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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δεν κοιτάζει κανένας τον ήλιο όταν λάμπει·
τον παρατηρούν όλοι στην έκλειψή του.

GRACIAN

Προκαταρκτική και απερίφραστη εξήγηση στον αναγνώστη: θε-
ωρώ τον Καραμανλή μεγάλο. Μεγάλο με την απλή και πλή-
ρη έννοια που δίνει ο λαός όταν μεταχειρίζεται θαυμαστικά τη 
λέξη. Μεγάλο για τη σκέψη, την πολιτική συμπεριφορά και το 
έργο του.

Δεν πρωτοτυπώ βέβαια με τη θεώρηση αυτή. Τη συμμερίζο-
νται και αμέτρητοι άλλοι, Έλληνες και ξένοι, ιδίως όσοι συγκρί-
νουν για να κρίνουν. Λίγοι όμως αποτολμούν την ξεκάθαρη έκ-
φραση του θαυμασμού. Ο φόβος της κοινοτοπίας είναι στην εποχή 
μας, όπως έχει σημειωθεί, μία από τις αδυναμίες της δημοκρα-
τίας. Διακατέχει προπαντός τους σύγχρονους διανοούμενους, που 
προτιμούν την ασφάλεια των επιφυλάξεων και των αναξιολογικών 
γενικεύσεων. Επακόλουθο είναι ότι δυσκολευόμαστε πια να ιεραρ-
χούμε τις αξίες και να γνωρίζουμε το μέτρο τους· δεν αναγνω-
ρίζουμε πρότυπα για να τάξουμε σκοπούς. Στην πολιτική πρά-
ξη, ειδικότερα, γινόμαστε έρμαια των επιπόλαιων εντυπώσεων ή 
των προκατασκευασμένων ιδεολογημάτων, που δεν αφήνουν πε-
ριθώρια για δικές μας, βιωμένες ιδέες. Τελικά, ο φόβος της κοι-
νοτοπίας πνίγει την πρωτότυπη σκέψη και την ειλικρινή έκφραση.

Ασκώντας πάνω από τριάντα χρόνια το δημοσιογραφικό επάγ-
γελμα, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, κάποτε αρκετά κοντά και 
άλλοτε ξέμακρα και φευγαλέα, πολλές προσωπικότητες: όλες 
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σχεδόν τις διασημότητες του τόπου και μερικές κορυφαίες άλ-
λων χωρών, που για μικρό ή μεγάλο διάστημα «έγραφαν Ιστο-
ρία». Δεν διστάζω να τονίσω πως καμιά γνωριμία δεν μου άφησε 
εγχάρακτη στη μνήμη την εντύπωση που από την πρώτη στιγ-
μή μου προκάλεσε ο Καραμανλής. Ακριβώς όμως επειδή πά-
ντα δυσπιστούσα στις εντυπώσεις –ταυτίζοντας την καχυποψία 
με το δημοσιογραφικό καθήκον– το φαινόμενο Καραμανλής απο-
τέλεσε για μένα πρόκληση προσωπική. Όσο το πλησίαζα, όσο 
το διερευνούσα προσεκτικότερα, τόσο με απασχολούσε, σχεδόν 
βασανιστικά. Η αναδίφηση της σταδιοδρομίας του, η στάθμιση 
του έργου του, η ανίχνευση της σκέψης του, η αποτύπωση της 
μεθοδολογίας του μου έγιναν επίμονη πνευματική ενασχόληση. 
Και όσο τα πορίσματα επιβεβαίωναν την αρχική, ενοραματική 
προσέγγιση, τόσο πιο πιεστικό γινόταν το ερώτημα που πάσχι-
ζα να παρακάμψω: 

Πώς ένα αγροτόπαιδο, από κάποιο άγνωστο χωριό της Μα-
κεδονίας, χωρίς περιουσία, περγαμηνές, τίτλους σπουδών, γνω-
ριμίες, έφθασε να δεσπόσει στη μεταπολεμική Ιστορία της χώ-
ρας και ν’ αποκτήσει διεθνές κύρος πρωτοφανές για ελληνική 
προσωπικότητα;

Κι ακόμη:
Ποια είναι τα συστατικά που διαμορφώνουν αυτή την προσω-

πικότητα; Με ποια μυστηριώδη αλχημεία –γενετική, περιβαλ-
λοντική, συμπεριφορική– προδιαγράφεται αυτή η ασταμάτητα 
ανοδική πορεία;

Είχα το προνόμιο –επαχθές τότε– να συνδεθώ με τον Καρα-
μανλή κατά τη μακριά και πικρή περίοδο της αυτοεξορίας. Είχα 
την τιμή να συγκαταλεχθώ στους συνεργάτες του κατά τη φάση 
της αποκαταστάσεως της δημοκρατίας και της θεμελιώσεως μιας 
εκσυγχρονισμένης πολιτείας. Κι έχω από τότε τη χαρά της τα-
κτικής συναναστροφής. Αλλά η οικείωση, που με πλούτισε με 
εμπειρίες άμεσες σε ώρες αγωνίας ή θριάμβων, καθιστούσε ολο-
ένα βαθύτερο το θαυμασμό μου. Δεν μίκραινε, αλλά μεγάλωνε 
την απόσταση. Κι ενώ αυξανόταν η αγάπη που ένιωθα για τον 
άνθρωπο, γινόταν επιτακτικότερη η ανάγκη να αναλύσω ψυχρά 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

και αντικειμενικά το φαινόμενο Καραμανλής. Να ανεύρω και να 
εξηγήσω την ιδιοσυστασία της προσωπικότητας που άλλαξε τη 
μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας.

Καρπός της πολύχρονης αυτής αναζητήσεως είναι το πόνη-
μα τούτο.

Η φιλολογία γύρω από τη ζωή και το έργο του Καραμανλή δι-
ευρύνεται διαρκώς. Δεν είναι στις προθέσεις μου να προσθέσω 
μιαν ακόμη βιογραφία, είτε για να συμπληρώσω κενά σ’ αυτές 
που έχουν εκδοθεί είτε για να διορθώσω σφάλματα στην περι-
γραφή γεγονότων και στη διατύπωση κρίσεων. Πολύ λιγότε-
ρο μ’ ενδιαφέρει ν’ ανασκευάσω άδικες επικρίσεις ή σκόπιμες δι-
αστρεβλώσεις που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί, ιδίως στην 
επικαιρική πολεμική. Οι περισσότερες από αυτές έχουν σαρω-
θεί από τα γεγονότα που επακολούθησαν και την όψιμη παραδο-
χή των αντιπάλων.

«Το έργο δεν είναι αυτό που καθιστά εφικτή την ερμηνεία μιας 
βιογραφίας;» αναρωτιέται ο Μάρτιν Χάιντεγκερ.

Ο κορυφαίος αλλά και δυσπρόσιτος φιλόσοφος τον υπαρξισμού, 
που ξανασυζητήθηκε με πάθος αφού πρώτα γιορτάσθηκαν τα 100 
χρόνια από τη γέννησή του, αποστρεφόταν ό,τι αποκαλούσε «βι-
ογραφική περιέργεια». Σε μια διάλεξή του για τον Αριστοτέλη 
είχε αρχίσει μ’ αυτά τα λόγια: «Γεννήθηκε, εργάστηκε, πέθανε». 
Και προχώρησε ευθύς στην ουσιαστική ανάλυση της αριστοτελι-
κής σκέψης – της σκέψης που περισσότερο από κάθε άλλη θαυ-
μάζει και ο Καραμανλής.

Ο Γερμανός φιλόσοφος απέδιδε την περιέργεια για το «βιωμέ-
νο γεγονός» (εξαιτίας της οποίας πληθαίνουν στην εποχή μας οι 
βιογραφίες) στην υπερέξαψη της ψυχοβιολογικής δίψας που μας 
χαρακτηρίζει: «Για τον σύγχρονο άνθρωπο», λέει, «η συνείδη-
ση, το εγώ, έχουν καταστεί το κέντρο αναφοράς για κάθε πραγ-
ματικότητα».

Λόγοι πολύ ταπεινότεροι από τη χαϊντεγκεριανή αποστροφή 
προς τις βιογραφίες με απέτρεψαν να προσθέσω μιαν ακόμη σε 
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όσες έχουν γραφεί –και θα γραφούν ασφαλώς και άλλες πολλές– 
για τον Καραμανλή. Έβρισκα τις δυνάμεις μου, σε συνάρτηση 
με το χρόνο που μπορούσα να διαθέσω, ανεπαρκείς. Μια βιογρα-
φία πλήρης για ένα πρόσωπο που ενώ ακόμη ζει αποτελεί Ιστο-
ρία, είναι έργο ζωής για το βιογράφο που δεν θα υπερεκτιμούσε 
τις δικές του ικανότητες.

Ο σκοπός μου είναι πολύ πιο περιορισμένος, αλλά όχι μάται-
ος, πιστεύω. Θέλησα να συνεισφέρω την προσωπική μου μαρ-
τυρία σε μερικές από τις κρίσιμες στιγμές όπου πρωταγωνίστη-
σε ο Καραμανλής· να μεταφέρω ορισμένες σκέψεις που μου είχε 
κατά καιρούς εμπιστευθεί, σε ώρες ήρεμες ή δραματικά φορτι-
σμένες· να διαφυλάξω από τη λήθη κάποια λεπτομερειακά επει-
σόδια, ακόμη και ευτράπελα, για τα οποία αδιαφορεί η σοβαρή 
έρευνα, αλλά εγώ τα κατέγραψα από επαγγελματική διαστροφή 
ή συλλεκτική μανία.

«Το ουσιώδες σ’ έναν άνθρωπο σαν και μένα», έλεγε ο Αϊν-
στάιν, «έγκειται στο τι και πώς σκέφτεται· όχι στο τι κάνει και 
υποφέρει».

Θεωρώντας τον Καραμανλή μεγάλο, με όσα έκαμε και όσα 
υπέφερε, προσπάθησα επί χρόνια να δω τι και πώς σκέφτεται. 
Την προσπάθειά μου αποτυπώνουν οι σελίδες που ακολουθούν.

Αθήνα-Βρυξέλλες, χειμώνας 1987-88

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανέλιξη του κειμένου δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά, γιατί 
θα χανόταν ένα ποσοστό από την αυθόρμητη γραφή του – τη συνειρμική ανα-
πόληση σκέψεων και γεγονότων. Καταβλήθηκε προσπάθεια να ενταχθούν οι 
σημειώσεις που το απαρτίζουν σε θεματολογικές ενότητες. Αλλά και σ’ αυτές 
υπάρχουν πολλές παρεκβάσεις.

Για τον αναγνώστη που θέλει να ξαναθυμηθεί με τη σειρά τους τα γεγο-
νότα και τους διάφορους σταθμούς της σταδιοδρομίας του Καραμανλή, υπάρ-
χει στο τέλος (σελ. 317-327) ένα συνοπτικό Χρονολόγιο.
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ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ

Προτού γνωρίσω προσωπικά τον Καραμανλή, ήταν μια φωτογρα-
φία του που κέντρισε το ξεχωριστό ενδιαφέρον μου. Έπεσε στα 
χέρια μου το φθινόπωρο του 1961 κι από τότε πολλές φορές ανα-
δύεται στην οπτική μου μνήμη. Είχα βέβαια δει πρωτύτερα πολ-
λές φορές τη μορφή του, ως υπουργού και πρωθυπουργού, σε εφη-
μερίδες και περιοδικά, σε κινηματογραφικά επίκαιρα και αφίσες, 
στις γυαλιστερές μαυρόασπρες φωτογραφίες που προσκομίζουν 
οι φωτορεπόρτερ στα δημοσιογραφικά γραφεία για δημοσίευση.

Μέσα στο φόρτο της δουλειάς, η βιαστική διαλογή των φωτο-
γραφιών που θα εικονογραφήσουν την επικαιρότητα δεν αφήνει 
συνήθως περιθώρια για διαλογισμούς. Πού και πού μόνο ξεφεύ-
γει κανένα χαμόγελο καθώς ανακατεύονται οι διασημότητες με 
συλληφθέντες μαστροπούς και τα επίσημα πρόσωπα με «στυγε-
ρούς δολοφόνους» ή «τραγικά θύματα» ενός δυστυχήματος. Και 
καμιά φορά παρατηρείς θυμόσοφα πως η μεγεθυσμένη (από την 
αστυνομική ταυτότητα) φάτσα ενός εγκληματία αποπνέει πε-
ρισσότερη αθωότητα απ’ ό,τι η εγκαρδιότητα που απεικονίζεται 
στην υπογραφή μιας συμφωνίας. Σπάνια πάντως, καθώς ξεχω-
ρίζεις σαν τραπουλόχαρτα τις φωτογραφίες που θα δημοσιευθούν, 
μπορεί κάποια από αυτές να αιχμαλωτίσει το βλέμμα σου· να σε 
αποσπάσει για λίγο από την καθημερινή ρουτίνα.

Η φωτογραφία του Καραμανλή που μ’ έκανε να σταθώ αρκε-
τήν ώρα και να τη χαζεύω δεν ήταν από την επικαιρότητα. Βρι-
σκόταν στο πακέτο που είχε αφήσει στο γραφείο μου ο Βασίλης 
Σπανόπουλος (ο μακαρίτης «Αθηναίος» της Καθημερινής) μαζί με 
τα χειρόγραφα μιας από τις πρώτες βιογραφίες-προσωπογραφίες 
του Καραμανλή. Θα δημοσιευόταν σε συνέχειες στη Μεσημβρινή, 
που επρόκειτο εκείνες τις ημέρες να κυκλοφορήσει.
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Όσοι έχουν εργαστεί στα γεννητούρια μιας νέας εφημερίδας 
ξέρουν την τρέλα που επικρατεί στα γραφεία της. Ωστόσο, όχι 
μόνο εγώ, αλλά κι άλλοι συνάδελφοι, απομείναμε για λίγο εκστα-
τικοί μπροστά σ’ εκείνη τη φωτογραφία:

Ο Καραμανλής, πολύ νέος, με κορμοστασιά Γκάρι Κούπερ σε 
παλιό γουέστερν, ποζάρει μαζί με το άλογό του, ένα σελωμένο άλο-
γο κατάμαυρο, που γυαλίζει στον ήλιο. Το κρατάει ήρεμα από το 
χαλινάρι και μοιάζει να βρίσκεται σε θαυμάσια συνεννόηση με το 
ευγενικό ζώο. Έχει κρεμασμένο στον ώμο το κυνηγετικό δίκαννο κι 
είναι ζωσμένος με τη φυσιγγιοθήκη. Μια πλατύγυρη ρεπούμπλικα, 
που θα μπορούσε να δολοφονήσει κάθε ανδρική κοκεταρία, προσ-
δίδει ύψος στο υπερήφανο κι ωστόσο όχι προκλητικό παράστημα.

Τι μπορεί να μ’ εντυπωσίασε τόσο σ’ αυτή την απλή εικόνα, σε 
βαθμό που να τη φέρνω συχνά στο νου μου, πολύ συχνότερα από 
άπειρες άλλες, πολύ πιο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες;

Είκοσι πέντε χρόνια τώρα από τότε που την πρωτοπήρα στα 
χέρια μου (και τη δημοσίευσα στο 1ο φύλλο της Μεσημβρινής) 
δεν μπορώ να βρω με βεβαιότητα την απάντηση. Στο διάστη-
μα αυτό είδα αναρίθμητες άλλες φωτογραφίες του· τον γνώρισα 
από κοντά· εργάστηκα κάτω από την καθοδήγησή του· τον συ-
νόδευσα σε επίσημα ταξίδια και εκδρομές αναψυχής· τον άκουσα 
να μιλάει για πλήθος θεμάτων, απ’ όσα συγκροτούν την πολιτι-
κή του φιλοσοφία έως τις ασημαντότητες (πόσο όμως ενδεικτι-
κές!) της καθημερινής ζωής.

Έτσι βρέθηκα στη θέση να γνωρίσω, ψηφί ψηφί, μιαν άλλη 
προσωπικότητα, πολύ διαφορετική από τη στερεότυπη εκείνη που 
έχει «περάσει» σε πλατιά στρώματα της κοινής γνώμης. Έναν 
Καραμανλή που είναι συχνά απότομος, αλλά ποτέ αγροίκος· που 
μπορεί με μια φράση, μια λέξη, να σε εξουθενώσει, αλλά ουδέ-
ποτε χρησιμοποιεί χυδαία γλώσσα ή εκστομίζει βρισιές· έναν άν-
θρωπο σκληρό στον εαυτό του, αλλά απέραντα –μέχρι λυγμών 
και δακρύων– ευαίσθητο για τους άλλους· έναν Καραμανλή που 
λογοκρατείται ώς τα νύχια, αλλά υποφέρει υποτάσσοντας το συ-
ναισθηματισμό του· που είναι πάντα αποφασιστικός γιατί είναι 
πάντα βασανιστικά μελετημένος. 
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Γνώρισα έναν Καραμανλή που οι γνώσεις και η καλλιέργειά 
του υπολείπονται μόνο σε αυτοπροβλητική διάθεση απέναντι σε 
πολλούς ηχηρούς διανοούμενους· που στέκεται ρεμβαστικός σ’ 
ένα τοπίο ανοιχτού ορίζοντα και σ’ έναν ηλεκτρισμένο πίνακα του 
Τέρνερ· που ξέρει να επιβάλλει τη γνώμη του σε προσωπικότητες 
τόσο διαμετρικά αντίθετες όσο ο Χέλμουτ Σμιτ ή ο στρατάρχης 
Τίτο, αλλά προσχωρεί στην άποψη ενός γέρου τσοπάνου ή στη 
δροσερή σκέψη ενός μικρού κοριτσιού· που μπορεί από ένα μπαλ-
κόνι, μπροστά σ’ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που αλαλάζουν, 
να μεταδίδει, με τη βραχνή, θαμπή φωνή του, την κρυστάλλινη 
διαύγεια της πολιτικής του, αλλά να σφίγγεται η καρδιά του, να 
χλομιάζει και να ασφυκτιά στο θέαμα ενός τραυματισμένου ζώου.

«Δεν έχω μεγάλη υπόληψη για τον άνθρωπο», μου ’πε κάποια 
φορά ο Καραμανλής. «Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει», έσπευσε 
να προσθέσει, «ότι δεν καταλαβαίνω, ότι δεν πονώ τον άνθρω-
πο… Αμφιβάλλω όμως για το χαρακτηρισμό του ως του τε-
λειότερου όντος, όταν είναι γνωστό πως οι κακίες του υπερτε-
ρούν των αρετών του…»

Μου ’κανε εντύπωση η πίκρα που συνόδευε την αρνητική του 
φράση. Δεν αναφερόταν βέβαια στην αναμφισβήτητη βιολογική 
υπεροχή του ανθρώπινου είδους. Πρόδιδε μήπως τις απογοητεύ-
σεις που είχε αποκομίσει ο ίδιος από τη συμπεριφορά των αν-
θρώπων; Μήπως έδειχνε με πόσο μεγάλες αξιώσεις αντιμετώπιζε 
όσους συναναστρεφόταν και πρώτα απ’ όλους τον εαυτό του; Δεν 
θα περίμενε κανείς μια τέτοια, ρομαντική στάση από έναν κατ’ 
εξοχήν πραγματιστή, όπως θεωρείται (και είναι) ο Καραμανλής.

Η θεώρησή του όμως είναι σε τελική ανάλυση πολιτική. Εξηγεί: 

«Ο άνθρωπος, διότι ακριβώς υπερέχει πνευματικά από τα άλλα 
ζώα, έχει την ικανότητα αλλά και τα μέσα να κάνει το κακό· να 
βλάπτει· να προξενεί καταστροφές. Την αλήθεια αυτή την τονί-
ζει και ο Αριστοτέλης, όταν λέγει “χαλεπωτάτη γαρ η αδικία 
φέρουσα όπλα”. Και την επιβεβαιώνουν οι πόλεμοι. Σ’ αυτούς 
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οι άνθρωποι σκοτώνουν και σκοτώνονται χωρίς καν να ξέρουν 
το γιατί. Και την επαύριο του πολέμου οι σύμμαχοι γίνονται 
εχθροί και οι αντίπαλοι φίλοι…»

Έφερα και άλλες φορές τη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, 
γιατί εμπειρικά είχα συνηθίσει να δυσπιστώ σ’ όσους υποτιμούσαν 
ή περιφρονούσαν το ανθρώπινο γένος, ενώ εκδήλωναν αφοσίωση 
μέχρι λατρείας στα ζώα. Έτυχε να γνωρίσω μανιακούς ζωόφι-
λους γεμάτους συμπλέγματα και ανεξάντλητη διάθεση να βασα-
νίζουν τους γύρω τους. Αλλά και πέρα από τις ακραίες ψυχοπα-
θολογικές περιπτώσεις, υποψιαζόμουνα μια μεγάλη δόση εγωι-
σμού και αντικοινωνικότητας στην επιδεικτική ζωοφιλία. Έτσι, 
σχεδόν παγιδευτικά, προσπάθησα να διερευνήσω αν ο υποτιμη-
τικός τόνος του Καραμανλή για τον άνθρωπο εντασσόταν στο εί-
δος εκείνο της «ζωοφιλίας» που το θεωρούσα περίπου συνώνυμο 
με τη «μισανθρωπία».

Τα εξωτερικά γνωρίσματα του ζωόφιλου λείπουν από τον Κα-
ραμανλή. Δεν έχει κατοικίδια στο σπίτι του. Δεν τον έχω δει 
να χαϊδεύει ξένα, όπου τα συναντά. Δεν έχει ποζάρει όπως π.χ.  
ο Τσόρτσιλ με το μπουλντόγκ του ή ο Χέμινγουεϊ ή ο φιλόσοφος 
Έιγερ με τις γάτες τους. Εκτός από τη νεανική εκείνη φωτο-
γραφία του κυνηγού με το μαύρο άλογο, δεν έβρισκα άλλο δείγ-
μα που να προβάλλει ιδιαίτερη τρυφερότητα προς κάποιο ζώο.

«Το αγαπούσα πολύ εκείνο το άλογο», μου λέει. «Μ’ άρεσε η 
ιππασία. Όταν κάλπαζα, χαιρόμουν αφάνταστα. Είχα την αί-
σθηση ότι κατακτούσα την απόσταση· ότι κατακτούσα τον 
κόσμο…»

Θα ’ταν δεν θα ’ταν είκοσι χρονών τότε. Και λαχταρούσε ν’ αφή-
σει πίσω, μακριά του, τους άλλους.

Μερικές μνήμες παραμένουν ανεξάλειπτες. Συνεχίζει: 

«Αυτό το άλογο, που τ’ αγαπούσα πολύ, έσπασε κάποτε το 
πόδι του. Ήταν θλιβερό να το βλέπεις να μην μπορεί πια να 
τρέξει ελεύθερα. Ο πατέρας αναγκάστηκε να το πουλήσει, θαρ-
ρώ σ’ ένα περιοδεύον τσίρκο. Αλλά εμένα μου στοίχισε ακριβά 
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ο αποχωρισμός. Το σκεφτόμουν διαρκώς –τι κάνει, αν υποφέ-
ρει, αν του φέρονται καλά, μήπως το σκοτώσουν– μ’ ένα αβά-
σταχτο συναίσθημα ενοχής. Συχνά δεν μπορούσα να κοιμη-
θώ ή το έβλεπα στον ύπνο μου και ξυπνούσα αλαφιασμένος. 
Έκανα δυο-τρεις μήνες για να ξαναβρώ την ψυχική μου ισορ-
ροπία. Το αγαπούσα…»

Σκαλίζει ακόμη παλιότερες, τραυματικές εμπειρίες: 

«Είχαμε επίσης κι ένα μοσχάρι που το συμπαθούσα. Σαν να 
θυμάμαι ακόμη το ήρεμο βλέμμα του. Κάποια μέρα το σφά-
ξανε και το φάγαμε. Το φάγανε, θέλω να πω, όλοι οι άλλοι 
στο σπίτι. Εκτός από εμένα. Μου ήταν αδύνατο, ανυπόφορο. 
Έκανα από τότε πολύ καιρό να ξαναφάω κρέας. Και πάντα, 
όταν μαγείρευαν κρέας στο σπίτι, αισθανόμουν άσχημα. Μου 
ερχόταν στο νου η εικόνα του μοσχαριού κι αναστατωνόμουν. 
Το αγαπούσα…»

Καθώς διηγείται, μελαγχολεί. Στη δική μου μνήμη αναδύεται 
ο Πέτερ Σλάβεκ, ο ήρωας της Σταυροφορίας χωρίς σταυρό. Με-
τέφραζα αυτό το μυθιστόρημα του Άρθουρ Κέσλερ όταν υπηρε-
τούσα στο στρατό, σαν αντίδοτο στη μοναξιά και τις κακουχίες. 
Αρκετά αυτοβιογραφικός του διάσημου συγγραφέα ο ήρωάς του, 
νέος, στρατευμένος κομμουνιστής, πέφτει σε μια βαριά ψυχοσω-
ματική κρίση όταν έρχεται η ώρα να διαλέξει: ν’ αναλωθεί ολο-
κληρωτικά υπηρετώντας την Ιδέα ή να εξασφαλίσει, ύστερα από 
τόσες ταλαιπωρίες, την ακίνδυνη ζωή; Για να τον βγάλει από το 
δίλημμα, μια ψυχαναλύτρια τον οδηγεί ν’ αναπλάσει τα βιώμα-
τα της παιδικής του ηλικίας. Θέλει να τον πείσει ότι η ροπή του 
στη θυσία, στις ηρωικές πράξεις, πηγάζει από κάποιο συναίσθη-
μα ενοχής, από τραύματα βαθιά κρυμμένα στο υποσυνείδητο. Κα-
θώς ο Πέτερ τ’ ανασύρει από τα ψυχικά ερέβη, είναι ένα άσπρο 
κουνέλι που αναπηδά στη μνήμη του.

Το αγαπούσε πολύ κι ο ήρωας του Κέσλερ αυτό το αθώο ζώο. 
Φοβόταν μήπως πάθει κακό. Και πήγαινε κάθε μέρα να το δει 
στο κλουβί του, πιστεύοντας ότι έτσι το προστατεύει. Μια μέρα, 
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παρασυρμένος από τα παιχνίδια του, παραλείπει την προστατευ-
τική επίσκεψη. Είναι η μέρα που σφάζουν το κουνέλι για να το 
μαγειρέψουν. Είναι η μέρα που τον σφραγίζει με τύψεις αξεδιά-
λυτες για όλη την επακόλουθη ζωή του.

Δεν μπορούσα να μη σκεφθώ συνειρμικά τον Πέτερ Σλάβεκ 
καθώς ο Καραμανλής ανίχνευε τις μνήμες που τόσα χρόνια πα-
ραμένουν ζωντανές.

Ο Κέσλερ όμως, «σταυροφόρος» κι ο ίδιος «χωρίς σταυρό», δεν 
δικαιώνει τελικά την ψυχανάλυση. Μακάρι να ήταν τόσο απλή 
και τόσο αποτελεσματική η λειτουργία της. Ο Πέτερ Σλάβεκ, 
αφού συνειδητοποιήσει τα ψυχικά φορτία που κουβαλάει από παι-
δί, αφού ξεπεράσει την κρίση που τον έριξε παράλυτο στο κρε-
βάτι, την ώρα του διλήμματος κάνει τελικά την ίδια επιλογή: να 
ριχτεί πάλι στη μάχη, αδιαφορώντας για τους κινδύνους, τα βα-
σανιστήρια, το θάνατο. Για να αφιερωθεί σ’ ό,τι πιστεύει ότι εί-
ναι η αποστολή του.

Δυο λόγια ακόμη για να κλείσω την παρένθεση στη διήγηση 
του Καραμανλή.

Περιπετειώδης όσο και βαθύς στοχαστής του 20ού αιώνα, ο 
Κέσλερ –Εβραίος, ουγγρικής καταγωγής, αγγλικής γραφής, ευ-
ρωπαϊκής συνειδήσεως (πρόσθετη παρένθεση: είχε τιμηθεί με το 
ίδιο Βραβείο Καρλομάγνου που δόθηκε το 1978 στον Καραμανλή 
για την προσφορά του στην Ευρωπαϊκή Ιδέα)– πίστευε ότι η αν-
θρώπινη ύπαρξη κινείται εξακολουθητικά ανάμεσα σε δύο επίπε-
δα: σ’ αυτό που ονόμαζε «τραγική ζωή» και στο άλλο που είναι η 
«ευτελής ζωή». Η μοίρα ορισμένων, των λιγότερων ασφαλώς, εί-
ναι, ανεξάρτητα από απλουστευτικές ερμηνείες των καταβολών 
τους, να ζουν περισσότερο στο πρώτο παρά στο δεύτερο επίπεδο. 
Αυτή, πιστεύω, ήταν κι η μοίρα του Καραμανλή.

Η μια θύμηση φέρνει την άλλη. Συνεχίζει ο Καραμανλής:

«Έξω από το χωριό, κάνα χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι 
μας, πέρασε ένα αυτοκίνητο και πάτησε ένα σκυλί. Περνούσα 
κι εγώ και το είδα να ψυχορραγεί, με τα μάτια του στραμμέ-
να ικετευτικά επάνω μου. Σπάραξε η ψυχή μου».
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Απορεί κι ο ίδιος για την ένταση με την οποία η σκηνή χαράζε-
ται και αναπαράγεται στη μνήμη του.

«Μου κάνει εντύπωση…» παραδέχεται. «Σε άλλα θέματα, ακό-
μη και σε πολλές σοβαρές περιπτώσεις, μένω ασυγκίνητος. 
Μπορεί ν’ ακούσω ψύχραιμα μια φοβερή είδηση· ν’ αντιμετω-
πίσω ήρεμα μια δυσάρεστη, μια επικίνδυνη κατάσταση. Αλλά 
υπάρχουν μικρά –θα έλεγε κανείς ασήμαντα– αλλά ανθρώπινα 
πράγματα που με συγκλονίζουν… Όταν, λόγου χάρη, διαβάζω 
ή βλέπω μια μάνα να ξαναβρίσκει το χαμένο παιδί της, έναν 
άσημο και καταφρονεμένο νέο να ξεπερνά τα εμπόδια και τε-
λικά να θριαμβεύει· έναν κατατρεγμένο και αδικημένο άνθρω-
πο να δικαιώνεται ύστερα από οδυνηρές δοκιμασίες… τη συ-
γκινητική σκηνή της αποκαταστάσεως μιας τραυματισμένης 
αγάπης ή φιλίας… Νά, κάτι τέτοια, που δεν μπορώ να προσ-
διορίσω πιο συγκεκριμένα, αυτά είναι που με συγκινούν. Σε 
βαθμό που, καμιά φορά, να δακρύζω».

Συνοψίζει συλλογισμένος:

«Δεν με συγκινούν τα μεγάλα, τα σπουδαία γεγονότα. Με συ-
γκινούν –στο συναισθηματικό πεδίο– όσα περνούν συχνά απα-
ρατήρητα, αλλά έχουν σχέση με την ανθρώπινη μοίρα – τη 
μοίρα των ταπεινών».

Είναι τόσο παράξενα ευσυγκίνητος ο Καραμανλής, που δεν αντέ-
χει ούτε να βλέπει στον κινηματογράφο τα λεγόμενα κοινωνικά 
δράματα. Οι κοινές ανθρώπινες ιστορίες, όταν εκτυλίσσονται με 
αισθηματικές συγκρούσεις στην οθόνη, τον ενοχλούν. Αποφεύ-
γει συστηματικά τις ταινίες που αναδιφούν την ανθρώπινη αθλι-
ότητα. Του είναι ιδίως ανυπόφορο να βλέπει παιδιά να δυστυ-
χούν, γυναίκες να εξευτελίζονται. Τον αγαπά ωστόσο τον κινη-
ματογράφο, όχι όμως σαν τέχνη σοβαρή, με καθαρτήρια δύναμη 
στις τραγικές εκφάνσεις της. Τον αναζητεί σαν εύκολη αναψυχή 
– σωστότερα, σαν διαφυγή από τις δικές του σκέψεις. Τον ενδια-
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φέρουν πάντα οι ιστορικές ταινίες και ειδικότερα οι βιογραφικές, 
αλλά, πέρα από αυτές, το μόνο είδος που πραγματικά τον ξεκου-
ράζει, τον διασκεδάζει, είναι τα γουέστερν.

Παρακολουθεί απολαυστικά, μ’ ένα ελαφρά ειρωνικό χαμόγε-
λο, τα απίθανα κατορθώματα των καουμπόηδων στους ηλιοδαρ-
μένους βραχότοπους της αμερικανικής Δύσης (αν και γνωρίζει ότι 
γυρίζονται στην Ισπανία, τη Γιουγκοσλαβία ή την Τσινετσιτά), τα 
μακελειά στα σκηνογραφικά «σαλούν», την εξόντωση των κακών 
από τους καλούς, τη στυφή αντρειοσύνη των σερίφηδων. Δυσανα-
σχετεί όταν η πλοκή είναι αργή ή όταν ο σκηνοθέτης επιχειρεί να 
δώσει κάποιο ψυχολογικό ή κοινωνικό βάθος στο κινηματογραφι-
κό παραμύθι. Μόνο η πυκνή, αλλεπάλληλη δράση μπορεί να τον 
απορροφήσει. Και, βέβαια, προτιμά τον τυποποιημένο Τζον Γου-
έιν από τον ευαίσθητο Χένρι Φόντα στην ενσάρκωση του ήρωα.

Παλιότερα, κατά την πρώτη πρωθυπουργία του, οπόταν δεν 
υπήρχε ακόμη τηλεόραση στην Ελλάδα, ο Καραμανλής κατέφευγε 
πού και πού στη μικρή αίθουσα προβολής της Γενικής Γραμματεί-
ας Τύπου, για το «κινηματογραφικό διάλειμμα» από τις σκοτού-
ρες της ημέρας. Η αίθουσα αυτή, στοιχειώδης σε εξοπλισμό και 
επίπλωση, χρησιμοποιούνταν από τις υπηρεσίες για τον έλεγχο 
των ταινιών (το χαρακτηρισμό τους σε κατάλληλες ή ακατάλλη-
λες για ανηλίκους) και ήταν η πιο πρόσφορη για να δει μια ταινία 
ο πρωθυπουργός, όποτε μπορούσε να ξεκλέψει λίγο χρόνο, από το 
να τρέχει στις κεντρικές αίθουσες όπου συνέρρεε κάθε βράδυ όλη 
σχεδόν η αθηναϊκή κοινωνία. Ο Καραμανλής, λοιπόν, έπαιρνε ένα-
δυο συνεργάτες μαζί του και πήγαινε ήσυχα στην οδό Ζαλοκώστα, 
έτρωγε ένα σάντουιτς και ξεκουραζόταν παρακολουθώντας τους 
καουμπόηδες να τακτοποιούν τους αιματηρούς λογαριασμούς τους.

Το αστείο είναι –πολύ θλιβερό στο βάθος, σαν έκφανση της νε-
οελληνικής υποκρισίας– ότι και αυτήν ακόμη, την τόσο αθώα συ-
νήθεια του πρωθυπουργού τη χρησιμοποίησαν οι αντίπαλοί του 
για να τον δυσφημήσουν στην κοινή γνώμη! Μέσα στην εκστρα-
τεία ηθικής μειώσεως που εξαπέλυσαν εναντίον του περιλαμβα-
νόταν, σαν ένα από τα δήθεν σκάνδαλα του Καραμανλή, και η μι-
κρή αίθουσα προβολής της Γενικής Γραμματείας Τύπου: «Είχε 
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κάνει και δικό του κινηματογράφο!» ωρύονταν οι λασπολόγοι, 
παραλείποντας για ποιο λόγο και από πόσον καιρό προϋπήρχε η 
αίθουσα αυτή. Και δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν ότι το μικρό 
«κινηματογραφικό διάλειμμα» του Καραμανλή, μ’ ένα σάντουιτς 
στο γυμνό δωμάτιο της δημόσιας υπηρεσίας –αντί των πομπω-
δών εμφανίσεων, των πολυάνθρωπων δεξιώσεων, των νυχτερι-
νών κέντρων και των χορευτικών ξεφαντωμάτων–, ήταν η τρα-
νότερη απόδειξη όχι του σατραπισμού που υπονοούσαν, αλλά της 
λιτότητας και της σοβαρότητάς του. Ίσως και της μοναξιάς του.

Στα μακρόσυρτα χρόνια της αυτοεξορίας, ο Καραμανλής δεν είχε 
πια την ανάγκη της κινηματογραφικής διαφυγής. Έπαψε να βλέ-
πει τα γουέστερν που τον ξεκούραζαν. Εξακολουθούσε όμως, θα 
έλεγε κανείς από «επαγγελματικό ενδιαφέρον», να κυνηγάει τις 
σοβαρές ταινίες με θέμα πολιτικό ή ιστορικό.

Θυμάμαι σχετικά μια μικροπεριπέτεια στο Παρίσι. Παιζόταν 
η Υπόθεση Ματέι, γύρω από την αδυσώπητη μάχη των τραστ 
του πετρελαίου, με πρωταγωνιστή τον Τζιαν-Μαρία Βολοντέ. Με 
πήρε μαζί του να τη δούμε σε κάποιον από τους μεγάλους κινη-
ματογράφους των Ηλυσίων Πεδίων. Με τη βιασύνη όμως να πε-
ράσουμε χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον κόσμο, μπήκαμε σε 
λάθος αίθουσα. Εκεί προβαλλόταν μια χαζοχαρούμενη κωμωδία, 
περίπου πορνό, με θέμα μια οργανωμένη ερωτική κρουαζιέρα.

Πού να σκάσει χαμόγελο στα χείλια του για την γκάφα μας! 
Στριφογύριζε εκνευρισμένος στο κάθισμα, ώσπου κάποια στιγ-
μή, στην πιο τολμηρή σκηνή, δεν άντεξε:

«Πάμε να φύγουμε», μου είπε, «προτού γίνει διάλειμμα. Με 
καταθλίβει η χυδαιότητα».

Όταν είχαμε βγει, σαν κλέφτες, πρόσθεσε:

«Ο έρωτας είναι αίσθημα υψηλό, όχι ποταπό. Η εμπορευματο-
ποίησή του, η ξεδιάντροπη παρουσίασή του, υποβαθμίζει την 
ερωτική σχέση σε ζωώδη –και αντιαισθητική– λειτουργία».



ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

24

Η εισβολή της τηλεόρασης (αργότερα και του βίντεο) δεν άφη-
σε αδιάφορο τον Καραμανλή. Εκτός από τα δελτία ειδήσεων, που 
συνήθως δεν τα χάνει, μολονότι τις περισσότερες φορές τον εκνευ-
ρίζουν και άλλες τον καταθλίβουν, ξεκλέβει χρόνο για να δει μια 
καλή ιστορική παραγωγή ή ένα τηλεοπτικό πορτρέτο σημαντικής 
προσωπικότητας. Και βέβαια, αν τύχει, κι ένα κλασικό γουέστερν.

Αξίζει, νομίζω, για να συμπληρώσω την εικόνα του Καραμαν-
λή ως θεατή, να σημειώσω μιαν άλλη, σχετικά πρόσφατη, αντί-
δρασή του.

Στη μικρή συντροφιά των καλοκαιρινών διακοπών, κάποιος 
πρότεινε να βάλουμε μια καλή ταινία στο βίντεο. Συμφωνήσα-
με όλοι, του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου, να δούμε τον Γκά-

ντι του Ατένμπορο. Στρογγυλοκαθίσαμε, αλλά μόλις άρχισε το 
έργο, με την τόσο εντυπωσιακή σκηνή της δολοφονίας του Ινδού 
ηγέτη ανάμεσα στα πλήθη που τον επευφημούν, ο Καραμανλής 
σηκώθηκε απότομα συννεφιασμένος: «Δεν μου πάει», είπε αχνά.

Δεν θέλησε καν να συζητήσει τι τον ενόχλησε. Υποθέτω ότι η 
δραματικότητα της σκηνής, το απαίσιο τέλος ενός Μεγάλου που 
γινόταν η αφετηρία μιας ταινίας, τον πλημμύρισε με σκέψεις ζο-
φερές. Σκέψεις που ήθελε ν’ αποδιώχνει στις ολιγοήμερες διακο-
πές – ένα διάλειμμα τόσο σπάνιο, κατά το οποίο πάσχιζε να ξε-
φύγει από τη δική του βασανιστική ρουτίνα.

Κατά την πρώτη οκταετία Καραμανλή (1955-1963) παρακο-
λουθούσα από μακριά τη δραστηριότητα των κυβερνήσεών του. 
Δεν είχα προσωπική γνώση και γνώμη για τον τρόπο που διηύθυ-
νε ο πρωθυπουργός το Υπουργικό Συμβούλιο και συντόνιζε τους 
διάφορους τομείς της κρατικής λειτουργίας. Από το ρυθμό όμως 
που είχε δώσει και το έργο που αναδυόταν μέρα με την ημέρα, 
γινόταν αισθητή και στην κοινή γνώμη η πυγμή του Μακεδόνα.

Η «νευρώδης διακυβέρνηση» έκαμε τον Καραμανλή να ξεχω-
ρίζει χτυπητά από μια μακριά σειρά προκατόχων του στην εξου-
σία. Μερικοί από αυτούς είχαν κερδίσει τη φήμη της πραότητας, 
που συγκάλυπτε νωθρότητα ή μακαριότητα, ενώ άλλοι διέπρεψαν 
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στην αναβλητικότητα και την ευθυνοφοβία. Οι πιο πολλοί ασχο-
λούνταν ορισμένες ώρες με τα βαριά καθήκοντά τους, τα οποία 
συχνά ελάφραιναν οι κοσμικότητες και οι μακρές απουσίες.

Αντίθετα, ο Καραμανλής έδωσε ευθύς αμέσως την εικόνα της 
«ατμομηχανής» σε διαρκή κίνηση. Επιπλέον, πίσω του ακο-
λουθούσαν στη σιδηροτροχιά, και με την ταχύτητα που ο ίδιος 
επέβαλλε, σαν βαγόνια της αμαξοστοιχίας, οι υπουργοί και οι 
ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι. Ήταν κι αυτό, η συνοχή του 
κυβερνητικού μηχανισμού με τον πρωθυπουργό επικεφαλής, ένα 
καινούργιο χαρακτηριστικό, σε πλήρη αντίθεση με την αργόσυρτη 
περίοδο της χαλαρής δημόσιας ζωής που είχε προηγηθεί.

Πάντοτε βέβαια οι πρωθυπουργοί είχαν πολύ μεγαλύτερη 
ακτινοβολία στην κοινή γνώμη από τα άλλα μέλη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, ιδίως όταν συνέβαινε να είναι και αρχηγοί με-
γάλων κομμάτων. Συχνά όμως το κύρος τους ήταν αμφίβολο. 
Το υπονόμευαν είτε οι αντεγκλήσεις με τους «συναρχηγούς» ή τα 
κομματίδια που συγκροτούσαν τις συμμαχικές κυβερνήσεις είτε η 
ασυνεννοησία (στην ελαφρότερη περίπτωση) με τους υπουργούς. 
Δεν ήσαν σπάνιοι οι υπουργοί που προβάλλονταν ανταγωνιστι-
κά προς τον πρωθυπουργό και προσπαθούσαν (όχι πάντα ανεπι-
τυχώς) να πείσουν το λαό ότι αυτοί αποτελούσαν το νου και την 
καρδιά της κυβερνήσεως, ενώ εκείνος δεν ήταν παρά ένα «όνομα» 
που προσωρινά ή συμβολικά το ανέχονταν ως «πρώτο τη τάξει».

Η εμφάνιση μιας σφιχτοδεμένης κυβερνήσεως, τα μέλη της 
οποίας δούλευαν πειθαρχικά, σκληρά, αλλά και αθόρυβα, κάτω 
από τον δυναμικό Καραμανλή, πανταχού παρόντα, οδήγησε στην 
άλλη ακραία εντύπωση: ότι ο Καραμανλής καταδυνάστευε τους 
υπουργούς του· ότι τους υποχρέωνε να συντάσσονται ασυζητη-
τί με τη γνώμη του· ότι κανείς δεν αποτολμούσε την παραμικρή 
αντίρρηση, γιατί ήξερε ότι θ’ αντιμετωπίσει τον καταιγισμό της 
οργής του, που συμπεριλάμβανε –όπως διαδιδόταν– προπηλακι-
σμούς και βρισιές!

Επαναλαμβάνω ότι δεν έχω προσωπική γνώση εκείνης της πε-
ριόδου. Στα δημοσιογραφικά γραφεία έφταναν κατά καιρούς ψίθυ-
ροι για τον αγροίκο τρόπο με τον οποίο χειριζόταν ο πρωθυπουρ-




