


Εισαγωγικό σημείωμα 

Τον Νοέμβριο του 2017, με πρωτοβουλία των καθηγητών της 

Νομικής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης Παύλου Ελευθεριά

δη και Νίκου Σταυρόπουλου και παλαιών φοιτητών του, κλήθη

κε να μιλήσει στην Οξφόρδη ο καθηγητής του Συνταγματικού 

Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Τσακυράκης. 

Η εκδήλωση έγινε στις 17 Νοεμβρίου, με οικοδεσπότη το 

ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης, Ertegun 

House, και διοργανωτή τον Στέφανο Γκαντόλφο, υπότροφο 

του Ertegun House και διδακτορικό φοιτητή της Κινέζικης 

Φιλοσοφίας. 

Λόγω της ελληνικής θεματολογίας και του ελληνικού κοι

νού, στο οποίο απευθυνόταν ο Σταύρος Τσακυράκης, η εκ

δήλωση έγινε στα ελληνικά. Η μορφή που επελέγη από τον 

ίδιο, αντί της διάλεξης, ήταν η συνομιλία με τον φίλο του 

συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη.

Το κείμενο που παρουσιάζεται εδώ προέρχεται από την 

απομαγνητοφώνηση του διαλόγου. Έγινε κατόπιν η απαραί

τητη επεξεργασία από τον Σταύρο Τσακυράκη και τον Από

στολο Δοξιάδη για να προκύψει από τον αυθόρμητο, προφο

ρικό διάλογο ένα κείμενο που να ανταποκρίνεται και στις 

ανάγκες του γραπτού.





(Πριν από την έναρξη του διαλόγου καλωσορίζει εκ μέ-

ρους του Ertegun House ο οικοδεσπότης Στέφανος Γκα-

ντόλφο. Καταλήγει με τις απαραίτητες στα αγγλοσαξονι-

κά ιδρύματα οδηγίες για το πού βρίσκονται οι έξοδοι 

ασφαλείας, αλλά και οι τουαλέτες).

Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χαίρομαι 

που η εισαγωγή περιείχε αναφορά σε τουαλέτες, γιατί 

σκεφτόμουν κι εγώ ν’ αρχίσω με μια στατιστική που 

βρήκα σήμερα στο διαδίκτυο, και η αναφορά μού δίνει 

μια ωραία αφορμή.

Λοιπόν, σας ερωτώ: Ποιες είναι οι πιθανότητες να 

πάθει κανείς σοβαρό ατύχημα αν τον χτυπήσει η τουα-

λέτα του ενώ κάνει χρήση της; Απάντηση: Είναι περίπου 

1 στις 10.000. Κατά σατανική σύμπτωση, η ίδια ακρι-

βώς πιθανότητα ήταν αν κουβεντιάζοντας τυχαία με έναν 

Έλληνα πολίτη στον δρόμο στα χρόνια της δικτατορίας, 

αυτός ή αυτή να έκανε ενεργή αντίσταση κατά της δι-

κτατορίας. (Γέλια) Και ξεκινώ με αυτό μόνο γιατί του 

Σταύρου Τσακυράκη δεν του αρέσει να μιλάμε για τη 

δικτατορία. Παρ’ όλα αυτά του ζήτησα την άδεια να το 
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κάνω μόνο λόγω της ημέρας. Σήμερα είναι 17 Νοεμ-

βρίου και όσο περίεργο και να σας φαίνεται, η εκδήλω-

ση δεν οργανώθηκε ως επετειακή. Είναι απλώς, τυχαία, 

η ημερομηνία που μας έδωσε το Ertegun House. Δεν 

σχεδιάστηκε λοιπόν με καμία έννοια ως εορταστική εκ-

δήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Αλλά, σκε-

φτόμουν όσο ετοίμαζα τα λίγα εισαγωγικά που ήθελα 

να πω, ότι ίσως και είναι, μ’ έναν πλάγιο, αλλά πολύ πιο 

ενδιαφέροντα, τρόπο. 

Με τον Σταύρο Τσακυράκη γνωριζόμαστε πολλά χρό-

νια. Ήταν λίγο μεγαλύτερός μου στο σχολείο αλλά ήρ-

θαμε κοντά στα χρόνια της δικτατορίας – κάναμε και οι 

δυο «κακές παρέες», και επειδή ήμαστε στην ίδια «κακή 

παρέα», είχαμε κάποια επαφή εκείνα τα χρόνια. Εγώ 

ήμουν πιο τυχερός, τις παρέες μου δεν τις πλήρωσα. Ο 

Σταύρος τις πλήρωσε πολύ ακριβά και με μεγάλες ταλαι-

πωρίες, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν έβαλε μυαλό και στο 

Πολυτεχνείο βρέθηκε μέσα, έπαιξε εκεί τον ρόλο του, 

και στη συνέχεια στην παρανομία μέχρι τη Μεταπολί-

τευση. 

Όπως είπα, ο ίδιος δεν μιλάει ποτέ γι’ αυτά. Κι όμως 

σίγουρα έχει περίοπτη θέση στη μικροϊστορία της αντί-

στασης στη δικτατορία. Και τη λέω μικρο-ιστορία, και 
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γιατί η αντίσταση στη δικτατορία ήταν πολύ μικρή, έγινε 

από πολύ λίγους· και γιατί δεν συνέβαλε όσο λένε οι 

γνωστοί μύθοι στην πτώση της. 

Στη μικροϊστορία αυτή ο Σταύρος είναι μια απ’ τις 

σπουδαίες μορφές. Αυτό μπορεί να μη σημαίνει κάτι 

ιδιαίτερο στη μεγαλοκλίμακα της νεοελληνικής ιστορίας, 

σημαίνει όμως για μένα πολλά πράγματα ηθικά. Μάλι-

στα, πριν από δυο χρόνια που με κάλεσε το Oxford 

University Greek Society να κάνω μια ομιλία, όπου 

είπα πολλά για τα χρόνια της δικτατορίας και το πέρα-

σμα στη δημοκρατία, την αφιέρωσα στον Σταύρο γι’ 

αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Θα ήθελα να σας πω τους τρεις λόγους για τους οποί-

ους από τότε και έως σήμερα ο Σταύρος έχει μια ειδική 

θέση στη ζωή μου. Αυτούς τους τρεις λόγους τους ανα-

φέρω και αντί εισαγωγής, αντί να τον παρουσιάσω με 

τα συμβατικά πράγματα που θα μπορούσε να πει κανείς 

για έναν διακεκριμένο καθηγητή, ερευνητή του Δικαίου 

και λόγιο, όπως είναι ο Σταύρος. 

Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι όσα έκανε στη δι-

κτατορία ποτέ δεν τα ανέφερε και, κυρίως, ποτέ δεν τα 

εξαργύρωσε, ούτε υλικά βέβαια αλλά ούτε με άλλο τρό-

πο. Κι αυτό είναι ίσως κάτι που έχουμε κοινό. Εγώ έκα-
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να εκείνα τα χρόνια πολύ λιγότερα από τον Σταύρο, 

αλλά κι εγώ ποτέ δεν αναφερόμουν σε αυτά μέχρι την 

Κρίση. Αλλά στην Κρίση ομολογώ πως μ’ έπιασε λίγο 

πείσμα. Καμιά φορά σε συζητήσεις, όταν κάποιοι μου 

έκαναν τους έξυπνους ότι εγώ δεν ξέρω από δυσκολίες 

και δικτατορίες και τυραννίες, τους έκανα τη γνωστή 

ολίγο πατερναλιστική ερώτηση: «Εσύ, μικρέ, πού ήσουν 

στη δικτατορία;». Για τους ηλικιακά μικρούς βέβαια ήταν 

αστειάκι, γιατί οι άνθρωποι απλώς δεν είχαν γεννηθεί. 

Αλλά υπάρχουν πολλοί που σήμερα κάνουν τα μεγάλα 

παλικάρια, και ενώ τότε ήταν σε ηλικία που θα μπορού-

σαν να δράσουν, δεν έκαναν τίποτε. 

Ο Σταύρος λοιπόν δεν μίλησε ποτέ γι’ αυτά που έκα-

νε στη δικτατορία, και από τη βαθιά του σεμνότητα αλλά 

και κυρίως, από ό,τι λέει, θεωρώντας ότι αυτά είναι 

περασμένα και δεν έχουν σημασία. Και νομίζω με μια 

έννοια έχει δίκιο – ίσως αναφερθούμε σε αυτό στη συ-

νέχεια. 

Ο δεύτερος λόγος που έχει τόση σημασία ο Σταύρος 

για μένα ήταν με κάποιο τρόπο και το κύριο θέμα της 

ομιλίας που έκανα πρόπερσι –στην οποία αναφέρθηκα– 

ότι δηλαδή αντίθετα από πολλούς αυτής της γενιάς, εκεί-

νος –θα χρησιμοποιήσω εδώ μια ψυχαναλυτική έννοια– 
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πένθησε επιτυχημένα τη δικτατορία, και ακόμα περισσό-

τερο την αντίσταση σε αυτή. 

Το μεθυστικό κλίμα νοήματος που έδινε η αντίσταση 

σε όσους έδρασαν κατά της δικτατορίας εκείνα τα χρόνια 

δεν μπορείς να το μεταδώσεις αν δεν το έχεις νιώσει ο 

ίδιος. Αυτό το αίσθημα βαθύτατου νοήματος δεν μπορείς 

να το εγκαταλείψεις εύκολα. Την απώλειά του, μεταδι-

κτατορικά, μπορώ να την περιγράψω πιο ευαίσθητα ως 

απώλεια αγαπημένου προσώπου ή, σκληρότερα, με την 

απώλεια που νιώθει κάποιος τοξικομανής όταν του παίρ-

νουν τα ναρκωτικά του. Πολλοί από όσους έζησαν σε 

αυτό το κλίμα δεν χειρίστηκαν καλά την απώλεια, δηλα-

δή δεν την πένθησαν. Κάποιοι τη μετέτρεψαν σε φανα-

τισμό, κάποιοι άλλοι σε μελαγχολία, κάποιοι κοινοί μας 

φίλοι με τον Σταύρο σε βαριά ψυχική νόσο. Λίγοι, ευ-

τυχώς, στράφηκαν στα πιστόλια. Και πολλοί στην αδια-

φορία και τον κυνισμό.

Όλα αυτά προσωπικά τα θεωρώ αποτελέσματα απο

τυχημένου πένθους. Το πετυχημένο πένθος είναι να πε-

ράσεις και να ξεπεράσεις τα τέσσερα πρώτα στάδια που 

καταγράφει η ψυχολογία: δηλαδή την άρνηση, τον θυμό, 

τη διαπραγμάτευση και την κατάθλιψη, και μετά να φτάσεις 

στο πέμπτο, την αποδοχή. Και αποδοχή εδώ σημαίνει να 
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βάλεις το αγαπημένο αντικείμενο που έχασες σε κάποια 

θέση στην ψυχή σου, που ούτε να το διαγράφει αλλά 

ούτε να το αφήνει να δυναστεύει τη δική σου ζωή. Και 

στο πλαίσιο που μιλάμε, την αντίσταση κατά της χούντας, 

το «αγαπημένο αντικείμενο» ήταν κατά κάποιο παράδο-

ξο τρόπο το μισητό αντικείμενο. Την υψηλή αίσθηση νοή-

ματος, δηλαδή, μας την έδινε ότι μπορούσαμε να μισού-

με απολύτως, χωρίς ενοχές, τη δικτατορία. Και να πο-

λεμάμε κάτι τόσο μισητό. Κι όταν έφυγε το μισητό αντι-

κείμενο, δεν είχαμε πλέον την αιτία του πολέμου, άρα 

και την πηγή του νοήματος. Το ολοκληρωμένο πένθος, 

λοιπόν, δηλαδή την πραγματική αποδοχή της νέας κα-

τάστασης της δημοκρατίας, χωρίς παραμορφωτικά φίλ-

τρα από το παρελθόν, πολλοί, ίσως και οι περισσότεροι, 

δεν το κατάφεραν πραγματικά. Και πάντως όχι όσο ο 

Σταύρος. 

Ο τρίτος παράγοντας που ξεχωρίζει τον Σταύρο είναι 

ότι από αυτό που έκανε στη δικτατορία κράτησε ζωντα-

νό και μετέτρεψε σε πηγή δημιουργίας το ευγενέστερο 

κομμάτι. Η δικτατορία είναι μια άκρως μυθοποιημένη 

εποχή σήμερα, και ιδίως στους νέους, που δεν είχαν 

κανένα βίωμα. Βλέπω με μεγάλη χαρά στο κοινό μας 

σήμερα κυρίως πολύ νέους ανθρώπους, που είναι φυ-
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σικό να έχουν εισπράξει τη μυθολογία, και όχι την πραγ-

ματικότητα του τι ήταν η δικτατορία. Και βέβαια τι ήταν 

η αντίσταση εναντίον της. Δεν θα μπω εδώ σε βάθος 

στο θέμα, θα πω όμως ότι η αντίσταση, όπως κάθε σύν-

θετη ανθρώπινη κατάσταση, είχε μέσα της λογιώ λογιώ 

πράγματα. Είχε ένα στοιχείο νεανικό –βιολογικό ας το 

πούμε–, για πολλούς είχε στοιχεία προβολής ψυχικών 

καταστάσεων, για άλλους είχε στοιχεία ναρκισσισμού, 

ή μαζοχισμού, ή φανατισμού. Αλλά είχε ταυτόχρονα σε 

κάποιες περιπτώσεις και ηρωισμό: και ηρωισμός εν 

προκειμένω είναι το να αναλαμβάνεις δράση συνειδη-

τά, εν γνώσει σου ότι μπορεί να έχει πολύ σοβαρό τί-

μημα. Και ο Σταύρος αυτό το έκανε: έδρασε και πλήρω-

σε το τίμημα, με τη σύλληψή του και με μεγάλη σωμα-

τική και ψυχική ταλαιπωρία. 

Αλλά και πέραν του ηρωισμού, ο αγώνας κατά της 

δικτατορίας είχε μέσα του και κάτι πολύ ευγενικό, κά-

τι που πολεμούσε για βαθιά ανθρώπινες αξίες. Αυτό 

το πολύ ευγενικό κομμάτι, το τιμιώτατον, κατά την έκ-

φραση του Αριστοτέλη, εκείνου του αγώνα, ο Σταύρος 

το κράτησε ατόφιο σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Και 

το μετέτρεψε με την ίδια τιμιότητα και την ίδια καθα-

ρότητα στην πορεία που είχε στη ζωή του –ως άνθρω-
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πος, ως δάσκαλος, ως επιστήμονας– σε κάτι άλλο, 

καινούργιο. 

Ο Σταύρος είναι χίλια δυο πράγματα. Κάποιοι εδώ 

τον ξέρετε ως δάσκαλο. Δεν ξέρω δυστυχώς αυτή του 

την όψη, δεν είχα την τύχη να τον έχω δάσκαλο – είναι, 

βλέπετε, μικρή η διαφορά της ηλικίας μας! Είναι καλός 

φίλος, είναι αφοσιωμένος σύζυγος, είναι γλυκός άνθρω-

πος, είναι χίλια δυο πράγματα. Αλλά ως προς την πορεία 

του, και το πώς εκδήλωσε αυτό το τιμιώτατον, θέλω να 

τονίσω σήμερα δυο πράγματα που αφορούν μια δημόσια 

συζήτηση: 

Από τη μια, ως καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, 

έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη φιλοσοφία του Δικαίου, 

με την ουσία του Δικαίου. Είναι δηλαδή ένας στοχαστής 

γύρω από το Δίκαιο με σημαντικό έργο. Και αυτή είναι η 

μία όψη της δραστηριότητάς του, όπου το ευγενικό στοι-

χείο που υπήρχε εκείνα τα χρόνια μεταφέρθηκε σε έναν 

πολύ –συγγνώμη για τη λέξη, είναι μεν η κατάλληλη αλλά 

μου θυμίζει τον κύριο Γαβρόγλου– ρωμαλέο στοχασμό, σ’ 

έναν στοχασμό συνάμα βαθύ και γενναίο. 

Ταυτόχρονα όμως ο Σταύρος υπήρξε πολιτικά ενερ-

γός – όχι κομματικά ενεργός, όχι κομματικό στέλεχος. 

Λειτούργησε πολιτικά αφενός ως δημόσιος διανοούμε-
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νος, σε όλη τη Μεταπολίτευση και ακόμα πιο έντονα στα 

χρόνια της Κρίσης, με την αρθρογραφία του και τις δη-

μόσιες παρεμβάσεις του, σχολιάζοντας πολλά κακώς 

κείμενα της δημόσιας ζωής, πάντα μ’ εξαιρετικό θάρρος 

και πάντα μ’ εξαιρετική τιμιότητα. Αλλά λειτούργησε και 

λειτουργεί πολιτικά μέσα από τη δικηγορική του δουλειά 

για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Η σημερινή εκδήλωση είναι του Σταύρου, όχι δική 

μου. Μετά από αυτή την εισαγωγή, εγώ θέλω να παίξω 

τον ρόλο του facilitator, που λένε και εδώ που είμαστε, του 

«διευκολυντή» της κουβέντας κατά κάποιο τρόπο. Οπότε 

θέλω, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σταύ-

ρο που έκανε τον κόπο να μας έρθει και να μας μιλήσει, 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις, δικές μου και δικές σας.

Σταύρο Τσακυράκη, καλώς όρισες στην Οξφόρδη!

Σ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Απόστολο, τους κα-

θηγητές Παύλο Ελευθεριάδη και Νίκο Σταυρόπουλο, 

και όλους εσάς που ήρθατε. Σας εύχομαι να έχετε την 

τύχη να μιλήσει για σας. Έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα 

να σε χρυσώνει, να σε κάνει να αισθανθείς ότι είσαι 

παραπάνω απ’ όσο αξίζεις. Και με συγκινεί αυτό. Μ’ 
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έχει συγκινήσει και η αφιέρωσή του στην ομιλία του 

δυο χρόνια πριν και το ενδιαφέρον του για μένα. 

Επίσης, ο Απόστολος είναι ένας άνθρωπος που έχει 

ένα μοναδικό χαρακτηριστικό και το λέω αυτό για τα νέα 

παιδιά, που όσα είναι εδώ πέρα πρέπει να το εκμεταλ-

λευτούν: Έχει μεγάλη ευρυμάθεια αλλά και βάθος. Υπάρ-

χουν άνθρωποι που έχουν ευρυμάθεια αλλά πολύ επι-

φανειακά – μόνο πληροφορίες. Ο Απόστολος έχει βάθος 

σε όλα αυτά. Και ό,τι κοιτάζει το κοιτάζει σε βάθος. Ακό-

μα και για τη δική μου υγεία είμαι βέβαιος ότι ξέρει πιο 

πολλά πράγματα από μένα, σας το λέω ειλικρινά.

Γι’ αυτό λοιπόν, όσο είναι εδώ ξεζουμίστε τον. Να 

δείτε πού πάει, πού τρώει, να πάτε να τον δείτε, να κάνε-

τε μια κουβέντα. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους άλλους 

δύο φίλους και εκλεκτούς καθηγητές που είναι εδώ πέρα, 

τον Παύλο Ελευθεριάδη –τα συγχαρητήριά μας τώρα που 

έγινες τακτικός καθηγητής και έφτασες και στην κορυφή– 

και τον Νίκο Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι για μένα από 

τους καλύτερους φιλοσόφους Δικαίου στον κόσμο. 

Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν 

κατά κάποιον τρόπο μια εμμονή δική μου η οποία δεν 

είχε εκπληρωθεί. Έλεγα ότι η Οξφόρδη είναι κοντά στην 

Ελλάδα και ότι κάποια στιγμή θα πάω. Όταν λοιπόν 
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πήρα την πρώτη εκπαιδευτική άδεια, είπα ότι θα πάω 

στην Αμερική. Η Αμερική είναι μακριά. Πήγα επομένως 

στο Χάρβαρντ. 

Τη δεύτερη φορά, όταν ήρθε η δεύτερη εκπαιδευτική 

άδεια, αναρωτήθηκα πού θα πάω; Αμερική πάλι. Κι η 

Οξφόρδη; Ε, η Οξφόρδη είναι κοντά, όποτε θέλω πετά-

γομαι, είπα στον εαυτό μου. Στην τρίτη εκπαιδευτική 

άδεια, υπήρχε η πρόκληση να πάμε στη Νέα Υόρκη με τη 

σύζυγό μου, την Πόπη Ρουσομάνη, και αυτό κάναμε. Πε-

ράσαμε πολύ ωραία, η Νέα Υόρκη είναι μια πολύ γοητευ-

τική πόλη, κι έτσι πάει πάλι η Οξφόρδη. Αλλά τώρα εκ-

πληρώνεται η έμμονη ιδέα που είχα. Στο Κέιμπριτζ είχα 

πάει, στην Οξφόρδη είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. 

Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι σ’ αυτά τα πανεπιστήμια, τα 

ιστορικά, γίνεται δουλειά. Αναφέρονται σ’ εμάς και λένε 

ότι «καλοί είσαστε κι έτσι, δεν είσαστε χάλια στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών», αλλά εγώ νομίζω ότι υστερούμε τρομα-

κτικά κυρίως στο να μπορούμε να εμπνεύσουμε και να 

καθοδηγήσουμε τους φοιτητές μας. Εδώ οι φοιτητές μα-

θαίνουν να γράφουν, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το 

μυαλό τους. Στο δικό μας πανεπιστήμιο είναι μεγάλος ο 

αριθμός των φοιτητών ανά έτος –σχεδόν αδύνατον να 

τους γνωρίσεις, πόσο μάλλον να τους δεις όλους, έστω 
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μια φορά– αλλά και πολλοί απ’ αυτούς δεν ενδιαφέρονται 

ιδιαίτερα. Για μένα λένε ότι έχω ιδιαίτερες σχέσεις με 

κάποιους φοιτητές, εγώ όμως ήμουν πάντα ανοιχτός σε 

όλους. Δεν υπήρξε άνθρωπος που ήρθε να ζητήσει τη 

γνώμη μου ή να με συμβουλευτεί και να του αρνήθηκα. 

Ακόμα και τώρα παίρνω μηνύματα από πολλούς φοιτητές 

και προσπαθώ ν’ ανταποκριθώ. 

Γι’ αυτό λοιπόν είμαι υπέρ αυτών των κλασικών πα-

νεπιστημίων. Είστε τυχεροί που είστε εδώ. Θα γνωρίσε-

τε όχι μόνο όλους όσοι είναι στον κλάδο σας, αλλά γε-

νικά, πολιτικούς επιστήμονες, οικονομολόγους, λογο-

τέχνες, ό,τι θέλει ο καθένας. Έχετε τη δυνατότητα να 

πάτε στις ομιλίες τους, να τους συναντήσετε, να μάθετε 

πράματα από πρώτο χέρι. 

Να το ξέρετε, είστε τυχεροί. Εγώ φέτος τον Νοέμβριο 

συμπλήρωσα τριάντα πέντε χρόνια στο ελληνικό πανεπι-

στήμιο. Του χρόνου παίρνω σύνταξη. Εκτός κι αν με τη 

βοήθεια της κυρίας Θάνου βγάλουμε τον σχετικό νόμο 

που μας συνταξιοδοτεί υποχρεωτικά αντισυνταγματικό. 

(Γέλια) Παρόλο που είμαι πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, 

υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, νιώ-

θω ευγνωμοσύνη για το ελληνικό πανεπιστήμιο, γι’ αυτά 

που έκανε για μένα. 
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Τις εκπαιδευτικές άδειες, που σας περιέγραψα προη-

γουμένως, την ευκαιρία που είχα να πάω σε ξένα πανε-

πιστήμια, να γνωρίσω νέα παιδιά, τα οποία είναι καλύ-

τερα από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία τους, πιο έξυπνα, 

πιο διαβασμένα, πιο υποψιασμένα, τις ευκαιρίες αυτές 

μου τις έδωσε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γι’ αυτό νιώθω 

ευγνωμοσύνη. 

 Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ν’ αλλάξει 

το άρθρο 16 του Συντάγματος και να έχουμε και μη κρα-

τικά πανεπιστήμια. Όσοι δε πιστεύουν ότι τα μη κρατικά 

πανεπιστήμια έχουν ως στόχο το κέρδος –αυτές οι ανοη-

σίες περί «κέρδους» κι «εμπορεύματος»– είναι ανόητοι. 

Εσείς αν είχατε, ας πούμε, 100.000 ευρώ θα πηγαίνατε 

να επενδύσετε σε πανεπιστήμιο για να βγάλετε κέρδος; 

Θα προτιμούσατε να επενδύσετε στα πετρέλαια, στον 

χρυσό ή σ’ οτιδήποτε άλλο. 

Τέτοια ανωμαλία δεν την έχω δει, μόνο στην Ελλάδα 

υπάρχει, να σου λένε ότι θα επενδύσουν στα πανεπιστή-

μια για το κέρδος. Μάλιστα αυτό να κάνεις: άμα έχεις 

λεφτά, να τα επενδύσεις σε πανεπιστήμιο και σίγουρα 

θα κερδίσεις! (Γέλια)

Εν πάση περιπτώσει, σας ζάλισα. Eίμαι πολύ ευχαρι-

στημένος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να είμαι εδώ. 
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Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, αρχής γενομένης από το 

να ξεζουμίσετε τους δυο καθηγητές και τον Απόστολο. 

Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ: Δεν σχολιάζω το τελευταίο! ...Λοιπόν, 

σε μια πρόσφατη κουβέντα μας με τον Σταύρο, μου 

είπε τη φράση που έχω σημειώσει εδώ με κόκκινο: 

«Αναρωτιέμαι τι έφταιξε και στην πιο μακρά περίοδο 

δημοκρατίας και ομαλότητας της χώρας μας οδηγηθή-

καμε σε υπαρξιακή κρίση». Μιλούσε για την τωρινή 

κρίση βέβαια. 

Για την Κρίση θα μιλήσουμε, αλλά θα προτιμούσα να 

μη μιλήσουμε άμεσα, κατά μέτωπο, γιατί αυτό έχει γίνει 

κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να μιλήσου-

με με αφορμή άλλα πράγματα και φτάνοντας σ’ αυτά με 

άλλους δρόμους. Οπότε θα ήθελα πρώτα, Σταύρο, να 

μας μιλήσεις για μια περιοδολόγηση πρόχειρη που κά-

ναμε κουβεντιάζοντας τελευταία. Ήθελα αν μπορείς να 

την παρουσιάσεις λίγο, πριν μιλήσουμε για το τρίτο ση-

μείο της περιοδολόγησής σου, δηλαδή τη Μεταπολίτευ-

ση, όπου τίθενται και τα περισσότερα θέματα των όσων 

ίσως έχουμε να πούμε για την Κρίση. 

Ο λόγος που το λέω είναι γιατί καμιά φορά αυτά που 

ακούμε για την Κρίση μου θυμίζουν τις συζητήσεις με-
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ταξύ φίλων για ένα ζευγάρι που χώρισε πρόσφατα. Ρω-

τάνε πολλοί, «μα γιατί χώρισαν αυτοί;». Κι εγώ νιώθω 

ότι για ορισμένα ζευγάρια: το ερώτημα δεν είναι γιατί 

χώρισαν, αλλά γιατί παντρεύτηκαν. Και άμα βρούμε αυ-

τό, θα βρούμε και γιατί χώρισαν, καθώς το ένα είναι 

άμεση συνέπεια του άλλου. Έτσι και με την Κρίση νομί-

ζω. Μιλώντας για την Κρίση καθαυτή, απογυμνωμένη 

από το παρελθόν, δεν μπορούμε να πάμε σε πολύ βάθος. 

Στην πρόχειρη περιοδολόγηση που κάναμε, από τον 

πόλεμο και μετά, είπαμε ότι είχαμε: τη Μετεμφυλιακή 

περίοδο, μετά τη Δικτατορία, μετά τη Μεταπολίτευση, 

και μετά την Κρίση, που θεωρούμε ότι είναι μια νέα 

περίοδος.

Για τη Μετεμφυλιακή περίοδο, λοιπόν, αρχικά τι θα 

έλεγες; Όχι μόνο φυσικά για όσα θυμάσαι από τα βιώ-

ματά μας, που είναι παιδικά και εφηβικά, αλλά και από 

ό,τι ακούγαμε τότε από τους μεγάλους και βέβαια από 

όσα μάθαμε μετά για εκείνα τα χρόνια. Τι συνέβαινε στην 

Ελλάδα, στην ελληνική πολιτική, στην ελληνική πολιτεία;

Σ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται 

στο μυαλό είναι η μεγάλη αποτυχία των νικητών του 

Eμφυλίου να διαχειριστούν τη νίκη τους. Νίκησαν, 
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τέρμα. Από κει και πέρα θα έπρεπε να ρίξουν το βάρος 

στην οικοδόμηση μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Αυτό 

δεν τους πέρασε απ’ το μυαλό. Δεν τους πέρασε καν 

από το μυαλό ότι μπορούσαν να το κάνουν. Και έτσι 

συνέχισαν. 

Τις δύο δεκαετίες μετά τον Εμφύλιο, του ’50 και του 

’60, ήταν που αναζητούσαμε σαν κράτος κανόνες δημο-

κρατίας. Μην το ξεχνάτε, υπήρχε και το Παλάτι, με τις 

παρεμβάσεις του: Ερίζαμε για το ποιος κέρδισε τις εκλο-

γές, ποιος διορίζεται πρωθυπουργός της χώρας, ποιος 

διορίζει τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Σ’ όλα αυτά, το μεγάλο ζητούμενο ήταν να βρούμε 

κανόνες που να διέπουν τη δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Και δεν τα καταφέραμε. Αντίθετα, η νοοτροπία που κυ-

ριάρχησε ήταν η επιβολή. «Κερδίσαμε; Θα σας πηδή-

ξουμε». Το παραμικρό έγγραφο που ήθελε κανείς εξαρ-

τιόταν από τον κομματάρχη της Δεξιάς. Έπρεπε να υπο-

σχεθεί ότι θα ψηφίσει ΕΡΕ για να το πάρει. Το ναυτικό 

φυλλάδιο δηλαδή που χρειαζόταν ένας απλός ναύτης, 

για να το πάρει τη δεκαετία του ’50 και του ’60, έπρεπε 

να υποσχεθεί την ψήφο του. Θα σας πω και μια ιστορία: 

Στο χωριό μου, στη Μήθυμνα της Λέσβου, πήγε ένας 

της ΕΔΑ στον τοπικό αρχηγό της ΕΡΕ και του λέει: «Ο 
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γιος μου χρειάζεται ναυτικό φυλλάδιο, κάνε κάτι να το 

βγάλεις». «Θα κάνω» του λέει «αλλά εσύ πρέπει να το 

ρίξεις στην ΕΡΕ στις εκλογές». «Τι να κάνω, θα το ρίξω». 

Εν τω μεταξύ τότε επιτρεπόταν να σταυρώσεις το ψηφο-

δέλτιο με κόκκινο, μαύρο, μπλε στιλό, κι έτσι μπορούσαν 

να καταλάβουν τι ψήφισε ο καθένας. Πάει λοιπόν και 

στον τοπικό Κεντρώο και του λέει: «Τι θα γίνει, εγώ είμαι 

ΕΔΑ και ο άλλος με βάζει να ρίξω ψηφοδέλτιο της ΕΡΕ, 

τι θα κάνω;». Του λέει ο Κεντρώος: «Θα το κανονίσουμε». 

Του υποδεικνύει κάποιον που ήταν ΕΡΕ και του λέει. 

«Θα του δώσουμε το ψηφοδέλτιο που σου έδωσε ο κομ-

ματάρχης κι εσύ θα ψηφίσεις ΕΔΑ». Οπότε με συνεργα-

σία όλων των πολιτικών δυνάμεων επήλθε η ισορροπία! 

(Γέλια)

Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτές οι δύο δεκαετίες, ’50 και 

’60, ήταν κρίσιμες για την Ελλάδα και δεν υπήρξαν 

τότε οι μεγάλες προσωπικότητες που θα μπορούσαν, αν 

θέλετε, να σπρώξουν προς την κατεύθυνση μιας ουσια-

στικής δημοκρατίας. Δεν είπαν δηλαδή: «Ελάτε να φτιά-

ξουμε μια δημοκρατία ανοιχτή για όλους». Μιλάμε για 

αναξιοκρατία και για πελατειακές σχέσεις. Το ’50 και 

το ’60 όμως, για τους γονείς μας δηλαδή, φαινόταν το 

πιο φυσιολογικό πράγμα να γίνονται οι διορισμοί με 
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βάση την πολιτική ταυτότητα του καθενός. Εγώ λοιπόν 

για κείνη την περίοδο έχω αυτό το παράπονο από τη 

συντηρητική παράταξη. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος, ο 

Κανελλόπουλος, ας πούμε, ή ο Τσάτσος, που να είχε 

αυτό το όραμα – προσπαθώ να σκεφτώ κάποιους που 

θα μπορούσαν ίσως να πάρουν τέτοια ρίσκα, αλλά δεν 

βρίσκω.

Ύστερα, λέγεται ότι αυτή ήταν μια περίοδος που η 

Δεξιά κέρδισε τον Εμφύλιο αλλά τον έχασε ιδεολογικά. 

Γιατί τον έχασε ιδεολογικά; Γιατί αυτά ο κόσμος τα έβλε-

πε και δεν μπορούσε να τα χωνέψει. Και έτσι έβρισκαν 

ανταπόκριση οι ισχυρισμοί ότι είναι προπαγάνδα των 

ιμπεριαλιστών όσοι έλεγαν ότι στη Σοβιετική Ένωση 

είναι άσχημα τα πράματα. Θυμάμαι τους ναυτικούς μας 

που πήγαιναν στη Σοβιετική Ένωση με νάιλον κάλτσες 

και περνούσαν χάρμα, μετά έρχονταν και τα έλεγαν αλ-

λά δεν τους πίστευε κανένας. Τους έλεγαν: «Σιγά, είστε 

προκατειλημμένοι εναντίον του σοσιαλισμού».

Αυτά λοιπόν για τα λάθη εκείνης της περιόδου και τα 

λάθη της συντηρητικής παράταξης. Πάμε στη δικτατορία 

τώρα. Είπαμε ότι θα πούμε αιρετικά πράγματα. Εγώ πά-

ντα αναρωτιόμουν εάν υπήρχε ένας συμβιβαστικός δρό-

μος για να αποφευχθεί η δικτατορία, γιατί μας έκανε 
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πολύ μεγάλο κακό. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό στη 

νοοτροπία μας, σ’ αυτά που άφησε στο πετσί μας.

Δεν υπήρχαν άραγε πολιτικοί που ήθελαν έναν συμ-

βιβασμό; Υποτίθεται ο Μητσοτάκης το πήρε πάνω του, 

έλεγε ότι προσπάθησε γι’ αυτόν. Αλλά δεν έπειθε πολύ. 

Δεν έχει πείσει. Φαινόταν μια εκ των υστέρων παραδο-

χή για να δικαιολογήσει την αποστασία. Άλλοι όμως 

αποστάτες ενδεχομένως να επιδίωκαν ειλικρινά έναν 

συμβιβασμό, για παράδειγμα ο Ηλίας Τσιριμώκος. Μου 

έκανε εντύπωση, μάλιστα κάποτε έλεγα πώς ο Τσιριμώ-

κος βγαίνει και δέχεται να γίνει πρωθυπουργός δοτός 

και όλα αυτά, αποστάτης.

Ο Τσιριμώκος είναι βέβαιο ότι πέθανε στην ψάθα, 

έτσι; Όταν πέθανε, δεν είχε καθόλου λεφτά για να πεις 

ότι πληρώθηκε. Ανοησίες. Βέβαια υπάρχουν κι αυτοί 

που ισχυρίζονται πως ο Τσιριμώκος ξεκούτιανε. Μεγά-

λωσε κι ο Τσιριμώκος κι ήθελε αξιώματα. Μπορεί. Αλ-

λά έλεγα ότι η αντίληψη να συμβάλει κανείς σ’ έναν 

συμβιβασμό, ώστε ν’ αποφευχθεί η δικτατορία, από 

κάποιους έπρεπε να εκφράζεται. Και νομίζω ότι τότε δεν 

υπήρχαν οι πολιτικές δυνάμεις που θα έσπρωχναν σ’ 

έναν συμβιβασμό. Θα μου πείτε, ποιος θα ήταν ο συμ-

βιβασμός; Με το Παλάτι; Ναι, με το Παλάτι, γιατί όχι, 
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προκειμένου να μην έχουμε χούντα, ας έχουμε μια δη-

μοκρατία κουτσή, στραβή... Τέλος πάντων. Πάει κι αυτό. 
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