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Η αυτοβηογραυία του βρεταλού πρώελ πρωζυπουργού θυθιουορεί στα ειιεληθά 

Αθήνα  

 

Σηα βηβιηνπσιεία ζα βξίζθεηαη ζηηο 8 Απξηιίνπ ε απηνβηνγξαθία ηνπ βξεηαλνύ 

πξώελ πξσζππνπξγνύ Τόνι Μπλερ. Κπθινθνξεί κε ηνλ ηίηιν Ένα ηαξίδι, από ηηο 

εθδόζεηο Χπρνγηόο, ζε κεηάθξαζε ηεο Διεπζεξίαο Σπινγίδνπ. Ο ηόκνο, θνληά 

1.000 ζειίδεο, 960 γηα λα είκαζηε αθξηβείο, εθδίδεηαη ζηα ειιεληθά κόιηο επηά 

http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid=4818


κήλεο κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ ζηε Βξεηαλία. Η απηνβηνγξαθία, ε νπνία 

πνύιεζε ζηελ αγγιηθή έθδνζε πεξηζζόηεξα από 92.000 αληίηππα ην πξώην 

ηεηξαήκεξν ηεο θπθινθνξίαο ηεο, έγηλε, ζύκθσλα κε ηνλ βξεηαληθό Τύπν, ε πην 

γξήγνξα πσινύκελε πνιηηηθή απηνβηνγξαθία. 

 

Η αιήζεηα είλαη πσο, ηαμηδεύνληαο, ηελ είδακε εθείλε ηελ επνρή ζηα 

βηβιηνπσιεία ησλ αεξνδξνκίσλ από ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε σο ηε Νέα Υόξθε. 

Σηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ, ην θζηλόπσξν ήηαλ ζηηο βηηξίλεο θάζε 

βηβιηνπσιείνπ, αθξηβώο δίπια ζην ακεξηθαληθό κπεζη-ζέιεξ ηεο επνρήο, ην 

κπζηζηόξεκα Ελεςθεπία ηνπ Τδόλαζαλ Φξάλδελ.  

 

Ο πξώελ πξσζππνπξγόο έιαβε γηα ην βηβιίν πξνθαηαβνιή 4,6 εθαηνκκπξίσλ 

ζηεξιηλώλ, ηελ νπνία δήισζε όηη ζα δηαζέζεη, καδί κε ηα δηθαηώκαηα από ηηο 

πσιήζεηο ηνπ βηβιίνπ, ζε θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε γηα ηε ζπλδξνκή ζνβαξά 

ηξαπκαηηζκέλσλ παιαίκαρσλ ζηξαηησηώλ. Ηηαλ θη απηόο έλαο ηξόπνο γηα λα 

θαηαιαγηάζεη ε νξγή ησλ πνιηηώλ πνπ εκθαλίδνληαλ ζηηο βηβιηνπαξνπζηάζεηο 

θσλάδνληαο θαη πεηώληαο ηνπ αβγά θαη παπνύηζηα.  

 

Φαξηζκαηηθόο –θαη επηθνηλσληαθόο– πνιηηηθόο, θαηάθεξε λα αλαδηνξγαλώζεη ην 

Κόκκα ησλ Δξγαηηθώλ θαη λα ην θέξεη ζηελ εμνπζία ην 1997, θεξδίδνληαο ηηο 

εθινγέο ύζηεξα από δεθανθηάρξνλε δηαθπβέξλεζε ησλ Σπληεξεηηθώλ. 

Παξέκεηλε ζην αμίσκα ηνπ πξσζππνπξγνύ γηα κία δεθαεηία, από ηνλ Μάην ηνπ 

1997 σο ηνλ Ινύλην ηνπ 2007, θεξδίδνληαο ηξεηο δηαδνρηθέο εθινγηθέο λίθεο, νπόηε 

θαη παξαηηήζεθε από ην αμίσκα θαη ηελ εγεζία ηνπ θόκκαηνο ησλ Δξγαηηθώλ –

απνρσξώληαο άδνμα, εδώ πνπ ηα ιέκε– θαζώο ε δεκνθηιία ηνπ έθζηλε κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνύο ζηνλ απόερν ηεο έληνλεο απνδνθηκαζίαο γηα ηελ εκπινθή ηεο 

Βξεηαλίαο ζηνλ πόιεκν ζην Ιξάθ.  

 

Η απηνβηνγξαθηθή ηνπ αθήγεζε αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ δηαδξνκή από ηνλ 

ζάλαην ηεο πξηγθίπηζζαο Νηατάλα σο ηνλ πόιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Όια 

έρνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην βηβιίν: ην όξακα θαη ε πνιηηηθή ηεο θεληξναξηζηεξήο 

θπβέξλεζεο ησλ ιεγόκελσλ Νέσλ Δξγαηηθώλ, νη απόςεηο θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε 

ηνλ ππ’ αξηζκόλ δύν ζην θόκκα ηνπ Γθόξληνλ Μπξάνπλ θαη εγέηεο ηεο δηεζλνύο 

πνιηηηθήο ζθελήο, αιιά θαη νη δύζθνιεο απνθάζεηο γηα ηνλ πόιεκν ζην 

Κνζζπθνπέδην, ζηε Σηέξα Λεόλε, ζην Αθγαληζηάλ θαη ζην Ιξάθ.  

 

Η ζπγγξαθή απηνβηνγξαθίαο απνηειεί πιένλ ζπλήζεηα γηα ηνπο πνιηηηθνύο, 

εηδηθά ζηνλ αγγινζαμνληθό ρώξν. Σηηο ΗΠΑ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία 

ζπλεζίδεηαη νη απηνβηνγξαθίεο λα εθδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο 

εθζηξαηείαο θαη ιεηηνπξγνύλ σο είδνο «επαγγεικαηηθήο θάξηαο» (όπσο ην 

Εικόνερ ηος παηέπα μος θαη ην Τολμώ να ελπίζω ηνπ Μπαξάθ Οκπάκα).  

 

Σηε Βξεηαλία εθδίδνληαη θαηά παξάδνζε ζην ηέινο κηαο ζεηείαο, ελ είδεη 

απνινγηζκνύ ή ππεξάζπηζεο κηαο πνιηηηθήο. Από ηα ηειεπηαία παξαδείγκαηα 



απηνβηνγξάθσλ ν Πίτερ Μέντελσον, πξώελ ππνπξγόο ηεο θπβέξλεζεο Μπιεξ, 

ν νπνίνο θπθινθόξεζε ηα δηθά ηνπ απνκλεκνλεύκαηα κε ηίηιν The Third Man: 

Life at the Heart of New Labour (Ο ηπίηορ άνθπωπορ: Η ζωή ζηην καπδιά ηων 

Νέων Επγαηικών) ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην. Αλ πάκε πην πίζσ, βξίζθνπκε ην The 

Downing Street Years [Τα σπόνια ηηρ Νηάοςνινγκ ζηπιη] (1993) θαη ην The Path 

to Power [Ο δπόμορ ππορ ηην εξοςζία] (1995) ηεο Μάργκαρετ Θάτσερ θαη 

πεξίπνπ κηζόλ αηώλα λσξίηεξα ηελ πνιύηνκε απηνβηνγξαθηθή εμηζηόξεζε ηνπ 

Οπίλζηνλ Τζόξηζηι γηα ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν πνπ ηνπ έθεξε θαη ην βξαβείν 

Ννκπέι Λνγνηερλίαο ην 1953. Δίλαη ηόζν εδξαησκέλε ε παξάδνζε ηεο πνιηηηθήο 

απηνβηνγξαθίαο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πνπ ε έθδνζε ησλ απνκλεκνλεπκάησλ 

ελόο πνιηηηθνύ ζεσξείηαη δεδνκέλε αθ' εο ζηηγκήο απνζπξζεί από ηελ ελεξγό 

πνιηηηθή. Δρεη κάιηζηα εθπνλεζεί εηδηθή κειέηε γηα ινγαξηαζκό ηνπ Βξεηαληθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνύλ ηα όξηα ησλ απνθαιύςεσλ ελόο 

ηέηνηνπ θεηκέλνπ θαη λα επηιπζνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ απόξξεηα δεηήκαηα 

εζληθήο αζθάιεηαο. 

 

Γελ πεξηκέλνπκε ινηπόλ από ηνλ θ. Μπιεξ λα καο απνθαιύςεη γεγνλόηα πνπ δελ 

γλσξίδακε –εηδηθά κάιηζηα ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξηαθήο έθξεμεο θαη ηνπ 

Wikileaks– ή αιήζεηεο. Δθείλν πνπ καο πξνζθέξεη ε αθήγεζή ηνπ είλαη κηα 

γλσξηκία κε ηνλ άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη πίζσ από ηνλ γλσζηό πνιηηηθό. Οζν γηα 

ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, απηή ράλεηαη θάπνπ αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο 

εμνκνινγήζεηο θαη ηνπο απνινγηζκνύο θαη ζηηο απνθαιύςεηο ησλ Μέζσλ 

Δλεκέξσζεο.  

 

 

 

 

 


