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συνέντευξη
ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ «ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ/KAΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ�

Ο έξτρα χρόνος της Ιστορίας

Ό 
ταν ο Θανάσης Σκρουµπέλος 
γράφει,σταγόνες αίµατος, µε-
λανιού και παρελθόντος ανα-
κατεύονται σε ένα χαρµά-
νι ακαταµάχητο. Με καριέρα 
στον κινηµατογράφο, στην τη-

λεόραση, στη δηµοσιογραφία, µε πλού-
σιο συγγραφικό έργο και µε αριστερό 
πρόσηµο  διωκόµενος από την δικατα-
τορία . Στο νέο του βιβλίο «Το µπαράζ / 
Καλλιθέα, αγάπη µου» που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Τόπος» αφηγείται µε 
µυθιστορηµατικό τρόπο τον αγώνα µπά-
ραζ της Καλλιθέας µε µια από τις «αγα-
πηµένες  οµάδες» της χούντας, το Κο-
ρωπί, για την άνοδο στη Β’ Εθνική. Ο 
αγώνας γίνεται στη Χαλκίδα, παρουσία 
10.000 φιλάθλων, µε νικήτρια την Καλ-
λιθέα. Χιλιάδες λαού, παρά την απαγό-
ρευση κάθε είδους συγκεντρώσεων και 
το ζοφερό κλίµα της εποχής, κατακλύ-
ζουν την πόλη της Καλλιθέας και πανη-
γυρίζουν έντονα. Το BBC µεταδίδει πως 
πρόκειται για «την πρώτη µαζική αντιδι-
κτατορική εκδήλωση στην Ελλάδα».  Μι-
λήσαµε για τον χαµένο ροµαντισµό, τον 
Κώστα ∆αβουρλή και τη ζοφερή πραγµα-
τικότητα. 

Προσπαθώ να ξεντυθώ από µια 
βουβή θλίψη και απογοήτευση που 

Το άτιµο το χρήµα, τα 
χρυσά δόντια του καρχα-
ρία. Θα µας φάει όλους.

ΜΟΤΟ

νοιώθω από την τραγωδία στα Τέ-
µπη, αλλά µου είναι δύσκολο. Πόσο 
αµέτοχος ή πόσο συµµέτοχος µπορεί 
να νοιώσει κάποιος; Σας έχει κουρά-
σει και σας ο ποδόγυρος µε το µπα-
λάκι (να η µπάλα και πάλι!) των ευ-
θυνών; Θα µε ενδιέφερε για αρχή η 
τοποθέτησή σας

Πήγαν στη µάνα δυο καρβουνιασµέ-
να µέλη. Είναι ο γιος σας της είπαν. Τα 
’πιασε στις χούφτες, της κάψαν την καρ-
διά. «Μα ο γιος µου ένα ταξίδι ρέχτηκε 
να πάει, όχι σε πόλεµο µε µπόµπες να-
πάλµ», τους είπε. Κι αυτοί γέλασαν. «Μα 
δεν το ’χετε καταλάβει, σ’ αυτόν τον τό-
πο ποτέ δεν τελείωσε ο πόλεµος... Κοιτά-
χτε τα δόντια µου, είναι από χρυσάφι και 
θέλω κι άλλο…» Της έδειξε τα χρυσά κο-
φτερά του δόντια, γεµάτα σάρκες και αί-
µα... «Καρχαρίας µου µοιάζετε», είπε τρο-
µαγµένη η µάνα... «Όχι, κυρία µου, Πο-
λιτικός»... της είπε ο ένας ο πιο φιλελές. 
«Χρηµατιστής», της είπε ο άλλος.

Ο µέγας σοφός Κολοκοτρώνης είχε πει: 
«Τούτο το βιλαέτι ούτε φτιάχνει ούτε χα-
λάει». Τούτος ο τόπος πάντα –εκτός ελα-
χίστων εξαιρέσεων– είχε κατώτερους 
των περιστάσεων πολιτικούς και ενδοτι-
κούς προς τις εγγυήτριες δυνάµεις που 
και σήµερα µας επιβάλαν τα χρεωκοπη-
µένα λαµόγια τους Ιταλούς. Πείτε µια 
φορά κι εσείς ένα ΟΧΙ ρε, κοκοκοκό συ-
νέχεια; Ο κόσµος δυο φορές το είπε, το 
φώναξε. Πολέµησε γι’ αυτό. Εσείς;

Ένας αγώνας µπαράζ που είναι κά-
τι παραπάνω από ένα µατς ανόδου. 
Τι πραγµατικά διακυβεύτηκε σε αυ-
τό το παιχνίδι; 

Τότε, γιατί το 
έχουµε ξεχάσει 
τώρα, ο φόβος 
φύλαγε τα έρη-
µα. Χαφιές σε κά-
θε γωνιά µέχρι 
και στην είσοδο 
της πολυκατοικί-
ας. Κανείς δεν µι-
λούσε, πλην ορι-
σµένων που εί-
χαν βγει µυστικά 
στον αγώνα κατά 
των χουνταίων. 
Οπότε –µέχρι 
και πριν την εξέ-
γερση της Νοµι-
κής που έσπα-
σε ο φόβος– κα-
νείς δεν τολµού-
σε να εκφραστεί. 
Όµως όταν δι-
νόταν η ευκαι-
ρία, µέσα από 
κάποια κάλυψη, 
όπως στην κη-
δεία του Γέρου και 
του Σεφέρη και οι µαθη-
τές στις κιτσογιορτές των χου-
νταίων, έτσι και στον επινίκιο εορτασµό 
στην πλατεία της Καλλιθέας βγήκαν όλα 
τα συµπιεσµένα συναισθήµατα. Μην ξε-
χνάµε ότι και τον αγαπηµένο τους ∆ή-
µαρχο, τον Γιάννη Γάλλο, τον είχαν βα-
σανίσει ως κρατούµενο και τον κρατού-
σαν εκτοπισµένο οι χουνταίοι. Άλλο ένα 
στοιχείο που λειτούργησε και ξέσπασε 
ο κόσµος ήταν ότι το Κορωπί τότε ήταν 
από τις ευνοούµενες οµάδες του «στρα-
τονταραβεριτζή» Ασλανίδη.

Το χουντικό καθεστώς όπως ανα-
φέρετε στο βιβλίο ήταν φιλικά προ-
σκείµενο στο ποδόσφαιρο σαν µέ-
σο χειραγώγησης και εκτόνωσης 
του φίλαθλου κόσµου. Ποια είναι η 
πραγµατική δύναµη της µπάλας σε 
σύγκριση µε τη κάνη ενός όπλου;

Η κάνη σηµαδεύει και η σφαίρα σκο-
τώνει. Η χειραγώγηση σε τόσο µαζικό 
επίπεδο σηµαδεύει ψυχές. Τα καταφέρ-
νει να κάνει τη ζηµιά στους πιο αδύνα-
µους. Όχι σε όλους κι ας µη µιλούν οι 
πολλοί. Μιλούν οι λίγοι για τους πολ-
λούς σε τέτοιους καιρούς. Αλλά υπήρξαν 
και ποδοσφαιριστές που σε αγώνα µέσα 
«τα βάλαν» σε δηµόσια θέα µε τους χου-
ντικούς. Όπως ο µέγας Βασίλης Μποτί-
νος που τα ’βαλε µε τον στρατιωτικό επί-

Συνέντευξη στον

Μιχάλη Παπαγεωργίου

τροπο  των χουνταίων Παπαποστόλου. 
(Έπαιξε αργότερα ρόλο στην απόπειρα 
κατά του Μακαρίου και στον φόνο του 
Γεωργκάτζη. Καραµπινάτη χούντα).

Το Ελ Πάσο, οι µι-
κρότερες κατη-
γορίες, το ερα-
σιτεχνικό πο-
δόσφαιρο, τα 
σπόρια στο χω-
νάκι, το χω-
µάτινο τερέν. 
Χωρίς να πέ-
σουµε σε λού-
µπες γραφικό-
τητας, αυτή εί-
ναι η καρδιά 
του αθλήµατος; 
Πηγαίνετε ακό-
µα σε αγώνες 
ερασιτεχνικού;

Ναι, είµαι 
οπαδός του Ατ-
τικού (Α΄ Αθη-
νών) στο ποδό-
σφαιρο και στο 
Βόλεϊ του Νηρέα 
και οι δύο οµά-
δες της γειτονιάς 
µου στον Κολω-

νό. Πηγαίνω καµία 
φορά και τους βλέπω. 
Ιστορικές οµάδες και 

οι δύο που µας γεµίζαν τις Κυριακές. Σή-
µερα όµως ακόµη και οι µικρές κατηγο-
ρίες «παίζουν» συρόµενες στη σκιά πιο 
δυνατών συλλόγων. Το άτιµο το χρήµα, 
τα χρυσά δόντια του καρχαρία. Θα µας 
φάει όλους.

Μερικές γρήγορες ποδοσφαιρι-
κές ερωτήσεις για το φινάλε. Είδατε 
ποτέ τη µεγάλη Παναχαϊκή του ∆α-
βουρλή από κοντά; Ο Παναθηναϊκός 
έφτασε όντως στο Γουέµπλεϊ µε τη 
βοήθεια της Χούντας ή µιλάµε για 
αστικό µύθο; Ποιος είναι ο καλύτε-
ρος παίκτης που είδαν τα µάτια σας 
και ποιος ο αγαπηµένος σας; Υπάρ-
χει εν έτει 2023 κάτι πιο σουρεαλι-
στικό από το να µετριούνται µε µε-
ζούρα τα δοκάρια;

Ναι και µετά στον Ολυµπιακό ο µε-
γάλος ∆αβουρλής. Είχα και φίλους από 
την Αµαλιάδα, την οικογένεια Μουλά, 
και όποτε ανέβαινε η Παναχαϊκή Αθήνα 
πήγαινα µαζί τους και βλέπαµε Στραβο-
πόδη, Μπέλη, Πυτιχιώτη, οµαδάρα και 
µε ∆αβουρλή στη σύνθεσή της. Το πο-
δόσφαιρο της µεζούρας είναι ένα σύ-
µπτωµα της διαπλοκής. Ο κάθε βλαχο-
πρόεδρος ή κουτσαβονταραβεριτζής επι-
χειρηµατίας λειτουργεί εργαλειακά  µε 
την µπάλα. Πιστεύω µπόρα είναι θα πε-
ράσει, θα τους ξεβράσει αυτούς η µπά-
λα κι ας είναι πλέον αιχµάλωτη συµβο-
λαίων, σκοπιµοτήτων, όπλο γκλαµουριάς 
και προπσπόρτ (βλ. Καταρ). Και µε αυτά 
όµως τα αρνητικά, εγώ πάντα συγκινού-
µαι στην κόκκινη εξέδρα. 
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