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ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΚΟΣ
«20 χρόνια από το θάνατο του Σάκη Καράγιωργα»

σηµερινή µας εκδήλωση για τα 20 χρόνια από το
θάνατο του Σάκη Καράγιωργα δεν είναι απλά µια εκδήλωση τιµής και µνήµης, αλλά και µια αφορµή για αναπόληση και στοχασµό. Ίσως να είναι και µια ευκαιρία να
αναρωτηθούµε, τουλάχιστο όσοι επιµένουµε ακόµα,
τι πήγε στραβά τα τελευταία είκοσι-τριάντα χρόνια και
τα κοινωνικά προβλήµατα, η ανεργία, η φτώχεια, η κοινωνική αποστέρηση και η κοινωνική απόγνωση έχουν
προσλάβει εφιαλτικές διαστάσεις;
τι έφταιξε και τα οράµατα για µια κοινωνία αλληλεγγύης και ισότητας, για τα οποία πάλεψε ο Σάκης Καράγιωργας, µοιάζουν σήµερα πιο αποµακρυσµένα, πιο
ξεθωριασµένα;
και, ακόµα, να αναρωτηθούµε πόσο φταίνε οι άλλοι
και πόσο φταίµε εµείς, εµείς που θέλουµε, όσοι θέλουµε,
έναν άλλο δικαιότερο κόσµο;
Ασφαλώς πολλά άλλαξαν. Όµως η κρισιµότερη αλλαγή συνέβη στη σφαίρα της ιδεολογίας. Τις τελευταίες
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δεκαετίες τείνει να επικρατήσει η άποψη ότι η ανισότητα,
η φτώχεια και η ανεργία αποτελούν φυσικά φαινόµενα.
Και ότι οι µόνοι που ευθύνονται γι’ αυτά είναι οι ίδιοι οι
φτωχοί, οι άνεργοι, οι αδύναµοι. Πρόκειται, φυσικά, για
την ιδεολογία του νεοφιλελευθερισµού µπολιασµένη µε
γερή δόση χυδαίου κοινωνικού δαρβινισµού που ανεπαίσθητα, χωρίς να το καταλαβαίνουµε, γίνεται κυρίαρχη.
Τα σηµάδια της κύλισης προς τη νεοφιλελεύθερη
παγκόσµια βαρβαρότητα, τα έβλεπε νάρχονται ο Σάκης
Καράγιωργας. Με πραγµατική αγωνία έλεγε λίγες µέρες
πριν τον απρόσµενο θάνατό του:
«σε λίγο καιρό θα ντρεπόµαστε να λέµε ότι πήγαµε
φυλακή». Και «πόσοι αλήθεια νοιάζονται ακόµα για τους
αγώνες που κάναµε;»
Φυσικά δεν ήταν λόγια αποδοχής µιας κάποιας αποτυχίας και πολύ περισσότερο µεταµέλειας. ∆εν έκανε τη
διαπίστωση αυτή για να αναδιπλωθεί, να συµµαζευτεί, να
συµβιβαστεί. Αντίθετα ήταν µια διαπίστωση, που στην
βαθύτερη ουσία της ήταν το εσωτερικό κάλεσµα σε εγρήγορση και δράση.
Ήταν πρόσκληση για δράση σε όλο το φάσµα των κοινωνικών αγώνων και πάνω απ’ όλα στο πεδίο της θεωρίας
και των ιδεών, όπου κερδίζονται και χάνονται οι κοινωνικοί αγώνες.
Τα δυο τρία τελευταία χρόνια της ζωής του ο Καράγιωργας είχε αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά για την ποιότητα των σπουδών στα πανεπιστήµια και ειδικότερα για τη
φθίνουσα παραγωγή κοινωνικής αµφισβήτησης και κοινωνικής κριτικής.
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Τα αίτια αυτής τηςεξέλιξης τα εντόπιζε στην έρπουσα, µη καθαρά διακρινόµενη ακόµα τότε, µεταλλαγή
των πανεπιστηµιακών σπουδών, στην αποµάκρυνσή
τους από την αναζήτηση της επιστηµονικής και της κοινωνικής αλήθειας, στη στροφή τους στην παραγωγή
τεχνοκρατικής γνώσης χρήσιµης µόνο για τις ανάγκες
του συστήµατος.
Πίστευε και είχε δίκιο, ότι ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής του νεοφιλελευθερισµού ήταν η άλωση
των µηχανισµών παραγωγής γνώσης, δηλαδή ο έλεγχος
των πανεπιστηµιακών σπουδών. Και γι’ αυτό θεωρούσε
ότι έπρεπε να υπάρξει αντίδραση και δούλευε γι’ αυτό το
σκοπό. ∆υστυχώς δεν πρόλαβε να δώσει µορφή στην πρωτοβουλία αυτή.
Η σηµερινή κατάσταση στον κόσµο, στην Ευρώπη και
στη χώρα µας δείχνει ότι το πανεπιστήµιο ως πηγή παραγωγής γνώσης, αλήθειας και ελευθερίας δέχεται ολοµέτωπη επίθεση. Ο καθένας µπορεί να διακρίνει ότι οι συνέπειες από την υποδούλωση των πανεπιστηµιακών σπουδών στη λογική της αγοράς και του ατοµισµού θα είναι
τραγικές.
Αν ζούσε σήµερα ο Σάκης Καράγιωργας θα βρισκόταν
στις πρώτες γραµµές για την προάσπιση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Ήξερε
ότι η πραγµατική γνώση για να παραχθεί δεν θέλει ανταγωνισµό, αλλά συνθήκες ελευθερίας και συνεργασίας.
Και ήξερε επίσης ότι αυτές τις συνθήκες µόνο το
δηµόσιο πανεπιστήµιο, και υπό προϋποθέσεις, µπορεί
να εξασφαλίσει.
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Θα ήθελα να πω και άλλα για τον Σάκη Καράγιωργα,
τον άνθρωπο που, πέρα από τάλλα, χάραξε τη ζωή µου
και τις ιδέες µου. Όµως, όσα είπα ως εισαγωγή είναι
αρκετά.
Για τον Σάκη Καράγιωργα θα µας µιλήσουν:
Ο Νίκος Πετραλιάς, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Σάκη
Καράγιωργα, για το επιστηµονικό έργο του.
Ο Λαοκράτης Βάσσης και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος,
συναγωνιστές, φίλοι και σύντροφοι από τα χρόνια της
αντίστασης, της φυλακής και των διαδροµών της µεταπολίτευσης, θα µας µιλήσουν για τον αντιστασιακό, τον πολιτικό και τον κοινωνικό οραµατιστή Σάκη Καράγιωργα.
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ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
«Μια σύντοµη αναφορά στο επιστηµονικό έργο
του Σάκη Καράγιωργα »

το πλαίσιο της σηµερινής µας εκδήλωσης µου έχει
ανατεθεί η ευθύνη να σας παρουσιάσω, όσο σύντοµα
µπορώ, τις κύριες πτυχές του επιστηµονικού έργου του
Σάκη Καράγιωργα. Για λόγους που είναι σε όλους σαφείς,
θα πρέπει να απλουστεύσω τα όσα έχω να σας πω, αποφεύγοντας αναφορές σε τεχνικούς όρους, σε µεθοδολογικά προβλήµατα και θεωρητικά ζητήµατα της Οικονοµικής Επιστήµης και ιδιαίτερα της ∆ηµόσιας Οικονοµικής
που είναι και ο χώρος στον οποίο εντάσσεται το επιστηµονικό έργο του Σάκη Καράγιωργα.
Βέβαια το εγχείρηµα αυτό είναι αρκετά δυσχερές,
αφού διατρέχω τον κίνδυνο ή να απογοητεύσω αυτόν
που κατέχει βασικές γνώσεις της Οικονοµικής Επιστήµης ή εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του εντελώς ξένο ως
προς την Επιστήµη αυτή, ή στη χειρότερη περίπτωση,
να απογοητεύσω και τους δύο. Εν πάση περιπτώσει θα
κάνω ό,τι µπορώ. Το αποτέλεσµα θα το ελέγξουµε εκ
των υστέρων.
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Εξετάζοντας κανείς την πορεία της επιστηµονικής
δραστηριότητας του Σάκη Καράγιωργα, εύκολα διαπιστώνει ότι αυτή εκτυλίσσεται χρονικά σε τρεις διαδοχικές
φάσεις που διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς την
ερευνητική έµφασή τους, όσο και ως προς την πολιτική
στόχευσή τους.
Η πρώτη φάση αρχίζει, το 1956, µε την πρόσληψή του
στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Τράπεζας της
Ελλάδος και τελειώνει, το 1962, µε την περάτωση των
µεταπτυχιακών του σπουδών στη London School of
Economics και την ανακήρυξή του σε διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Από άποψη θεωρητικής
θεµελίωσης, το ερευνητικό του έργο, στην περίοδο αυτή,
εντάσσεται στο χώρο της τότε κυρίαρχης εκδοχής του
κεϋνσιανισµού που είναι γνωστή ως «νεοκλασική σύνθεση». Γι’ αυτή την εκδοχή θα πρέπει να σας πω προκαταβολικά και κάπως δασκαλίστικα δύο λόγια. Και αυτό,
προκειµένου να γίνει κατανοητό το πνευµατικό κλίµα της
εποχής στην οποία διαµορφώθηκε η επιστηµονική σκέψη
του Σάκη Καράγιωργα.
Κύριος στόχος του µεταπολεµικού κεϋνσιανισµού ήταν
να καταπολεµήσει τα διδάγµατα της ακραίας νεοκλασικής ( και σήµερα νεοφιλελεύθερης) ορθοδοξίας. ∆ιδάγµατα που είχαν αρχίσει να διατυπώνονται µε σαφήνεια
ήδη στη διάρκεια του µεσοπολέµου και είχαν, εν µέρει,
εφαρµοσθεί, µε καταστροφικές βέβαια συνέπειες, για την
καταπολέµηση της µεγάλης οικονοµικής κρίσης στις
αρχές της δεκαετίας του 1930. Το στόχο του αυτόν ο
µεταπολεµικός κεϋνσιανισµός τον επιτυγχάνει αποδει- 16 -

κνύοντας, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι η γενικευµένη και
απόλυτη ισχύς του θεσµού της ατοµικής ιδιοκτησίας και η
απεριόριστη ελευθερία του οικονοµικού ανταγωνισµού
δεν συνεπάγονται, όπως προέβλεπε η νεοκλασική ορθοδοξία, την αυτόµατη εξισορρόπηση όλων των αγορών,
την αρµονική επίλυση των οικονοµικών και κοινωνικών
αντιθέσεων και τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Αντίθετα, οδηγούν στην εµφάνιση περιοδικών οικονοµικών κρίσεων και στη δηµιουργία καταστάσεων χρόνιας ανεργίας, υποαξιοποίησης του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο δεύτερος στόχος του µεταπολεµικού κεϋνσιανισµού ήταν να
αποδείξει ότι αυτή η ενδογενής αστάθεια του καπιταλιστικού συστήµατος καθώς και η ροπή του προς καταστάσεις οικονοµικής στασιµότητας, κοινωνικής ανισότητας
και χρόνιας ανεργίας µπορεί να καταπολεµηθούν µόνο
µε την άσκηση παρεµβατικής πολιτικής του κράτους. Και
συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή κατάλληλα συγκερασµένων µέτρων δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής, εισοδηµατικής και αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και µε την επιβολή κοινωνικών κριτηρίων στη διαµόρφωση των επενδυτικών σχεδίων, δηµοσίων και ιδιωτικών.
Κινούµενος λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του µεταπολεµικού κεϋνσιανισµού, και των τότε ισχυρών απόψεων περί
«µεικτής οικονοµίας» και περί «κοινωνικού κράτους» ο
Σάκης Καράγιωργας αρχίζει, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του ’50, να δηµοσιεύει τις πρώτες του ερευνητικές
µελέτες µε θέµατα από το χώρο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής και κυρίως από το χώρο της φορολογικής θεωρίας
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και πολιτικής. Ιδιαίτερη έµφαση προσδίδει στην ανάλυση
των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας καθώς και στη
σχέση µεταξύ φορολογικής πολιτικής, εισαγωγής ξένου
κεφαλαίου και οικονοµικής ανάπτυξης.
Η δεύτερη φάση της επιστηµονικής δραστηριότητας
του Σάκη Καράγιωργα αρχίζει, το 1963, µε την επιστροφή του από την Αγγλία και την επανεργοποίησή του στη
∆ιεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Αργότερα η φάση αυτή επεκτείνεται και στον ακαδηµαϊκό χώρο,
µετά την εκλογή του, το 1966, ως Καθηγητή της ∆ηµόσιας
Οικονοµικής του Παντείου Πανεπιστηµίου και συνεχίζεται, στα χρόνια της κράτησής του σε διάφορες φυλακές
της χούντας, τελειώνοντας µε την απελευθέρωσή του, το
1973. Στη διάρκεια των δέκα αυτών ετών, µεταξύ 1963
και 1973, ο Σάκης Καράγιωργας ασχολείται ερευνητικά
µε νέα θέµατα αλλά και µε θέµατα τα οποία είχε ήδη
αρχίσει να διερευνά κατά την πρώτη φάση των επιστηµονικών του δραστηριοτήτων.
Χρησιµοποιώντας ένα πιο διαφοροποιηµένο θεωρητικό πλαίσιο αλλά και µια πιο απαιτητική ερευνητική µεθοδολογία αρχίζει τώρα να εξετάζει, µε µεγάλη λεπτοµέρεια, τις ιστορικές καταβολές, τη δοµή καθώς και τις
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ελληνικού
φορολογικού συστήµατος. Ταυτόχρονα, αρχίζει να διερευνά, πιο συστηµατικά και σε βάθος, τις δυνατότητες
παρέµβασης του κράτους στην ελληνική οικονοµία,
προσδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στους τρόπους άσκησης
σταθεροποιητικής, εισοδηµατικής και αναπτυξιακής
πολιτικής.
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Από τις πολλές, τέσσερις είναι ίσως - κατά τη γνώµη
µου βέβαια - οι πιο σηµαντικές επιστηµονικές συµβολές
του Σάκη Καράγιωργα στην περίοδο µεταξύ 1963 και
1973. Πρώτον, η δηµοσίευση µιας σειράς άρθρων µε
αντικείµενο τη σχέση µεταξύ φορολογικής πολιτικής και
οικονοµικής ανάπτυξης. ∆εύτερον, η εκπόνηση, στο πλαίσιο του ΚΕΠΕ και µε τη συνεργασία και άλλων ερευνητών, µιας εκτενούς και εµπεριστατωµένης µελέτης στην
οποία διατυπώνεται ένα ενιαίο σύνολο προτάσεων για τη
µεταρρύθµιση του ελληνικού φορολογικού συστήµατος.
Τρίτον, η δηµοσίευση µιας δίτοµης πραγµατείας µε τίτλο
«Παραδόσεις ∆ηµόσιας Οικονοµικής», όπου προσφέρεται,
για πρώτη φορά, στους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστηµίων, µια συστηµατική εισαγωγή στα βασικότερα
προβλήµατα και θεωρητικά ρεύµατα της σύγχρονης
∆ηµόσιας Οικονοµικής. Και τέταρτον, η µελέτη του για
τις εισοδηµατικές ανισότητες στην Ελλάδα και για την
αποτελεσµατικότητα της αναδιανεµητικής πολιτικής του
κράτους. Πρόκειται για µια πρωτότυπη, για τα ελληνικά
δεδοµένα, µελέτη που εκπονείται από τον Σάκη Καράγιωργα στη διάρκεια της φυλάκισής του και δηµοσιεύεται
το 1973, στο αγγλικό επιστηµονικό περιοδικό The
Economic Journal.
Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισµα των ερευνών του
Σάκη Καράγιωργα, που δηµοσιεύονται στην περίοδο
µεταξύ 1963 και 1973, είναι το γεγονός ότι σ’ αυτές τις
έρευνες η επιστηµονική του σκέψη εµφανίζεται µε έναν
όλο και πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα καθώς επίσης και
ότι οι εµπειρικές του µελέτες εκπονούνται µέσα από µια
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όλο και πιο οξυµένη κριτική σκοπιά. Το γεγονός αυτό έχει
βέβαια να κάνει και µε τη σταδιακή όξυνση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε τότε η ελληνική κοινωνία, µια όξυνση που αντανακλάται και στην πολιτική συνειδητοποίηση του Σάκη
Καράγιωργα, έτσι όπως τούτο εκφράζεται από την ενεργό
συµµετοχή του στον Όµιλο Παπαναστασίου και, στη
συνέχεια, στην Αντιστασιακή Οργάνωση ∆ηµοκρατική
Άµυνα. Στη δεκαετία µεταξύ 1963 και 1973 ο Σάκης
Καράγιωργας εµβαθύνει στην ανάλυση της «νεοκλασικής
σύνθεσης», για την οποία σας µίλησα πριν από λίγο, εντοπίζοντας σταδιακά πολλές από τις εσωτερικές της αντιφάσεις. Έτσι αρχίζει να αποµακρύνεται, σιγά - σιγά, από
την παράδοση αυτή, αναζητώντας νέα εννοιολογικά εργαλεία και νέα θεωρητικά επιχειρήµατα, που θα µπορούσαν
να καλύψουν τις εννοιολογικές ανεπάρκειες και τα ερµηνευτικά κενά του νεοκλασικισµού αλλά και του ίδιου του
µεταπολεµικού κεϋνσιανισµού.
Αν και η αναζήτηση αυτή θα αποφέρει συγκεκριµένους
καρπούς µόνο µετά το 1973, µπορεί εντούτοις κανείς να
εντοπίσει, σε κείµενα που γράφονται πριν από το 1973,
στοιχεία που µαρτυρούν την κατεύθυνση προς την οποία
θα κινηθεί η επιστηµονική σκέψη του Σάκη Καράγιωργα
µετά την αποφυλάκισή του. Αξίζει τον κόπο να αναφέρω
ενδεικτικά ένα παράδειγµα. Ο τρόπος µε τον οποίο ο
Σάκης Καράγιωργας αναλύει τη φορολογική πολιτική της
δεκαετίας του 1960 και προτείνει συγκεκριµένα µέτρα
µεταρρύθµισής της, υπερβαίνει τα όρια του διαχειριστικού λογισµού και µετατρέπεται σε κανονιστική κριτική
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όλου του οικονοµικού συστήµατος. Χρησιµοποιώντας ως
αξιακό πρόταγµα την έννοια της δικαιοσύνης, αναπροσδιορίζει το αίτηµα της οικονοµικής ανάπτυξης, µετατρέποντάς το, ουσιαστικά, σε αίτηµα κοινωνικής αναδιάρθρωσης. Η προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση δεν
εξυπηρετεί απλώς εισπρακτικούς σκοπούς στο πλαίσιο
κατάστρωσης του κρατικού προϋπολογισµού, αλλά
συγκροτείται βάσει µιας ξεχωριστής λογικής που διέπεται
από την αρχή της δηµοκρατικής, δίκαιης και ίσης µεταχείρισης. Ως εκ τούτου, οι µεταρρυθµιστικές προτάσεις
του Σάκη Καράγιωργα, σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατά του ως προς τη διαστρωµατική - ταξική , θα έλεγε
ο ίδιος αργότερα - ανισοκατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, συνεπάγονται, σε τελευταία ανάλυση, την αναδιάταξη των κοινωνικών σχέσεων και ιεραρχιών, δηλαδή την
ανακατανοµή των ταξικών θέσεων και των δυνατοτήτων
των πολιτών στο πλαίσιο του συνόλου της κοινωνίας.
Η τρίτη φάση της επιστηµονικής δραστηριότητας του
Σάκη Καράγιωργα αρχίζει µε την αποφυλάκισή του, το
1973, και τελειώνει, απροσδόκητα, µε τον πρόωρο θάνατό του, το 1985. Στα πρώτα χρόνια της περιόδου αυτής
δηµοσιεύει µια σειρά σηµαντικών άρθρων πάνω σε κρίσιµα προβλήµατα της εποχής, όπως είναι λ.χ. οι οικονοµικές συνέπειες της δικτατορίας, η οργάνωση της οικονοµίας σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1975, η φορολόγηση
του ξένου κεφαλαίου και η προνοµιακή µεταχείριση του
βιοµηχανικού κεφαλαίου από την πλευρά της Πολιτείας.
Ταυτόχρονα, συνεχίζει να τον απασχολεί, πολιτικά και
ερευνητικά, το θέµα της εισοδηµατικής ανισότητας και
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της επιδείνωσής της µέσω της φορολογικής πολιτικής του
κράτους. Το 1977, δηµοσιεύει σε ένα επιστηµονικό
περιοδικό τα αποτελέσµατα των νέων ερευνών του. Το
1978, παρουσιάζει µια περιληπτική και προσιτή στο γενικότερο κοινό περίληψη των αποτελεσµάτων αυτών σε ένα
άρθρο του, στο περιοδικό Πολίτης, που φέρει τον τίτλο
«Η φορολογική εκµετάλλευση στην Ελλάδα». Η χρήση του
όρου “εκµετάλλευση’’ στον τίτλο του άρθρου αυτού δεν
είναι καθόλου τυχαία ή ρητορική. Αντίθετα, σηµατοδοτεί
το γεγονός ότι µετά τη δικτατορία ο Σάκης Καράγιωργας
αρχίζει να αποµακρύνεται από το νεοκλασικό και το
κεϋνσιανό αναλυτικό πρότυπο και να οδεύει, συστηµατικά, προς µιαν επαναδιατύπωση του θεωρητικού του πλαισίου, εισάγοντας σ’ αυτό κατηγορίες και ερµηνευτικά
σχήµατα από το εννοιολογικό οπλοστάσιο της µαρξικής
θεωρίας. Χρησιµοποιώντας µια µαρξιστικά προσανατολισµένη µεθοδολογία θα συνεχίσει, στη δεκαετία του ’80, να
ασχολείται εντατικά µε το θέµα των οικονοµικών ανισοτήτων καθώς και µε το συσχετισµό των ανισοτήτων αυτών
µε την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας. Μια πρώτη
έκφραση αυτών των ερευνητικών του δραστηριοτήτων
είναι η εκπόνηση, µαζί µε τον συνεργάτη του Θεοφάνη
Πάκο, δύο σηµαντικών ερευνών, οι οποίες, ωστόσο, θα
δηµοσιευθούν µετά το θάνατό του: η µία το 1985 και η
άλλη το 1988. Μια δεύτερη έκφραση του έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος του Σάκη Καράγιωργα για το φαινόµενο των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων είναι
το γεγονός ότι το 1983 αναλαµβάνει, στο πλαίσιο του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, το σχεδιασµό και
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τη διεξαγωγή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µιας µεγάλης δειγµατοληπτικής έρευνας. Μιας έρευνας που θα επέτρεπε µια διαφοροποιηµένη ανάλυση της διανοµής του
εισοδήµατος κατά εισοδηµατικά κλιµάκια και κατά κοινωνικές τάξεις. Ταυτόχρονα, ο Σάκης Καράγιωργας αναλαµβάνει, και πάλι σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει µια
µεγάλη έρευνα µε στόχο την εκτίµηση της έντασης και
της έκτασης του φαινοµένου της φτώχειας και της κοινωνικής αποστέρησης στην Ελλάδα. Η έρευνα για τη διανοµή του εισοδήµατος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ενώ η έρευνα για τη φτώχεια ολοκληρώθηκε και δηµοσιεύθηκε µετά
το θάνατό του.
∆εν θα ήθελα να φορτώσω την εισήγησή µου µε αναφορές και σε πολλές άλλες εργασίες του Σάκη Καράγιωργα, που είδαν το φως της δηµοσιότητας στις δεκαετίες του
’70 και του ’80. Από τις παρατηρήσεις που προηγήθηκαν
ελπίζω να έγιναν σαφή τα αντικείµενα µε τα οποία ασχολήθηκε ερευνητικά, µετά τη δικτατορία, καθώς και η
πορεία που ακολούθησε, στην περίοδο αυτή, η επιστηµονική του σκέψη. Θα κάνω όµως µια εξαίρεση. Οι θεωρητικές αναζητήσεις του Σάκη Καράγιωργα που άρχισαν να
µορφοποιούνται κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του και
παίρνουν σάρκα και οστά στη δεκαετία του ’70, κορυφώνονται στα δύο πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 µε τη
δηµοσίευση µιας συνθετικής πραγµατείας περί ∆ηµόσιας
Οικονοµικής σε δύο τόµους που φέρουν, αντίστοιχα, τους
τίτλους: «Οι οικονοµικές λειτουργίες του κράτους» και «Οι
δηµοσιονοµικοί θεσµοί». Χωρίς καµία τάση υπερβολής - 23 -

πράγµα όχι ασυνήθιστο σε εκδηλώσεις σαν τη σηµερινή θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι πρόκειται για µια πρωτοποριακή σε σύλληψη και περιεχόµενο επιστηµονική
πραγµατεία, πρωτοποριακή µε κριτήρια όχι µόνον της
ελληνικής αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αυτό, το
κλασικό πλέον, έργο του Σάκη Καράγιωργα εξακολουθεί
µέχρι και σήµερα και θα εξακολουθεί και στο µέλλον να
αποτελεί ορόσηµο για πανεπιστηµιακή διδασκαλία και
επιστηµονική έρευνα σε θέµατα σχετικά µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της κρατικής
πολιτικής στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες.
Ας µου επιτραπεί τώρα να κάνω κάποια, γενικότερης
υφής, σχόλια για το επιστηµονικό έργο του Σάκη Καράγιωργα. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σηµειώσω ότι οι θεωρητικές του µελέτες καθώς και οι εµπειρικές του έρευνες δείχνουν, µε τον πλέον σαφή τρόπο, τις αυστηρές επιστηµονικές προϋποθέσεις, που θα πρέπει να εκπληρεί µια
σκέψη που διεκδικεί για τον εαυτό της ότι είναι ταυτόχρονα και κριτική σκέψη. Το δεύτερο, που θέλω να επισηµάνω, είναι ότι ο Σάκης Καράγιωργας απέφυγε τις
βολικές και εύκολες λύσεις που προσφέρει - και µάλιστα
όχι χωρίς ανταλλάγµατα - ο «καθώς πρέπει» ακαδηµαϊσµός και ο τεχνοκρατικός θετικισµός. Στη µεταδικτατορική περίοδο δεν επαναπαύτηκε, καλλιεργώντας την ιδέα
ενός νέου «κοινωνικού συµβολαίου» που θα έλυνε αυτόµατα, αρµονικά και χωρίς συγκρούσεις τα κρίσιµα προβλήµατα, που αντιµετώπιζε την εποχή εκείνη η ελληνική
κοινωνία. Ενδιαφέρθηκε να ελέγξει, τόσο τις ιδεολογικές
θέσεις του µεταδικτατορικού συντηρητισµού, όσο και τις
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σηµασίες που έπαιρνε ο όρος «σοσιαλισµός» σε µια καπιταλιστική κοινωνία της ψυχροπολεµικής περιόδου, όπως
ήταν η ελληνική. Σε µια τέτοια κοινωνία, µε έντονο το
αγροτικό και µικροαστικό στοιχείο, και η οποία βρισκόταν αντιµέτωπη αφενός, µε την πρόκληση του εκδηµοκρατισµού και του εκσυγχρονισµού και, αφετέρου, µε
τους περιορισµούς που της έθετε, τότε, η διεθνής οικονοµική κρίση. Όταν οι τεχνοκρατικές συνταγές δεν µπορούσαν πλέον να προσφέρουν λύσεις στο πλαίσιο των δοσµένων συνθηκών και όταν οι όροι για την κοινωνική αλλαγή
δεν φαίνονταν να είναι δοσµένοι, τότε ο Καράγιωργας δεν
συνθηκολόγησε, ούτε κουτσούρεψε τον κριτικό χαρακτήρα της επιστηµονικής του σκέψης, ταυτίζοντας, εκ των
υστέρων, την ιστορική πραγµατικότητα µε το σοσιαλιστικό όραµα.
Η επιστηµονική πορεία του Σάκη Καράγιωργα προς
ολοένα πιο κριτικές και ριζοσπαστικές θέσεις είναι άρρηκτα συνυφασµένη και µε το ιδιαίτερο ακαδηµαϊκό του
ήθος. Καθώς το ήθος ενός ακαδηµαϊκού δασκάλου φανερώνεται, σε όλη του την µεγαλοπρέπεια, σε στιγµές αντιπαράθεσης και µάλιστα όταν οι συσχετισµοί δεν είναι
καθόλου ευνοϊκοί για τον ίδιο, διάλεξα µια χαρακτηριστική στιγµή από τη ζωή του Σάκη Καράγιωργα που αναδεικνύει το σπάνιο ακαδηµαϊκό του ήθος αλλά και την ενιαία
ηθικό - πολιτική θεµελίωση της επιστηµονικής του αυτογνωσίας και της πολιτικής πράξης. Αναφέροµαι, βέβαια,
στην απολογία του στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών,
στις 7 Απριλίου του 1970, όταν µαζί µε τους συνεργάτες
του δικαζόταν στην περίφηµη δίκη της ∆ηµοκρατικής
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Άµυνας. Χαρακτηριστικό γνώρισµα εκείνης της απολογίας είναι ότι ξεφεύγει, όχι µόνον από τις συµβάσεις του
ίδιου του δικανικού λόγου, αλλά και από εκείνο το είδος
απολογιών, στις οποίες ο κατηγορούµενος, µη αναγνωρίζοντας την νοµιµότητα του Στρατοδικείου, επικαλείται το
φυσικό δικαστή. Το ειδικό ηθικο-πολιτικό βάρος της απολογίας εντοπίζεται σε εκείνο το σηµείο, όπου ο Σάκης
Καράγιωργας αναφέρεται στους λόγους, που τον οδήγησαν στην αντίσταση κατά του καθεστώτος της στρατιωτικής δικτατορίας. Η παράθεση των λόγων αυτών µας δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για την περίπτωση ενός εξεγερµένου διανοούµενου, που µε τις πράξεις του αντιστέκεται εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος. Αντίθετα, ο
Σάκης Καράγιωργας γνωρίζει τη νοµιµοποιητική βάση
της αντιστασιακής του δράσης και την αντιπαραθέτει
προς τη σαθρή νοµιµοποιητική βάση του καθεστώτος της
δικτατορίας. Οι αναφορές του στην κοινοβουλευτική
δηµοκρατία, ως της προνοµιακής µορφής πολιτεύµατος,
όπου οι αποφάσεις για την αναπαραγωγή της κοινωνίας
αποτελούν αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης και επιλογής, φέρνουν στο προσκήνιο τους αντικειµενικούς
λόγους για τους οποίους κάθε πολίτης νοµιµοποιείται να
αντιστέκεται εναντίον ενός αυταρχικού καθεστώτος. Η
πρωτοτυπία του επιχειρήµατος του Σάκη Καράγιωργα,
έγκειται στο γεγονός ότι ακριβώς σ’ αυτό το σηµείο της
απολογίας του αναδεικνύεται ένα σπάνιο ακαδηµαϊκό
ήθος. Σπάνιο, επειδή κατά την ανάπτυξη του απολογητικού του επιχειρήµατος ο Σάκης Καράγιωργας εµπλέκει
και την επιστήµη που ο ίδιος υπηρετεί. ∆ηλαδή, τη ∆ηµό- 26 -

σια Οικονοµική, για την οποία θα µπορούσε κανείς να πει
ότι εξετάζει, µεταξύ άλλων, και το τι ακριβώς και υπό ποίους όρους δίνει ο κάθε πολίτης στην κοινωνία καθώς επίσης και το τι ακριβώς και υπό ποιους όρους δίνει η κοινωνία σε κάθε πολίτη. Την επιστήµη της ∆ηµόσιας Οικονοµικής δεν τη θεωρεί ότι είναι απλώς ένα ξερό κοµµάτι
γνώσεων, ένα σύνολο θετικών πληροφοριών, σαν αυτές
των θετικών επιστηµών, αλλά , αντίθετα, ότι αποτελεί το
υπόβαθρο για τη συνειδητοποίηση του ίδιου του επιστήµονα. Η συνειδητοποίηση αυτή αποτυπώνεται µε ανάγλυφο τρόπο στον τελευταίο λόγο, που ο Σάκης Καράγιωργας αναπτύσσει στην απολογία του για να νοµιµοποιήσει
την αντιστασιακή του πράξη. Αναφέροµαι, βέβαια, στον
απολογισµό, τύπου «δούναι και λαβείν», που ο Σάκης
Καράγιωργας συντάσσει, προς το τέλος της απολογίας
του, για να περιγράψει τη σχέση του µε την ελληνική κοινωνία, µε τον ελληνικό λαό. Το σχετικό απόσπασµα έχει
ως εξής: «Αυτός ο λαός έκανεν πολλάς θυσίας και δαπάνας
χάριν εµού. Με εσπούδασεν εις τα ελληνικά πανεπιστήµια, µε
έστειλεν µε υποτροφίαν δι’ ανωτέρας σπουδάς εις το εξωτερικόν, µε έκανεν καθηγητήν ανωτάτης σχολής και ανώτατον
κρατικόν λειτουργόν. ∆ι’ όλας αυτάς τας θυσίας τι ζητεί ως
αντάλλαγµα από εµέ ο ελληνικός λαός και η πατρίς; Τι ζητεί
από όλους τους πνευµατικούς ανθρώπους; ∆ύο µόνον πράγµατα. Να προσφέρουν τας επιστηµονικάς των υπηρεσίας και
να είναι θεµατοφύλακες των ηθικών και πνευµατικών αξιών
του ελληνικού λαού. Είχα υποχρέωσιν, εποµένως, κύριοι
στρατοδίκαι, να εξοφλήσω αυτό το µεγάλο χρέος µου, ακόµη
και εάν παρίστατο ανάγκη να δώσω και την ζωήν µου».
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Η στιγµή που ο διανοούµενος και ακαδηµαϊκός
δάσκαλος έρχεται να εξοφλήσει το χρέος του αυτό, η
στιγµή που καλείται να ανταποδώσει στο λαό τα όσα εκείνος του είχε προσφέρει, και µάλιστα µε πολλές και πολλών ειδών θυσίες, είναι και η στιγµή κορύφωσης στη ζωή
του διανοούµενου και του ακαδηµαϊκού δάσκαλου. ∆εν
είναι απορίας άξιο, εποµένως, γιατί ήταν ελάχιστοι οι
ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι, που ένιωσαν την ανάγκη να αντισταθούν στη δικτατορία, εξοφλώντας αυτό το συγκεκριµένο χρέος τους.
Βέβαια, στα δικτατορικά καθεστώτα ο φοβερός και
πανίσχυρος αντίπαλος είναι πάντοτε ορατός και η πράξη
αντίστασης είναι πιο άµεση και ευθεία. Όµως, στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία, ο αντίπαλος αλλάζει συχνά
µορφή και η όψη του είναι συνήθως φευγαλέα. Εδώ, το
ακαδηµαϊκό ήθος µπορεί να καµφθεί, όχι από φόβο ή
λιποψυχία, αλλά από καθηµερινές προκλήσεις, ανταλλάγµατα και ιδιοτελείς υπολογισµούς.
Η επίγνωση αυτή αποτελεί για µας µια από τις πιο
σοβαρές παρακαταθήκες, που µας κληρονόµησε µε το
έργο του και τη ζωή του ο Σάκης Καράγιωργας. Μια
παρακαταθήκη που µας είναι σίγουρα πολύ βαριά και την
οποία, όµως, εµείς ούτε θέλουµε, µα ούτε µας είναι δυνατό να αποποιηθούµε.
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ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΣΗΣ
«Καράγιωργας και Μεταπολίτευση.
Η εναλλακτική πολιτική του σκέψη»

µορφή του Σάκη Καράγιωργα είναι αµείλικτο µέτρο
αξιολόγησης των πολιτικών λογικών, των πολιτικών
συµπεριφορών, αλλά και της συνολικής έκβασης της
Μεταπολίτευσης.
Κι αυτό γιατί συµβολίζει την άλλη πολιτική σκέψη, την
άλλη πολιτική στάση ζωής, το άλλο πολιτικό ήθος, που
και τα τρία µαζί σηµατοδοτούσαν µια εναλλακτική στρατηγική και συνέθεταν µια υψηλή και απαιτητική κλίµακα
αξιών, το ανελαστικό διατακτικό της οποίας οδηγούσε σε
ριζική αντίθεση µε τη δροµολογηµένη στρατηγική της
Μεταπολίτευσης.
Αυτή η υψηλή και απαιτητική κλίµακα αξιών, µε ρίζες
στην προδικτατορική περίοδο, σφυρηλατείται και παγιώνεται στο καµίνι του αντιδικτατορικού αγώνα, που στην
περίπτωσή του είχε και πολύ µεγάλο τίµηµα.
Ο επίλογος της απολογίας του στο Στρατοδικείο της
χούντας ορίζει και καθορίζει µε υποδειγµατική σαφήνεια
τη βαθύτερη ουσία του ανελαστικού διατακτικού της
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πολιτικής του ηθικής, που έµελλε να επισφραγίσει, σε
ευθεία προέκταση της αντιστασιακής, και τη µεταπολιτευτική πολιτική στάση ζωής του, χωρίς, εννοείται, υποψία εκπτώσεων.
∆ιαβάζουµε σ’ αυτό το κοµµάτι της απολογίας του:
«Κύριοι στρατοδίκαι, είχα χρέος να αγωνιστώ προς αποκατάστασιν
των δηµοκρατικών ελευθεριών εις την χώραν. Είχα χρέος, πρώτον,
ως άνθρωπος απέναντι της ιστορίας. ∆εύτερον, ως καθηγητής απέναντι εις τους φοιτητάς µου. Τέλος, είχα ένα προσωπικόν χρέος
απέναντι του ελληνικού λαού και της πατρίδος. Αυτός ο λαός έκανεν πολλάς θυσίας και δαπάνας χάριν εµού. Με εσπούδασεν εις τα
ελληνικά πανεπιστήµια, µε έστειλεν µε υποτροφίαν δι’ ανωτέρας
σπουδάς εις το εξωτερικόν, µε έκανεν καθηγητήν ανωτάτης σχολής
και ανώτατον κρατικόν λειτουργόν. ∆ι’ όλας αυτάς τας θυσίας τι
ζητεί ως αντάλλαγµα από εµέ ο ελληνικός λαός και η πατρίς; Τι
ζητεί από όλους τους πνευµατικούς ανθρώπους; ∆ύο µόνον πράγµατα. Να προσφέρουν τας επιστηµονικάς των υπηρεσίας και να
είναι οι θεµατοφύλακες των ηθικών και πνευµατικών αξιών του
ελληνικού λαού. Είχα υποχρέωσιν, εποµένως, κύριοι στρατοδίκαι,
να εξοφλήσω αυτό το µεγάλο χρέος µου, ακόµη και αν παρίστατο
ανάγκη να δώσω και την ζωήν µου». (Σάκης Καράγιωργας.
Μελέτες-Άρθρα-Οµιλίες, 3ος τόµος, σελ. 18-19, Εκδ. ΙΣΚ,
Αθήνα 1994).
Ο ελληνικός, λοιπόν, λαός, κατά τον Καράγιωργα,
ζητά απ’ τους πνευµατικούς του ανθρώπους να τον υπηρετούν µε τις γνώσεις τους και να είναι οι θεµατοφύλακες
των ηθικών και πνευµατικών του αξιών.
Αυτή η υψηλή αίσθηση του χρέους ήταν γι’ αυτόν υπέρτατος και δια βίου νόµος της συνείδησής του. Που σηµαί- 30 -

νει πως η λειτουργία αυτού του νόµου καθόρισε χωρίς αναιρετικά διλήµµατα την πολιτική του στάση και κατά τη
Μεταπολίτευση, µε τους διαφορετικούς προφανώς όρους
και τις διαφορετικές ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων του
µεταπολιτευτικού περιβάλλοντος, που όµως σε καµιά περίπτωση δεν επέτρεπαν ελαστικοποίηση και ρευστοποίηση
του εσώτερου πυρήνα αυτού του χρέους.
Ας ιχνηλατήσουµε όµως τα πολύ βασικά σηµεία της
µεταπολιτευτικής πολιτικής διαδροµής του Σάκη Καράγιωργα, προσπαθώντας να φωτίσουµε και να αναδείξουµε
την πολύ προωθηµένη πολιτική του σκέψη, που, καθώς η
διαχείριση του µεταπολιτευτικού τέλµατος συνεπάγεται
το τέλµα της διαχείρισης και την ανακύκλωση των επιτεινόµενων αδιεξόδων, εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και
να σηµατοδοτεί τη στρατηγική διεξόδου, σε αντινεοφιλελεύθερη προφανώς ή, όπως θα έλεγε ο ίδιος, σε αντιµονεταριστική κατεύθυνση.
Στο πρώτο σηµείο αυτής της πολιτικής ιχνηλασίας,
στην αυτονόητη δηλαδή αντίθεσή του στην πολιτική του
συντηρητικού µπλοκ εξουσίας, που ανέλαβε τη «δοτή»
διακυβέρνηση της χώρας µας µετά την κατάρρευση της
χούντας, δεν νοµίζω πως χρειάζεται να επιµείνουµε. Ο
σοσιαλιστής Σάκης Καράγιωργας δεν µπορούσε παρά να
βρεθεί απέναντι, στην άλλη όχθη, χωρίς όµως απλοϊκά
ισοπεδωτικές θεωρήσεις και χωρίς να παραβλέπει τον
συντελούµενο συντηρητικό εκσυγχρονισµό, σίγουρα εγγενώς οριακό, απ’ αυτή την εξουσία. Κι όχι µόνο χωρίς να
παραβλέπει, αλλά πρωτίστως αυτός να βλέπει και να
ερµηνεύει σωστά το χαρακτήρα του πολιτικού εκσυγχρο- 31 -

νισµού που αρχιτεκτόνησε ο Καραµανλής. Εννοώ το
µεταπολιτευτικό πολιτικό σύστηµα της δικοµµατικής
συγκυριαρχίας, που αν το είχε αναλύσει σωστά η µεταπολιτευτική Αριστερά, θα είχε βγάλει απ’ το λαιµό της την
αντιδεξιά, µε όρους παρελθόντος, θηλειά και θα αντιµάχονταν τη σύγχρονη δεξιά στη δικοµµατική διαχειριστική
της έκφραση και όχι το φάντασµά της, κάτι που απλώς
εκτόνωνε τη σωρευµένη οργή του αριστερού και δηµοκρατικού κόσµου, που είχε υποστεί το µετεµφυλιακό κράτος της ∆εξιάς και τη χούντα που κυοφορήθηκε στα σπλάχνα του.
Γράφει επ’ αυτού ο Καράγιωργας: «Τα κέντρα εξουσίας
προετοίµασαν µια πολιτική διάρθρωση του εξής τύπου: ∆ύο αστικά
κόµµατα που να έχουν βασικό στρατηγικό σκοπό τη διαχείριση της
καπιταλιστικής ανάπτυξης και κυρίως τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής αστικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτά τα κόµµατα θα
εναλλάσσονταν στην εξουσία. Γιατί δύο κόµµατα; Γιατί κάθε
εκσυγχρονισµός έχει ένα κόστος που πέφτει στις πλάτες κάποιας
κοινωνικής οµάδας. Αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια θα την απορροφά µια το ένα κόµµα και µια το άλλο».(Σάκης Καράγιωργας.
Μελέτες-Άρθρα-Οµιλίες, 3ος τόµος, σελ. 204).
Ανεξάρτητα απ’ το πώς εφαρµόστηκε και πώς λειτούργησε αυτή η στρατηγική στα ελληνικά δεδοµένα κι ανεξάρτητα απ’ το αν ο Ανδρέας Παπανδρέου προσχώρησε σ’ αυτή
µάλλον µετά το ’75, δεν παύει να είναι επιλογή που έβαλε σε
άλλες λογικές, δοκιµασµένες δεκαετίες πριν στο δυτικό
κόσµο, τη λειτουργία του πολιτικού µας συστήµατος.
Αφήνοντας για πιο κάτω τις επιπτώσεις της παρωχηµένης αντιδεξιάς πολιτικής της µεταπολιτευτικής Αριστε- 32 -

ράς, περνώ στο δεύτερο σηµείο της µεταπολιτευτικής
πορείας του Καράγιωργα, κοµβικό σηµείο, που είναι η
επιλογή του Πα.Σο.Κ., τραυµατικά άδοξη επιλογή, όπως
όλοι ξέρουµε.
∆εν έχουν νόηµα τα πώς και τα γιατί αυτής της επιλογής, που σε κάθε περίπτωση µπορεί να γίνει κατανοητή
µόνο στις ιδιαίτερες συνθήκες που συντελέστηκε. Έχει
όµως νόηµα η υπόµνηση πως ο Σάκης Καράγιωργας συνδέονταν στενά µε τον Ανδρέα απ’ την προδικτατορική
περίοδο. Όπως έχει νόηµα η υπόµνηση πως ήταν απ’
τους υπέρµαχους της συνεργασίας της «Άµυνας» µε τον
Ανδρέα κι έριξε όλο το αυξηµένο του βάρος υπέρ αυτής
της συνεργασίας, αντιµετωπίζοντας µε καλοπιστία τον
παλιό του φίλο και πιστεύοντας πως η ρήτρα των δηµοκρατικών διαδικασιών, τέταρτη καταστατική αρχή της
«∆ιακήρυξης της 3ης του Σεπτέµβρη», θα απέτρεπε τις
όποιες πιθανές εµπλοκές.
Όπως και να ’χει, ο σοσιαλιστής Καράγιωργας, σ’ εκείνη την τόσο κρίσιµη για τον τόπο αφετηρία, επέλεξε έναν
νεότευκτο σοσιαλιστικό σχηµατισµό απολύτως πεπεισµένος για την αναγκαιότητα ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού
Κόµµατος, ενός δυναµικού και ριζοσπαστικού Κόµµατος
της νέας Αριστεράς στον τόπο µας, µε δεδοµένες τις εγγενείς αδυναµίες και το πολιτικό/ιδεολογικό βραχυκύκλωµα
της παραδοσιακής Αριστεράς.
Η µεγάλη όµως εµπλοκή στη λειτουργία του Πα.Σο.Κ.
και µαζί της η ρήξη Πα.Σο.Κ. – Καράγιωργα δεν άργησε.
Αναφέροµαι στη µεγάλη κρίση και σύγκρουση του ’75, µε
τις δεκάδες και εκατοντάδες διαγραφές στελεχών, µεταξύ
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των οποίων και ο ίδιος ο Καράγιωργας. Πρόκειται για ένα
κρίσιµο πολιτικό επεισόδιο, που προσδιόρισε το χαρακτήρα του Πα.Σο.Κ. και διαµέσου αυτού την πορεία της
Μεταπολίτευσης συνολικότερα, όσο κι αν µια τέτοια
ερµηνευτική αναγωγή µοιάζει υπερβολική ή και ανεδαφική ακόµη.
Στη διάρκεια πάντως αυτής της κρίσης, µέσα απ’ την
οποία αναδύθηκε το αρχηγικό Πα.Σο.Κ. µε το βυθό του,
από όπου και η ύβρις του Προσυνεδρίου («Κάτσε κάτω
κουλοχέρη») µε το βαθύτερο συµβολισµό της, αναµετρήθηκαν στην πρώϊµη µορφή τους οι δυο κυρίαρχες αντιλήψεις, όχι µόνο για τη λειτουργία του νεοϊδρυµένου Κόµµατος, αλλά και οι δυο κυρίαρχες αντιλήψεις για τη συνολικότερη λειτουργία του µεταπολιτευτικού πολιτικού µας
συστήµατος. ∆εν επρόκειτο δηλαδή για µια κρίση που
προέκυψε από διαδικαστικού χαρακτήρα αίτια, που κι
αυτά σίγουρα δεν έλειψαν, αλλά για µια πολύ βαθιά κρίση
µέσα απ’ την οποία µπορούσαν (ίσως) να αναγνωστούν
και οι πολιτικές συντεταγµένες της Μεταπολίτευσης.
Για τον Σάκη Καράγιωργα η δηµοκρατία δεν ήταν
είδος πολυτελείας, που µπορούσε και να λείψει απ’ το
πολιτικό τραπέζι του Πα.Σο.Κ. Ως υπέρτατο µέσο και
υπέρτατος σκοπός η ίδια, αποτελούσε το θεµέλιο της
ύπαρξής του, τον πρωταρχικό και αναπαλλοτρίωτο όρο
για να πετύχει τους στόχους του, κοντινούς και µακροπρόθεσµους, των οποίων επίσης ήταν η βαθύτερη ουσία.
∆εν ήταν, δηλαδή, απλώς η εγγύηση για να οδηγηθεί το
Πα.Σο.Κ. στην επιτυχία, αλλά ταυτοχρόνως η εγγύηση
και η ουσία αυτής της επιτυχίας. Γιατί, ο Καράγιωργας
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ήξερε καλά πως χωρίς δηµοκρατία τα πάντα µεταπίπτουν
σε µέσα προς σκοπόν, µε συνέπειες που δεν ήταν και πολύ
δύσκολο να τις φανταστεί κανείς. ∆εν χωρούσε γι’ αυτό
συµβιβασµός ή ανοχή στην κατάργηση των δηµοκρατικών διαδικασιών στη λειτουργία του Πα.Σο.Κ. απ’ τον
Ανδρέα. Το χάσµα ήταν µέγα και η ρήξη µοιραία και
αναπότρεπτη. Το αρχηγικό Κοµµατικό µοντέλο, µε τα
αρχικά ποπουλίστικα χαρακτηριστικά του, έπληττε στη
δηµοκρατική καρδιά της την πολιτική φιλοσοφία του
σοσιαλιστή Καράγιωργα, που, σε ριζική µε τον Ανδρέα
αντίθεση, πίστευε πως: «Το σοσιαλιστικό Κόµµα πρέπει να
αποτελέσει τον ισχυρότερο µηχανισµό πολιτικής διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων στην ιδέα της κοινωνικής δηµοκρατίας. Λόγω
της σηµασίας που έχει η εγχάραξη της ιδέας αυτής για τη λειτουργία της κοινωνικής δηµοκρατίας, το σοσιαλιστικό κόµµα θα
πρέπει να είναι περισσότερο όργανο ιδεολογικής και πολιτικής
διαπαιδαγώγησης και λιγότερο όργανο πολιτικής εξουσίας. Βασική προϋπόθεση για να επιτελέσει αυτόν το ρόλο είναι ότι το ίδιο
το σοσιαλιστικό Κόµµα θα πρέπει να είναι δηµοκρατικά οργανωµένο». (Σάκης Καράγιωργας. Μελέτες - Άρθρα - Οµιλίες,
3ος τόµος, σελ. 275).
Ο Αντρέας ήθελε Κόµµα-εργαλείο, για να πάρει και να
διαχειριστεί την εξουσία στο όνοµα της ελληνικής κοινωνίας, όχι, όπως ο Καράγιωργας, Κόµµα-σχολείο, που
πρωτίστως θα διαπαιδαγωγούσε δηµοκρατικά και ιδεολογικά τα µέλη του, για να µπορούν να ανταποκριθούν στον
δηµοκρατικό και σοσιαλιστικό πολιτικό τους ρόλο µε τη
συµµετοχή και για λογαριασµό της ίδιας της ελληνικής
κοινωνίας. Η πολιτική, όπως είναι προφανές, φιλοσοφία
- 35 -

του ενός βρισκόταν επί της ουσίας στον αντίποδα της
πολιτικής φιλοσοφίας του άλλου.
Το τρίτο σηµείο σ’ αυτή τη µεταπολιτευτική ιχνηλασία
των πολιτικών βηµάτων του Καράγιωργα είναι αυτό της
«Συµµαχίας» του ’77, όπου, µετά το Πα.Σο.Κ., κρίθηκε
εξίσου άδοξα και η δεύτερη ελπίδα του, µικρότερη αυτή,
για µια ποιοτική προοδευτική παρέµβαση στην πολιτική
µας ζωή.
Με αφορµή αυτό το εγχείρηµα-πείραµα ο Σάκης
Καράγιωργας διατύπωσε τις βασικές κατευθύνσεις µιας
συνολικής για το αριστερό και προοδευτικό κίνηµα στρατηγικής (Σάκης Καράγιωργας. Μελέτες-Άρθρα-Οµιλίες,
3ος τόµος, σελ. 107-112), που, µετά την αποτυχία της
«Συµµαχίας», φάνηκε να αποτελεί τη βάση και του ενιαίου ΣΥΝ της Αριστεράς και της Προόδου. Πάλι όµως
χωρίς αποτέλεσµα. Κι έχει σχεδόν ξεχαστεί πως και το
όνοµα του ΣΥΝ, εννοιολογικά τουλάχιστον, είχε τότε
προαγγελθεί απ’ τον Καράγιωργα, που πρώτος αυτός
µιλούσε για «συνασπισµό των αριστερών και προοδευτικών δυνάµεων».
Έχω την πεποίθηση πως αυτή η οιονεί στρατηγική
Καράγιωργα µπορεί, επικαιροποιούµενη, να αποτελέσει
και σήµερα βάση για το ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό κίνηµα του τόπου µας, αν θέλει να ξεπεράσει τον
πολυκατακερµατισµό και τη χρόνια κακοδαιµονία του.
Γιατί, χωρίς την ενωτική, δηµοκρατική και κινηµατική
λογική ενός συνασπισµού αριστερού ιδεολογικού πλουραλισµού και πολιτικής ενότητας όλων των δυνάµεων της
ευρύτερης Αριστεράς και της προόδου, που θα αντιπα- 36 -

ρατεθεί στη δικοµµατική συγκυριαρχία και στους ιδεολογικούς πρωτίστως µηχανισµούς της, χωρίς δηλαδή τα
όσα σηµατοδοτούσε η πολιτική λογική του Καράγιωργα
απ’ το 1977 ακόµη, το αριστερό δηµοκρατικό και προοδευτικό κίνηµα δεν θα βρει το στέρεο βηµατισµό του
προς το µέλλον.
Είχα την τύχη να συνεργαστώ µαζί του για την αναδιατύπωση της περί «συνασπισµού» ιδέας του στα µέσα της
δεκαετίας του ’80. Κι ήταν καθοριστική η βοήθειά του για
µια επ’ αυτού εισήγησή µου σε ένα συνέδριο στα Χανιά,
τον Ιούνιο του ’85, όπου ο ίδιος, µε µια µνηµειώδους
απλότητας και ουσίας οµιλία του, την τελευταία δυστυχώς
της ζωής του, αποκάλυψε µε ενάργεια όλο το παιγνίδι της
ιδεολογικοπολιτικής παραπλάνησης των σοσιαλιστικών
Κοµµάτων της Ευρώπης και στα καθ’ ηµάς της ιδεολογικοπολιτικής παραπλάνησης του Πα.Σο.Κ. στο πλαίσιο
της ελληνικής δικοµµατικής συγκυριαρχίας (Σάκης
Καράγιωργας. Μελέτες-Άρθρα-Οµιλίες, 3ος τόµος, σελ.
298-305).
Στηριζόµενος κυρίως σ’ αυτή του την οµιλία, όχι όµως
µόνο σ’ αυτήν, περνώ στο τέταρτο και τελευταίο σηµείο
της µεταπολιτευτικής ιχνηλασίας των βηµάτων του Σάκη
Καράγιωργα, που έχει ακριβώς σχέση µε τις αληθινά
µαρξιστικές και γι’ αυτό πολύ προωθηµένες αναλύσεις για
το ρόλο του Πα.Σο.Κ. ως Κόµµατος εξουσίας, την ώρα
που τα Κόµµατα της Αριστεράς παρέµεναν αφελώς, όπως
έχουµε προαναφέρει, παγιδευµένα στις παρωχηµένες
αντιδεξιές πολιτικές και στα συνακόλουθα περί προοδευτικών δυνάµεων της «αλλαγής», χωρίς να µπορούν να
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αντιληφθούν πως η αντίθεση δεν ήταν πια εναντίον της
παλιάς «∆εξιάς», µε φόντο µάλιστα τα ξερονήσια, αλλά
εναντίον της δεξιάς πολιτικής και της σύγχρονης δικοµµατικής της έκφρασης στον τόπο µας.
Θα δώσω δείγµατα µόνο αυτών των επιβεβαιωµένων
απ’ την έκβαση των τριών πρώτων δεκαετιών της Μεταπολίτευσης αναλύσεων, όχι µόνο γιατί η βαθύτερη λογική
τους εξακολουθεί να είναι επίκαιρη, καθώς η Μεταπολίτευση των επιγόνων ανακυκλώνει και επιτείνει τα αδιέξοδα του τόπου µας, αλλά και για να µην υπάρχει η εντύπωση πως κανείς δεν είδε και δεν µίλησε για τα κακώς
γιγνόµενα, ή, πολύ περισσότερο, για να µην υπάρχει η
εντύπωση πως πήγε έτσι η Μεταπολίτευση γιατί δεν γινόταν αλλιώς.
1ον δείγµα: Τον ∆εκέµβρη του ’81, µε τον ενθουσιασµό
της «αλλαγής» στο κατακόρυφο, λίγο δηλαδή µετά τις
νικηφόρες για το Πα.Σο.Κ. εκλογές, ο Καράγιωργας, που
έβλεπε πίσω απ’ την επιφάνεια των πραγµάτων, φαινόταν
παράταιρος και ξένιζε καθώς χαρακτήριζε την περιώνυµη πασοκική αλλαγή «εναλλαγή για εκσυγχρονισµό της
ελληνικής αστικής εξουσίας» και προσγείωνε τους πάντες
στα δεδοµένα της πραγµατικότητας. ∆ιαβάζουµε σε συνέντευξή του στην εφηµ. ΑΥΓΗ (13.12.’81): «Κολοσσιαίας
σηµασίας, µπορώ να πω ιστορικής σηµασίας γεγονός, ήταν το εκλογικό αποτέλεσµα της 18ης Οκτωβρίου. Βασικά όµως όχι όπως
ερµηνεύουν το αποτέλεσµα τα δηµοκρατικά κόµµατα, ότι δηλαδή
µετά την άνοδο του Πα.Σο.Κ. στην εξουσία διώχτηκε οριστικά η
∆εξιά κι έχουµε απαρχή σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού. Αυτά,
ψυχρά θεωρώντας τα, είναι ευσεβείς πόθοι». Κι εξηγώντας τον
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πραγµατικό χαρακτήρα της «αλλαγής» στο πλαίσιο του
συντελούµενου µεταπολιτευτικού αστικού εκσυγχρονισµού («έγινε, σηµείωνε, και στον τόπο µας µια αλλαγή στην πολιτική διάρθρωση, όµοια µ’ εκείνη που άρχισε από παλιά και συνεχίζεται στους προηγµένους καπιταλιστικούς µηχανισµούς της
∆ύσης»), ξεκαθάριζε νωρίς-νωρίς πως το Πα.Σο.Κ. όχι
µόνο την υποσχόµενη «αλλαγή» αλλά ούτε και τον αστικό
εκσυγχρονισµό δεν θα µπορέσει εύκολα να προχωρήσει.
Κι αυτό γιατί, αφενός µεν θα σκοντάψει «στο ότι η οικονοµία µας µαστίζεται από µια µορφή διαρθρωτικής κρίσης, το στασιµο- πληθωρισµό», εξηγώντας τι σηµαίνει αυτό (παίρνεις µέτρα
κατά του πληθωρισµού και αυξάνεται η ανεργία, παίρνεις µέτρα
κατά της ανεργίας και αυξάνεται ο πληθωρισµός), και αφετέρου
γιατί το Πα.Σο.Κ. δεν δηµιούργησε το αναγκαίο στελεχικό δυναµικό, που θα µπορούσε να σηκώσει στους ώµους
του την όποια εκσυγχρονιστική προσπάθεια. Έλεγε, λοιπόν, πολύ απλά ο Καράγιωργας, ούτε δυο µήνες µετά τις
εκλογές του ’81, πως το Πα.Σο.Κ. όχι µόνο «αλλαγή» δεν
θα κάνει, αλλά ούτε και αστικού τύπου εκσυγχρονισµό.
Σχόλια για την προβλεπτικότητα και την εγκυρότητα της
ανάλυσής του νοµίζω πως δεν χρειάζονται.
2ον δείγµα: Αναλύοντας µε µοναδική απλότητα, µέγας
δάσκαλος γαρ, τα βαθύτερα αίτια των αδιεξόδων της διαχειριστικής πολιτικής των σοσιαλιστικών (κατ’ όνοµα)
Κοµµάτων της Ευρώπης, µαζί και του Πα.Σο.Κ., αναφέρεται στον ιδιαίτερο ρόλο τους στη διαχείριση της κρίσης
των κοινωνιών τους: «Τα Κόµµατα αυτά, λέει, ουσιαστικά δεν
είναι σοσιαλιστικά. Είναι αστικά Κόµµατα, που ντύνονται το µανδύα του σοσιαλισµού για να νοµιµοποιηθούν σε αριστερές µάζες
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του λαού, έτσι ώστε να περάσουν την εκσυγχρονιστική πολιτική του
καπιταλισµού χωρίς κοινωνικές εντάσεις και αναταραχές… Πρόκειται για ένα νεό, γκραµσιανού τύπου, ιδεολογικοπολιτικό µπλοκ
εξουσίας που χρησιµοποιεί την ιδεολογία του σοσιαλισµού για να
εγκλωβίζει µάζες λαού και για να µπλοκάρει κοινωνικές εντάσεις
και αναταραχές απ’ την πλευρά των λαϊκών στρωµάτων». (Σάκης
Καράγιωργας. Μελέτες-Άρθρα-Οµιλίες, 3ος τόµος, σελ.
303). Η σωστή ανάγνωση απ’ τον Καράγιωργα της πασοκικής διακυβέρνησης στα υποτίθεται πιο αριστερά πρώτα
τέσσερα χρόνια – αναφέρω ενδεικτικά τις αναλύσεις του
για την οριζόντια ενδοταξική αναδιανοµή του εισοδήµατος µέσα στην ίδια την εργατική τάξη µε την περίφηµη
Α.Τ.Α., που ούτε λίγο ούτε πολύ είχε παρουσιαστεί σαν
σοσιαλιστικό µέτρο, αλλά και τις αναλύσεις του για εκείνες τις απίθανες κοινωνικοποιήσεις, που επίσης είχαν
παρουσιαστεί σαν µέτρο, πολύ προωθηµένης µάλιστα
σοσιαλιστικής πολιτικής – η σωστή, λοιπόν, ανάγνωση της
πασοκικής διακυβέρνησης δεν άφηνε περιθώρια ψευδαισθήσεων.
3ον και τελευταίο δείγµα: Στο πλαίσιο αυτών των καίριων αναλύσεών του ο Σάκης Καράγιωργας εισάγει και
έναν όρο κλειδί, για να κατανοηθεί η σύνθετη πολιτική
του κυρίαρχου αστικού µπλοκ εξουσίας µέσα απ’ τον αριστεροφανή πόλο των σοσιαλιστικών Κοµµάτων, εννοώ
την ιδεολογικοπολιτική παραπλάνηση, που ήταν βασική
διάσταση, αν όχι η αιχµή, αυτής της πολιτικής, καθώς
κατέστησε εν πολλοίς αχρείαστη, συνεργούσης τώρα και
της υπερεξουσίας των Μ.Μ.Ε., τη συνήθη παλαιότερα
αυταρχική και κατασταλτική πολιτική αυτού του κυρίαρ- 40 -

χου µπλοκ εξουσίας. Θεωρώντας καθοριστική και όρο εκ
των ων ουκ άνευ τη βαθιά δηµοκρατική και βαθιά ιδεολογικοπολιτική διαπαιδαγώγηση στο πλαίσιο των αριστερών Κοµµάτων (δεν γίνεται, έλεγε, σοσιαλισµός χωρίς σοσιαλιστές!), ανέδειξε, αντιστοίχως, όσο κανένας άλλος και τη
σηµασία της πολυδιάστατης ιδεολογικοπολιτικής παραπλάνησης, που προωθείται µε τους εγχώριους και τους
διεθνείς µηχανισµούς της αστικής εξουσίας και προπαντός µε την ενσωµάτωση ενός µεγάλου µέρους της διανόησης, κατά προτίµηση πρώην αριστερής ή εµφανιζόµενης ως αριστερής. « Ένας άλλος τρόπος, γράφει ο Καράγιωργας, πέραν του κατασταλτικού, για να περάσει η µονεταριστική πολιτική της κυρίαρχης αστικής εξουσίας είναι η ιδεολογικοπολιτική παραπλάνηση του λαού. Μια µορφή τέτοιας παραπλάνησης είναι το να εγχαραχτεί στο λαό πως για όλα τα δεινά, την ανεργία, τον πληθωρισµό κ.λπ., φταίει το κράτος. Τέτοιου είδους παραπλάνηση επιχειρούν τα συντηρητικά αστικά Κόµµατα, όπως η Ν.∆.
Μια άλλη σοβαρότερη ιδεολογικοπολιτική παραπλάνηση, για να
περνάει η µονεταριστική πολιτική χωρίς κοινωνικές εντάσεις, είναι
ο µανδύας του σοσιαλισµού που ντύνονται ορισµένα αστικά Κόµµατα, όπως το Πα.Σο.Κ.». (Σάκης Καράγιωργας. ΜελέτεςΆρθρα-Οµιλίες, 3ος τόµος, σελ. 296). Κι αναλύει βασικές
πτυχές αυτής της παραπλάνησης, στις οποίες εµείς, µε
την µετά το ’85 εµπειρία της διφυούς, αντρεϊκής και σηµιτικής, πολιτείας Πα.Σο.Κ., θα µπορούσαµε να προσθέσουµε πολλά, καθώς η πολιτική της παραπλάνησης είχε
εξελιχθεί σε δεύτερη φύση αυτής της πολιτείας.
Κλείνοντας την περιληπτική και ενδεικτική αναφορά
µου στη µεταπολιτευτική εναλλακτική πολιτική σκέψη
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του Σάκη Καράγιωργα, θέλω να επισηµάνω πως κρίνει
στη βάση µιας ξεκάθαρης αριστερής πολιτικής αντίληψης για την πορεία του τόπου µας, πως κρίνει στη βάση
ενός ξεκάθαρου σοσιαλιστικού οράµατος, που έχει ως
καρδιά του τη δηµοκρατία και την ελευθερία. Κι αυτό ως
σύγχρονος µαρξιστής της νέας Αριστεράς, που δεν παγιδεύεται σε παραλλαγές των πάσης φύσεως θεολογισµών,
των πάσης φύσεως δογµατισµών, και που θεωρεί απολύτως διαλεκτική και αδιαίρετη τη σχέση παιδείας, δηµοκρατίας, ελευθερίας και σοσιαλισµού, χωρίς να αφήνει
κανένα περιθώριο ανοχής σε λογικές και πρακτικές, που
παρεξέκλιναν απ’ το υψηλό διατακτικό που απέρρεε απ’
αυτή του την παραδοχή. Ήταν τέτοια η βίωση των δηµοκρατικών και σοσιαλιστικών ιδεωδών, τέτοια η δηµοκρατική και σοσιαλιστική συνειδητοποίησή του, ώστε έκανε
τις πολιτικές του επιλογές χωρίς να «ψάχνεται», χωρίς να
έχει διλήµµατα, µε την ίδια σχεδόν φυσικότητα που έλεγε
την καληµέρα του. Ήταν ένας λόγω τε και έργω δηµοκράτης, ήταν ένας λόγω τε και έργω σοσιαλιστής.
Η µορφή του Καράγιωργα σίγουρα ενοχλεί. Ενοχλεί
την πολιτική της ενοχής και την κοινωνία της συνενοχής.
Ενοχλεί την εξουσία της ενοχής και τη διανόηση της συνενοχής. Ενοχλεί, γιατί θυµίζει πως υπήρχε κι άλλος δρόµος
στη Μεταπολίτευση. Ενοχλεί, γιατί θυµίζει πως και τώρα,
στη Μεταπολίτευση των επιγόνων, µε τη µελαγχολία να
επικάθηται στους ορίζοντές µας, υπάρχει κι άλλος δρόµος.
- Μπορούσαµε να προχωρήσουµε αλλιώς, χωρίς να
φάµε κι εµείς, όπως θα ξανάλεγε, το ψωµί του µέλλοντος
των παιδιών µας.
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- Μπορούµε να προχωρήσουµε αλλιώς, χωρίς να υποθηκεύουµε διαρκώς το µέλλον του τόπου µας.
Ο Σάκης Καράγιωργας, που ένιωθε δια βίου χρεωµένος στο λαό που τον γέννησε, συµβολίζει αυτόν τον άλλο
δρόµο προς το µέλλον, όπως τον σηµατοδότησε:
- µε τη ριζοσπαστική πολιτική του σκέψη, δηµοκρατική και σοσιαλιστική
- µε την υποδειγµατική πολιτική του συνέπεια, καθώς
ήταν παντελώς έξω απ’ τη φύση του το άλλα σκεπτόµαστε,
άλλα λέµε κι άλλα κάνουµε
- µε το αξεπέραστο, τέλος, ήθος, µε το οποίο επισφράγισε όλα τα βήµατα της ζωής του.
- Η µνήµη του, είκοσι χρόνια απ’ το θάνατό του, είναι
πυξίδα προσανατολισµού!
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ΝΙΚΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Τον Σάκη Καράγιωργα να µνηµονεύουµε σύντροφοι»

« ο µέλλον µας είναι ήδη παρόν». Αυτή η γνωστή αποφθεγµατική ρήση, ήταν ο κωδικός, που επικοινωνούσαµε,
όσοι από το φοιτητικό κίνηµα και τη δηµοκρατική νεολαία, µετείχαµε στη «∆ηµοκρατική Άµυνα», που δηµιουργήθηκε αµέσως µετά την 21η Απριλίου. Το κωδικοποιηµένο µήνυµα, που πήρα, την άνοιξη του 1968, µετά τις συλλήψεις των τριών πρώτων οµάδων της ∆ηµοκρατικής Άµυνας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, µε οδήγησε, ένα περίεργο, όπως εξακολουθεί να παραµένει µέσα µου, αποµεσήµερο, στους έρηµους διαδρόµους του Βασιλικού Ιδρύµατος Ερευνών, στο γραφείο του καθηγητή Καράγιωργα, για
να ξαναφτιάξουµε τις σκόρπιες παράνοµες επαφές.
Ο Σάκης, µέσα σ’ ένα γραφείο γεµάτο απ’τα γλυκά
χρώµατα και τις ανταύγειες του ήλιου, που έγερνε, οικείος και θεληµατικός, τρυφερός και συνεπαρµένος, από
όσα έφλεγαν µέσα του κι έφεγγαν στο πρόσωπό του, είναι,
έτσι, ολοζώντανος µπροστά µου και σήµερα, µε αυτό το
µοναδικό χαµόγελό του.
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Στο σπίτι του Στέργιου Αγγελίδη, πρωί – πρωί ήταν,
που έµαθα από τη µητέρα του τη Θεοπούλα, ότι στα χέρια
ενός καθηγητή έσκασε µια βόµβα. Κι όταν αργότερα, πιάστηκα εντελώς τυχαία, χωρίς ποτέ ούτε µέχρι και την
καταδίκη µας, να προκύψει τίποτε, που να αποκαλύψει
την κοινή µας δράση, ήταν στην αποµόνωση της Ασφάλειας Προαστίων, στο Ν. Ηράκλειο, µετά το ΕΑΤ – ΕΣΑ
και τα Πευκάκια στη ∆ροσιά, που άκουγα τον ενωµατάρχη – δεσµοφύλακα να µου περιγράφει µε δέος το πώς
µάθαινε ο Σάκης να χρησιµοποιεί το γερό αριστερό του
χέρι, εκεί στο ίδιο δεσµωτήριο, και να µου δείχνει, σαν να
επρόκειτο για ιερό σηµάδι, τις χαρακιές στην κάσα της
πόρτας, µε τις οποίες µέτραγε την εφιαλτική αποµόνωση
µε τα άγρια χτυπήµατα στην πληγή, που πυορροούσε και
τα τραντάγµατα του τραυµατισµένου του κεφαλιού στον
τοίχο, από τους βασανιστές του.
Ύστερα, στο κοινόβιο των φυλακών Αβέρωφ, προφυλακισµένοι µετά την αποµόνωση, στο εδώλιο του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθήνας, επί δεκαπέντε µέρες «στη
δίκη των 35 της Άµυνας», όπως δηµοσιογραφικά προβλήθηκε, σκόρπιοι µετά στο Ιτζεδίν, στην Κέρκυρα, στο
Γεντή – Κουλέ, στα Τρίκαλα, την Αίγινα και τον Κορυδαλλό, µοιραστήκαµε βιώµατα από εκείνα που πονάνε και
δένουν τις ανθρώπινες υπάρξεις, που καθηλώνουν κι απελευθερώνουν τις συνειδήσεις, που ξεπερνούν τη συγκυρία
κι απλώνουν σ’όλες τις εποχές την ευεργεσία τους.
Τί ξέρουν σήµερα για τον Σάκη Καράγιωργα, όσοι κι
όσες γεννήθηκαν από το 1970 και µετά; Όσα αποσπασµατικά, από διάφορα επετειακά αφιερώµατα, περισώζο- 46 -

νται. Αρκετά, µέσα από αυθεντικές διηγήσεις και τίµιες
αναφορές. Επίσης, αρκετά, κι από εξωραϊσµένες εξιστορήσεις, που προτάσσουν ρόλους και πρόσωπα δήθεν
πρωταγωνιστών, που στρεβλώνουν την αντικειµενική αλήθεια και την ιστορική εκτίµηση. Ο Σάκης δεν µιλούσε
γι’αυτά. Συνειδητοποιούσε και ζούσε όσα πίστευε, µε
όποιο κόστος. Κοίταζε µπροστά, προς τους ανοιχτούς και
µακρινούς ορίζοντες.
Ο Σάκης Καράγιωργας, µε τον άµεσο κίνδυνο της
θανατικής ποινής πάνω από το κεφάλι του, αγέρωχος την
ώρα της απολογίας του, για το πολλαπλό χρέος του έναντι
της πατρίδας και του λαού µας, να εξευτελίζει τους δικτάτορες. Ο Σάκης Καράγιωργας, µε τα θραύσµατα στο
κεφάλι κι ανοιχτές τις πληγές στο χέρι, δεµένος στ’αµπάρι του µεταγωγικού, κάθε φορά που η διεθνής πίεση και
η επιδείνωση των τραυµάτων του, δυσκόλευαν τη χούντα,
να πηγαινοέρχεται από το Καλάµι της Κρήτης στο Νοσοκοµείο Κρατουµένων της Αθήνας, να ξεπερνά τον ανθρώπινο πόνο και να στέλνει µηνύµατα καρτερικότητας κι
ελπίδας σ’όλες τις φυλακές, µε τους άλλους κρατούµενους
της µεταγωγής, που τον φρόντιζαν και τον αγάπαγαν ανυπόκριτα. Ο Σάκης Καράγιωργας, γεµάτος ενθουσιασµούς
και δυνάµεις για τη µεταδικτατορική Ελλάδα, να δέχεται
σαν αστροπελέκι την ύβρη «κάτσε κάτω κουλοχέρη», αλλά
τίποτε να µην επηρεάζει την περήφανη στάση και την
αγωνιστική αξίωση της ζωής του. Προσπερνούσε µε
κατανόηση τέτοιες εµπειρίες, ως δοκιµασίες των άλλων κι
όχι δικές του, αλλά και µε πικρούς προβληµατισµούς για
το πόσο ο εσωκοµµατικός φατριασµός µπορεί να ακυρώ- 47 -

νει την διαπλαστική δύναµη της πολιτικής, ως παιδαγωγού συνειδητών πολιτών.
∆υστυχώς, στις σηµερινές συνθήκες, που είναι έντονα
και διάχυτα τα συµπτώµατα πολιτικού µιθριδατισµού,
πνευµατικής ρινοκερίτιδας και κοινωνικής συνενοχής, ο
Σάκης Καράγιωργας, ως εµβληµατική ιστορική ύπαρξη,
είναι πιο µακριά από ότι δείχνουν τα είκοσι χρόνια από
το θάνατό του. Βλέπει αυτά που κατακλύζουν το δηµόσιο
χώρο κι αναµετράει αυτά για τα οποία πήγαµε φυλακή,
µε περίσκεψη και οργή, για τα όσα χάθηκαν κι ευτελίστηκαν στο δρόµο.
Σε όλα τα πεδία της ζωής και δράσης, σε όλα τα επίπεδα στοχασµού κι επιστήµης, ο Σάκης Καράγιωργας συµβολίζει το διαφορετικό, ριζοσπαστικό πνεύµα, αµφισβητεί τα προδικτατορικά στερεότυπα, δεν βολεύεται στις
µετεµφυλιακές αποκρυσταλλώσεις, ούτε τον εκφράζουν τα
πολιτικά πλαίσια, µέσα στα οποία καλείται να αξιοποιήσει την αποστολή του, ως πανεπιστηµιακού δασκάλου.
Ο Σάκης Καράγιωργας, µέσα από τα βιώµατα της
ζωής του διαµόρφωσε µια γνήσια λαϊκότητα, που τίποτε
δεν στάθηκε ικανό να την ψευτίσει ή να την στοµώσει,
έτσι όπως εκφραζότανε στις σχέσεις του µε τους ανθρώπους, αλλά και στις τριβές του µε την εξουσία. Ούτε, οι
συστηµατικές σπουδές του, αποδυνάµωσαν την αφιέρωση
της συνείδησής του στα προβλήµατα της Ελλάδας, µε µια
διανοουµενίστικη τάση αφ’υψηλού θέασης.
Ο Σάκης Καράγιωργας, ως πανεπιστηµιακός διανοητής, ως τεχνοκράτης οικονοµολόγος, έκανε όσα έκανε για
να είναι χρήσιµος στην πατρίδα, που τον γέννησε και τον
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σπούδασε κι όχι για να προετοιµάσει ρόλους εξουσίας κι
αυθεντίας για τον εαυτό του. Τον βασάνιζε η καθυστέρηση της ανάπτυξης, η δηµοσιονοµική ανισότητα, η πολιτική ρευστότητα.
Έχει πλήρως συνειδητοποιήσει και συστηµατικά τεκµηριώνει µε τη δουλειά του, πριν από την επιβολή της
∆ικτατορίας, το στρεβλό ρόλο του ελληνικού κράτους, τις
αντιαναπτυξιακές επιπτώσεις από το κακό σύστηµα διακυβέρνησης και την διαβρωτική δράση της κοινωνικής
αδικίας και της οικονοµικής ανισότητας.
Ο Σάκης Καράγιωργας, πριν από τη ∆ικτατορία ανησυχεί, βεβαίως, και αυτός για το ποιος θα κάνει το πραξικόπηµα και για ποιό ή για το από πού ήρθε και πού στοχεύει η αποστασία, αλλά κυρίως αγωνιά για τον εγκλωβισµό οικονοµίας, κοινωνίας και πολιτικού συστήµατος,
που καθηλώνει τη χώρα και δεν αξιοποιεί θυσίες, πόρους,
υπαρκτές δυνάµεις και ρεαλιστικές δυνατότητες για µια
διαφορετική Ελλάδα.
Αυτού του περιεχοµένου και αυτής της δυναµικής ο
προβληµατισµός, είναι ανεπτυγµένος µε έντονο τρόπο, για
τις συνθήκες της εποχής, σε κύκλους διανοητών, επιστηµόνων, καλλιτεχνών, πανεπιστηµιακών, νεολαίων, που
αναζητούν εκδηµοκρατισµό, πολιτικές αλλαγές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις. Το αίτηµα του προοδευτικού εκσυγχρονισµού, µε όρους πολιτικού κινήµατος, διακατέχει όλο
το φάσµα των προοδευτικών αναζητήσεων και δυνάµεων
και διαπερνά όλους τους πολιτικούς χώρους, από την Ε∆Α
ως την Ε.Κ., από το φοιτητικό κίνηµα, ως τις ενώσεις των
διανοουµένων. Προπορεύεται από τις κοµµατικές δοµές
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και βρίσκεται σε αντιπαράθεση προς τις κατεστηµένες
ηγεσίες. Οι Λαµπράκηδες, η Ελληνική ∆ηµοκρατική Νεολαία, οι νέοι δηµιουργοί στις τέχνες, τη λογοτεχνία, τον
κινηµατογράφο, η Εθνική Φοιτητική Ένωση, τα περιοδικά κριτικού στοχασµού και ιδεών, δίνουν τη διέγερση µιας
πνευµατικής άνοιξης και ανοίγουν τις σχέσεις κοινωνίας
και αριστεράς στο όραµα της προόδου.
Γι’αυτό κι όταν ο εφιάλτης της ∆ικτατορίας ερηµώνει
τους δρόµους, που είχαν πληµµυρίσει οι αγώνες στο
όνοµα του Συνταγµατικού Πατριωτισµού, µε το 114, και
για την υπεράσπιση της ∆ηµοκρατίας έναντι του θρόνου,
των αποστατών και του ξένου παράγοντα, συντελούνται
δύο συµπληρωµατικά αποκαλυπτικά γεγονότα.
- Οι κατεστηµένες ηγεσίες σιωπούν, περιµένουν σε
πλήρη αµηχανία ή αδράνεια, αποδεικνύοντας το πόσο µη
γνήσιες ηγεσίες ήσαν.
- Οι άµεσες κινητοποιήσεις για αντίσταση γίνονται
από εκείνους τους χώρους, που βρίσκονται σε αντιπαράθεση µε τον εσωκοµµατικό πρακτισµό της Ε.Κ. και της
Ε∆Α, χωρίς καµία κοµµατική εντολή ή κάλυψη, όπως
µπορεί κανείς να δει µελετώντας τη δηµιουργία του ΠΑΜ
και της «∆ηµοκρατικής Άµυνας», της ∆ΕΚΑ, της ΑΑΑ κι
άλλων µικρότερων οργανώσεων. Αναφέροµαι στις πρώτες
αντιστασιακές κινήσεις που βγήκαν στη δράση αµέσως µε
την επιβολή της ∆ικτατορίας και δεν ξεχνώ µεταγενέστερες, όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Παναγούλης, οι Ελεύθεροι
Έλληνες κ.ά.
Ο Σάκης Καράγιωργας είναι στον εσωτερικό πυρήνα
αυτού του ριζοσπαστικού προβληµατισµού και της αντί- 50 -

στοιχης δυναµικής δράσης. Είναι µέσα στις κοινωνικές
και πνευµατικές διεργασίες, που διατρέχουν την µετεµφυλιακή περίοδο κι έχουν ως φυσική προέκταση, σε
περίοδο ανελευθερίας και βαρβαρότητας, την αντίσταση.
Έχει πλήρη επίγνωση ότι η δράση του ξένου παράγοντα, πέρασε µέσα από τις τρύπες, τις αδυναµίες και τις
σκοπιµότητες του πολιτικού µας συστήµατος.
Όπως, επίσης, πιστεύει διορατικά ότι η ∆ικτατορία
έρχεται να ανακόψει το λαϊκό δυναµισµό, να απονευρώσει τις κοινωνικές και πνευµατικές διεργασίες, που ήσαν
προσανατολισµένες στην ενεργό διεκδίκηση της αλλαγής, της εξόδου, δηλαδή, από τα µετεµφυλιακά χαρακώµατα. Να µην επιτρέψει, δηλαδή, να αποκρυσταλλωθούν
σε ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και θεσµικές διαµορφώσεις, όσα διέτρεχαν την ελληνική πραγµατικότητα
από την εθνική αντίσταση µέχρι την αναγεννηµένη ελπίδα της δεκαετίας του ‘60. Εάν σκεφθεί κανείς αυτά που
ακολούθησαν την τραγωδία του εµφυλίου, τις δεκαετίες
των διώξεων, τα τριφασικά εκλογικά συστήµατα, τις επιτροπές για την καταπολέµηση του κοµµουνισµού, το
εκλογικό πραξικόπηµα της βίας και νοθείας του Σχεδίου
Περικλής, τη δολοφονία του Λαµπράκη, την αποστασία
και τη δολοφονία του Πέτρουλα, την έγερση του λαού
στην υπεράσπιση του Συντάγµατος και την ανατροπή
στην πράξη των εκλογικών αποτελεσµάτων του 1961 και
των αυλικών κυβερνήσεων της αποστασίας, αντιλαµβάνεται ότι η ∆ικτατορία ήταν το τελευταίο µέσο, για να κοπεί
αυτή η λαϊκή ανάταση και δηµοκρατική µεταρρυθµιστική δυναµική.
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Σήµερα, όλοι συνοµολογούν ότι η εφτάχρονη δικτατορία ήταν µια ακόµα εθνική τραγωδία, έτσι όπως ολοκληρώθηκε και µε την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αλλά
δεν έχει γίνει καθολικό κτήµα της κοινωνίας µας το πώς
υποστασιοποιήθηκε αυτή η περιπέτεια και κυρίως ποιες
είναι οι καθοριστικές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία,
από τότε και µέχρι σήµερα.
Ο Σάκης Καράγιωργας δε διστάζει να επιλέξει ανάµεσα στην εξέγερση ή τη σιωπή, δεν αµφιταλαντεύεται ανάµεσα στη δυναµική αντίσταση ή την παθητική διαφωνία.
Όπως και από το εδώλιο του Στρατοδικείου δεν παζαρεύει τις αξίες του µε την επιείκεια των βασανιστών του.
Αλλά, και µέσα από την αποµόνωση της φυλακής δεν
ενδίδει στις πιέσεις για την αναθεώρηση των δικών, ούτε
ποτέ υιοθετεί την, υπαρκτή, τότε, πολιτική επιχειρηµατολογία περί «φιλελευθεροποίησης» µε επιλογές τύπου
Κυβέρνησης Μαρκεζίνη. Όπως και µετά το 1974 δεν
θολώνει η µατιά του από ενθουσιασµούς, ούτε άκριτα
αφήνεται σε θριαµβολογίες. Αγωνίζεται πάντα και µεθοδικά αναλύει το κοινωνικό γίγνεσθαι και τις υπό διαµόρφωση συνθήκες.
Ο Σάκης Καράγιωργας έδωσε νόηµα στη ζωή του, ως
αγωνιστής. Κι απόκτησε ιστορικό συµβολισµό η δράση
του, γιατί υπερασπίστηκε το δηµόσιο συµφέρον, όχι µε
στενά οικονοµικά κριτήρια, αλλά ως ενότητα πολιτικών,
ηθικών και πνευµατικών αξιών. Οδήγησε την πολιτική
του πράξη στα τραγικά όρια της αυτοθυσίας. Κι ανέδειξε
την ηθική της ευθύνης, ως κοινωνικό χρέος έναντι του
συνόλου. ∆εν σκιαµάχησε µε µύθους ή φαντάσµατα και
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φανατισµούς του παρελθόντος, αναµετρήθηκε µε τη ζώσα
πραγµατικότητα, δίνοντας στην πολιτική τον ουσιαστικό
της χαρακτήρα, που είναι η παρέµβαση για να αλλάξει η
πραγµατικότητα και να µετακινηθεί ο ιστορικός χρόνος
προς άλλες εξελίξεις προοδευτικών κατακτήσεων.
Μόνο όσοι έζησαν από κοντά το Σάκη, µπορούν να
καταγράψουν την ασίγαστη αγωνία του για τον προσανατολισµό και την δυναµική της µεταπολίτευσης. ∆εν τον
ενέπνευσε ποτέ η πολιτική ως ραδιουργία και τον έφερνε
στα όρια της δυστροπίας και του θυµού η µεταπολιτευτική αντιστασιακή ηρωολογία.
Έκρυβε το κοµµένο χέρι του και κοκκίνιζε από συστολή όταν τον αναγνώριζαν, αλλά φούντωνε από θυµό όταν
έβλεπε να επιβιώνουν οι προδικτατορικές φόρµες πολιτικής σκέψης και κοµµατικής δράσης, που θόλωναν την
ουσία του πολιτικού προβλήµατος της µεταδικτατορικής
Ελλάδας.
Όταν ο Σάκης Καράγιωργας απολογείται το 1970 στο
Στρατοδικείο για το χρέος που έχει να αντισταθεί στη
∆ικτατορία «ως άνθρωπος απέναντι στην ιστορία, ως
καθηγητής απέναντι στους φοιτητές του και ως πολίτης
απέναντι στον ελληνικό λαό και την πατρίδα, που ξόδεψαν για να τον σπουδάσουν», δεν απευθύνεται στους
∆ικτάτορες. Λογαριάζεται µε την ιστορία και αναδεικνύεται σε διαχρονική πολιτική κατάκτηση, αλλά και διαρκές
µέτρο κρίσης και σύγκρισης για πρόσωπα και συµπεριφορές, στων καιρών τα γυρίσµατα.
Σήµερα, ιδίως, που η λογική της ρεαλιστικής προσαρµογής και της ανταγωνιστικής διαχείρισης, παγιδεύει
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πολιτικούς και οικονοµολόγους στον ιδεολογισµό της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, ως νοµοτέλειας, σήµερα που ο οικονοµισµός της ανάπτυξης χωρίς όρια αµφισβητείται στο όνοµα της αειφορίας του πλανήτη, της
συνοχής των κοινωνιών και των πολιτισµικών κατακτήσεων για ελευθερίες, δικαιώµατα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη
κι αξιοπρέπεια όλων, ο Σάκης Καράγιωργας, εγείρεται
απέναντι στην εξουσιολαγνεία διανοουµένων, στον παραγοντισµό πνευµατικών και καλλιτεχνικών δυνάµεων, στην
εµπορευµατοποίηση πανεπιστηµίων, έρευνας και προγραµµάτων, θυµίζοντας το αυτονόητο και ιστορικά απαράγραπτο περιεχόµενο της πνευµατικής ευθύνης.
«Τι ζητεί ο ελληνικός λαός και η πατρίδα από όλους τους πνευµατικούς ανθρώπους; ∆ύο µόνον πράγµατα: Να προσφέρουν τας
επιστηµονικάς των υπηρεσίας και να είναι θεµατοφύλακες των ηθικών και πνευµατικών αξιών του ελληνικού λαού».
∆εν είναι ιστορικό έκθεµα ο Σάκης Καράγιωργας. Είναι
ενεργός δύναµη αφύπνισης και δηµιουργικής αντίστασης,
έτσι ώστε να µην βυθιστεί η Ελλάδα του 21ου αιώνα στο
λήθαργο της αντιπολιτικής ιδιώτευσης, ούτε να λεηλατηθεί από τους λυµεώνες της διαπλοκής ή να πολτοποιηθεί
από τους µηχανισµούς µια χυδαίας µιντιοκρατίας.
Κοιτώντας προς τα πίσω, µε αφορµή τον Σάκη Καράγιωργα και το ζωντανό συµβολισµό του, ας στοχαστούµε
µε αυτογνωσία και τόλµη, γι’αυτήν την πορεία χειροτέρευσης του δηµόσιου βίου, που από την έξαρση, την ιδεολογικοποίηση και την συνειδητοποίηση σχεδόν των
πάντων, φτάσαµε στο µαϊµουδισµό των τηλεοπτικών
µέσων, στο φαραωνισµό των συγκροτηµάτων της διαπλο- 54 -

κής, στον κανιβαλισµό των ανταγωνισµών και στην τηλεοπτική ζούγκλα, που ως άλλη Κίρκη εξουσίας µεταµορφώνει αγωνιστές, πολιτικούς, διανοούµενους, πανεπιστηµιακούς και συνδικαλιστές σε ρόλους νεκρής φύσης ή
γραφικών κοµπάρσων.
Η αποµάκρυνση της ∆ικτατορίας δεν βρήκε τον Σάκη
Καράγιωργα ανέτοιµο. Ήξερε ότι ο τρόπος παραµερισµού του στρατιωτικού καθεστώτος, λειτουργούσε ως
περιοριστικός παράγοντας για την πορεία της µεταπολίτευσης. Γι’αυτό και δεν θέλησε συµµετοχή στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Κ. Καραµανλή. Είχε συγκροτηµένη αντίληψη για τα οικονοµικά και κοινωνικά πράγµατα της χώρας και γνώριζε ότι εκείνο που χρειαζότανε ήταν
η πολιτική θέληση, που θα συνέδεε την έξαρση του λαού
για τον Συνταγµατικό πατριωτισµό του ανένδοτου, µε τη
θέληση της κοινωνίας για τους αναγκαίους µετασχηµατισµούς κράτους, κοινωνίας και οικονοµίας, προς τον
Σοσιαλισµό µε ∆ηµοκρατία και Ελευθερία.
Γι’ αυτούς τους λόγους ο Σάκης Καράγιωργας δεν αποδέχθηκε ποτέ το κατά συνθήκη ψεύδος περί της ∆ικτατορίας ως «στιγµιαίου εγκλήµατος». Απεναντίας γι’αυτόν
διαρκές αίτηµα ήταν η πραγµατική µεταπολίτευση. Γι’αυτό το λόγο, επίσης, αδυνατούσε να προσχωρήσει στις
λογικές, που αναβίωναν τις προδικτατορικές ηγεσίες και
τους προδικτατορικούς παραγοντισµούς, που αναβίωναν
τα γραφεία του Βήµατος σε κέντρο πολιτικών σχεδιασµών. Τέλος, γι’αυτό το λόγο αναζήτησε την πολιτική
έκφραση της µεταπολιτευτικής νέας πολιτικής περιόδου,
στον Ανδρέα Παπανδρέου και στο ΠΑΣΟΚ, όπου προ- 55 -

σχώρησε µε δική του αισιόδοξη πιεστική ενθάρρυνση η
∆ηµοκρατική Άµυνα µετά από απόφαση της πλειοψηφίας
των στελεχών της.
Γνώριζε και στάθµιζε µε πικρία ο Καράγιωργας την
απουσία ενός ολοκληρωµένου σχεδίου µεταπολίτευσης,
από τις αντιστασιακές και αριστερές δυνάµεις. Όπως,
επίσης, αξιολογούσε σωστά ότι η αδυναµία συνεργασίας
των αντιστασιακών οργανώσεων θα έριχνε αρνητικές επιπτώσεις και στο πολιτικό πλαίσιο της µεταπολίτευσης.
Ήταν σε θέση να κατανοήσει ότι οι συνθήκες µεταπολίτευσης οδήγησαν στα αναγκαστικά µορφώµατα Ε.Κ. –
Ν.∆., Ενωµένης Αριστεράς, ΠΑΣΟΚ, µε συνύπαρξη ΠΑΚ
– ∆.Α κι ανένταχτων αριστερογενών οµάδων.
Πίστευε, όµως, ότι η δυναµική του νέου και η διαφορετική πολιτική προσέγγιση του ελληνικού προβλήµατος,
µετά την δικτατορία, µπορούσαν να αµφισβητήσουν τις
προδικτατορικές δοµές και να διαµορφώσουν νέους προοδευτικούς συσχετισµούς για διαφορετικού τύπου πολιτικό σύστηµα.
Η διάψευση ήρθε γρήγορα κι ήταν σκληρή. ∆εν ήταν
η πολιτική διαφωνία και η διαγραφή τόσο, όσο η αποκάλυψη ότι τις δηµοκρατικές διαδικασίες, ως ουσία πολιτικής συµµετοχής, τις παραµέριζε ένας νεόκοπος αρχηγισµός και την πολιτική συνθηµατολογία, περί σοσιαλισµού, µια τρέχουσα δηµαγωγία λαϊκισµού. Όπως, επίσης, δεν ήταν τόσο η αποµάκρυνση από τα κοµµατικά
αξιώµατα και την κυβερνητική προοπτική, όσο η κατασυκοφάντηση και η περιφρόνηση των διαφορετικών πολιτικών του προτάσεων και πρακτικών.
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Άνοιγε ο δρόµος, µε την αποµάκρυνση του Σάκη
Καράγιωργα, από ενασχολήσεις µε ενοχλητικές αντιδράσεις πολιτικής συνέπειας κι ευθύνης, από ενοχλητικές
αντιστάσεις, συνειδήσεων και αρχών, στο όνοµα µιας
γρήγορης προσπέλασης στην εξουσία.
Ένα αποκαλυπτικό συµβάν, νοµίζω ότι ήταν από εκείνα, που διαπέρασαν την ύπαρξή του. Ήταν στη Λάρισα ο
Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη
Τύπου: «Η εσωτερική διαφωνία µπορεί να σχετίζεται και µε ξένες
δυνάµεις, που ανησυχούν για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ;», «∆εν αποκλείεται» ήταν η απάντηση. Έτσι οικοδοµήθηκε η ψευδώνυµη σύγκρουση σοσιαλιστών και σοσιαλδηµοκρατών, ως
πολιτική διαφωνία αριστερών και µη εντός του ΠΑΣΟΚ,
ως ψευδώνυµο πολιτικό χαρακτηριστικό του λεγόµενου
«ανδρεϊσµού».
Ο Σάκης Καράγιωργας οικοδοµούσε την πολιτική του
δράση µε απόλυτη ηθική συνέπεια και κοινωνική ευθύνη.
Η λογική ότι στην αγοραία αντίληψη της πολιτικής όλα
επιτρέπονται, δεν τον άγγιζε. Γι’αυτό κι όταν µετά το 1981
του ζητήθηκε, επίµονα και πιεστικά να ενταχθεί στο
κυβερνητικό σχήµα του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε, προτάσσοντας εξίσου ανυποχώρητα τα ουσιαστικά θέµατα αρχών
κι αξιών, ηθικής αποκατάστασης και πολιτικής ανάληψης
ευθυνών.
Ο Σάκης Καράγιωργας οραµατίστηκε τη νέα ελληνική
δηµοκρατία και κοινωνία κι έπεσε µαχόµενος γι’αυτήν.
Ακρωτηριασµένος και διαψευσµένος, αλλά ποτέ απελπισµένος. ∆εν ηθικολογούσε ούτε πολιτικάντιζε. Βρέθηκε
αντιµέτωπος µε το θάνατο πολλές φορές, πριν χάσει τη
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ζωή του. Αλλά η ύπαρξή του αντλούσε δυνάµεις πάντα
από τη γνήσια κι αστείρευτη λαϊκότητά του, από την
άγρυπνη και δηµιουργική πνευµατικότητά του.
Ο Σάκης Καράγιωργας εκυριαρχείτο και εδονείτο από
τη συναίσθηση του χρέους απέναντι στην πατρίδα και το
λαό της. Και κατά τούτο δεν έχει καµιά σχέση, ως πνευµατικός και πολιτικός, µε εκείνους που θεωρούν ότι ο
τόπος τους χρωστάει κι ότι γεννήθηκαν για να τους ανήκει η εξουσία. Ο Σάκης Καράγιωργας έχανε τον ύπνο του,
καθώς έβλεπε «να τρώµε από το ψωµί των παιδιών µας»,
όπως εύστοχα έλεγε, και κατά τούτο δεν έχει καµιά σχέση,
ως πολίτης και δάσκαλος, µε αυτούς που πλουτίζουν από
το δηµόσιο συµφέρον και εξαργυρώνουν την πανεπιστηµιακή τους τήβεννο στα διάφορα χρηµατιστήρια εξουσίας. Ο Σάκης Καράγιωργας ήθελε κι αξίωνε τον προοδευτικό µετασχηµατισµό της χώρας, µε όρους προοδευτικού κινήµατος και δηµοκρατικών αντιπροσωπευτικών
συσχετισµών, θεωρούσε και διεκδικούσε τη λαϊκή αναγνώριση και κοινωνική νοµιµοποίηση, µε προσφορά και
θυσία, και κατά τούτο δεν έχει καµία σχέση µε τους δορυφόρους των εξωθεσµικών κέντρων, τους οµόσταβλους της
διαπλοκής και τους χρυσοκάνθαρους του δηµόσιου βίου,
τους παρατρεχάµενους των δηµοσίων σχέσεων για αναγνωρισιµότητα.
Σήµερα, πολλά απ’όσα εξακολουθητικά συµβαίνουν
και εξουσιαστικά προβάλλονται, παραπέµπουν στον κίνδυνο να αποστρέψουµε το πρόσωπό µας µε αηδία ή να
περιπέσουµε σε περιδεή αποχαύνωση και τηλελαγνεία.
Θα χάσουµε τη µνήµη µας και την ψυχή µας, οι παλιότε- 58 -

ροι. Κι οι νεότεροι θα ψάχνουν να ορίσουν την αισθητική
τους, την ηθική τους και την πολιτική τους υπόσταση.
Αυτοί είναι οι κίνδυνοι εναντίον των οποίων αγωνίστηκε ο Σάκης Καράγιωργας. Στοιχειώδης συνέπεια προς
όσα άφησε ως αξίες και σύµβολα, είναι να µιλήσουµε
χωρίς περιστροφές και να δράσουµε µε ριζοσπαστικές
αξιώσεις, ώστε να πάψει κάποτε ο δηµόσιος βίος της
χώρας να βουλιάζει κάθε που πάει να σηκώσει τις µεγάλες πέτρες, παραφράζοντας τον Σεφέρη.
Η εµπιστοσύνη, η συµµετοχή κι η αγωνιστική αισιοδοξία των πολιτών, είναι πολύτιµο εθνικό κεφάλαιο θα
έλεγε, εάν ζούσε ο Σάκης Καράγιωργας. Και θα αγωνιζότανε επίµονα εναντίον όλων των νοθογενών ιδεολογικών,
πνευµατικών και πολιτικών υβριδίων, που προβάλλονται
ως περιεχόµενο µιας µεταλλαγµένης δηµοκρατίας ή µιας
εργαλειακής αντίληψης για την πολιτική ως διαχείριση.
Ο Σάκης Καράγιωργας είναι ζωντανό σύµβολο του
διαρκούς αγώνα, εναντίον ενός κλειστού πολιτικού συστήµατος που συντηρητικοποιεί τους πολίτες, κατακερµατίζει την προοδευτική κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία,
αποδυναµώνει το αξιακό περιεχόµενο της πολιτικής,
ουδετεροποιεί τη γνώση, µετατρέπει την ιδεολογία σε
υποκριτικό πρόσχηµα κι αφήνει αδικαίωτους τους αγώνες
και αναξιοποίητες τις θυσίες γενεών και εποχών.
Και για να παραφράσω την προτροπή ενός ακόµα ποιητή µας:
Κάθε φορά που θα µας γονατίζουν οι δοκιµασίες, κάθε φορά που
απέναντί µας θα πιέζουν οι δυσκολίες, τον Σάκη Καράγιωργα να
µνηµονεύουµε, σύντροφοι.
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Ο επίλογος της απολογίας του Σάκη Καράγιωργα
στο Έκτακτο Στρατοδικείο της Αθήνας
(7 Απριλίου 1970)

[...] Κύριοι στρατοδίκαι, µέχρι τώρα σας εξέθεσα τους λόγους
δια τους οποίους συµµετέχω εις την ∆ηµοκρατικήν Άµυναν.
Είχα χρέος µου να αγωνισθώ εις τα πλαίσια της οργανώσεως
αυτής προς αποκατάστασιν των δηµοκρατικών ελευθεριών εις
την χώραν. Είχα χρέος, πρώτον, ως άνθρωπος απέναντι της
ιστορίας. Απέναντι δηλαδή όλων εκείνων οι οποίοι ηγωνίσθησαν µε τον λόγον ή µε τα όπλα, εκείνων που έχυσαν ποταµούς
αίµατος δια να κληροδοτήσουν εις ηµάς την ελευθερίαν και
την δηµοκρατίαν. ∆εύτερον, είχα χρέος ως καθηγητής απέναντι εις τους φοιτητάς µου. Εις τους νέους αυτούς δεν µετέδιδα
µόνον ξηράς επιστηµονικάς γνώσεις. Τους είχα γαλουχήσει µε
την ιδέαν ότι ορθαί αποφάσεις επί των µεγάλων προβληµάτων
της χώρας λαµβάνονται µόνον µε την δηµοκρατικήν διαδικασίαν επιλογής. Θα ήµουν ασυνεπής και θα εθεωρείτο δι’ εµέ
φυγοµαχία εάν δια του αγώνος µου δεν εδικαίωνα τας ιδέας
µου περί ελευθερίας και δηµοκρατίας απέναντι των φοιτητών
µου. Τέλος, κύριοι στρατοδίκαι, είχα ένα προσωπικόν χρέος
απέναντι του ελληνικού λαού και της πατρίδος. Αυτός ο λαός
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έκανεν πολλάς θυσίας και δαπάνας χάριν εµού. Με εσπούδασεν εις τα ελληνικά πανεπιστήµια, µε έστειλεν µε υποτροφίαν
δι’ ανωτέρας σπουδάς εις το εξωτερικόν, µε έκανεν καθηγητήν
ανωτάτης σχολής και ανώτατον κρατικόν λειτουργόν. ∆ι’ όλας
αυτάς τας θυσίας τι ζητεί ως αντάλλαγµα από εµέ ο ελληνικός
λαός και η πατρίς; Τι ζητεί από όλους τους πνευµατικούς
ανθρώπους; ∆ύο µόνον πράγµατα. Να προσφέρουν τας επιστηµονικάς των υπηρεσίας και να είναι θεµατοφύλακες των
ηθικών και πνευµατικών αξιών του ελληνικού λαού. Είχα υποχρέωσιν, εποµένως, κύριοι στρατοδίκαι, να εξοφλήσω αυτό το
µεγάλο χρέος µου, ακόµη και εάν παρίστατο ανάγκη να δώσω
και την ζωήν µου.
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