπης Θεοδωρίδης Οι Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Άγγελος Ελεφάντης, Κώστας Φιλίνης και Μπάμπης Θεοδωρίδης 
στο Φεστιβάλ Αυγής-Θούριου, 1980στο Φεστιβάλ Αυγής-Θούριου, 1980
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Β΄ ΜΕΡΟΣΒ΄ ΜΕΡΟΣ

________________________
10. Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. Κ.Κ.Ε. και αστισμός στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα, Ολκός, 1976 [β΄ έκδ.: Αθήνα, 
Θεμέλιο, 1999].
11. Στο 4ο Συνέδριο του ΚΚΕ Εσωτερικού, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1986 διατυπώθηκαν δύο βασικές απόψεις. Η μία ήταν του 
Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος ζητούσε τη μετεξέλιξη του κόμματος σε ένα νέο, μη κομμουνιστικό κόμμα της Αριστεράς, το οποίο θα αναζητούσε 
ευρύτερες συμμαχίες. Η άλλη άποψη ήταν του Γιάννη Μπανιά και άλλων στελεχών, η οποία θεωρούσε ότι το κόμμα έπρεπε να παραμείνει 
κομμουνιστικό και να ριζοσπαστικοποιηθεί. Τελικά, το συνέδριο κατέληξε στη δημιουργία δύο νέων κομμάτων: της Ελληνικής Αριστεράς (ΕΑΡ) 
με γραμματέα τον Λεωνίδα Κύρκο και του ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά με γραμματέα τον Γιάννη Μπανιά.
12. «Περεστρόικα» (δηλ. αναδιάρθρωση) ονομάστηκε το πλάνο οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων (1985-1991) του Γενικού 
Γραμματέα του ΚΚΣΕ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. «Γκλάσνοστ» (δηλ. διαφάνεια, δημοσιότητα) ονομάστηκε η πολιτική της μείωσης του ρόλου του 
ΚΚΣΕ και της καθιέρωσης του πολιτικού πλουραλισμού.

Η.Ν.: Παντελή, συζητούσαμε λίγο για την αρχή του περιοδικού. Περιγράψαμε το κλίμα και τον κύκλο του Πολίτη…

Π.Μ.: …που ήταν πολυγωνικός.

Η.Ν.: Ακριβώς, και μιλήσαμε επίσης για κάποιες διαφοροποιήσεις του Άγγελου ως προς το πώς αντιμετωπίζουμε, ως 
Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και ως προς το πώς διαχειρίζεται, κυρίως η ανανεωτική Αριστερά και το ΚΚΕ εσωτερικού, αυτή 
τη βαριά κομμουνιστική κληρονομιά, με την οποία, άλλωστε, είχε ασχοληθεί και ο ίδιος στη μεταπτυχιακή του εργασία, 
που στην πραγματικότητα ήταν ένα ολόκληρο βιβλίο: Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης.10

Π.Μ.: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Άγγελος ήταν και ιστορικός, και θα είχε γράψει περισσότερα ιστοριογραφικά 
βιβλία εάν δεν είχε αποφασίσει ότι είναι δημόσιος διανοούμενος, ότι είναι γραφιάς. Έτσι ο χρόνος του αφιερώθηκε 
κυρίως στον Πολίτη, κατόπιν στην Αυγή, στην Εποχή –γιατί τα κείμενά του ήταν απλωμένα– και στα «Ενθέματα».

Η.Ν.: Ήταν, περίπου, ο εμπνευστής των «Ενθεμάτων».

Π.Μ.: Ο εμπνευστής των «Ενθεμάτων» και ο συνδημιουργός της Εποχής.

Η.Ν.: Αυτή είναι μια ακόμη διαφοροποίηση από το κυρίως ρεύμα του ΚΚΕ εσωτερικού: στη διάσπαση αυτή του ’86-’87, 
ο Άγγελος ακολουθεί την κομμουνιστική ανανέωση.11

Π.Μ.: Από την αρχή της Μεταπολίτευσης ο Άγγελος ποτέ δεν αρνήθηκε το «Κ», το «κομμουνιστικό» δηλαδή, παρότι η 
κριτική του ήταν σφοδρή για το σοβιετικό μοντέλο, όπως το είχαμε μάθει και το οποίο γινόταν όλο και χειρότερο. Δεν 
ήταν ποτέ με την περεστρόικα και την γκλάσνοστ,12 γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι αυτό θα συμβάλει στην ανανέωση της 
αριστεροσύνης με οποιονδήποτε τρόπο.

Η.Ν.: Είναι η περίοδος αυτή που λες όμως, εκεί γύρω στα ’85-’86, όταν κλείνει η πρώτη φάση στη λειτουργία του 
Πολίτη. Ο Πολίτης, ως το κατεξοχήν επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Αριστεράς, σταματάει να είναι μηνιαίος 
και γίνεται δεκαπενθήμερος.

Π.Μ.: Στην πραγματικότητα, ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια, γιατί όλα έδειχναν ότι έπρεπε να κλείσει – οι πωλήσεις 
του και οι συνδρομές του ήταν χαμηλά, η κομματική περίσφιξη, να την πω έτσι, δηλαδή η αδυναμία του περιοδικού 
ως συλλογικού οργάνου σκέψης να επηρεάσει τον οικείο του πολιτικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, διά της βουλησιαρχίας, 
ο Άγγελος είπε ότι όχι μόνο δεν θα κλείσει, αλλά θα γίνει και δεκαπενθήμερος. Ήταν μια διαρκής μάχη το να βγαίνει 
ο Πολίτης ως δεκαπενθήμερος· οικονομικά, εργασιακά, ως προς την παραγωγή των κειμένων, ήταν πολύ δύσκολο – 
πέφταν τα ξενύχτια το ένα πάνω στ’ άλλο. Ήμασταν πιο νέοι σε ηλικία τότε και τα αντέχαμε τα ξενύχτια. Ο Άγγελος 
τα άντεχε περισσότερο και είχε και ένα εξαιρετικό προτέρημα: όταν ήταν κουρασμένος μπορούσε, την ώρα εκείνη, να 
ξεκλέψει ένα μισάωρο ύπνου και μετά να είναι φρεσκότατος.
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Το πρώτο τεύχος του Δεκαπενθήμερου Πολίτη, 5/11/1983 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Το πρώτο τεύχος του Δεκαπενθήμερου Πολίτη, 5/11/1983 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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________________________
13. Βλ. Άγγελος Ελεφάντης, Διά γυμνού οφθαλμού, Αθήνα, Πόλις, 1998. 
14. Ο Κυριάκος Ντελόπουλος (1933-2020) ήταν βιβλιοθηκονόμος, συγγραφέας και βιβλιοκριτικός. Μεταξύ των βιβλίων που έχει γράψει 
είναι το Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα 1800-2004: Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας: 2.261 συγγραφείς, 4.117 
ψευδώνυμα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2005.

Το κτίριο του Πολίτη στην ΚέκροποςΤο κτίριο του Πολίτη στην Κέκροπος

ΣΤΗΝ ΚΕΚΡΟΠΟΣΣΤΗΝ ΚΕΚΡΟΠΟΣ

Η.Ν.: Ήσασταν πάντα σ’ εκείνο το κτίριο στην Κέκροπος, έτσι δεν είναι;

Π.Μ.: Ναι, στο κτίριο στην Κέκροπος, το οποίο είχε, μάλλον, πάρα πολλούς τοίχους, τους οποίους ο Άγγελος, σαν 
διαμπερής που ήτανε, σιγά-σιγά τους γκρέμισε, γιατί ήθελε ανοιχτοσύνη, το παραδώσαμε σχεδόν μονόχωρο. Τα χέρια 
του, άλλωστε, πιάνανε σε οτιδήποτε· ο Μίμης Μαρωνίτης έλεγε ότι και η γραφή του είναι χειρωνακτική. Και πράγματι 
το ένιωθες και όταν έβλεπες το χειρόγραφό του και όταν τον άκουγες να πολυβολεί με τη γραφομηχανή· γιατί μιλάμε 
για πολυβόλο. Παρήγε κείμενα υψηλής ποιότητας μέσα σε λίγο χρόνο. Πώς το έκανε αυτό; Το έκανε γιατί τα είχε 
ήδη δουλεμένα και όσα έλεγε στις συζητήσεις που προηγούνταν, ήταν ήδη τυπωμένα στο μυαλό του. Δεν είχε να 
κάνει πολλές διορθώσεις μετά, σπάνια έκανε διορθώσεις στον εαυτό του. Χάρη στην ψηφιοποίηση, οποιοσδήποτε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία του Άγγελου, να δει ότι είχε γράψει πολύ περισσότερα 
κείμενα από όσα μπορεί να υποθέσει κανείς, τα οποία είναι και αδύνατο να βγουν επιλεκτικά σε τόμους. Έχουν βγει 
τα κείμενά του στη στήλη «Διά Γυμνού Οφθαλμού»,13 για παράδειγμα, αλλά και πάλι ο χαρακτήρας του Άγγελου, η 
μαχητικότητά του, βρίσκεται και στα πιο μικρά σχόλιά του. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί ένας νέος Κυριάκος 
Ντελόπουλος14 να δει και τα ψευδώνυμά του, γιατί θα πρέπει και αυτά να τα αποκωδικοποιήσουμε.

Η.Ν.: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω: εσύ δεν είσαι κατάλληλος για να αποκρυπτογραφήσεις αυτά τα ψευδώνυμα;
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Π.Μ.: Ναι, μερικά τα θυμάμαι, όπως θα τα θυμούνται σίγουρα και ο Γιώργος Καρράς και ο Δαμιανός Παπαδημητρόπουλος, 
γιατί και εμείς είχαμε ψευδώνυμα. Έπρεπε να δίνουμε την εντύπωση ότι ο παραγωγικός, ας πούμε, πυρήνας είναι πολύ 
μεγάλος, οπότε τον πολλαπλασιάζαμε δια της ψευδωνυμίας.

Η.Ν.: Ως συντακτική επιτροπή κάνατε τακτικές συνεδριάσεις;

Π.Μ.: Οι συνεδριάσεις ήταν τακτικότατες και δημοκρατικότατες, άσχετα με το ότι η γνώμη του Άγγελου τις περισσότερες 
φορές υπερίσχυε· αυτό δεν είχε σημασία. Ξεκινούσε ένας θαυμάσιος διάλογος που συνεχιζόταν στην ταβέρνα, στον 
Τσάρο, και συνεχιζόταν και με την επιστροφή πίσω στα γραφεία του Πολίτη. Έτσι, κάποια στιγμή οι σκέψεις γίνονταν 
κείμενα· βασανιστικά μερικές φορές, και για μας και για τις κοπελιές που ήταν στα μηχανήματα.

Η.Ν.: Μάλιστα είχατε κατορθώσει η παραγωγή να γίνεται μέσα στα γραφεία, σχεδόν, έτσι δεν είναι;

Π.Μ.: Ναι, η παραγωγή γινόταν μέσα στα γραφεία, όπως και η παραγωγή της μακαρονάδας που γινόταν και αυτή μέσα 
στα γραφεία, κάθε Παρασκευή. Άλλη μια επινόηση του Άγγελου προς ενίσχυση του περιοδικού και των φιλικών 
σχέσεων. Το κτίριο στην Κέκροπος είχε γίνει στέκι, κάθε Παρασκευή έφτιαχνε μακαρονάδα ο Άγγελος ή ο Παύλος 
Κρέμος, ως ιταλομαθής και ιταλοσπουδαγμένος. Ήταν ένα εξαιρετικό κτίριο, όταν το βρήκαμε ήταν σε κατάσταση 
προχωρημένης φθοράς. Θυμάμαι την ημέρα που, σαν μικρότερο, με ανέβασε ο Άγγελος σ’ ένα παταράκι για να δω τι 
είχε εκεί και βρήκα κάτι κουτιά, τα οποία του τα έδωσα και ήταν, κυρίως για αυτόν, μια αποκάλυψη, καθώς περιείχαν 
ιστορικό υλικό από το ’44: προκηρύξεις, βιβλιαράκια τα οποία πρέπει να ήτανε κάποιας τροτσκιστικής ομάδας· αυτά τα 
κράτησε ο Άγγελος. Εμένα μου έδωσε ένα από τα πρώτα βιβλιαράκια που είχε εκδώσει το ΣΕΚΕ –το έχω ακόμα–, ένα 
κείμενο κατά του αλκοολισμού από τη σκοπιά της Αριστεράς.15 Είναι θαυμάσιο, μου λέει, οι πλούσιοι καταβροχθίζουν 
σαμπάνια και εσείς πίνετε τη ρετσινούλα· μην πίνετε ρετσίνα, διότι κάνει κακό κ.λπ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ

Η.Ν.: Και στις συνεδριάσεις αυτές της συντακτικής επιτροπής υπήρχαν διάφορες αποχωρήσεις σιγά-σιγά;

Π.Μ.: Ναι, υπήρξαν και συγκρούσεις και τσακωμοί, από πολύ παλιά. Μπορώ να θυμηθώ την αποχώρηση –και ο 
χαρακτηρισμός που χρησιμοποιώ είναι ήπιος– του Κώστα Ζουράρι, ο υπερθουκυδιδισμός του οποίου ήταν ενοχλητικός 
για όλους. Γιατί έγραφε ο Ζουράρις τρεις σελίδες κείμενο και έβαζε 60 παραπομπές στον Θουκυδίδη. Κάποια στιγμή 
ο Άγγελος σε ένα «και» –στον συμπλεκτικό σύνδεσμο εννοώ– έβαλε αστερίσκο και πρόσθεσε από κάτω «Θουκυδίδου 
τάδε» και ο Ζουράρις ενοχλήθηκε…

Η.Ν.: Κάνατε και τέτοιες πλάκες μεταξύ σας;

Π.Μ.: Ναι, έκανε και τέτοιες πλάκες. Γίνονταν κι άλλες πλάκες. Στην αντιπαραβολή των κειμένων που κάναμε με τον 
Άγγελο, τα πλάγια τα έλεγα ψέλνοντας, για οικονομία λέξεων.

Η.Ν.: Όταν γίνεται η διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού και ο Άγγελος παίρνει την πλευρά της κομμουνιστικής ανανέωσης, 
συμμετέχει και στη δημιουργία της Εποχής, έτσι δεν είναι;

Π.Μ.: Συμμετέχει στη δημιουργία της Εποχής· μάλιστα είχε αναθέσει σε μένα, στον Γιώργο Κοροπούλη, στον Νίκο 
Ξυδάκη και στον Ηλία Κανέλλη την τελευταία σελίδα της Εποχής. Ήδη αυτό μπορεί να δείξει πόσο μπορεί να 
ποικίλλει η κατάληξη των ανθρώπων.

Η.Ν.: Εκείνη την εποχή είσαστε μια παρέα και εσείς οι τέσσερις περίπου ομονοείτε· και αυτό αφορά όλο τον κύκλο 
του Πολίτη.

Π.Μ.: Ναι, εκείνη την εποχή, περίπου ομονοούμε.

________________________
15. Αναφέρεται στο Α. Αρδίτης, Ο αλκολισμός, Αθήνα, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος – Εκδοτικό Τμήμα των Νεολαίων, 1919.
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Ο Πολίτης, τχ. 103, 9/2002 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Ο Πολίτης, τχ. 103, 9/2002 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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Η.Ν.: Έχουν περάσει 30 χρόνια και σήμερα σίγουρα δεν ομονοείτε.

Π.Μ.: Ε, είναι προφανές και από τη δημόσια παρουσία του καθενός, αλλά δεν έχει σημασία πια.

Η.Ν.: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, όμως, που αφορά όλον τον κύκλο του Πολίτη.

Π.Μ.: Αφορά όλον τον χώρο της Αριστεράς και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, το πρόβλημα που εγώ βλέπω 
είναι ότι από την υπερβολή –ας την πω υπερβολή– των συζητήσεων, των προσωπικών συγκρούσεων που υπήρχαν 
τότε, φτάσαμε τώρα μάλλον να φοβόμαστε να ξανανοιχτούμε σε διάλογο, σε σύγκρουση, σε συζήτηση. Ίσως γιατί 
κουραστήκαμε, μεγαλώσαμε, ίσως γιατί δεν θέλουμε να παίξουμε σε μια ζαριά όλα τα αισθήματα και την αγάπη 
που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ανάλογα με τον βαθμό απολυτότητας του καθενός τώρα, δηλαδή, το 
πώς συγκρουόμαστε. Είναι καλό να συγκρούονται τα εγώ. Στην περίπτωση του Πολίτη, τα εγώ συγκρούστηκαν 
παραγωγικά, όπως αποδείχθηκε. Το περιοδικό υπήρξε εργαστήριο πολιτικής σκέψης και κριτικής και έδειξε με τον 
τρόπο του πώς μπορεί να είναι ένας διανοούμενος – μέσα από τον ασκητικό τρόπο που επέλεξε, τελικά, ο Άγγελος να 
υπάρξει ως διανοούμενος. Ο Άγγελος δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πιθανότητα να δουλέψει στο Πανεπιστήμιο, ούτε 
τελικά πείστηκε –γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις– να δουλέψει σε ειδική θέση, εξωτερικού συνεργάτη δηλαδή, σε 
εφημερίδες πέραν της Αριστεράς, με δική του στήλη και με μια αμοιβή, προφανώς, η οποία θα ήταν στο ύψος της 
οξύνοιάς του και της δυνατότητάς του να γράφει. Τελικά, δεν είπε ναι σε καμία από τις προτάσεις. Ήθελε ο χρόνος 
του να είναι όλος αφιερωμένος στον Πολίτη, εκείνη τη μακρότατη περίοδο. Στην αριστεροσύνη του δηλαδή· το αιέν 
αριστερεύειν το έβλεπε μέσα από τον Πολίτη· το αιέν αριστερεύειν ήταν το δικό του δόγμα. 

Η.Ν.: Και μετά, βέβαια, πήγε και στην Εποχή και στην Αυγή.

Π.Μ.: Μετά ναι, στην Αυγή με τα «Ενθέματα».
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________________________
16. Άγγελος Ελεφάντης, Minima memorialia. Η ιστορία του παππού μου, Αθήνα, Πόλις, 2001.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΒΙΩΜΑΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΒΙΩΜΑ

Η.Ν.: Σχετικά με αυτό που είπες για μια πιο ακαδημαϊκή πορεία, νομίζω ότι δεν την επιδίωξε ποτέ. Αμέσως μετά τη 
Μεταπολίτευση, όταν βγήκε το βιβλίο του για το ΚΚΕ την περίοδο του Μεσοπολέμου –το οποίο, όπως είπαμε, ήταν 
η μεταπτυχιακή του εργασία αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι περισσότερο και από διατριβή–, θα μπορούσε να 
συνεχίσει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί τον ενδιέφερε, αλλά δεν το έκανε.

Π.Μ.: Να συνεχίσει την ιστοριογραφία;

Η.Ν.: Την ενασχόλησή του με την ιστορία, έστω του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά δεν το έκανε.

Π.Μ.: Δεν το έκανε, διότι ο χρόνος είναι πάντα στενός. Το να βγαίνει ένα περιοδικό, με τον τρόπο με τον οποίο ήθελε ο 
Άγγελος να βγαίνει, προϋπέθετε συζητήσεις επί συζητήσεων, προϋπέθετε χρόνο. Και δεν μπορούσε να κλέβει χρόνο, 
να επινοεί χρόνο, γιατί ήταν και κοινωνικότατος άνθρωπος, όπως ξέρεις, τις χαιρόταν τις παρέες του. Δεν ήταν με 
το ρολόι στο χέρι. Για μένα είναι στεναχώρια μεγάλη που δεν έγραψε κι άλλα βιβλία. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κενό 
σε αυτό, γιατί είχε να πει εξαιρετικά πράγματα, πολλά από τα οποία τα έλεγε ενόσω μιλούσε. Επειδή ήμασταν και 
κοντονομίτες –Ευρυτάνας αυτός, Αιτωλοακαρνάνας εγώ–, όσα ξέρω για την Κατοχή και την Αντίσταση στην περιοχή 
της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας τα έμαθα από τις αφηγήσεις του Άγγελου, που όταν είχε όρεξη δεν 
τέλειωνε με τίποτα και δεν χρειαζόταν καν να τον τσιγκλήσεις για να σου τα πει.

Η.Ν.: Ναι, έχει γράψει μερικά και για τον θείο του, τον ΕΛΑΣίτη δάσκαλο, αλλά είναι περισσότερο προσωπικές 
αναμνήσεις και λιγότερο ιστορία, όπως το βιβλίο του Minima Memorialia.16 

Από αριστερά: ο Τάκης (αδελφός του πατέρα του Άγγελου, Γιώργου), ο Άγγελος, η αδελφή του Κατίνα και η Ελένη Από αριστερά: ο Τάκης (αδελφός του πατέρα του Άγγελου, Γιώργου), ο Άγγελος, η αδελφή του Κατίνα και η Ελένη 
(γυναίκα του Τάκη), 10/8/1955(γυναίκα του Τάκη), 10/8/1955
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Π.Μ.: Τη σχέση του με την ιστορία τη ζούσε και έτσι ο Άγγελος, δηλαδή έγινε αυτός που έγινε επειδή ήταν μέσα σε 
αυτό που λένε «καμίνι». Φτιάχτηκε μέσα στο καμίνι: οι μετακινήσεις του πατέρα του ανά την Ελλάδα, η επιστροφή 
στο Νεοχώρι και στον Τυμφρηστό, όπου ήταν το χωριό της μάνας του… Με άλλα λόγια, την Αριστερά την έζησε μέσα 
από το κυνήγι της, μέσα από το Βουνό και την ιστορία, έτσι την έζησε. Η ιστορία για αυτόν δεν ήταν ένα ανάγνωσμα, 
ήταν βίωμα. 

Η.Ν.: Σχεδόν καθημερινό.

Π.Μ.: Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε το πρίσμα μέσα από το οποίο έβλεπε την ιστορία. Ναι, δυστυχώς δεν 
ασχολήθηκε περισσότερο με την ιστορία, αλλά ευτυχώς υπήρξε ο Πολίτης.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Η.Ν.: Θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό. Η επιστημονική παραγωγή που δημοσιεύτηκε στον Πολίτη, κυρίως την πρώτη 
δεκαετία, αποτελεί ακόμη και σήμερα μια παρακαταθήκη. Δηλαδή, το γεγονός ότι αποφασίστηκε να ψηφιοποιηθεί ο 
Πολίτης, να αναρτηθεί και να είναι διαθέσιμος στην έρευνα, έχει να κάνει και με αυτή την πρώτη δεκαετία, όπου 
μπορεί κανείς να αναζητήσει βασικότατα επιστημονικά άρθρα.

Π.Μ.: Ναι, πολύ σημαντικά άρθρα και ελπίζω να αποτελέσουν μια ευκαιρία όχι μόνο για κάποιες μεταπτυχιακές 
εργασίες ή διδακτορικές διατριβές, αλλά για πραγματική ανάγνωσή τους. Όχι όλων των κειμένων, φυσικά· τα κείμενα 
κουβαλούν το βάρος της ηλικίας τους.

Η.Ν.: Είναι ευκαιρία να γίνει ξανά και μια πολιτική κουβέντα πάνω στη διαμόρφωση της ανανεωτικής Αριστεράς.

Π.Μ.: Να δούμε ποιες από τις ιδέες που εισηγήθηκε και υπερασπίστηκε ο κύκλος του Πολίτη –για να επανέλθουμε 
σ’ αυτόν τον ορισμό, παρότι είπαμε ότι είναι πολυγωνικός κύκλος– άφησαν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο στίγμα. 
Πιστεύω, για παράδειγμα, ότι η άποψη του Μάκη και του Άγγελου για το ΠΑΣΟΚ και τον λαϊκισμό μπορεί να ήταν 
απόλυτη αλλά τη βλέπουμε να επαληθεύεται κάθε μέρα. Η άποψή τους για την παγερή αδιαφορία με την οποία 
οφείλει η Αριστερά να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε ποτέ κομματική άποψη, αλλά επηρέασε σταδιακά. Δηλαδή 
είδαν τα όρια του ΠΑΣΟΚ και τα είδαν με πάρα πολλούς τρόπους. Άσχετα αν ακόμα και τώρα χαριεντίζονται με το 
ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

Η.Ν.: Νομίζω, επίσης, ότι θα είχε ενδιαφέρον να δούμε το πώς οι πολιτικές και ιδεολογικές παρεμβάσεις του Πολίτη 
θα διαβάζονταν σήμερα από ανθρώπους που, ενώ τότε ήταν μια ενιαία παρέα, τώρα ο καθένας βρίσκεται…

Π.Μ.: …στο πόστο του και στη μοναξιά του.

Η.Ν.: Ναι, ο καθένας βρίσκεται σε διαφορετική θέση και διαβάζει διαφορετικά αυτά τα περιεχόμενα.

Π.Μ.: Έχεις απόλυτο δίκιο.

Η.Ν.: Μπορώ να φανταστώ, δεν θέλω να πω ονόματα, ότι ο καθένας θα τα διαβάζει από τελείως διαφορετική οπτική 
γωνία.

Π.Μ.: Ας αφήσουμε τα γυαλιά τα σημερινά· δηλαδή δεν χρειάζεται να διαβάζεις την εφημερίδα Πράσινη του 
Παναθηναϊκού με τα γυαλιά που διαβάζεις τον Γαύρο του Ολυμπιακού. Ο Πολίτης δεν ήταν δογματικό περιοδικό. Ήταν 
ισχυρογνώμων ο Άγγελος, αλλά το περιοδικό δεν ήταν δογματικό. Καταρχάς, φιλοξενούσε και απόψεις με τις οποίες 
ο Άγγελος δεν συμφωνούσε. Δεν ήταν μονογνωμικό περιοδικό, δεν ήταν μονοκαλλιέργεια του Άγγελου. Γι’ αυτό το 
ξαναλέω: δεν ήταν ο Πολίτης του Άγγελου, ήταν ο Άγγελος του Πολίτη. Μπορούμε να δούμε τη διαδρομή του καθενός, 
τη συγγραφική, τη δημοσιογραφική, τη δοκιμιογραφική, όχι την κομματική ή άλλη, μέσα από τα κείμενά του, μέσα 
από την παρουσία του, την αποχώρησή του, το κενό που άφηνε, την επιστροφή του, γιατί διαρκώς υπήρχαν τέτοιες
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ζυμώσεις. Ήταν ένας ζωντανός χώρος με ανθρώπους που είχαν ισχυρές απόψεις, μεγάλη καλλιέργεια και βάθος μνήμης. 
Και δεν ήταν υποχρεωτικό να συμφωνούν πάντα. Ποτέ δεν συμφωνούσαν πάντα. Αυτό ήταν γονιμότητα, δεν ήταν α-γονία. 
Πάντα η σκιά του Άγγελου ήταν η βαρύτερη από όλες, μερικοί την αποδέχονταν σαν ευλογία –δεν θα πω κάτι λιγότερο– 
πολλοί μάθαν δίπλα του να γράφουν, να παρακολουθούν. Έμαθαν πρώτα απ’ όλα να βλέπουν, όχι να γράφουν. Και ο ίδιος 
έμαθε, σταδιακά, να βλέπει πράγματα που δεν τα έβλεπε μέχρι τότε μέσα από τους νεότερους, με τους οποίους ερχόταν 
σε επαφή.

Η.Ν.: Αλλά και μέσα από κάποιες απογοητεύσεις που ήρθαν στη διαδρομή.

Π.Μ.: Και παραήτανε πολλές, η μια μετά την άλλη. Γι’ αυτό και ήταν να κλείσει ο Πολίτης. Τελικά αντί να κλείσει κάναμε 
υπερφαλάγγιση της πραγματικότητας και βγήκε δεκαπενθήμερος. Ναι, οι απογοητεύσεις ήταν πολλές.

Η.Ν.: Ούτε ο δεκαπενθήμερος άντεξε.

Π.Μ.: Όχι, δεν θα μπορούσε να αντέξει.

Η.Ν.: Σε αυτό συντέλεσε και η ασθένεια του Άγγελου, έτσι δεν είναι;

Π.Μ.: Ίσως η υποχώρηση του Δεκαπενθήμερου Πολίτη να ξεκίνησε και νωρίτερα, γιατί ο κύκλος των ανθρώπων που θα 
μπορούσε να προσφέρει εργασία, κείμενα και οικονομική υποστήριξη, στένευε.
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Η.Ν.: Μεγαλώνανε οι άνθρωποι.

Π.Μ.: Μεγάλωναν οι άνθρωποι, μεγάλωναν οι ανάγκες τους, έβρισκαν τον βιοποριστικό προσανατολισμό τους και ο κύκλος 
στένευε. Η Αριστερά τον πέρασε τον μαρασμό της γενικότερα. Οπότε δεν θα μπορούσε ο Πολίτης να μείνει ανεπηρέαστος.

Η.Ν.: Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στον 21ο αιώνα, νομίζω.

Π.Μ.: Στον 21ο αιώνα, όχι. Ο 21ος αιώνας μάς παρέλαβε διαφορετικά και δεν ξέρω τι θα μας παραδώσει στον 22ο.

Η.Ν.: Το τι θα παραδώσει στον 22ο, εμείς τουλάχιστον οι δύο, δεν πρόκειται να το δούμε, απέχουμε αρκετά από κει. 
Παντελή μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.

Π.Μ.: Εγώ, Ηλία, σε ευχαριστώ. Μια κουβέντα, αν μου επιτρέπεις, στο τέλος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι υπάρχουν 
πάρα πολλοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως το πού βρίσκονται τώρα πολιτικά και ιδεολογικά, που αγαπούν απέραντα τον 
Άγγελο, αγαπούν επίσης και εκτιμούν απέραντα τον Πολίτη, σαν συνολική παρουσία στη διάρκεια των δεκαετιών και θα 
χαρούν ιδιαίτερα με την ψηφιοποίησή του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν μια καινούργιου τύπου κοινότητα, μια 
συλλογικότητα που θυμάται τον Πολίτη με αγαθά αισθήματα και θα χαρεί ιδιαίτερα με την ψηφιοποίηση. Αλλά, πρέπει 
να πούμε ότι ο Πολίτης δεν ανήκει σε κανέναν, ούτε και ο Άγγελος.

Η.Ν.: Δεν είναι ο Πολίτης του Άγγελου, είναι ο Άγγελος του Πολίτη, όπως είπες.

Π.Μ.: Και η μνήμη του Πολίτη και η μνήμη του Άγγελου είναι κοινή περιουσία. Να ’σαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

Η.Ν.: Ευχαριστώ πολύ, καλή Κυριακή. 

* Η εικονογράφηση προέρχεται από τον αφιερωματικό τόμο Για τον Άγγελο. Στη μνήμη του Άγγελου Ελεφάντη 1936-
2008, Αθήνα, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2013.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς για την παραχώρηση των φωτογραφιών και τον Αλέκο 
Χατζηδάκη για τη γραφιστική τους επεξεργασία.

Ο Άγγελος Ελεφάντης σε ομιλία του, 2002Ο Άγγελος Ελεφάντης σε ομιλία του, 2002
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Ο Δεκαπενθήμερος Πολίτης, τχ. 38, 4/7/1997 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Ο Δεκαπενθήμερος Πολίτης, τχ. 38, 4/7/1997 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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Άγγελος Ελεφάντης (1936-2008)*

ΕΠΕΣ, συλλόγου των ελλήνων φοιτητών του Παρισιού, στο ΔΣ του οποίου υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος), L’ Autre 
Grece (αντιδικτατορική έκδοση των Ελλήνων του Παρισιού) και Αγώνας (όργανο του ΚΚΕ εσωτερικού στο Παρίσι).

Έζησε στο Παρίσι μέχρι την πτώση της χούντας, οπότε και επέστρεψε στην Αθήνα. Από τον Μάιο του 1976 ήταν μέλος 
της γραμματείας σύνταξης, και στη συνέχεια, μέχρι και τον θάνατό του, διευθυντής και εκδότης του περιοδικού Ο 
Πολίτης, καθώς και Δεκαπενθήμερος Πολίτης – καθώς και των ομώνυμων εκδόσεων.

Στα χρόνια της μεταπολίτευσης, από τις στήλες του περιοδικού και γενικότερα με τη δημόσια παρουσία του, υπεράσπισε 
μαχητικά τις ιδέες της ανανεωτικής Αριστεράς. Μετείχε στην Κίνηση των 400 και άλλες πρωτοβουλίες ανένταχτων για 
τη συγκρότηση του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς.

Το διάστημα 1987-1990 εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά, του οποίου υπήρξε μέλος της Πολιτικής 
Γραμματείας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και βασικός συνεργάτης της εφημερίδας Η Εποχή, καθώς και του περιοδικού 
Κάπα. Γράφει τακτικά στα «Ενθέματα», από το πρώτο τους φύλλο, το 1996, ενώ το 2000 αναλαμβάνει και την επιμέλειά 
τους. Ακόμα, διετέλεσε διαδοχικά αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και μέλος του ΔΣ της Αυγής.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), όπου επιμελούνταν και 
τη σειρά «Μαρτυρίες». Επίσης, δίδαξε για δύο χρόνια, με αντικείμενο τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στα «Εργαστήρια των 
ΑΣΚΙ», στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου.

Ο Άγγελος Ελεφάντης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1936 στο Καρπενήσι. 
Ο πατέρας του, Γιώργος, δικαστικός διορίζεται το 1939 στην Καρδαμύλη 
Μεσσηνίας, όπου και μετακινείται όλη η οικογένεια. Παραμένουν εκεί μέχρι 
το 1941, οπότε λόγω του πολέμου μεταβαίνουν στο Νεοχώρι Τυμφρηστού 
Φθιώτιδας, γενέτειρα της μητέρας του Άγγελου, Σοφίας. Μετά την εκκένωση 
του χωριού από τον στρατό, τον Οκτώβριο του 1947, η οικογένεια 
έρχεται στην Αθήνα. Τότε ο πατέρας του, άνθρωπος με ενεργό δράση 
στο αντιστασιακό κίνημα (όπως και ο θείος του Θανάσης), εκδιώκεται από 
την υπηρεσία λόγω «πολιτικών φρονημάτων». Επανέρχεται το 1948 στην 
υπηρεσία και μετατίθεται στη Μήλο, όπου εγκαθίσταται η οικογένεια μέχρι 
το 1953. Έρχονται στην Αθήνα μετά το 1953 και κατοικούν στο Χαλάνδρι. 
Ο Άγγελος τελείωσε το Γυμνάσιο στο Χαλάνδρι, όπου, σημειωτέον, ήταν 
άριστος μαθητής.

Σπούδασε στη Νομική Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1964. Στα 
φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στη νεολαία της ΕΔΑ. Το φθινόπωρο του 
1964 πηγαίνει στο Παρίσι, όπου σπούδασε ανθρωπολογία και κοινωνιολογία 
στη Σορβόννη και ιστορία στην Ecole Pratique des Hautes Etudes, με 
καθηγητή τον Ζωρζ Χωπτ. Το 1973 παρουσίασε την (ανέκδοτη μέχρι σήμερα) 
εργασία του Le Parti Communiste de Grece devant la Resistance. Το 1968, 
με τη διάσπαση του ΚΚΕ, εντάχθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού. Μετείχε ενεργά 
στην έκδοση των περιοδικών: Ελληνική Παρουσία, Πορεία (όργανο της

________________________
* Το βιογραφικό του Άγγελου Ελεφάντη προέρχεται από τον αφιερωματικό τόμο Για τον Άγγελο. Στη μνήμη του Άγγελου Ελεφάντη 1936-
2008, Αθήνα, Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2013.

Ο Άγγελος Ελεφάντης στην Αθήνα, Ο Άγγελος Ελεφάντης στην Αθήνα, 
λίγο μετά την επιστροφή του από τη λίγο μετά την επιστροφή του από τη 
Γαλλία, 1976Γαλλία, 1976
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Την εποχή της έξαρσης του εθνικισμού, με τα μεγάλα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, υπήρξε ένας από τους διανοούμενους που πρωτοστάτησαν σε πρωτοβουλίες κατά του εθνικισμού, μεταξύ των 
οποίων και το κείμενο των «169».

Ο Άγγελος Ελεφάντης υπήρξε πολλές φορές υποψήφιος της Αριστεράς: το 1985 υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
του ΚΚΕ εσωτερικού· τον Μάιο του 1989, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά· 
τον Οκτώβριο του 1989 υποψήφιος στην Α΄ Αθήνας με την Αριστερή Πρωτοβουλία Κομμουνιστών-Ριζοσπαστών-
Οικολόγων· το 2000 στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΝ· το 2004 και το 2007 με τον ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ευρυτανίας. 
Έχει δύο παιδιά: τον Νικολά, από τον γάμο του με την Φρανσουάζ, που ζει σήμερα στη Γαλλία και την Άννα, από τον 
γάμο του με τη Μαριάννα Δήτσα.

Η συμβολή του Άγγελου Ελεφάντη στον τομέα των ιδεών, της πολιτικής και της πολιτικής σκέψης υπήρξε καίρια, 
και εκδηλώθηκε με ποικίλους τρόπους: ως εκδότη και διευθυντή του Πολίτη, ως βασικού αρθρογράφου της Εποχής 
και της Αυγής, ως εμπνευστή και εμψυχωτή πολλών πρωτοβουλιών και ανθρώπων, ως ενεργού και δραστήριου 
αριστερού. Το συγγραφικό έργο του είναι ογκώδες, καθώς εκτός από τα άρθρα, τα δοκίμια και τις μελέτες που 
συνέγραψε, επιμελήθηκε, μετάφρασε και εξέδωσε πλήθος σημαντικών έργων.

Βιβλία του: Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. ΚΚΕ και αστισμός στον Μεσοπόλεμο, Αθήνα, Ολκός, 1976 
(και επανεκδόσεις: Θεμέλιο 1979 και 2000)· Ο ανέρευτος σοσιαλισμός, εκδ. Ο Πολίτης, 1982· Στον αστερισμό του 
λαϊκισμού, εκδ. Ο Πολίτης, 1991· Δια γυμνού οφθαλμού, Αθήνα, Πόλις, 1998· Minima Memorialia. Η ιστορία του 
παππού μου, Αθήνα, Πόλις 2001· Μας πήραν την Αθήνα… Ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 1940-1950, 
Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002.

Επίσης, μετείχε σε πολλούς συλλογικούς τόμους, μεταξύ των οποίων: Ο Ιανός του εθνικισμού και η ελληνική βαλκανική 
πολιτική, εκδ. Ο Πολίτης, 1992 (επανέκδοση: Βιβλιόραμα, 2007)· Των αφανών. Τρεις ομιλίες για το βιβλίο της Παγώνας 
Στεφάνου, Αθήνα, ΑΣΚΙ-Θεμέλιο, 1998· Ισλάμ και Ευρώπη, εκδ. Ο Πολίτης – Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2002· 
Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Μελέτες αφιερωμένες στον Φίλιππο Ηλιού, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 2007. Επίσης είχε γράψει το κεφάλαιο «Το αντιστασιακό φαινόμενο» στο πολύτομο συλλογικό έργο Ιστορία 
του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, σε επιμέλεια του Βασίλη Παναγιωτόπουλου.

Επιμελήθηκε και μετέφρασε πολλά βιβλία και άρθρα. Κυριότερες μεταφράσεις του: Andre Leroi-Gourhan, Το έργο και 
η ομιλία του ανθρώπου. Τεχνική και γλώσσα, 2 τόμοι, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2000· Ζαν-Κλωντ 
Μισεά, Η εκπαίδευση της αμάθειας, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002· Ζαν Πωλ Σαρτρ, Υπέρ διανοουμένων συνηγορία, εκδ. Ο 
Πολίτης, 1994. Ακόμα, μαζί τη Ρούλα Κυλιντηρέα είχε μεταφράσει την αυτοβιογραφία του Λουίς Αλτουσέρ, με τίτλο 
Το μέλλον διαρκεί πολύ (εκδ. Ο Πολίτης), ενώ μαζί με την Ελένη Καλαφάτη το Φυλή-Ένθος-Τάξη: οι διφορούμενες 
ταυτότητες του Ετιέν Μπαλιμπάρ και του Ιμμάνουελ Βαλερστάιν (εκδ. Ο Πολίτης).
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