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Αγαπητέ κ. Βασιλειάδη,
Έλαβα τα βιβλία σας και σας ευχαριστώ. Και στα δύο ασχολείσθε µε θέµατα
που µε αγγίζουν βαθιά.1 Εκείνο όµως που έχει µεγαλύτερη σηµασία για µένα, είναι το
γεγονός ότι οι απόψεις µας διασταυρώνονται αν και προερχόµαστε από
διαφορετικούς χώρους. Άλλωστε αµέσως µετά το τέλος του εµφυλίου το όραµα ενός
«δηµοκρατικού σοσιαλισµού» (µεταχειρίζοµαι ενδεικτικά αυτόν τον όρο) υπάρχει
διάχυτο µέσα στις γραµµές της Αριστεράς. Ήδη στα στρατόπεδα και στις φυλακές ο
προβληµατισµός µας υπήρξε έντονος. Η εικόνα ότι ήµασταν κάτι σαν µαριονέτες
(στρατιωτάκια του Ζαχαριάδη κλπ.) είναι εντελώς παραπλανητική και ψεύτικη.
Απλώς είχαµε την πίστη, την θέληση και την πειθαρχία που απαιτούσαν οι ειδικές
ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαµε από το 1942 έως το 1949. Όµως
όσο κι αν αυτό ακούγεται περίεργο, µιλούσαµε µεταξύ µας ανοιχτά και θαρραλέα,
θυµάµαι ακόµα και µέσα στη µάχη του ∆εκέµβρη. Με δυο λόγια πολλοί από µας
ξέραµε ότι εµείς οι αριστεροί οφείλαµε στον ελληνικό λαό αυτό το νέο κίνηµα. Κι
αυτό ακριβώς πήγε να γίνει η Ε∆Α και στην συνέχεια οι Λαµπράκηδες, καθώς και το
ΠΑΜ, που το θέλαµε φυτώριο αυτών των νέων ιδεών, µέσα απ’ τις οποίες θα
προέκυπτε ο ελληνικός δρόµος προς τον σοσιαλισµό. Από την θητεία µας στον
εαµικό κοµµουνισµό θα κρατούσαµε όσα στοιχεία θεωρούσαµε θετικά, ενώ
παράλληλα ήµασταν αποφασισµένοι να κόψουµε τον οµφάλιο λώρο της εξάρτησης
από το άλλοτε ιδεολογικό κέντρο του διεθνούς κοµµουνισµού, την Μόσχα, που είχε
πλέον µεταλλαχθεί σε φορέα κρατικής πολιτικής.
Γνωρίζαµε επίσης ότι πέρα από µας, στον αχανή και αδιαµόρφωτο χώρο του
κέντρου, υπήρχαν πολλές γνήσιες αριστερές δυνάµεις, που χίλιοι δυο λόγοι τους είχαν
αποµακρύνει από µας. Και δεν ήταν µόνο ο φόβος του αστυνοµικού κράτους αλλά
κυρίως οι αδυναµίες οι δικές µας, όπως τα προβλήµατα της δηµοκρατίας και της
ειρήνης. Και είδατε τι έγινε όταν εµείς στη Νεολαία Λαµπράκη τα θέσαµε ευθέως
µπροστά στην κοινωνία µε θέσεις, προτάσεις και λύσεις. Από την Νεολαία της Ε∆Α
του 1963 µε πέντε-έξι χιλιάδες µέλη πανελλαδικά, φτάσαµε µέσα σε έξι µήνες στις
300.000 και µάλιστα σε τµήµατα απρόσιτα για την ηττηµένη Αριστερά, στην
Επαρχία, στα χωριά αλλά και σε καθαρά αστικά στρώµατα.
Και τότε, λίγο πριν την ∆ικτατορία, εµφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο ο
Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος σύµφωνα µε την τότε ρητορική του µπορούσε να
θεωρηθεί ως ένας «φωτισµένος» αστός, το πολύ-πολύ συνοδοιπόρος στην πορεία για
τη διαµόρφωση της νέας Ελληνικής Αριστεράς, όπως την περιέγραψα πιο πριν. Κατά
την άποψή µου, την οποία του εξέθεσα όταν στα 1964 µου πρότεινε (σε µένα
προσωπικά ως Πρόεδρο των Λαµπράκηδων) να συνεργαστούµε, ήταν προτιµότερο να
κινηθεί µέσα στον χώρο των αστικών κοµµάτων ως λ.χ. ανεξάρτητος της αριστεράς
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του κέντρου παρά να συνεργαστεί µε κάποιον που προέρχεται από την Εαµική
Αριστερά. Όταν όµως έγινε η δικτατορία, στην οποία πίστευα ότι θα υπάρξουν
βαθύτατες ιδεολογικοπολιτικές ζυµώσεις που µπορούσαν να µας οδηγήσουν σε
πρωτόγνωρα πολιτικά µορφώµατα -πάντοτε προς την κατεύθυνση του ελληνικού
δηµοκρατικού σοσιαλισµού- τον πρότεινα για ηγέτη της ενωµένης αντίστασης δυο
φορές. Την πρώτη λίγο καιρό µετά την ίδρυση του ΠΑΜ µέσα απ’ την παρανοµία µε
ιδιόχειρο σηµείωµα που πήρε στα χέρια του στις φυλακές Αβέρωφ και τη δεύτερη
στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσα µόλις ελευθερώθηκα στα 1970 στο Παρίσι,
τότε που πρότεινα την ίδρυση του ΕΑΣ (Εθνικό Αντιστασιακό Συµβούλιο).
Όµως όπως φαίνεται από το βιβλίο σας «Ο Μύθος του Ανδρέα Παπανδρέου»,
ο Ανδρέας είτε το πίστευε είτε όχι, αποφάσισε να είναι αυτός που θα χάριζε στον
ελληνικό λαό αυτό που του οφείλαµε εµείς (και που όπως αποδείχθηκε στην πράξη
µονάχα εµείς που βρισκόµασταν στην αντίπερα όχθη µπορούσαµε να
πραγµατοποιήσουµε) δηλαδή το Κίνηµα του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού.
Και το πέτυχε αλλά µόνο ρητορικά, λεηλατώντας τις σάρκες της Αριστεράς,
γιατί όταν ήρθε η ώρα της πράξης, µεταβλήθηκε σ’ αυτό που ήταν πάντοτε και που
τόσο καλά περιγράφετε στο βιβλίο σας, δηλαδή σε έναν αστό πολιτικό, που υιοθέτησε
µόνο τις πιο αρνητικές πλευρές του δικού µας κινήµατος, αυτές που µας έφτασαν εκεί
που µας έφτασαν και που προσπαθούσαµε µε κάθε τρόπο να τις καταδικάσουµε και
να τις ξεπεράσουµε. Όπως λ.χ. το περίφηµο δόγµα για τον «δηµοκρατικό
συγκεντρωτισµό», που µόνο δηµοκρατικός δεν ήταν. Όπως γράφεις, «ο καθοριστικός
σκοπός που τον καθοδηγούσε στις πράξεις του (όχι στην θεωρία) ήταν η εξουσία, την
οποία δεν µοιραζόταν µε κανένα. Αυτή η µονοµανία για εξουσία µε µακιαβελικό
τρόπο, ήταν το βασικό του χαρακτηριστικό. Σ’ αυτό ήταν αµείλικτος».
Γι’ αυτό δεν ήταν τυχαίο ότι τον βοήθησαν όσο µπορούσαν και οι δυο ηγέτες
του διασπασµένου ΚΚΕ. Γιατί και οι µεν και οι δε προέρχονταν από τον σκληρό
πυρήνα της συγκεντρωτικής ιδεολογίας και πρακτικής και ενός στελεχικού δυναµικού
που δεν ήθελε ούτε την Ε∆Α ούτε τους Λαµπράκηδες και ούτε και το ΠΑΜ να
πραγµατοποιούν την οφειλόµενη όπως είπα, προς τον ελληνικό λαό µετεξέλιξη της
συγκεντρωτικής σε δηµοκρατική Αριστερά. Και γι’ αυτό µας πολεµούσαν αλύπητα.
Αρκεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι εµένα µε καταργήσανε από Πρόεδρο των
Λαµπράκηδων στα 1966 και ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1967 εν µέσω
Χούντας από την καθοδήγηση του Πατριωτικού Μετώπου και από κει και πέρα,
αποκοµµένος από τις οργανώσεις στη δηµιουργία των οποίων είχα σε µεγάλο βαθµό
συντείνει, οδηγήθηκα αναπόφευκτα στη σύλληψή µου από την Ασφάλεια.
Υπήρχε λοιπόν ανάµεσα στον συγκεντρωτικό Ανδρέα και στις
συγκεντρωτικές ηγεσίες του ΚΚΕ µια εκλεκτική συγγένεια αρχών και µεθόδων ως
προς την διαχείριση της εξουσίας εντός των κοµµάτων, πράγµα που οδηγούσε το
ΠΑΣΟΚ σε µεθόδους και πρακτικές ενάντια στις ίδιες του τις αρχές, ώστε να
καταντήσει ένα αρχηγικό κόµµα κατ’ εικόνα και οµοίωση των Κ.Κ. της εποχής
Μπρέζνιεφ, µε τους διάφορους Χόνεκερ, Ζίφκωφ και Τσαουσέσκου. Ή ακόµα και
όπως ο Καντάφι, ο Χότζα, ο Σαντάµ κλπ.
Για τον ίδιο λόγο, όταν εγώ επέµενα για την ενότητα της Αριστεράς και
φτάσαµε ως την διαµόρφωση της ΚΕΑ (Κίνηση για την Ενότητα της Αριστεράς
1978-80), δεχόµαστε πυρά και από τις τρεις πλευρές. Και όσον αφορά τον Ανδρέα,
καταλαβαίνω γιατί φοβότανε την ενότητα αυτή. Πώς όµως να εννοήσει και να
εξηγήσει κανείς την εµµονή των ηγεσιών των Κ.Κ. σε µια διάσπαση που ουσιαστικά
τους οδηγούσε στο γκαράζ της πολιτικής πραγµατικότητας; Μια και µόνη απάντηση
υπάρχει σ’ αυτό. Το ότι δηλαδή προτίµησαν την περιθωριοποίηση από µια πιθανή

αναγέννηση του αριστερού κινήµατος µε νέα χαρακτηριστικά που θα αποκάλυπταν
στην πράξη ένα αµαρτωλό παρελθόν για το οποίο ήσαν συνυπεύθυνοι.
Ανάµεσα σ’ αυτές τις τρεις µυλόπετρες και στους ογκόλιθους της ∆εξιάς και
της οικονοµικής ολιγαρχίας πολτοποιήθηκε το κοινό µας όνειρο, αγαπητέ φίλε, και
µαζί του µαράθηκε η ελπίδα για ένα καλλίτερο µέλλον και µαζί της µαράθηκε
ελληνική κοινωνία και κυρίως η ελληνική νεολαία, που δεν ξέρει πια πώς να
αντιδράσει, µε κουκούλες, καταλήψεις και µολότωφ είτε µε παγερή περιφρόνηση σε
ιδέες, οράµατα και πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζουν τους ζωντανούς πολίτες.
Μαζί µ’ αυτές τις σκέψεις σας στέλνω ένα κείµενο, για να δείτε πώς έβλεπα
την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου από την σκοπιά του 1969, τότε που ήµουν
εξόριστος στην Ζάτουνα.
Σας χαιρετώ µε εκτίµηση,
Μίκης Θεοδωράκης

