
Λ, Συζητάμε γιά την έλληνική πολίτική καί γιά τό πώς πορεύεται 
μέσα σ’αύτήν τό πολίτευμα τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 
’Εσείς τί έννοεΐτε όταν λέτε "πολιτική”;

'Η πολιτική άφορα σχέσεις έξουσίας. ’Λφορα τίς αίτιες τής έξου- 
σίας τούς σκοπούς έκείνων πού τήν άσκουν, τον τρόπο άσκησης.'Η 
πολιτική δέν περιορίζεται γιά τούτο μόνο στά θέματα πού άποκα- 
λοΰνται συνήθως πολιτικά, δηλαδή τίς σχέσεις των κομμάτων ή 
Ή ς  σχέσεις κυβέρνησης καί άντιπολίτευσης. Πολιτική είναι κάθε 
δραστηριότητα πού έπηρεάζει ή διαμορφώνει τδν τρόπο λειτουργί
ας τής κοινωνίας. Πολιτική, γιά ν’άναφερθοϋμε στό παράδειγμα 
των έκλογων, δέν άσκουν έπομένως μόνο έκεΐνοι πού είναι ή θέ
λουν νά γίνουν βουλευτές, άλλά καί παρά πολλοί άλλοι, πού συ
νήθως ίσχυρίΓονται δτι δέν κάνουν πολιτική καί μάλιστα μιλούν 
μέ κάποια περιφρόνηση γιά τούς"πολιτικούς". '0 Πρόεδρος του 
Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων άσκεΐ π.χ. πολιτική καί μάλιστα 
πολύ πιδ έντονα άπό τδν συνηθισμένο βουλευτή.



2. Εέσαστε μιά προσωπικότητα μέ συγκεκριμένο παρελθόν καί δράση καί 
σάν πνευματικός καί σάν πολιτικός άνθρωπος. Σέ ποια σχέση βρίσκεται 
αύτό τό προσωπικό σας παρελθόν μέ τή σημερινή σας πολιτική θέση;

Μέ ρωτάτε μέ άλλα λόγια γιατί βρίσκομαι σήμερα στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τό 1965 
ίδρύσαμε μέ μιά όμάδα φίλων τόν 'Ομιλο " 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου” 

πού θά μελετούσε προβλήματα του τόπου. Δημοσιεύσαμε τότε ένα φυλλά
διο μέ τίτλο ”0ί κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις στήν ‘Ελλάδα". Τό φυλ
λάδιο έπεσήμαινε τήν άναγκαιότητα νά δημιουργηθεΐ ενα μόνιμο πλατύ 
λαϊκό κίνημα πού δέν 8ά είχε τόν συντηρητικό προσανατολισμό τής "Ε
νωσης Κέντρου καί θά άποτελουσε τήν έκςοραση των κοινωνικών ομάδων, 
πού δέν έντάσσονταν στήν παραδοσιακή άριστερά. Λίγες μέρες μετά τό 
πραξικόπημα του 1967 ιδρύσαμε,μέ βασικό πυρήνα τά μέλη του ‘Ομίλου, 
τήν Δημοκρατική "Αμυνα. *Αφου διέφυγα στό έξωτερικό τό 1969 συμμε- 
τέσχα στό Πανελλήνιο 'Απελευθερωτικό Κίνημα(Π.Α,Κ.) ίίού κατήυθυνε 
ό 'Ανδρέας ίΐαπανδρέου. Τά μέλη του Π.Α.Κ. ίδρυσαν μαζί μέ άλλους 
μετά τήν κατάλυση τής δικτατορίας όπως ξέρετε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. άντι,προσωπεύει τό πλατύ λαϊκό κίνημα πού πιστεύαμε τό 
1965 δτι πρέπει νά δημιουργηθεΐ. Κύρια βέβαια γιατί στήρίζεται στούς 
έργαζόμενους καί άσπάζεται τό σοσιαλισμό. 'Επιπρόσθετα δμως γιατί έ
χει άποφύγει καί τή συρρίκνωσή του σέ όμάδα διαφωτιστών χωρίς έπαφή 
μέ τίς μάζες καί τήν άλωσή του από τοπικούς κομματάρχες πού τείνουν 
σέ συμβιβασμούς καί υποχρεώσεις γιά ν ’άπολαύσουν τούς καρπούς τής έ- 
ξουσίας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. όφείλει τήν έπιτυχία του αύτή τόσο στή προσωπι
κότητα του Προέδρου καί τήν άπήχηση του δσο καί στήν όργάνωσή του.
‘Η όργάνωσή του έδειξε ,ίδίως δτι παρά τή συνεχή προπαγάνδα τής Δε
ξιάς παρά τίς συνήθειες πού έχει διαμορφώσει τό άναχρονιστικό σύστη
μα είναι δυνατόν νά διαμορφωθεί πολιτικός όργανισμός δπου τά μέλη θά 
έχουν όλο καί περισσότερες άποφασιστικές έξουσίες.



3· Ποιδ είναι-μακροπρόθεσμα- τδ καίριο, τδ πρωταρχικό πρδβλήμα της 
έλληνικής πολίτικης;

Τδ πρωταρχικό πρόβλημα τής έλληνικης πολίτικης είναι ή έζάρτηση της 
χώρας· *Η έζάρτηση δέν έπηρεάζει μόνο τήν έζωτερική πολιτική μας. 
"Εχει όδηγήσει σέ ορισμένο τρόπο οίκονομικής άνάπτυζης καί δργάνω- 
σης τής κοινωνίας μας πού είναι άντίθετος μέ τά συμφέροντα τοΟ λαού 
μας. "Εχει έπιβάλει πολιτιστικά πρότυπα πού είναι ξένα πρός τίς πα
ραδόσεις καί τδν τρόπο ζωής μας. Πολλοί πιστέυουν ,δτι τό πρόβλημα 
'Ελλάδα-ξένες δυνάμεις δέν τούς Αφορά άμεσα. "*ν Αναλογιστουμε όμως 
ότι στήν αγορά δέν προσφέρεται κανένα παιδικό περιοδικό έκτός άπό 
τά κόμικς πού παράγονται στίς ΗΠΑ καί στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, 
ότι στά νησιά μας ή γή Αγοράζεται άπό ξένους καί ή ζωή καθημερινά 
Ακριβαίνει γιατί 6 τουρίστας έχει περισσότερα χρήματα καί πρόθυμα 
προσφέρει έκεΐνο πού Αρνειται ό ντόπ ιος,Οά διαπιστώσουμε,ότι τό 
πρόβλημα τής έξάρτησης δέν είναι Αφηρημένο Αλλά έχει χειροπιαστές 
έπιπτώσεις γιά τόν καθένα μας. Γιά τούτο τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει,ότι 
ό ριζικός άναπροσανατολισμδς τής έξωτερικής μας πολιτικής-πρέπει νά- 
Αποτελει βασική έπιδίωζη μας.



4. Πώς κρίνετε τή σημερινή ελληνική πολιτική πρακτική, τή μέθοδο,τίς 
συνήθειες.

'0 κάθε πολιτικός χώρος έχει καί τά δικά του προβλήματα, θά έπισημά- 
νω δύο πού άν καί δέν άφοροϋν δλα τά πολιτικά κόμματα έχουν γενικώτε- 
ρες έπιπτώσεις. ‘Η Δεξιά καί ή ΕΔΗΚ άποτελουν άκδμη ένα πλέγμα πολι
τικών μικροκοτσαμπάσηδων μέ σκοπό τήν ικανοποίηση τών άτομικών άπαι- 
τήσεων πολιτικών φίλων. Διαιωνίζουν έτσι ίδίως στήν ύπαιθρο μορφές 
πολιτικής πού άντιστρατεύονται τήν όργάνωση κομμόετων γύρω άπό ένα 
συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. * Αλλά καί στά κόμματα πού άρνοΟνται 
νά όργανωθουν γύρω άπό προύχοντες έπικρατεΐ ή άποψη,δτι είναι σκόπι
μο νά είναι υποψήφιοι βουλευτεξ ή νά κερδηθουν ως στελέχη πρόσωπα, 
πού άνεξάρτητα άπό τήν κομματική τους τοποθέτηση μπορούν νά προσεκλύ- 
ουν όπαδούς. *0 "ύπερκομματικδς" δέν/ είναι όμως τίποτε άλλο παρά ένα 
πρόσωπο πού δέν στρατεύτηκε καί δέν άνέλαβε άπό νωρίς πολιτικές εύ- 
Ούνες, ’Αντικατοπτρίζει μιά συνηθισμένη στάση στήν ελληνική κοινωνία 
τήν έπιθυμία συμβίωσης μέ δλες τίς πολιτικές παρατάξεις γιά νά άπο- 
φευχθοΰν έπαγγελματικές έπιπτώσεις καί νά έξασφαλισθεί μιά ομαλή ζωή. 
Στάση πού ομολογώ είναι δικαιολογημένη άν άναλογιστουμε τήν πολιτική 
έξέλιξη στδ τόπο μας καί τδν τρόπο μέ τόν όποιο διαχειρίζεται ή Δεξιά 
τήν έξουσία. *0 πολιτικός προύχοντας καί ό υπερκομματικός παρεμποδί
ζουν τήν πολιτική συνειδητοποιήση καί νοθεύουν τήν έκφοαση τής λαϊκής 
θέλησης. Στό ίδιο άποτέλεσμα συντελεί καί ένα δεύτερο φαινόμενο. "Αν 
διαβάσει κανείς τά πολιτικά προγράμματα πού δημόσιε ύτηκαν μέ άφορμή 
τίς έκλογές θά διαπιστώσει,δτι ορισμένα κόμματα δέ θέλουν νά πουν έ- 
κείνο πού,πραγματικά πιστεύουν. 'Η Κέα Δημοκρατία παρουσιάΓεται ρι
ζοσπαστικότερη άπ’όψι ήταν τά τρία χρόνια στή Βουλή. 'Η παραδοσιακή 
άριστερά μέτό γράμμα τών προγραμμάτων της δέν διαφέρει άπό τά άστικά 
κόμματα. *0 άπροκάληπτος άναγνώστης συνάγει άπό τή προσπάθεια αύτή 
νά παρουσιασθουν όχι οι πραγματικές πολιτικές θέσεις άλλ’έκεΐνες πού 
έξασφαλίΓουν τούς περισσότερους ψήφους^ δτι τά πολιτικά κόμματα είναι 
άνεϊλικρινή. Παρόμοιοι χειρισμοί ένισχύουν τήν άνεκτικδτητα πού διακρί
νει τήν έ λληνική κοινωνία άπένοντι στήν πολιτική άνεντιμδτητα καί ά- 
συνέπεια. Πρόσωπα πού συνεργάστηκαν κατά καιρούς μέ διάφορα στρατό
πεδα κυνηγώντας πάντα τήν προσωπική τους έξασφάλιστ) παραμένουν ijap’ 
δλα αύτά εύηπδληπτα. Πιστέυω, δτί. Οάπρεπε ^ σταστ) όλων μας να είναι



πολύ πιδ αύστηρή Απέναντι στήν πολιτική Ανεντιμότητα καί Ασυνέπεια



5· Θά δέχεστε άσφαλώς,δτι οί"δημοκρατικέ^ διαδικασίες" είναι ένα μέ
σου γιά τήν έτιβιώση ή τήν έπικράτηση ενός πολίτικο!) συστήματος. Εί
ναι δμως γιά σας τό μδνο"παραδεκτδ μέσον" πολιτικής; Τί έχετε νά πεί
τε γιά τίς έννοιες "βία" καί "έπανάστασή" δπως έκφράζουται σήμερα πο
λιτικά;

*Ε έρώτησή σας απλοποιεί τά προβλήματα. Οί"δημοκρατικές διαδικασίες" 
δέν μπορεί νά είναι τδ μόνο "παραδεκτόν μέσου" σέ τυραννίες.Θά έπρεπε 
δν δεχώμαστε αύτή τήν δρχή, νά είχαμε συνεργαστεί μέ τδ φασιστικό κα
θεστώς τής έπταετίας γιά νά τδ άλλάζουμε "άπδ τά μέσα" μέ δημοκρατική 
διαδικασία. Τδ έάν ή δημοκρατική διαδικασία ή βία Αποτελούν τδ έπι- 
βεβλημένο μέσο πολιτικής έξαρταται άπδ τδ πολιτικό καί κοινωνικό σύστη 
μα πού υπάρχει, άπδ τδ βαθμό πού τδ άπαδεχδμαστε ή τδ άρνούμαστε. *Η 
στάση μας γιά τούτο δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά είναι πάντα ή ίδια. 
Στήν κοινοβουλευτική δημοκρατία πού κρατεί σήμερα ή βία είναι μέσο πα
ράλογο καί άυτιστρατεύεται τίς προσπάθειες γιά Αλλαγή.
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6. 'Η σημερινή κοινοβουλευτική περίοδος ξεκίνησε άπδ τίς έκλογές 
τής 17 Νοεμβρίου 1974-· Σέ τί θά διαφέρουν οι άμεσα έπδμενες έκλο- 
γές άπδ τήν άποψη των πολίτικων συνθηκών διεξαγωγής τουςϊ

Υδ 1974 ή έσπευσμένη διεξαγωγή των έκλογων δέν έπέτρεψε στό λαό νά 
συνειδητοποιήσει στη πραγματική διάστασή τους τά προβλήματα του τδ- 
που. 'Ο κ. Καραμανλής διεκδικοϋσε τήν ψήφο μέ τήν αίγλη τοΟ άπελευ- 
θερωτου, του δεν ήταν, ή ΞΚΝΔ μέ τήν αίγλη τής παλιας Σ.Κ. μέ τήν 
οποία ίσως ταυτιζόταν κοινωνιολογικά άλλ'δχι πιά πολιτικά. Στίς 20 
του Νοέμβρη τά κρίσιμα ¿ρωτήματα 6ά έχουν ξεκαθαρίσει κάπως. *0 
λαδς έχει συνειδητοποιήσει δτι υπάρχει πρόβλημα έξάρτησης καί Αίγαί- 
ου, δτι ή άπαλλαγή άπδ τή χούντα δέν έχει ώς συνέπεια καί τήν άπαλ- 
λαγή άπδ τδ μονοκομματικό κράτος καί τήν αύταρχική υιοίκηοη. 'Υπαρχε 
όμως ακόμη σύγχιση καί άσάιρεια γύρω άπδ τίς θέσεις τχν κομμάτων τής 
άντιπολίτευσης γιατί ή κυβέρνηση έπεδίωξε καί ¿πέτυχε νά άποκλείσει 
τδ διάλογο καί τήν πλήρη ένημέρωση του κοινού άπδ τά μαζικά μέσα έ- 
νημέρωσης. Οί συνθήκες έπιλογής είναι σήμερα καλύτερες άπδ τδ 1974 
άλλα 5χι καί καλές. "Ας μή παραβλέφου ε τέλος,δτι άν τδ 1974 ή ήθι- 
κή πίεση νά ψηφιστεί ή Υεξιά ήταν μεγάλη, τδρα υπάρχει ή άμεση πίεση 
του κρατικού μηχανισμού,ή πίεση πού άπορρέει ίδίως στήν ύπαιθρο άπδ 
τήν σκέψη, δτι ή ψήφος στή εξιά έξασφαλίΓει τή συνεργασία των άρχων 
στήν έπίλυση των προσωπικών προβλημάτων.



7. Θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της έπταετίας Αποτελούν ούσιαστικδ κίνδυ
νο γιά τήν κοινοβουλευτική δημοκρατία^ "Αν ναί ποίά Αντιμετώπιση θά 
προτείνετε

Έ  έρώτησή σας ξεκίνα Από τήν άποφη, δτι ή δικτατορία έπεβλήθηκε άπδ 
ενα φασιστικό πυρήνα Αξιωματικών πού μετά τή μεταπολίτευση δέν καταπο
λεμήθηκε άποτελεσματικά καί £σως γι'αύτδ Αποτελεί άκδμη κίνδυνο. Δέν 
άσπάζομαι τήν άποφη αύτή. *Η δικτατορία έπεβλήθηκε γιατί οι ΚΠΑ, τδ 
ΝΑΤΟ, ο βασιληάςκαί ενα τμήμα τής Δεζιίχς έκριναν,δτι οί έκλογές του 
1967 Θά παρεμπόδιζαν τίς λύσεις πού έπεδίωκαν στήν 'Ελλάδα καί τή 
ση 'Ανατολή. Μέ τή δικτατορία συνεργάστηκε γιά τούτο σχεδόν ολόκλη
ρος ό κρατικός μηχανισμός, πού ήταν ό μηχανισμός τής Δεξιάς. Οι δυ
νάμεις τής έπταετίας 0ά αναβιώσουν έφ'όσον ή διεθνής καί έσωτερική 
πολιτική συγκυρία οδηγήσουν ¿κείνους πού έπέβαλαν τή δικτατορία τό 
196? νά δουν στήν ανατροπή του κοινοβουλευτισμού τή μόνη διέξοδο τήν 
έπιτυχία των σκοπιάν τους. 'Εμείς γιά νά άποτρέψουμε μιά τέίοια έξέλι-
ξη 0ά πρέπει κοντά στά άλλα νά προχωρήσουμε στήν Αποχουντοποίηση καί στήν ελληνοποίηση του έλληνικου κρατικού μηχανισμού. *Η διαδικασία
αύτή £χει δύο πλευρές. *Λπό τή μιά μεριά θά πρέπει νά απομακρυνθούν 
Αμέσως δσοι είναι οΐ ταυτισμένοι μέ τή χούντα δημόσιοι λειτουργοί Α
πό τήν άλλη 0ά πρέπει νά Αρχίσει καταπολέμηση τής φασιστικής Ιδεολο
γίας στόν κρατικό μηχανισμό, ή καταστροφή τού πλέγματος πού στηρίζει 
τό μονοκομματικό καθεστώς τής Δεξιάς καί τέλος ή στελέχωση των δημο
σίων υπηρεσιών μέ πρόσωπα Αφοσιωμένα στή δημοκρατία.



8. Ποιά πρόβλεψη καί ποια πρόταση θά είχατε υά κάνετε γιά τήν πορεία 
της κοινοβουλευτικές μας δημοκρατίας.

Δεν νομίζω οτι μπορούμε νά Αντιμετωπίζουμε τήν έζέλιξη της κοινοβου
λευτικής δημοκρατίας μέ ανέμελη αίσιοδοξία. *II έπιβίωση τής κοινοβου
λευτικής δημοκρατίας θά έξαρτηθεΐ άπό τήν ικανότητα της νά έπιλύσει 
τά προβλήματα του έθνους καί του λαού μας. Τά. τελευταία τριάντα χρό
νια έχουν δείξει, ττι ό τρόπος μέ τόν όποιο χειρίζεται ή Δεξιά τό κοι
νοβουλευτισμό Αποκλείει τήν έπίλυση των προβλημάτων. Τό 1977 βρισκό
μαστε Αντιμέτωποι μέ τή μεθοδευμένη τουρκική απειλή στό Αίγαιο γιατί 
οι κυβερνήσεις της Ζεξιας δεν πήραν είκοση χρόνια τώρα κανένα μέτρο 
γιά νά τή προλάβουν. Στό Κυπριακό ή κατάσταση συνεχώς χειροτέρευσε 
γιατί ή υποστήριξη πρός τόν κυπριακό λαό ύτ:ήρξε μόνο φραστική. Στό έ- 
σωτερικό ή έπιδίωξη νά διαφυλαχθοΰν μέ κάθε τρόπο οί αύταρχικές δομές 
τής οίκονομικής καί πολιτικής έξουσίας έχουν σά συνέπεια τήν Αμφισβή
τηση του κοινοβουλευτισμοί; στή σημερινή του μορφή Από δλο καί περισσό
τερους . 'Π 'εξιά έλπίΓει νά ξεπεράσει τά προβλήματα μέ τήν ένταξη στή 
ECK.
"Ας μή γελιόμαστε όμως, τίς εύθύνες μας δέ μπορούμε νά τίς μεταθέτουμε 
σε άλλους καί μάλιστα σέ έκείνους πού κς^ένα λόγο δεν έχουν νά Αντι
μετωπίσουν τά προβλήματα μας μέ κριτήριο δικό μας καί 6χι τό δικό τους 
συμφέρον.


