Η κεγάιε απάηε ηεο κεηαπνιίηεπζεο
Με αθνξκή ην βηβιίν ηεο Δήκεηξαο Ληάλε –Παπαλδξένπ: Η οπγή ηος Ανδπέα 1
Σνπ Γακηαλνχ Βαζηιεηάδε, εθπαηδεπηηθνχ, ηδξπηηθνχ θαη εγεηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ ΠΑΚ θαη
ηνπ ΠΑΟΚ, Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΠΑΚ (Παλειιήληνπ Απειεπζεξσηηθνχ Κηλήκαηνο)
Γπηηθήο Γεξκαλίαο –Γπηηθνχ Βεξνιίλνπ 1973-74, κέινπο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
ΠΑΚ, ππεχζπλνπ ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ θαη Γηαθψηηζεο (ΚΔΜΔΓΗΑ) επί ΠΑΚ θαη ΠΑΟΚ,
επηθνξηηζκέλνπ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 3εο ηνπ επηέκβξε, ζηελ νπνία ζπλεηέιεζε ηα κέγηζηα.
Παξαηηήζεθε ην 1977, δηαπηζηψλνληαο νξηζηηθή απφθιηζε ηεο δηαθεξπγκέλεο ζεσξίαο απφ
ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή ηνπ Κηλήκαηνο: Αξηζηεξή θξαζενινγία, δεμηά πνιηηηθή πξαθηηθή.
Αζήλα, 6.1.2015
Για να κπίνειρ ππόζωπα και έπγα δεν σπειάζεηαι μονάσα μςαλό, παπά και σαπακηήπαρ
Αιέμαλδξνο Δεικνύδνο
Εηζαγσγή
Σν πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη, ζε νπνηνλδήπνηε αζθεί θξηηηθή, είλαη ην πξφβιεκα ηεο
αληηθεηκεληθήο αιήζεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηνρχξσζε ηεο
αιήζεηαο, παξεκβαίλνπλ δχν θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο.
Πξψηνο παξάγνληαο είλαη ν ραξαθηήξαο εθείλνπ πνπ αζθεί ηελ θξηηηθή, φπσο ιέεη ν
Γεικνχδνο, έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, καδί κε ηνλ
Γεκήηξε Γιελφ θαη ηνλ Μαλψιε Σξηαληαθπιιίδε: Αλεμάξηεηνο θξηηήο κπνξεί λα είλαη κφλν
εθείλνο πνπ έρεη ήζνο θαη αληδηνηέιεηα, ηνπ νπνίνπ ε θξίζε δελ επεξεάδεηαη απφ θαλέλαλ
παξάγνληα, εθηφο απφ ηελ ζέιεζε, κε θάζε θφζηνο, γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Βαζηθά
αληδηνηέιεηα θαη αιήζεηα βξίζθνληαη ζε δηαιεθηηθή ζρέζε. Πξέπεη κε κηα θξάζε λα είλαη
πιήξσο αζπκβίβαζηνο θαη αλππνρψξεηνο κε ηηο αδπλακίεο θαη ηδηνκνξθίεο ηνπ εαπηνχ ηνπ,
θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Να είλαη κε κηα ιέμε θαη ζηελ
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Βλ. Διμθτρα Α. Παπανδρζου, Θ οργή του Ανδρζα, εκδ. «Λιβάνθ», Ακινα 2015. Θ παρουςίαςθ του βιβλίου
ζγινε ςτισ 11.2.2016 ςτθν ΕΘΕΑ. Θ θμζρα αυτι μπορεί να κεωρθκεί , κατά τθν πρόβλεψι μου, ςθμαδιακι
γιατί αποτελεί το ζναυςμα και τθν απαρχι ίδρυςθσ ενόσ νζου πολιτικοφ φορζα του λεγόμενου δθμοκρατικοφ
πατριωτικοφ κζντρου, τθσ ευρφτερθσ δθμοκρατικισ παράταξθσ του τόπου. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ
προβλζπει και διαμορφϊνει τισ εξελίξεισ που κα ακολουκιςουν ςτθν μετά ΤΡΙΗΑ και Νζα Δθμοκρατία εποχι,
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κοινωνικοφ χϊρου κα γίνει προςπάκεια καλφψουν δυνάμεισ που βρίςκονται πίςω από το βιβλίο τθσ Διμθτρασ
Λιάνθ-Παπανδρζου.
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θπξηνιεμία αλεμάξηεηνο ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Απηφο είλαη ν ππνθεηκεληθφο
παξάγνληαο.
Ο δεχηεξνο είλαη ν αληηθεηκεληθφο παξάγνληαο. Γειαδή ε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα, νη γλψζεηο
θαη ε εκπεηξία (ην κπαιφ πνπ ιέεη ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο), πνπ δηαζέηεη θάπνηνο, γηα λα
κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηελ αιήζεηα. Δδψ ηα πξάγκαηα δελ είλαη απηνλφεηα. Βέβαηα ζηελ
πεξίπησζε απηή γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή αθαίξεζε γηα ιφγνπο κεζνδνινγίαο, γηαηί ηφζν ν
ππνθεηκεληθφο φζν θαη ν αληηθεηκεληθφο παξάγνληαο είλαη δηαιεθηηθά ζπλδεδεκέλνη. 2
Έρσ ηελ εληχπσζε, γηα λα κελ πσ ηελ βεβαηφηεηα, κηαο θαη ζθνπεχσ λα θάλσ θξηηηθή, φηη
ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε δηαζέησ πξνζσπηθά θαη εμαζθαιίδσ, ζε επαξθή βαζκφ
ηνπιάρηζηνλ, ηνλ πξψην παξάγνληα ζαλ ζέιεζε θαη ζηάζε δσήο, βαζηζκέλν θαη
πξνζαλαηνιηζκέλν ζε θάπνηεο ζηαζεξέο αμίεο, ζε θάπνηα ζηεξεή θνζκνζεσξία.3 Σνλ δεχηεξν
παξάγνληα ηνλ αθήλσ ζ’ εθείλνπο, πνπ εμαζθαιίδνληαο νη ίδηνη ηνλ ππνθεηκεληθφ ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, θξίλνπλ απφ ηα γεγνλφηα πνπ θαηαζέησ, ηελ δπλαηφηεηα ζχιιεςεο ηεο
αιήζεηαο απφ κέξνπο κνπ. Καηά πφζν δειαδή ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάδσ κε ηνλ βαζκφ
ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ δηαζέησ, αληαπνθξίλνληαη ζηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
ηελ δεχηεξε απηή πεξίπησζε, γηα λα κπνξέζσ λα είκαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθφο,
ζα επηθαιεζηψ, πέξα απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθψλ κνπ επηρεηξεκάησλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη
ζηελ δηθή κνπ ζπγθξφηεζε, γλψζε θαη ηθαλφηεηα, πνπ κπνξεί λα κελ επαξθεί, θαη ηελ
ζπκβνιή αλζξψπσλ πνπ ζεσξψ φηη δηαζέηνπλ ηφζν ηηο ππνθεηκεληθέο φζν θαη ηηο
αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο ζε χςηζην βαζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχσ ηελ δηθή κνπ
επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο εγγχεζεο λα πξνζεγγίζσ ηελ αιήζεηα,
ρσξίο θφβν αιιά κε «πάζνο».
Πάξα πνιινί Έιιελεο, πνπ επλνήζεθαλ απφ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ην ΠΑΟΚ, αιιά
θαη απφ άιινπο, δελ ηνικνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ αιήζεηα, είηε γηαηί δελ ηελ βιέπνπλ είηε
γηαηί, φπσο ιέεη ν ιαφο, αλ δελ παηλέςεηο ην ζπίηη ζνπ ζα πέζεη λα ζε πιαθψζεη! Σν δεχηεξν
ηζρχεη γηα φζνπο επλνήζεθαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν. Βέβαηα ππάξρεη θαη κηα
θαηεγνξία πνπ πηζηεχεη εηιηθξηλά θαη γλήζηα φηη ε πνιηηηθή ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ήηαλ
άξηζηε γηα ηνλ ηφπν. Απηφ εθθξάδεη θαη κε ην βηβιίν ηεο ε θ. Γήκεηξα Ληάλε θαη φζνη ηεο
ζπκπαξαζηάζεθαλ ζην έξγν ηεο. Μάιηζηα ππήξμαλ θαη ππάξρνπλ αθφκε ζηειέρε, φρη ζε
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Θα μποροφςε βζβαια κανείσ να αναφζρει τισ αρετζσ (χαρακτιρα) που πρζπει να ζχει κάποιοσ που
κζλει να είναι αντικειμενικόσ, ζτςι όπωσ τισ εξζφραςε ο Αριςτοτζλθσ ςτο βιβλίο του Θκικά
Νικομάχεια, περί διαιρζςεων, 1130α: «τῆς ἀρετῆς ἄρα τὸ μέν ἐστι φρόνησις͵ ἄλλο

δικαιοσύνη͵ τρίτον ἀνδρεία͵ τέταρτον σωφροσύνη. [2]
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εγεηηθά θιηκάθηα θπζηθά, πνπ πίζηεπαλ φηη αθφκε θαη ν Κψζηαο εκίηεο θαη ν Γηψξγνο
Παπαλδξένπ, πινπνηνχζαλ ηηο αξρέο ηεο 3 εο ηνπ επηέκβξε. Σέινο ππάξρεη θαη κηα
θαηεγνξία πνπ βιέπεη πίζσ απφ ηελ πξνκεησπίδα ηεο Γήκεηξαο Ληάλε κηα ζπγθεθξηκέλε
πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα. Ζ άγλνηα θαη ε ζχγρπζε ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ!
Γελ βιάπηεη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο λα αθνχζνπλ παξ’ φια απηά θαη κηα άιιε άπνςε, ζχκθσλα
θαη κε ην ζνθφ: «Μεδελί δίθελ δηθάζεηο, πξηλ ακθνίλ κχζνλ αθνχζεηο», αιιά θαη ηνπ
Γεκνζζέλε: "αηζρξφλ έζηη ζηγάλ, ηεο Διιάδνο φιεο αδηθνπκέλεο".
Πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηεο, γηαηί ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ
ζθξάγηζε φζν θαλείο άιινο πνιηηηθφο ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
κεηαπνιίηεπζεο.
ην ζεκείν απηφ ηζρχεη ε πεξίπησζε ηεο εηεξνγνλίαο ησλ ζθνπψλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν
θνξπθαίνο Έιιελαο ζηνραζηήο Παλαγηψηεο Κνλδχιεο θαη ε νπνία αθνξά ηνπο αλζξψπνπο
εθείλνπο πνπ κπνξεί ζεσξεηηθά λα έρνπλ ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο θαη επηδηψμεηο, αιιά ζηελ
πξάμε πεηπραίλνπλ ηα αληίζεηα απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα: «Πψο ιεηηνπξγεί ε
εηεξνγνλία ησλ ζθνπψλ κέζα ζηελ Ηζηνξία, νχησο ψζηε, ζπλεζέζηαηα άιισζηε, θαη απφ ηηο
απαξρέο αθφκα ηεο ηζηνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε θνξά ηεο απξφζσπεο ζπληζηακέλεο λα
απνθιίλεη απφ ηελ θνξά ησλ πξνζσπηθψλ ζπληζησζψλ παξκέλσλ ρσξηζηά; Γηαηί, κε άιια
ιφγηα, ε ζπιινγηθή δξάζε λα καο νδεγεί εθεί φπνπ δελ επηζπκνχζε θαλείο απφ ηνπο αηνκηθνχο
θνξείο ηεο;»4. Σέηνηα παξαδείγκαηα έρνπκε «άπεηξα» ζηελ ηζηνξία. Έλα απ’ απηά είλαη ν
εκθχιηνο, πνπ αθνξά ηνπο αγλνχο αγσληζηέο, φρη φκσο ηελ εγεζία. 5
Αιιά αο πάξνπκε ηελ ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, φηη δειαδή ε θξηηηθή κνπ ζηνλ Αλδξέα
Παπαλδξένπ θαη ην ΠΑΟΚ είλαη θαθφβνπιε. Πξνέξρεηαη δειαδή απφ έλαλ άλζξσπν, πνπ
ζθφπηκα θαη ζπλεηδεηά ζέιεη λα κεδελίζεη ηελ πξνζθνξά θάπνηνπ, πνπ είλαη ππεξάλσ θάζε
θξηηηθήο θαη λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηνλ αλαγλψζηε απφ ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ. Αο
πάξνπκε αθφκε ηελ πεξίπησζε φηη απηφο πνπ θάλεη θξηηηθή απνβιέπεη ζε θάπνην φθεινο,
θάπνην αηνκηθφ ζπκθέξνλ ή φηη είλαη εκπαζήο θη εγσπαζήο, ή φηη δηαθαηέρεηαη απφ ηα
ρεηξφηεξα έλζηηθηα, ή φηη ν κφλνο ηνπ ζθνπφο είλαη λα δηαζηξεβιψλεη ηελ αιήζεηα, γηαηί ηνλ
δηαθαηέρεη ν θζφλνο θαη ε εθδίθεζε ή ηέινο λα είλαη αλίθαλνο ζπλάκα λα εθθξάζεη ηελ
αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ. Ή ελ θαηαθιείδη φ,ηη άιιν αξλεηηθφ κπνξεί λα ζπιιάβεη ε θαληαζία
ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε έλα πξάγκα ηζρχεη: Να εμεηάζεη θαλείο, αλ ηα θξηηήξηα πνπ
ζέηεη θαη απηά πνπ ιέεη ν αλσηέξσ κε φια ηα αξλεηηθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα ηνπ
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θαηαιφγηζε γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, έρνπλ έζησ κηα δφζε αιήζεηαο. Θα
ήηαλ αληηθεηκεληθά κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζεηηθή γηα ηελ ηαιαίπσξε θαη ρεηκαδφκελε
παηξίδα καο; Τπνζέησ πξνζσπηθά πσο λαη! Μπνξεί φκσο λα θάλσ θαη ιάζνο.
Αο ην θξίλεη ηειηθά απηφο πνπ ζα δηαβάζεη ηελ αλάιπζή κνπ θαη αο βγάιεη κφλνο ηνπ ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπ, πνπ ζα θαηαδεηθλχνπλ ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ηελ δηθή ηνπ
αληδηνηέιεηά θαη ηελ δηθή ηνπ ηθαλφηεηα, δειαδή θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε θαη ιφγσ θαη
πλεπκαηηθήο ηνπ ζπγθξφηεζεο λα θξίλεη αληηθεηκεληθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, έζησ, ζα απνηεινχζε ζεηηθή πξνζθνξά απφ φιεο ηηο απφςεηο. Απφ
ηελ κηα ζα απνδείθλπε ην ηπρφλ αζηήξηθην ησλ επηρεηξεκάησλ κνπ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ
αμηφινγσλ πξνζσπηθνηήησλ, ηνπο νπνίνπο επηθαινχκαη, θαη απφ ηελ άιιε ηελ αλππαξμία
αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, φζν ήηαλ ζηελ
εμνπζία ν ίδηνο. Μπνξεί φκσο λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην. Πάλησο, είηε έηζη είηε αιιηψο, ην
απνηέιεζκα ζα είλαη κάιινλ ζεηηθφ. Ο ζεβαζκφο θαη φρη αλαγθαζηηθά ε απνδνρή, θαζψο θαη
ε αλεθηηθφηεηα ηεο άιιεο άπνςεο, ζπληζηά χςηζηε θαη ζπαληφηαηε δεκνθξαηηθή αξρή, ζηελ
νπνία πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ε θάζε ζεσξνχκελε «απζεληία» θαη φπνηνο ζέιεη λα θάλεη
δεκνθξαηηθφ δηάινγν.
ε ηειεπηαία αλάιπζε, κ’ απηά θαη άιια πνιιά, ζα αλαδεηρηεί ην «εζλνζσηήξην κέγεζνο»
ηνπ αλδξφο, πνπ θαλείο θαη κε ηίπνηε δελ κπνξεί λα ην απνδνκήζεη, έηζη ψζηε εθείλνο λα έρεη
κεγαινπξγήζεη ζην παξειζφλ θη εκείο ζήκεξα λα «καδεχνπκε» ζπληξίκκηα!
Ι. Η αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα πεηζηήξηά ηεο
Μειέηεζα κε ηελ κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή ην βηβιίν ηεο θ. Γήκεηξαο Παπαλδξένπ Ζ νξγή
ηνπ Αλδξέα θαη ζέισ λα ηνλίζσ εθ πξννηκίνπ φηη απνηειεί κηα πιήξε θαηαγξαθή ηεο
ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο παηξίδαο καο, ε νπνία ζε φια ηα επίπεδα είλαη ζιηβεξά,
θαηαζιηπηηθά θαη παξαιπηηθά αξλεηηθή. Ζ επηηπρία απηήο ηεο θαηαγξαθήο, απ’ φηη
αληηιακβάλνκαη, νθείιεηαη ζηελ δηθή ηεο ζέιεζε θαη ελφο εκβξηζνχο επηηειείνπ πνπ ηεο
ζπκπαξαζηάζεθε ζην έξγν ηεο, πνπ ζηφρν έρεη λα καο απνδείμεη θαη πείζεη ζπλάκα, κε φζα
παξαζέηεη, φηη απηή ε ζεκεξηλή δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ ελ πνιινίο εληάζζεηαη ζηα
πιαίζηα ηνπ εζλνκεδεληζκνχ, πνπ είλαη θπξίαξρνο, νθείιεηαη ζηελ αζέηεζε ησλ
πξσηαγσληζηψλ, ζηειερψλ ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ δηαδέρηεθαλ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζηα
εγεηηθά θιηκάθηα, λα αθνινπζήζνπλ ηελ δηθή ηνπ «παηξησηηθή παξαθαηαζήθε», φπσο ιίγν
πνιχ απηή εθθξάζηεθε κέζα απφ ηελ δηαθήξπμε ηεο 3εο ηνπ επηέκβξε, πνπ είλαη ζπιινγηθφ
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έξγν, θαη ηελ θαηαζέηεη ε θ. Γήκεηξα Ληάλε- Παπαλδξένπ.6 Γηα ηα ζεκεξηλά δεηλά πνπ
βηψλεη ινηπφλ ε παηξίδα καο ε βαζηθή αηηία, πξσηαξρηθά, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο, αιιά θαη
άιισλ (δελ είλαη ε κφλε), είλαη ε κεηάιιαμε ηνπ ΠΑΟΚ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε έλα αλάιγεην,
αληηιατθφ, λενθηιειεχζεξν θ.ιπ. θφκκα, κε πξσηαγσληζηέο θπζηθά ηηο θαηά θαηξνχο εγεηηθέο
νκάδεο, γηα ηηο νπνίεο σζηφζν ηζρχεη κάιινλ απηφ πνπ εθθξάδεη ε ζνθή ιατθή παξνηκία:
«Καηά ηνλ καζηξν-Γηάλλε θαη ηα θνπέιηα ηνπ», πνπ ζα κπνξνχζα, θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ
Αλδξέα Παπαλδξένπ λα ην εθθξάζσ αλαινγηθά: Καηά ηνλ Αλδξέα θαη νη επίγνλνί ηνπ!
Αλ ην ΠΑΟΚ, γηα λα ην ηνλίζνπκε πην έληνλα, απηφ πνπ θαηαζέηεη ε θ. Γήκεηξα
Παπαλδξένπ, αθφκε θαη κε ηνλ ηίηιν πνπ δηάιεμε γηα ην βηβιίν ηεο, εθάξκνδε ζηελ πξάμε θαη
φρη κφλν ζηε ζεσξία, απηά πνπ δηαθήξπηηε ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, ηψξα δελ ζα πθηζηάκεζα
φια ηα δεηλά θαη ηα θαθά ηεο «κνίξαο καο», ηα νπνία πεξηγξάθεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη
αθξίβεηα, πξνζθνκίδνληαο πάξα πνιιά ζεκαληηθά θαη αμηφινγα, ζε πνιινχο άγλσζηα θαη
ζπάληα ληνθνπκέληα, πνπ ζπλέιεμε ην επηηειείν ηεο θαη ε ίδηα. Οκνινγψ εηιηθξηλά φηη ζε
ηέηνην βαζκφ θαη πιεξφηεηα δελ έρεη γίλεη απφ θαλέλαλ έσο ζήκεξα. Γελ άθεζε ηίπνηε
ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία αζρνιίαζην. Καη απηφ κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Με απηήλ
ηελ έλλνηα ηεο αμίδνπλ θαη απηήο θαη ηνπ επηηειείνπ ηεο επηπξφζζεηα ζπγραξεηήξηα.
Σν πξψην εξψηεκα ινηπφλ πνπ ηίζεηαη είλαη: Πψο είλαη δπλαηφλ, ελψ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ
δξνκνιφγεζε ηφζν «ηέιεηα, αξηζηνηερληθά θαη δεκηνπξγηθά» ηελ πνξεία ηεο ρψξαο, φπσο ηελ
πεξηγξάθεη ε Γήκεηξα Παπαλδξένπ, λα θαηαιήμνπλ φια ζρεδφλ ζην αληίζεηφ ηνπο, φπσο
κάιηζηα ε ίδηα ηζρπξίδεηαη;
Πνηεο αηηίεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ αληίζηξνθε πνξεία; Γηαηί δελ ππήξρε ζπλέρεηα απηήο ηεο
«ζεηηθήο θαη εζλνζσηήξηαο» πνξείαο, πνπ ράξαμε ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, φπσο ηελ
θαηαζέηεη ε θ. Γήκεηξα Ληάλε, πνπ αλ δελ άιιαδε απφ ηνπο επηγφλνπο ζα «ηξψγακε αθφκε
κε ρξπζά θνπηάιηα», φπσο έιεγαλ θάπνηνη θαινβνιεκέλνη, νη νπνίνη απήιαπζαλ πξνλφκηα ζε
βάξνο ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο, πνπ, εηξήζζσ ελ παξφδσ, δελ κεηείρε ζηελ δηαπινθή, ηελ
θνκκαηνθξαηία, ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ αξπαρηή, ζην γλσζηφ «θαγνπφηη» ηνπ
Θεφδσξνπ Πάγθαινπ;
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Ο εζλνκεδεληζκφο είλαη θαηλνθαλήο φξνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο νξηζκφο δειψλεη ηνλ ηζηνξηθφ
αλαζεσξεηηζκφ, ηελ αξλεζηπαηξία, ηελ απνδφκεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο
θπξίαξρεο παγθφζκηαο Nέαο Tάμεο πξαγκάησλ. Ο εζλνκεδεληζκφο πξνσζεί ηνλ πνιππνιηηηζκφ πνπ ζπλδπάδεη
παιαηνκαξμηζηηθέο αληηιήςεηο θαη επηδηψμεηο ππεξεζληθψλ θαπηηαιηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Νέαο Σάμεο, ζην φλνκα
«ηεο ζπκθηιίσζεο ησλ ιαψλ, ππνηίζεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο».
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Ζ απινπζηεπηηθή θαηά ηελ γλψκε κνπ απάληεζε ζε απηφ ην βαζηθφ εξψηεκα, πνπ δίλεη ε
ίδηα είλαη φηη νη επίγνλνη, νη πξσηνθιαζάηνη, ηνπο νπνίνπο θαηνλνκάδεη έλαλ έλαλ θαη απφ
ηνπο νπνίνπο κηα «πιεηάδα» ζα αλαθέξσ θαησηέξσ, άιιαμαλ ηελ πνξεία θαη έπξαμαλ ηα
αληίζεηα απφ εθείλα πνπ θαη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ πξέζβεπε θαη ζηφρεπε, βάδνληαο κπξνο
ην παηξησηηθφ θαζήθνλ, πνπ νη άιινη αληέζηξεςαλ. ηνλ θαλφλα θπζηθά ππάξρνπλ θαη νη
εμαηξέζεηο, πνπ θαιφ είλαη λα ην ηνλίδνπκε, παξ’ φιν πνπ ζεσξείηαη απηνλφεην.
Σν δεχηεξν θαη θξίζηκν εξψηεκα είλαη: Πνηνο επέιεμε, πξνψζεζε, αλέδεημε θαη επέβαιε
κεζνδηθά ζηελ εγεζία θαη ζε ζέζεηο θιεηδηά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απηά ηα πξφζσπα, πνπ
καο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή, ζην βαζκφ ηεο δηθήο ηνπο επζχλεο θπζηθά, πνπ φκσο ήηαλ
θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηάληηα απηνχ ηνπ ηφπνπ;
ινη απηνί απφ ην θέληξν θαη ηελ αξηζηεξά, αιιά θαη απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο,
πνπ επλνήζεθαλ απφ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ πνηθηινηξφπσο, είηε κε δηνξηζκνχο ζε
πξνλνκηνχρεο ζέζεηο, είηε ζε νξγαληζκνχο ζηηο ακαξησιέο ΓΔΚΟ, είηε θάπνπ αιινχ, άζρεηα
αλ ην άμηδαλ ή φρη, είλαη δχζθνιν λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηνλ ίδην. Πξέπεη λα θάλεη θαλείο
κεγάιε ππέξβαζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη ζηε ζπλέρεηα θξηηηθή ζηνλ Αλδξέα
Παπαλδξένπ, πνπ ηνπο ρξεζηκνπνίεζε, ψζηε θαη κε ηελ δηθή ηνπο ζπκβνιή, λα ιεειαηεί κε
ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή επθνιία ηηο ςήθνπο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, γηα λα ηνλ εθιέγνπλ
απηνί θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ζηελ εμνπζία.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πνιινί έληηκνη θαηά ηα άιια αγσληζηέο, πνπ θπζηθά θαη ππάξρνπλ,
δελ ηνικνχλ λα κηιήζνπλ θαη λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ κεηά Αλδξέα Παπαλδξένπ επνρή. ζν ζα ζπκβαίλεη απηφ, ε
Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα βγεη απφ ηελ θξίζε. Αλ δελ βάιεηο ην δάθηπιν επί ησλ ηχπνλ ησλ
ήισλ, ή ην λπζηέξη ζηηο παζνγέλεηεο ησλ Διιήλσλ θαη ηεο Διιάδαο βαζηά, δχζθνια κπνξείο
λα αλαθαιχςεηο, λα εθθξάζεηο ηελ αιήζεηα θαη θαηαζέζεηο ζσηήξηεο πξνηάζεηο. Σειηθά
φπσο ιέεη θαη ε ίδηα: «Διπίδα ππάξρεη, φηαλ έρεηο πάζνο θηιαιήζεηαο, ηδέεο, έκπλεπζε, δξάζε,
απνηειέζκαηα».7
Αζθαιψο θαη ν θ. Μεηζνηάθεο θαη ε Νέα Γεκνθξαηία θαη άιιεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο
δπλάκεηο, εθηφο ηνπ ΠΑΟΚ, δελ είλαη ακέηνρεο ζ’ απηφλ ηνλ θαηαζηξνθηθφ θαηήθνξν, ηνπ
νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα βηψλνπκε ηφζν ηξαγηθά ζήκεξα, αιιά εδψ κηιάκε γηα ηελ θχξηα
αηηία, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηελ αλαδεηήζνπκε ζην ΠΑΟΚ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε
ην ζχλζεκα ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ φηη ζα βάιεη ηελ «δεμηά ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο
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Βλ. Διμθτρα Παπανδρζου, Θ οργή του Ανδρζα, ό.π., ς. 472.
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ηζηνξίαο». Σνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ν απφιπηνο θπξίαξρνο. Μπνξνχζε
λα θάλεη ηα πάληα! Απηφ δελ ην ακθηζβεηεί πνηέ θαη θαλέλαο.
Σν ηξίην εξψηεκα είλαη: Γελ ππήξραλ ζην Κίλεκα, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία, πξνζσπηθφηεηεο
κε ήζνο, αληδηνηέιεηα θαη ηθαλφηεηα λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εγεηηθή ηνπ νκάδα κε βάζε ηελ
αμηνθξαηία θαη κε δεκνθξαηηθή αλάδεημε απηψλ ησλ ζηειερψλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ Κηλήκαηνο,
ή έζησ επηιέγνληάο ηνπο, κηαο θαη απηφο, απνθάζηδε ζηελ νπζία γηα φια ζην ΠΑΟΚ, ψζηε
λα απνθχγεη λα επηιέμεη άηνκα, πνπ δελ είραλ απηά ηα πξνζφληα; Γελ είλαη δπλαηφλ λα ήηαλ
θαη λα είλαη φινη θαχινη, θαηξνζθφπνη θαη αλίθαλνη, γηα λα κελ πνχκε θάηη ρεηξφηεξν, θαη
ζπλεπψο δελ είρε άιιε επηινγή, ππνηίζεηαη, δηαθηλδπλεχνληαο ηελ πζηεξνθεκία ηνπ. Δίλαη
απηνλφεην σζηφζν φηη είρε θη άιιε επηινγή, αμηνθξαηηθή θπζηθά, φκσο δελ ην έπξαμε.
Γηάιεμε θαη εθάξκνζε ηελ ππνηαγή (δνπινπξέπεηα) ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ απφ ηελ αμηνθξαηία,
παξ’ φιν πνπ θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηνλ ακθηζβεηήζεη. Καη πάιη ζέισ λα ηνλίζσ φηη
ππήξραλ θαη εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα. Αιιά ζρεδφλ φινη πνπ ππεξέηεζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ
Αλδξέα Παπαλδξένπ ζ’ φιε ηνπο ηελ δσή, πψο είλαη δπλαηφλ, είλαη πάιη ην εξψηεκα, λα
παξαδερηνχλ ηελ νδπλεξή αιήζεηα, φηη έζθαιαλ; Υξεηάδεηαη λα είλαη θαλείο πξάγκαηη
επαλαζηάηεο γηα λα θάλεη ηελ ππέξβαζε απφ ην ςέκα ζηελ αιήζεηα, φπσο ηνλίδεη ν Σδ.
ξγνπει, ιέγνληαο φηη «ζε επνρέο πνπ βαζηιεχεη ην ςέκα, ε δηάδνζε ηεο αιήζεηαο, είλαη
επαλάζηαζε». Καη απηνί, αλ ππάξρνπλ, κεηξηνχληαη ζηα δάρηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ, αλ θαη ζ’
απηφ αθφκε εθθξάδσ ηελ ακθηβνιία κνπ. Ζ ππνθξηζία είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ αθφκα θαη νη
ζαλάζηκνί ηνπ αληίπαινη, αλαγθάδνληαη λα ηνλ επαηλνχλ ζηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηνπο, ελψ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ κηζνχλ. Γελ κηιψ θπζηθά γηα ηα απιά ζηειέρε, κέιε θαη νπαδνχο ή
ςεθνθφξνπο ηνπ ΠΑΟΚ.
Σέηαξηνλ. Δλψ φινη θαηακαξηπξνχλ θη εγψ αλάκεζά ηνπο φηη πξφθεηηαη, φζνλ αθνξά ηνλ
Αλδξέα Παπαλδξένπ, γηα κηα επθπή (πξνζσπηθά ιέσ κεγαινθπή) πξνζσπηθφηεηα, είλαη
θπζηθά απνξίαο, αιιά θαη εηιηθξηλνχο έξεπλαο άμην, πψο δεκηνχξγεζε κηα εγεηηθή νκάδα επί
πνιιά ρξφληα, πνπ θαη ηνλ ίδην πξφδσζε θαη ηηο δηαθεξχμεηο ζηελ πξάμε αθχξσζε θαη ηειηθά
αληέζηξεςε, πξνδίδνληάο ηεο; Γελ είρε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ δηνξαηηθφηεηα, λα μερσξίδεη
πνηνο είλαη θαχινο θαη δηεθζαξκέλνο θαη πνηνο άμηνο θαη ρξήζηκνο γηα ηνλ ηφπν ή
ρξεζηκνπνηνχζε θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή, πξνψζεζε θαη αλάδεημή ηνπο, πνπ δελ ήηαλ εθείλα
πνπ έπξεπε; Καη γηαηί ζπλέβαηλε απηφ; «Οπ κεηαλνείλ, αιιά πξνλνείλ ρξε ηνλ άλδξα ηνλ
ζνθφλ», ιέεη ν αξραίνο πνηεηήο Δπίραξκνο πνιχ ζσζηά.
Πνιιά εξσηήκαηα είλαη αιήζεηα, πνπ ρξήδνπλ απάληεζεο. Σν απινπζηεπηηθφ θαη αθειέο
ζπγρξφλσο επηρείξεκα φηη κεηαιιάρηεθαλ ζηελ πνξεία δελ πείζεη, ππνζέησ, θαλέλαλ πνπ ηνλ
δηαθξίλεη ε θνηλή ινγηθή, ν θνηλφο λνπο θαη φρη θάπνηα ζθνπηκφηεηα. Αζθαιψο θαη ζα
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πθίζηαληαη θαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. κσο θάπνηεο «απνρξψζεο ελδείμεηο» ζα ππήξραλ γηα
ηελ κεηάιιαμε, δελ κπνξεί; ια ηα άιια είλαη αζηήξηθηεο δηθαηνινγίεο γηα αθειείο ή
αλφεηνπο. Δθηφο αλ ζέινπκε λα απαηάκε ηνλ ίδηνο καο ηνλ εαπηφ, φπσο είρε πεη ν Νίηζε πνιχ
ζσζηά: «Μεξηθνί άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα αθνχζνπλ

ηελ αιήζεηα, γηαηί δελ ζέινπλ λα

θαηαζηξέςνπλ ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπο». Πξφθεηηαη άξαγε γηα ςεπδαηζζήζεηο ηεο θ. Γήκεηξαο
Παπαλδξένπ ή γηα θάηη ρεηξφηεξν, επηζηξαηεχνληαο επηρεηξήκαηα πνπ δελ αληέρνπλ ζε κηα
αληηθεηκεληθή θξηηηθή, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαηαζηάζεηο θαη ππεξαζπηζηεί πξφζσπα, φπσο
ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ; Γελ απνηειεί
πξνζβνιή γηα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ ην ίδην ε παξαδνρή φηη δελ κπφξεζε λα δηαθξίλεη ηελ
«πξντνχζα» κεηάιιαμε ησλ ζηειερψλ, πνπ ν ίδηνο επέιεμε; Μήπσο ε ππεξάζπηζε ηνπ
Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ηελ Γήκεηξα Παπαλδξένπ, θαηαιήγεη
αληηθεηκεληθά, πέξα απφ πξνζέζεηο, ζην αληίζεην απνηέιεζκα;
Σειηθά πνπ βξίζθεηαη ε αιήζεηα; ην βηβιίν ηεο ε θ. Γήκεηξα Παπαλδξένπ αλαθέξεη ηνπο
πεξηζζφηεξνπο γλσζηνχο ζην παλειιήλην πνιηηηθνχο, πνπ νδήγεζαλ ην ΠΑΟΚ ζε πιήξε
απαμία θαη αληηζηξνθή ησλ παηξησηηθψλ ηνπ αξρψλ. Ο θαηάινγνο είλαη καθξχο, αιιά αμίδεη
λα θαηαζέζνπκε νξηζκέλα νλφκαηα, πνπ αλαθέξεη ε ίδηα, γηα λα θαηαιάβνπκε πεξί ηίλνο
πξφθεηηαη. ε «πεξίνπηε» ζέζε βξίζθεηαη βέβαηα ν θ. Κψζηαο εκίηεο, ν θαηά βάζελ αληί –
Αλδξέαο, αιιά απφ ηελ άιιε ν θαιχηεξφο ηνπ καζεηήο. ηε ζπλέρεηα θηγνπξάξεη ε Σξφηθα:
Άθεο Σζνραηδφπνπινο, Κψζηαο Λαιηψηεο θαη Γηψξγνο Γελλεκαηάο, κε θάπνηεο παξαιιαγέο.
Ζ Βάζσ Παπαλδξένπ θαη ν Παξαζθεπάο Απγεξηλφο, θηγνπξάξνπλ θη απηνί ζηελ θνξπθή.
Καηφπηλ θπζηθά ν γηφο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ Γηψξγνο (Σδέθξπ) Παπαλδξένπ, ηνλ νπνίν
πεξηγξάθεη κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα ε ίδηα, θηάλνληαο νχηε ιίγν νχηε πνιχ ζην ζεκείν λα
ηνλ ραξαθηεξίδεη πξάθηνξα ησλ Ακεξηθαλψλ ζηελ Διιάδα, φπσο γξάθσ θη εγψ ζπλέρεηα,
ιέγνληαο φηη ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ ήξζε ζηελ Διιάδα ζε δηαηεηαγκέλε ακεξηθαληθή
ππεξεζία, γηα λα δεκηνπξγήζεη απφ ηελ παηξίδα καο «δηα ηεο βίαο» (απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ
θαη ζπλάκα απαξάδεθην) κηα πνιππνιηηηζκηθή, πνιπεζληθή, πνιπθπιεηηθή, πνιπζξεζθεπηηθή
ρψξα κε αλνηρηά ζχλνξα, κηα αλνηρηή θνηλσλία, έηζη φπσο ηελ νξακαηίδεηαη θαη ηελ πξνσζεί
θαη εθαξκφδεη ν Σδσξηδ φξνο θαη ε παξέα ηνπ. Φπζηθά δελ ιείπνπλ απφ ηνλ θαηάινγν ν
Δπάγγεινο Βεληδέινο, ν Θεφδσξνο Πάγθαινο, ν Γηάλλεο Παπαλησλίνπ, ν Αιέθνο
Παπαδφπνπινο, ν Κψζηαο θαλδαιίδεο, ν Υξήζηνο Πξσηφπαπαο, ν Νίθνο Αζαλαζάθεο, ν
Σειέκαρνο Υπηήξεο θαη πνιινί άιινη ηνπ παζνθηθνχ θνκκαηηθνχ θαη ζπλδηθαιηζηηθνχ
ζηξαηνχ, σλ νπθ έζηηλ αξηζκφο. ινη απηνί «θαζαξφαηκνη αξηζηεξνί ζνζηαιηζηέο»! ινπο
απηνχο θαη πνιινχο άιινπο ππνηαθηηθνχο θαη «πξνδφηεο» εληφο εηζαγσγηθψλ, αλέδεημε ζην
άκεζφ ηνπ πεξηβάιινλ ν ίδηνο ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ. Απηνχο ήζειε, απηνχο επέιεμε, φπσο
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ηφληζα θαη πξνεγνπκέλσο θαη απηνχο αλέδεημαλ παξάιιεια ή κεηά ηα δηαπιεθφκελα
ζπκθέξνληα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο θπζηθά. Σν έθαλε θαηά ιάζνο; Γελ
ήμεξε ηη «θίδηα» έβαδε ζηνλ θφξθν ηνπ, φπσο ιέεη θαη ν ιαφο; Ήηαλ ηειηθά ηφζν αλφεηνο ή
αθειήο, λα κελ κπνξεί λα θξίλεη ηνπο αλζξψπνπο θαη λα πξνβιέςεη ηηο ελέξγεηέο ηνπο; Έλαο
άλζξσπνο, ηνλ νπνίν πξνζσπηθά ραξαθηεξίδσ κεγαινθπή; Αιιά θαη θαηά γεληθή νκνινγία;
Γηαηί άξαγε; Σν εξψηεκα απηφ είλαη εχθνιν λα απαληεζεί. Γηαηί ήηαλ ππνηαθηηθά ή έπαηδαλ
ην ξφιν ηνπ ππνηαθηηθνχ, γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο, θαηξνζθνπηθήο ζηξαηεγηθήο απφ δηθήο
ηνπο πιεπξάο, γηα λα κελ πσ θάηη ρεηξφηεξν. Απηνχο ήζειε θαη ν ίδηνο θαη ην αζηηθφ ζχζηεκα
κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή φπσο ζπλεζίδσ λα ιέσ θαη λα γξάθσ: Κιέθηεο,
απαηεψλεο,

ιεζηέο,

ισπνδχηεο,

θαηξνζθφπνπο,

ηπρνδηψθηεο,

ζνζηαιΖζηέο,

παιαηνθνκκαηηθνχο θαη λέν-παιαηνθνκκαηηθνχο, αεηνλχρεδεο θαη ηειηθά πνιππνιηηηζκηθνχο
εζλνκεδεληζηέο Αλζέιιελεο, ζπλεηδεηνχο ή αζπλείδεηνπο θαηαζηξνθείο ηεο παηξίδαο καο,
φπνπ ζηελ ππξακίδα δεζπφδνπλ ν Κψζηαο εκίηεο θαη ν γηφο ηνπ Γηψξγνο Παπαλδξένπ. Να
ηνλ ππεξεηνχλ δειαδή, ρσξίο θακία αληίξξεζε ή αληίζηαζε, φκσο απφ ηελ άιιε λα ηνλ
ππνλνκεχνπλ, φηαλ κπνξνχζαλ θαη φηαλ δελ ήηαλ πηα ζε ζέζε λα αληηδξάζεη. Νφκηδε φηη
φινπο, φζνπο αλαδείθλπε κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχζε λα ηνπο ειέγρεη θαη λα ηνπο
ρξεζηκνπνηεί θαηά ην δνθνχλ, δειαδή σο καξηνλέηηεο, αξθεί λα ππεξεηνχζαλ ηελ
εμνπζηνκαλία ηνπ. Πηζαλφλ ζ’ απηφ, κπνξεί λα πεη θάπνηνο αθειήο, λα ππεξεθηίκεζε ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ, ζεσξψληαο φηη είλαη ζε ζέζε λα ηνπο παίδεη φινπο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο
ζηα δάθηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ, σο κεγάινο ηαρπδαθηπινπξγφο. Τπάξρεη βέβαηα ζηελ
πεξίπησζε απηή θαη ην εξψηεκα γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη φρη κφλν γηα ηα εγεηηθά ζηειέρε.
Γηαηί απηφ πνπ ηζρχεη γη’ απηά ηζρχεη ην ίδην γη’ απηφλ ηνλ ιαφ, ηνλ πάληα πξνδνκέλν. Ζ
απάληεζε ζην θξίζηκν απηφ εξψηεκα είλαη κία. Ο ειιεληθφο ιαφο άγεηαη θαη θέξεηαη απφ ηνλ
θάζε επηηήδεην, απφ δεμηά θαη αξηζηεξά αλεμαηξέησο, πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηνλ παξαπιαλήζεη
θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε λα ηνλ εθκεηαιιεπηεί. Καηά βάζε ε πιεηνλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ
ιανχ, ιφγσ ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο, θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη
ησλ αβάζηαρησλ δεηλψλ κε ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηνλ εκθχιην, γίλεηαη εχθνια
αληηθείκελν θαηαπίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Φαίλεηαη φηη δελ ηνπ επέηξεςαλ λα θηάζεη ζηελ
σξίκαλζε εθείλε, πνπ ζα ηνπ άθελαλ πεξηζψξηα θαη ηνπ έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα λα απαιιαγεί
απφ ηελ εμάξηεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, είηε απφ δεμηά είηε απφ αξηζηεξά, είηε απφ ηνπο
εγρψξηνπο δπλάζηεο, είηε απφ ηνπο εμσρψξηνπο. Ήζειαλ λα ηνλ έρνπλ πάληνηε ππνρείξην. Μηα
ηέηνηα παξαδνρή θπζηθά δελ είλαη απνδεθηή θαη αλεθηή απφ ηνλ θαζέλα, γηαηί ηνλ ππνβηβάδεη
ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ θάλεη αλίθαλν λα αληηιεθζεί ν ίδηνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ θαη ην δηθφ ηνπ κέζα ζ’ απηφ. Γελ είλαη φκσο ηνπ παξφληνο κηα ηέηνηα αλάιπζε.
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Απιψο θάλσ κηα απαξαίηεηε επηζήκαλζε γηα κηα αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη
νινθιεξσκέλα ζην κέιινλ.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ κε απάηεζε θαη κε
εθκεηαιιεχηεθε θη εκέλα, έσο έλα βαζκφ. Δδψ φκσο εμαπάηεζε ηνλ ζεσξεηηθφ ηεο
Αξηζηεξάο Νίθν Πνπιαληδά, ηνλ κεγάιν επαλαζηάηε Πάκπιν (Μηράιε Ράπηε) θαη κηα
πιεηάδα δηεζλνχο θήκεο επηζηήκνλεο, πνιηηηθνχο θαη δηαλννχκελνπο ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ. Πνηνο ήκνπλ εγψ κπξνζηά ηνπο; Μηα ζηαγφλα ζηνλ Χθεαλφ. Έλαο, φπσο ζέισ λα
πηζηεχσ, αγλφο αγσληζηήο, πνπ δελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί ηέηνηα εθηαιηηθά ζελάξηα, πνπ
νχηε ε θαληαζία δελ κπνξνχζε λα ηα ζπιιάβεη. κσο κηα εηδνπνηφ δηαθνξά έρσ κε φινπο
απηνχο θαη πνιινχο άιινπο, πνπ απνηειεί ειαθξπληηθφ γηα ηελ ζηάζε κνπ, αλ ην ζεσξήζεη
θαλείο ειαθξπληηθφ: Άζθεζα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ίδξπζεο ηνπ ΠΑΚ θαη ηνπ ΠΑΟΚ
απζηεξή θξηηηθή ζε φιεο ηηο απηαξρηθέο κεζνδεχζεηο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ρσξίο λα
ινγαξηάδσ ηηο ζπλέπεηεο γηα ην πξφζσπφ κνπ. Τπάξρνπλ ηα γξαπηά ληνθνπκέληα πνπ ην
επηβεβαηψλνπλ. Παξαηηήζεθα φηαλ έθιεηζε εξκεηηθά ν δξφκνο θάζε δεκνθξαηηθήο
αληηπαξάζεζεο κέζα ζην θίλεκα θαη ην δίιεκκα ήηαλ: Δίηε ππνηάζζεζαη ηειείσο ζηελ
εμνπζία, κε φια ηα πξνλφκηα πνπ απηή ζνπ παξέρεη, θαη ζπκκεηέρεηο ζην έγθιεκα ή
απνρσξείο θαη πθίζηαζαη πξνζσπηθά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ φιεο ηηο βαξηέο ζπλέπεηεο
απηήο ηεο πξάμεο ζνπ. Ζ δεκνθξαηηθή κνπ επαηζζεζία δελ κνπ επέηξεπε λα παίμσ γηα
ιφγνπο αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο ηνλ ξφιν ηνπ ππνηαθηηθνχ. Ίζσο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ζηελ
Διιάδα ιφγσ αληηδεκνθξαηηθήο παξάδνζεο ησλ θνκκάησλ, δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ, λα κελ
έρεη θαη ηφζν κεγάιε ζεκαζία ε δεκνθξαηία. Δμ νπ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Δίλαη
φκσο απφ ηελ ηζηνξία απνδεδεηγκέλν φηη ηα κεγαιχηεξα εγθιήκαηα ζηελ αλζξσπφηεηα
ζπλέβεζαλ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ειεπζεξηψλ. Γελ είλαη
ηπραία ε δήισζε ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε πνπ, αζθψληαο θξηηηθή ζηα απηαξρηθά
θαζεζηψηα ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη φρη κφλν, δηαηχπσζε σο αμίσκα: «Σν αίηεκα ελφο
πξαγκαηηθνχ εθδεκνθξαηηζκνχ, φρη σο απιήο δηαδηθαζίαο, αιιά σο ζεκειηψδνπο θαζεζησηηθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ, θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθφ απφ πνηέ». Απηφ ην αίηεκα γηα ην
θαηεζηεκέλν, νπνηνπδήπνηε πνιηηηθνχ ρξψκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη απαξάδεθην, γηαηί ζα
δεκηνπξγνχζε πξνυπνζέζεηο αλαηξνπήο ηνπ.
Ο θαζεζησηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, βαζηζκέλνο ζηνλ πξαγκαηηθφ εθδεκνθξαηηζκφ κηαο
θνηλσλίαο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα πάξεη ν ιαφο ηηο ηχρεο ζηα ρέξηα ηνπ. Κάηη πνπ
δελ ην ζέινπλ φζνη αζθνχλ εμνπζία γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, δειαδή σο απηνζθνπφ. Πνιινί
νκλχνπλ ζηνλ «ψξηκν θαη πεξήθαλν ιαφ», γηα λα ηνλ εθκεηαιιεχνληαη αζχζηνια θαη φζν ηνλ
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παηλεχνπλ ηφζν κεγαιχηεξνη ππνθξηηέο είλαη. Ο ιατθηζκφο ηνπο παξάιιεια «ζπάεη»
θφθθαια.
Γελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, ηειείσο αληηδεκνθξαηηθά, δηέγξαθε ή
θαηέβαδε απφ ην ηξαίλν, φπσο ήηαλ ε πξνζθηιήο θπληθή έθθξαζε ηφηε, ή αλάγθαδε ζε
παξαίηεζε, αμηφινγεο πξνζσπηθφηεηεο εγλσζκέλνπ θχξνπο, πνπ θαη ήζνο αδηακθηζβήηεην
είραλ θαη ηθαλφηεηεο κεγάιεο, λα πξνζθέξνπλ αληδηνηειψο ζηελ παηξίδα, αιιά δελ ήζειαλ λα
ζπκβηβαζηνχλ θαη ππνηαρηνχλ σο ππνηαθηηθά ζηελ απζαίξεηε θαη απηαξρηθή ζέιεζε ηνπ
ίδηνπ. Έβιεπαλ φηη νη αληηδεκνθξαηηθνί ηξφπνη θαη νη κέζνδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, θπξίσο
κε ην θξηηήξην ηεο αλαμηνθξαηίαο, ζα νδεγνχζαλ ζηελ θαηαζηξνθή θαη δελ ήζειαλ λα είλαη
ζπκκέηνρνη ζην έγθιεκα. Αλάκεζα ζηα γλσζηά νλφκαηα, γηα λα αλαθέξσ κεξηθά κφλν
παξαδείγκαηα, πνπ ζήκεξα κπνξεί λα κελ ηα ζπκάηαη θαλείο, είλαη ν θαζεγεηήο άθεο
Καξάγησξγαο, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδσ σο πξφηππν αλζξψπνπ, δαζθάινπ θαη αγσληζηή θαη
ηνλ νπνίν δηέγξαςε ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ κε ηνλ πην επαίζρπλην ηξφπν, θαζψο θαη ν
θαζεγεηήο Μαλψιεο Γξεηηάθεο, πνπ, «αεδηαζκέλνο», φπσο πηζηεχσ, απφ ηελ ππνθξηηηθή
ζηάζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηηο απαξάδεθηεο κεζνδεχζεηο ηνπ, παξαηηήζεθε ιφγσ
αμηνπξέπεηαο θαη δεκνθξαηηθήο επαηζζεζίαο θαη απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη απφ ηελ
βνπιεπηηθή ηνπ έδξα θαη απφ κέινο ηνπ ΠΑΟΚ ην 1982. Μία ζπάληα ζπλέπεηα, πνπ γηα
ειάρηζηνπο ίζσο απνηειεί παξάδεηγκα. Οη δηαγξαθέο απφ ηελ άιιε κε δηάθνξεο
αληηδεκνθξαηηθέο, ζηαιηληθέο θαηά βάζε πξαθηηθέο, δελ ήηαλ κεκνλσκέλεο. Καηά θαηξνχο
δηέγξαθε ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ ΠΑΚ, πνπ ζε αλχπνπην ρξφλν πάιεςαλ ελαληίνλ ηεο
ρνχληαο (φρη θπζηθά φηη φινη ήηαλ άγηνη,

γηαηί νξηζκέλνη ζπλέξγεζαλ κε ηνλ Αλδξέα

Παπαλδξένπ κέζσ ηεο γλσζηήο κεζφδνπ «ζαιακνπνίεζεο» γηα ηελ δηαγξαθή ησλ άιισλ θαη
ηειηθά ήξζε θαη ε δηθή ηνπο ζεηξά), ηα λεαξά ζηειέρε ηεο ΠΑΠ θαηά ρηιηάδεο, γηαηί σο
λενιαίνη ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαλαζηαηηθφηεηά ηνπο, ηελ Γεκνθξαηηθή Άκπλα,
ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηεο, εθηφο απφ εθείλνπο πνπ «ππέγξαςαλ δήισζε κεηαλνίαο»,
επέζηξεςαλ θαη πήξαλ αμηψκαηα θαηφπηλ (βι. Μειίλα Μεξθνχξε θ.ιπ), ηνπο Σξνηζθηζηέο
θαη άιιεο νκάδεο πνπ δηαθψλεζαλ κε ηνλ αληηδεκνθξαηηθφ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδε ηηο
δηαθσλίεο. Βαζηθά δηέγξαθε φζνπο λφκηδε φηη ππνλνκεχνπλ ηελ εμνπζία ηνπ. Ζ
πξαγκαηηθφηεηα απηή είλαη ακείιηθηε!
Ζ ηδενινγηθνπνιηηηθή αληηπαξάζεζε αληηθαηαζηάζεθε απφ δηνηθεηηθά κέηξα. Σειηθά ν
Αλδξέαο Παπαλδξένπ δεκηνχξγεζε κε φιεο απηέο ηηο αληηδεκνθξαηηθέο κεζνδεχζεηο έλα
πξνζσπνπαγέο, αξρεγηθφ θφκκα, κε θαη’ επίθαζε εζσθνκκαηηθή δεκνθξαηία. Αθφκα ερεί
ζη’ απηηά κνπ ν ππνθξηηηθφο θαη θαξηζατθφο ηνπ ηζρπξηζκφο: «Δίλαη αδχλαην λα επαγγέιιεζαη
δεκνθξαηία γηα ην έζλνο θη εζχ λα κελ ηελ εθαξκφδεηο ν ίδηνο κέζα ζηνπο θφιπνπο ζνπ, ζηνπο
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θφιπνπο ηνπ θφκκαηνο ή ηνπ θηλήκαηφο ζνπ».8 Πψο κπνξεί λα μεράζεη θαλείο θαη ην πεξίθεκν
ζχλζεκα ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ: «Σν ΠΑΟΚ ζηελ θπβέξλεζε, ν ιαφο ζηελ εμνπζία»! ηελ
πξάμε έθαλε ην αληίζεην απ’ απηφ πνπ δηαθήξπηηε ζηελ ζεσξία, θαηά ην «δάζθαιε πνπ
δίδαζθεο θαη λφκν δελ εθξάηεηο».
ηαλ πηα κεηά ην πξνζπλέδξην ηνπ ΠΑΟΚ ην 1977 εδξαηψζεθε ε πξνζσπνπαγήο,
απηαξρηθή δνκή ηεο νξγάλσζεο, ηελ νπνία είρα θαηαπνιεκήζεη επί ΠΑΚ θαη ΠΑΟΚ, θαη ην
εξψηεκα πνπ έπξεπε λα απαληήζεη ην θάζε ζηέιερνο ηνπ Κηλήκαηνο ήηαλ: Δίηε ππνηάζζεζαη,
ππεξεηψληαο ηελ πξνζσπηθή ζνπ ζηξαηεγηθή, δειαδή κεηαβαιιφκελνο ζε φξγαλν πηα, γηα λα
εμαζθαιίζεηο ην πξνζσπηθφ ζνπ άλνκν ζπκθέξνλ, είηε παξαηηείζαη, θξαηψληαο ηα νξάκαηα,
ηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο 3εο ηνπ επηέκβξε. Σφηε παξαηηήζεθα θη εγψ,
θαηαγξάθνληαο ζηελ παξαίηεζε κνπ ην 1977, πνπ ήηαλ νιφθιεξν βηβιίν κε ηίηιν ΠΑΚ –
ΠΑΟΚ, κχζνο θαη πξαγκαηηθφηεηα, φιε ηελ παξαθκηαθή πνξεία ηεο Διιάδαο, κε αθνξκή θαη
αηηία ηελ πνιηηηθή ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηνπ ΠΑΟΚ θαη φρη κφλν θπζηθά. Γελ ηνπ
έθαλα ην ραηίξη λα κε δηαγξάςεη ή λα κεηαβιεζψ ζε δεκνθξαηηθφ άιινζη, φπσο ην έπξαμε κε
ηνλ Μηράιε Υαξαιακπίδε θαη κε άιινπο παιηνχο θαη λένπο ζπληξφθνπο, πνπ ηνλ πίζηεςαλ
θαη ίζσο αθφκε πηζηεχνπλ ζηελ κνλαδηθή πξνζθνξά ηνπ γηα ηνλ ηφπν, ζε αληίζεζε κε φινπο
ηνπο άιινπο πνιηηηθνχο. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα, φπσο θαη άιινη, κάιινλ ξνκαληηθνί,
ηζρπξηδφηαλ επαλεηιεκκέλα φηη φινη νη άιινη θηαίλε γηα ηελ θαηάληηα ηνπ ΠΑΟΚ, εθηφο
απφ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Γηα ηελ ηζηνξία είλαη ίζσο ζεκαληηθφ λα πξνζζέζσ
παξεκπηπηφλησο φηη ζην κελ «αδηάθζνξνλ ηνπ ραξαθηήξα» είκαζηε φκνηνη, φπσο θξίλσ
ππνθεηκεληθά, ζηηο δε εθηηκήζεηο πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ δηαθνξεηηθνί. Καη ην ιέγσ απηφ
κεηά ιφγνπ γλψζεσο, ρσξίο ππνθξηηηθή ηαπεηλνθξνζχλε.
II. Ιζηνξηθή αλαδξνκή γηα ηα αίηηα ηεο θξίζεο ζηελ Ειιάδα
Ο θηιφζνθνο Ηζνθξάηεο πνιχ ζσζηά ηζρπξηδφηαλ φηη πξέπεη «φηαλ ζθέθηεζαη , λα έρεηο ηα
πεπξαγκέλα ζαλ παξάδεηγκα γηα ηα κέιινληα».9 Με απηήλ ηελ έλλνηα πξέπεη λα αλαηξέρεηο
ζηα παξειζφληα θαη εθηηκψληαο ηα λα πξνβιέπεηο θαη δεκηνπξγείο ην κέιινλ, έρνληάο ηα σο
παξάδεηγκα, άιια πξνο κίκεζε θαη άιια πξνο απνθπγή.

8

υνζντευξθ του Ανδρζα Παπανδρζου ςτθν εφθμερίδα «Σα νζα», 8.10.1974.

9

Ιςοκράτθσ, προσ Δθμόνικο, 34.

12

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαηέγξαςα, κε βάζε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη
θπξίσο ηηο αληηδεκνθξαηηθέο κεζνδεχζεηο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ηελ παξαθκηαθή πνξεία
ηεο ρψξαο καο, αλαιχνληαο θπξίσο ηα ηεθηαηλφκελα ζην ΠΑΟΚ εθείλεο ηεο επνρήο. 10
Απηή ε θξίζε πνπ βηψλνπκε ηψξα κε ηφζν δξακαηηθφ ηξφπν είλαη ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ,
φπσο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε, πνπ απνηειεί ην κηθξφ κφλν κέξνο κηαο ηξαγηθήο αιήζεηαο πνπ
θξχβεηαη ζην βάζνο ηεο κεηαπνιίηεπζεο.
H ζεκεξηλή θξίζε έρεη ηελ πξντζηνξία ηεο, πνπ μεθηλά βαζηθά απφ ηελ αξρή ηεο
κεηαπνιίηεπζεο (γηα λα κελ πάκε πην πίζσ) θη φρη απφ ην 2009, επσάδεηαη θαη εθηξέθεηαη σο
θαξθίλνο κε ηηο θπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ θαη Νέαο Γεκνθξαηίαο φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
έθηνηε θαη θαηαιήγεη ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, πνπ βηψλνπκε ζήκεξα.
Γελ πξνήιζε κε άιια ιφγηα σο «θεξαπλφο ελ αηζξία», νχηε ηα ηειεπηαία πέληε ή δέθα ρξφληα,
φπσο ζέινπλ λα ηελ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξνη επηηήδεηνη ή αλίδενη, γηα λα κελ είκαζηε θαη
απφιπηνη, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλή γλψκε, δειαδή ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα Μέζα
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (Μαδηθήο Απνβιάθσζεο θαη Απνραχλσζεο ή
εθκαπιηζκνχ ηα απνθαιψ πξνζσπηθά), πνπ θαηέρεη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ειίη ηεο
ρψξαο, ηα γλσζηά ηδάθηα θαη νη γλσζηνί θαη κε εμαηξεηένη θξαηηθνδίαηηνη «ληαβαηδήδεο»,
πνπ θφπηνληαη ππνηίζεηαη ζηα ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα πνπ θαηέρνπλ ππέξ ηνπ
δχζηπρνπ, θαηαθξνλεκέλνπ θαη εμαζιησκέλνπ ιανχ, ελψ ζηελ νπζία απνηεινχλ καδί κε ηα
ρξενθνπεκέλα θαη θαχια πνιηηηθά θφκκαηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, ηνπο θχξηνπο ππαίηηνπο
απηήο ηεο θαηαζηξνθηθήο πνξείαο, βέβαηα πξνο ίδηνλ φθεινο.
ην ζεκείν απηφ θπζηθά ππεηζέξρεηαη ην πξφβιεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επζπλψλ, φρη κφλν
ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ. Πνηα δειαδή είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ επζπλψλ; Έρνπλ νη
Έιιελεο πνιίηεο ηελ ίδηα επζχλε κε φζνπο άζθεζαλ εμνπζία, φπσο θφκκαηα, ζπλδηθάηα,
δεκφζηνη νξγαληζκνί, ΜΜΔ θ.ιπ. Έρνπλ ιηγφηεξε αλαινγηθά, δελ έρνπλ θακία επζχλε, ελψ
εθιέγνπλ αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηελ βνπιή πνπ δελ αμίδνπλ θαη ηνπο πξνδίδνπλ θαη απφ
πάλσ, θαη ην «έγθιεκα» γίλεηαη θαη’ εμαθνινχζεζε; Αζθαιψο ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε απηή
αλακθίβνια ην ηνπ Ηζνθξάηνπο: «Σν ηεο πφιεσο φιεο ήζνο, νκνηνχηαη ηνηο άξρνπζηλ». Γηα λα
κελ μερλνχκε θαη ηελ ιατθή παξνηκία: κνηνο νκνίσ αεί πειάδεη…
κσο εθ πξννηκίνπ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην ςάξη βξσκάεη πξψηα απφ ην θεθάιη. Καη
ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο εληνπίδνληαη φζνη άζθεζαλ εμνπζία είηε άκεζα είηε έκκεζα.
10

Βλ. Δαμιανόσ Βαςιλειάδθσ, ΠΑΚ –ΠΑΟΚ, μφθοσ και πραγματικότητα, εκδ. «Διάλογοσ», Μάιοσ 1977 και
Δημοκρατικόσ οςιαλιςμόσ ή το όραμα του ΠΑΚ και του ΠΑΟΚ και η εφαρμογή του ςτην πράξη, εκδ.
«Εναλλακτικζσ εκδόςεισ», Ακινα 2006, κακϊσ και το Ο μφθοσ του Ανδρζα ή οι θεωρητικζσ βάςεισ τησ Ζνωςησ
Κζντρου, του ΠΑΚ και του ΠΑΟΚ και η πρακτική τουσ κατάληξη, εκδ. «Εναλλακτικζσ εκδόςεισ», Ακινα 2007.
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ζνη ππεξέηεζαλ απηφ ην ζχζηεκα, ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε θαη θαηείραλ ζέζεηο θαη
αμηψκαηα ζηνλ εμνπζηαζηηθφ, πξνπαγαλδηζηηθφ θαη ηδενινγηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο , πνπ
καο νδήγεζε εδψ πνπ βξηζθφκαζηε απηή ηε ζηηγκή. Γπζηπρψο ν ειιεληθφο ιαφο δελ έηπρε
εγεζίαο, ηνπιάρηζηνλ άμηαο ηεο ηζηνξίαο ηνπ.
Αλαινγηθά ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, σο κεγαινθπΐα, είρε απηή ηε δπλαηφηεηα, φκσο γηα ην
θαθφ: «Αξηζηεξή θξαζενινγία θαη δεμηά πνιηηηθή πξαθηηθή», φπσο έγξαθα ζηελ παξαίηεζή
κνπ απφ ην ΠΑΟΚ ην 1977. Δθκαχιηζε θαη εθθχιηζε ηελ πιεηνςεθία ηνπ «ψξηκνπ θαη
πεξήθαλνπ» ειιεληθνχ ιανχ, φπσο ην εθζείαδε ππνθξηηηθά θαη ιατθίζηηθα (θαη δελ ήηαλ ν
κφλνο) θαη θαηάθεξε κέζσ ηνπ παξαζηηηθνχ θαηαλαισηηθνχ κνληέινπ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο
δηαθζνξάο, λα θαηαιακβάλεη θαη λα λέκεηαη ηελ εμνπζία. «Οη Έιιελεο είραλ μεράζεη ηελ
δσξηθή ιηηφηεηα, ελέδσζαλ, επεξεαζκέλνη απφ ην θαηνρηθφ ζχλδξνκν ηεο αλέρεηαο, ζηελ
θαινπέξαζε», φπσο ιέεη ν ίδηα ε Γήκεηξα Παπαλδξένπ ζηελ ζ. 308 ηνπ βηβιίνπ ηεο. Πνηνο
φκσο ηνπο νδήγεζε λα μεράζνπλ ηελ δσξηθφηεηα, δελ καο ην αλαιχεη. Σν ιέεη φκσο ν ίδηνο ν
Αλδξέαο Παπαλδξένπ, γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο θαηαζηξνθηθήο, παξαζηηηθήο
πνιηηηθήο ηνπ, φπσο ζα αλαθέξσ θαησηέξσ, παξαζέηνληαο κηα ζηηρνκπζία ηνπ ίδηνπ κε ηνλ
θαζεγεηή Σδέηκο Πέηξαο, πνπ είρε θιεζεί ζηελ Διιάδα γηα λα βνεζήζεη ηελ «αιιαγή».
Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ, κηα πξνζσπηθφηεηα πνπ κε θαηαπιεθηηθή επθπΐα ρξεζηκνπνίεζε
ηελ γλψζε ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο ζθελήο θαη ησλ πνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ, θπξίσο ηεο
πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ, πνπ θαζφξηδε ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηηο εμειίμεηο ζηνλ θφζκν, γλψξηδε
πνιχ θαιά φηη ε αθφξεζηε θηινδνμία ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε θαη ηε λνκή ηεο εμνπζίαο ήηαλ
δπλαηφ λα επνδσζεί κφλν, αλ εμαζθάιηδε ηνλ πξνζεηαηξηζκφ θαη ζπκβηβαζκφ νιφθιεξεο ηεο
Αξηζηεξάο, ηφζν ηεο αλαλεσηηθήο φζν θαη ηεο παξαδνζηαθήο. 11 Οχησο ή άιισο είρε ήδε
δηαιχζεη θαη ελζσκαηψζεη ηελ Έλσζε Κέληξνπ ζην λέν πνιηηηθφ ζρήκα, αιιά αθφκε θαη
ηκήκαηα θαηξνζθνπηθά ηεο δεμηάο. Σν κφλν πνπ έιεηπε ζηελ εμνπζηνκαλία ηνπ ήηαλ νη ςήθνη
ηεο Αξηζηεξάο.
Αθνχ απνκάθξπλε κε ηε κέζνδν ηεο ζαιακνπνίεζεο ηα πεξηζζφηεξα αμηφινγα ζηειέρε ηνπ
ΠΑΚ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, κε αληηδεκνθξαηηθέο, απηαξρηθέο θαη θαζαξά δηνηθεηηθέο κεζφδνπο,
πξνζεηαηξίζηεθε ηελ Αξηζηεξά, ρσξίο λα ππάξρνπλ εκπφδηα απφ κέξνπο ηεο, θαζφηη ε ίδηα ηα
εθάξκνδε αλέθαζελ θαη δελ είρε επαηζζεζία ζε ζέκαηα δεκνθξαηίαο -θαη ζα ιέγακε έλαλ
δεκνθξαηηθφ πνιηηηζκφ,- ψζηε λα ηελ ελδηαθέξεη ν ζθαγηαζκφο ζπλεπψλ ζνζηαιηζηψλ απφ
ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη λα αληηδξάζεη αλαιφγσο. Σν θαηλφκελν απηφ νχηε ηελ
11

Βλ. άρκρο μου γφρω από το κζμα των προςεταιριςμζνων κα ςυμβιβαςμζνων, ζτςι όπωσ τουσ χαρακτιριςε ο
ίδιοσ ο Ανδρζασ Παπανδρζου. Ο τίτλοσ του άρκρου: «Οι προςεταιριςμζνοι και ςυμβιβαςμζνοι»,
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απαζρφιεζε νχηε ζεψξεζε φηη ηελ αθνξνχζε, γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ιφγσ ηεο
ζηαιηληθήο ηεο λννηξνπίαο θαη παξάδνζεο, βαζηά θαη αλεμίηεια ραξαγκέλε ζηε θχζε ηεο
(ζην DNA ηεο), ην αγλννχζε.
Με ηελ πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ν ίδηνο, δειαδή θαηαξγψληαο φινπο ηνπο εκθπιηνπνιεκηθνχο
θαη δηραζηηθνχο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο αληίζηαζεο θαη ηελ
άξηζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε γηα λα ειέγρεη έκκεζα ηελ
αλαλεσηηθή θαη παξαδνζηαθή αξηζηεξά, θαηάθεξε φρη κφλν λα ηελ πξνζεηαηξηζηεί, αιιά
επηπιένλ λα ηελ εληάμεη θαη ελζσκαηψζεη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ζην θνκπξαδφξηθν αζηηθφ
ζχζηεκα, κε πξφηππν θαη δφισκα ην παξαζηηηθφ θαηαλαισηηθφ κνληέιν πνπ εθάξκνζε.
Ήμεξε πνιχ θαιά, γηαηί ήηαλ παλέμππλνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο Έιιελεο σο καξηνλέηηεο,
φηη ε Αξηζηεξά είλαη επηξξεπήο ζηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ θνηλσλία ηεο θαηαλάισζεο, ηελ
νπνία είρε ζηεξεζεί δεθαεηίεο νιφθιεξεο. Σν είρε πξνγξακκαηίζεη θαη αλαθνηλψζεη κάιηζηα
θαη ζηνλ Σδέηκο Πέηξαο ζε κηα ζπδήηεζή ηνπο. Γξάθεη ν Σδέηκο Πέηξαο ζρεηηθά: «ηαλ ηνπ
απάληεζα πσο εθιέρηεθε γηα λα αιιάμεη ην ζχζηεκα, αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο θξίζεο θαη πσο
φηαλ απνθαηαζηαζεί ν θαπηηαιηζκφο ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αληηπνιίηεπζε ζα είλαη πην
ζζελαξή, αληαπάληεζε φηη «ε νηθνλνκία είλαη πνιχ αδχλακε γηα λα ζηεξίμεη έλα ζνζηαιηζηηθφ
θαζεζηψο» θαη πξόζζεζε πσο «η επγαηική ηάξη ενδιαθέπεηαι μόνο για ηην καηανάλωζη
και όσι για επενδύζειρ ζηον εκζςγσπονιζμό ηηρ οικονομίαρ».
Καη ζπλερίδεη ιέγνληαο: «ηελ πξάμε ν Α. Παπαλδξένπ απνθαηέζηεζε ηνλ θαπηηαιηζκφ, παξά
ηηο ζπλζήθεο θαηάξξεπζεο πνπ απηφο αληηκεηψπηδε, απμάλνληαο πξννδεπηηθά, ην δεκφζην ρξένο
[…]Ο Παπαλδξένπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο κεηαβηβάζεηο ηεο ΔΟΚ γηα λα εμαγνξάζεη ςήθνπο κέζσ
επηδνηήζεσλ ζηνπο αγξφηεο, βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδφκελσλ θαη
ηεξάζηησλ παξαγξαθψλ ρξεψλ θαη δαλείσλ πνπ παξείρε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ειίη. Σα
ειιείκκαηα θαη ηα ρξέε απμήζεθαλ, ελψ ν παξαγσγηθφο κεραληζκφο καξάδσζε πξνθεηκέλνπ λα
ζηεξίμεη ηελ θαηαλάισζε. Ζ θεδεκνλία ήηαλ ε “ελαιιαθηηθή” ιχζε πνπ επέιεμε ν Παπαλδξένπ
αληί γηα ην ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. […] Δλψ ελψπηνλ καδηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ν
θαηάγγειιε ην ΝΑΣΟ, δηαβνπιεπφηαλ ζε εβδνκαδηαία βάζε κε ηνλ πξέζβε ησλ ΖΠΑ […]. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ (1982-1984) φηαλ δηεχζπλα ην Κέληξν
Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ θαη ήκνπλ αλεπίζεκνο ζχκβνπιφο ηνπ, έθεπγα απφ ηελ πίζσ πφξηα ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ ζην Καζηξί, ηελ ψξα πνπ απφ ηελ κπξνζηηλή έκπαηλε ν πξέζβεο ησλ ΖΠΑ».
Σνλ Κψζηα εκίηε ραξαθηεξίδεη κε ηα ρεηξφηεξα ιφγηα. Γηα ηνλ γηφ ηνπ Γεψξγην
Παπαλδξένπ αλαθέξεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ηα εμήο: «Ο Γηψξγνο Παπαλδξένπ παξέδσζε ηα
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θιεηδηά ηεο εμνπζίαο ζηνπο ππεξαηιαληηθνχο ηκπεξηαιηζηέο επηηεξεηέο ηνπ».12 ήκεξα θαη κεηά
ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζα κηιάκε φρη κφλν γηα ηνπο ππεξαηιαληηθνχο, αιιά θαη ηνπο
αηιαληηθνχο, θπξίσο Γεξκαλνχο, θιεηδνθξάηνξεο.
Ήμεξε πνιχ θαιά φηη ε Αξηζηεξά κηα δσή ζην πεξηζψξην θαη εθηφο εμνπζίαο, θαηαηξεγκέλε,
θπλεγεκέλε θαη εμαζιησκέλε, ζα έπεθηε εχθνιε ιεία ησλ ζειγήηξσλ κηαο θαηαλαισηηθήο
θνηλσλίαο, αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε κηα κνξθή εμνπζίαο, απφ ηελ νπνία ήηαλ δηαξθψο
απνθιεηζκέλε. Μηα ηέηνηα πακπφλεξε θαη επηηειηθά ζρεδηαζκέλε πνιηηηθή δελ ήηαλ ζε ζέζε
λα αληηιεθζεί θαη ζπλεηδεηνπνηήζεη ε Αξηζηεξά, πνπ ζηελ αξρή, κα αθφκε έσο ηψξα
πηζηεχεη, φπσο πηζηεχνπλ θαη πνιινί πνπ επλνήζεθαλ απφ ηελ «αιιαγή» πνπ δεκηνχξγεζε ν
Αλδξέαο Παπαλδξένπ, φηη επί Παπαλδξένπ «θάγακε ςσκί», ρσξίο λα νκνινγνχλ φηη έθαγαλ
κε ηα δαλεηθά ην ςσκί ησλ παηδηψλ καο.
Δληάρζεθε ινηπφλ ςπρή ηε θαη ζψκαηη, φπσο ιέεη θαη ν ιαφο, ζην θαηαλαισηηθφ κνληέιν
κεηά καλίαο θαη «βνπιηκίαο» θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αζπάζηεθε ηα θαπηηαιηζηηθά πξφηππα
πνπ σο αλψηαηε αμία ζεσξνχλ ην ρξήκα θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Οχηε ιίγν νχηε πνιχ έλα
κεγάιν θνκκάηη ηεο Αξηζηεξάο, καδί κε φιεο ηηο «πξννδεπηηθέο» δπλάκεηο επέπεζε πάλσ ζην
θξάηνο θαη ην θαηαιήζηεςε. Μφλν νη δηνξηζκνί ζην δεκφζην είραλ ηε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο.
Πέξα απφ ηνπο δηνξηζκνχο ζηηο δηάθνξεο ΓΔΚΟ, πνπ καδί κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο, απνηέιεζαλ ηηο γλσζηέο δηεθζαξκέλεο ζπληερλίεο. Ζ πιεηνςεθία ηεο Αξηζηεξάο
θαη ησλ άιισλ «πξννδεπηηθψλ» δπλάκεσλ βνιεχηεθε ηειηθά ζην θξάηνο. Ζ αμηνθξαηία
εμαθαλίζηεθε αθφκε θαη σο έλλνηα!
Γελ είλαη ζπλεπψο ηπραίν ην γεγνλφο πψο θηάζακε ζην ΓΝΣ, φπσο δελ είλαη ηπραίν πψο
θαηέξξεπζε ν ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο. Πνιινί εηξσληθά απνθαινχλ ηελ Διιάδα ηνπ
θξαηηζκνχ σο ην ηειεπηαίν θξάηνο ηνπ ππαξθηνχ θαη ζηελ νπζία «αλχπαξθηνπ»
ζνζηαιηζκνχ. ζνη απφ ηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο πξνζπάζεζαλ λα θξαηήζνπλ ηελ
αμηνπξέπεηά ηνπο θαη λα κελ κπνπλ ζην «κεγάιν θαγνπφηη» πιήξσζαλ, φπσο ιέεη ν ιαφο, ηα
ζπαζκέλα.
Με ηε δηεζλή θξίζε, πνπ έπιεμε πεξηζζφηεξν νδπλεξά ηελ Διιάδα θαη ηελ ππαγσγή καο ζην
ΓΝΣ, αξρίδεη ε Αξηζηεξά θαη αληηιακβάλεηαη (αλ αληηιακβάλεηαη) ην έγθιεκα πνπ είρε
ζπληειεζηεί φια απηά ηα ρξφληα, γηα ην νπνίν δελ ήηαλ θαζφινπ άκνηξε.13 Αξθεί λα

12

Βλ. Σηζιμσ Πζτρασ, ςυνζντευξθ ςτθν εφθμ. «Αντιφωνθτισ», 5 Απριλίου 2010.

13

Οφτωσ ι άλλωσ θ παλιά γνωςτι παραδοςιακι ταξικι διάκριςθ ςε αριςτερά και δεξιά ζχαςε το νόθμά τθσ, αν
το είχε και ποτζ. Θ νζα διάκριςθ αφορά τουσ ζχοντεσ και κατζχοντεσ από τθν μια μεριά και τα φτωχά και
καταφρονεμζνα λαϊκά ςτρϊματα από τθν άλλθ. Οι όροι πια χρθςιμοποιοφνται απλϊσ ςυμβατικά.
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ζπκεζνχκε φηη ζπλαγσληδφηαλ θαη πιεηνδνηνχζε έσο θαη ρζεο γηα κεγαιχηεξα κεξνθάκαηα,
κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, πνπ φια απηά θαη πνιιά άιια θαιχπηνληαλ απφ ηα δαλεηθά θαη απφ
ην ζπζζσξεπφκελν δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρξένο, ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη θαη λα
αλαινγίδεηαη, πψο ήηαλ δπλαηφ λα κνηξάδεηαη κηα πίηα, ε νπνία θηηάρηεθε απφ δαλεηθά. Ή ην
ρεηξφηεξν ην ήμεξε θαη δελ αληηδξνχζε, γηαηί έηζη ηελ βφιεπε. Πξάγκα αθφκε ρεηξφηεξν. Ζ
κέζε ηεο θαηαλαισηηθήο απνθηήλσζεο δηαζηξέβισζε ηα αληαλαθιαζηηθά ηεο, φιε απηή ηελ
πεξίνδν ηεο ηερλεηήο θαη δαλεηαθήο επδαηκνλίαο, πνπ θαηαιήγεη λα ππνζεθεχεη ην κέιινλ
ησλ παηδηψλ καο. Δδψ εζηηάδεηαη θαη έλα κέξνο ηεο αλαμηνπηζηίαο θαη αληθαλφηεηάο ηεο. 14
Θα αλαξσηεζεί θαλείο αθφκε, γηαηί γίλεηαη ηφζε απζηεξή θξηηηθή ζηελ Αξηζηεξά.
Απινχζηαηα, γηαηί ε πνιηηηθή ηεο δεμηάο ήηαλ θαη είλαη γλσζηή. Γελ είλαη γλσζηή θαη δελ
έρεη γίλεη ζπλείδεζε θαη δελ έρεη αλαιπζεί, γηα λα γίλεη ζπλείδεζε, φπσο ζα ’πξεπε λα είλαη ε
πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο. Τπάξρνπλ ηα γλσζηά ηακπνχ, δειαδή φπνηνο θάλεη θξηηηθή ζηελ
Αξηζηεξά είλαη αληηκαξμηζηήο ή αληηθνκνπληζηήο ή ην νιηγφηεξν αληηδξαζηηθφο ή
ζπληεξεηηθφο ή, ην ρεηξφηεξν, ακθηζβεηεί ην «εζηθφ ηεο πιενλέθηεκα σο αξηζηεξά».
Γχζθνιν λα αλαινγηζηεί θαλείο θαη λα παξαδερηεί φηη ε θξηηηθή κπνξεί λα έρεη έλα ζεηηθφ
πξφζεκν. Γειαδή λα ζπκβάιεη κέζσ ηεο θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο ζην μεπέξαζκα ηεο
βαζηάο ηεο θξίζεο. Ζ ηδενινγηθή απηή ηξνκνθξαηία σζηφζν δελ κπνξεί λα καο θάκςεη, γηα
λα θξχςνπκε ηελ αιήζεηα θαη λα κε ηε δηαθεξχηηνπκε κε παξξεζία.15
Αθφκε θαη ζήκεξα ζηελ πιεηνςεθία ηεο δελ έρεη ηελ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
Αξηζηεξνί δηαλννχκελνη, πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο θιεηδηά ησλ ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη
νξγαλψζεηο, ππεξεηνχλ πηζηά ην θξάηνο ηεο ξεκνχιαο θαη ηεο αξπαρηήο, πνπ καο νδήγεζε
ηειηθά ζην ΓΝΣ. Ο Ζ κεηαπνιίηεπζε γεληθά δελ άθεζε ηίπνηε φξζην. Οξηζκέλνη βέβαηα,
πνλεξνί θαηξνζθφπνη, βιέπνληαο ην θαξάβη λα θαηαπνληίδεηαη, αθνχ απήιαπζαλ
πινπζηνπάξνρα ηα αγαζά ηεο εμνπζίαο, ηελ νπνία ππεξέηεζαλ πηζηά, ην εγθαηαιείπνπλ,
ζέινληαο λα πεξηζψζνπλ ηα πξνλφκηα θαη ηελ πζηεξνθεκία ηνπο θαη φηη απέκεηλε απφ ηελ
αμηνπξέπεηά ηνπο, αλ πνηέ ηελ είραλ θη’ απηήλ.

14

Ο Νίκοσ Κοφνδουροσ, που δεν «μαςάει» τα λόγια του μιλάει για ζναν λαό εκφυλιςμζνο: «ασ είπα, όμωσ,
από τθν αρχι μια κουβζντα: ότι είμαςτε ζνασ λαόσ ευνουχιςμζνοσ». Βλ. ςυνζντευξι του ςτθν εφθμερίδα
«Δρόμοσ τθσ Αριςτεράσ», 12.2.2011 με τίτλο: «Θ ‘πίθα’ είναι η ζνωςη των απελπιςμζνων Ελλήνων». ε
αντίκεςθ με τθν άποψθ αυτι κα αντιπαρακζςουμε αυτό που εκφράηει το τραγοφδι του Ρίτςου: «Ση
Ρωμιοςφνη μη την κλαισ …».
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β) Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαη νη επίγνλνί ηνπ, θπξίσο ν θαιχηεξνο ηνπ καζεηήο, ν Κψζηαο
εκίηεο, ζπλέρηζε ηε θανπζηηθή ζπλαιιαγή, πνπ αλαθέξακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλδξέα
Παπαλδξένπ. Ζ Αξηζηεξά, πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη ηα αγαζά ηεο θαηαλαισηηθήο
θνηλσλίαο, πνπ πξνσζεί ε λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε, πνχιεζε ηελ ςπρή ηεο ζηνλ
κακσλά.16
Απηή είλαη ε ζθιεξή αιήζεηα πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν.
Δίλαη απείξσο δχζθνιν λα ππεξβεί θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ. Υξεηάδεηαη επαλάζηαζε. Καη
επαλάζηαζε είλαη ηξαπκαηηθή έλλνηα γηα ηελ Αξηζηεξά, πνπ ηελ απσζεί ζην ππνζπλείδεην,
γηαηί έρεη ιεξσκέλε ηε θσιηά ηεο.
Σελ βαζηά αηηία γη’ απηήλ ηελ θαηάληηα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζηνλ εκθχιην, αλ θάλνπκε
αλαγσγή ζηα αξρηθά αίηηα. 17 Γηακεζνιαβεηήο ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, πνπ εθκαχιηζε θαη ηηο
αξηζηεξέο ζπλεηδήζεηο κε ζέζεηο θαη αμηψκαηα. Γελ ήηαλ ε νηθνλνκία πνπ απνθάζηζε γη’
απηφ, αιιά απηφο πνπ είρε ηελ πνιηηηθή εμνπζία, δειαδή ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ. Αο ην
«ρσλέςνπκε» θάπνηα ζηηγκή, γηα λα μέξνπκε πνπ παηάκε. Πνιχ απνθαιππηηθή είλαη κηα
ηνπνζέηεζε ηεο θ. Γήκεηξαο Παπαλδξένπ, γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχζε: «Ο
Αλδξέαο Παπαλδξένπ κειεηνχζε ηελ παγθνζκηνδπλακηθή εμέιημε ησλ ζπζρεηηζκψλ. Γηάιεγε
ζηξαηφπεδν. Αλαζπληαζζφηαλ, φηαλ άιιαδαλ νη ζπζρεηηζκνί»( ζ.416). Ο Αλδξέαο
Παπαλδξένπ, γηα λα ην πνχκε παξαζηαηηθά, έπαηδε ζθάθη ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή ζθελή, γηα
λα θεξδίζεη εθείλα πνπ ππεξεηνχζαλ ηελ εμνπζηνκαλία ηνπ, ηελ νπνία ν Δπξηπίδεο
16

ε μια κριτικι μου τοποκζτθςθ ςτο πρόγραμμα του ΤΡΙΗΑ προςπάκθςα να ερμθνεφςω ότι το πρόβλθμα
δεν ιταν θ καταναλωτικι μανία, που προωκοφςε τόςο ο ΤΡΙΗΑ όςο και το ΚΚΕ, ηθτϊντασ ςυνεχϊσ αυξιςεισ
ςε μιςκοφσ και ςυντάξεισ και διάφορα άλλα προνόμια, τα οποία δεν ιταν δυνατό να ικανοποιθκοφν παρά
μόνο με δανεικά. Βλ. άρκρο μου ςτο ιςτολόγιό μoυ με τίτλο: Σο πρόγραμμα του ΤΡΙΗΑ, ςτο κεφάλαιο «Σο
καταναλωτικό πρότυπο, υπόδειγμα προσ αποφυγή» ζγραφα ανάμεςα ςτα άλλα ενδεικτικά: «Σο καταναλωτικό
πρότυπο που καλλιζργηςε και εφάρμοςε το ΠΑΟΚ από την εποχή Ανδρζα Παπανδρζου ήταν επόμενο ότι θα
δημιουργοφςε και διαπλοκή και διαφθορά και ςήψη, γιατί το καταναλωτικό πρότυπο ςυνδζεται άρρηκτα με τη
διαπλοκή. Κυρίωσ ςε μια κοινωνία που είναι επιρρεπήσ ςτην καταναλωτική αποκτήνωςη, όπωσ ζχει ςυμβεί
ςτην Ελλάδα.
την Ελλάδα μάλιςτα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Γιατί εδϊ δε λειτοφργηςε και δεν πρόκοψε οφτε ο
καπιταλιςμόσ. Αν πραγματικά λειτουργοφςε, όπωσ ςτισ προηγμζνεσ καπιταλιςτικζσ χϊρεσ του Βορρά, τότε
φυςικά δεν θα καταλήγαμε ςτο Διεθνζσ Νομιςματικό Σαμείο».
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Βλ. Δαμιανόσ Βαςιλειάδθσ, Ο μφθοσ του Ανδρζα, ή οι θεωρητικζσ βάςεισ τησ Ζνωςησ Κζντρου, του ΠΑΚ και
του ΠΑΟΚ και η πρακτική τουσ κατάληξη. εκδ. «Εναλλακτικζσ εκδόςεισ», Ακινα 2007. το κεφάλαιο 10, με
τίτλο: Περίοδοσ μεταπολίτευςθσ και ςτθν ς. 294 - 298 περιγράφω και εξθγϊ, γιατί ο εμφφλιοσ ςυνετζλεςε
ςτθν κακοδαιμονία τθσ μεταπολίτευςθσ που είχε ωσ κατάλθξθ τθν ςθμερινι κρίςθ. Αυτι θ αναφορά μου δεν
είναι θ μοναδικι. Ευκαιριακά και ςε άλλα άρκρα μου αναφζρομαι ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.
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πεξηγξάθεη κε δηζπξακβηθφ θαη θπληθφ ηξφπν ζηελ Σξαγσδία Φνίληζζεο: «Θα έθηαλα ζη’
αζηέξηα ςειά, πέξα απφ ηνπ ήιηνπ ηελ αλαηνιή, θαη ζηνλ Άδε ζα θαηέβαηλα, γηα λα κελ ράζσ
ηελ κεγαιχηεξε ζεά, ηελ εμνπζία, πνπ δελ ραξίδσ ζε θαλέλαλ». ε επίξξσζε ησλ αλσηέξσ
παξαζέησ θαη ηελ εηπκεγνξία ελφο αμηφινγνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ζηειέρνπο ηεο ΔΓΑ,
νλφκαηη Πφηε Παξαζθεπφπνπινπ, πνπ ζε άξζξν ηνπ, ζηαρπνινγψληαο κεξηθέο θξηηηθέο
ηνπνζεηήζεηο απφ ηηο πνιιέο, έγξαςε ηα αθφινπζα: «Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ δελ έρεη
ζπγθεθξηκέλε θαη ζαθή ηδενινγία. Δπηδίσμή ηνπ ήηαλ ε θαηάθηεζε θαη άζθεζε ηεο εμνπζίαο.
Ηδενινγίεο, πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα ηα πξνζάξκνδε ζηελ κφληκε απηή επηδίσμε ηνπ.
Πξνηηκνχζε ην κπαιθφλη απφ ην βήκα ηεο βνπιήο. Καη ηνλ εγεκνληζκφ απφ ηηο δεκνθξαηηθέο
θαη θνηλνβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Έβιεπε ηελ πνιηηηθή σο άζθεζε ηεο εμνπζίαο. Απφ ηα πξψηα
πνιηηηθά ηνπ βήκαηα. Λεηηνπξγνχζε σο εγεκφλαο θαη ιηγφηεξν σο πνιηηηθφο. Σνλ ιάηξεςαλ
πνιινί. Καη αθφκα πεξηζζφηεξνη ηνλ απνδέρηεθαλ. Γελ αγάπεζε θαλέλαλ. Μφλν ηελ εμνπζία.
Καη φ, ηη ηνλ νδεγνχζε ζ’ απηήλ. Γηέγξαθε θαη εθκεδέληδε πηζηνχο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα κφλν ηνλ
ιφγν, φηη δελ απνδέρνληαλ ηελ απζεληία ηνπ».18 Με κηα θξάζε επηβεβαηψλεη ν Πφηεο
Παξαζθεπφπνπινο απηφ πνπ ηνλίδσ ζπλερψο: Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζπζίαδε ηνπο πάληεο
θαη ηα πάληα ζην βσκφ ηεο εμνπζίαο.
Έηζη ζθφξπηζε ηνλ παθησιφ ησλ ρξεκάησλ απφ ηα επξσπατθά ηακεία γηα ηελ εμαγνξά
ςήθσλ, θαηαζηξέθνληαο παξάιιεια ηελ εγρψξηα παξαγσγή. Σνλ ελδηέθεξε ε εμνπζία σο
απηνζθνπφο θαη ηίπνηε πέξαλ ηνχηνπ, φπσο θαη ηνπο επηγφλνπο θπζηθά.19 Σν απνηέιεζκα
είλαη απηφ πνπ βηψλνπκε ζήκεξα ηφζν ηξαγηθά. Ο πξαγκαηηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο
νηθνλνκίαο θαη φρη ν αλαρξνληζηηθφο «εθζπγρξνληζκφο ηνπ Κψζηα εκίηε, ρξεηαδφηαλ θφπν,
κφρζν, ζπζίεο, ήζνο θαη αληδηνηέιεηα, πνπ ζα είραλ ελδερνκέλσο θάπνην θφζηνο, ην νπνίν
φκσο δελ ήηαλ πξφζπκνο λα αλαιάβεη ν ίδηνο θαη νη επίγνλνί ηνπ, γηα λα βάινπλ πγηείο βάζεηο
ηφζν ζηελ θνηλσλία, φζν θαη ζηελ νηθνλνκία, φζν θαη ζηελ πνιηηηθή.
Θα άιιαδε ηίπνηε ζηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία, αλ είρακε θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο,
δξαρκή, αληί γηα επξψ; ρη θπζηθά, είλαη ε απάληεζε. Μήπσο ε δξαρκή καο έθαλε ζην
παξειζφλ ή ζα καο θάλεη ζην κέιινλ πην εζηθνχο; Πηζηεχεη θαλείο ζε κηα ηέηνηα ζεσξία;
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Βλ. Πότθσ Παραςκευόπουλοσ, άρκρο ςτθν Ελευκεροτυπία με τίτλο: «Σο φαινόμενο Ανδρζασ, 35 πολυτάραχα
χρόνια», 16.10.1995.
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Μηα εμαίξεζε ζε κηθξφ έζησ βαζκφ απνηειεί ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, ν λεφηεξνο. Ζ ζηάζε ηνπ ζην
Βνπθνπξέζηη απέλαληη ζην ΝΑΣΟ, κε ηελ άξλεζή ηνπ λα εληαρζνχλ ηα θφπηα ζην νξγαληζκφ απηφ, πξηλ ηελ
ιχζε ηνπ νλφκαηνο, ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ αγσγνχ Ννβνξνζίζθ, Μπνπξγθάο , Αιεμαλδξνχπνιε ηνπ
θφζηηζε ηελ πξσζππνπξγία θαη φρη κφλν. εκαληηθά επλντθή ήηαλ θαη ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην δεκνςήθηζκα
ζηελ Κχπξν ην 2004.
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ινη νη επίγνλνη πξσζππνπξγνί, κεδελφο εμαηξνπκέλνπ, ζε κεγάιν ή κηθξφ βαζκφ,
αθνινχζεζαλ ην θαηαζηξνθηθφ ηνπ κνληέιν. Καη απηφ δελ ήηαλ άιιν απφ ην παξαζηηηθφ
θαηαλαισηηθφ κνληέιν πνπ εθάξκνζε ζηελ Διιάδα, φηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία. Σν
νλνκάδνπκε παξαζηηηθφ, γηαηί παξά ηνλ παθησιφ ησλ ρξεκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(ηνπο

Κνπηφθξαγθνπο,

πξνγξακκαηηζκέλν

θαη

νη

έμππλνη

ππνηίζεηαη

ζρεδηαζκέλν

δαλεηζκφ,

ήκαζηαλ

εκείο),

θαηαζηξέθνληαο

βαζίζηεθε

ζηνλ

παξάιιεια

θάζε

παξαγσγηθή βάζε ηεο παηξίδαο καο, φπσο ζα απνδείμσ θαησηέξσ. Έθηνηε δνχζακε κφλν κε
δαλεηθά. Καη γηα λα έρνπκε άιινζη, γηαηί αξλνχκαζηε πεηζκαηηθά λα παξαδερηνχκε ηα
εγθιεκαηηθά καο ιάζε θαη λα δηδαρηνχκε απ’ απηά, γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε, ηα
ξίρλνπκε ζηνπο μέλνπο. Πάληνηε νη άιινη. Πνηέ εκείο. Έηζη «απνθηελψζεθε» ν Έιιελαο.
Δπηπρψο φρη φινη. Θα ήηαλ πνιχ ηξαγηθφ, αλ ζπλέβαηλε ηνχην. λησο ην θηιφηηκν ηνπ
Έιιελα θαη ην αίζζεκα αιιειεγγχεο δελ εμέιεηπε, ιφγσ παξαθαηαζήθεο απφ ηηο παξαδφζεηο
ηνπ έζλνπο, φηαλ δεη ζε αθξαία θαηλφκελα. Αλήθεη ζηα παξάδνμα ηεο ειιεληθήο
ηδηνπξνζσπίαο.
κσο νη ζπλέπεηεο δπζηπρψο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο γη’ απηνχο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην
θαγνπφηη. Καη ζ’ απηφ πήξαλ κέξνο κε άπιεζηε βνπιηκία Έιιελεο ςεθνθφξνη απφ φιεο ηηο
παξαηάμεηο. ρη κφλν δειαδή απφ ην ΠΑΟΚ θαη ηελ Νέα Γεκνθξαηία: Αζηνί, κεγαιναζηνί
θαη «πξνιεηάξηνη», ζπλδηθαιηζηέο ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξάο, ςεπηνδηεζληζηέο θαη
ςεπηνεπαλαζηάηεο, ςεπηναλαξρηθνί, ςεπην- αληηεμνπζηαζηέο θαη ςεπηνδηαλννχκελνη
ππνθξηηέο ηεο Αξηζηεξάο, πηζηνί ππεξέηεο κε ην αδεκίσην ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο
ηνπο ραξαθηεξίδεη κε θαπζηηθφ ηξφπν ν ζνζηαιηζηήο δηαλννχκελνο Κνζηάληζν Πξέβε: «Αλ ε
ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα ησλ θαηαπηεδφκελσλ ηάμεσλ ζπληειείηαη κέζσ ηεο κε ηδενινγηθήο,
αιιά επζέσο θαηαλαισηηθήο ηνπο απνζχλζεζεο, ε ελζσκάησζε ησλ ζηξσκάησλ ησλ
δηαλννπκέλσλ πξέπεη λα πεξάζεη κέζσ ηεο ηδενινγίαο, δηφηη πξφθεηηαη γεληθψο πεξί
αξπαθηηθψλ, θαη επηπιένλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνηειψλ…».20 Ζ κέζνδνο γηα ηελ απνζχλζεζεο
ηεο θνηλσλίαο ήηαλ γλσζηή.
Δθείλνη, πνπ κε «λχρηα θαη κε δφληηα» πξνζπάζεζαλ λα θξαηήζνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο,
ηνπο ππνινγίδσ ρνληξηθά ζην έλα ηξίην ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, πνπ ηφηε (πεξίνδν
παξαζηηηθήο επσρίαο) δνχζαλ ζηελ αλέρεηα, ηψξα δνπλ ζηελ πιήξε εμαζιίσζε! Κνληά ζηα
μεξά, θάεθαλ, πνπ ιέεη ν ιαφο, θαη ηα ρισξά, ρσξίο θπζηθά λα έρνπλ θακία επζχλε. Γελ
κπνξνχζαλ λα αλαραηηίζνπλ ηνλ ρείκαξξν ηεο «αιιαγήο». πνηνο ήηαλ ελαληίνλ ηεο
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Βλ, Κοςτάντςο Πρζβε, Κριτική ιςτορία του Μαρξιςμοφ, εκδ. «ΚΨΜ», Ακινα 2010, ς. 197.
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«αιιαγήο» ζηηγκαηηδφηαλ ακέζσο σο αληηδξαζηηθφο, ζπληεξεηηθφο, εκπαζήο θ.ιπ. Παιηά κνπ
ηέρλε θφζθηλν ηξνκνθξάηεζεο ησλ αληηθξνλνχλησλ, γηα λα ζσπήζνπλ!
Δδψ εληνπίδεηαη έλα ηεξάζηην έγθιεκα. Σν λα πιεξψζεηο, γηαηί εγθιεκάηεζεο, είλαη δίθαην,
ην λα πιεξψζεηο θαη κε ην παξαπάλσ κάιηζηα, ρσξίο λα θηαηο ν ίδηνο, είλαη έγθιεκα
θαζνζηψζεσο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ειαθξχ φξν.
Καη φκσο φια απηά ζπλέβεζαλ ζηελ κεηαπνιίηεπζε θαη θπξίσο κεηά ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία
ηνπ ΠΑΟΚ, γηαηί ην ΠΑΟΚ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ έβαιε ηα ζεκέιηα ηεο θαθνδαηκνλίαο
ζε ηειεπηαία αλάιπζε.
III. Οη καξηπξίεο αλζξώπσλ ππεξάλσ ππνςίαο γηα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηελ
πνιηηηθή ηνπ.
πσο ηφληζα θαη ζηελ εηζαγσγή, ζα επηθαιεζηψ, εθηφο απφ ηα δηθά κνπ επηρεηξήκαηα, πνπ
κπνξεί θάπνηνη λα κελ ηα απνδέρνληαη, γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, απφ ηνπο νπνίνπο
κεξηθνχο αλέθεξα ζηα πξνεγνχκελα, θαη ηηο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ γλψξηδαλ πνιχ θαιά
ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ήηαλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Οξηζκέλνη κάιηζηα ππήξμαλ
ζηελνί θαη πηζηνί ζπλεξγάηεο θαη θίινη ηνπ κηα δσή. Με ηελ έλλνηα απηή δελ είραλ θαλέλα
απνιχησο ιφγν λα ηνπ αζθήζνπλ αξλεηηθή θξηηηθή. Αληηζέησο κάιηζηα. Δπηιέγσ θπζηθά
νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαζέζεηο πνπ γλσξίδσ θαη πνπ έγηλαλ γξαπηψο γλσζηέο. Γηαηί πνιιά
παξακέλνπλ αθφκε ζην ζθνηάδη.21
εκαληηθή είλαη γηα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ σο καζεηή ε
έθζεζε ηνπ θαζεγεηή Ησάλλε ηακαηάθνπ, κε ηελ νπνία ζα μεθηλήζσ:
Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ «Τπήξμε άξηζηνο εηο πάληα ηα καζήκαηα. Σν κφλνλ κεηνλέθηεκά ηνπ,
νθεηιφκελνλ αθ’ ελφο εηο θιεξνλνκηθφηεηα θαη αθ’ εηέξνπ εηο ηνπο πεξί απηφλ παξάγνληαο ηεο
αγσγήο, είλαη φηη είλαη πείζκσλ δεκαγσγφο, ζπλεπεία δε ηνχηνπ, απνθαζίδεη ελίνηε λα
θαηαθεχγεη ελζπλεηδήησο εηο ζνθίζκαηα ή θαη εηο θελήλ ινγνθνπίαλ. Πείζκα σζαχησο, αιιά
θαη εκπάζεηαλ ηηλά, δεηθλχεη θαη ελ ηε ππνζηεξίμεη ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ ηνπ
αληηιήςεσλ....Δάλ ε πγεία ηνπ ηνλ βνεζήζεη, αζθαιψο ζα απαζρνιήζεη ην Παλειιήληνλ κίαλ
εκέξαλ».22
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Για παράδειγμα θ Αγγζλα Κοκκόλα, που γνωρίηει άγνωςτεσ πλευρζσ ςε όλουσ μασ του Ανδρζα Παπανδρζου,
ζγραψε βιβλίο για τον ίδιο και το ΠΑΟΚ, που με ςυμβολαιογραφικι πράξθ τθσ κα εκδοκεί μετά από εξιντα
χρόνια. Σότε κα μάκουμε πράγματα, για τα οποία κα τρίβουμε τα μάτια μασ, όπωσ λζγεται.
22

Ο κ. ταματάκοσ δεν αναφζρεται τυχαία ςτθν υγεία του Ανδρζα Παπανδρζου. Φαίνεται ότι από τότε του
ιταν γνωςτό ότι αρκετζσ φορζσ τον Ανδρζα Παπανδρζου ζπιανε φοβερι κατάκλιψθ.
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Σάδε πξνθεηηθά έθε ν θαζεγεηήο Ησάλλεο ηακαηάθνο πεξί ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ. 23
ήκεξα ηνπο φξνπο «πείζκσλ δεκαγσγφο» θαη «ζνθίζκαηα» ζα ηα απνθαινχζακε κάιινλ κε
ηνλ φξν «ιατθηζκφο» θαη «ππνθξηζία».
Ο δεχηεξνο, ζα ιέγακε, πνπ επεζήκαλε ηνλ θαηαζηξνθηθφ ξφιν ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ,
πνπ ζα αθνινπζνχζε κε ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία, ήηαλ ν εθδφηεο Βίθησξ Παπαδήζεο,
ζηελφο θίινο ηνπ άθε Καξάγησξγα, κηα πξνζσπηθφηεηα κε ήζνο θαη αγσληζηηθφηεηα, ν
νπνίνο γλψξηδε ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ πξηλ ηελ δηθηαηνξία. Απφ ηφηε
δελ ηνπ είρε θακία εθηίκεζε θαη εκπηζηνζχλε. Αμίδεη πξνο επίξξσζηλ φισλ ησλ αλσηέξσ λα
παξαζέζσ ηελ καξηπξία ηνπ, πνπ αλαθέξεη ζρεηηθά ν Βαζίιεο Φίιηαο ζην βηβιίν ηνπ: Σα
αμέραζηα θαη ηα ιεζκνλεκέλα: ε ζχζθεςε ηεο Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο ζηηο 5.10.1974 κε ζέκα
ηε ζπλίδξπζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο, θαη ηελ απφθαζε
ηεο πιεηνςεθίαο γηα ζπλίδξπζε, είπε ν Βίθησξ Παπαδήζεο, δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε ηνπ, ηα
εμήο πξνθεηηθά: «Φεχγσ απφ ηε Γεκνθξαηηθή Άκπλα, δηφηη δελ ζπκθσλψ κε ηε ζπκκεηνρή καο
ζηελ ίδξπζε ηνπ ΠΑΟΚ. Υξεηάζηεθαλ ηεζζεξάκηζη ρξφληα γηα λα πεηζηψ φηη ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ είλαη επηθίλδπλνο θαη αλαμηφπηζηνο θαη ζεηο κνπ δψζαηε ηα ζηνηρεία γη’ απηφ. Μνπ
ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο απ’ φ,ηη δηαζέζακε ζ’ απηέο ηηο ζπδεηήζεηο, θαη λέα πεηζηήξηα,
γηα λα πεηζζψ πεξί ηνπ αληηζέηνπ. Δπηθαινχκαη ηε ινγηθή ελφο απινχ επηρεηξεκαηία (έζησ θαη
ελφο κπαθάιε), πνπ δε δίλεη πεξηζζφηεξν απφ κηα θνξά βεξεζέ. Δζείο δίλεηε απεξηφξηζηε
πίζησζε ζ’ έλαλ απνδεδεηγκέλα αλαμηφπηζην πειάηε. αο εχρνκαη θαιή ηχρε θαη ζαο
πξνεηδνπνηψ φηη ζ’ έλα ρξφλν πεξίπνπ ζα ζαο πεηάμεη ζα ζηεκέλε ιεκνλφθνππα. ρη πξηλ, δηφηη
ζαο έρεη αλάγθε γηα λα ζηήζεη ηελ εηθφλα ηνπ. ρη κεηά, δηφηη ππάξρεη θίλδπλνο λα
εδξαησζείηε».24 πσο ηα είπε έηζη θαη εμειίρηεθαλ ηα πξάγκαηα αθξηβψο. Καη έλα άιιν
ζπγθινληζηηθφ, πνπ εμνκνινγήζεθε γηα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ ν ζηξαηεγφο Α.
Παπαηέξπνο, έλαο άλζξσπνο αθέξαηνο, ζηνλ Βαζίιε Φίιηα πξηλ πεζάλεη: «Δίρεο πνιχ δίθην γηα
ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Άλνημα ηα κάηηα κνπ, φηαλ ζε θάπνηα ζηηγκή εηιηθξίλεηαο κνπ είπε: “Ζ
δηθηαηνξία έθεξε ηε λενιαία πνιχ αξηζηεξά, ρξένο θαη απνζηνιή καο είλαη λα ηελ
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Απόςπαςμα από ζναν ελεφκερο χαρακτθριςμό του Ανδρζα Παπανδρζου, {ετϊν 16, μθνϊν 8, θμερϊν 16},
που ςυντάχκθκε από τον κακθγθτι τθσ τ. τάξεωσ του Πειραματικοφ χολείου του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κ.
Ιωάννθ ταματάκο, κατά το ςχολικό ζτοσ 1936 -7. Θ μετζπειτα εξζλιξθ του ανδρόσ επιβεβαίωςε πλιρωσ τουσ
χαρακτθριςμοφσ του κακθγθτι, που ιταν φυςικά για τθν τότε εποχι πολφ προςεκτικόσ και επιφυλακτικόσ ςτισ
εκτιμιςεισ του. Σο απόςπαςμα προζρχεται από το αρχείο του Θζμθ Σςιγκερίδθ.
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Βλζπε, Βαςίλθσ Φίλιασ, Σα αξζχαςτα και τα ληςμονημζνα, εκδ. «Παπαηιςθ», τετάρτθ ζκδοςθ, Ακινα 2000,
ς. 336.
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επαλαθέξνπκε ζηνλ ίζην δξφκν”...».25 Αθφκε θη αλ ηα ιφγηα απηά δελ είλαη αιήζεηα, φκσο ε
«πξνθεηεία» επαιεζεχηεθε. Γηέγξαςε θαηά δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ λενιαία, πνπ
ήηαλ «πνιχ αξηζηεξά» θαη θξάηεζε εθείλνπο ηνπο «ζπκβηβαζκέλνπο θαη πξνζεηαηξηζκέλνπο»,
φπσο είρε αλαιχζεη ην θαηλφκελν πνιχ ζσζηά ν ίδηνο, γηα αλζξψπνπο πνπ ζπκβηβάζηεθαλ κε
ην αζηηθφ θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, φπσο ηνλ Κψζηα Λαιηψηε, ηνλ ηέθαλν Σδνπκάθα, Πέηξν
Λάκπξνπ Κψζηα θαλδαιίδε θαη άιινπο πνιινχο θαη κε εμαηξεηένπο. Γελ κπφξεζαλ λα
αληέμνπλ ζηα ζέιγεηξα ηεο φπνηαο εμνπζίαο.
Ζ καξηπξία ηνπ Βίθησξα Παπαδήζε θαη ε δηθή κνπ πνπ παξαζέησ πην θάησ είραλ πξνεγεζεί,
πνιχ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ.
Να ινηπφλ ηη έγξαθα ηφηε ζηελ παξαίηεζή κνπ, ζηηο 13.3.1977, πξνβιέπνληαο ηα κχξηα θαθά
πνπ ζα έξρνληαλ (ελφο θαθνχ δνζέληνο): «ζνλ αθνξά ην ΠΑΟΚ, ηα πξψηα αρλάξηα, ηηο
πξψηεο ακπδξέο ελδείμεηο φηη αθνινπζνχκε ιαζεκέλε πνιηηηθή, άξρηζα λα απνθηψ κε ην θπλήγη
ησλ παιαηνθνκκαηηθψλ θαη ηε κέζνδν πνπ αθνινπζνχζε ην Κίλεκα ηφηε. Οη ελδείμεηο έγηλαλ
πηα βεβαηφηεηα πξηλ απφ ην πξνζπλέδξην ζηηο 16 Μαξηίνπ 1975 θαη χζηεξα φ,ηη αθνινχζεζε
κεηά απ’ απηφ. Απφ θεη θαη πέξα κνπ ήηαλ ηειείσο μεθάζαξν φηη αθνινπζνχκε θαζνδηθή
πνξεία.. Καη δελ ππάξρεη θακηά, κα θακηά απνιχησο έλδεημε φηη ν θαηήθνξνο απηφο ζα
ζηακαηήζεη...».26
ην ζεκείν απηφ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηεο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε
νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ θαίλνληαη ιίγν παξάμελα. Π.ρ. γηαηί λα ηα βάιεη ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ πξψηα κε ηνπο παιαηνθνκκαηηθνχο; Απηφ πξέπεη θάπνηνπο λα μελίδεη. Σν
πξάγκα είλαη απιφ. Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ, γηα λα ζηεξεψζεη ηελ κνλνθξαηνξία ηνπ, κέζσ
ηεο ζαιακνπνίεζεο ησλ αληηπάισλ ηνπ, μεθίλεζε απφ ηνπο παιαηνθνκκαηηθνχο, πνπ ηνπ
είραλ θέξεη αληηξξήζεηο ζηα ζρέδηά ηνπ ζηηο αξρέο, ιφγσ ηεο ζνζηαιηζηηθήο ηνπ
ζπλζεκαηνινγίαο. Σνπο ηξνκνθξάηεζε θαη ηνπο νδήγεζε ζηε ζησπή, απεηιψληαο ηνπο φηη ζα
ηνπο απνθιείζεη απφ ηα ςεθνδέιηηα. Παιαηνθνκκαηηθνί, φπσο ήηαλ, δελ ηνπο ελδηέθεξαλ
ηδενινγίεο θαη ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Οη άλζξσπνη ήζειαλ λα βνιεπηνχλ θαη θαηάιαβαλ πνιχ
λσξίο (θαη ν Γηάλλεο Αιεπξάο αλάκεζα ζ’ απηνχο, πνπ έθεξε θάπνηεο αληηξξήζεηο ζηελ αξρή
θαη ν Απφζηνινο Καθιακάλεο θαη άιινη) φηη ε θαξηέξα γηα ηελ νπνία θαη κφλν
ελδηαθέξνληαλ, εμαξηηφηαλ απφ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Σα πεξί «ζνζηαιηζκνχ θαη πξάζηλα
άινγα» ηα είραλ νχησο ή άιισο «γξακκέλα».
25

Βλζπε, Βαςίλθσ Φίλιασ, Σα αξζχαςτα και τα ληςμονημζνα, Δ’ ζκδοςθ, ό.π., ς. 336.
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Βλ. Δαμιανόσ Βαςιλειάδθσ, ΠΑΚ - ΠΑΟΚ, μφθοσ και πραγματικότητα, εκδ. «Διάλογοσ», Ακινα 1977, ς. 12 13.
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εκαληηθή είλαη θαη ε θαηάζεζε ηνπ Αλαζηάζηνπ Πεπνλή, ελφο εππαηξίδε, ελφο πνιηηηθνχ
πνπ έραηξε γεληθήο εθηίκεζεο, παξ’ φιν πνπ ηνλ θαηαηάζζσ ζηνπο παιαηνθνκκαηηθνχο
(ππήξραλ θαη εμαηξέζεηο). Ζ έκκεζε νκνινγία ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ
θαη ησλ επηγφλσλ, παξνπζηάδεη ηα ερέγγπα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο: «…ήκεξα πνπ ην
ζχζηεκα απνζπλζέηεη ηελ ηεξαξρία ησλ αμηψλ, ελζαξξχλεη ηνλ αηνκηθηζκφ θαη επηρεηξεί λα
απνβάιεη απφ ηηο ζπλεηδήζεηο ηελ ζπιινγηθφηεηα, αλαδεηθλχεη σο ππέξηαηε επηδίσμε ηελ
ππεξθαηαλάισζε θαη ηελ θνηλσληθή επίδεημε, σο ζχκβνιν θνηλσληθήο δηάθξηζεο ηα νγθψδε
πνιπηειή απηνθίλεηα θαη πνπιά σο ςπραγσγία, δειαδή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ςπρηθψλ αλαγθψλ,
πξντφληα ηεο ππνθνπιηνχξαο, ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηελ ρπδαηφηεηα».27
ηβπιιηθφο παξακέλεη ν Αληψλεο Ληβάλεο, έλαο απφ ηνπο ζηελφηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ
Αλδξέα Παπαλδξένπ, πνπ δελ παίξλεη ζέζε, ελψ γλσξίδεη πνιιά.
κσο θαη ν αληδηνηειήο αγσληζηήο ηνπ ΠΑΚ Αληψλεο Σξίηζεο, απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ
εθθπιηζηηθή πνξεία θαη κεηάιιαμε ηνπ «πάιαη πνηέ ζνζηαιηζηηθνχ ΠΑΟΚ» θαη ηελ
αξλεηηθή πνξεία ηνπ ηφπνπ, απεπζπλφκελνο ζηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ζε κηα ζχζθεςε ηεο
θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ ΠΑΟΚ ζηηο 12.1.1989, ηνπ ιέεη ηα εμήο ζθιεξά ιφγηα, κε ην
ζάξξνο θαη παξξεζία, πνπ ηνλ δηέθξηλε: «Πξφεδξε, αηζζάλνκαη πξνζβεβιεκέλνο σο βνπιεπηήο
ηνπ ΠΑΟΚ θαη ζα πσ ηελ βαξηά ιέμε, αηζζάλνκαη θαη πξνδνκέλνο…Ο ηφπνο βνπιηάδεη. Ζ
αλαμηνθξαηία θαη ε αγξακκαηνζχλε θπξηαξρνχλ. Ζ δεκνθξαηία απνζαζξψλεηαη. Αγγίμακε ηα
φξηα ηνπ λενθαζηζκνχ θαη ηνπ αθειιεληζκνχ. Γελ έρνπκε ην δηθαίσκα νη Έιιελεο λα θάλνπκε
φηη δελ βιέπνπκε, δελ αθνχκε, δελ θαηαιαβαίλνπκε. Οχηε έρνπκε ην δηθαίσκα λα αξλνχκαζηε ην
θφζηνο ηεο ειεχζεξεο γλψκεο καο».28
Πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ βαξχηεηά ηνπο είλαη νη θνβεξά αξλεηηθέο θξηηηθέο ηνπ Αδακάληηνπ
Πεπειάζε, ελαληίνλ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, πνπ ήηαλ θίινο, θνπκπάξνο θαη ζηελφο
ζπλεξγάηεο ηνπ κηα δσή:
Ζ ηζηνξία ζα θαηαγξάςεη ηειηθά ηε δεκηνγφλν ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γηαηί κεηά απφ ηνλ Αλδξέα, κε
ηζηνξηθνχο ππνινγηζκνχο, έξρεηαη απηή εδψ ε θαηαζηξνθή. Ο Αλδξέαο ήηαλ απηφο πνπ
δεκηνχξγεζε ηε βάζε φζσλ ηξαβάκε ζήκεξα. 29 πγρξφλσο ηνλ θαηεγνξνχζε γηα πιήξε
27

Απόςπαςμα από λόγο του κατά τθν παρουςίαςθ του βιβλίου του Μανϊλθ Γλζηου για τθν Εκνικι Αντίςταςθ,
ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν, 25.10.2006. Αςφαλϊσ κα αναρωτθκεί κανείσ, ότι αυτά τα «άνκθ του
κακοφ» δεν προζκυψαν από μόνα τουσ. Κάποιοσ τα δθμιοφργθςε ι ςυνετζλεςε ςτθν δθμιουργία τουσ.
28

Βλ. Νίκοσ ουρισ, Σο τελευταίο αγϊνιςμα του δζκαθλου. Θ αγωνιςτική περιπζτεια του Αντϊνη Σρίτςη, εκδ.
ίςυφοσ, Ακινα 1997, ς. 182.
29

Αυτι θ κριτικι - καταπζλτθσ του Πεπελάςθ, ςτενοφ φίλου του Ανδρζα Παπανδρζου, που ζρχεται όψιμα (δεν
τα ζλεγε, όταν ζπρεπε να τα πει), περιλαμβάνεται ςε ςυνζντευξθ, ποταμόσ, που παραχϊρθςε ςτο περιοδικό
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ακνξαιηζκφ: «Ο Αλδξέαο ζε πνιιέο πεξηφδνπο ηεο πξσζππνπξγίαο ή ηεο πνιηηηθήο ηνπ δσήο
δελ ελδηαθεξφηαλε. Γελ ηνπ θαηγφηαλε θαξθάθη. Ήηαλε κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο θαινδσίαο θαη
ηεο θαινπέξαζεο».30
Γη’ απηφ θαη θάπνηνο ηζρπξίζηεθε φηη ή Διιάδα ζα ήηαλ ζε πνιχ θαιχηεξε κνίξα, ρσξίο ηελ
παξνπζία ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ.
Απηφ παξαδέρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη ν Αδακάληηνο Πεπειάζεο, νκνινγψληαο:
«Έρσ πεη θαη παιηφηεξα φηη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ είρε ηελ επθαηξία πνπ δελ είρε νχηε ν
Καπνδίζηξηαο, νχηε ν Σξηθνχπεο, νχηε ν Βεληδέινο. ηαλ πήξε ηελ εμνπζία ην 1981, είρε καδί
ηνπ ηνλ ιαφ, είρε ηθαλνχο αλζξψπνπο λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ, είρε ηελ αλνρή ηεο θνηλσλίαο, αιιά
θαη ρξήκα απφ ηηο Βξπμέιιεο. Καη επηπιένλ είρακε πηζηέςεη φηη ην ζπνπδαίν κπαιφ ηνπ ήηαλ ην
κέιινλ ηεο ζθέςεο γηα ηνλ ηφπν. Απφ απηή ηελ άπνςε είλαη ηεξάζηηα ε επζχλε ηνπ γηα ην
ζεκεξηλφ θαηάληεκα. Σψξα πηα κε αθνξκή ηνλ Αλδξέα έρσ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ
πνιηηηθή δελ θηάλεη ε πξφζεζε νχηε ε αληίιεςε. Θέιεη θαη πξνζσπηθφ ζάξξνο».31 Φπζηθά δελ
επξφθεηην γηα ζάξξνο, φπσο ιαλζαζκέλα ην εθθξάδεη ν Αδακάληηνο Πεπειάζεο, αιιά γηα
βνχιεζε, ε νπνία ππεξεηνχζε έλαλ κφλν ζθνπφ: ηελ εμνπζία.
«Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ δελ ήζειε λα δερηεί ηίπνηε, πνπ δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη. Αλ δελ
κπνξνχζε λα ην ειέγμεη, ην απέβαιε».32
Απηά ιέεη ν θίινο ηνπ Αδακάληηνο Πεπειάζεο, ζπλερίδνληαο ηελ απζηεξή θξηηηθή ηνπ. Έηζη
απέβαιε φζνπο ηνπ αζθνχζαλ θαη ηελ παξακηθξή θξηηηθή θαη ακθηζβεηνχζαλ, φπσο θαθψο
λφκηδε, ηελ εμνπζία ηνπ, πνπ ην ζεσξνχζε απνθιεηζηηθφ ηνπ θένπδν. Πέξαλ ηεο εμνπζίαο,
άθελε ηνλ θαζέλα λα θάλεη φ,ηη ήζειε. ’ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ θξάηνπο επηθξαηνχζε πιήξεο

«Μόνο», ςτισ 2 Μαρτίου 2012. Αξίηει να τθν διαβάςει κανείσ ολόκλθρθ, για να καταλάβει, ςυμπλθρωματικά
ςε όλα όςα παρακζτω και καταγράφω, άγνωςτεσ ακόμθ πτυχζσ τθσ παρακμιακισ πορείασ του τόπου μασ και
των πρωταιτίων αυτισ τθσ παρακμισ πορείασ. Βλ. ιςτολόγιό μου: www.damonpontos.gr, ςτο φάκελο: ΠΑΚ ΠΑΟΚ.
30

Βλ. Αδαμάντιοσ Πεπελάςθσ, ςυνζντευξθ ςτο περιοδικό «Μόνο», ςτισ 2 Μαρτίου 2012.
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υνζντευξι του ςτο περιοδικό «Μόνο», ό.π. Ο Πεπελάςθσ κάνει ζνα αςυγχϊρθτο λάκοσ. Μιλάει για ζλλειψθ
κάρρουσ από μζρουσ του Ανδρζα Παπανδρζου, για να δικαιολογιςει τθ ςτάςθ του. Είναι παντελϊσ
λανκαςμζνθ θ αντίλθψθ αυτι. Πρόκειται για ςυνειδθτι πολιτικι του Ανδρζα Παπανδρζου και όχι για ζλλειψθ
κάρρουσ, που ταυτίηεται με τθν εγωπακι ιδιοςυγκραςία του. Βλ. Δαμιανόσ Βαςιλειάδθσ, Ο μφθοσ του
Ανδρζα....,ό.π.
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Βλ. Αδαμάντιοσ Πεπελάςθσ, τη άκρη του αιϊνα, εκδ. «Καςτανιϊτθσ», άνοιξθ 1975, ς. 148 -149.
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αζπδνζία θαη αλνκία θαη απιεζηία θπζηθά. Ο θαηάινγνο είλαη καθξχο γηα ηα ζθάλδαια ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηδίνπ θαη ησλ επηγφλσλ.33
κσο ηελ ηειηθή θξίζε θαη εηπκεγνξία γηα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ εμέθξαζε έλαο επίζεο
ζηελφο ηνπ ζπλεξγάηεο θαη παιαίκαρνο βνπιεπηήο ηεο Έλσζεο Κέληξνπ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, ν
Γηάλλεο Αιεπξάο, ν νπνίνο ζε ζηηι εμνκνιφγεζεο ζηνλ Γηάλλε Καςή δηαηχπσζε ηελ
απνθαιππηηθή θξάζε: «Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ είλαη απαξάδεθηνο, είλαη επηθίλδπλνο, είλαη ν
νιεηήξαο ηνπ έζλνπο, είλαη....είλαη....».34 Αζθαιψο δελ είλαη ηα κφλα πνπ είπε ν Γηάλλεο
Αιεπξάο, πνπ, παξ’ φια παιαηνθνκκαηηθφο, δηαηεξνχζε θάπνηα αμηνπξέπεηα! Σα απνζησπά
θπζηθά ν Γηάλλεο Καςήο, γηαηί δελ ηνπ ζπκθέξεη λα απνθαιχςεη φια, σο επλνεκέλνο θη
απηφο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Ο ιφγνο είλαη επλφεηνο. Κάζε θξηηηθή ζηνλ
Αλδξέα πνπ αθνξά θαη επηβαξχλεη θαη ηνλ ίδην, κηαο θαη ήηαλ θαη ν ίδηνο ζηελφο ηνπο
ζπλεξγάηεο, αζθαιψο θαη απνζησπάηαη. Φαίλεηαη πψο απηή ε δήισζε ηνπ Αιεπξά ηνπ
μέθπγε. Σν ίδην ηζρχεη θπζηθά θαη γηα φινπο ηνπο θαηά θαηξνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, νη νπνίνη
απνθξχβνπλ ηελ αιήζεηα, πνπ θαίεη θαη ηνπο ίδηνπο. Πνηνο αληέρεη κηα ηέηνηα απηνθξηηηθή
πνπ αλαηξεί ηνπο ίδηνπο; Μηα ηέηνηα ππέξβαζε είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ζηνπο ζλεηνχο, έζησ θη
αλ ην παίδνπλ «αζάλαηνη»! «Ο άλζξσπνο είλαη επκεηάβιεην δψν, ηδίσο φηαλ βξίζθεη
ινγηθνθαλείο δηθαηνινγίεο γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ», είρε πεη θάπνηε ν θηιφζνθνο Μηραήι
Φειιφο.
Σέινο ζα παξαζέζσ θαη ηελ απνθαιππηηθή νκνινγία ηνπ θαζ’ φια άμηνπ αλζξψπνπ θαη
επηζηήκνλα, ηνπ γλσζηνχ ζην παλειιήλην γηα ην ήζνο θαη ηελ επηζηεκνζχλε ηνπ θαζεγεηή θ.
Ενιψηα, πνπ απνηειεί θαηαπέιηε γηα ηνπο δχν πνιηηηθνχο πνπ ζθξάγηζαλ κε ηελ δξάζε ηνπο
ηελ κεηαπνιίηεπζε. πληξηπηηθά θαη ζπγθινληζηηθά είλαη επίζεο φζα θαηαζέηεη ν ίδηνο γηα ην
δηθνκκαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηα θφκκαηα, πνπ θπβέξλεζαλ ελαιιάμ ηνλ ηφπν θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ηνλ νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή.
Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ηνλ εθηηκνχζε, φπσο γξάθεη ε θ. Γήκεηξα Ληάλε ζην βηβιίν ηεο ζ.
107: Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ «ζηήξηδε ηνλ Ενιψηα, σο πξσζππνπξγφ θαη αηζζαλφηαλ
ηθαλνπνίεζε πνπ απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ Έιιελαο κε έςηινλ θεθαιαίν. Σνλ ήμεξε θαιά θαη ηνλ
είρε θαζεγεηή ζηα ρξφληα ηεο λνκηθήο».
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Για όποιον ενδιαφζρεται να πλθροφορθκεί γι’ αυτά και πολλά άλλα μπορεί να προςφφγει ςτο ιςτολόγιό
μου: www.damonpontos.gr
34

Βλζπε, Γιάννθσ Καψισ, Ηεϊμπζκικο και κόκα κόλα, Για να ανατείλει ο ήλιοσ πρζπει να δφςει» και υπότιτλο,
«Όταν η διαπλοκή ζγινε ιδεολογία», εκδ. «Λιβάνθσ», Ακινα 2005, ς. 331 – 332. «Ολετιρασ» για όςουσ δεν
κατανοοφν το νόθμα τθσ λζξθσ ςθμαίνει «καταςτροφζασ, αφανιςτισ, εξ ου και θ λζξθ «όλεκροσ».
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ε κηα εθ βαζέσλ εμνκνιφγεζή ηνπ απηφο ν «Έιιελαο κε ην έςηινλ θεθαιαίν», θαηά
Γήκεηξα Παπαλδξένπ, πνπ ήηαλ θαη θαζεγεηήο ηνπ Αλδξέα, ιέεη ηα εμήο απνθαιππηηθά θαη
ζπγθινληζηηθά γηα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Μεηζνηάθε, γηα ην
δηθνκκαηηθφ θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα θαη γηα ηα θφκκαηα ΠΑΟΚ θαη Νέα
Γεκνθξαηία ζηνλ δεκνζηνγξάθν Πεξηθιή Βαιαζφπνπιν:
«Δίκαη 86 εηψλ. Έρσ γξάςεη 40 βηβιία αιιά κφλν ηψξα αξρίδσ λα θαηαιαβαίλσ ηηο βαζηέο
παζνγέλεηεο ηεο ρψξαο. Δίλαη ζαχκα πνπ επηβηψλεη απηφ ην θξάηνο»
Σν ζαχκα σζηφζν ζην νπνίν πξνζέβιεπε ν ίδηνο δελ επαιεζεχζεθε. Ζ Διιάδα ρξενθφπεζε
θαη πξνβιέπνληάο ηελ ην νκνινγεί θαη ν ίδηνο:
«Παηδί κνπ, είπε (πξνζθηιήο πξνζθψλεζε ηνπ Καζεγεηή ζηνπο ζηελνχο ηνπ ζπλεξγάηεο
αλεμαξηήησο ειηθίαο) δελ ππάξρεη πιένλ εληαίν θξάηνο ζηελ Διιάδα. Σν θξάηνο είλαη θάηη ζαλ
αδεηαλφ πνπθάκηζν γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ.
Γλσξίδσ απφ παιηά ηνλ Αλδξέα θαη ηνλ Μεηζνηάθε θαη είλαη θαινί άλζξσπνη σο άηνκα. Αιιά
κε ηα θφκκαηά ηνπο έρνπλ γίλεη άξπαγεο ηνπ θξάηνπο πνπ ην ιαθπξαγσγνχλ ελαιιάμ. Έρνπλ
θηηάμεη δχν παξάιιεινπο θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο, ππνθαζηζηψληαο ην επίζεκν θξάηνο.
πγθξνχνληαη αδπζψπεηα αιιά μέξνπλ φηη είλαη κηα ν έλαο κηα ν άιινο. Να ην ζπκάζαη απηφ
φηη νη δχν ζε πέληε, ζε δέθα ίζσο θαη ιίγν πεξηζζφηεξα ρξφληα, ζα ρξενθνπήζνπλ ηελ
Διιάδα».35
ηελ εθ βαζέσλ «εμνκνιφγεζή ηνπ» αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Υαξίιαν Φισξάθε, ιέγνληαο: «Ζ
ηξαγσδία είλαη φηη απηφο πνπ είλαη ν πην ινγηθφο, απηφο πνπ κε ζηεξίδεη πεξηζζφηεξν ζην
πκβνχιην Αξρεγψλ, είλαη απηφο πνπ έρνπκε ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο. Ο Υαξίιανο Φισξάθεο.
Ίζσο επεηδή έδεζε ηελ άγξηα επνρή ηνπ εκθπιίνπ δείρλεη ηελ κεγαιχηεξε επαηζζεζία γηα ηελ
θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Αιιά θαη απηφο δελ κπνξεί λα ηα πεη δεκνζίσο. Σηο πξνάιιεο κνπ
είπε: “Ξελνθψληα, αλ ζε ζηεξίμσ δεκνζίσο ζα κε θάλε νη δηθνί κνπ”. Ίζσο ηειηθά λα καο
ζψζεη ε Δπξψπε κε ηηο λέεο πλζήθεο, αιιά κε δηαιπκέλν θαη αξπαθηηθφ θξάηνο ε ηδησηηθή
νηθνλνκία ζα κείλεη απξνζηάηεπηε θαη ζα θαηαζηξαθεί κέζα ζηνλ ζπειιψδε αληαγσληζκφ».
Ζ εμνκνιφγεζή ηνπ είλαη, φπσο είπα, ζπγθινληζηηθή, γηαηί έκειε λα επαιεζεπηεί ηφζν
ηξαγηθά ζηελ πξάμε, αιιά ην εξψηεκα είλαη: Πνηνο ηεο δίλεη ζεκαζία; πλερίδεη
απνθαιχπηνληαο απηφ πνπ ζεσξεί ην κεγαιχηεξν θαθφ ηεο θαθνδαηκνλίαο πνπ καο δέξλεη:
«Ζ Διιεληθή Γεκνθξαηία πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηφζεο πξνζδνθίεο ην 1974 πξέπεη λα βξεη κε
άςνγεο δεκνθξαηηθέο θαη θνηλνβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο έλα ηξφπν λα απειεπζεξψζεη ην
35

Βλ. Δαμιανόσ Βαςιλειάδθσ, Πανεθνικό - Παλλαϊκό Κίνημα, εκδ. «Γόρδιοσ», Ακινα 2014, ς. 55-86. το βιβλίο
αυτό γίνεται διεξοδικότερθ ανάλυςθ για τα αίτια τθσ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα.
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Διιεληθφ θξάηνο απφ ηελ “απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία” ηνπο, πξνζπαζψληαο επηηέινπο λα ηνπ
δψζεη δίθαηεο “απξφζσπεο” δνκέο ζε θνηλφ θηήκα, έηζη ψζηε θαλέλαο λα κελ κπνξεί λα γίλεη
κφληκα απνθιεηζηηθφο θπξίαξρνο. Έλα ζχγρξνλν δεκνθξαηηθφ θξάηνο, ζηελ θαξδηά ηνπ, πξέπεη
λα παξακέλεη πάληνηε έλαο “θελφο ρψξνο” κε πξνζσξηλή θαζνδήγεζε απηψλ πνπ επηιέγνπλ νη
πνιίηεο. Υσξίο λα είλαη ηδηνθηεζία θαλελφο. Απηή είλαη ε κία θαη κφλε θεθαιαηψδεο
“Γηαξζξσηηθή Αιιαγή” ε πην ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη είλαη πνιχ πην
ζεκαληηθή απφ νπνηαδήπνηε εξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο επηκέξνπο αγνξέο ή ηελ
αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ησλ ηακείσλ».
Με ηελ θαινζχλε πνπ ηνλ δηέθξηλε, σο ήζνο θαη χθνο, ραξαθηεξίδεη ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ
θαη ηνλ Κψζηα Μεηζνηάθε σο «θαινχο αλζξψπνπο», αιιά πεξηγξάθεη ην θνκκαηηθφ θξάηνο
σο απνθιεηζηηθφ ηνπο θένπδν, φπσο ζπκβαίλεη ιίγν έσο πνιχ κέρξη ζήκεξα. 36 Δίλαη φκσο
απνξίαο άμην απφ ηελ κηα πνπ δχν ηφζν «θαινί άλζξσπνη», πνπ ήηαλ «άξπαγεο» θαη
«ιαθπξαγσγνί», έπξαμαλ απηά πνπ ηνπο θαηακαξηπξεί. Γελ είλαη φκσο απνξίαο άμην απφ ηελ
άιιε ην γεγνλφο φηη έλαο άμηνο θαη έληηκνο άλζξσπνο θαη ζεκαίλσλ επηζηήκνλαο κε ζαξάληα
ρξφληα εκπεηξία, θαηάιαβε ηφζν αξγά, πνηα είλαη ε παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
κεηαπνιίηεπζεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηήλ. Μ’ απηή ηελ έλλνηα κπνξεί λα
ηζρπξηζηεί θαλείο πφζν δχζθνιν είλαη γηα ηνλ «θνηλφ ζλεηφ» λα θαηαιάβεη ηελ πνιηηηθή ηνπ
Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηνπ Κψζηα Μεηζνηάθε, φηαλ «θνηδάκ» Ενιψηαο, πνπ ιέεη ν ιφγνο,
δελ είρε θαηαιάβεη. πσο θπζηθά θαη πνιινί κεγάινη δηαλννχκελνη θαη πνιηηηθνί. Καη κ’
απηήλ ηελ έλλνηα έρσ θαηαλφεζε γηα φζνπο δελ θαηάιαβαλ θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ, ηη
πξάγκαηη ζπκβαίλεη ζηελ παηξίδα καο θαη πνηνη είλαη νη ππαίηηνη γηα ηελ ζεκεξηλή θξίζε. Αο
πνχκε φκσο φηη πνηέ δελ είλαη αξγά!
Έηζη θηάζακε εδψ πνπ θηάζακε. Αλ ε πνξεία ζπλέρηδε έηζη, φπσο ηελ είρακε ζρεδηάζεη κε ηε
δηαθήξπμε ηεο 3εο ηνπ επηέκβξε, ηελ νπνία φινη, φζνη έκεηλαλ ζην ΠΑΟΚ, πξφδσζαλ κε
ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηφηε νχηε Μεηζνηάθεο ζα ππήξρε, νχηε
εκίηεο, νχηε Καξακαλιήο, νχηε Γηψξγνο Παπαλδξένπ, νχηε θαη νη άιινη, πνπ
36

τθν περίπτωςθ του Ξενοφϊντοσ Ηολϊτα κα μποροφςαμε να μιλιςουμε για ζνα άνκρωπο «καλό καγακό»
με τθν γνιςια αρχαιοελλθνικι ζννοια του όρου. Ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ και με αυτά τα χαρακτθριςτικά, δεν
μποροφςε να διανοθκεί τθν αβυςςαλζα πονθριά και υποκριςία του Α. Παπανδρζου και του Κ. Μθτςοτάκθ και
των ομοίων τουσ. Είναι αυτό που λζει ο λαόσ ότι δεν το χωροφςε ο νουσ του. Είναι ζνα φαινόμενο τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ που χρειάηεται βακιά ανάλυςθ. Από τθν μια οι «καλοί καγακοί» με τθν ανιδιοτζλειά τουσ
και από τθν άλλθ θ διεφκαρμζνοι ιδιοτελείσ, που γίνονται και οι δυο τουσ, για διαφορετικοφσ λόγουσ,
αντικείμενο εκμετάλλευςθσ από «επιτιδειουσ» πολιτικοφσ. Σο φαινόμενο αυτό ζχει να κάνει βαςικά με τθν
ετερογονία των ςκοπϊν, που αναφζρει ο Παναγιϊτθσ Κονδφλθσ και αποτελεί αντικείμενο κοινωνιολογικισ
ανάλυςθσ, για να δοφμε τισ πακογζνειεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και βροφμε με τθν ζννοια αυτι το
κατάλλθλο φάρμακο κεραπείασ.
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θαηαδπλαζηεχνπλ ηνλ ηφπν γηα λα ηνλ «ζψζνπλ» θαη νχηε θπζηθά ζα βηψλακε ηα θαηλφκελα
πνπ βηψλνπκε κε ηφζν επψδπλν ηξφπν ζήκεξα. Γηαηί ζα ήηαλ ηειείσο απαμησηηθφ,
ηαπεηλσηηθφ θαη αηηκσηηθφ ζηελ θπξηνιεμία λα πηζηέςνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα
άμηνη άλζξσπνη.
IV. Η κεηάιιαμε θαη παξαιιαγή ηεο «αιιαγήο»
Σν Κίλεκα ζηελ πνξεία ηνπ, γηα λα ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, αληί λα αιιάμεη ηελ
θνηλσλία, άιιαμε ην ίδην. Σειηθά κεηαιιάρηεθε ζ’ έλα ζθιεξφ, λενθηιειεχζεξν, αληηιατθφ
θφκκα, ζηα πιαίζηα ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο Νέαο Σάμεο. Σν
ζεκάδεςε ε «αξηζηεξή θξαζενινγία θαη ε δεμηά πνιηηηθή πξαθηηθή» ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξπηή ηνπ,
γηαηί έηζη βφιεπε θαη ππεξεηνχζε ηελ εμνπζηνκαλία ηνπ (ε ζεμνκαλία ηνπ απνηειεί άιιν
θεθάιαην). Ζ εμέιημή ηνπ απηή δελ είλαη ηπραία. Έρεη ηηο αηηίεο ηεο, κεξηθέο ήδε αλέθεξα θαη
αλέθεξαλ θαη άιινη.
Υξεηάδεηαη δηάγλσζε γηα λα ππάξρεη ζεξαπεία θαη ε δηάγλσζε απνθξχπηεηαη απφ ην
θαζεζηψο ηεο ππνηέιεηαο ζθφπηκα, απφ ην ζχζηεκα πνπ θπβεξλά, αθξηβψο γηα λα κελ
ππάξρεη ζεξαπεία, αιιά αλαθχθισζε ηεο θαηαδπλάζηεπζήο ηνπ.
Σν ΠΑΟΚ, κεηά ηελ ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ αξρψλ ηνπ, έθεξε κέζα ηνπ ηελ λφζν ηεο
λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο, απφ ηελ νπνία δελ ππήξρε γηαηξεηά θαη ζσηεξία.
Καη πάιη έγξαθα: «Σν ΠΑΟΚ ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά κεηαηξάπεθε ζ’ έλα ζπλνλζχιεπκα
αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, ρσξίο αξρέο, ρσξίο ηδενινγηθέο βάζεηο, ρσξίο
ζηνηρεηψδε δεκνθξαηία, κ’ έλαλ ιατθηζκφ πνπ δεκηνπξγνχζε πξνζδνθίεο, ρσξίο πξαγκαηηθφ
αληίθξηζκα»37
Έλαο πνιηηηθφο θνξέαο πνπ ράλεη ην φξακά ηνπ, ηελ ηδενινγία ηνπ, ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ
ζηφρνπο, κεηαηξέπεηαη ζε κεραληζκφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν κφλνο ελαπνκείλαο ζηφρνο, φπσο
επηζεκάλζεθε, είλαη ε θαηάθηεζε θαη ε λνκή ηεο εμνπζίαο σο απηνζθνπφο. Πνπ θη απηφ κε
ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη φηη πάιη ν πξνδνκέλνο ειιεληθφο ιαφο, πνπ βέβαηα δελ είλαη άκνηξνο
επζπλψλ, ζα ζεθψζεη ην ζηαπξφ ηνπ καξηπξίνπ, πιεξψλνληαο ηα αλνκήκαηα αλάμησλ,
αθεξέγγπσλ θαη αλαμηφπηζησλ εγεζηψλ.
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Βλ. Δαμιανόσ Βαςιλειάδθσ, Ο μφθοσ του Ανδρζα. ή οι θεωρητικζσ βάςεισ τησ Ζνωςησ Κζντρου, του ΠΑΚ και
του ΠΑΟΚ και η πρακτική τουσ κατάληξη, εκδ. «Εναλλακτικζσ εκδόςεισ», Ακινα 2007. Για όςουσ ζχουν τθν
αγακι πρόκεςθ και τθ κζλθςθ να μάκουν τθν πραγματικι αλικεια, το βιβλίο αυτό, που είναι μοναδικό, τουσ
δίνει τισ «πρϊτεσ βοικειεσ». Επίςθσ το βιβλίο μου: Δημοκρατικόσ οςιαλιςμόσ ή το όραμα του ΠΑΚ και του
ΠΑΟΚ και η εφαρμογή του ςτην πράξη, εκδ. «Εναλλακτικζσ εκδόςεισ», Ακινα 2006 Πολλζσ ςυμπλθρωματικζσ
αναλφςεισ είναι αναρτθμζνεσ ςτο ιςτολόγιό μου: www.damonpontos.gr.
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Αλ ζήκεξα ινηπφλ αλαδεηνχκε θάπνηνλ πνιηηηθφ θνξέα, πνπ λα εθθξάδεη θαη λα παιεχεη κε
ζπλέπεηα γηα ηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο 3εο ηνπ επηέκβξε, απηφο ζίγνπξα δελ βξίζθεηαη πηα ζην
ΠΑΟΚ, νχηε θαη κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ην ΠΑΟΚ θαη φζνπο ην ππεξέηεζαλ ζπλεηδεηά,
γλσξίδνληαο ηελ πηθξή αιήζεηα.
Οη απηαπάηεο γηα φζνπο πίζηεςαλ ζην φξακα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο θαη ηα άιινζη γηα
ηνπο θαηξνζθφπνπο ή αθειείο ηειείσζαλ! Φηάλεη πηα ε απάηε θαη ν εκπαηγκφο!
Πάιη γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο ζα παξαζέζσ θαησηέξσ νξηζκέλεο αλαιχζεηο πνπ
επηβεβαηψλνπλ ηα επηρεηξήκαηά κνπ.
Δπεηδή ε κεηαπνιηηεπηηθή πνξεία θαζνξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ΠΑΟΚ, έρεη
ζεκαζία λα αλαιχζνπκε ζε φιεο ηηο θχξηεο ιεπηνκέξεηεο απηήλ ηελ πνξεία θαη λα
επηζεκάλνπκε ζε πνην βαζκφ θαη ζε ηη κέγεζνο πξνζδηφξηζε ηηο κεηέπεηηα εμειίμεηο ζηελ
Διιάδα, γηα λα θζάζνπκε ζ’ απηή ηελ παληειή θαη ζε φια ηα επίπεδα αλζξσπηζηηθή θξίζε
(πλεπκαηηθή θαη πιηθή). Γηαηί ε θξίζε δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά ζπγρξφλσο, θπξίσο
θαη πξσηαξρηθά εζηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή κε ηελ έλλνηα ηεο
θξίζεο αμηψλ.
Καλέλαο ηνκέαο ηεο δεκφζηαο δσήο δελ έκεηλε αιψβεηνο. Παηδεία, δεκφζηα δηνίθεζε,
δηθαηνζχλε, εθθιεζία, ζηξαηφο θ.ιπ. εθθπιίζηεθαλ ηειείσο θαη απαμηψζεθαλ απφ ηελ
θνηλσλία. Σα πάληα κεηαηξάπεθαλ ζε αιιεινζπγθξνπφκελεο ζπληερλίεο, πνπ απνκπδνχζαλ
ηνλ ηδξψηα ηνπ έληηκνπ Έιιελα πνιίηε - θνξνινγνχκελνπ, πνπ πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη
ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη λα κελ πάξεη κέξνο ζην κεγάιν θαγνπφηη.
Ζ δηαπινθή, ε δηαθζνξά, ελψ πξηλ ήηαλ «πξνλφκην» ησλ ειίη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
πνιηηηθήο θαη ηεο δεμηάο παξάηαμεο, αλ ζέινπκε, ηψξα δηαπέξαζε σο επάξαηνο λφζνο ζρεδφλ
νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζψκα απφ ηελ άθξα δεμηά έσο ηελ άθξα αξηζηεξά. Δλψ παιηά
ππήξραλ θάπνηνη ζχιαθεο αληίζηαζεο ζ’ απηή ηελ παξαθκηαθή πνξεία, φπσο δηθαηνζχλε,
εθθιεζία, ζηξαηφο, αξηζηεξά, ηειηθά ηίπνηε δελ έκεηλε φξζην, πνπ πάλσ ηνπ κπνξεί λα
ζηεξηρηεί, σο ζαλίδα ζσηεξίαο, ν Έιιελαο πνιίηεο.
Διεγρφκελα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηα εμσζεζκηθά θέληξα εληφο θαη εθηφο Διιάδαο,
νδήγεζαλ ηνλ ηφπν, κέζσ ηνπ θνκκαηηθνχ θξάηνπο, ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηνπ
άθξαηνπ ιατθηζκνχ, ηεο ζρεδηαζκέλεο δηαπινθήο, θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπληερληαθήο
λννηξνπίαο θαη πξαθηηθήο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ζηελ ρξενθνπία, δηαθζνξά
θαη ζήςε θαη ηειηθά ζηελ πιήξε ρξενθνπία: πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη θπξίσο
πνιηηηζκηθή. Σν ιέεη μεθάζαξα ν Αλψλπκνο Έιιελ ηεο Διιεληθήο Ννκαξρίαο ην 1806, πνπ
έρεη φκσο ηελ ηζρχ ηνπ θαη ζήκεξα: «Σν πξψηνλ ζαλαηεθφξνλ ζχκπησκα, κηαο ειεπζέξαο
πνιηηείαο, φπνπ πιεζηάδεη εηο ην ηέινο ηεο, ήηνη εηο ηελ δνπιείαλ, απφ ηελ νπνίαλ δπζθφισο
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εκπνξεί λα μαλάβγε, είλαη ε δηαθζνξά ησλ εζψλ, αθνχ ν θαηξφο θαη ε πνιπηέιεηα αδπλαηήζνπλ
ηελ ελέξγεηαλ ησλ λφκσλ, ηφηε αξρίδεη ην κέγα θηίξηνλ λα ηξέκε θαη ε πνιηηεία βαδίδεη πξνο
ζάλαηνλ».
ηελ Διιάδα ζπκβαίλεη απηφ πνπ ηφληζε ζρεηηθά ε κεγάιε επαλαζηάηξηα Ρφδα
Λνχμεκπνπξγθ γηα ηα δηεθζαξκέλα αζηηθά θαζεζηψηα φπσο είλαη απηφ ηεο κεηαπνιίηεπζεο,
ζην νπνίν παξεκπηπηφλησο ελζσκαηψζεθε θαη ε πιεηνςεθία ηεο Αξηζηεξάο. Λέεη
ζπγθεθξηκέλα: «ηαλ πέζνπλ ηα θξάγκαηα θαη ηα θαηά ζπλζήθελ ζηεξίγκαηα ηε εζηθήο θαη ηνπ
δηθαίνπ, ε αζηηθή θνηλσλία, ηεο νπνίαο ν εζσηεξηθφο λφκνο είλαη ε πην βαζηά αλεζηθφηεηα, ε
εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, βπζίδεηαη ακέζσο θαη ρσξίο ζηακαηεκφ ζηε δηαθζνξά
θαη ζηελ αιεηεία».38
Ζ ζεκεξηλή θαθνδαηκνλία, «δηαθζνξά θαη αιεηεία» θαηά Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ, ηελ νπνία
ζπλνπηηθά πεξηγξάθσ ζηα αλσηέξσ, νθείιεηαη θαηά βάζε ζ’ απηή ηελ πνιηηηθή πνπ
δηακφξθσζε θαη εθάξκνζε ην ΠΑΟΚ, κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, κε πξσηεξγάηε θπζηθά ηνλ
Αλδξέα Παπαλδξένπ. ην ΠΑΟΚ απίζσζε ν ειιεληθφο ιαφο ηηο ειπίδεο ηνπ γηα κηα άιιε
πνξεία, πνπ εθθξάζηεθε κε ην πεξίθεκν ζχλζεκα «αιιαγή». ην ΠΑΟΚ ελαπφζεζε φιεο
ηνπ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ αθχξσζε θαη αλαηξνπή φιεο ηεο αληηδξαζηηθήο κεηεκθπιηαθήο
πνιηηηθήο ηεο δεμηάο.
Γελ ζέισ βαζηθά λα κεδελίζσ θαη ηελ ζεηηθή πξνζθνξά ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ζρεηηθά
κε ηελ απάιεηςε ηνπ θξάηνπο ηεο δεμηάο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο εζληθήο αληίζηαζεο θ.ιπ, αιιά
φια απηά θαη πνιιά άιια ήηαλ εληαγκέλα, εθηφο απφ ηελ θαηνρχξσζή ηνπ σο παηξηψηε, ζηελ
ζηξαηεγηθή ηεο εμνπζίαο. Τπεξεηνχζαλ κηα άιιε ζθνπηκφηεηα. κσο ε θαηάζηαζε ζηελ
κεηαπνιίηεπζε άιιαμε ξηδηθά. Αθφκε θαη ε δεμηά θαηάιαβε φηη δελ κπνξνχζε λα θπβεξλήζεη
κε ηηο παιηέο απηαξρηθέο κεζφδνπο. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ηεο κεηαπνιίηεπζεο δελ
ζχκηδε κε ηίπνηε ηνλ Καξακαλιή ηεο πξνρνπληηθήο πεξηφδνπ. Απιψο πνιινί δελ ην
θαηάιαβαλ. Αληηθεηκεληθά απνθαηαζηάζεθε ζε έλα βαζκφ ε θνηλσληθή ηζνξξνπία θαη
ηζνπνιηηεία. Παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαγλψξηζε ηνπ ΚΚΔ επί Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή
ηνπ πξεζβχηεξνπ θαη ε ζηαδηαθή εθδεκνθξαηηθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δσήο. Αλ δπγίζνπκε
φκσο φια ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ηφηε ε πιάζηηγγα
ηεο ηζηνξίαο ζαθψο βαξαίλεη πξνο ηα αξλεηηθά, αλ απηά πνπ θαηαζέησ ν ίδηνο θαη νη ζηελνί
ηνπ ζπλεξγάηεο είλαη αιεζηλά.
V. Η θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή θαη ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο
38

Βλ. Ρόηα Λοφξεμπουργκ, Θ ρωςική επανάςταςη, εκδ. «Κοροντηι», Ακινα 1978, ς. 83.
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Γηαηί νη εμειίμεηο ηειηθά, κπνξεί λα αλαξσηεζεί θάπνηνο, δηέςεπζαλ ηηο ειπίδεο θαη ηηο
πξνζδνθίεο απ’ απηφ ην Κίλεκα, είλαη έλα εξψηεκα πνπ απαηηεί ηελ απάληεζή ηνπ θαη ζην
επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πνιηηηθήο, ε νπνία ήηαλ θαηαζηξνθηθή.
Σν πξψην θαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εθαξκνγή θαη’ νπζίαλ ησλ ίδησλ
αμηψλ θαη πξνηχπσλ ηνπ θξάηνπο ηεο δεμηάο, δειαδή ηνπ θνκκαηηθνχ θξάηνπο ηεο δεμηάο.
Απηή ηε θνξά κε πξννδεπηηθφ πξφζεκν. Πνην ήηαλ απηφ; Απινχζηαηα ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ – θαη απφ θεη πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο – δεκηνχξγεζε ζε αληηζηνηρία πξνο ην
παιηφ θξάηνο ηεο δεμηάο, ην θνκκαηηθφ θξάηνο ηνπ ΠΑΟΚ, ησλ πξαζηλνθξνπξψλ θαη ησλ
ιεγφκελσλ πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ. Άισζε ην θξάηνο θαη ην κεηέβαιε ζε θηήκα ηνπ
θφκκαηνο, ζε πξνζνδνθφξα θιέβα ηνπ θνκκαηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ θφκκαηνο ηεο «αιιαγήο»
θαη φισλ ησλ δηαπιεθνκέλσλ. Γελ απνηειεί ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε Διιάδα ππήξμε
κεηά θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ πξψελ ζνβηεηηθψλ θαζεζηψησλ, ην ηειεπηαίν θξάηνο ηνπ
ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ θαη κάιηζηα ζηελ ρεηξφηεξή ηνπ κνξθή.
Με βάζε ηελ αλαμηνθξαηία, ηελ απηαξρηθή δνκή, ηελ αιαδνλεία, ηελ πιήξε αλαμηνθξαηία θαη
ηελ απαμίσζε θάζε εζηθήο αξρήο θαη κε πξφζρεκα θαη ππνθξηηηθή δηθαηνινγία ηελ
«αιιαγή», επέπεζε ν θνκκαηηθφο κεραληζκφο πάλσ ζην δεκφζην θαη ην θαηαιήζηεςε, σζάλ
λα ήηαλ δηθφ ηνπ θένπδν, φπσο είρε ηνλίζεη θαη ν Ξελνθψλ Ενιψηαο. ,ηη δειαδή
αληηζηνίρσο είρε θάλεη θαη ε «επάξαηε» δεμηά. Οη ίδηεο κέζνδνη, νη ίδηεο ηαθηηθέο θαη ζε
νξηζκέλα ζεκεία αθφκε ρεηξφηεξεο. Απνθιεηζηηθφο ζηφρνο λα παξακέλεη ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ ζηελ εμνπζία, πνπ απνηεινχζε δηαθαή πφζν θαη απηνζθνπφ. Σειηθά ην
παξαθξάηνο ηνπ ΠΑΟΚ ελαιιάζζνληαλ ζηελ εμνπζία κε ην παξαθξάηνο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο.
Σν ρεηξφηεξν απ’ φια: Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ άθεζε λα ιπκαίλνληαη ην θξάηνο, δειαδή ηνλ
ζπλεπή θαη έληηκν θνξνινγνχκελν Έιιελα πνιίηε, σο αρφξηαγα ηξσθηηθά, θιέθηεο,
απαηεψλεο, ιεζηέο, ισπνδχηεο, ηπρνδηψθηεο θαη θαηξνζθφπνη παληφο είδνπο, παληφο θαηξνχ
θαη παληφο ρξψκαηνο (γαιαδνπξάζηλνπ, θφθθηλνπ, καχξνπ θαη ηηλψλ άιισλ ρξσκαηηθψλ
παξαιιαγψλ), πνπ νξηζκέλεο απνπληθηηθέο αλαζπκηάζεηο βγαίλνπλ θάπνπ θάπνπ ζηελ
επηθάλεηα θαη ζήκεξα, εμππεξεηψληαο κάιινλ θάπνηεο ζθνπηκφηεηεο. Έηζη ρξενθφπεζε ε
παηξίδα καο. Γελ ρξεηάδεηαη πνιχ θαηά νπζία γηα λα ην θαηαιάβεη θαλείο, εθηφο αλ έρεη
ιεξσκέλε ηε θσιηά ηνπ, γηαηί έκπιεμε ζειεκαηηθά ή άζεια ζ’ απηφ ην ζχζηεκα ηεο
δηαθζνξάο θαη ηεο παξαθξαηηθήο, ζπληερληαθήο ξεκνχιαο ή παξακέλεη αζεξάπεπηα
ξνκαληηθφο θαη ηδεαιηζηήο, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Δπεηδή κηα ηέηνηα πνιηηηθή δελ ήηαλ δπλαηφ λα εθαξκνζηεί κε ζηειέρε πνπ δελ ήηαλ
δηαηεζεηκέλα λα πξνδψζνπλ ηηο δηαθεξπγκέλεο αξρέο, γηα κηα άιιε πνξεία εμπγίαλζεο ηεο
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δεκφζηαο δσήο, έπξεπε λα δηαγξαθνχλ ή πεξηζσξηνπνηεζνχλ, φπσο αλέθεξα επαλεηιεκκέλσο,
θαη δηαδνρηθά αληηθαηαζηαζνχλ κε πεηζήληα φξγαλα, πξαηηνξηαλνχο, πνπ ζα αθνινπζνχζαλ
πηζηά ηηο εληνιέο ηνπ, κε αληάιιαγκα πξνζσπηθά νθέιε. Έηζη θαηαθιχζηεθε ην ΠΑΟΚ απφ
δεθάδεο ρηιηάδεο επηηήδεηνπο θαηξνζθφπνπο απφ δεμηά θαη αξηζηεξά, πνπ ην κφλν «ηδαληθφ»
πνπ ηνπο δηαπφηηδε σο ζπλεθηηθφο θξίθνο ήηαλ ε ηδηνηέιεηα ή θαη ε απηαπάηε φηη επξφθεηην
πξάγκαηη γηα έλα θφκκα ηεο αιιαγήο.
Βέβαηα ππήξραλ ζηηο γξακκέο ηνπ θαη ζίγνπξα ππάξρνπλ αθφκε αθειείο, πνπ ζέινπλ λα
πηζηεχνπλ ζ’ απηφ, γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο ή πνπ αξλνχληαη λα απνδερηνχλ
φηη ην ΠΑΟΚ έρεη κεηαιιαρζεί ζ’ έλα αληηιατθφ, λενθηιειεχζεξν θφκκα ή ην ρεηξφηεξν απ’
φια, πηζηεχνπλ αθφκε φηη κπνξεί θάηη λα αιιάμεη. Δδψ ηζρχεη απηφ πνπ είρε πεη θάπνηε ν
θνξπθαίνο Έιιελαο ζηνραζηήο Παλαγηψηεο Κνλδχιεο πεξί ηεο εηεξνγνλίαο ησλ ζθνπψλ,
φηαλ δειαδή αγσλίδεηαη θαλείο γηα θάπνηα ηδαληθά θαη ζηελ πξάμε απφ ηελ δξάζε ηνπ
πξνθχπηεη ην αληίζεην ηνπ επηδησθνκέλνπ απνηειέζκαηνο.
Δθείλν φκσο πνπ είλαη αλεπίηξεπην θαη ππνθξηηηθφ είλαη ε πξνζπάζεηα, γλήζηα ή ππνθξηηηθή,
δελ έρεη ζεκαζία, απνθαηάζηαζεο ηνπ εηδψινπ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη ηεο νηθνγελείαο
ηνπ, γηα λα θαιχςνπλ θαη ηα δηθά ηνπο «αλνκήκαηα» ή θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα
εμαπαηήζνπλ πάιη ηνλ ειιεληθφ ιαφ ζε βάξνο ηνπ.
Οιφθιεξνο παθησιφο ρξεκάησλ απφ ηε θνξνινγία θαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα
δηνρεηεχζεθαλ ζηελ εμππεξέηεζε εκεηέξσλ, ζηνπο δηαπιεθφκελνπο, ηηο ζπληερλίεο θαη ηε
δηαζπάζηζε ζε θαηαλαισηηθά αγαζά, δεκηνπξγψληαο έλαλ επίπιαζην παξάδεηζν. Σν γλσζηφ
θαη ζπλάκα γεινίν θαη ππνθξηηηθφ ησλ ηξσθηηθψλ: «Δπί Αλδξέα Παπαλδξένπ θάγακε
ςσκί!». Καη δελ έθζαλε κφλν απηφ, αιιά ην ΠΑΟΚ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ,
θαηαζπαηάιεζε θαη ηα ρξήκαηα πνπ πξνζπνξίζηεθε απφ επάξαην δαλεηζκφ, γηα λα θηηάμεη
απηή ηελ επίπιαζηε θνηλσλία ηεο αθζνλίαο, ηελ παξαζηηηθή πιαζκαηηθή «επεκεξία θαη λα
εμαπαηά κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ ΄Διιελα ςεθνθφξν, ηνλ νπνίν εμαγφξαδε γηα ςήθνπο,
ππνζεθεχνληαο ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπ θαη ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. Δμάληιεζε φιε ηε
δπλακηθή ηνπ Κηλήκαηνο, ρσξίο θαλέλα παξαγσγηθφ ζρέδην θαη θακία αλαπηπμηαθή
ζηξαηεγηθή, ελψ είρε ηα πάληα ζηε δηάζεζή ηνπ. Ηζνπέδσζε ηα πάληα πξνο ηα θάησ, θπξίσο
ηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αληηζηάζεηο ησλ Διιήλσλ. Σν ρξήκα αλαδείρηεθε επί
«ζνζηαιηζηηθνχ» ΠΑΟΚ ε κεγαιχηεξε αμία ηεο θνηλσλίαο.
Οη επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Καη φρη κφλν απηφ,
αιιά αλέιαβε ην θξάηνο ηνπ ΠΑΟΚ ηηο ππεξρξεσκέλεο επηρεηξήζεηο, δήζελ γηα λα ηηο
εμπγηάλεη θαη ηηο κεηαπνχιεζε κεηά θηελά ζηνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο, αλ δελ είραλ
ρξενθνπήζεη ηειηθά θαη δελ ππήξρε δπλαηφηεηα ζσηεξίαο. Καη πέξα απ’ φια απηά, πνπ ήηαλ
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θαη ην ρεηξφηεξν, δεκηνχξγεζε κηα παξαζηηηθή θαηαλαισηηθή λννηξνπία, βαζηζκέλε πηα ζηε
δηαπινθή, ηε δηαθζνξά θαη ηελ πιήξε αλαμηνθξαηία. Καη φια απηά ζην φλνκα ηνπ ιανχ θαη
ηεο «πξννδεπηηθήο παξάηαμεο», κε πξφζεκν ην ζνζηαιηζκφ, φπσο επαλεηιεκκέλα αλέθεξα!
Σν παξάδεηγκα απηφ αθνινχζεζε θαη ε θπβέξλεζε Μεηζνηάθε, απφ ηελ νπνία βέβαηα δελ
είρακε αμηψζεηο λα ζπκπεξηθεξζεί δηαθνξεηηθά.
Ζ θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα εκίηε, γηα λα θάλνπκε θαη κηα κηθξή αλαθνξά θαη ζηνπο
επηγφλνπο, πξνρψξεζε ζε έλα αθφκε απνθαζηζηηθφ βήκα: Σα έδσζε φια ζηνπο
δηαπιεθφκελνπο, απιψο γηα λα ηνλ ζηεξίμνπλ ζηελ εθινγή ηνπ σο πξσζππνπξγφ, αμίσκα πνπ
νλεηξεπφηαλ αθφκε απφ ηελ επνρή ηνπ Οκίινπ Παπαλαζηαζίνπ ην 1962. Ο Κψζηαο εκίηεο
νχηε ιίγν νχηε πνιχ είπε ζηα εμσζεζκηθά θέληξα, εληφο θαη εθηφο Διιάδαο: Γψζηε κνπ κηα
νθηαεηία δηαθπβέξλεζεο θαη ζαο παξαδίδσ ηελ Διιάδα θαη θάληε ηελ φ,ηη ζέιεηε! Σφζν απιά
έγηλαλ ηα πξάγκαηα. Γελ ρξεηάδεηαη θηινζνθία. Σα ππφινηπα αλέιαβαλ ζηε ζπλέρεηα νη
δηαπιεθφκελνη (νη γλσζηνί πηα θαη κε εμαηξεηένη ληαβαληδήδεο, δειαδή ην ειιεληθφ
κεηαπξαηηθφ θεθάιαην). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Αλδξέα
Παπαλδξένπ γηα ην παξαζηηηθφ θεθάιαην ηεο Διιάδαο: «ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην
πεξηζψξην ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ, ε ληφπηα κεγαιναζηηθή ηάμε, ππνηειήο, δνξπθνξηθή
θαη δηαβξσκέλε απφ ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην, φζεο αληηδηθίεο θη αλ έρεη καδί ηνπ, ζηα
θξίζηκα ζέκαηα ζα κηιήζεη κε ηε θσλή ηνπ θπξίνπ ηεο. Γη’ απηφ, νη εζληθναπειεπζεξσηηθνί
αγψλεο πνπ απνηεινχλ ηελ ηζηνξηθή ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο “πάιεο ησλ ηάμεσλ” ζηελ επνρή
καο - ζηεξίδνληαη ζηνπο θνξείο ηνπ Λατθνχ Κηλήκαηνο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ
απνθαζηζηηθφ πφιν ζπζπείξσζήο ηνπ».39
Σελ ζσζηή απηή ηνπνζέηεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζπκπιεξψλεη ν νηθνλνκνιφγνο
Γθξέγθνξπ Άικπν: «Σν μέλν θεθάιαην παίδεη πηα θεληξηθφ ξφιν ζηηο πην πνιιέο ρψξεο ζηελ
παξνρή θεθαιαίσλ, ηερλνινγίαο θαη κάλαηδκελη. Σν μέλν θεθάιαην δελ απνηειεί πηα έλα
πεξηθεξεηαθφ ζηνηρείν ή θάηη πνπ επηβάιιεηαη απφ ηα έμσ πάλσ ζηηο εζληθέο θαπηηαιηζηηθέο
ηάμεηο. Ο λενθηιειεπζεξηζκφο ζπζηήλεη “εζσηεξηθέο κπνπξδνπαδίεο” σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν
ησλ εζληθψλ κπινθ εμνπζίαο».40
Απηή ήηαλ ε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ θαη απηή είλαη ε πάζα αιήζεηα, ηελ νπνία νκνινγεί κε
παξξεζία θαη ν θαζεγεηήο Κψζηαο Μπέεο, έρνληαο ππεξεηήζεη ν ίδηνο ηελ θπβέξλεζε
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26.9.1975.
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«Εποχι», 24.2.2008.
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Κψζηα εκίηε γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα: «Γπζηπρψο απηή είλαη ε Διιάδα. Υσξίο εζηθέο
αξρέο, κφλν κε παρηά ιφγηα, κεγαινζηνκίεο θνχθηεο θαη δηαθζνξά εθηεηακέλε απφ ηελ θνξπθή
κέρξη ηνλ έζραην».41
Δθηφο απ’ φια ηα άιια πνπ έπξαμαλ νη πξνεγνχκελνη ν Κ. εκίηεο έβαιε εκπξφο
ζπζηεκαηηθά (είρε αξρίζεη λσξίηεξα) ηελ εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο (ηα αζεκηθά ηνπ
δεκνζίνπ, φπσο ιέγεηαη). Σν ρεηξφηεξν φκσο απ’ φια είλαη φηη επί επνρήο ηεο «ηζρπξήο
Διιάδαο» ηνπ εκίηε δηνξίζηεθαλ θαηά ρηιηάδεο ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ζηα Παλεπηζηήκηα
θαη ζηηο θαίξηεο ζέζεηο ηεο πνιηηείαο, θπξίσο ζηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο,
νη ιεγφκελνη εθζπγρξνληζηέο. ινη απηνί νη αλαζεσξεηέο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, απφ ηελ
αξηζηεξά θαη ηε δεμηά θαη απ’ φιν ην πνιηηηθφ θάζκα, πνπ θχξην κέιεκα θαη θχξηνο ζηφρνο
ηνπο ήηαλ θαη είλαη (γη’ απηφ εμάιινπ πιεξψλνληαη νη πεξηζζφηεξνη κε παρπιέο ακνηβέο απφ
ηα ρξήκαηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ΄Διιελα (αλίδενπ) πνιίηε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο
ΜΚΟ) θαη απφ άιιεο χπνπηεο πεγέο, λα απνδνκήζνπλ ην έζλνο –θξάηνο, πξνο ράξηλ ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο Νέαο Σάμεο. Ο Κψζηαο εκίηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν πξψηνο θαη
θχξηνο ζεκειησηήο ηνπ εζλνκεδεληζκνχ ζηελ Διιάδα, ηεο απαμίσζεο δειαδή θαη
πνηληθνπνίεζεο θάζε ηη ειιεληθνχ.
Έηζη θηάζακε, κε ηε ζπλεηδεηή πνιηηηθή ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Κψζηα εκίηε Γηψξγνπ
Παπαλδξένπ, ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηελ ζθφπηκε επηηήξεζε ηεο Σξφηθαο.
Ζ ηειηθή κνπ εηπκεγνξία, γηα λα ην εθθξάζσ θαη ζρεκαηηθά: Ο Αλδξέαο Γ. Παπαλδξένπ
άλνημε ηνλ ηάθν ηεο Διιάδαο. Ο Κψζηαο εκίηεο έβαιε ην θέξεηξν κέζα θαη ν Γηψξγνο Α.
Παπαλδξένπ πξνζπάζεζε λα βάιεη ηελ ηαθφπιαθα.
Πνην φκσο ήηαλ απηφ ην πεξηβφεην παξαζηηηθφ θαηαλαισηηθφ κνληέιν, πνπ εθάξκνζε ν
Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαη νδήγεζε ηειηθά ζηελ θαηαζηξνθή;
VI. Τν παξαζηηηθό θαηαλαισηηθό κνληέιν ηεο κεηαπνιίηεπζεο
Σν ειιεληθφ κνληέιν αλάπηπμεο ήηαλ πξάγκαηη ζηξεβιφ, θξαηηθνδίαηην θαη ζλεζηγελέο ζηε
βάζε ηνπ. Μεηά ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ην 1981, ζηελ νπζία δελ ππήξμε θαλ
κνληέιν αλάπηπμεο, αιιά κνληέιν θαηαλάισζεο κε δαλεηθά, δειαδή έλα παξαζηηηθφ
θαηαλαισηηθφ κνληέιν, κε παξάιιειε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο ζηνλ
πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Ο δαλεηζκφο απηφο θαζ’ απηφο δελ είλαη θαθφο.
ιεο νη ρψξεο δαλείδνληαη. κσο αλ ν δαλεηζκφο δελ επελδχεηαη ζηελ παξαγσγή, αιιά κφλν
ζηελ θαηαλάισζε ή θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ θαηαλάισζε ηφηε ζαθψο επέξρεηαη κε
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καζεκαηηθή αθξίβεηα ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Γηαηί θαη ηα δαλεηθά έρνπλ θάπνηε, φπσο
απνδείρηεθε ζηελ πξάμε ηφζν επψδπλα, εκεξνκελία ιήμεο. Οη επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Καη φρη κφλν απηφ, αιιά αλέιαβε ην θξάηνο ηνπ
ΠΑΟΚ ηηο ππεξρξεσκέλεο επηρεηξήζεηο, δήζελ γηα λα ηηο εμπγηάλεη θαη ηηο κεηαπνχιεζε
κεηά θηελά ζηνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο, αλ δελ είραλ ρξενθνπήζεη ηειηθά θαη δελ ππήξρε
δπλαηφηεηα ζσηεξίαο. Καη πέξα απ’ φια απηά, πνπ ήηαλ θαη ην ρεηξφηεξν, δεκηνχξγεζε κηα
παξαζηηηθή θαηαλαισηηθή λννηξνπία, βαζηζκέλε πηα ζηε δηαπινθή, ηε δηαθζνξά θαη ηελ
πιήξε αλαμηνθξαηία. Καη φια απηά ζην φλνκα ηεο πεξίθεκεο «αιιαγήο». Ο ίδηνο ν Αλδξέαο
θπζηθά ηα γλψξηδε φια απηά.
ε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1987 ζην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ New Perspectives
Quaterly (NPQ) επεζήκαλε πξνθεηηθά φηη ν Κέηλο «αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο “ελεξγνχ
δήηεζεο” ... κέζα ζηα εζληθά ζχλνξα...Ο δηεζλήο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζήκεξα ηα άιιαμε
φια. Αλ ηνλψζνπκε ηελ θαηαλαισηηθή δχλακε εδψ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγνχκε ζέζεηο εξγαζίαο
ζηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία....Οη θαηαλαισηέο καο αγνξάδνπλ ηηαιηθά παπνχηζηα ή ηα
θαιχηεξα γεξκαληθά απηνθίλεηα θαη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζην ειιεληθφ ηζνδχγην εμσηεξηθψλ
ζπλαιιαγψλ. ήκεξα έλαο νπαδφο ηνπ Κέηλο ζα είρε νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζηελ πηψρεπζε κέζα
ζε δχν ρξφληα!». πλήζσο ήμεξε ηη έιεγε. Άιιν ηη έπξαηηε! «Δάλ ε Διιάδα», έγξαθε ν
ηδξπηήο ηνπ ΠΑΟΚ, «ζέιεη έλα θξάηνο πξφλνηαο κε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε θαη
αζθαιείο ζπληάμεηο, πξέπεη ηαπηφρξνλα λα έρνπκε ππφςε καο ηε κάρε γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο. Δάλ πξέπεη λα επηδήζνπκε ζε απηφλ ηνλ λέν δηεζλή θαηακεξηζκφ ηεο
εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο, φπνπ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ έρνπλ γίλεη πνιχ ζθιεξέο, δελ
έρνπκε άιιε επηινγή. Αλ απηή ε ζηάζε δελ πηνζεηεζεί απφ ηελ εξγαηηθή θαη ηε κεζαία ηάμε, νη
επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη πνιχ ζνβαξέο...». κσο ν ίδηνο έιεγε φηη ν «Ζ εξγαηηθή ηάμε
ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ θαηαλάισζε θαη φρη γηα επελδχζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
νηθνλνκίαο», φπσο αλέθεξα πην πάλσ. Βαζηθά εθάξκνζε απηά πνπ δηαθήξπηηε ν Κέηλο θαη
θαηέθξηλε ν ίδηνο.
Καη ζπλέρηδε πάιη λα αλαιχεη ζσζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο έθαλε ζηελ πξάμε ηα
αληίζεηα. Ηδνχ έλα άιιν παξάδεηγκα.
«Ζ Διιάδα έρεη έλαλ ππεξηξνθηθφ δεκφζην ηνκέα, πνπ θαηαπλίγεη ηελ ηδησηηθή επηρείξεζε...
ηελ Διιάδα νη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα επελδχζεηο ζπλζιίβνληαη απφ ηα ειιείκκαηα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα...Σν ζέκα είλαη ην θέξδνο θαη είλαη ζέκα επηβίσζεο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία... Δάλ ε Διιάδα δελ κπνξεί λα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, ηφηε είλαη θαηαδηθαζκέλε λα παξακείλεη κηα
ηνπξηζηηθή ρψξα. Οη λένη καο ζα κεηαλαζηεχζνπλ θαη ζα έρνπκε έλαλ πιεζπζκφ γεξφλησλ πνπ
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ζα θξνληίδεη ηα μελνδνρεία». Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ επηβεβαίσζε πεξίηξαλα. κσο δελ έθαλε
ην παξακηθξφ γηα λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα, παξ’ φιν πνπ ηα γλψξηδε θαη δελ ηνλ
εκπφδηδε νπζηαζηηθά θαλέλαο. Σν έθαλε ζπλεηδεηά; Δίλαη έλα εξψηεκα, πνπ δελ κπνξνχκε λα
ην απνθχγνπκε, αλ ζέινπκε λα βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηάκαηα θαη λα είκαζηε
εηιηθξηλείο.
Μηα ηδέα απηήο ηεο ηξαγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ φκσο, φπσο ηφληζα, δελ έπεζε μαθληθά
απφ ηνλ νπξαλφ, απνθηνχκε ζπγθξίλνληαο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πξηλ θαη κεηά ηελ
κεηαπνιίηεπζε.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο ηεο ρψξαο απφ ην 1970 έσο
ην 2010. Απφ factorx ζηηο 12/07/2012

Καησηέξσ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα ζηνηρεία ηεο ππεξρξέσζεο ηεο ρψξαο επί
επνρήο Αλδξέα Παπαλδξένπ
1. Τπεξρξέσζε ηεο ρψξαο θαη δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζην 89%, φηαλ ην 1981 ην
δεκφζην ρξένο ήηαλ κφιηο 29%. Yπνιεηπφηαλ ηνπ κέζνπ θνηλνηηθνχ θαη κάιηζηα ρσξίο
θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο. Σν 1985 μεπέξαζε ην κέζν θνηλνηηθφ θαη ην 2001 έθηαζε ζε
ρξένο ξεθφξ 114% ηνπ ΑΔΠ.
Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ αξγφηεξα είρε πεη ην πεξίθεκν: «Ή ζα
πξέπεη λα κεηψζνπκε δξαζηηθά ην δεκφζην ρξένο ή δηαθνξεηηθά ην δεκφζην ρξένο ζα αθαλίζεη
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ηελ Διιάδα».42
2. Γάλεηα, ππαλάπηπμε, πιεζσξηζκφο, ηελ πεξίνδν 81-89: θαηά ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ
ΔΟΚ ην 1981 ήηαλ ε πξψηε ρψξα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κε ξπζκφ αλάπηπμεο 3,1%,
έλαληη 0,8% πνπ ήηαλ ν κέζνο φξνο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ-κειψλ! Παξά ηελ εηζξνή ησλ
κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη παξά ηε
ζεηηθή δηεζλή ζπγθπξία (θπξίσο ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ) ην ΑΔΠ θηλήζεθε ζε
ξπζκνχο αηζζεηά κηθξφηεξνπο απ' απηνχο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ (κέζνο φξνο γηα ηελ Διιάδα
1,7%, γηα δε ηελ ΔΟΚ 2,7%) .... γηα πξψηε θνξά απφ ην δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν.
Οη δεκφζηεο δαπάλεο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. απφ 30% ην 1980 αλήιζαλ ζην 50% ην 1990,
απνηέιεζκα ηεο πξσηνθαλνχο δηεχξπλζεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα.
Ο πιεζσξηζκφο ππεξ-ηεηξαπιαζηάζηεθε απ' απηνχο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ (πιεζσξηζκφο γηα
ηελ Διιάδα 18,2%, γηα ηελ ΔΟΚ 4,5%).
Σα δάλεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 δελ είραλ μαλαγίλεη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο.
ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζην 0 (νκηινχζε πεξί "απεξγίαο ησλ επελδπηψλ"), ην έιιεηκκα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απφ 0,3 ηνπ ΑΔΠ (1979) ζην 17,7 (1989) ελψ ηαπηνρξφλσο θιείλεη φιεο ηηο
βηνκεραλίεο θαη θαηαζηξέςεη «ζπλεηδεηά» ηελ παξαγσγή κε ην ζχλζεκα «ελάληηα ζην ληφπην
θαη μέλν θεθάιαην», θαιχπηνληαο ηελ θαηαλάισζε κε λέα δαλεηθά. Σν εζληθφ καο λφκηζκα
ππνηηκήζεθε θαηά 30% ζε 2 δηαδνρηθέο ππνηηκήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 15% εθάζηε, βάδνληαο
νξηζηηθή ηαθφπιαθα ζην εζληθφ εηζφδεκα θαη ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία!
Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζπξξηθλψζεθαλ ζρεδφλ ζην 0. (Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ νκηινχζε
πεξί "απεξγίαο ησλ επελδπηψλ"). Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ 0,3 ηνπ ΑΔΠ ην
1979 ζην 17,7 ην 1989, ελψ ηαπηνρξφλσο θιείλεη φιεο ηηο βηνκεραλίεο θαη θαηαζηξέςεη
«ζπλεηδεηά» ηελ παξαγσγή κε ην ζχλζεκα «ελάληηα ζην ληφπην θαη μέλν θεθάιαην»,
θαιχπηνληαο ηελ θαηαλάισζε κε λέα δαλεηθά.
Καηά ηελ πξψηε παζνθηθή πεξίνδν εθαξκφζηεθε ηειηθά κηα ηξηηνθνζκηθή πνιηηηθή, ε νπνία
ζηήξηδε ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε ζην δαλεηζκφ θαη δηφγθσλε ην θξάηνο κε ηνπο άπιεηα
παξερφκελνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο.
ε αληίζεζε κε ηελ κεηαπνιίηεπζε ε Διιάδα απφ ην 1953 έσο ην 1973, είρε ηελ δεχηεξε
νηθνλνκηθή αλάπηπμε παγθφζκηα κεηά ηελ Ηαπσλία. Αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
ζην 10% πεξίπνπ θαη ηνπ ΑΔΠ ζην 8%.
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Ζ Υνχληα παξέδσζε εηήζηα αχμεζε ΑΔΠ 8%, Ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πεξίπνπ 10%,
πιεζσξηζκφ φιεο ηεο 20εηίαο (απφ ην 1953) 4,5%, δεκφζην ρξένο 29% ηνπ ΑΔΠ. πεξίζζεπκα
πξνυπνινγηζκνχ (1959-1979) 1,1ν ηνπ ΑΔΠ. Ζ Δπξψπε κηινχζε γηα ην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ
ζαχκα. Βέβαηα ε Υνχληα θιεξνλφκεζε ηελ επλντθή ζπγθπξία ηεο πξνεγνχκελεο
θνηλνβνπιεπηηθήο πεξηφδνπ, πνπ θξάηεζε έσο ην 1973, φπνπ άξρηζε ε θάκςε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Απηφ δελ πξέπεη λα ην μερλνχκε, γηα λα κελ ζεσξεζεί φηη ε ρνχληα ζπλεηέιεζε
ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. Απιψο εμάληιεζε ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.
Ακέζσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, ν πξεζβχηεξνο παξέδσζε
ζηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ ΑΔΠ 3,1%, πιεζσξηζκφ 18%, Ηδησηηθέο επελδχζεηο 0,6%,
δεκφζην ρξένο 29%.
Πνπ θαη πψο θαηέιεμαλ φια κε ηελ νηθνλνκηθή θαη γεληθφηεξε πνιηηηθή ηνπ Αλδξέα
Παπαλδξένπ θαη ηνπ ΠΑΟΚ, καο πεξηγξάθεη κε κειαλά ρξψκαηα ν Γηάλλεο Μαξίλνο ζε έλα
άξζξν ηνπ ζηηο 22 Μαΐνπ 1986 ζηνλ Οηθνλνκηθφ Σαρπδξφκν κε ηίηιν:
Πξνηηκνύκε λα πληγνύκε ρνξεύνληαο, όπσο νη επηβάηεο ηνπ Τηηαληθνύ.
«Καη ηδνχ πνχ θζάζακε: Αληί λα δνπιεχνπκε γηα λα παξάγνπκε εηζφδεκα, λα ηξψκε απφ ηα
έηνηκα θαη απφ ηα δαλεηθά. Αληί λα θηηάρλνπκε λέα εξγνζηάζηα, λα θιείλνκε θη απηά πνπ
ππάξρνπλ. Αληί λα εθζπγρξνλίδνπκε ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, λα ηηο αθήλνπκε βαζκηαία
λα θαηαληνχλ παιηνζίδεξα. Αληί λα βειηηψλνκε ηελ παξαγσγηθφηεηά καο, λα επηβξαβεχνπκε κε
θάζε ηξφπν ηελ ηεκπειηά θαη ηελ ινχθα. Αληί λα πξνσζνχκε ηηο εμαγσγέο καο κε θαιά θαη
θζελά πξντφληα, λα ππνλνκεχνκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί
πηα λα πνπιεζεί ε ειιεληθή παξαγσγή νχηε κέζα ζηελ ειιεληθή αγνξά. Αληί λα ελζαξξχλνκε ην
θέξδνο, ψζηε λα πεξηζζεχνπλ ιεθηά γηα λέεο επελδχζεηο θαη θαιχηεξεο ακνηβέο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ην εκπνδίδνκε κε θάζε ηξφπν, κε απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απεηιή ησλ καδηθψλ απνιχζεσλ, αθνχ νη βηνκεραληθέο
καο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ πηα λα επηβηψζνπλ. Αληί λα ζηεξίδνκε κε θάζε ηξφπν ηελ εγρψξηα
παξαγσγή, ηελ θαηαδηψθνκε κε θάζε ζεκηηφ θαη αζέκηην ηξφπν, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηηο
εηζαγσγέο θαη ηελ θπξηαξρία ησλ μέλσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Αληί νη εξγαηνυπάιιεινη λα
ππεξαζπίδνληαη ηελ εζληθή παξαγσγή κε ηελ εξγαηηθφηεηα θαη ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο πξνο
ηνπο νκνεζλείο εξγνδφηεο ηνπο, πνιινί απ' απηνχο ππνλνκεχνπλ κε απεξγίεο, ζηάζεηο εξγαζίαο,
θαηαιήςεηο, θνπάλεο, λσζξφηεηα, ηζαπαηζνπιηά θαη ζπλερείο εθδειψζεηο κίζνπο ηηο ληφπηεο
παξαγσγηθέο κνλάδεο, αλνίγνληαο έηζη ηνλ δξφκν ζηα μέλα πξντφληα θαη ζηε δηθή ηνπο κηδέξηα
θαη αλεξγία. Αληί ην δεκφζην λα δηαρεηξίδεηαη κε ζχλεζε θαη πφλν ηα έζνδα απφ ηελ
θνξνινγία, ηα δηαζπαζίδεη ζε θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζε έξγα βηηξίλαο, ζε αζξφεο πξνζιήςεηο
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ππναπαζρνινχκελσλ, ζε επηδνηήζεηο, ραξηζκνχο νθεηιψλ, ζε δαλεηθά θαη αγχξηζηα θαη ζε
δηαηψληζε ηεο αληηπαξαγσγηθήο δνκήο ηεο δεκφζηαο δηνηθήζεσο θαη ηεο ρξνλνβφξαο θαη
δαπαλεξφηαηεο γξαθεηνθξαηίαο ...θιπ θιπ…»
Λίγν σο πνιχ απηή ε θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή ηεο παξαζηηηθήο νηθνλνκίαο ζπλερίζηεθε θαη
απφ ηνπο επφκελνπο θπβεξλήηεο θαη θφκκαηα, ζπκπαξαζχξνληαο νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ
ειιεληθή θνηλσλία ζηνλ φιεζξν.
Σν πξφβιεκα ινηπφλ ζηελ νπζία ηνπ είλαη ε θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ ηα
θφκκαηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, σο θπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε θαη σο αλάμηνη πνιηηηθνί
εθθξαζηέο ηεο θνηλσλίαο, πνιχ πξηλ απφ ην 2010, πνιχ πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, αζπαδφκελνη θαη εθαξκφδνληαο έλα παξαζηηηθφ θαηαλαισηηθφ κνληέιν,
πνπ καο νδήγεζε ζηα δαλεηθά θαη ηελ θαηαζηξνθή.
Διεγρφκελα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηα εμσζεζκηθά θέληξα εληφο θαη εθηφο Διιάδαο,
νδήγεζαλ ηνλ ηφπν, κέζσ ηνπ θνκκαηηθνχ θξάηνπο, ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηνπ
άθξαηνπ ιατθηζκνχ, ηεο ζρεδηαζκέλεο δηαπινθήο, θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπληερληαθήο
λννηξνπίαο θαη πξαθηηθήο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ζηελ ρξενθνπία, δηαθζνξά
θαη ζήςε θαη ηειηθά ζηελ πιήξε ρξενθνπία: πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη θπξίσο
πνιηηηζκηθή (εζηθή θαη πλεπκαηηθή).
Έλα παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πνιηηηθή ησλ θνκκάησλ. Έσο ιίγν πξηλ ηελ θξίζε,
ηα θφκκαηα π.ρ. δηαγθσλίδνληαλ πνην ζα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξνπο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο κε
δαλεηθά, ρσξίο λα λνηάδνληαη γηα ηελ πξντνχζα θαηεδάθηζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο
ρψξαο. Δθηφο αλ ππνζέζνπκε φηη δελ γλψξηδαλ, νπφηε πάιη είλαη ππφινγα, ιφγσ
αληθαλφηεηαο.
Ζ παηξίδα καο πεξλά νκνινγνπκέλσο ηελ ρεηξφηεξε θξίζε απφ ζπζηάζεσο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηνλ εκθχιην, κε απνηέιεζκα
ην θελφ πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα θφκκαηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο λα ην θαιχςεη ζε κεγάιν βαζκφ
ε Υξπζή Απγή. Ζ κεηάιιαμε πνπ ππέζηε ν Έιιελαο κέζα ζηα ζαξάληα ρξφληα ηεο
κεηαπνιίηεπζεο δελ ζπγθξίλεηαη νχηε κε ηα ηεηξαθφζηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο ζθιαβηάο.
Αγσληζηήθακε εκείο νη Έιιελεο ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ρξφληα ην ιηγφηεξν, δεκηνπξγψληαο έλαλ
αμεπέξαζην πνιηηηζκφ κε κηα αλψηεξε πνηφηεηα, γηα λα θαηαιήμνπκε ζηε βαξβαξφηεηα θαη
ηνλ θίλδπλν αθάλεηαο κέζα ζε ιίγα ρξφληα, αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο παξαθκήο. Τπάξρνπλ
βέβαηα θαη πνιινί νη νπνίνη γηα ιφγνπο ππνθξηζίαο, ιατθηζκνχ ή θαθψο ελλννχκελνπ
παηξησηηζκνχ ζέινπλ λα αγλνήζνπλ ε δηαζηξεβιψζνπλ απηήλ ηελ πηθξή πξαγκαηηθφηεηα.
Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ν απφιπηνο έιεγρνο ηεο Διιάδαο, ψζηε λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε,
λα αζθήζεη ε Διιάδα κηα αλεμάξηεηε θαη πνιπδηάζηαηε εζληθή πνιηηηθή.
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Σν πξφζθαην παξάδεηγκα κε ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή ηνλ λεψηεξν θαη ην παιαηφηεξν
ηεο Κχπξνπ είλαη πνιχ δηδαθηηθφ.
Απνηειεί πηα θνηλφ ηφπν φηη ηα θφκκαηα κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, απνηεινχλ ηελ
εκπξνζζνθπιαθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο Νέαο Σάμεο ζηελ παηξίδα καο, φπσο
πξναλαθέξακε. Απηήο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο Νέαο Σάμεο, πνπ ζέιεη λα δηαιχζεη ην
έζλνο - θξάηνο, πνπ ιέγεηαη Διιάδα θαη ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαη φιν ην αμηαθφ ζχζηεκα
πνπ ην εθθξάδεη. Δμ νπ θαη ην πεηξακαηφδσν ηεο Δπξψπεο: Διιάο. Οξηζκέλνη θαινζειεηέο
θαηεγνξνχλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ έζλνπο - θξάηνπο, φηη νδεγνχλ ζηελ
απνκφλσζε θαη ηελ εζληθή πεξηραξάθσζε. Οπδέλ ςεπδέζηεξνλ ηνχηνπ. Ζ δηαηήξεζε ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ελφο έζλνπο δελ ζεκαίλεη απνκφλσζε θαη ερζξφηεηα πξνο ηα άιια έζλε.
Σν αληίζεην κάιηζηα. πκβάιιεη νπζηαζηηθά ζε νπζηαζηηθή θαη φρη ηππηθή πξνζέγγηζε ησλ
ιαψλ, γηαηί αθξηβψο ζέβεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ άιισλ. Απιψο
ηνλίδεη φηη νπνηαδήπνηε ππεξεζληθή ελφηεηα θαη ζπλεξγαζία πξέπεη λα ζέβεηαη απαξαηηήησο
ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηηο παξαδφζεηο ησλ εζλψλ - θξαηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη
ππέξ κηαο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βάζε ηελ ηζφηεηα θαη ακνηβαηφηεηα θαη φρη ηελ ππνηαγή
θαη ηελ εμάξηεζε θπζηθά.
Αληηζηξνθή ηεο πνξείαο απαηηεί έλα λέν θίλεκα κε κηα ηδενινγία θαη κηα πνιηηηθή, πνπ λα
δίλεη πξν πάλησλ φξακα ζηε λενιαία θαη ιχζεηο απφ ηα πνηθίια αδηέμνδα, ζηα νπνία καο
νδήγεζαλ ηα θφκκαηα απηά.
«ην πιέγκα ησλ άληζσλ ζπζρεηηζκψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ
δπλάκεσλ, πξέπεη λα βξνχκε ηελ ελδεδεηγκέλε ελαιιαθηηθή ιχζε, γηαηί «ε Διιάδα ζήκεξα
αληηκεησπίδεη κεγάια πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα πνπ ελίνηε ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθνχο
θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνξεία καο σο έζλνπο θαη σο ιανχ, δειαδή
κε ηνπο φξνπο ηεο ίδηαο καο επηβίσζεο σο ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ…Σα εζληθά δεηήκαηα δελ
είλαη αλχπαξθηα, δελ είλαη αθεξεκέλα “εζληθά δεηήκαηα”… Ζ ήηηα ζηα εζληθά δεηήκαηα είλαη
πξηλ απφ θάζε ηη άιιν ήηηα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη θνηλσληθά
ξηδνζπαζηηθψλ δπλάκεσλ».43
VII. Τν εμαξηεκέλν δηθνκκαηηθό ζύζηεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη ε δηέμνδνο
Σν θαίξην ζέκα πνπ πξέπεη λα απαζρνιεί έλαλ πνιηηηθφ επηζηήκνλα ή θάπνηνλ πνπ
αζρνιείηαη κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηλφκελα γεληθά θαη ηδηαίηεξα κε απηά ηεο
παηξίδαο ηνπ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ελφο θξάηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ
43

Βλ. Διακιρυξθ του υνδζςμου «Ριγασ» για ζνα Πανεθνικό Κίνημα Αυτοδιάθεςησ, για ζνα παλλαϊκό Κίνημα
Αλληλεγγφησ, ς. 13-16.
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βαζκνχ εμάξηεζεο ή αλεμαξηεζίαο πνπ απνιακβάλεη κέζα ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ
εξγαζίαο.
Έλα ηέηνην πιαίζην εξκελείαο καο δίλεη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο.
«Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο κεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν», αλαθέξεη ν
Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζηηο 29.9.1973 ζ’ έλα ζεκηλάξην ηνπ ΠΑΚ, «πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ
φηη ε πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ειεγρφηαλ ζπζηεκαηηθά, φηαλ δελ δηεπζχλνληαλ, απφ ηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ ζπληαγή ηεο Οπάζηγθηνλ γηα ηελ Διιάδα ήηαλ απιή: Άκεζε δηείζδπζε
ζηνλ ειιεληθφ θξαηηθφ κεραληζκφ, ζ’ φιε ηελ έθηαζε θαη ζ’ φζν ην βάζνο κέρξη ην παιάηη.
Πιήξεο ππνζηήξημε ελφο πξνζαξηεκέλνπ, εμαξηεκέλνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, ηνπ θφκκαηνο ηεο
δεμηάο, πνπ έπξεπε λα θεξδίδεη ζ’ φιεο ηηο εθινγέο, αλεμάξηεηα απφ πνηα κέζα ζα
ρξεζηκνπνηνχζε γηα ην ζθνπφ απηφ. Αλάπηπμε ελφο αζηηθνχ θφκκαηνο αληηπνιίηεπζεο, πνπ
ζθνπφο ηνπ ζα ήηαλ λα αζθεί “δεκηνπξγηθή” θξηηηθή ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηεο δεμηάο,
έλα ξφιν πνπ πξνφξηδαλ γηα ην θφκκα ηεο Έλσζεο Κέληξνπ. Σειηθά εμαθάληζε θάζε θφκκαηνο
ηεο Αξηζηεξάο».44
Σελ ζθιεξή ηζηνξηθή απηή αιήζεηα θαη ζην ίδην πλεχκα, καο επηβεβαηψλεη θαη ν άθεο
Καξάγησξγαο, ν νπνίνο απνηηκψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα,
κεηά ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ άθξαην ελζνπζηαζκφ γηα ηελ
«αιιαγή», παιεχνληαο ζαξξαιέα ελάληηα ζην ιατθηζηηθφ ξεχκα θαη ζηνλ μέθξελν
ελζνπζηαζκφ, ρσξίο θακία ινγηθή, απνθαίλεηαη ηα αθφινπζα: «Σα θέληξα εμνπζίαο
πξνεηνίκαζαλ κηα πνιηηηθή δηάξζξσζε ηνπ εμήο ηχπνπ: Γχν αζηηθά θφκκαηα, πνπ λα έρνπλ
βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο θαη θπξίσο ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο αζηηθήο θνηλσλίαο ζε φια ηα επίπεδα. Απηά ηα θφκκαηα ζα
ελαιιάζζνληαλ ζηελ εμνπζία. Γηαηί δχν θφκκαηα; Γηαηί θάζε εθζπγρξνληζκφο έρεη έλα θφζηνο
πνπ πέθηεη ζηηο πιάηεο θάπνηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Απηή ηελ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα ζα ηελ
απνξξνθά κηα ην έλα κηα ην άιιν».45
Ο άθεο Καξάγησξγαο ζηνλ φξν «εθζπγρξνληζκφο» έδηλε ζεηηθφ πξφζεκν. κσο ν
«εθζπγρξνληζκφο» πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα εκίηε, θάζε άιιν
παξά εθζπγρξνληζκφο ήηαλ. Μάιινλ ζα ηνλ απνθαινχζακε «θαηαζηξνθηθφ αλαρξνληζκφ».
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Α. Γ. Παπανδρζου, Θ ςημαςία τησ Νοεμβριανήσ λαϊκήσ εξζγερςησ, εφθμ. «Αγϊνασ», 29.9.1973. Ο

Ανδρζασ Παπανδρζου μπορεί να εφάρμοςε το γνωςτό «δάςκαλε που δίδαςκεσ και νόμο δεν εκράτεισ», όμωσ
είχε πει πολλζσ αλικειεσ που ιςχφουν και ςιμερα.
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άκθσ Καράγιωργασ, Μελζτεσ –Άρθρα – Ομιλίεσ, 3οσ τόμοσ, ς. 204.
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Μήπσο ν ΤΡΗΕΑ απνηειεί ήδε έλα απφ ηα θφκκαηα ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, πνπ απνξξνθά ηε
δπζαξέζθεηα ηνπ θφζκνπ, πνπ παξ’ φια ηα ιεγφκελα, ζα απνηειέζεη έλα θφκκα ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ηελ πνιηηηθή ζα θαζνξίζνπλ ηα εμσζεζκηθά θέληξα εληφο θαη εθηφο
Διιάδαο;
Πψο εμεγείηαη ην θαηλφκελν ζηειέρε θαη νπαδνί ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ, λενηαμηθνχ
ΠΑΟΚ, λα ην εγθαηαιείπνπλ θαη λα ζπζπεηξψλνληαη ζηνλ ΤΡΗΕΑ, αλεβάδνληαο
θαηαθφξπθα ηα πνζνζηά ηνπ; Μήπσο ρσξίο λα ην αληηιακβάλεηαη ε «Αξηζηεξά» ππεξεηεί,
ρσξίο ίζσο λα ην ζέιεη, ην ζχζηεκα κε ηε ιεγφκελε ελαιιαθηηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ
θνζκνπνιίηηθε, πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία πνπ επαγγέιιεηαη; Μήπσο ινηπφλ κφλν «κε ηελ
κεηάιιαμή ηεο ζε κηα λέαο κνξθήο ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα, φπσο ηα ππφινηπα
ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα ηεο Δπξψπεο, κπνξεί λα εληαρζεί ζην ζχζηεκα; κσο απηφ ζα
απνηειέζεη πξνζαξκνγή θαη φρη ξηδνζπαζηηθή αιιαγή».46 Πνιχ απνθαιππηηθή είλαη ε
ηνπνζέηεζε ηνπ Γηψξγνπ Γειαζηίθ γηα ην θαηλφκελν ηεο πξνζρψξεζεο ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ
ΠΑΟΚ ζηνλ χξηδα. Γξάθεη ν Γειαζηίθ ηα εμήο πξνγλσζηηθά: «Ο ΤΡΗΕΑ ζα σζεζεί ζηε
ζέζε ηνπ πξψηνπ θφκκαηνο, φηαλ γίλνπλ βνπιεπηηθέο εθινγέο απφ ηα απειπηζκέλα θνηλσληθά
ζηξψκαηα πνπ βιέπνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν δηαξθψο λα ππνβαζκίδεηαη. Απηά ηα ζηξψκαηα
φκσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζέινπλ αξηζηεξή πνιηηηθή. Απηφ πνπ νλεηξεχνληαη είλαη κηα
επηζηξνθή φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην επίπεδν δσήο πνπ είραλ ην 2009! Απηφ θπζηθά είλαη
ηειείσο αλέθηθην, αιιά είλαη παλίζρπξν θίλεηξν γηα λα δνθηκάζνπλ κήπσο ην πεηχρνπλ
ςεθίδνληαο ΤΡΗΕΑ. Απηψλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο ειπίδεο εθθξάδεη ν ΤΡΗΕΑ, γεγνλφο βέβαηα
ην νπνίν θακηά ζρέζε δελ έρεη κε αξηζηεξή θπβέξλεζε...».47
Ση έρεη αιιάμεη σζηφζν απφ ηφηε, πνπ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαη ν άθεο Καξάγησξγαο
δηαηχπσλαλ ηηο ζθέςεηο, πνπ αλαθέξακε θαη ηη παξακέλεη, κε κηθξέο ή κεγάιεο παξαιιαγέο
ζήκεξα, επίθαηξν απφ ηελ αιήζεηα απηή, εθθξαζκέλε κε ηφζν ζθιεξφ θπληζκφ γηα ηελ επνρή
εθείλε;
Βξηζθφκαζηε θαη ζήκεξα ζε κηα αληίζηνηρε θαηάζηαζε ή ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε;
Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ε απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα, γηαηί κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ
ηφζν ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
Διιάδα, φζν θαη ηελ πνιηηηθή εμέιημε, ε νπνία καο πεξηκέλεη ζην κέιινλ.
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ηη ηα εμσζεζκηθά θέληξα εληφο θαη εθηφο Διιάδαο, θπξίσο πέξαλ ηνπ Αηιαληηθνχ,
θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα, γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο γεσπνιηηηθνχο θαη
γεσζηξαηεγηθνχο, δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλαο πνιίηεο, ηνπιάρηζηνλ κε αλεμάξηεηε
θξηηηθή ζθέςε, λα ην ακθηβάιεη. Θα ήηαλ βιάθαο κε πεξηθεθαιαία, φπνηνο ζα δηαηχπσλε
αληίζεηε άπνςε ή θαηξνζθφπνο, θη αο πξνβάιιεη αιαδνληθή απηή ε άπνςε. Δθηφο βέβαηα, αλ
ε ζθέςε ηνπ είλαη εμαξηεκέλε απφ ηδενιεςίεο, ςεπδαηζζήζεηο, ζηεξεφηππα θαη
πξνθαηαιήςεηο. Καη ν λνπο ρξεηάδεηαη απειεπζεξσηηθά θίλεηξα, γηα λα επηθξαηήζεη ε
αλεμάξηεηε θξηηηθή ζθέςε θαη ειεχζεξν θξφλεκα.
Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ κίιεζε ηφηε γηα «ζπληαγή ηεο Οπάζηγθηνλ». Μήπσο ηψξα ηζρχεη ε
ζπληαγή ηεο Γεξκαλίαο; ην εξψηεκα απηφ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ αληηηηζέκελεο απφςεηο. Ζ
δηθή κνπ άπνςε, ζχκθσλα κε ηε δηθή κνπ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εκπεηξία, είλαη φηη ε
«ζπληαγή ηεο Οπάζηγθηνλ» ηζρχεη αθφκε θη αο απαηνχλ ίζσο ηα θαηλφκελα.
Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ησλ ΖΠΑ, πνπ δηαδέρηεθαλ ηελ Μεγάιε
Βξεηαλία θαη κάιηζηα σο δσηηθφο ρψξνο ηεο Γχζεο θαη θπξίσο θπζηθά ησλ ΖΠΑ ζηελ
θξίζηκε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Μηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ ήζειε λα
απνδερηεί ην ΚΚΔ θαη νδεγεζήθακε ζηνλ θαηαζηξνθηθφ εκθχιην, ηνπ νπνίνπ ηηο ζπλέπεηεο
βηψλνπκε θαη ζήκεξα αθφκε.
Έρνπκε ηελ πεπνίζεζε φηη ζηαδηαθά, φπσο έγηλε θαη κε ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, νη ΖΠΑ
ζα παξακεξίζνπλ ηελ Γεξκαλία ή ζα ηεο αθήζνπλ ελ κέξεη έλα ηνκέα δξάζεο, ηνλ
νηθνλνκηθφ π.ρ. θαη δελ γλσξίδνπκε γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά ηα ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ηεο γεσπνιηηηθήο θαη γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζα ηα ειέγρεη απφιπηα ε Ακεξηθή
θαη δελ ζα ηα αθήζεη γηα ρεηξηζκφ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Γεξκαλίαο.
ην δεχηεξν θαη θαίξην δήηεκα ηνπ δηθνκκαηηζκνχ δελ ππάξρεη, θαηά ηελ άπνςή κνπ,
«απνιχησο» θακία ακθηβνιία. Σν δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα ζα είλαη ν θπξίαξρνο ζηελ πνιηηηθή
αξέλα. Θα ζπλερηζηεί θαη ζηελ Διιάδα, φπσο ζπκβαίλεη παληνχ ζηε Γχζε θαη ζε φινλ ηνλ
αζηηθφ θφζκν, φπνπ ιεηηνπξγεί, κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ε αζηηθή θνηλνβνπιεπηηθή
δεκνθξαηία θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνχξγεζε θαη ζηελ Διιάδα κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε:
Έλα θφκκα δεμηφ θαη έλα θφκκα πξννδεπηηθφ, ιίγν σο πνιχ, φπσο ην πεξηγξάθεη ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ θαη ν άθεο Καξάγησξγαο, ξηδνζπαζηηθφ ή κε, αιιά πάληνηε ζηα πιαίζηα ηνπ
αζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Λατθφ Κίλεκα θαη κάιηζηα καδηθφ, ηνπιάρηζηνλ ζηε θάζε απηή πνπ πεξλάεη ν ηφπνο, δελ
ππάξρεη γηα λα ακθηζβεηήζεη, πφζν κάιινλ γηα λα αλαηξέςεη ή λα έρεη πξννπηηθή λα
αλαηξέςεη απηφ ην ζχζηεκα, Οχησο ή άιισο θπξηαξρεί παγθφζκηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ
θεθάιαην, ελψ ην εξγαηηθφ ε, αλ ζέινπκε, ην ιατθφ θίλεκα, βξίζθεηαη ζε ππνρψξεζε ή
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πιήξε ήηηα. ζνη πηζηεχνπλ ην αληίζεην, δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ εηιηθξηλείο. Βαζηθά δνπλ
εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Ζ ελαιιαγή ινηπφλ κέζα ζηα αζηηθά πιαίζηα είλαη δεδνκέλε.
Δμαξηάηαη φκσο πάληνηε απφ ηα εμσζεζκηθά θέληξα, πφηε ζα ην απνθαζίζνπλ, ψζηε ε
ζπζζσξεπκέλε δπζαξέζθεηα θαη αγαλάθηεζε απφ ην έλα θφκκα, λα απνξξνθεζεί θάπνηα
ζηηγκή απφ ην άιιν. Λεο θαη ηζρχεη θάπνηα αζηηθή λνκνηέιεηα!
Με απηή ηελ έλλνηα θαη κε ηα ζεκεξηλά αξλεηηθά πνιηηηθά δεδνκέλα θαη ρσξίο κηα ζσζηή
ζηξαηεγηθή, ζσξψ θαη ζεσξψ φηη ε αιιαγή ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο ζα ζπληειεζηεί απφ
ηα εμσζεζκηθά θέληξα, φηαλ εθαξκνζηνχλ φια ηα κέηξα ηνπ κλεκνλίνπ, έηζη φπσο ζπκθέξεη
ζ’ απηά ηα θέληξα, νπφηε δελ ζα έρεη λφεκα κλεκφλην ή αληηκλεκφλην, πνπ δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο ηδενινγία ελφο θφκκαηνο θαη επηπιένλ ιχζνπλ ηα εμσζεζκηθά απηά θέληξα ηα
εζληθά πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο γεσζηξαηεγηθά θαη γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα
επηπιένλ. Απηφ είλαη ην θξίζηκν ζέκα γηα ηελ επηβίσζε ηεο παηξίδαο καο. Σφηε θαη εθφζνλ
δηνγθσζεί απηή ε δπζαξέζθεηα, ζα αλαιάβεη, ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνκκαηηζκνχ, ην άιιν
θφκκα, γηα λα δεη θαη βαζηιεχεη γηα άιιε κηα θνξά ν δηθνκκαηηζκφο κε ηα γλσζηά ηξαγηθά
απνηειέζκαηα, φπσο ζπλέβε κέρξη ζήκεξα αλαινγηθά κε ην ΠΑΟΚ θαη ηελ Νέα
Γεκνθξαηία. Αο επρεζνχκε φηη δελ ζα επαλαιεθζεί ζηα εζληθά ζέκαηα θάηη αλάινγν πνπ
δήζακε κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κχπξνπ θαη φηη ζα αληηδξάζνπκε έγθαηξα γηα λα
απνηξέςνπκε κηα ηέηνηα θαηαζηξνθηθή εμέιημε, γηαηί, φπσο ιέεη πνιχ ζσζηά θαη ν Γηψξγνο
Καξακπειηάο ζε έλα άξζξν ηνπ: «ε κία ξεπζηή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε κηα
θνηλσλία εζηζκέλε ζηηο μέλεο επεκβάζεηο, ε ζχλδεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
νιηγαξρίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο κηαο ή ηεο άιιεο δχλακεο, κεηαβάιιεηαη κάιινλ ζε
θαλνληθφηεηα (απηφ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά κία ζρέζε πξαθηνξηθνχ ραξαθηήξα) αιιά πνιχ
ζπρλά ζχκπησζε ζπκθεξφλησλ θαη πξνψζεζεο ησλ «θίιησλ» δπλάκεσλ, έηζη ψζηε λα είλαη
πεξίεξγν κάιινλ ην αληίζεην, δειαδή ε χπαξμε πνιηηηθψλ θαη κηληηαθψλ δπλάκεσλ πνπ λα κελ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε μέλα ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο».
Πνιινί βέβαηα, είκαη βέβαηνο, ζα πνπλ φηη φια απηά ηα επηγξακκαηηθά, είλαη αλνεζίεο
ζπλσκνζηνινγίαο ή απνθπήκαηα λνζεξήο θαληαζίαο ή θάπνηνπ ηξεινχ πνπ ζην παξαιήξεκά
ηνπ δελ μέξεη ηη ιέεη. Απηνί ζα θαηαιήμνπλ θάπνηα κέξα ζε πιήξε απνγνήηεπζε, γηαηί ηα
φλεηξα ηνπο ηα πιάλα, ζα απνδεηρηνχλ έσια, ζε βάξνο φκσο φπσο πάληα ηνπ ιανχ, φπσο
πάληα (ησλ θησρψλ θαη θαηαθξνλεκέλσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ), ν νπνίνο πάληνηε πιεξψλεη ηα
ζπαζκέλα! Έσο ζήκεξα, θαη απ’ φηη θαίλεηαη, θαη ζην απψηεξν κέιινλ!
Ζ άπνςε πνπ εμέθξαζε ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, πηζαλφλ απφ ην δηθφ ηνπ παξάδεηγκα
αληαπνθξίλεηαη ζηελ θπληθή πξαγκαηηθφηεηα: Καλείο δελ γίλεηαη πξσζππνπξγφο ζηελ
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Διιάδα, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Πξέζβε ησλ ΖΠΑ. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο θπβεξλήζεηο ηεο
κεηαπνιίηεπζεο, κεδέ κηαο εμαηξνπκέλεο.
πνηνο ζέιεη λα ιέεη ηελ ζθιεξή αιήζεηα ζην ιαφ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγλσξίζεη απηή
ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν πξφβιεκα είλαη ε ππνηέιεηα ηεο Διιάδαο, πνπ είλαη έξκαην ηεο
ζέιεζεο ησλ εμσζεζκηθψλ θέληξσλ. Σν πξφβιεκα ινηπφλ είλαη πξφβιεκα εζληθήο
αλεμαξηεζίαο θαη φρη πξσηαξρηθά «ηαμηθήο πάιεο» (Ζ εμάξηεζε θαζνξίδεη ηνπο θνηλσληθνχο
αγψλεο θαη ηελ έθβαζή ηνπο) θαη ε πεγή ηνπ εληνπίδεηαη ζηελ Αζήλα θαη ζην πνιηηηθφ
ζχζηεκα γεληθά πνπ παξακέλεη παξά ηα αληηζέησο ιεγφκελα ζ’ απηά ηα πιαίζηα εμάξηεζεο.
ηαλ κηινχκε θπζηθά γηα εζληθή αλεμαξηεζία δελ ηζρπξηδφκαζηε φηη πξέπεη λα θχγνπκε απφ
ην ΝΑΣΟ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη λα πεξηπέζνπκε ζηελ εζληθή απνκφλσζε θαη
πεξηπέηεηα, αιιά λα δηεθδηθήζνπκε κε ζζέλνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ
ηζνλνκία αλάκεζα ζηνπο εηαίξνπο καο, κε βάζε ηελ ακνηβαηφηεηα. Άιιν είλαη, αλ θαη άιια
θξάηε εξγάδνληαη ζ’ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ζπκβάιινπκε θη εκείο. Γελ είλαη ην ίδην λα
είκαζηε κφλνη καο. Οη ζπκκαρίεο είλαη απαξαίηεηεο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα αλαηξνπή είλαη ε δεκηνπξγία απφ ηα θάησ ελφο Παλεζληθνχ Παιιατθνχ Κηλήκαηνο, ελφο εζληθναπειεπζεξσηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ δελ ππάξρεη αθφκε ή
ππάξρεη ζηα ζπάξγαλα θαη πνπ ζα έρεη ηε δχλακε ηεο αλαηξνπήο, αιιά θαη ηεο δεκηνπξγίαο.
Έηζη ιίγν πνιχ, φπσο ηα πεξηγξάθεη θαη ε θ. Γήκεηξα Ληάλε ζην βηβιίν ηεο, φζνλ αθνξά ηελ
ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ, κε βάζε ηελ δηαθήξπμε ηεο 3 εο ηνπ
επηέκβξε, φρη φκσο κε ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή πνπ εθάξκνζε ην ΠΑΟΚ θαη ν αξρεγφο ηνπ
Αλδξέαο Παπαλδξένπ.
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: damonpontos@gmail.com
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