ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΘΔΜΑ: KOMMATIKH HΓΔΙΑ ΚΑΙ ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΟΙ
ΗΓΔΣΔ :ΤΓΚΡΙΗ K. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-Α.
ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ
ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΠΑΠΑΒΛΑΟΠΟΤΛΟ
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ :ΜΑΓΓΑΛΗΝΗ ΜΑΜΟΤΡΗ (ΑΜ:2434)

Ρέζπκλν 2015-2016

“Δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο από το να κυβερνήσεις τους
Έλληνες, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι ικανοί για όλα”
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο

“Θα μείνω στις επάλξεις του aγώνα έως ότου το όραμα της
αλλαγής να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα για τον λαό
μας”
Αλδξέαο Παπαλδξένπ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

1.Ζ Υαξηζκαηηθή λνκηκνπνίεζε
1.1 Ο Υαξηζκαηηθφο θνκκαηηθφο Ζγέηεο
1.2. Ζ θχζε ε εκβέιεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ραξίζκαηνο ζηε
κεηαπνιηηεπηηθή ζπγθπξία :Ο Κ. Καξακαλιήο σο <<ππεξθνκκαηηθφο
εζληθφο εγέηεο>>

KEΦΑΛΑΗΟ 2
Θεσξία Υαξίζκαηνο :Bέκπεξ
2.1 ) Ννκηκφηεηα θαη είδε εμνπζίαο
2.2) Υαξηζκαηηθή εμνπζία θαηά ηνλ Βέκπεξ
2.3) Οη επηδξάζεηο
θαζεκεξηλνπνίεζε

ηνπ

Υαξίζκαηνο

κέζα

απφ

ηελ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
3.1)Σν Υάξηζκα σο ν θχξηνο <<πληειεζηήο>> δξάζεο
3.2)Οη θνκκαηηθνί αξρεγνί θαη ε ηαχηηζε ηνπο κε ηελ ραξηζκαηηθή
εγεζία

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο

4)Μεηαπνιίηεπζε

4.1) Ζ εκθάληζε θαη ε επηινγή ηνπ Κ. Καξακαλιή ζηελ εμνπζία.
4.2)Ζ πνιηηηθή δξάζε ηνπ Κ. Καξακαλιή
4.3)Μεηαπνιίηεπζε θαη πνιηηηθφ ζηίγκα
4.4)Ο ξφινο ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ ζην δήηεκα ηνπ Κππξηαθνχ θαη νη
θηλήζεηο ηνπ.
4.5)Οη ζρέζεηο κε ην Νάην θαη Δνθ
4.6)Ο Κ. Καξακαλιήο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε απνρψξεζε απφ
ηελ πνιηηηθή ζθελή

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Αλδξέαο Παπαλδξένπ
5.1) Σα Νεαληθά Υξφληα
5.2) Σα πξψηα βήκαηα ζηελ ελεξγφ πνιηηηθή, ε ρνχληα θαη ε
κεηαπνιίηεπζε.

5.3)Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΑΟΚ ζην θαηψθιη ηεο εμνπζίαο

5.4)Ο Αλδξέαο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο
5.5) Σν <<βξψκηθν ‗89>> θαη νη αιιαγέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
5.6)Ζ επηζηξνθή ζηελ εμνπζία θαη ην ηέινο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
6.1) Δθεί πνπ φια μεθίλεζαλ
6.2) Καξακαλιήο θαη Παπαλδξένπ.
6.3)Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο

ΔΙΑΓΩΓΗ

Πνιηηηθή είλαη θάζε θίλεζε, ζθέςε θαη πξάμε πνπ επηρεηξεί
λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ. Ο
άλζξσπνο είλαη νλ πνιηηηθφ, επεζήκαλε ν Αξηζηνηέιεο — θαη
φρη θνκκαηηθφ, ζα πξφζζεηα εγψ. Ση ζεκαίλεη φκσο λα δεηο ηε
δσή ζνπ ζήκεξα σο πνιηηηθφ νλ; Να θαηαιαβαίλεηο πξψηα απφ
φια πσο είζαη κέινο κηαο θνηλσλίαο, θαη φηη έρεηο αλάγθε ηνπο
άιινπο, φπσο ζε έρνπλ αλάγθε θαη απηνί.
Ζ ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ πνιηηηθή νθείιεη λα έρεη
σο ζηφρν ην «θνηλφ αγαζφ». Σν αγαζφ απηφ, φκσο, δελ ππάξρεη
αλεμάξηεηα απφ φινπο φζνπο κνρζνχλ γη' απηφ: ε ίδηα ε
ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
αγαζψλ, είλαη κέξνο ηνπ επ δελ, ηεο επδαηκνλίαο
νινθιεξσκέλσλ πνιηηψλ.
Καη απφ κηα άιιε άπνςε επηθεληξσλφκαζηε ζ απηφ πνπ
νλνκάδνπκε πνιηηηθφ ράξηζκα. πρλά «ράξηζκα» ζεσξείηαη ε
ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα πείζεη φηη ν πξννξηζκφο, ν ζηφρνο
δειαδή ηεο πξνζπάζεηαο, είλαη ν θαιχηεξνο γηα ηε ρψξα ή ηελ
επηρείξεζή ηνπ ρσξίο λα έρεη θαηνξζψζεη λα πξνβιέςεη αλ
πξάγκαηη ν ζηφρνο απηφο είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο.
Όκσο «ράξηζκα» γηα έλαλ εγέηε δελ είλαη κφλν ε ηθαλφηεηα
ηεο πεηζνχο, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ηεο καθξνρξφληαο
πξφβιεςεο φηη ν ζηφρνο πξνο ηνλ νπνίν πξνζαλαηνιίδεη ηε
ρψξα ηνπ ή ηελ επηρείξεζή ηνπ κε πεηζψ θαη κε
απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πξάγκαηη ν θαιχηεξνο δπλαηφο ζηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία.
Θα πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ λα ζπλδέζνπκε ηελ πνιηηηθή θαη
ην ράξηζκα θαη λα ηνλίζνπκε ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
θαηέρεη έλα πνιηηηθφο εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα κείλεη ζηελ
ηζηνξία κέζα απφ ην έξγν ηνπ.

“Ανήκουμε εις την δύσιν”
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο

“Προτιμούμε να ανήκουμε εις τους Έλληνες”
Αλδξέαο Παπαλδξένπ

Η ραξηζκαηηθή λνκηκνπνίεζε

Έλαο εγεκφλαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εγεκφλαο νθείιεη λα
ζπγθξνηήζεη, λα ζεκειηψζεη θαη λα δηαηεξήζεη αλάκεζα ζηνλ
ίδην θαη ηνλ ιαφ ηνπ έλα αζθαιέο θελφ ,λα δηαηεξεί δειαδή κηα
απφζηαζε απφ ηα πάζε ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα εγεκνλεχεη φηαλ
νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ. Οη θηλήζεηο θαη ε ηαθηηθή πνπ
πξέπεη λα αθνινπζεί έλαο εγέηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη θαη
λα ραίξεη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ πνιηηψλ ηνπ, έρεη απνηειέζεη θαη
ζέκα αλάιπζεο ηνπ πνιηηηθνχ θηινζφθνπ Μαθηαβέιη, ζε έλα
απφ ηα βηβιία ηνπ.
Αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά πψο: ―ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη
λα κάζεηο σο Ζγέηεο είλαη ηνλ λα κελ είζαη θαιφο. Κη απηή ζνπ
ηε γλψκε λα ηε ρξεζηκνπνηείο ή φρη αλάινγα ηηο πεξηζηάζεηο.‖1
Μαο θαηαδεηθλχεη δειαδή φηη ν ζσζηφο εγεκφλαο πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, άιινηε
δειαδή λα είλαη θηιηθφο θη άιινηε απφκαθξνο, λα παίξλεη ηνπο
ερζξνχο κε ην κέξνο ηνπ ή λα ηνπο εμνπδεηεξψλεη.
ηελ επνρή καο, ε ζχλδεζε ησλ εγεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ
κε ηα θφκκαηα πνπ εθπξνζσπνχλ, απνηειεί κία απηνλφεηε
ζπλζήθε. Ηδίσο ζηελ απαξρή ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ, ην
παξαπάλσ θαηλφκελν θπξηάξρεζε ζηελ πνιηηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ ΝΓ, ην ζπληεξεηηθφ θφκκα
εμνπζίαο, ηαπηίζηεθε εμαξρήο απφ ηελ ίδξπζή ηεο κε ηηο
πξάμεηο, ηελ ηδενινγηθφπνιηηηθή θαηεχζπλζε, αιιά θαη ηελ ίδηα
ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηδξπηή ηεο, Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.
H ηαχηηζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν, ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή κε ηελ ΝΓ, ήηαλ ζε ηέηνην βαζκφ,
πνπ ε απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ εγεζία ηεο νδήγεζε ην θφκκα ζε
κία καθξνρξφληα θξίζε πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο. Βέβαηα, ε ζπρλή ελαιιαγή ησλ
αξρεγψλ, βνήζεζε ζηελ δηαηήξεζε ηεο θξίζεο ζηελ
θεληξνδεμηά παξάηαμε.
1)Niccolo Μachiavelli (1469-1527) << Ο Ζγεκφλαο >>

Απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΝΓ κέρξη ζήκεξα, 6 άηνκα έρνπλ
δηαηειέζεη πξφεδξνη ηεο.2 Δίλαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο θάζε
εγεζία απαηηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εχξεζκε ιεηηνπξγία ηεο.
Έλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ιατθή λνκηκνπνίεζε3,
είηε κέζσ ηεο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ απφ ηελ βάζε ηνπ
θφκκαηνο, είηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πινπνίεζεο κίαο
πνιηηηθήο αηδέληαο πνπ ζα πείζεη ηελ βάζε.
Δπηπξνζζέησο, έλα αθφκα ζεκαίλνλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε
ζηαζεξφηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ αζηάζεηα θαη ε ζπλνρή ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ δηαίξεζε.4 Ζ ζηαζεξφηεηα ηαπηίδεηαη κε
ηελ ηθαλφηεηα ηεο εζσθνκκαηηθήο εμνπζίαο θαη εμαξηάηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εγεηηθήο νκάδαο λα
δηαηεξήζεη ζηαζεξέο θαη καθξνρξφληεο θπβεξλήζεηο . ηελ
αληίπεξα φρζε ε ζπλνρή δηαηεξείηαη ζην επίπεδν πνπ ε εγεζία
θαηέρεη ηα ελία ηεο θνκκαηηθήο βάζεο.
Απφ φζνπο δηεηέιεζαλ Πξφεδξνη ηνπ ζπληεξεηηθνχ
θφκκαηνο, ν Κ. Καξακαλιήο (ν πξψηνο) θαη ν Κ. Μεηζνηάθεο
είλαη πνπ μερψξηζαλ, φρη ηφζν γηαηί ήηαλ νη καθξνβηφηεξνη αιιά
γηαηί δηέζεηαλ φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέζεηαλ ην
πνξηξέην ελφο πξαγκαηηθνχ εγέηε, κε φξακα θαη πξννπηηθέο.
Οη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο
ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα θφκκα δηίζηαληαη. Απφ ηελ
κία πιεπξά ππάξρεη ε ζεψξεζε πσο ε πξνζσπηθφηεηα, νη
ηδηνξξπζκίεο θαη ε ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ,
είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ θφκκαηνο.5 Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ππάξρεη ε άπνςε πσο νη θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη
ε θαζεκεξηλφηεηα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ελφο θφκκαηνο.
2)Aπφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ζήκεξα έμη θνξπθαία ζηειέρε ελαιιάρζεθαλ ζηελ
αξρεγία ηνπ θφκκαηνο (Κ. Καξακαλιήο ,επηέκβξηνο 1974-Μάηνο 1980 ,Γ. Ράιιεο
,Μάηνο 1980-Γεθέκβξηνο 1981, Δπ. Αβέξσθ , Γεθέκβξηνο 1981-επηέκβξηνο 1984 ,
Κ. Μεηζνηάθεο , επηέκβξηνο 1984 –Ννέκβξηνο 1993 ,Μ. Έβεξη ,Ννέκβξηνο 1993Απξίιηνο 1997 θαη Κ. Καξακαλιήο ν λεψηεξνο ,Απξίιηνο 1997 -)
3)Πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε γχξσ απφ ηελ λνκηκνπνίεζε , βι : G .Pecora ,
1987:24-44 ,117-134 ,259-280 ,303-330.

4)ηαζεξφηεηα/αζηάζεηα θαη ζπλνρή/δηαίξεζε ζπληζηνχλ δχν απφ ηηο εξκελεπηηθέο
κεηαβιεηέο .Απνηεινχλ ηνπο 2 αθξαίνπο θαη ηδεαηνχο πφινπο ζηηο ζέζεηο φπνπ
θπκαίλεηαη ε θνκκαηηθή εγεζία.
5)Δ. Αιεμάθεο ,2001:205.

1.1. Ο Υαξηζκαηηθόο θνκκαηηθόο εγέηεο: κηα ζεσξεηηθή
ζύλνςε
Έλα απφ ηα θπξηφηεξα εξγαιεία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ,
εθφζνλ ππάξρεη, απνηειεί ε ραξηζκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ
εγέηε ηνπ. Λέγνληαο ράξηζκα, ελλνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε
λα πείζεη ηνπο πνιίηεο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα θηλεί ηα λήκαηα
κε ηξφπν πνπ λα ηνλ εμππεξεηεί, κεζνδεχνληαο ηηο εμειίμεηο
πξνο φθειφο ηνπ.6
Δπίζεο, νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα παξαβεί θαη ηνπο
θαλφλεο πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα,
έρνληαο ην ειαθξπληηθφ λα αθνινπζεί ηνπο δηθνχο ηνπ
θαλφλεο.7 πγθεθξηκέλα, λα πξνζδίδεη ζην θφκκα ηελ ρξεηά θαη
ηνλ ραξαθηήξα πνπ ν ίδηνο επηζπκεί, δηακνξθψλνληαο ηελ
εζσθνκκαηηθή ηεξαξρία θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ αθνζίσζε, ηελ
πίζηε θαη ηελ πεηζαξρία ηεο θνκκαηηθήο βάζεο.
Σν ράξηζκα φκσο γηα έλαλ εγέηε πξνζδηνξίδεη, σο επί ην
πιείζηνλ, ηελ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπ εγέηε θαη
ηνπ ιανχ. Μηιάκε δειαδή γηα κηα εγεζία αζηαζή θαη κε
κεηαβνιέο ,βαζηζκέλε άιινηε ζηελ επηηπρία θη άιινηε ζηελ
απνηπρία. Ο ζχγρξνλνο ραξηζκαηηθφο εγέηεο είλαη ζπλήζσο
θνκκαηηθφο εγέηεο ,άξα θηλείηαη θαη ην θφκκα ζε αλάινγν
θάζκα θνκκαηηθήο εγεζίαο.8
Αθφκα, ρξίδεη αλαθνξάο πσο ε αλάδεημε θαη ε πνξεία ελφο
εγέηε είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί. Μεξηθνί

επηζηήκνλεο, φπσο ν Weber,9 απνθεχγνπλ λα εληξπθήζνπλ ζε
απηέο ηηο αιιειέλδεηε ζρέζεηο, ζηνλ αληίπνδα φκσο, εξκελεπηέο

6)Υαξαθηεξηζηηθά ραξηζκαηηθνχ εγέηε , M. Weber 1987 : 106-110
7)Γηαθνξά ραξίζκαηνο-λνκηκνπνίεζεο βι D .Easton : 129 -130
8)A . Panebianco , 1988 :143-145
9)Mηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ
ζπλδένπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε κε κηα ζνβαξή θξίζε βι Σ. Παππάο ,
2002:25-26

πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ βεκπεξηαλή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηελ
ραξηζκαηηθή εμνπζία, ζπζρεηίδνπλ ην ράξηζκα κε κηα <<αζαθή
πξνο ην είδνο ηεο>> έλλνηα ηεο θξίζεο .10
Έλαο απ ηνπο πην αμηφινγνπο αλαιπηέο, ν Ν. Πνπιαληδάο, 11
ζηα θείκελά ηνπ επηζεκαίλεη φηη ε θξίζε δηαθξίλεηαη απφ εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηηο
δπζιεηηνπξγίεο πνπ δεζπφδνπλ ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη
ζεζκηθφ ζχζηεκα κηα ρψξαο πνπ πξνθαινχλ ηζρπξέο
αλαθαηαηάμεηο ζηηο κεγάιεο εγεκνλίεο.12
Όπσο αλαθέξακε ην ράξηζκα δηαδξακαηίδεηαη ζε πεξηβάιινλ
πνπ δελ είλαη ζηαζεξφ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην ράξηζκα πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζηηγκήο θαη ην θαζαξφ θαη
γλήζην είλαη ε εμάξηεζε ηνπ πξψηνπ απφ ηηο ζπγθπξίεο πνπ
επηθξαηνχλ. Απηέο είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ην ξφιν θαη ηελ
έθηαζή ηνπ θαη σο έλα ζεκείν δεζκεχεη θαη ηνλ εγέηε.13
χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο παξαηεξνχκε φηη απηφ
πνπ νλνκάδνπκε θαηαζηαζηαθφ ράξηζκα αιιά θαη ην θαζαξφ
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην λα αλαδεηρζεί ν εγέηεο ζηα κάηηα ησλ
ςεθνθφξσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηνο σο ν εζηθφο
απηνπξγφο θαη ζπληειεζηήο ηεο θνκκαηηθήο πνιηηηθήο δίλνληαο
ηνπ ηνλ απφιπην έιεγρν.

10)T. ΠΑΠΠΑ ,2002 :26 : Ο ζπγγξαθέαο αλαγλσξίδεη ηελ ελληνινγηθή αζάθεηα
ησλ αλαιχζεσλ ,επηκέλεη φκσο ζηελ εξκελεπηηθή αμία ηεο θξηζηαθήο θαηάζηαζεο
πξνρσξψληαο ζε κηα εμίζνπ αζαθή ελληνιφγεζε .
11) χκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ Ν. Πνπιαληδά ε πνιηηηθή θξίζε : α) ζπληζηά
κηα γεληθή έλλνηα πνπ δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ,
β ) απνηειεί κηα ελεξγή δηαδηθαζία κε κεγάιε δηάξθεηα , γ)ζπλαξζξψλεηαη πάληα κε
κηα ηδενινγηθή θξίζε.
12) βι Γ . Πάζρνο , 1981α :12.
13)βι R .Tucker ,1970 : 87-88

Δπηπξνζζέησο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ζεσξίεο ηνπ
Ρ. έλεη, ν νπνίνο εκπλεχζηεθε απφ ηηο βεκπεξηαλέο ζεσξίεο,
θαη δηαηχπσζε δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην ράξηζκα. Οη
αλαιχζεηο ηνπ θπκαίλνληαη θπξίσο ζηελ εμαηνκηθεπκέλε
πνιηηηθή θαη κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο θαη ζηελ πεξίπησζε
ηεο ραξηζκαηηθήο θνκκαηηθήο εγεζίαο.
ζεσξεί φηη ην ζχγρξνλν ράξηζκα είλαη έλα εγθφζκην ράξηζκα
.<<Σν εγθφζκην ράξηζκα14 αθίζηαηαη απφ ηελ δηνλπζηαθή
εκπεηξία15 (…) ράλεη ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπ θνζκηφηεηα θαη
γίλεηαη απνιίηηζην>> Έηζη << (..) ν ίδηνο ν εγέηεο δε ρξεηάδεηαη
ηηηάληα ε ζαηαληθά πξνζφληα πξνθεηκέλνπ λα είλαη
ραξηζκαηηθφο >>16 Γελ δηψρλεη καθξηά ηα πιήζε κε ηελ αθξαία
ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Tνπ αξθεί απιά λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ζηηο πξάμεηο ηνπ
δείρλνληαο έλαλ ειεγρφκελν απζνξκεηηζκφ . <<Όηαλ απηφο ν
ειεγρφκελνο απζνξκεηηζκφο επηηπγράλεηαη νη παξνξκήζεηο ηνπ
κνηάδνπλ εηιηθξηλείο θαη κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηνλ
πνιηηηθφ>>17 ηνλίδεη ν έλεη . Δπηζεκαίλεη φηη ην ζχγρξνλν
ράξηζκα είλαη ηειηθά << (…) ακπληηθφ φπιν ζηελ απξφζσπε
θξίζε ηνπ θξάηνπο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε αηηήκαηα
αιιαγήο. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην εγθφζκην ράξηζκα
δεκηνπξγεί ηηο <<θξίζεηο >> θαη κε απηή ηελ έλλνηα ε θξίζηκε
θαηάζηαζε δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθδήισζε ηνπ
αιιά γλήζην παξαγσγφ ηεο <<απνζηνιήο >> ηνπ.

14) Βι . Ρ. έλεη ,1999 : 340-341
15)Ρ .έλεη ,1999 : 349
16)Bι Ρ. έλεη , 1999 :340
17) Ρ. έλεη 1999 :342

1.2 Η θύζε ,ε ιεηηνπξγία θαη ε εκβέιεηα ηνπ ραξίζκαηνο
ζηελ κεηαπνιηηεπηηθή <<ζπγθπξία>> : Ο Κ. Καξακαλιήο
σο <ππεξθνκκαηηθόο εζληθόο εγέηεο >>

Ζ αλάδεημε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζε κία ηδηαίηεξα
ξεπζηή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κία πνιχπαζε θνηλσληθή
δηάξζξσζε, ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ,
είρε σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κία ζεηξά δειψζεσλ θαη
πξνζσπηθήο ηνπ πξνβνιήο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ
κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηνπ απνδνρήο θαη
ηνπ θχξνπο ηνπ. Αθφκε θαη ν ίδηνο κέζα απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ
θνηηνχζε πσο ζα δηαηεξεί ην πξνθίι ηνπ ραξηζκαηηθνχ κχζνπ
θαη λα ην θαιιηεξγεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.18
Μέζα απφ γξαπηφ ηνπ ζεκείσκα είρε ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά κε
ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή ην 1963
ηνλίδνληαο φηη <<εάλ είρα κείλεη (…) ζα είρα θζαξεί κέζα ζην
ζηξφβηιν ησ παζψλ ηεο επνρήο εθείλεο θαη δε ζα ήκνπλ ζε ζέζε
λα επηζηξέςσ σο ν Παξάθιεηνο ηελ θξίζηκε ζηηγκή ην 1974 >>.
19
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε θαηάιπζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε
καχξε επηαεηία γηα ηελ ρψξα, δελ πξνζέθεξαλ ηηο πξννπηηθέο
αλάδεημεο θαη θαηαμίσζεο ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην πνπ επηδεηά
ν θάζε εγέηεο.
Ζ ππεξεθάλεηα θαη ν δπλακηζκφο πνπ δηέζεηε ν Κ.
Καξακαλιήο δελ κπνξεί φπσο είλαη πξνθαλέο λα κελ εθδεισζεί
ρσξίο ζεκλφηεηεο θαη πξνζρήκαηα. Tφληδε : << Mε κέλα νη
Έιιελεο βξήθαλ απηφ πνπ έςαρλαλ .Τπάξρνπλ ηέηνηεο ζηηγκέο
ζηε δσή ησλ ιαψλ .Τπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ζθέπηεηαη φινο ν
θφζκνο αιιά θαλείο δε ηνικά λα ηα πεη νχηε λα ηα θάκεη. Κη
έξρεηαη θάπνηνο θαη φια αιιάδνπλ >>20. Ο ίδηνο παξνπζηάδεη
ηνλ εαπηφ ηνπ σο Μεζζία .Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ νκηιία ηνπ ζηα
εγθαίληα ηεο ΓΔΘ (31.08.1974) εθθσλεί ζην αθξναηήξην ηνπ :
<<Θεζζαινληθείο ,Ήιζα ! Δπξίζθνκαη ήδε θνληά ζαο ! >>21

Άιισζηε, δελ απνηειεί ηπραίν γεγνλφο πσο ε δξάζε θαη ην
κεγαιείν ηνπ πξσζππνπξγνχ πκλείηαη, παξά ζπδεηηέηαη22. Ζ
πξνζσπηθφηεηα ,ν ραξαθηήξαο θαη ν επηβιεηηζκφο πνπ δηέζεηε
θαηαιήγνπλ ζε κηα εμνπζία ειεχζεξε ,εθηεηακέλε θαη
ξεαιηζηηθή. Κπλεγνχζε ην απφιπην θαη ην νινθιεξσηηθφ .
Θεσξνχζε φηη γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ έρεη
αλαηεζεί ρξεηάδεηαη ην 100% ηεο πιεηνςεθίαο, αιιηψο δελ
ππάξρεη ιφγνο λα θαηέρεη ηα ελία23. Γη απηφ άιισζηε έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο <<Δζλάξρεο >> θαη <<Υαξηζκαηηθφο Ζγέηεο
>>.
Οη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, παξνπζηάδνπλ έλαλ
ραξηζκαηηθφ θαη ηζρπξφ εγέηε, ην έξγν ηνπ νπνίνπ έρεη
θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο ηελ
κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν. ηελ αληίπεξα φρζε φκσο, αλαθέξνπλ
θαη έλαλ άλδξα ν ραξαθηήξαο ηνπ νπνίνπ είρε έληνλα ζηνηρεία
απηαξρηζκνχ.24
Οη ζαπκαζηέο ηνπ, απνζθνπψληαο ζηελ ηζηνξηθή θαη ιατθή
ηνπ δηθαίσζε, ππνβαζκίδνπλ θαη απνθξχπηνπλ ηηο ζθνηεηλέο
πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.25 Σν ράξηζκά ηνπ απερνχζε
θαη άγγηδε κεγάια ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πεξλψληαο απφ
γεληά ζε γεληά.

18) o T. Παππάο (1999 :46 ) ππνζηεξίδεη φηη ν Καξακαλιήο πνηέ δελ ελεζάξξπλε ηνλ
κχζν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.
19) θ. Γνπληρανπδ ,1982 :222
20) πλέληεπμε Κ. Καξακαλιή ζην πεξηνδηθφ Paris Match 12.11.1976
21) E. Kαξηάθεο , ρ.ρ :26
22)Ρ . Mαζηπ ,1982 , ηε ζθηά ελφο κεγάινπ ,βηβιίν πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ Κ.
Καξακαλιή
23) Δ. Καξηάθεο ,ρρ :104
24) E. Aιεμάθεο ,2001 :387,289

Θεσξία Υαξίζκαηνο : Bέκπεξ
2.1 ) Ννκηκόηεηα θαη είδε εμνπζίαο

Θα ήηαλ αδηαλφεην φηαλ γίλεηαη ιφγνο πεξί ηζρχο,
λνκηκφηεηαο θαη ραξίζκαηνο λα κε ζίγεηαη ην ζέκα ηεο
εμνπζίαο. χκθσλα κε ηνλ Βέκπεξ σο εμνπζία νξίδεηαη ην
ζχλνιν ησλ δηαηαγψλ πνπ κηα νκάδα αλζξψπσλ ππνρξενχηαη λα
ππαθνχζεη ή ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλα θξάηνο λα ειέγρεη ή
λα ππαγνξεχεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ιανχ ηνπ.26 Βέβαηα δελ αθνξά
πάληα ηελ άζθεζε <<δχλακεο>> θαη <<επηξξνήο >> ζε
αλζξψπνπο .Δμαξηάηαη πνιιέο θνξέο ,απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηα
κέζα πνπ επηδηψθεη.
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ε εμνπζία λα
ρξεζηκνπνηήζεη νηθνλνκηθά κέζα ,δελ είλαη απαξαίηεην φκσο
απηφ λα είλαη απηνζθνπφο απφ φιεο ηηο εμνπζίεο θαη λα
εθαξκφδεηαη ζε θάζε ελέξγεηα.
ηφρνο είλαη λ απνηειείηαη απφ έλα ζσζηφ θαη ηθαλφ
επηηειείν ππεχζπλσλ αλζξψπσλ πνπ ζα ππαθνχλε θαη ζα
εθηεινχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ ζηφρν ηνπο.27 Σν
επηηειείν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ κπνξεί λα ζπλδέεηαη
κε ηνλ εμνπζηαζηή-εο ,κε ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο ή κε
θαζαξά ζπκθεξνληνινγηθά θίλεηξα.
Μέζα απφ απηά ηα θίλεηξα είλαη πνπ θαζνξίδεηαη θαη ν ηχπνο
ηεο θάζε εμνπζίαο .χκθσλα κε ηελ εκπεηξία θακία εμνπζία κε
ηελ ζέιεζή ηεο δελ αξθείηαη θαη πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα πιηθά ε
ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα ηεο δηαηήξεζή ηεο ,αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξν εζηηάδεη ζηελ δηαηήξεζή ηεο κέζα απφ ηεο
λνκηκφηεηα ηεο. Αλάινγα κε ην είδνο ηεο λνκηκφηεηαο ιακβάλεη
δηαθνξεηηθή κνξθή θη ε ππαθνή ηνπ επηηειείνπ πνπ είλαη
αξκφδην γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο.
26) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο
27) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο

Γη απηφ θαη είλαη ζθφπηκν λα δηαρσξίδνληαη ηα είδε ηεο
εμνπζίαο ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο λνκηκφηεηαο:
Α) Ζ λνκηκφηεηα κηαο εμνπζίαο επεηδή έρεη ζαθείο ζρέζεηο δελ
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Β)Ζ εμνπζηαζηηθή ζρέζε δελ νξίδεηαη κφλν κέζα απφ ηηο
απαηηήζεηο .Αιιηψο ν εξγάηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ
ζα ήηαλ <<εμνπζηαζηήο >> ηνπ εξγνδφηε. ηελ νπζία είλαη έλαο
αληαιιαθηηθφο εηαίξνο ηνπ εξγνδφηε πνπ έρεη δηθαίσκα ζηελ
απνιαβή θάπνησλ απνδφζεσλ.28 Σν γεγνλφο φηη ιφγσ
ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο ε ππαθνή είλαη αλνηθεηνζειήο , ελψ
εθείλε πνπ ζπγθξνηείηαη ιφγσ εξγνηαμηαθήο πεηζαξρίαο είλαη
νηθεηνζειήο δελ αιιάδεη ηίπνηα ζην γεγνλφο φηη θαη ε πεηζαξρία
ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ππνηαγή ζε κηα εμνπζία.
Γ)Ζ λνκηκφηεηα κηαο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απιψο
σο πηζαλφηεηα θαη λα ηίζεηαη ζε ζρεηηθφ βαζκφ.29 Ζ ππνηαγή
κπνξεί λ αζθείηαη ππνθξηηηθά απφ κεκνλσκέλν ην άηνκν ή απφ
νιφθιεξεο νκάδεο.
Γ)Ο φξνο <<ππαθνή >> ζεκαίλεη φηη ε πξάμε απηνχ πνπ
ππαθνχεη εμειίζζεηαη κε ηέηνην ηξφπν λα έρεη θαηαζηήζεη αξρή
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ην πεξηερφκελν ηεο δηαηαγήο.

2.2 ) Υαξηζκαηηθή εμνπζία θαηά ηνλ Βεκπέξ
Ωο ράξηζκα ν Βέκπεξ φξηδε ηελ ηδηφηεηα κηαο
πξνζσπηθφηεηαο ε νπνία δηαθαηέρεηαη απφ ππεξθπζηθέο ή
ππεξάλζξσπεο δπλάκεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα είλαη πξνζβάζηκεο
ζηνλ θαζέλα γη απηφ θαη αμηνινγείηαη σο εγέηεο. Βέβαηα έλα
ράξηζκα πξνθεηκέλνπ λα λνείηαη ηζρπξφ ρξεηάδεηαη ηελ
αλαγλψξηζε απφ ηνπο θπξηαξρνχκελνπο ε νπνία είηε είλαη
ειεχζεξε ή πινπνηείηαη κέζσ ζαπκάησλ.
Ωζηφζν δελ απνηειεί ηε βάζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ε
αλαγλψξηζε ,απιά είλαη αλαγθαία απφ εθείλνπο πνπ θαινχληαη
λα εθηειέζνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε
ραξηζκαηηθή εμνπζία έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε ζπλάκα θαη κε
ηελ νξζνινγηθή αιιά θαη κε ηελ γξαθεηνθξαηηθή εμνπζία .Δλψ
νη άιιεο είλαη θαζεκεξηλέο θαη μερσξηζηέο κνξθέο εμνπζίαο ,ε
ραξηζκαηηθή εμνπζία είλαη ην αθξηβψο αληίζεην.30 Απφ ηε κία
πιεπξά ε γξαθεηνθξαηηθή εμνπζία είλαη νξζνινγηθή απφ ηελ
άπνςε φηη έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ,ελψ απφ ηελ άιιε
πιεπξά ε ραξηζκαηηθή είλαη αλνξζνινγηθή γηαηί εθιείπνπλ νη
θαλφλεο .
ηε ζπλέρεηα εγθσκηάδεη ην θαζαξφ ράξηζκα φπνπ είλαη
απξφζηην πξνο ηελ νηθνλνκία. Όηαλ εκθαλίδεηαη ζαλ θαζαξφ
ράξηζκα ηνπ πξνζδίδεηαη ε έλλνηα ηεο απνζηνιήο.31  απηφλ ηνλ
ηνκέα ην ράξηζκα δελ λνηάδεηαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε λ
αμηνπνηήζεη ηηο ραξηζκαηηθέο ηθαλφηεηεο ψζηε λ απνθέξνπλ
θέξδε.
Βέβαηα απηφ δε ζεκαίλεη πσο απνθεχγεη πάληα ηελ ηδηνθηεζία
θαη ηελ απνξξίπηεη ηειείσο. Απηφ πνπ φινη πεξηθξνλνχλ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ραξηζκαηηθνχ ηχπνπ ,είλαη ηελ παξαδνζηαθή ‗ε
νξζνινγηθή νηθνλνκία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ,ε νπνία είλαη
ηππηθή δχλακε ηεο αλνηθνλνκηθφηεηαο, δηφηη απνπνηείηαη θάζε
αλάκεημε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. πκκεηέρεη επθαηξηαθά κφλν
ζε πνξίζκαηα.

Σν ράξηζκα απνηειεί ηελ κεγάιε δχλακε ζε δεζκεπκέλνπο
πεξηφδνπο καο ηνλίδεη ν Βέκπεξ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κηα
αλαδηακφξθσζε άιινηε απφ αλάγθε θη άιινηε απφ
ελζνπζηαζκφ λ‘ αλαηξέςεη νιφθιεξεο θαηαζηάζεηο.

28) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο

29) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο
30) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο
31) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο

2.3) Οη επηδξάζεηο
θαζεκεξηλνπνίεζε.

ηνπ

ραξίζκαηνο

κέζα

από

ηελ

Ζ θαζεκεξηλνπνίεζε είλαη ιεηηνπξγηθή έλλνηα ηνπ Weber
,δελ αλήθεη δειαδή ζηηο κεγάιεο θνηλσληνινγηθέο θαηεγνξίεο.
ηελ νπζία ζεκαίλεη ηελ απινπνίεζε ελφο θαηλνκέλνπ πνπ
ράλεη ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα ηνπ θαη γίλεηαη θαζεκεξηλφ.32
ηελ θαζαξή κνξθή ηεο ε ραξηζκαηηθή εμνπζία ,έρεη έληνλν
ραξαθηήξα δηφηη ζπλδέεηαη κε ηελ ραξηζκαηηθή ηζρχ
πξνζσπηθψλ ηδηνηήησλ θαη απνηειεί κηα απζηεξά θνηλσληθή
ζρέζε.

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε ζρέζε δελ έρεη ζχληνκε δηάξθεηα
αιιά απνθηάεη ζηαζεξφ ραξαθηήξα, ηφηε ε ραξηζκαηηθή εμνπζία
είλαη ππνρξεσκέλε λ‘ αιιάμεη ξηδηθά θαη λα θηλείηαη σο επί ησλ
πιείζησλ ζε παξαδνζηαθή
ή νξζνινγηθή κνξθή. Οη
παξνξκήζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη :
1)Ζ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ νπαδψλ πξνθεηκέλνπ
λα ππάξρεη δπλακηθή ζηήξημε θαη ζηελ πνξεία.
2)Ζ εληνλφηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ επηηειείνπ.
Σα παξαπάλσ ζπκθέξνληα παξνπζηάδνληαη φηαλ ππάξρεη
απψιεηα ε θπγή ηνπ αηφκνπ πνπ θέξεη ην ράξηζκα θαη ην ζέκα
ηεο δηαδνρήο πνπ φπσο είλαη θπζηθφ πξνθχπηεη.33 Δάλ βξεζεί
ιχζε θαη είλαη απνηειεζκαηηθή ε ραξηζκαηηθή θνηλφηεηα
δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη.
Μεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ είλαη :
Α)Γηέμνδνο ζε λένπο θνξείο ραξίζκαηνο
Β)Ζ αλάδεημε δηαδφρνπ θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ απφ ηελ
θνηλφηεηα.
Γ)Ζ άπνςε φηη ην ράξηζκα είλαη κηα ηδηφηεηα πνπ
κεηαβηβάδεηαη ηεξνπξγηθά κέζα απφ ηνλ έλα θνξέα ζε άιινπο.
Δπηπξνζζέησο δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε φηη φηαλ
θαζεκεξηλνπνηείηαη ην ράξηζκα είλαη αθφινπζν λα
απινπνηεζνχλ θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ επηηειείνπ
.Δμίζνπ εχθνια νη ραξηζκαηηθνί θαλφλεο κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηεζνχλ θαη ζε λνκνηαμηθνχο θαλφλεο ,δειαδή ζε απηφ
πνπ νλνκάδνπκε θιεξνλνκηθφ ράξηζκα. Δθφζνλ ηζρχεη ην
θιεξνλνκηθφ ράξηζκα ηνπ εγέηε ηφηε ηζρχεη θαη ην θιεξνλνκηθφ
ράξηζκα αληίζηνηρα ηνπ δηνηθεηηθνχ επηηειείνπ θαη ησλ νπαδψλ.
Οη εμνπζίεο θαη νη πηζαλφηεηεο φισλ ησλ εηδψλ ππφθεηληαη
ζηελ παξάδνζε. Σν δηνηθεηηθφ επηηειείν κπνξεί σζηφζν λα
απαηηήζεη ηελ ηδηνπνίεζε αηνκηθψλ ζέζεσλ γηα ηα κέιε ηνπ. 34
Αθφκε ε θαζεκεξηλνπνίεζε ηνπ ραξίζκαηνο είλαη ηαπηφζεκε
κε ηελ νηθνλνκία θαη ηηο επηξξνέο πνπ απηή επηθέξεη ζε βαζηθά
δεηήκαηα.

Ζ νηθνλνκία είλαη απηή πνπ θαζνδεγεί εδψ. Ζ
αλαδηακφξθσζε ηνπ θιεξνλνκηθνχ ραξίζκαηνο ιεηηνπξγεί ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ σο κέζν λνκηκνπνίεζεο. Ζ δχλακε πνπ
αζθεί ην ράξηζκα επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ζεκαληηθφ
ηξφπν ζηελ νηθνλνκία ,νξηζκέλεο θνξέο κε θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο.

32) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο
33) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ραξηζκαηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο
αθνινπζίαο ηνπ εγέηε ,νη καζεηέο δελ αζρνινχληαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ
πνξηζκφ.
34) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία :Θ. Γθηνχξαο , Δθδφζεηο :αββάιαο

3.1 ) Σν ράξηζκα σο ν θύξηνο <<πληειεζηήο >>
χκθσλα κε ηηο απφςεηο εξκελεπηψλ ην πξφγξακκα
εθζπγρξνληζκνχ πνπ εθάξκνζε ν Κ. Καξακαλιήο δελ ππήξμε
ηφζν θαηλνηφκν φζν αλακέλαλε , αιιά έθιεηλε πεξηζζφηεξν
πξνο ζπληεξεηηθέο πιεπξέο θαη θαηαζέζεηο, απέρνληαο απφ ηα
αηηήκαηα ηεο επνρήο.35
Ωζηφζν δελ απνπζίαδαλ θη εθείλνη πνπ εζηίαδαλ ζην φηη
δεδνκέλνπ ησλ δχζθνισλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ππεξίζρπαλ
δελ έπξεπε λα νμχλεη πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε. Γελ
εκθαλίζηεθε δειαδή σο ζσηήξαο πνπ <<σο δηα καγείαο >> ζα

ξχζκηδε ηελ θαηάζηαζε αιιά δηαθαηέρεηαη απφ ηνλ δπλακηζκφ
θαη ηελ δηνξαηηθφηεηα λα εκθαλίδεηαη φηαλ ην απαηηνχλ νη
ζπγθπξίεο θαη αληηζηνίρσο λ απνρσξεί φηαλ κνηάδνπλ δφξηθεο.36
Αο κελ μερλάκε θαη ηελ άπνςε ησλ εζσθνκκαηηθψλ
αληηπάισλ φηη παξά ην πέξαζκα ηνπ απφ ηελ εμνπζία ζαλ
πξψελ πξσζππνπξγφο δελ αλαγλσξίζηεθαλ έληνλα ηα
ραξηζκαηηθά ηνπ θξηηήξηα πέξα απφ ηνλ θχθιν ηνπ.37 Καλείο δε
κπνξεί λ αλαηξέζεη φκσο φηη απηφ είλαη κηα απιά κηα άπνςε,
πνπ άιινη ζπκκεξίδνληαη θη άιινη φρη.
Άιισζηε αλέιαβε ηελ θπξηαξρία ηεο ρψξαο ζε κηα κεηαβαηηθή
πεξίνδν κε φηη απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ,έρνληαο λα
θνπβαιήζεη έλα δχζθνιν θνξηίν θαη λα αληαπεμέιζεη ζπλάκα.38
Ο Βέκπεξ έιεγε πσο ν ραξηζκαηηθφο ηχπνο είλαη απηφο πνπ
νξγαλψλεη θαη ελψλεη ηελ παξάηαμε ,ηνπο δεκηνπξγεί ηνλ
θαλαηηζκφ θαη ην πείζκα λα δξνπλ νινέλα πην δπλακηθά θαη λα
κεηαδίδνπλ φιε απηή ηελ ιαρηάξα θαη ζηα λεφηεξα κέιε.39
Δχινγα παξ φια απηά δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα αλ ην
ράξηζκα πθίζηαηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ,αθφκε θη φηαλ ν
εγέηεο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν δπλακηζκφ θαη
πξννδεπηηθφηεηα. 40 Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη πσο φια
απηά πνπ καο πεξηγξάθεη ν Βέκπεξ σο <<ηδηφηεηεο >> κπνξνχλ
λ αλαγλσξηζηνχλ αθφκε θαη ζε άηνκα κε <<πεξηνξηζκέλεο >>
δπλαηφηεηεο θαη κε έιιεηςε λέσλ ηδεψλ θαη πξννπηηθψλ αξθεί
λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαηάιιεια ην πνιηηηθφ έξγν πνπ ηνπ
αξκφδεη .
Δλίνηε ππάξρνπλ θαη νη ζηηγκέο πνπ ην θφκκα έρεη θαζνδηθή
πνξεία κε ζθακπαλεβάζκαηα θαη απνηπρεκέλεο πνιηηηθέο
αλακεηξήζεηο .41  απηή ηελ πεξίπησζε φπσο είλαη αλακελφκελν
,επέξρεηαη ζχγθξνπζε θαη γθξίληα απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ
θφκκαηνο νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα ζπζπεηξσζεί πεξηζζφηεξν
ην θιίκα δεηνχλ δηέμνδν ζε λέα θνκκαηηθή εγεζία θαη αξρεγφ
πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη εθ λένπ ζε επηηπρίεο θαη ζα θαιιηεξγήζεη
ηνλ ελζνπζηαζκφ .
Όκσο νη ζπρλέο ελαιιαγέο ζηελ εμνπζία ζα έρνπλ σο
ζπλέπεηα λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ζηαζεξφηεηα ηεο παξάηαμεο
θαη λα είλαη αβέβαηε ε πνξεία ηεο.42 Έηζη θη εδψ ην ζάξξνο θαη

ε ραξηζκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε είλαη πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
θαηάζηαζε θαη ζα εγγπεζεί ηελ νκαιή ζπλέρεηα.43
Γηαπηζηψλνπκε δειαδή φηη ην ράξηζκα είλαη απαξαίηεην
ζηνηρείν θαη ην ηδαληθφ << φπιν >> γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη
εμηιέσζε ελφο θνκκαηηθνχ εγέηε.
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

. Αιεμαλδξφπνπινο , 1990 :81
Θ. Γηακαληφπνπινο , 1999 :143-135
Θ. Γηακαληφπνπινο , 1999 :143-135
T . Παππάο ,1999 :34
Ρ. έλεη ,1999 :342
Θ. Γηακαληφπνπινο ,1999 :135
Θ. Γηακαληφπνπινο ,1999 :135
Ρ .έλεη ,1999 :342
Ρ. έλεη ,1999 :347

3.2) Οη θνκκαηηθνί αξρεγνί θαη ε ηαύηηζε ηνπο κε ηελ
ραξηζκαηηθή εγεζία.
Όπσο θαηαιάβακε απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο έλαο
θνκκαηηθφο αξρεγφο ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ην <<πξνζφλ >>
ηνπ ραξίζκαηνο γηα λ αλαδεηρζεί σο ππέξηαηνο εγέηεο. Ζ
ηζηνξία καο έρεη δείμεη φηη απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ζήκεξα
πέξαζαλ απφ ηελ εμνπζία πιεζψξα πνιηηηθψλ αξρεγψλ ,άιινη

θπβέξλεζαλ άιινη φρη ιίγνη φκσο ήηαλ εθείλνη πνπ θαηάθεξαλ
λα θαηαμησζνχλ θαη λα << κείλνπλ ραξαγκέλνη >> ζηελ κλήκε
καο.
Άιινη αλαδείρζεθαλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή ιφγσ
νηθνγελεηαθήο παξάδνζεο ,δειαδή επεηδή πξνυπήξρε ν
παηέξαο ,ζείνο ή θάπνηνο άιινο ζπγγελήο θη άιινη επεηδή πάληα
ππήξρε κέζα ηνπο ην ηαιέλην θαη μερψξηδαλ. Ο Άμηνο
ραξηζκαηηθφο εγέηεο νθείιεη λα έρεη κηα ππνδεηγκαηηθή
πξνζσπηθφηεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη
ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ θνηλσλία ε νπνία βξίζθεηαη ζε θξίζε.44
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ νθείιεη ν εγέηεο λα
απεπζχλεη ην κήλπκα ηνπ ,ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηελ
<<ζπληαγή>> γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. Φπζηθά γηα λα
πινπνηεζεί ζηελ πξάμε βαζηθή πξνυπφζεζε πέξαλ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ,θαζψο
επίζεο θαη ε επλνηθή ζπγθπξία λα δηαδψζεη ην κήλπκά ηνπ θαη
λα ην ζηεξίμεη δεκφζηα.
Ζ θνηλσλία έρεη αλάγθε απφ πνιηηηθνχο εγέηεο κε ππγκή
,ζάξξνο θαη δπλακηζκφ πνπ λα << κηιάλε ζηελ θαξδηά ηνπ
πνιίηε >> θη φπσο έιεγε θη ν Μπξέρη αιίκνλν ζ έλα θφζκν πνπ
δελ έρεη ραξηζκαηηθνχο εγέηεο .Απαηηείηαη λα είλαη
επηθνηλσληαθφο ,ηφζν λ αθνχεη φζν θαη λα κεηαδίδεη κελχκαηα
κε ηνλ ηφλν θαη ην ρξψκα ηεο θσλήο.
Δπίζεο νθείιεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ηνπο <<νπαδνχο >>
σο θνξέαο ξηδηθψλ αιιαγψλ ηνπ θαηεζηεκέλνπ . Καη ην
θπξηφηεξν απ φια λα είλαη νξακαηηθφο , λα θαηαθέξλεη λα
δηακνξθψζεη κηα επηζπκεηή εηθφλα γηα ην κέιινλ δηαθνξεηηθή
θαη θαιχηεξε απφ ηελ πθηζηάκελε .45
Να νξίδεηαη ζαλ ηνλ <<απιφ >> θαη <<θαζεκεξηλφ>>
άλζξσπν φηαλ απαηηείηαη ,πνπ ζα κπεη κέζα ζην ζπίηη ζνπ, ζα
ηνπ κηιήζεηο γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζνπ θαη ζα ζε
θαηαλνήζεη .Δθεί αθξηβψο δειαδή θξχβεηαη φιν ην παηρλίδη
,ζηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο εγέηε-πνιίηε.
Απφ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ζήκεξα έρεη πεξάζεη απφ ηελ
εμνπζία θαη ηελ ζέζε ηνπ πξσζππνπξγνχ πιεζψξα πνιηηηθψλ
,κεξηθνί πέηπραλ , νξηζκέλνη απέηπραλ θη άιινη απιψο ππήξμαλ.
Δθείλνη πνπ μερψξηζαλ θαη ζεκάδεςαλ ηεο ρψξαο ήηαλ νη Κ

.Καξακαλιήο θαη Α. Παπαλδξένπ ζηνπο νπνίνπο θαη ζα
εζηηάζνπκε.
44)Σ .Παππάο ,2002 :38-41
45) Σ .Παππάο ,2002 :38-41

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

4) Μεηαπνιίηεπζε
Ζ έθθξαζε «Μεηαπνιίηεπζε» παξαπέκπεη ζηηο ηέζζεξηο
πεξίπνπ δεθαεηίεο απφ ηελ πηψζε ηεο Γηθηαηνξίαο ην 1974
κέρξη ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο εθινγέο ηνπ
2009. Καηά ηε καθξηά απηή πεξίνδν, ππήξμαλ δηάθνξνη ρξνληθά
θχθινη κε έληνλεο δηαθνξέο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο θπξίαξρεο επηδηψμεηο, ηνπο
πξσηαγσληζηέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ. Καηά ηε καθξηά
απηή πεξίνδν, ππήξμαλ δηάθνξνη ρξνληθά θχθινη κε έληνλεο
δηαθνξέο σο πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο
θπξίαξρεο επηδηψμεηο, ηνπο πξσηαγσληζηέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ
πνιηηψλ. Απφ ην 1974 κέρξη ην 1985 ην δεηνχκελν ήηαλ ε
απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
θνηλνβνπιεπηηζκνχ, ε θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ
πνιηηψλ θαη ε ηζνλνκία.
Κπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο πεξηφδνπ
ηεο κεηαπνιίηεπζεο, είλαη ε λνκηκνπνίεζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ
Κφκκαηνο Διιάδνο (ΚΚΔ), φπσο θαη ησλ άιισλ αξηζηεξψλ θαη

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ (ΚΚΔ εζση., ΔΚΚΔ, ΔΓΔ, θιπ), ην
λέν χληαγκα, θαη ε πξνζπάζεηα απάιπλζεο ησλ πιεγψλ πνπ
είραλ αλνίμεη νη ηδενινγηθέο δηακάρεο απφ ηελ απειεπζέξσζε
κέρξη ην 1974.
Μεηά ηελ άθημε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ησλ
εμφξηζησλ πνιηηηθψλ, ζα αξρίζεη θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο
πνιηηηθήο δσήο, ζα θαηαξγεζνχλ αλειεχζεξνη λφκνη θαη ζα
λνκηκνπνηεζεί ην ΚΚΔ. Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγεζνχλ δχν λέα
κεγάια πνιηηηθά θφκκαηα. Κακπή ζηελ πνιηηεηαθή αιιαγή ηνπ
πνιηηεχκαηνο ηεο Διιάδαο, ήηαλ ην δεκνςήθηζκα ηνπ 1974,
φπνπ δηεμήρζε ην δεκνςήθηζκα γηα ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο
κεηαμχ Βαζηιεπφκελεο θαη Αβαζίιεπηεο Γεκνθξαηίαο.

4.1)Η εκθάληζε θαη ε επηινγή ηνπ Κ .Καξακαλιή ζηελ
εμνπζία .
Ο Κ. Καξακαλιήο ήηαλ Έιιελαο πνιηηηθφο ν νπνίνο
δηεηέιεζε ηέζζεξηο θνξέο Πξσζππνπξγφο ηεο Γ' Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο θαη δχν θνξέο Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο. Γελλήζεθε ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε αθφκα
Πξψηε εξξψλ ην 1907. Ήηαλ πξσηφηνθνο γηνο
δεκνδηδαζθάινπ, ηνπ Γεψξγηνπ Καξακαλιή, ν νπνίνο
πνιέκεζε ζηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα[1] θαη ζηε ζπλέρεηα
αζρνιήζεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην εκπφξην θαπλνχ.
Φνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Πξψηεο εξξψλ, ζηε
ζπλέρεηα ζην εκηγπκλάζην ηεο Νέαο Είρλεο, θσκφπνιεο ηεο
πεξηθέξεηαο, θαη χζηεξα (1920) ζην Γπκλάζην εξξψλ. Σν 1923
κεηαθηλήζεθε ζηελ Αζήλα. Αξρηθά θνίηεζε ζην Λχθεην
Μεγαξέσο γηα λα απνθνηηήζεη απφ ην 8ν Γπκλάζην Αζελψλ
(ζηελ Κπςέιε). πνχδαζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (1925-1929) απ' φπνπ έιαβε ην πηπρίν
ηεο λνκηθήο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1929. Με έληνλε ξνπή
ζηνλ δεκφζην βίν θαη ελδεηθηηθά κίαο ηζρπξήο πξνζσπηθφηεηαο,

έζεζε ππνςεθηφηεηα θαη εμειέγε ζε ειηθία 28 εηψλ
πιεξεμνχζηνο εξξψλ κε ην Λατθφ Κφκκα ζηηο εθινγέο γηα ηε
ζπληαθηηθή ζπλέιεπζε ηνπ 1935, απφ ηελ νπνία απέζρε ην
Κφκκα Φηιειεπζέξσλ.
Ζ εδξαίσζή ηνπ ζηελ ηνπηθή πνιηηηθή επηβεβαηψζεθε φηαλ
επαλεμειέγε βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο γηα ηε Γ' αλαζεσξεηηθή
Βνπιή ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936, νπφηε ζπκκεηείραλ θαη νη
βεληδειηθνί θαη ίζρπζε ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο. Ζ
Γηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ ηνπ 1936 δηέθνςε ηελ πνιηηηθή
ηνπ ζηαδηνδξνκία. Δπαλήιζε ζηηο έξξεο, φπνπ άζθεζε ηε
δηθεγνξία έσο ην 1941.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο παξέκεηλε ζηελ Αζήλα ρσξίο
λα αλακηρηεί ελεξγά ζηελ πνιηηηθή. Σν θαινθαίξη ηνπ 1944 ν
Καξακαλιήο πξνζπάζεζε λα εκπιαθεί πην ελεξγά ζηηο
πνιηηηθέο εμειίμεηο, δηαθεχγνληαο κε πισηφ κέζν ζηε Μέζε
Αλαηνιή, φπνπ είρε ζρεκαηηζηεί λέα εμφξηζηε θπβέξλεζε ππφ
ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ κεηά ην πλέδξην ηνπ Ληβάλνπ. Ζ
κεηάβαζή ηνπ εληνχηνηο θαζπζηέξεζε πνιχ, ψζηε φηαλ ηειηθά ν
Καξακαλιήο βξέζεθε ζην Κάηξν ηνλ Οθηψβξην, ε Αζήλα είρε
κφιηο απειεπζεξσζεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ν ίδηνο
ππνρξεσηηθά ζα επέζηξεθε ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα.
Αλακθίβνια έρεη ζπλδεζεί κε ηελ κεηεκθχιηνπνιεκηθή
46
Διιάδα. Απφ ην 1955 θπξηαξρεί ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο
καο, ελψ παξάιιεια έρεη ιαηξεπηεί απφ ηνπο κηζνχο Έιιελεο θη
απ ηνπο άιινπο κηζνχο είρε απνξξηθζεί. Ζ ζθηά ηνπ πιαληφηαλ
πάλσ απφ ηελ Διιάδα φια ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο παξφιν
πνπ απνπζίαδε απφ ηα δξψκελα θαη απφ ηελ ρψξα απφ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1963 ην φλνκα ηνπ έηξερε ζηα ρείιε θίισλ θαη
αληηπάισλ.
Ο Κ .Καξακαλιήο είρε γίλεη ην θέληξν αλεζπρίαο ησλ
δηδαθηφξσλ θαη ε θξπθή ειπίδα ησλ Διιήλσλ. ηα ρξφληα ηεο
ρνχληαο θαηλφηαλ σο παξάθιεηνο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ θαη
νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ .ηηο 23 Ηνπιίνπ 1974 ,ην
απφγεπκα ν ιαφο ηεο Αζήλαο είρε μερπζεί ζηνπο δξφκνπο ,ελψ ε
θνβία απφ ηελ ηξνκνθξαηία ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ
είρε ππνρσξήζεη θαη ε εμνπζία ηεο Υνχληαο είρε παξαιχζεη.

Άξρηζαλ λα πινπνηνχληαη ζπζθέςεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ κε ηνπο
πνιηηηθνχο αξρεγνχο θαη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ν
Καξακαλιήο επηιέρζεθε πξσζππνπξγφο.47
χκθσλα κε ηηο πεγέο ηεο επνρήο εθείλεο ε πξφηαζε ηνπ
Καξακαλιή ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ππνπξγφ
εμσηεξηθψλ Υέλξη
Κίζηλγθεξ. Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ
έζπεπζαλ λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ σο <<δνηφλ>> πξσζππνπξγφ
εμαξηεκέλν απφ ηηο Ζ.Π.Α .
Ήηαλ έλαο ηζρπξηζκφο πνπ νπσζδήπνηε εμππεξεηνχζε
πνιηηηθέο πξννπηηθέο κέζα ζην γεληθφ θιίκα αληηακεξηθαληζκνχ
πνπ επηθξαηνχζε ηφηε ζηελ ρψξα. Υσξίο αληίξξεζε ην φλνκα
ηνπ είρε ζπλδεζεί ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο κε ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο. Σελ θαηάιεμε ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ αξρεγφ αλαδεηνχζαλ θαη ππνδείθλπαλ
φιε ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο
επνρήο θαη απηή ηε ιχζε εθηηκνχζε σο δπλαηή θαη ην κέγηζην
ηνπ ιανχ.48 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο
βξέζεθε ζε θάκπνζεο πεξηπηψζεηο αληηκέησπνο κε εκπάζεηεο.

46) Ο θαξακαλιήο θαη ε επνρή ηνπ ,Σ. αθεξαιιφπνπινο
47) Ο θαξακαλιήο θαη ε επνρή ηνπ ,Σ. αθεξαιιφπνπινο
48) Ο θαξακαλιήο θαη ε επνρή ηνπ ,Σ. αθεξαιιφπνπινο

4.2) Η πνιηηηθή δξάζε ηνπ Κ. Καξακαλιή
Ο Κ. Σζάηζνο κέζα απφ ζπδεηήζεηο πνπ είρε κε ηνλ πξψελ
πξσζππνπξγφ αλαθάιππηε ηελ εκκνλή ηνπ ζηελ λεθάιηα
ελαηέληζε ησλ πξαγκάησλ ,απνζηαζηνπνηφηαλ απφ ηελ
ακεηξνέπεηα αθφκα θαη ησλ ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ .
Πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ έζπεπζαλ λα ηνλ νλνκάζνπλ σο
<<ζχγρξνλν Πεξηθιή >>.

Ζ έιμε ηνπ χςνπο θαη ηελ αλεκπφδηζηεο ζέαο είλαη έλα
ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πνπ κπνξεί λα θεληξίζεη ηελ
ςπρνινγηθή πεξηέξγεηα. Μαδί κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ ,ηελ επηβιεηηθή θνξκνζηαζηά ηνπ θαη ηελ
απζηεξφηεηα ησλ θηλήζεσλ είλαη εκθαλέο φηη αλήθεη ζηνλ
αληίπνδα ηνπ κεζνγεηαθνχ ηχπνπ.49
Ωο θνξπθαίνπο ζηφρνπο ηεο λέαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ
ζεκειίσζε ν Κ. Καξακαλιήο φηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία κεηά
ηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
άιινη απφ ηελ πξνάζπηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο
αθεξαηφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηεο ειιεληθήο
αζθάιεηαο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο κεγάιε απήρεζε θαη
επηηπρίεο ζεκείσζε θαη ζηα δηάθνξα πφζηα ππνπξγείσλ πνπ
πέξαζε.
αλ Τπνπξγφο Μεηαθνξψλ απνθαηέζηεζε εληφο έμη κελψλ
πιήξσο ην ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ είρε πιεγεί απφ ηνλ
πφιεκν θαη ηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο. Πξνψζεζε λνκνζεζία
φπνπ ην θξάηνο κπνξνχζε πιένλ λα επηδηψμεη ηελ
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβάζεσλ. Απνηέιεζκα απηήο ηνπ
ηεο ζηάζεο ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ πξνθίι ηνπ ιφγσ
εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ,αιιά ε λνκνζεζία
πεξί αλαζεψξεζεο εγθαηαιείθζεθε απφ ηα κεγάια θφκκαηα θαη
θφζηηζε ζηνλ ίδην ηε ζέζε ηνπ ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ιφγσ
πηέζεσλ ηνπ βξεηαληθνχ παξάγνληα.

49) http://www.kathimerini.gr/797848/article/politismos/vivlio/to-fainomenokaramanlhs

Ωο Τπνπξγφο Δξγαζίαο ήξζε αληηκέησπνο κε ζχλζεηα
εξγαηηθά δεηήκαηα ,ελψ θξφληηζε γηα ηελ απνθπιάθηζε
αληηθξνλνχλησλ ζπλδηθαιηζηψλ. Αθφκε κεγάιε δεκνζηφηεηα
απέθηεζε ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ ζην Τπνπξγείν θνηλσληθήο
πξφλνηαο .ην ηειεπηαίν απηφ Τπνπξγείν ζην νπνίν ε παξνπζία
ηνπ ήηαλ ζρεηηθά καθξνρξφληα ,επηθέληξσζε ηελ πξνζπάζεηα
ηνπ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχζε ηελ
εγθαηάζηαζε ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ
επαλεγθαηάζηαζε ηνπο ζηηο επαξρίεο ησλ πξνζθχγσλ.50

Έπεηηα απφ ηα ππνπξγηθά ηνπ θαζήθνληα αλέιαβε ρξέε
πξσζππνπξγίαο ζηηο 5 Οθησβξίνπ 1955 γηα πξψηε θνξά φηαλ
πξνσζήζεθε απφ ηνλ βαζηιηά Παχιν. Ο δηνξηζκφο ηνπ
πξνθάιεζε έθπιεμε ζηελ θνηλή γλψκε ,σζηφζν ε ηνπνζέηεζή
ηνπ ζ απηή ηε ζέζε επλννχζε ηηο ζπγθπξίεο θαη ζα έδηλε ηελ
εηθφλα αλαλέσζεο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ,ην νπνίν
αλαισλφηαλ ζπρλά ζε αηέξκνλεο δηακάρεο .

50) ηε ζθηά ελφο κεγάινπ –Καξακαλιήο ν θίινο ,Σάθεο Λακπξηάο

4.3 )Μεηαπνιίηεπζε θαη πνιηηηθό ζηίγκα
Σν 1974 ν Κ . Καξακαλιήο ίδξπζε ην θφκκα ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο κε ην νπνίν θέξδηζε ην 1974 θαη 1977 ηηο εζληθέο
εθινγέο θαη ππεξέηεζε σο πξσζππνπξγφο κέρξη ην 1980. ηνλ
νηθνλνκηθφ ηνκέα ε αλάπηπμε ζπλερίζηεθε αλ θαη φρη κε ηνλ
ξπζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη επίζεο εθαξκφζηεθαλ
νη πξψηεο κεγάιεο θξαηηθνπνηήζεηο.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ν πξσζππνπξγφο
πξνρψξεζε ζε άλνηγκα πξνο ηηο ρψξεο ηνπ Αλαηνιηθνχ Μπιφθ

θαη ππέγξαςε ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο. Ζ πνιηηηθή απηή κπνξεί
λα εληαρζεί ζηελ θξίζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο ειιήλνακεξηθαληθέο ζρέζεηο ,απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε
πξνζσξηλή απνρψξεζε ηεο Διιάδαο απφ ην ζηξαηησηηθφ
ζθέινο ηνπ Νάην (1974-1980).51
Σν 1980 παξαηηήζεθε κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο
πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδνο ζηελ ΔΟΚ. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο
φκσο παξαίηεζεο ηνπ ήηαλ ε δηαθαηλφκελε ήηηα ζηηο εθινγέο
ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ. Σφηε ηνλ
δηαδέρζεθε ζηελ πξσζππνπξγία ν Γεψξγηνο Ράιιεο. ηελ
πνξεία αθνινχζεζε ε δεχηεξε πξσζππνπξγία φπνπ απφ
νξηζκέλνπο αληηπάινπο ηνπ αληηκεησπίζηεθε σο ην ίδην
ακθηιεγφκελε κε ηελ πξψηε.
Καηά θχξην ιφγν έγηλε ζηφρνο ζθνδξήο θξεηηθήο απφ φια ηα
θφκκαηα γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηελ Κχπξν πνπ ζεσξήζεθε
εμνξγηζηηθά ππνρσξεηηθή θαη ζ απηφ δε βνήζεζαλ θαζφινπ θαη
νη δηθέο ηνπ δειψζεηο φηη << ε Κχπξνο είλαη καθξηά >>. Μέρξη
θαη γηα ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχζε κε ζθαλδαιψδε ηξφπν
ηα θξαηηθά ΜΜΔ θαηεγνξήζεθε (ΔΡΣ) κε ζθνπφ ηελ
απηνπξνβνιή ηνπ.
Ο Κ. Καξακαλιήο ήδε απφ ην 1945 σο λένο πνιηηηθφο ρσξίο
ηδηαίηεξεο αμηψζεηο ηε δεδνκέλε ζηηγκή ήηαλ έληνλα
πξνβιεκαηηζκέλνο γη ‘ απηφ πνπ έβιεπε σο αδπλακία ηεο
παξάηαμήο ηνπ ,αιιά θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ
ηνπ λα παξάγνπλ πνιηηηθή ζηξαηεγηθή πξνζαξκνζκέλε ζηηο
πεξηζηάζεηο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο
Διιάδαο πνπ καζηηδφηαλ απφ ηε ζθιεξή πφισζε κεηαμχ ηεο
αξηζηεξάο θαη ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ.
Ζ ζπληεξεηηθή παξάηαμε ηεο νπνίαο εγήζεθε ν Καξακαλιήο
ήηαλ παξεκβαηηθή. Σν ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθφ θξάηνο είρε
θεληξηθή ζεκαζία ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη
απνηεινχζε εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο. Ζ θπβέξλεζε παξελέβε θαη θξαηηθνπνίεζε
επηρεηξήζεηο πνπ ήδε άλεθαλ ζην ηδησηηθφ θεθάιαην.52
Σελ θπβεξλεηηθή πξαθηηθή άξζξσζε θαη ζπλφςηζε ζε
πνιηηηθφ ηνπ ιφγν ζην πξψην ζπλέδξην ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
,ζηε Υαιθηδηθή ην Ματν ηνπ 1979. Ζ ΝΓ ηφληδε θαη ππεξέβαηλε

ηηο παξαδνζηαθέο δηαθξίζεηο ζε δεμηά –θεληξναξηζηεξά .Ζ
επηδίσμε ηνπ λ απνρξσκαηίζεη ηε Νέα Γεκνθξαηία απφ ηελ
ηαχηηζε κε ηελ δεμηά είλαη αμηνζεκείσηε αλ θαη αλεπηηπρήο. Ο
ίδηνο ήηαλ πεξηζζφηεξν εκπεηξηθά πξνζαλαηνιηζκέλνο παξά
ηδενινγηθά ή δνγκαηηθά.53
Καηαλννχζε φηη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο δηάξζξσζεο ησλ
δεκνθξαηηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κεηά ηνλ Β ΄παγθφζκην
πφιεκν ε δηάθξηζε αξηζηεξάο-δεμηάο ,αλ θαη φρη αλχπαξθηε δελ
είρε ηελ έληαζε ηεο πξνπνιεκηθήο επνρήο .Ζ δχλακε ηνπ
Καξακαλιή ην 1974 δελ νθείιεηαη ζε θάπνηνλ ππνηηζέκελν
δεκνθξαηηζκφ. Καη αο κε μερλάκε φηη θξηηίθαξε ηελ Υνχληα
δηφηη ζεσξνχζε φηη <νβηεηνπνηνχζε> ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ.

51) Ζ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Κ .Καξακαλιή ,Παχινο Ν. Σδέξκηαο
52)Ο θαξακαλιήο ζηα ρξφληα 1974-1985 ,Πφπε Παξαζθεπνπνχινπ ,εθδφζεηο
Φπηξάθε .
53) Ζ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Κ .Καξακαλιή ,Παχινο Ν. Σδέξκηαο

4.4 ) Ο Ρόινο ηνπ πξώελ Πξσζππνπξγνύ ζην δήηεκα ηνπ
Κππξηαθνύ θαη νη θηλήζεηο ηνπ .
Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο
ζην Κππξηαθφ πξφβιεκα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Διιάο κε ηελ
Σνπξθία ,κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν αλαπηχρζεθε
πξνο 2 θαηεπζχλζεηο . Ζ κηα θαηεχζπλζε ήηαλ ε δηπισκαηηθή
επίζεζε ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηε δηεζλή θαηαδίθε ηεο
ηνπξθηθήο εηζβνιήο. Καη ε άιιε θαηεχζπλζε ε απνθπγή ηνπ
πνιέκνπ κε ηελ έλαξμε ειιελνηνπξθηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ

ξχζκηζε ησλ νξίσλ ηεο πθαινθξεπίδαο ησλ λεζηψλ ηνπ
Αηγαίνπ.
ηηο 28 Ννεκβξίνπ 1974 ν αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο έθηαζε
ζηελ Αζήλα πξνεξρφκελνο απφ ηεο Φξαλθθνχξηε κε πξννξηζκφ
ηελ Κχπξν. Ζ Αζήλα ηνλ ππνδέρζεθε κε κηα κεγάιε
ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη αθνινχζεζε
έπεηηα ζχζθεςε Καξακαλιή θαη Μαθάξηνπ θαη θπβεξλεηηθψλ
ζηειερψλ Διιάδαο θαη Κχπξνπ.54
Σα θχξηα ζεκεία ηεο πνιηηηθήο ζην Κππξηαθφ αλαθνίλσζε ζηε
Βνπιή ν Κ. Καξακαλιήο ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1975 θαηά ηελ
νκηιία ηνπ γηα ηελ Κπβεξλεηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ωζηφζν ε
Σνπξθία είρε απεηιήζεη πσο ζα δηαθνπνχλ νη δηαθνηλνηηθέο
ζπλνκηιίεο κε ζπλέπεηα λα επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν Μαθάξηνο επέζηξεθε θαη αλαιάκβαλε
πξνεδξηθά θαζήθνληα.55
Παξ φια απηά νη απεηιέο ηεο Σνπξθίαο αγλνήζεθαλ θαη απφ
ηελ ειιεληθή θαη απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε αληίζηνηρα. Ο
Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο επέζηξεςε ζηελ Κχπξν ζηηο 7
Γεθεκβξίνπ 1974 θη αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο. Ζ θπβέξλεζε Καξακαλιή ζπληφληζε ηελ πνιηηηθή
ηεο ζην θππξηαθφ πξφβιεκα κε ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε. Ζ
ζέζε ηνπ ζην ρεηξηζκφ ηνπ θππξηαθνχ ζέκαηνο ήηαλ ε πιήξεο
ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε δηπισκαηηθή, πιηθή ,πνιηηηθή
θαη εζηθή ζηνλ αγψλα ησλ θππξίσλ θαη ζηελ θππξηαθή
θπβέξλεζε.
Καηά θχξην ιφγν ε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
Καξακαλιή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηξάθεθε
θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο πκκαρίαο . Ο ίδηνο δελ
ζεσξνχζε πσο ν ΟΖΔ κπνξνχζε λα δψζεη ιχζε ζην θππξηαθφ
ζέκα , γη απηφ θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπ απνβιέπνπλ ζην λ‘
αζθεζνχλ πηέζεηο ζηελ Άγθπξα απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ
ηεο Γπηηθήο ζπκκαρίαο. Δπίζεο ηελ άπνςε ηνπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζην θππξηαθφ αλέπηπμε ν πξσζππνπξγφο θαη κε
ζαθήλεηα ζηε Βνπιή απαηψληαο ζηνλ ηφηε πξφεδξν ηνπ

ΠΑΟΚ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ζην πιαίζην
θπβεξλεηηθψλ δειψζεσλ .
Αλακθίβνια απφ ηηο θνξπθαίεο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο ηνπ
ήηαλ ε παξέκβαζε ηνπ ζηε χλνδν Κνξπθήο ησλ ρσξψλ κειψλ
ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ Ματν ηνπ 1975 θαη ζηελ
Γηάζθεςε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο Δπξψπεο ζην Διζίλθη ην 1975.
Ζ πξψηε θίλεζε ήηαλ ζην πιαίζην ηεο Γπηηθήο πκκαρίαο θαη ε
δεχηεξε ζην επξχηεξν Γηεζλέο επίπεδν. Με ηελ πξψηε θίλεζε
έζεηε ηα κέιε ηεο αηιαληηθήο ζπκκαρίαο ελψπηνλ ησλ επζπλψλ
ηνπο γηα ηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο ελφο θξάηνπο-κέινπο ηνπ
ΝΑΣΟ .56
Δπηπξνζζέησο κηα αθφκα θίλεζε ηνπ Καξακαλιή έγηλε πξνο
ηε Γηεζλή θνηλφηεηα .ηηο 29 Ηνπιίνπ πήξε κέξνο ζηε Γηάζθεςε
Αζθάιεηαο θαη πλεξγαζίαο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ζην
Διζίλθη .Ζ παξέκβαζε ηνπ ήηαλ νπζηαζηηθή θαη θξηηηθή .
Αληηπαξέβαιε ηηο αξρέο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ Διζίλθη κε ηελ
Σνπξθηθή Δηζβνιή ζηελ Κχπξν θαη επηζήκαλε ηελ παξαβίαζε
ηνπο απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ αδξάλεηα ηεο Γηεζλνχο
Κνηλφηεηαο. ηελ νκηιία ηνπ ηφληζε φια ηα θχξηα ζηνηρεία
,φπνπ απφξξνηα ήηαλ ε ελφριεζε ηνπ Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ
νπιετκάλ Νηεκηξέι θαη ηφληζε φηη ε Σνπξθία δελ δεζκεχεηαη
απφ ηελ Σειηθή Πξάμε ηεο Γηαζθέςεσο θαη δελ δέρεηαη φηη ε
ρψξα ηνπ εηζέβαιιε ζηε Κχπξν σο <<Δπηδξνκεχο>> αιιά φηη
εηζέβαιιε σο <<θηλεηήξηα δχλακε >>.57
ηηο 3 Απγνχζηνπ ηνπ 1977 Ο καθάξηνο πέζαλε θαη πξφεδξνο
αλαδείρζεθε ν πχξνο Κππξηαλφο. Ζ πλεξγαζία ηνπ
Καξακαλιή κε ηνλ λέν πξφεδξν ήηαλ αξκνληθή αιιά ιχζε δελ
βξέζεθε θαη ε έληαζε ζην αηγαίν ζπλερίδεηαη κε απξφβιεπηεο
εμειίμεηο.58)
54) Ο πνιηηηθφο ιφγνο ηνπ Καξακαλιή .Η.Βαξβηηζηψηεο
55)Ο Καξακαλιήο ζηα ρξφληα 1974-1985 ,Πφπε Παξαζθεπνπνχινπ ,Δθδφζεηο Φπηξάθεο

56) http://attikanea.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7339.html

57) http://www.koutipandoras.gr/article/28933/pos-i-cia-ekane-prothypoyrgo-ton-karamanli

58) http://www.kathimerini.gr/787729/article/epikairothta/ellada/to-kypriako-ston-ohe

4.5)Οη ζρέζεηο κε ην ΝΑΣΟ θαη ΔΟΚ
Ζ απνρψξεζε ηεο Διιάδαο απφ ην ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ
ΝΑΣΟ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1974 ακέζσο κεηά ηελ επέθηαζε ηεο
Σνπξθηθήο εηζβνιήο κε ηνλ Αηηίια 2 ζηελ Κχπξν έζεζε επί
ηάπεηνο ην πξφβιεκα ησλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο κε ηηο ΖΠΑ
θαη ηε δπηηθή ζπκκαρία. Ζ θίλεζε γηα ηελ απνρψξεζε ηεο

Διιάδαο ήηαλ θαζαξά πνιηηηθή θαη φρη ζηξαηησηηθή. Θα ιέγακε
πσο ήηαλ θαη κηα θίλεζε γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε ειιεληθή θνηλή
γλψκε πνπ είρε μεζεθσζεί θαηά ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ γηα
ηελ θηινηνπξθηθή ζηάζε ηνπο ζηα γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ.
Σαπηφρξνλα ήηαλ θαη ππφκλεζε ζηνπο δπηηθνχο ζπκκάρνπο
φηη ε Διιάδα ζεσξεί δηθή ηεο εζληθή ππφζεζε ην Κππξηαθφ
πξφβιεκα θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα θάλεη παξαρσξήζεηο
ζην φλνκα ηεο ζπλνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο ηεο
ζπκκαρίαο .Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ηεο
ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο ήηαλ ε θχξηα αθνξκή πνπ ψζεζε ηνλ
Καξακαλιή ζηελ απνρψξεζε απφ ηελ ζηξαηησηηθή βάζε ηνπ
ΝΑΣΟ. Τπήξμε βαζχο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ θπβέξλεζε γη
απηή ηελ θίλεζε.59
Μπξνζηά ζ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ειιεληθή θπβέξλεζε
επηδίσμε λ απνθαηαζηήζεη κηα εηδηθή ζρέζε κε ην ζηξαηησηηθφ
ζθέινο ηεο Αηιαληηθήο πκκαρίαο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα
ηελ επαλαζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ην ΝΑΣΟ κε εηδηθή ζρέζε
πξνρψξεζαλ ην Μάτν ηνπ 1978 νη Νηάβνο εθ κέξνπο ηεο
ειιεληθήο πιεπξάο θαη Υέηγθ εθ κέξνπο ηεο λαηντθήο πιεπξάο
θαη θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1980 ην ΝΑΣΟ έθαλε θη άιιεο πξνηάζεηο
γηα λα μεπεξαζηεί ε άξλεζε ηεο Σνπξθίαο αιιά ηηο απέξξηςε ε
ειιεληθή θπβέξλεζε. Παξάιιεια ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε
σξίκαδε ε ζθέςε λα εγθαηαιεηθζεί ε εηδηθή ζρέζε θαη λα
επηδησρζεί ε πιήξεο επαλέληαμεο ηεο Διιάδαο ζην ΝΑΣΟ ππφ
ηνλ φξν λα ηζρχεη ην πξηλ απφ ηελ απνρψξεζε απφ ην θαζεζηψο.
Δίλαη εκθαλέο κέζα απφ ηηο αλαιχζεηο πσο ν Καξακαλιήο
έθξηλε έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα φηη ε απνρψξεζε δελ σθέιεζε
ζε ηίπνηα ηνλ Κππξηαθφ αγψλα .‘Ζηαλ ε ηθαλνπνίεζε ηεο
θνηλήο γλψκεο θαη κηα κνξθή εζηθήο δηακαξηπξίαο γηα ηελ
άξλεζε ηνπ ΝΑΣΟ λα πξνζηαηέςεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα κηαο
ρψξαο-κέινπο ηνπ απφ ηελ αξπαθηηθφηεηα κηαο άιιεο ρψξαο.
Ζ ζπκθσλία γηα ηελ πιήξε επαλαζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ην
ΝΑΣΟ νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1980. Μεγάινη
αλαδεηθλχνληαη νη πνιηηηθνί φηαλ ππνθηλνχληαη απφ κεγάια
νξάκαηα, θαη ν Καξακαλιήο εθιέγεην απφ ην φξακα ηεο

ελσκέλεο Δπξψπεο. Ήζειε ηελ Διιάδα εληαγκέλε ζηελ
θνηλφηεηα ησλ δπηηθφεπξσπατθσλ ρσξψλ .60
Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή
Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ήηαλ έξγν θαη φλεηξν δσήο γηα ηνλ
Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. Πίζηεπε φηη ε είζνδνο ζηε κεγάιε
επξσπατθή αγνξά ζα ηεο παξείρε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα
ζηαζεί αληάμηα ηεο θιεξνλνκηάο ηεο θαη γηα νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Σν πξψην βήκα έγηλε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 φπνπ ε
θπβέξλεζε Καξακαλιή μεθίλεζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα
έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Κνηλή Αγνξά, θαη νινθιεξψζεθε ην
1961 κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο πλδέζεσο . Ζ ζπκθσλία
πξνέβιεπε κεηαβαηηθή πεξίνδν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο είθνζη δχν
εηψλ, ζην δηάζηεκα ησλ νπνίσλ πξνβιεπφηαλ δηάθνξεο
δηαζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία . Ζ επξσπατθή
πνξεία ηεο Διιάδαο σζηφζν ζα δηαθνπεί απφηνκα κε ηελ
ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία ηνλ Απξίιην ηνπ 1967.
Ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηε ρψξα καο
ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974 θαη ηελ πξψηε εθινγηθή λίθε ηνπ ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 1974 , ην ειιεληθφ αίηεκα επαλέξρεηαη ζηηο 12
Ηνπλίνπ 1975. Θα γίλεη δεθηφ χζηεξα απφ κπαξάδ πηέζεσλ θαη
δηπισκαηηθψλ επαθψλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε νκφινγνπο ηνπ
απφ ρψξεο κειή ηεο ΔΟΚ.
Σν 1979 ζην Εάππεην ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Έιιελα
πξσζππνπξγφ Κ. Καξακαλιε ελ φπνησλ ησλ ππφινηπσλ
Δπξσπαίσλ εγεηψλ, ε πιήξεο έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ ΔΟΚ
σο δέθαην ηζφηηκν κέινο.

59) Ο Καξακαλιήο θαη ε επνρή ηνπ ,Σαζνο αθεξαιιφπνπινο
60) http://www.sansimera.gr/articles/180
61)http://www.onalert.gr/stories/exodos-apo-to-nato-to-kaname-kai-den-epiase/37028

4.6) Η ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε
απνρώξεζε από ηελ πνιηηηθή ζθελή .

Ζ απφθαζή ηνπ λα κεηαθηλεζεί ζηελ πξνεδξία ηεο
Γεκνθξαηίαο ην 1980 δελ ήηαλ μαθληθή. Ζ πξφζεζε ηνπ είρε
δηαθαλεί ακέζσο κεηά ην δεκνςήθηζκα ηνπ 1974 θαη ηελ
επεμεξγαζία ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975. Άιισζηε θαη ν ίδηνο
δελ είρε απνθιείζεη ηφηε ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ.
Οπσζδήπνηε δελ πξνηηκνχζε λα
είλαη πξφεδξνο αληί
πξσζππνπξγφο. Ζ εθινγηθή βάζε ηεο ΝΓ είρε κεησζεί ζηηο
εθινγέο ηνπ 1977 ζην 42% ησλ ςήθσλ απφ ην 54% ησλ
εθινγψλ ηνπ 1974. Με ηα δεδνκέλα απηά ήηαλ ε ηειεπηαία
επθαηξία ηνπ λα κεηαθηλεζεί ζηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο.
Σα πεξηζψξηα είραλ ζηελέςεη αθφκε θαη ε Βνπιή ηνπ 1977
δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη κε βεβαηφηεηα ηελ εθινγηθή ηνπ
βάζε. Ζ ΝΓ δηέζεηε ζηελ Βνπιή ηφηε κφλν 171 βνπιεπηέο
ελαληίνλ ησλ 180 πνπ ήηαλ αλαγθαίνη ζχκθσλα κε ην χληαγκα
γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ έιιεηςε ησλ 9
βνπιεπηψλ γηα ηελ πξνεδξηθή εθινγή νδήγεζε ηνλ Καξακαλιή
ζην άλνηγκα ηνπ ρψξνπ ηνπ θέληξνπ . ηηο αξρέο ηνπ 1980 ε
θνηλνβνπιεπηηθή δχλακε ηεο ΝΓ κε ηηο πξνζρσξήζεηο ησλ
λενθηιειεχζεξσλ θαη ησλ ηεζζάξσλ ηεο ΔΓΖΚ απμήζεθε ζηνπο
177 βνπιεπηέο.62
ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1980 απνθάιπςε έκκεζα πξψηε θνξά ηελ
πξφζεζε ηνπ λα κεηαθηλεζεί ζηελ πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο.
Οη ππαηληγκνί ηνπ ζηελ θ.ν ηεο ΝΓ πεξί ησλ πξνζέζεσλ ηνπ λα
εθιεγεί πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο πξνθάιεζε πνηθίιεο
αληηδξάζεηο ζην θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο πξφεδξνο ηνπ
ΠΑΟΚ ακθηζβεηνχζε ην δηθαίσκα ηνπ ζηε Βνπιή λα εθιεγεί
ζηελ πξνεδξεία έλα ρξφλν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.
Πιεζίαδα δηαθνπέο ηνπ Πάζρα θη αθφκα ν Καξακαλιήο
θξαηνχζε θιεηζηά ηα ραξηηά ηνπ θαη ηελ ζησπή ηνπ ζρεηηθά κε
ηηο θηλήζεηο ηνπ. Σελ πξφζεζή ηνπ απνθάιπςε ζηηο 19

Απξηιίνπ θαη ήηαλ ζαθέο φηη κέζα απφ ηηο δειψζεηο ηνπ
απεπζπλφηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη δεηνχζε ηελ ζπγθαηάζεζε
ηνπο ή λ αθήζνπλ ηνπο βνπιεπηέο λα απνθαζίζνπλ ζπλεηδεηά.
Ζ πξψηε ςεθνθνξία ζηε Βνπιή άξρηζε ζηηο 11 ην πξσί ηεο
23 Απξηιίνπ κε κνλαδηθφ ππνςήθην ηνλ ίδην θαη έιαβε 179
ςήθνπο. Ζ ςεθνθνξία ήηαλ κπζηηθή θαη δε κπνξνχζε θαλείο λα
γλσξίδεη ηη ςήθηζε ν θάζε βνπιεπηήο .Ζ δεχηεξε ςεθνθνξία
έγηλε ζηηο 29 Απξηιίνπ θαη ππήξμε άθαξπε. Ζ Σξίηε έγηλε ζηηο
5 Ματνπ ζηελ νπνία ςήθηζε θαη ν Καξακαλιήο δηφηη ζηηο άιιεο
απνρσξνχζε.63
Δθιέρηεθε πξφεδξνο κε 180 ςήθνπο. Σν ΠΑΟΚ ηνπ Αλδξέα
Παπαλδξένπ ηφηε βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ ηεο εμνπζίαο. Σν
1985 ν Παπαλδξένπ είλαη πξσζππνπξγφο θαη αζεηεί ηελ
ππφζρεζε ηνπ ζηνλ Καξακαλιή γηα δεχηεξε ζεηεία θαη
πξνηείλεη ηνλ Γεψξγην αξηδεηάθε. Ο Καξακαλιήο απνρψξεζε
πηθξακέλνο . Δπαλεμειέγε ζην χπαην αμίσκα ηεο ρψξαο ηελ
πεληαεηία 1990-1995 νπφηε θαη απνρψξεζε νξηζηηθά απφ ηελ
πνιηηηθή ζθελή.64
Δίρε ζπκπιεξψζεη 60 ρξφληα ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην : 8
ρξφληα ππνπξγφο, 14 σο πξσζππνπξγφο θαη 10 σο πξφεδξνο ηεο
ειιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Έθπγε απφ ηελ δσή ζε ειηθία 91 εηψλ
ζηηο 23 Απξηιίνπ 1998.

62) ) Ο Καξακαλιήο θαη ε επνρή ηνπ ,Σαζνο αθεξαιιφπνπινο
63)

Ο Καξακαλιήο ζηα ρξφληα 1974-1985 ,Πφπε Παξαζθεπνπνχινπ ,Δθδφζεηο Φπηξάθεο

64)Ζ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Καξακαλιή ,Παχινο Ν.Σδέξκηαο

ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ

5.1) Σα Νεαληθά Υξόληα
Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ Γελλήζεθε ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ
1919 ζηε Υίν θαη ήηαλ γηνο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, Γεληθνχ
Γηνηθεηή Αηγαίνπ ηφηε θαη κεηέπεηηα πξσζππνπξγνχ. πλαληά
ηελ πνιηηηθή πξηλ θαλ ζπκπιεξψζεη ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο
ηνπ. Έρνληαο πνιηηηθέο επηξξνέο απφ κηθξφο αθφκα θαη κέζα
απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα ,ζηα 15 ηνπ εθδίδεη πεξηνδηθφ κε
ηίηιν <<ην μεθίλεκα >> ζην θνιέγην Αζελψλ ην 1934.65

Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί φηη ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ
Κνιεγίνπ ζπκπιεξψλεη έλα εξσηεκαηνιφγην φπνπ ζηε εξψηεζε
ηη ζα ήζειε λα γίλεη φηαλ κεγαιψζεη απαληά πνιηηηθφο σο πξψην
ζηφρν. Φίινη θαη γλσζηνί πεξηγξάθνπλ ηνλ Αλδξέα ηειείσο
δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα απφ ηνλ παηέξα ηνπ ηνλ Γεψξγην.
Ήηαλ θιεηζηφο κε ηνπο μέλνπο θη επηθπιαθηηθφο αθφκε θαη
ζηνπο θίινπο ηνπ. Ο ίδηνο πξνζπαζεί ζε εμνκνινγεηηθφ ηνπ
άξζξν ζην πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ Αζελαίνο (3 Μαξηίνπ 1936)
λα εκθαληζηεί δηαθνξεηηθφο απ‘ φηη είλαη, ίζσο γηαηί ζεσξεί ηνλ
αιεζηλφ ηνπ εαπηφ επηαζθξάγηζην κπζηηθφ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ
λα θξχςεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπ θαη ε εληχπσζε ηνπ φηη
απεηιείηαη ζα ηνλ αθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ ζηα πξψηα
επαγγεικαηηθά ηνπ βήκαηα. 66
Σν 1937 εηζήιζε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Σα πνιηηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ θνηηεηή Αλδξέα
θηλήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ηξνηζθηζηψλ θαη ηδηαίηεξα
ησλ Διιήλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Tν 1939 κεηά ηε ζχιιεςή ηνπ
απφ ην θαζεζηψο ηνπ Ησάλλε Μεηαμά , αλαρψξεζε γηα ηηο ΖΠΑ
,φπνπ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ. Με ην μέζπαζκα ηνπ β‘ π.π.
ππεξέηεζε σο εζεινληήο ζην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ησλ ΖΠΑ.
Σν 1943 έιαβε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα ζηα Οηθνλνκηθά
θαη ηε Φηινζνθία απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη , φπνπ
θαη δηνξίζηεθε σο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο .ρεδφλ αβνήζεηνο
θαηέιαβε κεγάια αλψηαηα αθαδεκατθά αμηψκαηα .Σε πεξίνδν
1950-51 δηεηέιεζε θαζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην Νorthwestern,
απφ ην 1951 εψο ην 1955 θαζεγεηήο ζηελ Καιηθφξληα θαη
κεηαμχ 1956-59 θνζκήηνξαο ηεο ζρνιήο νηθνλνκηθψλ ηνπ
Μπέξθιευ.
Δλ ηέιεη ζηηο αξρέο ηνπ 1959 ήξζε νηθνγελεηαθψο ζηελ
Διιάδα αμηνπνηψληαο κηα ππνηξνθία ησλ ηδξπκάησλ
Γθνχγθελρατκ κε ζηφρν ηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο. Σελ άλνημε ηεο ίδηαο
ρξνληάο ν ηφηε πξσζππνπξγφο Κ. Καξακαλιήο ηνπ πξφηεηλε ηε
ζέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
θαη παξάιιεια ηελ νξγάλσζε ελφο θέληξνπ νηθνλνκηθψλ
εξεπλψλ.67

Παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο ηνπ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ
απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Καξακαλιή γηα ηελ ίδξπζε
θέληξνπ νηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ. Αθφκε εδψ λα ζπκπιεξψζνπκε
πσο ζηελ πξψηε θξίζε ηνπ θππξηαθνχ επί πξσζππνπξγίαο ηνπ
παηέξα ηνπ νη εμειίμεηο ηνλ έθεξαλ πην θνληά κε ηνλ
αξρηεπίζθνπν Μαθάξην ,πξφεδξν ηεο θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
φπνπ ζηελ πνξεία απνδείρζεθε ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηνπ.

65)Αλδξέαο Παπαλδξένπ ,Θάλνο Βεξέκεο ,Καζεκεξηλή
66) Αλδξέαο Παπαλδξένπ ,Θάλνο Βεξέκεο ,Καζεκεξηλή
67)Αλδξέαο Παπαλδξένπ –Ζ γέλλεζε ελφο πνιηηηθνχ Αληάξηε ,πχξνο Γξατλάο

5.2)Σα πξώηα βήκαηα ζηελ ελεξγό πνιηηηθή, ε ρνύληα θαη
ε κεηαπνιίηεπζε.
Ζ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία αξρίδεη ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 1964 κε ηελ εθινγή ηνπ σο βνπιεπηήο Αραΐαο
ηεο Έλσζεο Κέληξνπ, ηεο νπνίαο εγείην ν παηέξαο ηνπ. Μεηά ηε
λίθε ηεο ΔΚ δηνξίδεηαη αξρηθά ππνπξγφο πξνεδξίαο ηεο
θπβέξλεζεο θαη ηνλ ίδην ρξφλν ππνπξγφο ζπληνληζκνχ(19641965). Καηά ην πέξαζκα ηνπ απφ ηνπο δπν απηνχο ππνπξγηθνχο
ζψθνπο δηαπηζηψλεη ην κέγεζνο ηεο δηάβξσζεο ησλ θξαηηθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηνλ θνκκαηηθφ κεραληζκφ. Ο νηθνλνκηθφο ηνπ
ιφγνο θηλείηαη κέζα ζην επίζεκν πιαίζην ηεο ηφηε νηθνλνκηθήο
νξζνδνμίαο , δειαδή , ηφλσζε ηεο δήηεζεο κέζσ ηεο αχμεζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ.
Σνλ Απξίιην ηνπ 1967 πνπ θεξχζζεηαη ε δηθηαηνξία ησλ
ζπληαγκαηαξρψλ ζπιιακβάλεηαη καδί κε άιινπο εγέηεο θαη
βνπιεπηέο θαη νδεγείηε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ, φπνπ
απνθπιαθίδεηαη Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ κεηά απφ έληνλεο
πηέζεηο θαη δηακαξηπξίεο θνξπθαίσλ αθαδεκατθψλ θαη

δηαλννχκελσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηνλ Πξφεδξν Λίληνλ
Σδφλζνλ .
ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1968 θεχγεη απφ ηε ρψξα θαη ηδξχεη ην
Παλειιήλην Απειεπζεξσηηθφ Κίλεκα (Π.Α.Κ.), επηθεθαιήο ηνπ
νπνίνπ έδξαζε αληηδηθηαηνξηθά ζε πνιιέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ην
νπνίν ζπλφςηδε ηελ ηδενινγία ηνπ γηα ηελ θαηάθηεζε θαη ηε
δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο ζηελ Διιάδα. Σν παξάδνμν ήηαλ φηη ε
αλαηξεπηηθή επαγγεικαηία δηθαίσλε ηελ ηζρλή πξφθαζε ησλ
ζπληαγκαηαξρψλ ,φηη δειαδή θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία γηα
ζψζνπλ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο απφ ηε καξμηζηηθή
επαλάζηαζε.68
ηα ρξφληα 1970-74 δίλεη ηελ κάρε θαηά ησλ δπλάκεσλ πνπ
δπλαζηεχνπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ν νπνίνο φκσο ζηε κεγάιε
πιεηνςεθία ηνλ αγλνεί. Ζ κάρε απηή απνδεηθλχεηαη κνλαρηθή
ζαλ κέξνο ελφο εζσηεξηθνχ αγψλα. Ο πξνζσξηλφο γνιγνζάο ηνπ
Αλδξέα ππήξμαλ θαηαξρήλ ηα ςπρνζσκαηηθά πιήγκαηα πνπ
δερφηαλ ζε επνρέο κεγάιεο πίεζεο.
68)Αλδξέαο Παπαλδξένπ 1919-1996 ,Παχινο Πεηξίδεο , Πλεπκαηηθφ ίδξπκα
Γ.Παπαλδξένπ

ηαδηαθά απηέο νη εζσηεξηθέο πξνβνιέο ησλ εμνπζέλσλαλ κε
ηελ κνξθή ζπληξηπηηθήο θαηάζιηςεο. Όηαλ έπεζε ε Υνχληα ην
θαινθαίξη ηνπ 1974 , αξλήζεθε λα επηζηξέςεη ακέζσο ζηελ
Διιάδα γηαηί ζεσξνχζε φηη ν Καξακαλιήο ήηαλ έλα άιιν
πξφζσπν ηνπ δεμηνχ θαηεζηεκέλνπ.70
Ωζηφζν δηέιπζε ην ΠΑΚ παξά ηηο δηακαξηπξίεο ησλ νπαδψλ
ηνπ νη νπνίνη ζπκθσλνχζαλ κε ηελ γλψκε ηνπ φηη νη φξνη πνπ
ζπληζηνχζαλ ην απηαξρηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα ίζρπαλ
αθφκα. Αξλνχκελνο λ ‘αλαιάβεη ηελ εγεζία ηεο Έλσζεο
Κέληξνπ απέθπγε ηνλ αληαγσληζκφ κε άιινπο επψλπκνπο ηεο
πξνρνπληηθήο πεξηφδνπ θαη παξάιιεια αλαδεηνχζε έλα λέν
θνηλφ πνπ ε δηθηαηνξία είρε ξηδνζπαζηηθνπνηήζεη.
Φηάλνπκε ινηπφλ ζηηο 3 επηέκβξε 1974 πνπ αλαθνίλσζε
ηελ ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ
Κηλήκαηνο (ΠΑΟΚ) , ε ηδξπηηθή δηαθήξπμε ηεο 3εο
επηέκβξε ζπκππθλψλεηαη ζην ηξίπηπρν «Δζληθή Αλεμαξηεζία

- Λατθή Κπξηαξρία - Κνηλσληθή Απειεπζέξσζε» .Με απηή ηνπ
ηελ θίλεζε ν Αλδξέαο ζηέξεζε ηελ επαλαζηαηηθή αξηζηεξά απφ
ην κνλνπψιην ησλ αλαδηαλεκεηηθψλ ππνζρέζεσλ θαη
παξάιιεια απφ ην αλαηξεπηηθφ θεληξί ηεο.71
Ζ αξγνπνξεκέλε επηζηξνθή ηνπ δελ ζπλέγεηξε ηα πιήζε
φπσο ηνπ Καξακαλιή, φκσο κε ηελ άξλεζε ηνπ λα ζπλεξγαζηεί
κε ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο χπν ηνλ Καξακαλιή
θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθφ ηνπ πνιηηηθφ ρψξν.

70)http://www.apodytiriakias.gr/politika/2014/02/05/o-erotas-eihe-tsakiseipsuhologika-ton-andrea.aspx
71)
http://tvxs.gr/news/san-simera/i-anasfaleia-kai-i-katathlipsi-toy-antrea-sfragisan-tinporeia-toy-pasok

5.3) Από ηελ ίδξπζε ηνπ ΠΑΟΚ ζην θαηώθιη ηεο εμνπζίαο

Παξά ηελ ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή ηνπ Παπαλδξένπ θαη ηνπ
ΠΑΚ ζηελ αληίζηαζε ελαληίνλ ηνπ ρνπληηθνχ θαζεζηψηνο ,ν
απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο
επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθινγηθή δχλακε ηνπ
λεντδξπζέληνο Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο. Ζ
ίδξπζε ηνπ θφκκαηνο εμαγγέιζεθε ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1974
ελψ ζηελ πξσζππνπξγία βξηζθφηαλ ν Κ .Καξακαλιήο.72
Οη εθινγέο ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 1974 αλέδεημαλ πξψην θφκκα
ηε λεντδξπζείζα ΝΓ ,ελψ ην ΠΑΟΚ κπήθε γηα πξψηε θνξά

ζηε Βνπιή κε δηαζέηνληαο ην ρξφλν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο λ‘
αλαπηχμεη ηελ δχλακή ηνπ. Δπαθνινχζεζε ην δεκνςήθηζκα ηνπ
Γεθεκβξίνπ απφ ην νπνίν ν ειιεληθφο ιαφο απνδνθίκαζε ηε
βαζηιεία δηθαηψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ Α.
Παπαλδξένπ.
Ο ίδηνο θαηεγφξεζε ηνλ Καξακαλιή φηη έζεζε ην
δεκνςήθηζκα κεηά ηηο εθινγέο γηα λα επλνήζεη ηε επηζηξνθή
ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Σν χληαγκα ηνπ 1975 δεκηνχξγεζε έλα
πξνεδξηθφ ζεζκφ κε νξηζκέλεο εθηειεζηηθέο εμνπζίεο73. ηηο 19
Ηαλνπαξίνπ 1975 ν εγέηεο ηνπ ΠΑΟΚ ζηα πιαίζηα ηεο
απνζαθήληζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηλήκαηνο, μεθαζάξηζε πψο
φινη πξέπεη λα δερηνχλ φηη είλαη ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα θαη
δεζκεχνληαη απφ ηηο αξρέο ηηο 3 επηέκβξε , θη φπνηνο δελ
αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά πσο ηνλ θαιχπηεη ε 3ε επηέκβξε θαη
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη γηα ην θίλεκα είλαη θαιχηεξν λα
βξεη άιιε ζηέγε.
72) Αλδξέαο Παπαλδξένπ 1919-1996 ,Παχινο Πεηξίδεο , Πλεπκαηηθφ ίδξπκα
Γ.Παπαλδξένπ.
73)
http://www.tanea.gr/news/politics/article/5272238/to-orama-ths-enwmenhseyrwphs/

ηηο 16 Μαξηίνπ 1975 πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην ζπλέδξην
ηνπ ΠΑΟΚ ρσξίο παξνπζία ησλ ΜΜΔ. Γηαβάζηεθαλ 3
εηζεγήζεηο : απφ ηνλ Αλδξέα, ηνλ πηζηφ ηνπ Άθε
Σζνραηδφπνπιν θαη ηνλ Βαζίιε Κεδίθνγινπ. ηελ πνξεία ν
Παπαλδξένπ θξφληηζε λα δηαγξάςεη φια ηα ζηειέρε ηεο
θεληξηθήο επηηξνπήο πνπ ηνπ ελαληηψζεθαλ.
Έθηνηε ν αξρεγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ΠΑΟΚ εδξαηψζεθε θη ν
Αλδξέαο έγηλε ν αλακθηζβήηεηνο εγέηεο αιιά θαη ε
πξνζσπνπνίεζε ηνπ θηλήκαηνο. Ζ επηινγή ηνπ Αλδξέα λ
απνθχγεη ηε ζνζηαιδεκνθξαηία σο πξνκεησπίδα ηνπ θηλήκαηνο
ηνπ ,απνδείρζεθε ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηάιεςε ηεο
εμνπζίαο.

Ζ κεηαβνιή ηεο πνηλήο ησλ ηξηψλ εγεηψλ ηεο ρνχληαο απφ
ζαλαηηθή πνηλή ζε ηζφβηα θάζεηξμε θαηέζηεζε ηνλ Καξακαλιή
ζηφρν ηνπ Αλδξέα θαη ε επίζεζε ηνπ ήηαλ αξθεηά ζθιεξή. Οη
εμειίμεηο σζηφζν θαη πάιη ηνλ δηέςεπζαλ. Γηα ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ πξψηνπ κεηαπνιεκηθνχ ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο πνπ
θέξδηζε ηελ εμνπζία ην 1981 θαη ηελ θξάηεζε 20 ρξφληα έρνπλ
εηπσζεί πνιιά 74.ηηο εθινγέο ηνπ 1977 ην ΠΑΟΚ θέξδηζε 3
βνπιεπηέο 73 απφ ηνπο νπνίνπο εμειέγεζαλ γηα πξψηε θνξά
,ελψ άιινη 6 είρα εθιεγεί θαη ην 1974.
Πξνθαλψο νη αληίπαινί ηνπ αλαγλψξηζαλ ηνλ θαηλνηφκν
ραξαθηήξα ηνπ θφκκαηνο ,ηηο νξγαλψζεηο ηεο ιατθήο βάζεο θαη
ηελ ζσκαηεηαθή ηνπ ζπζπείξσζε. Όκσο νη αξηζηεξνί επηθξηηέο
ηνπ ΠΑΟΚ θαηέδεημαλ ηνλ ραξηζκαηηθφ ξφιν ηνπ εγέηε
Αλδξέα, ηε ιατθηζηηθή ζρέζε ηνπ κε ηνπο νπαδνχο ηνπ θαη ηελ
πνιπζπιιεθηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ.

74)http://www.protagon.gr/scripta/blogs/andreas-papandreou-o-teleftaios-igetis1717000000

Ζ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ ΠΑΟΚ βαζίζηεθε ζην
ζχλζεκα ηεο <<αιιαγήο>> . O αξρεγφο επαλέιαβε ηηο 3 αξρέο
ηνπ θηλήκαηνο ηνπ : θνηλσληθνπνίεζε, απνθέληξσζε θαη
απηνδηαρείξηζε75 .Ζ θνηλσληθνπνίεζε ήηαλ κηα λέα απφδνζε
ηεο θξαηηθνπνίεζεο πνπ ζθφπεπε λα θξαηηθνπνηήζεη ηηο
επηρεηξήζεηο ελέξγεηαο ,ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο.
Τπνζρφηαλ αθφκε φηη ζα θαηαξγνχζε ηελ ηδησηηθή
εθπαίδεπζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απνθέληξσζεο ζρεδίαδε ηελ
δεκηνπξγία έληεθα πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ κε ζεκαληηθή
απηνλνκία. Ζ κεγάιε θηινδνμία ηνπ ήηαλ λα ζπκβάιιεη ζηε
δεκηνπξγία κηαο νκνζπνλδηαθήο ζνζηαιηζηηθήο Δπξψπεο κε
κέιε φιεο ηηο ρψξεο ηεο επείξνπ.

Έλα ρξφλν πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1977 ν Αλδξέαο είρε
απαηηήζεη απφ ηελ θπβέξλεζε Καξακαλιή λα βπζίζεη ην
ηνπξθηθφ σθεαλνγξαθηθφ <<Υφξα>> ην νπνίν δηελεξγνχζε
έξεπλεο ζην αηγαίν γηα πεηξέιαην. Ο Αλδξέαο ππνζρφηαλ ηε
ηειεζίδηθε επαλάζηαζε ζηελ πνιηηηθή δσή 76.Γελ ζπληζηνχζε
ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο νπαδνχο ηνπ ,φπσο ν
Καξακαλιήο αιιά έλα κεηαιιαζζφκελν πβξίδην ησλ πνιηηηθψλ
εμειίμεσλ.

75) ) Αλδξέαο Παπαλδξένπ 1919-1996 ,Παχινο Πεηξίδεο , Πλεπκαηηθφ ίδξπκα
Γ.Παπαλδξένπ
76)
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CF%82%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%C
E%BF%CF%85-%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B7%CE%B3/

5.4) Ο Αλδξέαο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο
Δλψ πξνεηνηκαδφηαλ γηα ηηο ληθεηήξηεο εθινγέο ηνπ 1981 ,ην
ΠΑΟΚ θη ν ραξηζκαηηθφο εγέηεο είραλ δηακνξθψζεη ην ζηίγκα
ηνπο ζηελ θνηλή γλψκε. Όπσο απέδεημαλ νη εθινγέο ηνπ 1977
κεγάιν κέξνο ησλ ςεθνθφξσλ δέρζεθε κε ελζνπζηαζκφ ηηο
ππνζρέζεηο ηνπ Αλδξέα. Ο κχζνο ηνπ σηήξα πηνχ θαη παηέξα
πξνεγήζεθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΠΑΟΚ θαη νη εηδηθέο
γλψζεηο ηνπ Αλδξέα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα απνηέιεζαλ
εγγχεζε γηα ηε ζσηεξία ηεο Διιάδνο.

Δπίζεο ε ζχγθξνπζε ηνπ κε ην ζηέκκα θαη κεηά κε ηνπο
ηαπεηλνχο ζεξάπνληεο νινθιήξσζαλ ην θσηνζηέθαλν ηνπ
αδηάθζνξνπ ζηαπξνθφξνπ ησλ ιατθψλ δηθαίσλ .
ε φηη αθνξά ηελ εθινγή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή απφ
ηε Βνπιή σο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνλ Ματν ηνπ 1980
ππήξμε ην πξναλάθξνπζκα ησλ εθινγψλ ηεο 18ήο Οθησβξίνπ
1981.
Καηφξζσζε ινηπφλ λα νξθηζηεί πξσζππνπξγφο ζηηο 21
Οθησβξίνπ 1981 ζε ειηθία 62 εηψλ ,πξνβαίλνληαο θηφιαο ηελ
ίδηα λχρηα ζηηο πξψηεο ηνπ δειψζεηο σο πξσζππνπξγφο. Ζ
θνκκαηηθή ζέζε <<ΔΟΚ θαη ΝΑΣΟ >> ην ίδην ζπλδηθάην
εγθαηαιείθζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ .
Ζ ζχγθξνπζε ηνπ Αλδξέα κε ηνλ Καξακαλιή γηα ηελ έληαμε
ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη ε απνπζία ηνπ
απφ ηελ επίζεκε ηειεηή ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο ζην
Εάππεην μεράζηεθαλ.
Έλα απφ ηα έμππλα ζπλζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Αλδξέαο
γηα ηελ ππαλαρψξεζε ήηαλ ην απφθζεγκα <<Σν θφζηνο ηεο
απνρψξεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ηεο παξακνλήο
>>. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
ε πξψηε ηνπ θπβέξλεζε
ζρεκαηίζηεθε απφ άηνκα πνπ θαλείο δε γλψξηδε .Φξφληηζε παξ
φια απηά λα αλαιάβεη ν ίδηνο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο γηα
λα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο.
Ωο επί ησλ πιείζησλ νη πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειψζεηο
θηλήζεθαλ πξνο 2 θαηεπζχλζεηο : θηινιατθνί λφκνη ζηνλ
θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη δηαηήξεζε ηνπ statous quo
ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σν ΠΑΟΚ θαηάθεξε λ αλαπηχμεη κε
επθνιία ην ιατθηζηηθφ ηνπ πξφζσπν κέζα ζηνλ θνηλσληθφ
ξηδνζπαζηηζκφ ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Ο Αλδξέαο θαηάθεξε λα
ληθήζεη ηειηθά ηελ κεηξηνπάζεηα ηνπ Καξακαλιή θαη λ
απνθηήζεη ζηαζεξφ ππξήλα ςεθνθφξσλ.77
Ο Υαξαθηήξαο ηνπ Παπαλδξένπ δελ άθελε πεξηζψξηα
κεγαινςπρίαο απέλαληη ζηνπο αληηπάινπο ηνπ ,θαη κάιηζηα
απέλαληη ζε φζνπο ηνπ ζχκηδαλ ηελ λεαληθή ηνπ αδπλακία φηαλ
έπεζε ζηα ρέξηα ηεο δηθηαηνξίαο Μεηαμά. Σα πξψηα 3 ρξφληα
ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εγεζία πέξαζαλ ρσξίο ερεξέο δηαθεξχμεηο
αιιά κε γελλαίεο παξνρέο,

ην πξψην ζπλέδξην ηνπ ΠΑΟΚ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
10 Ματνπ 1984 αθνχζηεθε θαη πάιη ε αξηζηεξή θαη
ξηδνζπαζηηθή νξνινγία ηνπ παιηνχ θηλήκαηνο.78 Θα ιέγακε
πσο ε κλεζηθαθία ηνπ Αλδξέα εθδεισλφηαλ κε ηελ νμχηεηα
πνπ έδηλε ζε φιεο ηηο πξνζσπηθέο ζνπ δηαθνξέο κε αληηπάινπο.
εκαληηθφ εκπφδην ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ εμνπζία ππήξμε
ν Μεηζνηάθεο θαζφηη νη δχν άλδξεο δηαζηαχξσζαλ ηα μίθε
ηνπο αξθεηέο θνξέο ζε κειινληηθέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο. Οη
εθινγέο ηνπ 1989 απνηέιεζαλ ην αθξαίν νξφζεκν ηεο πξψηεο
νθηαεηίαο ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία θαη ν ίδηνο ν Αλδξέαο
μεθίλεζε ηελ εληππσζηαθή ηνπ ζεηεία ζαλ αξράγγεινο ηεο
<<Αιιαγήο >> θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο,79 θαη κέζα ζε
απηή θαηάθεξε λα θάλεη πξάμε κεγάιεο ηνκέο ,πνπ άιιαμαλ ην
πξφζσπν ηεο ρψξαο , νη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο είλαη , ε
αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο , ε δεκηνπξγία ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηνπ ΑΔΠ , ε λνκηκνπνίεζε
ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ, ε θαζηέξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν
θχισλ, ε θαηάξγεζε ησλ κεηεκθπιηαθψλ λφκσλ ηεο δηρφλνηαο
θαη ηνπ λφκνπ πεξί πνιηηηθψλ-θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ .
77
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5.5)Σν <<βξώκηθν 89
θνηλσλία .

>> θαη νη αιιαγέο ζηελ ειιεληθή

Σε δεθαεηία απηή μεζπάεη έλα ην ζθάλδαιν Κνζθσηά πνπ
αθνξνχζε έλα κεγάιν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν ,ην
νπνίν θπξηάξρεζε ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή κέρξη θαη ην

μεθίλεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παξάιιεια ζεκαηνδφηεζε
θπξίσο ηνλ αγψλα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ηξαπεδψλ .
Κεληξηθφ πξφζσπν ηεο ππφζεζεο ππήξμε ν ηξαπεδίηεο
Γηψξγνο Κνζθσηάο ,πιελ φκσο ελεπιάθεζαλ ζ απηφ θαη
θνξπθαία θπβεξλεηηθά ζηειέρε ηεο ηφηε θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ .
Ζ ππφζεζε πεξηείρε ηα πιένλ επηβαξπληηθά ζηνηρεία ελαληίνλ
ηνπ Αλδξέα . Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ πξηκνδφηεζε ηα
κηθξνκεζαία ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ απνηεινχζαλ θαηά
θχξην ιφγν ηελ εθινγηθή ηνπ βάζε.
Οη ηαθηηθέο κε κηζζνινγηθέο αλαπξνζαξκνγέο δελ απέδσζαλ
γηαηί δε βαζίζηεθαλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ
εμαγσγψλ. Σα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
λένπο θξαηηθνχο δηνξηζκνχο θαη φρη γηα παξαγσγηθέο
επελδχζεηο.
Απνηέιεζκα απηψλ ησλ γεγνλφησλ είλαη ε πηψζε ηεο
θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ ζηηο εθινγέο ηεο 18εο Ηνπλίνπ 1989. Ζ
έθνδνο ηνπ θφκκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ππήξμε
εληππσζηαθή .Σνλ πξψην ρξφλν
ζηελ εμνπζία
αληηθαηαζηάζεθαλ νη πςειά ηζηάκελνη ζηε δεκνζηνυπαιιηθή
ηεξαξρία, δειαδή γεληθνί γξακκαηείο ππνπξγείσλ ,δηεπζπληέο
νξγαληζκψλ θαη λνκαξρίεο.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ άιιαμε κεξηθά απφ ηα δνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο, ζεκειηψλνληαο ηελ κεζαία
ηάμε, ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, απμάλνληαο ην εηζφδεκα
δξακαηηθά ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη
αγξφηεο πνπ δνχζαλ ζην πεξηζψξην, θαζηεξψλνληαο παξάιιεια
ην αγαζφ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ κέρξη ηφηε δελ είραλ
κεξηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο. Παξφια απηά δελ θαηάθεξε λα
πεξηνξίζεη ηηο βαζηθέο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ηε θνξνδηαθπγή ,θαη ηνλ παξαζηηηζκφ. Τπήξμε έιιεηςε
αληαγσληζηηθφηεηαο , ζε κηθξφ δηάζηεκα ηα ρξέε πνιιψλ
επηρεηξήζεσλ απμήζεθαλ θαηαθφξπθα θαη ε απφδνζή ηνπο
επηδεηλψζεθε πεξηζζφηεξν .
Παξάιιεια ζεκεηψζεθαλ θαηλφκελα δηαθζνξάο
ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα απφ ηνλ ππνπξγφ Ν. Αζαλαζφπνπιν ν νπνίνο
αγφξαδε γηνπγθνζιαβηθφ θαιακπφθη θζελά ,γηα λα ην
κεηαπνπιάεη σο ειιεληθφ ζηελ Δ.Δ αθξηβφηεξα. Σν δεκφζην

ρξένο απμαλφηαλ δηαξθψο απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΠΑΟΚ λα
θξαηήζεη δσληαλέο ηηο αζχκθνξεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
κελ απμεζεί ε αλεξγία, επηβαξχλνληαο ηνπο θνξνινγνπκέλνπο
κε ην ηίκεκα ηεο δηάζσζεο.80
ην ράνο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξάηεζε παξαπέκθζεθαλ ζε
δίθε ν Α. Παπαλδξένπ ,ν Π. ξνπκειηψηεο ηέσο ππνπξγφο
εζληθήο νηθνλνκίαο , ν Μ .Κνπηζνγηψξγαο πξψελ πθππνπξγφο
δηθαηνζχλεο ,ν Γ. Σζνβφιαο πξψελ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ θαη
ν Γ. Πέηζνο πξψελ Τθππνπξγφο βηνκεραλίαο.
Απφ απηνχο ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θξίζεθε αζψνο ζε φιεο
ηηο θαηεγνξίεο. Αξλήζεθε λα εκθαληζηεί ζηε δίθε θαη δελ πήγε
νχηε κηα θνξά ζην δηθαζηήξην, επίζεο αξλήζεθε λα νξίζεη
ζπλήγνξν ππεξάζπηζεο ηνπ. Παξφηη νη δηθαζηέο είραλ δηθαίσκα
λα δηαηάμνπλ ηελ βίαηε πξνζαξκνγή ηνπ ζην δηθαζηήξην ηειηθά
δε ην έπξαμαλ.
Αλέιαβε ππεχζπλα ην κεξίδην ηεο πνιηηηθήο ηνπ επζχλεο φρη
κφλν φρη κφλν δηφηη ζηελ πεξίνδν πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ν Γ.
Κνζθσηάο ήηαλ πξσζππνπξγφο αιιά θαη δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ
ίδην ε θπβέξλεζή ηνπ δελ θαηφξζσζε λα εκπνδίζεη ηελ
αλαξξίρεζε ελφο αλζξψπνπ ρσξίο επηθάλεηα, απνδείρζεθε εθ
ησλ πξνηέξσλ <<απαηεψλαο >> .Αξλήζεθε φκσο ηελ
νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ πνηληθή πιεπξά ηεο ππφζεζεο.
Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη φηη ηε δεθαεηία εθείλε ε ειιεληθή
θνηλσλία άιιαμε ξηδηθά θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπ Αλδξέα είραλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζ απηφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ81. Οη αιιαγέο
ήηαλ βαζχηεξεο θαη πην ξηδνζπαζηηθέο ζηελ επαξρία θαη φρη
ηφζν ζηελ Αζήλα θάηη πνπ εμεγεί θαη ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηνπ
ΠΑΟΚ εθεί.
Γειαδή ε επαξρία απαιιάρηεθε νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα απφ
ηνλ θφβν ηνπ <<ρσξνθχιαθα>> ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ
βειηηψζεθε πνιχ θαη δεκηνπξγήζεθαλ πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά
ζσκαηεία ζε φιε ηελ ρψξα.
80
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Δπίζεο ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηνπ Γ. Γελλεκαηά έθεξε
γηα πξψηε θνξά ζχγρξνλε ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε πνιιέο

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη απμήζεθαλ ζεκαληηθά
νη κηζζνί , κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ελφο θαηαλαισηηζκνχ
αλάινγνπ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο .82
Δπίζεο ε ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νδήγεζε ζ
έλα
πξσηνθαλέο
επίπεδν
ιατθήο
ζπκκεηνρήο
ζε
θνηλσληθνπνιηηηθά ζέκαηα θαη νη θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ
ΠΑΟΚ πνιέκεζαλ θαη ζπρλά δηέιπζαλ ηελ ηζρχ ησλ
παξαδνζηαθψλ κεραληζκψλ εμνπζίαο πνπ ζηεξίδνληαλ ζπλήζσο
ζηα ηζρπξά <<ηδάθηα >> ηεο θάζε πεξηνρήο.83
Βέβαηα εθεί φπνπ ην θίλεκα θαηίζρπζε ζξηακβεπηηθά ήηαλ ν
δεκφζηνο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ην ΠΑΟΚ έζεζε ζε ιεηηνπξγία ηα
πειαηεηαθά δίθηπα.84 Οη νκνζπνλδίεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ
θαζεγεηψλ ππήξμαλ ν πνιηνξθεηηθφο θξίθνο ηνπ θφκκαηνο γηα
ηελ θαηάθηεζε ηεο ζπλνκνζπνλδίαο ηεο ΑΓΔΓΤ.
Πξάγκαηη ην θίλεκα θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηε ΝΓ ζηελ
ΑΓΔΓΤ αιιά θαη ην ΚΚΔ ζηελ ΓΔΔ. Παξάιιεια ν Αλδξέαο
πξνεηδνπνίεζε ηνπο δηθαζηηθνχο πσο αλ έβξηζθαλ
αληηζπληαγκαηηθέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζα είραλ λα θάλνπλ
κε ην ιαφ. Καη θάπσο έηζη θαζηέξσζε ηελ αληίιεςε φηη δελ
ππάξρνπλ κέηξα αιιά κφλν ιαφο.
82

82) ) Αλδξέαο Παπαλδξένπ 1919-1996 ,Παχινο Πεηξίδεο , Πλεπκαηηθφ
ίδξπκα Γ.Παπαλδξένπ

83) Αλδξέαο Παπαλδξένπ ,Θάλνο Βεξέκεο ,Καζεκεξηλή
84)
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5.6) Η επηζηξνθή ζηελ εμνπζία θαη ην ηέινο
Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ Αλδξέα δελ
είλαη αμηνκλεκφλεπηε. Ζ εηθφλα ελφο αξξψζηνπ ειηθησκέλνπ
πνιηηηθνχ πνπ εξσηεχεηαη κηα λέα θνπέια θαη ηελ λπκθεχεηαη
,είλαη ε θαηάιεμε κηαο πνιπηάξαρεο δηαδξνκήο.85 Παξφηη ην
γεγνλφο απηφ ζρνιηαδφηαλ πνηθηινηξφπσο. Ο ίδηνο φκσο είρε
μεπεξάζεη πξνπνινχ ηηο λεαληθέο ηνπ επαηζζεζίεο γηα ηε γλψκε
ησλ άιισλ.
Ζ βηνινγηθή θζνξά έθαλε ηνλ Αλδξέα λα δεη θπξίσο κε ηηο
πξνζιακβάλνπζεο ηεο αθκήο ρσξίο λα ηηο θηιηξάξεη κέζα απφ
ηε ζνθία ησλ γεξαηεηψλ. Ζ δηαζήθε ηνπ κε ηελ νπνία άθελε
ζηε Σξίηε ζχδπγφ ηνπ φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία
απνηέιεζε αληηθείκελν πνιιψλ ζρνιίσλ . Ζ απνινγία πνπ
επηρεηξεί ε ίδηα γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλδξέα είλαη αθειήο.
Αμηνζεκείσηα είλαη παξ φια απηά ηα ζρφιηα πνπ ε ίδηα
θαηαγξάθεη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηα κέιε ηνπ θφκκαηνο
,ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ερζξφηεηα ηνπ πξνο ηνλ
εκίηε . Δψο θαη ηελ εθινγή ηνπ ηειεπηαίνπ ζαλ αληηθαηαζηάηε
ηνπ Αλδξέα ηνλ πνιέκεζε ζπζηεκαηηθά.86
Αληηζέησο γηα ηνλ Άθε Σζνραηδφπνπιν ε πεξηγξαθή ήηαλ
δηζπξακβηθή. Δθηηκνχζε φηη ήηαλ απφ ηα πην ηθαλά θαη έκπεηξα
ζηειέρε ηνπ θηλήκαηνο κε πεηπρεκέλε ζεηεία θαη ζεζκηθφ έξγν
απφ φπνην ππνπξγείν θη αλ πέξαζε. Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν ηνπ
Άθε ίζσο θαη ε κεγαιχηεξε αξεηή ηνπ ήηαλ φηη ζπκθσλνχζε ζε
φια κε ηνλ Αλδξέα. Ζ θξίζε ηνπ Αλδξέα γηα ηνπο ζπλεξγάηεο
ηνπ βαζηδφηαλ πξψηηζηα ζην θξηηήξην ηεο αθνζίσζεο , γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα βέβαηα δελ έδεηρλε αλάινγν
ελδηαθέξνλ.
Ο Αλδξέαο θαηάιαβε φζν θαλέλαο πξνεγνχκελνο πνιηηηθφο
ηελ παζνγέλεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα λα ηελ θαηαζηήζεη
ζχκκαρν ζηελ πνξεία ηεο θαηάθηεζεο ηεο εκπεηξίαο.
85) 10 ρξφληα θαη 54 εκέξεο ,Γήκεηξα Παπαλδξένπ.
86)Αλδξέαο Παπαλδξένπ –Ο ηειεπηαίνο αξρεγφο

Ζ θαηαθεξκαηηζκέλε θνηλσλία βξίζθεηαη πάληα ζε
αλαδήηεζε ηζρπξψλ πξνζηαηψλ νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ εμππεξεηήζεηο επσθειείο ζε φζνπο ηηο
εμαζθαιίδνπλ. Σν πξνλεσηεξηθφ απηφ κφξθσκα ππήξμε θαη ην
αληηθείκελν απηνζρεδηαζκψλ ηνπ πξσζππνπξγνχ. Καηά απηή
ηελ έλλνηα ππήξμε έλαο ζεκαληηθφο ,ζπληεξεηηθφο πνιηηηθφο ν
νπνίνο πξνζέθεξε ηνλ ιατθηζηηθφ εμηζσηηζκφ σο ελαιιαθηηθή
ιχζε έλαληη ηνπ εμηζσηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ.87
ηηο πξφσξεο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ηελ 10ε Οθησβξίνπ
1993 απαιιαγκέλνο πιένλ απφ ηηο θαηεγνξίεο επηζηξέθεη
ζξηακβεπηηθά ζηελ εμνπζία κε άλεηε πιεηνςεθία ηεο ηάμεο ηνπ
47%. Απνθαζίδεηαη ε κεηαζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
ηεο ρψξαο κπαίλνληαο έηζη νπζηαζηηθά ζε πνξεία πξνο ηελ
ΟΝΔ.
ηηο νκηιίεο ηνπ ήηαλ πάληα ζπλνθξπψκελνο ζρεδφλ
ζπκσκέλνο ζαλ ηνπ πνιηηηθνχο νξακαηηζηέο ησλ πξψησλ
δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ αηψλα, δείρλνληαο έηζη ζηνπο νπαδνχο ηνπ
,φηη ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα εμνπδεηεξψζεη καδί κε ηνπο
αφξαηνπο θαη ηνπο θνηλνχο ερζξνχο.
Σίπνηε άιισζηε δελ ζπλδέεη ηνλ αξρεγφ κε ηνπο νπαδνχο ηνπ
πεξηζζφηεξν απφ ηελ εληχπσζε ηεο ζπλεξγαζίαο.88 πλάκα
φκσο θξαηνχζε απφζηαζε απφ θάζε πςειή έθθξαζε ησλ
ηερλψλ θαη πξνηηκνχζε ηε ιατθή θνπιηνχξα . Σνπο ππφινηπνπο
έηζη θη αιιηψο κπνξνχζε λα ηνπο θεξδίζεη κε ηηο ζεκαληηθέο ηνπ
αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο.

87)

Αλδξέαο Παπαλδξένπ –Ο ηειεπηαίνο αξρεγφο
88) 10 ρξφληα θαη 54 εκέξεο ,Γήκε ηξα Παπαλδξένπ

ε θάπνην βαζχηεξν ζεκείν ηεο ςπρνζχλζεζήο ηνπ έκνηαδε κε
ηνπο πξψηνπο επαλαζηάηεο θαη ζπλδηθαιηζηέο ηνπ φξει δηφηη
αξληφηαλ θάζε επαθή κ έλα παξειζφλ ηνπ ηνλ πιήγσλε ,είρε ηνλ
ηξφπν ηνπ λα ιεζκνλεί θαη λα θξχβεη ηα ηξαχκαηα ηνπ.
Ζ ζρέζε ηνπ κε ην κέιινλ σζηφζν ηειείσλε κε ηε θξνληίδα
ηνπ γηα ηελ επφκελε κέξα .89 Όκσο ε πεξηπέηεηα κε ην ζθάλδαιν
Κνζθσηά θαη ε πνιηηηθή έληαζε ησλ πεξαζκέλσλ ρξφλσλ έρνπλ

επηβαξχλεη πιένλ ζνβαξά ηελ πγεία ηνπ θαη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ
ηνπ 1995 εηζάγεηαη εζπεπζκέλα ζην Ωλάζεην κε ζνβαξά
πξνβιήκαηα πγείαο .
Οη πηέζεηο πνπ ηνπ αζθνχληαη ηνλ αλαγθάδνπλ λα ππνγξάςεη
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 ηελ παξαίηεζε ηνπ ,δειψλνληαο πσο ηα
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ.
Απνζχξζεθε απφ ηελ πνιηηηθή δσή ζηηο αξρέο ηνπ 1996 θαη
πέζαλε ζηηο 23 Ηνπλίνπ πεζαίλεη .90 Ο ζάλαηφο ηνπ πξνθάιεζε
θχκα ζπγθίλεζεο ζε φιε ηε ρψξα θαη πιήζε θφζκνπ
παξεπξέζεθαλ ζηελ θεδεία.

89)

10 ρξφληα θαη 54 εκέξεο ,Γήκεηξα Παπαλδξένπ
90) Αλδξέαο Παπαλδξένπ –Ο ηειεπηαίνο αξρεγφο

6) ΤΓΚΡΙΗ
6.1)Δθεί πνπ όια μεθίλεζαλ
Λέγεηαη φηη ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη αλ αγλνήζεηο ηα
δηδάγκαηά ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ λα
μερλάεη, λα εθεζπράδεη θαη λα ζεσξεί απηνλφεηα απηά πνπ

κέρξη ρζεο απνηεινχζαλ δηαθχβεπκα. ήκεξα, κέζα ζε κηα
επνρή πνιηηηθήο αλαηαξαρήο, ζχγρπζεο θαη ζπλερνχο αζηάζεηαο
ηα δηδάγκαηα απηά ζα έπξεπε λα απνηεινχλ ηελ ππμίδα καο ζηε
πνξεία κέζα ζε έλα ηφζν ηαρχηαηα κεηαιιαζζφκελν πνιηηηθά
πεξηβάιινλ.
ρεδφλ ηξηάληα νρηψ ρξφληα πίζσ, κηα ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε
ηεο ρψξαο ζηελ ηφηε ΔΟΚ, έιαρε λα ζπκπεξηιάβεη κέζα ζε
ιίγεο κφλν γξακκέο νιφθιεξε ηε κεηαπνιηηεπηηθή θνπιηνχξα
ηεο Διιάδνο. Ήηαλ ηα ιφγηα δχν εθ ησλ θνξπθαίσλ. Γχν
πνιηηηθψλ πνπ άθεζαλ αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπο ζηνλ ηφπν
θαζνξίδνληαο ηδενινγηθά ηελ πνξεία καο αθφκα θαη ζήκεξα.
Πψο κπνξείο λα μεράζεηο ηνλ ηφηε αξρεγφ ηεο αμησκαηηθήο
αληηπνιίηεπζεο, Αλδξέα Παπαλδξένπ, λα παίξλεη ηνλ ιφγν,
ηζρπξηδφκελνο φηη ε απφθαζε ηεο έληαμεο πάξζεθε ζηνλ βσκφ
ηνπ «Αλήθνκελ εηο ηελ Γχζηλ». Πξνθαιψληαο έηζη ηελ
παξέκβαζε ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.
«Με ζπγρσξείηε, γηαηί ην επαλαιακβάλεηε ην «Αλήθνκελ εηο
ηελ Γχζηλ»; Βεβαίσο αλήθνκελ εηο ηελ Γχζηλ! Ζ Διιάο, ζέιεηε
απφ παξάδνζε ζέιεηε απφ ζπκθέξνληα, αλήθεη ζηνλ δπηηθφ
θφζκν. Όπσο άιινη ιανί αλήθνπλ ζηνπο Αδεζκεχηνπο, αλήθνπλ
ζηνπο Αλαηνιηθνχο, αλήθνπλ ζηνπο Αθξηθαλνχο, ππφ απηή ηελ
έλλνηα αλήθνκελ εηο ηελ Γχζηλ», ήηαλ ηα ιφγηα ηνπ Δζλάξρε,
ιακβάλνληαο ηελ απάληεζε «Πξνηηκνχκε λα αλήθνκελ εηο ηνπο
Έιιελεο».
Σεο ζηηρνκπζίαο απηήο είρε πξνεγεζεί ε νκηιία ηνπ
Καξακαλιή, ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1976, ζε ζπδήηεζε πνιηηηθψλ
αξρεγψλ ζηε Βνπιή. «Ζ Διιάο -θαη λα ην επαλαιάβσ δηφηη
γλσξίδσ φηη ελνριεί ηνλ πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΚ- ε Διιάο,
πνιηηηθά, ακπληηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά αλήθεη εηο ηελ
Γχζηλ».
Μέζα ζηα ιφγηα ησλ δχν απηψλ αλδξψλ εκπεξηέρεηαη νιφθιεξε
ε πνιηηηθή θνπιηνχξα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο Διιάδαο. Οη
ζηάζεηο, νη πεπνηζήζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη άμηεο κε ηηο νπνίεο
γαινπρεζήθαλ γεληέο Διιήλσλ. Ζ εξκελεία εθείλεο ηεο
ζηηρνκπζίαο θαζνξίδεη αθφκα θαη ζήκεξα ηνλ ηδενινγηθφ καο

πξνζαλαηνιηζκφ. Όπνπ θαη αλ απηφο πξνζδηνξίδεηαη. Μέζα ζε
απηέο ηηο δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο αληηιήςεηο, ζπλνςίδνληαη
φια ηα ζηνηρεία πνπ θαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηεο ζχγρξνλεο
Διιάδαο.
ήκεξα, ηα δηιήκκαηα ηνπ παξειζφληνο πιαλψληαη εθηαιηηθά
πάλσ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ακεραλία, αγαλάθηεζε θαη
ππνθξηζία είλαη νη ιέμεηο εθείλεο πνπ ζα ηαίξηαδαλ θαιπηέξα
ζηελ πεξηγξαθή κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ πνιηηηθνχ
ζθεληθνχ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ Διιάδα.
Ζ ακθηζβήηεζε ηεο επξσπατθήο πνξείαο ηεο ρψξαο θαη ε
επηδίσμε ηνπ δηραζκνχ ζε πξνδφηεο θαη θαζεζησηηθνχο, δελ
κπνξεί λα αληιεί λνκηκνπνίεζε ζην φλνκα θαλελφο.
Γηαθνξεηηθά, είκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα ζέζνπκε εθ λένπ ππφ
δηαπξαγκάηεπζε αθφκα θαη ηα πην απιά.

6.2)Παπαλδξένπ θαη Καξακαλιήο
Καηά παξάδνμν ηξφπν ζα ιέγακε φηη θη νη δπν πην ζεκαληηθνί
εγέηεο θαίλεηαη ζαλ λα ζθελνζέηεζαλ ηνλ ζάλαηνο ηνπο κε
ηξφπν παξφκνην πνπ είραλ νξγαλψζεη θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο
θαξηέξα. Ο Αλδξέαο απφ ηε κηα πιεπξά πξνζέιθπζε ηελ
πξνζνρή ησλ ΜΜΔ κέρξη ηηο ηειεπηαίεο ηνπ κέξεο θαη ε θεδεία
ηνπ απνηέιεζε έλα κεγάιν δεκφζην γεγνλφο γηα λα ηηκεζεί ε

δσή ελφο εγέηε ,ν νπνίνο πάληνηε επηδεηνχζε ηελ αγάπε ηνπ
θνηλνχ ηνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Καξακαλιήο πέζαλε ρσξίο λα
πξνζειθχζεη ηε δεκφζηα πξνζνρή θαη ε δηαθξηηηθή θεδεία ηνπ
κεηαμχ ζπγγελψλ θαη θίισλ έγηλε ην ζήκα θαηαηεζέλ κηαο
ζησηθήο χπαξμεο θαη κηαο δσξηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Ο ζηελφο
ηνπ θίινο Κ. Σζάηζνο παξνπζίαδε ηνλ Καξακαλιή σο έλα
ζπλεπή πνιηηηθφ πνπ επηδίσμε λα ελψζεη ηνπο Έιιελεο ζηελ
θεληξνδεμηά πνιηηηθή ζέζε ηνπ.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξμε έλαο γλήζηνο ζπληεξεηηθφο ,κε
ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε , ηελ πξνηίκεζε
ηνπ γηα κηα ηζρπξή εθηειεζηηθή εμνπζία ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή
πνιηηηθή θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ θξαηηθή δηαρείξηζε ηεο
νηθνλνκίαο. παλίσο απηνζρεδίαδε θαη νη απνθάζεηο ηνπ ήηαλ
πξνζεθηηθά κειεηεκέλεο. Γε θάλεθε λα θνιαθεχεη πνηέ ην
θνηλφ ηνπ θαη ζπρλά επέπιεηηε ηνπο Έιιελεο γηα ηελ αθξαία
ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Ζ ηζρπξή ηνπ εζηθή νδήγεζε ηνπο Έιιελεο απφ ηηο δπζθνιίεο
ηεο αλαζπγθξφηεζεο ζηελ επεκεξία. Ο Καξακαλιήο
αληηπξνζψπεπε ην ζπιινγηθφ ππεξεγψ ελψ ν κεηά ην 1974
αληίπαιφο ηνπ Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζπγθέληξσλε ηελ πξνζνρή
ηνπ ζην λα ζσπεχεη ην εγψ ηνπ θνηλνχ ηνπ. Γεδνκέλσλ ησλ
πιήξσο αληίζεησλ ραξαθηήξσλ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ
θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ δελ ππήξμε πνηέ κηα ζπλαληίιεςε
αλάκεζά ηνπο.
Ο Καξακαλιήο ζεσξνχζε ηνλ αληίπαιφ ηνπ κηα ηδηνηξνπία
ηεο επνρήο θαη ήιπηδε φηη απηφ ήηαλ έλα παξνδηθφ θαηλφκελν
Δληνχηνηο ε ζχγθξηζε ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ θαη ηνπ χθνπο
ησλ δπν δελ είλαη απιψο έλα δήηεκα κειέηεο κηαο πξνζσπηθήο
αληηπαιφηεηαο
αλάκεζα
ζε
δηακεηξηθά
αληίζεηεο
πξνζσπηθφηεηεο ,αιιά πεξηζζφηεξν κηα πεξηγξαθή ράζκαηνο
γελεψλ κεηαμχ ςεθνθφξσλ ησλ δπν εγεηψλ. Ο Καξακαλιήο
πξνζήιθπε ηνπο ςεθνθφξνπο πνπ ελειηθηψζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζηεξήζεσλ ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη
ηεο δεθαεηίαο ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ 1950, ελψ νη
ππνζηεξηθηέο ηνπ Αλδξέα εθπξνζσπνχζαλ ηνπο Έιιελεο πνπ
έθηαζαλ ζε ειηθία ςήθνπ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970.

Σν ηέινο ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο ην 1974 παξείρε ην
ζθεληθφ γηα κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή
δσή. Σν θαζεζηψο ηεο Υνχληαο είρε θαηαπηέζεη φινπο ηνπο
πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο , αιιά ππήξμε ηδηαίηεξα βάλαπζν
θαηά ηεο Αξηζηεξάο. Ο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζεψξεζε θαζήθνλ
ηνπ λα επηθξίλεη ηελ Γεμηά κε ηελ θαηεγνξία φηη είρε εθθνιάςεη
ηνπο ζπληαγκαηάξρεο. Οπσζδήπνηε ππήξμαλ κεγάιεο
πξνζδνθίεο θαη πνιχ ηαιέλην ζ εθείλν ην δηαδνρηθφ θφκκα ηεο
παιηάο Έλσζεο Κέληξνπ. Ωζηφζν νη λέεο πνιηηηθέο θαη
θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη θπξίσο ν παξάγνληαο Αλδξέαο
Παπαλδξένπ , αλέηξεςαλ φιεο ηηο πξνβιέςεηο.
ε αληίζεζε κε ηνλ Καξακαλιή πνπ θαηέζηεζε εθηθηή ηελ
εηξεληθή κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία βξίζθνληαο ηελ ρξπζή ηνκή
αλάκεζα ζηε Γεμηά θαη ζην θηιειεχζεξν θέληξν , ν Αλδξέαο
Παπαλδξένπ ρεηξαγψγεζε ην θνηλφ ηνπ εηζάγνληαο έλα
θαηλνχξην πξντφλ. Σν πξντφλ απνηεινχληαλ απφ ζεηξά
ξηδνζπαζηηθψλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαο απφ ηνλ ίδην ηνλ
εγέηε.
Ο πξψηνο δηαρψξηδε ηνλ θφζκν ζε <,κεηξφπνιε >> θαη
<<πεξηθέξεηα>> .Ο δεχηεξνο άμνλαο αληηπξνζψπεπε ηε δήζελ
εγγελή πάιε αλάκεζα ζε έλα θαηεζηεκέλν-εθκεηαιιεπηή ,μέλν
θαη εγρψξην
θαη ζηνλ ιαφ ,δειαδή φινπο ηνπο <<κε
πξνλνκηνχρνπο Έιιελεο πνπ ήηαλ αληίζεηνη πξνο ην
θαηεζηεκέλν.
Μνινλφηη ν Καξακαλιήο θαηάθεξε λα πξνιάβεη ηνλ Αλδξέα
κε κέηξα φπσο ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ αιιά θαη ε χθεζε κε
ηα θνκκνπληζηηθά Βαιθάληα ,παξέκεηλε έλαο πνιηηηθφο ηεο
ζπληεξεηηθήο παξάδνζεο. Δλψ ν Αλδξέαο επαγγειφηαλ ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηελ αιιαγή, ε κεγάιε δηαθνξά ηνπο ππήξμε
ην κέιινλ ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ θαη φ ηξφπνο πνπ ην ρεηξηδφηαλ
ν θάζε έλαο.
Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ Καξακαλιή θαη ηνλ Αλδξέα σο
πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αζθνχζαλ ηελ εμνπζία ήηαλ πνζνηηθέο θαη
πνηνηηθέο. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο ππήξρε έλα πξνζσπνπαγέο
ζχζηεκα
κε
ιίγνπο επηηεξνχκελνπο ζπκβνχινπο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Καξακαλιή θαη κε πνιινχο πνπ ζπλσζηίδνληαλ
ρσξίο αξκνδηφηεηεο ζην ρανηηθφ ζχζηεκα ηνπ Αλδξέα.

Ο Καξακαλιήο εκπηζηεπφηαλ ην κηθξφ ηνπ ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην θαη ηνπο θνληηλνχο ηνπ ζπλεξγάηεο , ελψ ν Αλδξέαο
πεηξακαηηδφηαλ δηαξθψο κε λέα πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαλ θαη
εμαθαλίδνληαλ ζηνπο ζπρλνχο αλαζρεκαηηζκνχο ησλ
θπβεξλήζεσλ ηνπ. πλήζσο ν Καξακαλιήο παξαθνινπζνχζε
άγξππλνο θαη ελίνηε επελέβαηλε ζηα λνκνζρέδηα ησλ ππνπξγψλ
ηνπ , αληηζέησο ν Παπαλδξένπ έδεηρλε ελδηαθέξνλ γηα ηα
λνκνζρέδηα ηα νπνία αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο νξακαηηζκνχο ηνπ.
Δμίζνπ δηαθνξά παξνπζηάδνπλ θαη νη κεηαβάζεηο ηνπο ζην
εμσηεξηθφ, ν πξψηνο ζε άδεην αεξνπιάλν κε ειάρηζηνπο
δεκνζηνγξάθνπο θαη πξσηφθνιιν ζηηο ζπδεηήζεηο ελ πισ . Ο
δεχηεξνο κε παλεγπξηψηηθν πιήζνο πάζεο κνξθήο θαη
πξνέιεπζεο ζηελ πξψηε ζέζε.
Ο ιφγνο ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ φμπλε ηελ πφισζε ζηελ
ειιεληθή πνιηηηθή δσή θαη δεκηνχξγεζε έλαλ <<μερσξηζηφ
ηχπν ζηξαηεγηθήο κε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο >>
θπξειάηεζε κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζε κεγάιν
βαζκφ ζην ζρήκα ηεο δεκνθξαηίαο ελαληίνλ ηεο κνλαξρίαο.
Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε φηη θαηά θάπνην ηξφπν
ε ρξεηά ηεο θσλήο ηνπο έκνηαδε σο έλα ζεκείν ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ηαπηίδνληαη. Λανπιάλνο θαη επηθνηλσληαθφο ν
Αλδξέαο Παπαλδξένπ, ήξεκνο θαη πξνβιέςηκνο ν
Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. Ο θαζέλαο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηνπ μερψξηζε κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηα νξάκαηα ηνπ.
Καηαιήγνληαο απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπκε είλαη θαη νη 2
αξρεγνί ζεκάδεςαλ ην ειιεληθφ πνιηηηθφ πξνζθήλην αλεμίηεια
θαη άιιαμαλ ηε ρψξα ξηδηθά κέζα απφ ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο
ηνπο. ήκεξα ε Διιάδα ρξήδεηαη επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα
αλαδήηεζε ραξηζκαηηθνχ εγέηε κε ραξαθηήξα ,δπλακηζκφ θαη
ζέιεζε γηα αιιαγή.

