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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Κυρίες και κύριοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά για την πρόσκληση που µου απευθύνατε να
παρευρεθώ στην εκδήλωση µνήµης του Κωνσταντίνου Καραµανλή, ενός ανθρώπου
που έβαλε τη σφραγίδα του στη µεταπολεµική Ελλάδα.
Ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι η Ιστορία δεν γράφεται από πρόσωπα, όσο
σηµαντικά κι αν είναι αυτά, αλλά από τους λαούς και την πάλη τους.
Ωστόσο, δεν µπορώ να παραγνωρίσω τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν ξεχωριστές
προσωπικότητες στη διαπάλη µέσα στις κοινωνίες, στη διαδροµή των εθνών, στην
αέναη κίνηση προς τα µπρος.
Και κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν οι ξεχωριστές
προσωπικότητες στην Ιστορία.
Και µια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας, υπήρξε ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κάποτε ο Χαρίλαος Φλωράκης, είχε χαρακτηρίσει τον εν ζωή Κωνσταντίνο
Καραµανλή, ως ένα σηµαντικό ηγέτη της τάξης του.
Και ξέρετε ο έπαινος από τους πολιτικούς σου αντιπάλους όχι µετά θάνατον, αλλά
όσο ακόµα βρίσκεσαι εν ζωή, έχει πολύ µεγαλύτερη αξία από τα σηµερινά λόγια.
Η απόσταση από τα χρόνια εκείνα, µας βοηθά να προσεγγίσουµε σήµερα µε
λιγότερες προκαταλήψεις την επίδρασή του Καραµανλή στη σύγχρονη δηµοκρατία
και στη σύγχρονη Ελλάδα.
Μπορούµε, λοιπόν, να πούµε ότι ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ήταν ο πολιτικός
εκείνος που κατάφερε µια σπάνια πολιτική και προσωπική υπέρβαση. Κατάφερε να
υπερβεί τα ασφυκτικά όρια που είχαν επιβάλει τόσο στη χώρα όσο και στην
παράταξή του, ο εµφύλιος και οι ξένοι προστάτες.
Το καθεστώς του διαχωρισµού των ελλήνων σε εθνικόφρονες και µη. Τις πρακτικές
των διωγµών, της αστυνοµικής ασυδοσίας και της κατάστασης πολιορκίας, που
χαρακτήριζαν την Ελλάδα µέχρι το 1974. Με αποκορύφωµα, βέβαια, την εφτάχρονη
δικτατορία.
Και η υπέρβαση αυτή, µε τεράστια σηµασία για τη δηµοκρατία και τη χώρα,
αποτέλεσε µια γενναία επιλογή, αφού ο ίδιος ήταν ο ηγέτης που αναδείχτηκε µέσα σε
κείνο το µετεµφυλιακό πολιτικό, κοινωνικό και δηµοκρατικό ηµίφως. Αυτήν την
υπέρβαση οφείλουµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις να τη διαφυλάξουµε.
Και ας µη λησµονούµε ότι ήταν ο ίδιος άνθρωπος που υπήρξε επί σειρά ετών το
ισχυρό πρόσωπο ενός αυταρχικού καθεστώτος, που είχε οικοδοµηθεί µέσα σε
διεθνείς και εσωτερικές συνθήκες που όλοι γνωρίζουµε.
Επιτρέψτε µου, όµως, εδώ µια προσωπική παρένθεση:
1

2

Ανήκω στη γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν στη χώρα µετά τη µεταπολίτευση.
Και µεγάλωσα σε ένα αριστερό οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο συχνά οι
παλιότεροι διεκτραγωδούσαν τα βάσανα και τους διωγµούς µιας γκρίζας
προδικτατορικής εποχής,
που
χαρακτηριστικά
ονόµαζαν εποχή του
καραµανλισµού.
Οι ίδιοι, όµως, άνθρωποι, ήταν αυτοί που επίσης χαρακτηριστικά επαναλάµβαναν:
Το 1974 στην Ελλάδα επέστρεψε ένας άλλος Καραµανλής!
Αυτή η απλή και ίσως για κάποιους αφελής κουβέντα, λέει νοµίζω πολύ περισσότερα
από όσα οι αγιογραφίες και τα υµνολόγια για τον Καραµανλή. Γιατί παραµένοντας
µεν συντηρητικός, υπέρµαχος δηλαδή της διατήρησης και της εµπέδωσης του
κοινωνικού καθεστώτος στο οποίο πίστευε και το οποίο για µας είναι καθεστώς
συντήρησης και κοινωνικής αδικίας, εντούτοις ο Καραµανλής επέδειξε ταυτόχρονα
ευαισθησίες, στις νέες πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες.
Επεδίωξε και κατάφερε να διευρύνει τα όρια της παράταξής του. Αφουγκράστηκε τις
νέες δηµοκρατικές ανάγκες και κυρίως την ιστορική ανάγκη να οικοδοµηθεί στη χώρα
µια σταθερή δηµοκρατική νοµιµότητα, που θα προστατεύει τα στοιχειώδη
δικαιώµατα, θα περιορίζει στο ελάχιστο τους πολιτικούς διαχωρισµούς και θα
διασφαλίζει την οµαλή εναλλαγή στην εξουσία.
Από αυτή την άποψη, δεν συνέβαλε µόνο αποφασιστικά να ξεπεραστούν πρακτικές
και λογικές άλλων εποχών, που και ο ίδιος είχε υπηρετήσει και µάλιστα
πρωταγωνιστικά. Αλλά ξεπέρασε µε µια έννοια και τον ίδιο τον εαυτό του. Κι αυτό
είναι, πιστεύω, που καθιστά την προσωπικότητά του ξεχωριστή, ακόµα και για τους
αντιπάλους του.
Ότι κατάφερε η προσφορά του στη χώρα, να ξεπεράσει, σε ορισµένα σηµεία, τα όρια
της ιδεολογίας του. Ότι συνέβαλλε µαζί µε τους ηγέτες των άλλων παρατάξεων στην
εµπέδωση της κουλτούρας της οµαλής δηµοκρατικής εναλλαγής. Μια κουλτούρα που
πρέπει όλοι να διαφυλάξουµε.
Επιτρέψετε µου να σας εκθέσω σύντοµα κάποιες σκέψεις, χωρίς εννοείται να
διεκδικώ την απόλυτη ιστορική αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής αναδείχτηκε
ως πολιτικός πρώτης γραµµής σε εκείνα τα χρόνια όπου η πολιτική εξακολουθούσε
να διατηρεί στο δυτικό κόσµο µια πολύ µεγαλύτερη από ότι σήµερα, σχετική
αυτονοµία από οικονοµικά κέντρα και συµφέροντα.
Το Κράτος και οι πολιτικές-θεσµικές του λειτουργίες, µαζί µε τον κοινοβουλευτισµό
αποτελούσαν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ότι στις µέρες µας, το κέντρο
παραγωγής των πολιτικών αποφάσεων.
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, δεν υπήρξε ποτέ παθητικός αποδέκτης εντολών, ούτε
παρατηρητής των συσχετισµών. ∆ιέθετε αξιόλογα πολιτικά προσόντα, χαρακτήρα,
προσωπικότητα, κι αυτό που λέµε πολιτικό τσαγανό. Θα του ταίριαζε νοµίζω ένας
χαρακτηρισµός από πρώτη µατιά παράδοξος:
Ο Καραµανλής υπήρξε Ριζοσπαστικός στο συντηρητισµό του.
Το 1974 δεν δίστασε να προχωρήσει στην αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος
του ΝΑΤΟ, εν µέσω της σοβαρότατης εθνικής κρίσης του Κυπριακού. Την περίοδο
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1975-1977 δεν δίστασε να προχωρήσει σε κρατικοποιήσεις, πιστεύοντας ότι έτσι
εξυπηρετούσε καλύτερα το δηµόσιο συµφέρον. Είναι δύο µόνο παραδείγµατα
πολιτικών κινήσεων «απρόβλεπτων», µη αναµενόµενων στις δεδοµένες στιγµές, από
έναν ηγέτη της ιδεολογίας του.
Κινήσεων, όµως, αλλαγής της φοράς των πραγµάτων, που ελάχιστοι συντηρητικοί
ηγέτες θα τολµούσαν ακόµη και να σκεφτούν στις µέρες µας και που αποδεικνύουν
νοµίζω αυτό το χαρακτηριστικό, του συντηρητικού ριζοσπαστισµού του.
Ένα χαρακτηριστικό που γίνεται συν τω χρόνω πιο έντονο, για να καταστεί κυρίαρχο
τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης. Όταν η συγκρότησή του Καραµανλή επηρεάζει
σε σηµαντικό βαθµό την συγκρότηση της νέας ελληνικής δηµοκρατικής τάξης.
Επίσης, θα ήθελα να σηµειώσω κάτι ακόµα, κατά τη γνώµη µου πολύ σηµαντικό,
ιδιαίτερα στις µέρες που περνάµε: Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε συλλάβει και
ενσωµατώσει στην πολιτική του διαδροµή ένα κρίσιµο στοιχείο, που αποτελεί και τον
πυρήνα άλλωστε της δοµικής πολιτικής αντιπαράθεσης σήµερα στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα:
Είχε συλλάβει πως κάθε µεγάλη προσπάθεια αλλαγής και µεταρρύθµισης
µπορεί να ξεκινήσει µόνον από το ∆ηµόσιο και ειδικά από τη δηµόσια
διοίκηση.
Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα, τα µεγάλα µεταρρυθµιστικά εγχειρήµατα του
Καποδίστρια, του Τρικούπη, του Βενιζέλου, έφερναν τοµές πριν απ’ όλα στους
θεσµούς και στη διοίκηση. Από το εκπαιδευτικό µέχρι το αγροτικό ζήτηµα και από τα
θέµατα της γλώσσας µέχρι τα µεγάλα έργα και την εκβιοµηχάνιση, η βάση κάθε
µεγάλης µεταρρύθµισης παρέµενε το κράτος και η δηµόσια διοίκηση. Μεταρρυθµίσεις
µέσω της ιδιωτικής οικονοµίας δεν προέκυψαν ποτέ.
Κι αυτό γιατί αγορά χωρίς δηµόσια παρέµβαση δεν µπορεί να υπάρξει.
Είναι αυτό ακριβώς που µε απόλυτο και δογµατικό τρόπο αναποδογυρίζεται και στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα µετά τη δεκαετία του ’90, µε τις γνωστές επιπτώσεις πλέον
στην τεράστια ανισοκατανοµή του πλούτου και στη δοµική κρίση των ευρωπαϊκών
πολιτικών συστηµάτων.
Ο συντηρητικός πολιτικός Καραµανλής, λοιπόν, είναι µεν συντηρητικός αλλά δεν
παύει να είναι πολιτικός. Θέλει να έχει την ευθύνη των πολιτικών επιλογών η
πολιτική εξουσία και η δοµή ενός συντεταγµένου κοινοβουλευτισµού. Θέλει η
πολιτική να έχει τον πρώτο ρόλο, να εξασφαλίζει τη σταθερότητα, και στα πλαίσια
αυτά την οριοθέτηση του δηµόσιου συµφέροντος απέναντι στα πολλά µικρότερα ή
µεγαλύτερα ιδιωτικά συµφέροντα.
Και ακριβώς επειδή ο Καραµανλής είναι πολιτικός που αντιλαµβάνεται τις ανάγκες
του καιρού του, η δοµή της µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας µετά το 1974 φέρει έντονα
τη σφραγίδα του, στο µέτρο που επιδίωξή του ήταν η θεσµική εξισορρόπηση των
κοινωνικών και πολιτικών αντιθέσεων και όχι η υποταγή της πολιτικής στα
οργανωµένα και συµπαγή οικονοµικά συµφέροντα, ούτε βέβαια η διαιώνιση της
διχόνοιας του ελληνικού λαού.
Μας το έδειξε αυτό άλλωστε, όταν παρά το γεγονός ότι είχε µια απόλυτη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία 220 βουλευτών στην πρώτη µεταπολιτευτική Βουλή, το
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Σύνταγµα του ’75 κράτησε στο τέλος λογικές ισορροπίες και υποχώρησε σε πολλές
από τις αιτιάσεις που προβάλλονταν για ροπή σε θεσµικό ή προληπτικό αυταρχισµό.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Είναι ώρες που σκέφτοµαι, ειδικά τούτες τις πρωτόγνωρες στιγµές που περνά η
χώρα, αν ήταν παρόντες µεγάλοι πολιτικοί ηγέτες όπως ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Χαρίλαος Φλωράκης, για να αναφερθώ
µόνο στις προσωπικότητες της µεταπολίτευσης, πως άραγε θα αντιδρούσαν;
Πολύ πιθανόν, λοιπόν, αν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ήταν σήµερα παρόν, να
σχολίαζε µε τα γνωστά σε όλους... γαλλικά του, πολλές πλευρές της σηµερινής
ευρωπαϊκής και ελληνικής πραγµατικότητας.
Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα µε ειλικρίνεια να σας καταθέσω την πεποίθηση, ότι
από έναν ιδεολογικό και πολιτικό αντίπαλο του διαµετρήµατος του Καραµανλή,
έχουµε ακόµα και εµείς οι αριστεροί να αντλήσουµε πολύ χρήσιµα πολιτικά
µηνύµατα.
Και αυτό, ίσως αποτελεί την καλύτερη κατάθεση σεβασµού στη µνήµη του.
Σας ευχαριστώ.
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