Η Ντόρα Μπακογιάννη vs Πολυκαθηγητή

Δημοσιεύουμε τα παρακάτω ντοκουμέντα, διότι θεωρούμε ότι αυτή η υπόθεση
δεν (πρέπει να) είναι μόνο δική μας, ότι
αφορά όσους γράφουν και εκφράζονται
δημοσίως. Αυτή η μάχη της ARB αφορά
την ελευθερία του λόγου, είναι μάχη ενάντια στη θεσμοθετημένη λογοκρισία, στο
θεσμοθετημένο πλαίσιο εκβιασμού και
φίμωσης και τους μηχανισμούς διαιώνισης
αυτής της κατάστασης. (Βλ. «Το άδοξο
τέλος του νόμου περί Τύπου», http://goo.
gl/9fexDp).
Παραθέτουμε καταρχήν εκτενή αποσπάσματα από τα Πρακτικά της συνεδρίασης
της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας
και Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας
23.11.2015. Και ειδικότερα εκείνα τα σημεία που η κυρία Μπακογιάννη έθεσε το
θέμα των ανύπαρκτων θέσεων Καθηγητή
στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, Χάρβαρντ
και Μαρβούργου, τις οποίες ισχυρίζεται ο
Ν. Κοτζιάς ότι κατείχε. Την κυρία Μπακογιάννη είχαμε ενημερώσει σχετικά, όπως
και τα δύο τρίτα των βουλευτών (πλην
ΧΑ, «ψεκασμένων» και «λεβέντηδων»),
στέλνοντάς τους όλο το σχετικό υλικό.
Το ότι ο Κοτζιάς λέει ψέματα με τον πιο
φυσικό τρόπο, όπως αναπνέει, είναι γνωστό. Η έκπληξη είναι όταν μη μπορώντας
να κάνει αλλιώς αναγκάζεται να ψελλίσει
κάποια αλήθεια. Αυτή τη φορά όμως, αφού
εξαπέλυσε ένα μεγάλο απόθεμα ψεμάτων,
ισχυρίστηκε ότι δήθεν δεν υπάρχουν απαντήσεις από τα πανεπιστήμια Οξφόρδης,
Χάρβαρντ και Μαρβούργου που να αμφισβητούν ότι υπήρξε εκεί καθηγητής
(«Δεν υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις, κυρία
Ντόρα»!), αφού εξάντλησε και τα δικά του
όρια στρεψοδικίας, ο Πολυκαθηγητής προκειμένου να ξεπεράσει το αδιέξοδο, καθώς
η κα Μπακογιάννη επέμενε να κάνει (ο
Κοτζιάς) μια καθαρή δήλωση ενώπιον
της Επιτροπής που να επιβεβαιώνει τους
ισχυρισμούς του, επέλεξε να καταφύγει
στη σεξιστική χυδαιότητα με τη βοήθεια
και του προεδρεύοντος Κ. Δουζίνα. Χωρίς
δυστυχώς να αντιδράσει κανείς από τους
παρευρισκόμενους βουλευτές. Ήταν μια
ημέρα ντροπής για τη Βουλή. Θα άξιζε να
θυμάται κανείς ποιοι βουλευτές μετείχαν
στην Επιτροπή και δεν αντέδρασαν. Η δε
πλειονότητα των ελληνικών έντυπων και
ηλεκτρονικών ΜΜΕ δημοσίευσε ρεπορτάζ
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Κοτζιάς προς κυρία Ντόρα Μπακογιάννη:
«Δεν υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις, κυρία Ντόρα» (Βουλή, 23.11.2015).
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Όπως ανακοινώσαμε, θα δημοσιευθούν προσεχώς οι απαντήσεις των Πανεπιστημίων Χάρβαρντ και
Μαρβούργου.
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3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΡΒΟΥΡΓΟΥ

Η απάντηση του Πανεπιστημίου του Μαρβούργου θα δημοσιευθεί προσεχώς.

με τίτλους όπως «Κοτζιάς προς Ντόρα:
Έχεις καταπιεσμένο έρωτα», «Έχεις απωθημένο έρωτα» κ.τ.τ.
Την επομένη (24/11) μάλιστα το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) εξέδωσε μια
παραπλανητική ανακοίνωση1, ισχυριζόμενο ότι τάχα αμφισβητήθηκε η εκλογή
του Κοτζιά εκεί (!),τονίζοντας ότι η εκλογή
του ήταν «απολύτως σύννομη και με βάση
την ακαδημαϊκή δεοντολογία». Δηλαδή
παρενέβη για ένα θέμα που δεν τέθηκε από
κανέναν! Μια όμως και το θέτουν οι ίδιοι,
δηλώνουμε ότι θεωρούμε δεδομένο πως η

εκλογή του Κοτζιά στο ΠΑΠΕΙ υπήρξε εξίσου άψογη και έγκυρη όπως εκείνη στην
Οξφόρδη ή στο Μαρβούργο. Κατέληγε δε η
ανακοίνωση του ΠΑΠΕΙ: «Θεωρούμε ότι η
αμφισβήτηση των παραπάνω προσβάλλει
όχι μόνον τον ίδιο, αλλά και το Ίδρυμά μας
συνολικά,… Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
είναι υπερήφανο που έχει στους κόλπους
του επιστήμονες υψηλού επιπέδου, όπως
ο κ. Κοτζιάς,…». Αλίμονο! Αφού εγκατέλειψε τις θέσεις Καθηγητού που κατείχε
σε τρία τουλάχιστον παγκοσμίως διάσημα
πανεπιστήμια προκειμένου να δώσει τα

επιστημονικά του φώτα αποκλειστικώς
στο ΠΑΠΕΙ. Η ανακοίνωση του εν λόγω
ΠΑΠΕΙ ήταν το νέο «επιχείρημα» που θα
διακινούσε ο Πολυκαθηγητής, αλλά και τα
περισσότερα ΜΜΕ, τα οποία αποσιώπησαν
την απάντηση της ARB.
Δεν είναι, τέλος, περιττό να προσθέσουμε ότι για όλα αυτά έχει ενημερωθεί
από την ARB ο Πρωθυπουργός και το «περιβάλλον» του Μεγάρου Μαξίμου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): […] Το λόγο έχει
η κυρία Μπακογιάννη.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να
επαναλάβω, ότι χαιρόμαστε ιδιαιτέρως
που βλέπουμε τον κ. Κοτζιά στην αίθουσα αυτή… [...]
Τέλος, κύριε Υπουργέ, σας θέλω ψύχραιμο. Έχετε μία προσωπική αντιδικία
με μία εφημερίδα που λέγεται Athens
Review και υπήρξαν ορισμένα δημοσιεύματα στο Βήμα. Θέλω λοιπόν να σας
παρακαλέσω, επειδή αυτή άπτεται της
προσωπικής αξιοπιστίας του Έλληνα
Υπουργού Εξωτερικών και είναι βασικό
να γνωρίζουμε τι από αυτά έχει βάση και
τι από αυτά αποτελεί δυσφήμηση, να σας
ρωτήσω το εξής: Έχετε καταθέσει στο
Εφετείο Αθηνών, όταν ήσασταν Υπουργός στις 5 Μαρτίου, ότι εξελέγητε
αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάρμπουργκ. «Συν τοις
άλλοις, το θέρος του 2001, λόγω της
θέσης του Καθηγητού που κατείχα στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο και πριν την ανάληψη
καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών...».
Όπως αποκαλύφθηκε ή τουλάχιστον
ισχυρίζεται η Athens Review, την οποίαν
καταδικάσατε….
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ συντομεύετε, έχετε υπερβεί το χρόνο.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Το ξέρω,
αλλά εδώ θα με αφήσετε να τελειώσω.
Αντιλαμβάνομαι ότι γίνομαι δυσάρεστη.
Εγώ σας ρωτώ και περιμένω δηλώσεις
δικές σας. Απεκαλύφθη ότι δεν υπήρξατε καθηγητής σε αυτά τα τρία Πανεπιστήμια. Εκτός εάν υπήρξατε. Οπότε,
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εάν πραγματικά υπήρξατε φαντάζομαι
ότι θα έχετε κάποια στοιχεία να καταθέσετε στην Επιτροπή τα οποία να το
αποδεικνύουν. Διότι εκ των υστέρων,
μεταφράστηκαν απαντήσεις των Πανεπιστημίων αυτών προς την εφημερίδα
και οι απαντήσεις αυτές έλεγαν πως
δεν υπήρξατε Καθηγητής και δυστυχώς
ενημερώθηκαν και συνάδελφοί σας.
[Σημ. ARB: Αναφέρεται στις επιστολές
της ARB προς τους 27 υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ και τον Τζον Κέρι των
ΗΠΑ].
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Δεν υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις, κυρία Ντόρα.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Μπακογιάννη με λένε. Χαίρομαι πάντως
για το κυρία Ντόρα. Κύριε Υπουργέ,
εγώ ένα χαρτί θέλω το οποίο να αποδεικνύει ότι ήσασταν Καθηγητής στο
Χάρβαρντ, στην Οξφόρδη και στο
Μάρμπουργκ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Μπακογιάννη, τα χαρτιά εάν είμαι ορθώς ή όχι Καθηγητής,
είναι στα Πανεπιστήμια.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Άρα τα Πανεπιστήμια που το αρνούνται σήμερα
τι είναι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός
Εξωτερικών): Δεν το αρνούνται. Διατείνεται ο ψεύτης, καταδικασθείς εις
συκοφαντία και τα επαναλαμβάνετε.
Η επανάληψη της συκοφαντίας που
καταδικάζεται από τα δικαστήρια δεν
την κάνει πιο πραγματική.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν είθισται.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ψεύδεσθε.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ ψεύδομαι; – μία απάντηση θέλω. Στην
υπόλοιπη Ευρώπη, αν αμφισβητηθεί
παράγραφος της διδακτορικής διατριβής ενός ανθρώπου, κύριε Πρόεδρε,
φαντάζομαι ότι ξέρετε τι γίνεται.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Η επανάληψη της συκοφαντίας
με χαμόγελο δεν παύει να είναι συκοφαντία.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε
Υπουργέ, ψυχραιμία. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, η Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια στην Επιτροπή
Εξωτερικών και Άμυνας, σας ζητά να
καταθέσετε τους πανεπιστημιακούς
τίτλους που ισχυρίζεστε ότι έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ωραία, το είπατε
κυρία Μπακογιάννη. Να τελειώσουμε;
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι, έχω
συνέχεια.
Το δεύτερο αφορά τη θέση της Ελλάδος
και εδώ υπάρχει ένα άκρως ανησυχητικό
σημείωμα. Η Ελλάδα με τον κ. Καμμένο,
αλλά δυστυχώς και με εσάς προσωπικώς, έκανε δηλώσεις ότι θα υπάρξουν
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Απάτη επί Δικαστηρίω του Υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά

Τμήμα των ισχυρισμών ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 5 Μαρτίου 2015 του πειρατή-Καθηγητή
των τριών πανεπιστημίων (και των εφτά θαλασσών).

Η ARB εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση στις 24 Νοεμβρίου 2015, κυρίως για να απαντήσει
στο τερατώδες ψεύδος του Κοτζιά ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ότι
αμφισβητήσαμε την εκλογή του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και αλλού και δήθεν ακριβώς
γι’ αυτό καταδικαστήκαμε τελεσιδίκως.

Η

εκδότρια και ο διευθυντής της Athens Review of Books υφίστανται επί πέντε χρόνια
την πιο παράλογη για δημοκρατική χώρα δίωξη από τον νυν Υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά, ο οποίος συνεχίζει την εκστρατεία κατασυκοφάντησης τόσο
ημών ως ατόμων όσο και του έγκριτου περιοδικού το οποίο εκδίδουμε και διευθύνουμε.
Μάλιστα προκειμένου να υποστηρίξει τα απίθανα αιτήματα της αγωγής του ισχυρίστηκε
στο Δικαστήριο ότι τάχα υπήρξε Καθηγητής των Πανεπιστημίων Οξφόρδης, Χάρβαρντ και
Μαρβούργου.
Μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
στις 23.11.2015, ο Πολυκαθηγητής Κοτζιάς προέβαλε το «επιχείρημα» ότι η Athens Review
of Books έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως «γι’ αυτή τη συκοφαντία» (ότι δηλαδή γράψαμε πως
δεν είναι καθηγητής στα εν λόγω πανεπιστήμια και καταδικαστήκαμε ακριβώς γι’ αυτό)!
Στην πραγματικότητα, καταδικαστήκαμε σε χρηματική αποζημίωση του κ. Υπουργού μετά
από υιοθέτηση εκ μέρους του Δικαστηρίου παράλογων και εντελώς αβάσιμων ισχυρισμών
του αντιδίκου μας και κατά παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Συγκεκριμένα
διότι τάχα η φράση «γκαουλάιτερ του σταλινισμού» τον χαρακτήριζε ως …χιτλερικό! (Κατά
της αποφάσεως αυτής έχουμε ασκήσει αναίρεση στον Άρειο Πάγο ως αναγκαίο στάδιο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο). Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η απόφαση που δέχτηκε τα παραπάνω, δέχτηκε επίσης ότι ο Ν. Κοτζιάς υπήρξε συνιδρυτής του ΚΚΕ, το οποίο
όπως οι πάντες –πλην ίσως των συγκεκριμένων δικαστών– γνωρίζουν ότι ιδρύθηκε το 1924.
Η απόφαση αυτή, πέρα από τα αυταπόδεικτα σφάλματά της, οφείλεται και στην απατηλή
συμπεριφορά του αντιδίκου μας, ο οποίος, ανάμεσα σε άλλους απίθανους ισχυρισμούς του
προέβαλε ότι τυγχάνει και καθηγητής των ανωτέρω Πανεπιστημίων Οξφόρδης, Χάρβαρντ,
Μαρβούργου, τα οποία όμως δεν το γνωρίζουν… (Τους ισχυρισμούς του μαζί με τις απαντήσεις των εν λόγω πανεπιστημίων που τον διαψεύδουν στείλαμε στους ηγέτες της ΕΕ και
στους 27 Υπουργούς Εξωτερικών – βλ. συνημμένη επιστολή). Αυτό σε απλά ελληνικά και
σε απλούστερα νομικά λέγεται απάτη επί Δικαστηρίω, λόγο για τον οποίο ο Ν. Κοτζιάς
θα μηνυθεί. Επιπλέον, ας θεωρεί αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε εναντίον του χωρίς χρονοτριβή εκτός των ποινικών και στα αρμόδια αστικά δικαστήρια (όχι φυσικά με τον νόμο
περί Τύπου) για τις αχαρακτήριστες εις βάρος μας αδικοπραξίες.
Τέλος, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, Υπουργός, πολύ περισσότερο των Εξωτερικών, που είχε δηλώσει ψευδώς ότι είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, Χάρβαρντ, Μαρβούργου θα είχε αποπεμφθεί αμέσως από την κυβέρνηση.
Μαρία Βασιλάκη
Εκδότρια της Athens Review of Books
YΓ. Την ώρα που είχαμε έτοιμο για αποστολή το παρόν Δελτίο Τύπου εξέδωσε ανακοίνωση το Πανεπιστήμιο Πειραιά υπέρ του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ ουδείς ασχολήθηκε
με την εκλογή του εκεί. Με αυτήν γίνεται προσπάθεια αποπροσανατολισμού της συζήτησης από την απάτη επί δικαστηρίω του Κοτζιά και τους ισχυρισμούς του ότι: «…εξελέγην
αναπληρωτής Καθηγητής στο εν λόγω Πανεπιστήμιο [Μαρβούργου], … Συν τοις άλλοις, το
θέρος του 2001, λόγω της θέσης Καθηγητού που κατείχα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο
Ηνωμένο Βασίλειο και πριν από την ανάληψη καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ
στις ΗΠΑ…». Βιάστηκαν και εκτίθενται. Τις απαντήσεις των Πανεπιστημίων Οξφόρδης,
Χάρβαρντ και Μαρβούργου θα τις δίνουμε μία μία στη δημοσιότητα ώστε να έχουν
τον χρόνο να τις εμπεδώσουν.

τζιχαντιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
(…)
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Θεωρώ ότι
όταν υπάρχει μια φράση, η οποία λέει
ότι η Ευρώπη ασκεί πολιτικό ρατσισμό
εναντίον της Ελλάδας και είναι χιλιάδες οι τζιχαντιστές που θα έρθουν στην
Ευρώπη. Έγινε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης από τον Υπουργό Εξωτερικών
στη Ρίγα της Λετονίας, στις 6.3.2015. Τη
βρήκε πάρα πολύ ευφυή ο κ. Καμμένος
και την ξαναείπε. Αυτή είναι η θέση σας
σήμερα;
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Έχετε το απόσπασμα στα γερμανικά;2
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τα γερμανικά μου είναι καλά όπως ξέρετε, όπως
και τα δικά σας. Θα σας το φέρω. Θέλω
λοιπόν μία θέση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, επειδή τα πράγματα
είναι σοβαρά τώρα, δεν είναι αηδίες. Η
εικόνα ενός Υπουργού Εξωτερικών, ο
οποίος τη μία μιλά για τζιχαντιστές μαζί
με τον Υπουργό Άμυνας και την άλλη
μέρα προσπαθεί να πείσει ολόκληρη την
Ευρώπη….
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Είναι ντροπή σας.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να πείσει
ολόκληρη την Ευρώπη ότι βεβαίως η
τρομοκρατία είναι άσχετη με το προσφυγικό. Άρα, περιμένω αποφάσεις, δεσμεύσεις και αποδείξεις, κ. Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Να πω δύο πράγματα. Εδώ νομίζω ότι
συζητάμε εξαιρετικά σημαντικά θέματα
και υπάρχει μια ποδοσφαιρική έκφραση,
αν ξέρετε, «παίζουμε την μπάλα και όχι
τον παίκτη».
Να σας πω και το εξής: στο αγγλικό
νομικό σύστημα, όταν είχε παρθεί απόφαση από δικαστήριο τελεσίδικα, ότι
μία δημοσίευση ήταν συκοφαντική, η
επανάληψή της είναι contemptus court,
περιφρόνηση του δικαστηρίου και οδηγεί σε ποινική δίωξη. Δεν ισχύει στην
Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι στο μέτρο
που υποστηρίζουμε το κράτος δικαίου,
εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση,
είναι καλό να μην προχωράμε στην επανάληψη συκοφαντιών. Το λόγο έχει ο κ.
Παππάς.
[….]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ.
Εμμανουηλίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ:
[…] Έχοντας χρηματίσει Υπουργός Εξωτερικών, περίμενα τη συνεισφορά επί
ουσιαστικών κυρία Μπακογιάννη θεμάτων, και όχι να αδικήσετε τον εαυτό σας
πρωτίστως αλλά και τις εργασίες της
Επιτροπής, υπεισερχόμενη σε θέματα
που έχουν σχέση για αξιολόγηση τίτλων
ως εάν επρόκειτο για μια ακαδημαϊκή
Δεκέμβριος 2015

έδρα. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και σπαταλήθηκε, νομίζω, άσκοπα.
[….]
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): […] Είμαι Καθηγητής Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
και έχω δουλέψει 18 χρόνια ως υπάλληλος –παραιτήθηκα επί Υπουργίας σας,
κυρία Μπακογιάννη–, στο Υπουργείο
Εξωτερικών.
Με βάση λοιπόν τις γνώσεις μου και τις
συζητήσεις που κάνω, γράφω όλα τα κείμενα μόνος μου και δεν δέχομαι κανέναν
ψόγο για αυτό. […] Δεν θα σας διαβάσω
εγώ κείμενα που μου ετοίμασαν υπάλληλοι και δεν καταλαβαίνω. Για να τελειώνω με αυτό.
(Θόρυβος στην αίθουσα)
Ομιλεί η κυρία ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ εκτός
μικροφώνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Εσάς ενόχλησε. Δεν αντέχετε,
κυρία Μπακογιάννη. Έχετε πρόβλημα
προσωπικό μαζί μου και θα σας πω. Δεν
είπα για ελεύθερα. Είπα, κυρία μου, ότι
μιλήσατε απαξιωτικά για μία εισήγηση
που δεν ήταν γραφειοκρατικού, υπηρεσιακού χαρακτήρα. Δεν καταλάβατε
τίποτα. Έχει διαφορά εάν έλεγε κάτι ή
όχι. Το μόνο το οποίο αναφέρεται στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η κυρία
Μπακογιάννη, και παίζει ρόλο σήμερα
που η ΝΔ έχει άλλα ζητήματα, είναι να
τσακώνεται μαζί μου. Θέλει προβολή
μέσα από αυτό, δι’ αντανακλάσεως. Θα
πω τη σοφή, κινέζικη παροιμία που είπα
και σε κάποιον άλλον που μου έγραψε
στα ΜΜΕ αυτά που μου είπατε και εσείς
σήμερα. Ακριβώς, ένας από τους υποψηφίους της ΝΔ. Πιο δύσκολο από το να
επιλέγει κανείς φίλους είναι να επιλέγει
εχθρούς. Διότι ο εχθρός είναι σημαντικό,
σπουδαίο πράγμα. Δεν θα σας επιλέξω
για εχθρό μου, κυρία Ντόρα μου, έστω
και εάν ως κυρία Μπακογιάννη επιλέγετε εμένα για εχθρό σας. Πάμε παρακάτω.
Τέταρτον. Οι επιθέσεις. Για άλλη μία
φορά το είδα αυτό. Αντί να γίνεται
κριτική στην πολιτική, κατά κανόνα
γίνονται προσωπικές επιθέσεις. Και
μάλιστα προσωπικές επιθέσεις, που με
καλούν να αποδείξω εάν είμαι ελέφαντας, εάν είμαι στραβός και ανάποδος,
κ.λπ. Δεν απαντώ σε τέτοιου είδους
επιθέσεις. Εντάξει, ρωτήστε το Πανεπιστήμιό μου και θα δείτε εάν είμαι.
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή ένας φίλος
μου Καθηγητής [: εννοεί τον Θ. Βερέμη]
έγραψε μία επιστολή [Η Καθημερινή,
10.11.2015], θα σας πω μόνο το εξής:
Ο κύριος αυτός έχει κάνει τρεις διαλέξεις στην Οξφόρδη, σε ένα πρόγραμμα
σπουδών το SEESOX που το έχω φτιάξει
εγώ. Εκεί τελειώνω.
(Θόρυβος στην αίθουσα. Η κυρία Ντόρα
Μπακογιάννη ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός ΕξωΔεκέμβριος 2015

Ο κατά δήλωσή του απόγονος του Παλαιών Πατρών (Ανατολικού; Δυτικού;) Γερμανού Ν. Κοτζιάς με τους θυρεούς-λάβαρα των Πανεπιστημίων Οξφόρδης,
Χάρβαρντ, Μαρβούργου που διαδίδει ότι τον διεκδικούσαν και κάποτε τον κέρδισαν ως Καθηγητή! Δεκάδες πανεπιστήμια μάρνανται… Αριστερά ο θυρεός
του Καίμπριτζ, που και αυτό τον διεκδικεί (ή το διεκδικεί). Σχέδιο: Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος.

τερικών): Δεν είμαι σε ανάκριση.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Είστε ή δεν
είστε Καθηγητής;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Μπακογιάννη σας παρακαλώ. Δεν συζητάμε
αυτό. Δεν είναι θέμα Ημερησίας Διάταξης εάν είναι Καθηγητής ή όχι.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Έχει σημασία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός
Εξωτερικών): Να υποβάλετε ερώτηση
στο Πανεπιστήμιό μου. Κυρία Μπακογιάννη, οι κύριοι τους οποίους υπερασπίζετε με τις ύβρεις ότι εγώ τάχα
δεν δίδασκα σε αυτά τα Πανεπιστήμια,
λέγεται ότι είναι άνθρωπος της οικογένειάς σας. Εγώ όμως τέτοιες συκοφαντίες δεν τις επαναλαμβάνω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ,
μην το συνεχίσουμε. Ας προχωρήσουμε
σας παρακαλώ. Αφήστε το τώρα. Τελείωσε. Δεν είναι θέμα της Ημερησίας Διάταξης.
(Θόρυβος από την κυρία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ η οποία ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Δεν πρόκειται να απαντήσω
σε στυλ ανακρίσεων. Όλη η Ελλάδα
ξέρει τι είμαι και τα Πανεπιστήμια αυτά
ξέρουν πολύ καλά τι είμαι. Λοιπόν, τε-

λειώνω.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Αλλά απάντηση δεν παίρνουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Οι άνθρωποί σας μου έχουν πει
πιο βαριά πράγματα και το επόμενο που
θα κάνετε, θα είναι να με ρωτάτε αυτά
που έχουν στους τίτλους, τις αθλιότητες και τις μεταφράζουν στο εξωτερικό.
Τις αθλιότητες για την προσωπικότητά
μου και την προσωπική μου ζωή. Αυτές
τις αθλιότητες τις φτιάχνουν μαζί σας
από ό,τι αποδεικνύεται. Και κάθε φορά
βάζετε ένα ερώτημα από αθλιότητες,
Κυρία Μπακογιάννη θα ακούσετε
εσείς τώρα, που καταδικάστηκαν από
το Δικαστήριο. Καταδικάστηκαν επί
Κυβερνήσεώς σας το 2013, τους είπα να
ζητήσουν συγνώμη, αλλά επειδή έχουν
πλάτες δεν ζήτησαν. Πήγαν στο Εφετείο, καταδικάστηκαν στο Εφετείο και
τις συκοφαντίες τους, τις τελεσίδικα
καταδικασμένες, επαναλαμβάνετε
εσείς εν είδει πρόκλησης.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δήλωση
θέλω εγώ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Κυρία Μπακογιάννη, δεν μας αφορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό που λέει
ο κύριος Υπουργός είναι αντικειμενικό
γεγονός. Υπάρχει τελεσίδική απόφαση
που καταδικάζει για συκοφαντία.

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένη φράση που τον είπε Σταλινικό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Αυτά τα λέτε εσείς.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εμένα δεν
με ενδιαφέρει ο δημοσιογράφος. Με
ενδιαφέρει ο Υπουργός της Ελλάδος.
Θέλω μία απάντηση από τον κύριο Κοτζιά. Είναι Καθηγητής στην Οξφόρδη;
Ναι ή όχι; Είναι Καθηγητής στο Χάρβαρντ; Ναι ή όχι; Αυτό θέλω!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Δεν είναι του
παρόντος.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Κύριε
Πρόεδρε, να επανέλθουμε στα θέματα
του Υπουργείου; Αν είναι δυνατόν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Δεν είναι του παρόντος.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Μπακογιάννη, δεν έχετε
παρά να διατυπώσετε ερώτηση στο
Πανεπιστήμιό μου που έχει όλα τα έγγραφα.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εσάς ερωτώ,
δώστε μου μια απάντηση.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ως εκπρόσωπος συκοφάντη με
ρωτάτε;
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Κοτζιά, σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας
ξαναρωτήσω, αν αυτή τη στιγμή ενώ[ The Athens Review of books 45

πιον της Επιτροπής πείτε: «ναι, είμαι
καθηγητής στο Χάρβαρντ», «ναι, είμαι
καθηγητής στην Οξφόρδη».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Με συγχωρείτε, το
ρωτήσατε πέντε φορές και σας λέει, να
ρωτήσετε το Πανεπιστήμιο. Ας το σταματήσουμε το θέμα και ας προχωρήσουμε.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Μπακογιάννη, για να
τελειώνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαι εν
αναστολή καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και, με βάση τον νόμο, δεν
είμαι καθηγητής σε κανένα ξένο Πανεπιστήμιο. Στα τρία ξένα Πανεπιστήμια που
ρωτάτε, έχω διδάξει με διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με το status αυτών των
Πανεπιστημίων.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τώρα βγαίνει η αλήθεια, κύριε Κοτζιά, και όχι στο
βιογραφικό.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Συγνώμη, τι εννοείτε τώρα βγαίνει
η αλήθεια;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ (Ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Με υβρίζει η κυρία συκοφαντικά.
Επαναλαμβάνει συκοφαντίες, που λέει
άνθρωπος στο γραφείο της. Δικός σας
άνθρωπος είναι αυτός, κυρία Μπακογιάννη; Στο δικαστήριο μού έλεγε ότι
καν δεν έχω σπουδάσει. Δεν έχω σπουδάσει, δεν είμαι καθηγητής, δεν έχω διδάξει. [Σημ. ARB: Δεν διστάζει μπροστά
σε κανένα ψέμα ο συγγραφέας διαφόρων
επονείδιστων προπαγανδιστικών βιβλίων].
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ, να
μην ξαναγίνει αναφορά σ’ αυτό το θέμα
σήμερα. Μπορείτε να το λύσετε στις εφημερίδες.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Βγάλατε συναδέλφους από τον κατάλογο.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Κανέλλη. Η κυρία Μπακογιάννη με έχει
αναλάβει εργολαβικά και φαίνεται ότι ο
κ. Βασιλάκης είναι η αιχμή της. Να μην
πω ότι είμαι σε αναστολή καθηγητής γιατί
είμαι Υπουργός;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: (Ομιλεί εκτός μικροφώνου)
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Κανέλλη, με υβρίζουν δημόσια και επαναλαμβάνουν συκοφαντίες,
καταδικασθέντες σε δικαστήρια. Είναι
συκοφάντες. Να καθίσω εγώ να αναλύω
τον καθένα; Κυρία Μπακογιάννη, μου
έχουν γράψει και πιο βαριά πράγματα.
[….]
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε
να συνεχίσω επί του Κυπριακού;
Λοιπόν, οι εγγυήσεις δεν τέθηκαν από
εμένα για το θεαθήναι και φαίνεται ότι,
δυστυχώς, δεν γίνεται κατανοητό, πως
πρέπει να γίνεται η εξωτερική πολιτική.
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N. Kotzias: Imaginary Professor at Oxford
University, Harvard, Marburg…
Greek Minister claims Professorship at Oxford
“Professor” of GAP* Chair at Oxford University (mind the ΓΑΠ)
* GAP = G. A. Papandreou
We have forwarded the following communiqué to the President of the European
Council Mr. Donald Tusk, the President of the European Commission Mr. JeanClaude Juncker, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy Ms. Federica Mogherini, the Secretary of State of the US Mr. John
Kerry and the 27 Ministers of Foreign Affairs of the member-states of the EU. We
attached the responses from the University of Oxford, Harvard University and
the University of Marburg. They refute the claim made by the Greek Minister of
Foreign Affairs, that he supposedly has been a Professor at all of these universities.
The communiqué was mailed on November 9th, the anniversary of the fall of the
Berlin Wall.
9 November 2015

Honorable Minister,

I am editor of the periodical publication The Athens Review of Books and I am
writing this letter because I would like to bring to your attention that the current
Greek Foreign Minister Mr N. Kotzias is an imaginar y Professor at three
renowned universities. In particular N. Kotzias claims that
“(…) I was elected Associate Professor in that University [of Marburg]. (...)
Among other things, in the summer of 2001, due to the position of Professor
I held at Oxford University in the UK before my appointment at Harvard
University in the US (...)”
The Athens Review of Books decided to investigate Mr Kotzias’ claims which
appear in official documents by contacting the universities of Oxford, Harvard
and Marburg. The replies we received confirmed that Mr Kotzias has never
been Professor at Oxford and Harvard universities, and has never been elected
Associate Professor in Marburg (the title of Associate Professor [C3-Professor]
does not even exist in German universities).
I am attaching these replies to my letter as evidence to the truth of my
assertions. Mr Kotzias shows great talent and ease in manufacturing lies; in fact
this is his area of expertise as head of propaganda of the Stalinist Communist
Party of Greece.
Yours faithfully,
Maria Vasilaki
Publisher of the Athens Review of Books

Η δε, απαίτηση της κυρίας Μπακογιάννη
να μείνουν οι εγγυήσεις στο τέλος είναι η
απαίτηση του ξένου παράγοντα και των
Τούρκων.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου.
Ε! Να είστε μαζεμένος όταν μιλάτε γι’
αυτά. Ρωτήστε τους Κυπρίους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξω-

τερικών): Αυτή την απαίτηση μου διατυπώνουν. Αυτή την διατύπωση έχουν και
ρωτήστε τους διπλωμάτες τους οποίους
γνωρίζετε καλά. Αυτή είναι η απαίτηση
και του ξένου παράγοντα και του διαμεσολαβητή και των Τούρκων.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου.
Γνωστή η μέθοδος αυτή, κύριε Κοτζιά.

● Την πληρέστερη ενημέρωση για την υπόθεση μπορεί να έχει κανείς διαβάζοντας το σαφέστατο και τεκμηριωμένο άρθρο της Δήμητρας Κρουστάλλη «Η τιμή του σταλινισμού και ο
ευαίσθητος κ. Κοτζιάς. Καταδίκη περιοδικού γιατί τον αποκάλεσε “σταλινικό”», («Το Βήμα»,
8.11.2015), http://goo.gl/flRgJR είτε το σχετικό άρθρο της ARB, στο τεύχος Νοεμβρίου 2015,
που είναι διαθέσιμο στο http://goo.gl/f8VQlV

Πολύ φθηνή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Έχετε καταπιεσμένο έρωτα,
δεν θα ανταποκριθώ ούτε στην εχθρότητά σας.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου.
Σοβαρευτείτε, κύριε Κοτζιά. Σοβαρευτείτε όταν μιλάτε για εμένα. Σοβαρευτείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Σταματήστε να ακούσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ και
τους δύο.
Κύριε Κοτζιά, αν θέλετε τελειώνετε.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου μη ακουόμενη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, αλλά να με αφήσουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Αυτό είναι αλήθεια.
Σταματήστε όμως και εσείς τις προσωπικές αναφορές.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου μη ακουόμενη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός
Εξωτερικών): Έχω μεγάλη συζήτηση με
υπουργούς και ξένους απέναντι και το ξέρουν όλοι. Ρωτήστε και τον εκπρόσωπο,
ο οποίος.…
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου.
Δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Κυρία Μπακογιάννη, τι φταίω
εγώ που δεν είστε Υπουργός;
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μα, αφήστε την
κυρία Μπακογιάννη, κύριε Κοτζιά. Εμφανίζεστε και εσείς ερωτευμένος μαζί της.
Ας προχωρήσουμε τέλος πάντων, την συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ναι, αλλά να με προστατεύσετε, κύριε Πρόεδρε, δεν διακόπτω εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είναι απωθημένος έρωτας. Πάντως είναι απωθημένος
έρωτας για την εξουσία. Έτσι είναι.
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ομιλεί εκτός
μικροφώνου μη ακουόμενη. [….] ▲

1	Την υπογράφουν οι Νικ. Γεωργόπουλος,
πρύτανης, Άγγ. Κότιος, κοσμήτορας,
Αρ. Τζιαμπίρης, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Διαθέσιμη στο http://goo.gl/sb6QoS
2	Υπάρχουν δεκάδες τέτοια δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης,
αλλά ο Κοτζιάς τα ήθελε εκείνη ακριβώς τη στιγμή… Λ.χ. της ZEIT, http://
goo.gl/WWOhqq , της FAZ, http://goo.
gl/AYp9Pe κ.ά.
Δεκέμβριος 2015

Αναφορά της Athens Review of Books
στον Άρειο Πάγο για την εις βάρος της κακοδικία

Η παρακάτω αναφορά κατατέθηκε με αρ.
πρωτ. στον Άρειο Πάγο 403/18-11-2015.
Προς τον Επιθεωρητή Δικαστηρίων
του Εφετείου Αθηνών

ΑΝΑΦΟΡΑ
Αθήνα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
Αξιότιμε κύριε Επιθεωρητά
Με την παρούσα αναφορά μου θέλω
να καταγγείλω ότι οι πρωτοδίκες κυρίες
Χριστίνα Πουρνάρα, Εύα Ναστούλα και
Κωνσταντίνα Πολυζωγοπούλου εξέδωσαν την 3284/2013 εξωφρενική (ως σκεπτικό και ως συμπέρασμα) απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στη συνέχεια οι εφέτες κ.κ. Ερωτόκριτος
Ερωτοκρίτου, Κυριάκος Φώσκολος, Στυλιανή Μπλέτα εξέδωσαν την 4034/2015
Απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία
θα μείνει στην ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης για τις επίσης αποσβολωτικές
παραδοχές της.
• Περιφρονώντας βάναυσα και προκλητικά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ), ακόμη και την Ελληνική.
• Μετατρέποντας με διαστρεπτική ερμηνευτική βία αξιολογικές κρίσεις σε
γεγονότα. Αρνήθηκαν δε πεισματικά να
«αναγνώσουν» τα τεκμήρια της κοινής
λογικής και της κοινωνικής σύμβασης που
ονομάζεται μεταφορική χρήση του λόγου.
Και κατόρθωσαν το ακατόρθωτο.
• Ακόμα και τα ΠΑΣΙΔΗΛΑ (σε όλους
τους άλλους πλην των εν λόγω δικαστών)
όποια περιγραφόμενα στην επίδικη επιστολή γεγονότα αυτοί τα διαστρέφουν
εντελώς μετατρέποντας το άσπρο σε
μαύρο1.
• Μετατρέπουν τα μη επιλήψιμα σε επιλήψιμα, την αιχμηρή πολιτική κριτική, ακόμη
και τη χρήση του συνάδοντος ύφους, σε
τιμωρητέα αδικοπραξία.
• Περιφρονώντας επιδεικτικά όλο το αποδεικτικό υλικό, όλα δηλαδή ανεξαιρέτως τα
προσκομιζόμενα τεκμήρια από την πλευρά
της Athens Review of Books, τα οποία κατετέθησαν και τα οποία επιβεβαίωναν με
Δεκέμβριος 2015

Προσπαθήσαμε ματαίως να πείσουμε τους σοφούς δικαστές ότι η έκφραση «γκαουλάιτερ
του σταλινισμού» σημαίνει τον φανατικό σταλινικό. Δηλαδή για ένα θέμα που σε δημοκρατικά
καθεστώτα δεν τίθεται στην κρίση του δικαστηρίου, εδώ χρειάστηκε να καταθέσει ο Καθηγητής
Γλωσσολογίας κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης και συντάκτης του περίφημου Χρηστικού Λεξικού
της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλά οι δικαστές δεν έλαβαν υπόψη την κατάθεσή του, οι δε κ.κ. Εφέτες
εμμέσως του έκαναν και μάθημα γλώσσας! Παρά το ότι ο Καθηγητής Γλωσσολογίας προσήλθε
αυτοπροσώπως να καταθέσει, εμείς ματαιοπονώντας καταθέσαμε και ένα Λεξικό (ως σχετ. 3)
μήπως και τον υπολογίσουν.

το παραπάνω τους ισχυρισμούς μας και
χωρίς την παραμικρή μνεία σε αυτά, παρά
μόνο γράφοντας σε μια επίδειξη τρομακτικής αυθαιρεσίας το βολικό στην αοριστία
του: «από τα προσκομιζόμενα δεν απεδείχθη…» (εδώ αναρωτιέμαι: τι άλλα στοιχεία έπρεπε να προσκομίσω;).
• Αρνήθηκαν πεισματικά να κοιτάξουν τα
τεκμήρια, ενώ αρκούσε μια μόνη ματιά για
να καταλάβουν. Προκύπτει ως εκ τούτου
το ερώτημα: Είναι δυνατόν όμως να είναι
και οι έξι δικαστές τόσο εκκωφαντικώς
τυφλοί, τόσο προκατειλημμένοι; Δεν λειτούργησαν σαν δικαστές, λειτούργησαν
με νοοτροπία λογοκριτών προθύμων να
συντρίψουν ένα έντυπο για να προστατεύσουν την τιμή (ευφημιστικώ τω τρόπω:
ποια τιμή μπορεί να έχει ένας προπαγανδιστής ολοκληρωτικών καθεστώτων;) του
πρώην προπαγανδιστή του ΚΚΕ, των καθεστώτων Γιαρουζέλσκι, Χόνεκερ, Μπρέζνιεφ κ.ά. (πρόσφατη δήλωσή του στο
Spiegel: «Έγραφα κατ’ εντολή του κόμματός

μου ανοησίες»). «Τιμή» η οποία ενισχύει το
γόητρό της όταν ο διεκδικών αυτήν γίνεται συνιδρυτής του ακραίου «Αριστερού
Ρεύματος», τακτικός θαμών του καναλιού
της Αυριανής, στη συνέχεια πρόεδρος του
ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου» (μεταλλαχθείς πλέον σε ιδεολογικό καθοδηγητή
του ΠΑΣΟΚ) και νυν –φευ!– Υπουργός
Εξωτερικών και ιδεολογικός καθοδηγητής του Α. Τσίπρα, παρεμπιπτόντως δε
και κατά φαντασίαν Καθηγητής στην Οξφόρδη και αλλαχού.
Τα πρακτικά της δίκης στο Πρωτοδικείο
δείχνουν ανάγλυφα την απροσχημάτιστη
προκατάληψη, ή μάλλον την ακραία μεροληψία της Προέδρου. Για λόγους σεβασμού
της Δικαιοσύνης, θεωρώντας ότι θα επιβαρύναμε το κλίμα που είχε δημιουργήσει η
κα Χριστίνα Πουρνάρα συντασσόμενη με
την πλευρά τού ανενόχλητα φωνασκούντος ενώπιον του δικαστηρίου ενάγοντος
και απευθυνόμενη με ανοίκεια οικειότητα

στον συνήγορό του Γ. Μαντζουράνη, ταλαντευθήκαμε τότε πολύ και δεν ζητήσαμε
την διακοπή της δίκης-παρωδίας και την
εξαίρεσή της – κι αυτό ήταν μέγα λάθος.
Όσα ισχυριζόμαστε προκύπτουν από
τα πρακτικά, τα οποία το μόνο που δεν
αποτυπώνουν είναι οι εκτός μικροφώνου
κραυγές του ενάγοντος Κοτζιά, αλλά και
οι διακοπές του για να τονίσει ότι πέραν
των άλλων «πνευματικών» του επιδόσεων
είναι… συγγραφέας και μιας ποιητικής
συλλογής.
Και οι δύο πάντως αποφάσεις, αν δεχθούμε ότι οι λειτουργοί μιας λεγόμενης
ή φερόμενης «δικαιοσύνης» δεν μεροληπτούσαν, προδίδουν αβυσσαλέα ακρισία,
που προσλαμβάνει χαρακτήρα κατάφωρης
αδικίας: διότι είναι τουλάχιστον αδικία να
διώκουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να
βιάζουν ένα έντυπο όπως η Athens Review
of Books, γνωστή για την ποιότητα και
το κύρος της. (Επισυνάπτω μερικά τεύχη
να σχηματίσετε ιδίαν αντίληψη, σχετ. 1).
Διότι βιασμός και ψυχικός-διανοητικός
βασανισμός είναι η μετατροπή των αξιολογικών κρίσεων που κάνει η απόφαση σε
γεγονότα, η προσπάθεια φίμωσής μας, η
στέρηση της ελευθερίας του λόγου. Είναι
βιασμός να ταλαιπωρούμαστε πέντε χρόνια με ορίζοντα άλλης μιας πενταετίας
ώσπου να τελεσιδικήσει η υπόθεση στο
ΕΔΔΑ. Είναι βιασμός να διαβάζουμε όλα
τα αυτόχρημα χυδαία προπαγανδιστικά
πονήματα του Κοτζιά. Αντιμετωπίζουν ένα
από τα σημαντικότερα έντυπα που τιμά τα
ελληνικά γράμματα σαν να είναι ένα ποταπό έντυπο, και με πρόθεση, τουλάχιστον
του Πρωτοδικείου, εκφρασμένη στην υπέρογκη «αποζημίωση» του δήθεν τρωθέντος προπαγανδιστή, να το κλείσουν.
Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι η
μόνη ζημία που υπέστη ο παθολογικά ψεύτης ενάγων Ν. Κοτζιάς (ασκώντας ενώπιον
αυτών των δικαστών την τέχνη της φθηνής
προπαγάνδας στην οποία αρίστευσε όντας
στην υπηρεσία ολοκληρωτικών καθεστώτων, γνωστός ως πρώην «Σουσλώφ του
Κόμματος») να πείσει τον πρώην ΚΝίτη
Α. Τσίπρα να τον κάνει Υπουργό. Πού την
είδαν τη ζημιά; Αντιθέτως τον είδαν σαν
απόγονο του Παλαιών Πατρών Γερμανού
και Καθηγητή στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης κ.ά., όπως αδίστακτα υποστήριξε.
Διότι πέραν της πολιτικής εξουσίας που
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εξασφάλισε ο θιγείς ινστρούχτορας του
Κόμματος, εζήλωσε και δόξαν περικλεούς
καταγωγής, οπότε ενεφανίσθη ως απόγονος του μακαριστού Παλαιών Πατρών Γερμανού. Επιπροσθέτως δε, για να δανεισθεί
και ακαδημαϊκή περιωπή έχρισε τον εαυτό
του Καθηγητή στα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, Χάρβαρντ και Μαρβούργου. Τόση πια
εκδήλωση ακρισίας καταντά υπερβολική.
Αν και η παραδοχή της απόφασης λ.χ.
ότι απεδείχθη πως ο Κοτζιάς είναι ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ (ιδρυμένου στα
1918/1924!) αποτελεί πράγματι ένα ελαφρυντικό... Δεν μπορούμε να πιστέψουμε
λ.χ. ότι ο (αρεοπαγίτης ήδη όπως πληροφορούμεθα) πρόεδρος του Εφετείου μπορεί να είναι τόσο εκτός πραγματικότητος.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι, π.χ., οι κ.κ.
Εφέτες πίστεψαν ότι βαλθήκαμε να τον συκοφαντήσουμε [τον Κοτζιά] όταν αποφασίσαμε [τον Μάιο 2010] να στηρίξουμε με
πάθος το Μνημόνιο και μάλιστα από «σημαντικές κρατικές θέσεις»! (ποιες άραγε;)
– και τα λέει αυτά ενώπιόν τους, τη στιγμή
που είναι Υπουργός!
Η απόφαση του Εφετείου δείχνει όσα
περιέγραψα –με όσο γίνεται πιο κομψό
τρόπο και αυτολογοκρινόμενος– στο επισυναπτόμενο άρθρο μου (σχετ. 2) με τον
μακροσκελή τίτλο «Ιδρυτικό στέλεχος του
ΚΚΕ (από το 1924) ο Κοτζιάς με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση! Αλλά “δεν απεδείχθη
ο θαυμασμός του προς τα απολυταρχικά
[κομμουνιστικά] καθεστώτα”, σύμφωνα με
απόφαση του Εφετείου».
Η σύνταξη αυτού του άρθρου ήταν
ένα πραγματικό βασανιστήριο, γιατί δεν
έγραφα φυσιολογικά αυτά που σκεπτόμουν, έγραφε ένας βιασμένος πολίτης λεπτομέρειες για τον βιασμό ενώπιον των
βιαστών (: της ελευθερίας του λόγου –
μην αρχίσουν να ετυμολογούν και πάλι
περιγράφοντας βιασμούς γυναικών). Κάθε
τόσο ρωτούσα δύο δικηγόρους τι επιτρέπεται να γράψω και τι όχι· για κάθε ιδέα,
κάθε φράση, ακόμη και κάθε λέξη ρωτούσα, δεν αισθανόμουν πια για τίποτε
βέβαιος, όλα με τρόμαζαν. Σε άλλο άρθρο
θα περιγράψω αναλυτικά αυτό το βασανιστήριο, όταν γράφεις για να επικρίνεις τις
πράξεις ανθρώπων που έχουν την εξουσία
να σε συντρίψουν στην ημεδαπή βαλκανική επικράτεια της ανελευθερίας του
λόγου. Μια τέτοια αυτολογοκρισία οδηγεί
αναπόφευκτα στην σιωπή, δηλαδή στην
κατάσταση του δούλου υπηκόου και όχι
του ελεύθερα σκεπτόμενου και ελεύθερα
πράττοντος δημοκρατικού πολίτη. Οφείλεις να προβλέψεις, σε κάθε βήμα και κάθε
στιγμή, τι είναι πιθανόν να παρανοήσουν
ή να διαστρέψουν και να μην αφήσεις, αν
είναι δυνατόν, περιθώρια διαστροφής του
νοήματος από ανθρώπους που απέδειξαν
ότι τα καταφέρνουν σχεδόν όσο κι ο Κοτζιάς σ’ αυτό.
Αυτολογοκρίνομαι βέβαια μιλώντας
για τους έξι λογοκριτές-δικαστές, για τους
δικαστές αυτούς που μας οδηγούν στην
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ανελευθερία του λόγου, και μάλιστα ίσως
να είναι και η τελευταία καταδικαστική
απόφαση πριν την αλλαγή του εγκληματικού εργαλείου που λέγεται νόμος περί
Τύπου, δεδομένου ότι έχουν δημοσιευθεί
στην «Διαύγεια» οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις του. Άνθρωποι που γράφουν ότι
απεδείχθη πως ο Κοτζιάς ήταν συνιδρυτής του ΚΚΕ αλλά δεν απεδείχθη ότι ήταν
θαυμαστής των κομμουνιστικών καθεστώτων, δεν θα ήθελα και δεν πρέπει να
δικάζουν ούτε εμένα ούτε κανέναν άλλο
πολίτη ακόμη και για τροχαίο, διότι και
την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη
θα την ερμηνεύσουν ως νόμιμη διάβαση
με πράσινο, αρκεί να περνά κάποιο κομματικό στέλεχος ή μια υπουργική Μερσεντές.
Πάνω απ’ όλα όμως η «τιμή του υπουργού»! – που αποτιμήθηκε σε 10.000 ευρώ
(συν τους τόκους από το 2010 και τα δικαστικά έξοδα). Και βέβαια ό,τι γράφουν
ο εντιμότατος συνήγορος του «Σουσλώφ
του Κόμματος» και νυν υπουργού Εξωτερικών, Γιάννης Μαντζουράνης, και ο έτερος
συνήγορός του Φαήλος Κρανιδιώτης, τα
δικογραφήματα των οποίων (Ν. Κοτζιά,
Φ. Κρανιδιώτη και Γ. Μαντζουράνη) εν
πολλοίς αντιγράφουν οι δύο αυτές αποφάσεις υιοθετώντας και επαυξάνοντας την
διαστρεπτική μέθοδό τους.
Κάποιοι άλλοι δικαστές θα κατέβαλλαν
προσπάθεια να κατανοήσουν την υπόθεση,
όταν μάλιστα προσκομίσαμε και την νομική άποψη των κορυφαίων Καθηγητών
και Ακαδημαϊκών κ.κ. Απόστολου Γεωργιάδη και Μιχάλη Σ. Σταθόπουλου. Η
μεγαλοφυής διάνοια των δικαστών αυτών
όμως φαίνεται ακόμη καλύτερα από το
γεγονός ότι γλωσσολογούν απορρίπτοντας, χωρίς καμιά αναφορά σ’ αυτήν, την
κατάθεση του κορυφαίου Γλωσσολόγου
και Λεξικογράφου κ. Χριστόφορου Χαραλαμπάκη! (Καταθέτω (σχετ. 3) αντίτυπο
του εκ 1820 σελίδων, σχήματος 21x29 cm,
Χρηστικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο συνέταξε ο κ. Χαραλαμπάκης, ώστε να καταδειχθεί το μέγεθος της
αφροσύνης – ναι, της ιδιάζουσας αφροσύνης των δικαστών που εμμέσως του κάνουν και μάθημα γλώσσας και επιχειρούν
να δέσουν τη δική μας γλώσσα). Αν δεν
απευθυνόμουν σε δικαστές αλλά σε άλλη
επαγγελματική κατηγορία θα προέβαινα
σε σκληρότερους χαρακτηρισμούς για
την ογκώδη άγνοια και την συνακόλουθη
άσκηση ανεξέλεγκτης δύναμης εναντίον
μου. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανεπαρκείς
οι δικαστές αυτοί. Εκτός αν μπορούν να
προσκομίσουν σε Εσάς αποδείξεις για τον
επαναλαμβανόμενο ισχυρισμό τους ότι ο
Κοτζιάς συνίδρυσε το ΚΚΕ το …1924. Διακηρύσσοντας μάλιστα από τη θέση αυτή
το δικαίωμά μου στην ελεύθερη έκφραση
θα τις χαρακτηρίσω απερίφραστα ΑΝΟΗΣΙΕΣ, που είναι. Το ότι είναι ανοησίες
δεν είναι αξιολογική κρίση, είναι γεγονός, και μάλιστα πασίδηλο. Το οποίο εγώ

μπορώ να αποδείξω, ενώ οι δικαστές μου
όχι. Και αυτή η παραδοχή δίνει και το
μέτρο του κύρους και των λοιπών παραδοχών της απόφασης.
Δηλώνω ότι θα υποβάλω και αγωγή κακοδικίας, μετά δε την βέβαιη απόρριψή της
και στους τρεις βαθμούς θα προσφύγω εκ
νέου στο ΕΔΔΑ. Διότι αυτό δεν είναι δικαστική κρίση, είναι βιασμός μου και ως τέτοιον θα τον αντιμετωπίσω. Βιασμός της
προσωπικότητάς μου, της ελευθερίας μου,
λοβοτόμησή μου. Όσο χρόνο και αν χρειαστεί θα αγωνιστώ ενάντια στον βιασμό και
τους βιαστές μου.
Έχω προσφύγει και άλλοτε και έχω δικαιωθεί άλλες δύο φορές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Οι αποφάσεις έχω φροντίσει
να είναι διαθέσιμες σε επίσημες μεταφράσεις στα ελληνικά στα λινκ https://goo.gl/
Szrl5e και https://goo.gl/dhsvIV
Οι επί δεκαετία βιαστές μου εκείνοι δικαστές που έβγαλαν τις παραπάνω αποφάσεις δεν τιμωρήθηκαν ούτε ελέγχθηκαν
ποτέ για τις κρίσεις τους. Εντούτοις δεν
πρόκειται ούτε αυτή τη φορά να σιωπήσω.
Επιμένω όμως να ζητώ δικαιοσύνη στην
πατρίδα μου. Δεν πρέπει να είναι τσιφλίκι
ή να γίνεται άθυρμα ούτε της κ. Πουρνάρα
και λοιπών ούτε των κ.κ. Ερωτοκρίτου Φώσκολου - Μπλέτα.
Έχω ανακοινώσει ήδη (σχετ. 4) ότι δεν
θα συμμορφωθώ με την αυθαίρετη και παράνομη απόφαση, καλώντας τον… απόγονο του Παλαιών Πατρών Γερμανού Ν.
Κοτζιά (όπως ανέξοδα δηλώνει) και δήθεν
Καθηγητή στην Οξφόρδη και αλλού, να
τολμήσει να την εκτελέσει. Αλλά δεν είμαι
διατεθειμένος να περάσω άλλα πέντε
χρόνια της ζωής μου παραμένοντας όμηρος ενός εκβιασμού στον οποίο συνήργησαν οι έξι αναφερόμενοι δικαστές.
Θέλω να επισημάνω ότι η μία από τις
δύο σχετικές με εμένα καταδίκες της Ελλάδας στο ΕΔΔΑ αφορούσε το γεγονός
ότι έκανα μια αναφορά στον ΔΣΑ προκειμένου να διαμαρτυρηθώ για τη βιομηχανία αγωγών που είχαν στήσει σε βάρος
μου δύο μέλη του εν λόγω Δικηγορικού
Συλλόγου (ο ένας είναι ο δικηγόρος του
Κοτζιά κ. Φαήλος Κρανιδιώτης) και βρέθηκα να με καταδικάζουν γι’ αυτό δικαστές
και στους τρεις βαθμούς! Δικαιώθηκα τελικώς στο Στρασβούργο. Ελπίζω η παρούσα
άσκηση του συνταγματικού και ανθρώπινου δικαιώματός μου στο αναφέρεσθαι
να μη με υποχρεώσει να ξαναζητήσω την
προστασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Όπως αντιλαμβάνεστε δεν προτίθεμαι
να σιωπήσω για την βία που μου ασκήθηκε
με τις αποφάσεις 3284/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 4034/2015
του Εφετείου Αθηνών ούτε να περιμένω
βουβός την απόφαση του Αρείου Πάγου,
ως αναγκαίο προστάδιο για να προσφύγω
στο ΕΔΔΑ όπου ασφαλώς θα δικαιωθώ:
Δεν σας κρύβω ότι προσδοκώ την τρίτη
καταδίκη της Ελλάδας στο Στρασβούργο,
για να αποκατασταθεί η πραγματική δικαι-

οσύνη. Γεγονός άλλωστε που θα με κάνει
να κατέχω το παγκόσμιο ρεκόρ τις επόμενες εκατονταετίες, διότι έτσι εξασφαλίζω
ότι δεν θα συμβεί άλλος πολίτης της ευρωπαϊκής ηπείρου να προσφύγει και να δικαιωθεί τρεις (3) φορές στο ΕΔΔΑ για θέματα
που άπτονται της ελευθερίας του λόγου.

Π

αρακαλώ θερμά, τέλος, να μεταφέρετε στους κ.κ. Εφέτες
Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου,
Κυριάκο Φώσκολο, Στυλιανή Μπλέτα
ότι, αν δεν καταργηθεί ο ισχύων βάρβαρος νόμος περί τύπου και βρεθώ στο
μέλλον ενώπιόν τους, θα δηλώσω τα
παρακάτω:
η οικογένειά μου είναι κομμάτι της
οικογένειας του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, ιεραρχικώς ανωτέρου του
Παλαιών Πατρών Γερμανού, προγόνου του Ν. Κοτζιά. Επίσης ότι το
θέρος του 2001 εγκατέλειψα την
θέση Καθηγητού που κατείχα στο
Πανεπιστήμιο του Πρίνστον για να
αναλάβω καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ και εν συνεχεία προσεκλήθην στο Πανεπιστήμιο
Χούμπολτ (απορρίπτοντας ταυτόχρονη πρόταση του επαρχιακού πανεπιστημίου του Μαρβούργου),
όπου εδίδαξα με σημαντικές διακρίσεις διό και εξελέγην Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Βερολίνο.
Ίσως τότε οι κ.κ. Εφέτες με εκτιμήσουν –
όπως φαίνεται εντυπωσιασμένοι να εκτίμησαν τον αδίστακτο στα ψεύδη αντίδικό
μου.
Παρακαλώ να ερευνήσετε το θέμα και
να μου γνωρίσετε ως αναφέροντα πολίτη
τα αποτελέσματα των ερευνών σας, ασχέτως του τι μέτρα θα λάβετε κατά των εν
λόγω δικαστών.
Συνημμένα προσκομίζω όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
με τιμή
Μανώλης Βασιλάκης
Διευθυντής της Athens Review of Books

1	Λ.χ. την έκφραση της επίμαχης επιστολής
«φροντίδι του κόμματος», σχετικά με τις εκ
των ων ουκ άνευ συστάσεις/διαπιστευτήρια
του «αδελφού» Κομμουνιστικού Κόμματος
προς τα ανατολικά κόμματα/καθεστώτα, την
διαστρέφουν και την παρουσιάζουν ότι σημαίνει χρηματοδότηση από το ΚΚΕ! Δεν
είναι δυνατόν να εξηγείς κάθε λέξη, κάθε όρο, κάθε έκφραση, κάθε σημείο στίξης σε
ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τον λόγο
μονοδιάστατα ή τον διαστρέφουν προκλητικά, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτε
σχετικά με την υπόθεση και δεν θέλουν να
κατανοήσουν τίποτε.
Δεκέμβριος 2015

Αυτός που ήθελε να κλείσει την ARB
Η αέναη φύση του Σταλινισμού

Ο

κ. Ι. Μαντζουράνης, ως «Πληρεξούσιος Δικηγόρος Υπουργού
Εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιά» (έτσι
υπογράφει), έστειλε στον Τύπο ένα κείμενο-δήλωση, το οποίο δημοσίευσαν η
ΕφΣυν της 14-15 Νοεμβρίου, η Αυγή και
το Βήμα της Κυριακής 15.11.2015. Εκεί
αναφέρεται σε μια απόφαση του Εφετείου
Αθηνών, την οποία ήδη έχουμε καταλλήλως σχολιάσει. Βέβαια, όπως κοινότοπα
επαναλαμβάνουν οι νομικοί: «το δεδικασμένο αντί αληθείας λαμβάνεται». Εμάς
όμως μας ενδιαφέρει η Αλήθεια και όχι το
«αντί αληθείας» – που στην περίπτωσή μας
είναι το αντίθετό της.
Ο κ. πληρεξούσιος αναφέρει άκρως
επιλεκτικά τι δέχεται η απόφαση για τη
δημοσίευση μιας επιστολής στην Athens
Review of Books, αλλά αποσιωπά σκοπίμως
κάποιες κρίσιμες παραδοχές της, που αποτελούν και το μέτρο για την αξιολόγηση
και των λοιπών εφετειακών παραδοχών.
Επίσης αποσιωπά κάποιους ισχυρισμούς
του πελάτη του (τους οποίους υπογράφει
ο ίδιος), που οδήγησαν στη συγκεκριμένη
δικαστική κρίση. Αποσιωπά λ.χ. την παραδοχή της απόφασης ότι «απεδείχθη» (!)
πως ο Ν. Κοτζιάς είναι …ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ (που ιδρύθηκε το 1918/1924),
αλλά «δεν απεδείχθη» ότι υπήρξε θαυμαστής του καθεστώτος Χόνεκερ (!). Αποσιωπά επίσης και τους ισχυρισμούς του
εντολέα και μη εμφανιζόμενου υποβολέα
του, τους οποίους ο εν λόγω πληρεξούσιος προσυπογράφει, ότι ο Ν.Κ. είναι Πολυκαθηγητής, δηλαδή Καθηγητής τριών
τουλάχιστον εκ των μεγαλυτέρων Πανεπιστημίων του κόσμου, ότι τυγχάνει απόγονος του …Παλαιών Πατρών Γερμανού (!)
και άλλα φαιδρά.
Μας κατηγορεί επίσης ότι όχι μόνο αμφισβητούμε την επιστημονική επάρκειά
του, αλλά μεταφράζουμε και προωθούμε
τους σχετικούς ισχυρισμούς στο εξωτερικό «για να χρησιμοποιηθούν από ξένες
υπηρεσίες και διεθνείς θεσμούς». Μας κατηγορεί ότι, γράφοντας για τα έργα και τις
ημέρες του, επιδιδόμαστε σε «συνειδητή
υπονόμευση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής». Αντίθετα! Ακριβώς επειδή, λόγω
υπερβολικής προφανώς σεμνότητας, ο
Πολυκαθηγητής δεν προέβαλλε επαρκώς
ότι τυγχάνει καθηγητής τριών εκ των μεγαλυτέρων πανεπιστημίων του (δυτικού)
κόσμου, εμείς θελήσαμε να γίνει γνωστό
Δεκέμβριος 2015

Τμήμα των ισχυρισμών του Κοτζιά ότι είναι απόγονος του Παλαιών Παρών Γερμανού, όπως τους
διατύπωσε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 5 Μαρτίου 2015.

αυτό το asset της κυβέρνησης, έτσι ώστε
η Υφήλιος να τον αντιμετωπίζει όπως του
αξίζει (και πρωτίστως οι υπουργοί Εξωτερικών όλων των χωρών της ΕΕ και των
ΗΠΑ). Έμμεσα δε να ωφεληθεί και η χώρα,
τον εξωτερικό υπουργικό θώκο της οποίας
τιμά ένας Πολυκαθηγητής.
Θεωρούμε πολύ παρήγορη τη διαβεβαίωση του κ. πληρεξουσίου ότι: «Ευτυχώς
όμως στη σύγχρονη Ελλάδα οι βουλευτές
δεν εκλέγονται από τρόφιμους πολιτικών
“μαγειρείων”, οι υπουργοί δεν επιλέγονται
από αυλικούς της ολιγαρχίας, οι καθηγητές Πανεπιστημίων δεν αναδεικνύονται
από σταβλίτες του κατεστημένου,… και οι
δικαστικές αποφάσεις δεν εκδίδονται από
παραδικαστικά κυκλώματα». Είναι πολύ
σημαντικό που ένας αρμόδιος άνθρωπος,
με το παρελθόν και την εμπειρία του κ.
πληρεξουσίου, μας διαβεβαιώνει για την
ανυπαρξία παραδικαστικών κυκλωμάτων, όπως επίσης για τον άψογο τρόπο
της επιλογής των καθηγητών μας. Είμαστε μια συγκροτημένη χώρα με θεσμούς.
Όχι σαν την Οξφόρδη, το Χάρβαρντ ή το
Μαρβούργο, όπου ο κάθε επιτήδειος ή/και
ευφάνταστος μπορεί να δηλώνει καθηγητής των πανεπιστημίων τους ατιμωρητί.
Ομολογούμε πάντως ότι θα αισθανόμασταν ακόμη πιο ασφαλείς αν στις ανωτέρω
διαβεβαιώσεις περιλαμβανόταν επίσης ότι
στη σύγχρονη Ελλάδα οι νόμοι δεν αποτελούν αντικείμενο χρηματικής συναλλαγής
– όπως συνέβαινε στο αλησμόνητο πρόσφατο παρελθόν.
Στην περίπτωσή μας ένας πασίδηλα
γνωστός σταλινικός προσπαθεί να κρύψει
το παρελθόν του και να πάρει δικαστική
βεβαίωση για το αντίθετο! Ο Πολυμορφικός Κοτζιάς, παρά τα όσα δέχεται η («αντί
αληθείας») απόφαση του Εφετείου, υπήρξε

όντως θαυμαστής του καθεστώτος Χόνεκερ και άλλων «αδελφών» καθεστώτων.
Τέτοιος θαυμαστής, που ο Επικεφαλής
του Ιδεολογικού Αγώνα του καθεστώτος,
Μάνφρεντ Μπουρ (και χαφιές της ΣΤΑΖΙ
με ψευδώνυμο «Ελαφοπόδαρος»), τον
επέλεξε για «επιστημονικό» συνεργάτη σε
βιβλίο του – αλήθεια φροντίδι τίνων, μέσα
από ποιες διαδικασίες και με ποια κριτήρια; Ο ΝΚ υπήρξε όχι μόνο θαυμαστής
του καθεστώτος Χόνεκερ, αλλά –πλην
του ελλόγιμου κ. Φαήλου Κρανιδιώτη–,
διάλεξε ως έναν από τους δικηγόρους του
και τον κ. Μαντζουράνη, ο οποίος έχει μεταφράσει στα ελληνικά το σύνταγμα του
εν λόγω δικτάτορα, την ίδια εποχή που ο
Πολυμορφικός συνεργαζόταν φιλοσοφικά
με τον «Ελαφοπόδαρο». Ο ίδιος ο Στάλιν
δίδαξε την τεχνική της κοπτορραπτικής
της ιστορίας. Όμως το παρελθόν ούτε ο
θεός δεν μπορεί να το αλλάξει. Έτσι το
πράγμα προσφέρεται όχι σε σχόλια, αλλά
σε σκώμματα, όταν κάποιοι προσπαθούν
να εμφανισθούν άλλοι από ό,τι υπήρξαν
στο παρελθόν.
Η σατιρική διάθεση όμως εδώ μας
εγκαταλείπει. Ρωτούμε λοιπόν: μπορεί
να στείλει ο, κατά τον Καθηγητή Βερέμη,
«συλλέκτης πανεπιστημιακών εδρών» ένα
γνήσιο έγγραφο το οποίο λ.χ. να επιβεβαιώνει ότι «κατείχ[ε] θέση Καθηγητού στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης»; Ή ότι υπήρξε
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ; Μπορεί να στείλει το πρακτικό της
εκλογής του στο Πανεπιστήμιο του Μαρβούργου (δηλώνει: «εξελέγην αναπληρωτής
Καθηγητής») και όχι μια ανακριβέστατη μετάφραση, από την μεταφραστική υπηρεσία
του ΥΠΕΞ; Εμείς στείλαμε τους διισχυρισμούς του (σε ακριβή μετάφραση) και τις
απαντήσεις των παραπάνω πανεπιστημίων

στους ομολόγους του, ας τους στείλει κι ο
Πολυκαθηγητής έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικά κάτοχος των
εν λόγω πανεπιστημιακών θέσεων.
Το κείμενο του μεταφραστή του συντάγματος του Χόνεκερ τελειώνει με ένα
σταλινικού ήθους Υστερόγραφο, όπου ο
εντολέας του (ο κύριος Υπουργός) «επ’
ευκαιρία» (επ’ ευκαιρία!!!) δηλώνει ότι «ουδείς εξωθεσμικός παράγοντας, δημοσιογράφος ή μη» θα λάβει «έστω και “μία δεκάρα”
από τα μυστικά κονδύλια του ΥΠΕΞ»: «ο
κ. Ν. Κοτζιάς δεν εκβιάζεται και δεν υποκύπτει σε πιέσεις…». Αν συνδυαστεί αυτός
ο αισχρός υπαινιγμός με την επίσης αυταπόδεικτα συκοφαντική κατηγορία που
έγραψε στα δικογραφήματά του ο Πολυκαθηγητής, ότι εμείς δήθεν αναλάβαμε να
τον συκοφαντήσουμε ως αντιμνημονιακό
αγωνιστή και μάλιστα «από σημαντικές
κρατικές θέσεις», είναι προφανές ότι φύσιν
πονηράν μεταβαλείν ου ράδιον. Επειδή
όμως το ΥΓ αυτό εντάσσεται σε ένα κείμενο που αφορά την Athens Review of
Books και τους υπευθύνους της, ρωτάμε
ευθέως τόσο τον εντολέα όσο και τον πληρεξούσιο και τους καλούμε να μας απαντήσουν σε όσο πιο απλά ελληνικά
γίνεται: γιατί αυτό το προσθέτουν σε ένα
κείμενο δήλωσης που αφορά την ARB;
Κι αφού η ARB δεν έχει καμία σχέση με
«απαιτήσεις» από μυστικά κονδύλια, γιατί
το βάζουν; Αν ο λόγω και έργω σταλινικός
θεωρεί συκοφαντικό να τον αποκαλούν
σταλινικό, ως τι θα πρέπει να θεωρήσουμε
εμείς το ανωτέρω αισχρό υστερόγραφο
υπονοούμενο; Τους καλούμε λοιπόν να
προβούν άμεσα στην αναγκαία διάψευση
σε ό,τι μας αφορά. Σε διαφορετική περίπτωση, ας μη μας κατηγορήσουν ότι δεν
τους δώσαμε ευκαιρία επανόρθωσης.
ΥΓ. Στο επόμενο [το παρόν δηλαδή] τεύχος της ARB ακολουθεί ιστορική έρευνα
ειδικού συνεργάτη μας, Καθηγητού τεσσάρων μεγάλων Γερμανικών Πανεπιστημίων, σχετικά με το τεράστιο γενεαλογικό
ζήτημα αν ο κ. Υπουργός, πέραν των
άλλων ιστορικών δαφνών του τυγχάνει
και απόγονος του μακαριστού Παλαιών
Πατρών Γερμανού όπως διαβεβαίωσε τους
δικαστές.
19-11-2015
Μαρία Βασιλάκη
Εκδότρια της Athens Review of Books
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Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός,
ο Κοτζιάς, και τα ευσεβή μουλάρια του!

Ό

πως είναι γνωστό, ο νυν
υπουργός Εξωτερικών Ν.
Κοτζιάς έχει κάνει μια αγωγή
κατά της Athens Review of Books, επί
της οποίας εκδόθηκε πρόσφατα μια
απόφαση του Εφετείου της Αθήνας
(δικαστές: Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, Κυριάκος Φώσκολος Στυλιανή
Μπλέτα), που αποτέλεσε μέχρι τώρα
αντικείμενο δυσμενών σχολίων αλλά
και σκωμμάτων. Αφορμή της αγωγής
αυτής, που απέβλεπε στο κλείσιμο της
ARB, στάθηκε η δημοσίευση μιας επιστολής και ο χαρακτηρισμός φανατικός σταλινικός που δήθεν έθιξε τον
επονομαζόμενο και «Σουσλώφ του
Κόμματος».
Ο Κοτζιάς ξεκίνησε τη δίκη ζητώντας χρηματική αποζημίωση της
δήθεν προσβεβλημένης τιμής του το
ποσό των 250.000 ευρώ. Προκειμένου να «δικαιολογήσει» το αιτούμενο
τρελό ποσό, στη διαδρομή της δίκης
ισχυρίστηκε διάφορα απίθανα πράγματα και προσκόμισε αμφίβολης γνησιότητας «αποδεικτικά στοιχεία», που,
όπως φαίνεται να νομίζει, δείχνουν το
μέγεθος της προσωπικότητάς του και
συνεπώς το μέγεθος της δήθεν προσβολής που του έγινε.
Μεταξύ των τέτοιων ισχυρισμών
για το κατ’ αυτόν κύρος του ήταν και
ότι η οικογένειά του, η οικογένεια Κοτζιά, αποτελεί κλάδο της οικογενείας
του μητροπολίτη Παλαιών Πατρών
Γερμανού (!). Συγκεκριμένα γράφει τις
εξής ασυναρτησίες οι οποίες αρκούν
για να καταλάβει κανείς αν μη τι άλλο
την διανοητική του κατάσταση, αλλά
και τον βαθμό της κατά καιρούς πολυμορφικότητάς του:
«(…) προέρχομαι από μεγαλοαστική οικογένεια με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Ειδικώτερον
επισημαίνεται ότι η οικογένειά
μου είναι κομμάτι της οικογένειας
του Παλαιών Πατρών Γερμανού,
κατά κόσμο Κοτζιά, και ο πατέρας
μου, Άγγελος Κοτζιάς, ήταν ιδιοκτήτης τόσον της αντιπροσωπείας
όσον και μονάδας παραγωγής της
εταιρείας “LM Erics[s]on Τηλεπι50 [ The Athens Review of books

ἀφέντη Δεσπότη· —τί κάνουν τὰ
μουλάρια σου; —σὲ προσκυνοῦν,
φιλοῦν τὸ χέρι σου». (σελ. 11-12)
Σχετικά δε με τους γονείς του Γερμανού διαβάζουμε:
«Ὁ πατὴρ τοῦ ἱεράρχου, χρυσοχόος
τὸ ἐπάγγελμα, ὠνομάζετο Ἰωάννης
Γκόζιας ἢ Γκοζιόπουλος, κατὰ τὴν
ἐγχώριον συνήθειαν, ἕλκων πιθανῶς τὸ γένος αὐτὸς ἢ οἱ πρόγονοι αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὁμωνύμου χωρίου
τοῦ δήμου Μαλευρίου τῆς Λακωνίας. (…) Ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Ἱεράρχου
ὠνομάζετο Κανέλλα ἐκ τοῦ γένους
Κουκουζοπούλου». (σελ. 6-7)

μενα της 3ης έκδοσης (έτους 1900)
διαβάζουμε τα εξής τερπνά:

Δηλαδή το τουρκόφωνο επώνυμο
Κοτζιάς έφερε μόνο κάποιος Δημήτριος που είχε σύζυγο την εξαδέλφη
της μητέρας του Παλαιών Πατρών
Γερμανού. Αυτή είναι λοιπόν η μόνη
σύνδεση του ονόματος Κοτζιάς με τον
Παλαιών Πατρών Γερμανό, πάνω στο
οποίο ο Μυνχάουζεν Υπουργός Εξωτερικών αποπειράται να θεμελιώσει
το …ιστορικό βάθος και κύρος της
οικογένειάς του – και αυτού του ιδίου.
Με λίγα λόγια: όσο ο κατά φαντασίαν
Πολυκαθηγητής Ν. Κοτζιάς υπήρξε
Καθηγητής των Πανεπιστημίων Οξφόρδης, Χάρβαρντ και Μαρβούργου,
άλλο τόσο είναι κατά τα φαινόμενα
και απόγονος του Γερμανού, όπως αυτογελοιοποιούμενος ισχυρίζεται στα
δικογραφήματά του. ▲

«Ἦν δ’ ὁ Γερμανὸς μεγαλοπρεποῦς
μὲν καὶ ἐπιβάλλοντος ἤθους μεταξὺ τῶν Ὀθωμανῶν, προσηνοῦς
δὲ καὶ ἀρεσκομένου εἰς τὰ ἀστεῖα
μεταξὺ τῶν οἰκείων. Ἐγράφη ὅτι
ἐπωνυμεῖτο Κοτζιᾶς, ἀλλὰ τὸ τουρκόφωνον τοῦτο ἐπώνυμον ἔφερε
τότε μόνος Δημήτριός τις, ὅστις
εἶχε σύζυγον τὴν πρώτην ἐκ μητρὸς
ἐξαδέλφην τοῦ Ἱεράρχου καὶ ὅστις
ἐφημίζετο ὅτι ἔτρεφε μεγαλειτέραν
στοργὴν εἰς τοὺς ἡμιόνους ἢ [=
παρὰ στὰ] τὰ τέκνα του· καὶ ὅτε
ποτὲ ἠρώτησεν αὐτὸν ὁ Ἱεράρχης,
τί κάνεις, κυρ Δημήτρη; —Καλά,

1	Γερμανοῦ Π. Πατρῶν Μητροπολίτου, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. Ἐπιγραφόμενα
Ἀπομνημονεύματά τινα τῆς κατὰ τοῦ τυράννου τῶν Ἑλλήνων ὁπλοφορίας, καί
τινων πολιτικῶν συμβεβηκότων ἐν Πελοποννήσῳ κατὰ τὴν πρώτην τῆς διοικήσεως
περίοδον. Ἔκδοσις τρίτη, Ὑπὸ Γ. Ι. Παπούλα, Μετὰ Προλεγομένων ὑπὸ τοῦ
ἰδίου, Ἐν Ἀθήναις, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Σπύρου Τσαγγάρη, 1900. Ἡ παροῦσα
ἔκδοσις ἐγένετο ἐκ παραβολῆς πρὸς τὸ ἐν
τῷ τμήματι τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθν. Βιβλιοθήκης ἀποκείμενον αὐτόγραφον τοῦ
ἀοιδίμου Γερμανοῦ ὑπὸ τοῦ Ἐπιμελητοῦ
κ. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου.

Σχέδιο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου. Διακρίνονται ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Κοτζιάς, ο Χόνεκερ,
ο Γιαρουζέλσκι, ο Μπρέζνιεφ και στο βάθος ο Πούτιν. Οι Μούσες κρατούν το βιβλίο του Κοτζιά
Η Πολωνία κι εμείς, όπου ανάμεσα σε άλλους πράκτορες της CIA, του ΝΑΤΟ και αντεπαναστατικές
πράξεις του ιμπεριαλισμού καταγγέλλει και την «απόδοση του Βραβείου Νόμπελ της Λογοτεχνίας
στον άγνωστο πολωνό πρόσφυγα Μίλος… τόσο άγνωστο, ώστε να μην είναι μεταφρασμένο ούτε ένα
ποίημά του στη γλώσσα αυτών που αποφάσισαν να τον βραβεύσουν!». Ο υβριστής του Τσέσλαβ Μίλος
παριστάνει και τον ποιητή, εξέδωσε μάλιστα (εκδ. Καστανιώτη) και μια ποιητική συλλογή!

κοινωνίες” στην Αθήνα».
Φυσικά το να τυγχάνει απευθείας
απόγονος του Παλαιών Πατρών Γερμανού ο Ν. Κοτζιάς είναι λίγο δύσκολο, ενόψει του γεγονότος ότι οι
μητροπολίτες σε τούτη τη χώρα δεν
παντρεύονται (χωρίς αυτό βέβαια –σε
αντίθεση προς τα δύστυχα μουλάρια– να τους εμποδίζει τη διαιώνιση
του είδους με τον φυσικό τρόπο). Τι
σχέση όμως έχει ο Κοτζιάς –ή κάποιος
Κοτζιάς τέλος πάντων– και η οικογένειά του με τον εν λόγω ιεράρχη;
Στο βιβλίο Γερμανοῦ Π. Πατρῶν
Μητροπολίτου, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ1, στην ανατύπωση της πρώτης
έκδοσης του 1837, και στα προλεγό-
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