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Συνζντευξθ του Αδαμάντιου Πεπελάςθ 
ςτον Κϊςτα Καραβίδα 
Φεβρουαρίου 16, 2012 

 
"Αλίμονο ςτθ χϊρα που διοικείται από Βενιηζλουσ, 

 από ανκρϊπουσ που είναι αςυγκράτθτοι 
 και διψοφν για επιβεβαίωςθ και αξιϊματα." 

 
 
Τθν θμζρα που θ Ακινα υποδεχόταν το χιόνι, ςυναντιςαμε τον Αδαμάντιο Πεπελάςθ ςτο 
καταφφγιο του ςτθ Φιλοκζθ. Διαπρεπισ οικονομολόγοσ, χρόνια κακθγθτισ ςε αμερικανικά 
πανεπιςτιμια και με μακρά κθτεία ςτθ διοίκθςθ τραπεηϊν, είχε το προνόμιο να διατελζςει 
ςυνεργάτθσ και φίλοσ όλων ςχεδόν των πρωκυπουργϊν τθσ Μεταπολίτευςθσ. Τουσ ζηθςε 
όλουσ από κοντά, τουσ ςυμβοφλευςε και ςυγκροφςτθκε μαηί τουσ. Ο ίδιοσ αρνικθκε τθ 
κζςθ του βουλευτι επικρατείασ που του πρότεινε τόςο ο Κ. Καραμανλισ όςο και ο ςτενόσ 
φίλοσ του, Α. Παπανδρζου. Η μαρτυρία του 90χρονου ςιμερα διανοοφμενου 
οικονομολόγου ζχει διπλι ςθμαςία. Αφενόσ, ξεκακαρίηει το νζο οικονομικό και πολιτικό 
τοπίο που διαμορφϊνεται. Αφετζρου, ςτο δεφτερο μζροσ τθσ κουβζντασ μασ, κατακζτει 
ενϊπιον τθσ ιςτορίασ, τισ κρίςεισ του για τισ πολιτικζσ προςωπικότθτεσ που ςφράγιςαν τθ 
μεταπολιτευτικι κακοδαιμονία μασ. Ο λόγοσ του ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα κακϊσ δεν 
προζρχεται από ζναν αριςτερό διανοοφμενο με τθν κλαςικι ζννοια του όρου, αλλά από 
ζναν φιλελεφκερο που βριςκόταν πολφ κοντά αλλά και τόςο μακριά από τα δϊματα τθσ 
εξουςίασ. Η ςυνζντευξθ ποταμόσ που μασ παραχϊρθςε, ςε μεγάλο βακμό είναι 
απολογθτικι αλλά και απολογιςτικι. Αποδομεί εκ των ζςω τον μφκο που περιζβαλλε τα 
πρόςωπα τθσ νεότερθσ ελλθνικισ ιςτορίασ, απευκφνοντασ ζνα δριμφ κατθγορϊ με 
βαρφτατουσ χαρακτθριςμοφσ ςτουσ δυο μοιραίουσ τθσ οικογζνειασ Παπανδρζου με τθν 
οποία ςυνδεόταν φιλικά μζχρι λίγα χρόνια πριν. Τα ερωτιματα που κζτει είναι αμείλικτα 
και δεν γίνεται να μείνουν αναπάντθτα.  
 
Εςείσ δεν υπιρξατε ποτζ ζνασ τυπικόσ οικονομολόγοσ. Πάντα υπιρχε θ διάςταςθ του 
πολιτιςμοφ ςτθ ςκζψθ και τθ δράςθ ςασ. Οι άνκρωποι των καιρϊν μασ βλζπουν ωσ 
αςυμβίβαςτεσ αυτζσ τισ δυο εναςχολιςεισ, τθν οικονομία και τον πολιτιςμό. Πϊσ 
ςυμβιβάηεται το προφίλ του οικονομολόγου με τισ πολιτιςτικζσ αγωνίεσ;  
 
Νομίηω ότι αυτι θ διάςταςθ τθσ προςωπικότθτάσ μου αφενόσ με ηθμίωςε προςωπικά, αλλά 
αφετζρου με βοικθςε ςτθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία των κοινωνικϊν παραμζτρων ςτα 
οικονομικά. Οι οικονομολόγοι ποτζ δεν είχαν ςχζςθ με τισ τζχνεσ και τα γράμματα και όςοι 
είχαν τζτοιεσ ευαιςκθςίεσ ιταν πάντα εξαιρζςεισ. Ο Κζινσ, ανεξάρτθτα από τθ γνϊμθ που 
ζχεισ για τθν οικονομικι κεωρία του, ηοφςε χάριν τθσ τζχνθσ. Και ο Άνταμ Σμικ, αν τον 
διαβάςεισ προςεκτικά, κα δεισ ότι μιλάει για τθν αγωνία του ανκρϊπου να κατανοιςει τουσ 
λόγουσ τθσ φπαρξισ του. Ρόςο μάλλον ο Μαρξ. Νομίηω ότι το μοντζλο του παραδοςιακοφ 
οικονομολόγου, όπωσ το γνωρίςαμε από τον 19ο αιϊνα και που αναηθτοφςε τουσ τρόπουσ 
παραγωγισ και αφξθςθσ του πλοφτου με τισ λιγότερεσ δυνατζσ κυςίεσ, ζχει τελειϊςει. 
Ο νζοσ οικονομολόγοσ που υπαινίςςεςτε τι χαρακτθριςτικά κα ζχει; 
Ο νζοσ οικονομολόγοσ που τϊρα αναδφεται ςιγά ςιγά, όχι ςτθν Ελλάδα όμωσ, κα πρζπει να 
βρει τισ απαντιςεισ ςτα κεμελιϊδθ ερωτιματα: Ρωσ ςυμβιβάηεται θ άνοδοσ τθσ κοινωνικισ 
δυςχζρειασ με τθν αφξθςθ του πλοφτου; Γιατί ςιμερα που ο κόςμοσ παράγει περιςςότερο 
υλικό πλοφτο από ποτζ, τα νοςοκομεία όμωσ είναι γεμάτα από δυςτυχιςμζνουσ 
ανκρϊπουσ; Αυτό είναι το ςτοίχθμα για τουσ νζουσ οικονομολόγουσ. Στθν Ελλάδα είμαςτε 
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ακόμθ δζςμιοι μιασ πίςτθσ ςτο ψεφτικο όραμα τθσ Μεταπολίτευςθσ, να κάνουμε εφκολα 
και γριγορα λεφτά. 
 
Υφίςταται ςιμερα μια τζτοια τάςθ ςε κάποια πανεπιςτιμια ι οικονομικζσ ςχολζσ;  
 
Υφίςταται, αλλά ακόμθ μόνον ωσ τάςθ. Στο Λονδίνο, το Warwick, τα πανεπιςτιμια τθσ 
Ανατολικισ Αμερικισ και πολλά άλλα ςτισ ΗΡΑ αρχίηουν και δθμιουργοφν ζδρεσ που 
προςελκφουν νζουσ κακθγθτζσ που ειδικεφονται ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Είναι μια ελπίδα 
αυτι θ τάςθ, αλλά δεν ξζρω που κα καταλιξει. Σθμαςία ζχει να ενςφθνωκεί γερά ςτθν 
καρδιά τθσ οικονομικισ κεωρίασ αυτι θ κοινωνικι διάςταςθ. 
 
Βλζπετε να προδιαγράφεται ςυνολικότερα το τζλοσ μιασ εποχισ;  
 
Νομίηω ότι το τζλοσ εποχισ κεωρθτικά ζχει ιδθ επζλκει. Διότι θ εποχι αυτι που πρόςφερε 
τεράςτιο πλοφτο, υλικά αγακά και τθν ωραία ιδζα τθσ προόδου και τθσ ανάπτυξθσ, 
πρόςφερε παράλλθλα και τον ανκρϊπινο πόνο. 
Και κυριάρχθςε το άγριο μοντζλο του Φρίντμαν και τθσ Σχολισ του Σικάγο.  
Ο Φρίντμαν και θ ςχολι του ιταν μια πολφ αυςτθρι και ζντιμθ ανάγνωςθ τθσ αμερικανικισ 
οικονομίασ τθσ εποχισ. Πμωσ ςε αυτι τθν ανάλυςθ δεν υπιρχαν τα ουμανιςτικά ςτοιχεία 
που ςιμερα τα κεωροφμε απαραίτθτα νια μια ανκρϊπινθ και αποτελεςματικι οικονομικι 
δραςτθριότθτα. Ο Φρίντμαν ιταν μεγάλοσ δάςκαλοσ. Εμάσ δεν μασ ζφταιξε κανζνασ 
Φρίντμαν. Στθ Μεταπολίτευςθ δεν πιραμε τον δρόμο οφτε του φιλελευκεριςμοφ οφτε του 
νεοφιλελευκεριςμοφ. Ριραμε το δρόμο του ελευκεριςμοφ. Για τθ λεθλαςία του πλοφτου 
από φιλελεφκερουσ και ςοςιαλιςτζσ ςτθν Ελλάδα δεν φταίει οφτε ο Φρίντμαν οφτε ο Μαρξ. 
Δεν πρζπει να κρίνουμε κανζναν ςτοχαςτι ι ςυγγραφζα με βάςθ τα αιςκιματα που 
προκαλεί ςιμερα. Εγϊ λζω ςτουσ φιλελεφκερουσ, φανταςτείτε να μθν είχε γεννθκεί ο 
Μαρξ. Ρόςο φτωχότεροσ κα ιταν ο κόςμοσ. Η δαιμονοποίθςθ τθσ κεωρίασ είναι 
μεςαιωνικι πρακτικι, είτε προζρχεται από αριςτερά είτε από δεξιά. 
 
Ο Μαρξ βλζπουμε ςιμερα να επικαιροποιείται εκατζρωκεν. Γίνεται επιλεκτικι χριςθ του 
και από τουσ φιλελεφκερουσ και από τουσ μαρξιςτζσ διανοοφμενουσ.  
 
Ο Μαρξ ιταν δυτικόσ διανοοφμενοσ και προχϊρθςε τθν οικονομικι και κοινωνικι ςκζψθ 
λίγο πιο πζρα. Εάν ο Μαρξ δεν πζςει ςτα χζρια ανόθτων ανκρϊπων, εκατζρωκεν όπωσ 
ςωςτά το είπατε, ςτον νζο κόςμο ζχει ςοβαρό λόγο θ παρουςία του. Τα τελικά 
ςυμπεράςματα και οι υποκζςεισ του Μαρξ βαςίηονται ςτθν ερμθνεία και ςτθ διάςταςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ αγωνίασ για ηωι. Κάτι που δεν αφορά βζβαια τουσ οικονομολόγουσ από τα 
MIT και τα Harvard. Κάποτε ο οικονομολόγοσ, ζωσ και τον Β’ Ραγκόςμιο, ιταν θ ζκφραςθ 
τθσ αγωνίασ, ο διανοοφμενοσ τθσ κοινωνίασ. Μετά όμωσ, όταν ο πλοφτοσ επζπεςε με 
τεράςτιουσ γδοφπουσ επί τθσ κοινωνίασ, μεταλλάχκθκε. 
 
Και τϊρα ζχουμε τουσ τραπεηίτεσ ςτθν εξουςία.  
 
Ναι, υπάρχει όμωσ μια διαφορά ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ και τουσ ξζνουσ τραπεηίτεσ. Στθν 
Ευρϊπθ και τθν Αμερικι οι τραπεηίτεσ δεν ζχουν γίνει κεςμοί, ενϊ ςτθν ιςτορία μασ, 
ςυνικωσ, ο τραπεηίτθσ ζπαιηε ρόλο κεςμικό που δεν ιταν εφκολο ι επικυμθτό για τθν 
πολιτικι εξουςία να τον αφαιρζςει. Βζβαια, εγϊ δεν νομίηω ότι ο τραπεηίτθσ Ραπαδιμοσ 
κα μασ βγάλει από τθν περιπζτεια, γιατί κυρίωσ βλζπει αυτά που λζγαμε πριν. Πμωσ ςτθ 
δικι μασ περίπτωςθ δεν είναι κακόλου οικονομικό το ηιτθμα. Ρϊσ να τουσ εξθγιςεισ ότι το 
υψθλότερο ΑΕΡ δεν μασ ενδιαφζρει αν δεν ςυνεπάγεται πραγματικι ανάπτυξθ, αν δεν 
ςκεφτόμαςτε δθλαδι τθν ποιότθτα και το περιεχόμενο του. 
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Μποροφςαμε να αποφφγουμε το Μνθμόνιο;  
 
Ναι, ναι, ναι…Το πιςτεφω αν και δεν ζχω τρόπο να το αποδείξω. Μπορϊ όμωσ να κατακζςω 
τθ διαίςκθςι μου από τθν εξζταςθ του κζματοσ. Π,τι λζω είναι προςωπικζσ εντυπϊςεισ. Ο 
Γ. Ραπανδρζου, ο οποίοσ ζδωςε χίλια δυο δείγματα τθσ ανεπάρκειάσ του να κυβερνά μια 
χϊρα, για κάποιουσ λόγουσ που υποπτευόμαςτε μερικοί από μασ, ζπρεπε να προςφζρει 
όςα του ηιτθςαν ωσ αντάλλαγμα για αυτά που ζλαβε ςτθ δωροκικθ του προτοφ καν γίνει 
πρόεδροσ του ΡΑΣΟΚ. Εγϊ δεν μπορϊ να το τεκμθριϊςω πλιρωσ, αλλά εν μζρει το 
τεκμθριϊνω. Ρϊσ αλλιϊσ ερμθνεφεται π πολιτικι ςυμπεριφορά του; Εμζνα δεν με καλφπτει 
θ ερμθνεία ότι ιταν μόνο ανοθςία και απεριςκεψία. Μπορεί να ιταν και ανοθςία, αλλά δεν 
ιταν μόνο. Υποψιάηομαι ότι ζγιναν ανταλλαγζσ. Ο Γ. Ραπανδρζου είπε πολλά ψζματα. Ο 
πατζρασ του που ιταν μάςτορασ ςτο ψζμα αλλά ιξερε πϊσ να δουλζψει το μαςτοριλίκι 
του, δεν άφθςε τζτοια ίχνθ να τον ακολουκοφν. Και ρωτϊ και απαιτϊ μια πολιτικι 
απάντθςθ: Γιατί τζτοιο τρζμουλο να αποκοποφμε από τθ ρωςικι ενεργειακι πολιτικι; Ήταν 
ανάγκθ να τορπιλίςουμε τα δυο ςθμεία τθσ ρωςικισ πολιτικισ που ιταν γι’ αυτοφσ 
ςθμαντικά;  Φςτερα, θ πρεμοφρα με το Ιςραιλ. Γιατί τζτοια επιμονι; Ρωσ ερμθνεφεται το 
γεγονόσ ότι θ πρϊτθ κυβζρνθςθ Γ. Ραπανδρζου είχε για υπουργό εξωτερικϊν ζναν άγνωςτο 
και ανόθτο Ζλλθνα τθσ Αυςτρίασ που ζλεγε ψζματα ότι ζχει πάρει το ντοκτορά του; Τθν 
ϊρα του Μνθμονίου, κα μποροφςαμε να ακολουκιςουμε τθν κακι πολιτικι που 
ακολουκοφςαμε δεκαετίεσ, χωρίσ να περάςουμε ςτο ΔΝΤ. Δθλαδι, φζρε τϊρα το δάνειο, 
κάλυψε τισ ανάγκεσ ςου και άςε τουσ άλλουσ να χτυπιοφνται. Τα επιτόκια ςτθν αγορά ιταν 
ακόμθ ευνοϊκά. Ρροςπακιςαμε να δανειςτοφμε από αλλοφ;  Ή μιπωσ με δθλϊςεισ περί 
διεφκαρμζνου λαοφ ςτρϊναμε τον δρόμο μασ; 
Είναι πολφ ςοβαρό αυτό που κατακζτετε. Δθλαδι γνωρίηοντασ τι ςθμαίνει για τον τόπο 
αυτι θ πολιτικι επιλογι ο Γ. Παπανδρζου προχώρθςε με τζτοια επιπολαιότθτα;  
Ναι, ζκανε ό,τι ζκανε αδιαφορϊντασ για τον τόπο. Τι μεςολάβθςε; Το χριμα; Δεν κζλω να 
το πιςτζψω. Γνωρίηω τον χαρακτιρα του ανκρϊπου από παιδί δυο χρόνων. Η μαμά του και 
θ γιαγιά Σοφία Μινζικο, μια αγία γυναίκα κατά τ’ άλλα, τον μεγάλωςαν με τθν ιδζα ότι είναι 
πρϊτοσ. Ραιδάκια όταν ζπαιηαν με τον γιο μου και τισ παρζεσ των φίλων τουσ ςτθν Αμερικι, 
που μζναμε ςτον ίδιο δρόμο, θ Μαργαρίτα επζβαλλε τον Γιϊργο ωσ αρχθγό τθσ παρζασ. 
Εμείσ που ειρωνευόμαςτε τον Γιωργάκθ, δεν ξζραμε τι λζγαμε. Από αυτόν το βρικαμε. Και 
όχι τυχαία. Το είχε επεξεργαςτεί. Εγϊ δεν μιλϊ «καρατηαφζρεια» διάλεκτο, αλλά δεν 
επιτρζπω ςε κανζναν Ραπανδρζου ι Ραπαδιμο να λζει είμαι εδϊ για να ςϊςω τθν πατρίδα 
μου. Είναι υποκριςία αιςχίςτου είδουσ. 
 
Η ζξοδοσ από τo ευρϊ τι ςθμαίνει; 
 
 Πταν άρχιςε αυτι θ οδυνθρι δθμόςια ςυηιτθςθ για το ενδεχόμενο να βγοφμε από το 
ευρϊ, είχα πει ότι κα ιςοδυναμοφςε με τθ μικραςιατικι καταςτροφι. Και πολλοί 
καλόπιςτοι άνκρωποι με ειρωνεφτθκαν. Τότε λειτοφργθςα ςαν παραδοςιακόσ αναλυτισ, με 
δεδομζνα που δεν ίςχυαν ςτθν περίπτωςι μασ. 
Είςαι λοιπόν ο πρϊτοσ που το ακοφσ δθμόςια. Φςτερα από τισ γκανγκςτερικζσ πιζςεισ που 
αςκοφνται πάνω μασ και επειδι προβλζπω τι ςθμαίνει θ «επιτυχία» των προγραμμάτων τθσ 
τρόικασ, εφχομαι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ να πει επιτζλουσ ζνα όχι. Πςο περνάει ο καιρόσ και 
βλζπω πϊσ γίνεται θ διαπραγμάτευςθ, πείκομαι ότι δεν κα μασ πετάξουν ζξω, γιατί δεν 
τουσ ςυμφζρει. Αν αρχίςει το ξιλωμα του ευρϊ, και εμείσ κα ταλαιπωρθκοφμε, αλλά και οι 
ςυνζπειεσ για τθν Ιρλανδία, τθν Ιςπανία και τθν Ρορτογαλία κα είναι τεράςτιεσ. Η Ε.Ε δεν 
είναι ςε κζςθ τϊρα να ςχεδιάςει και να παρακολουκιςει μια τζτοια εξζλιξθ. Άρα, ασ βγει θ 
κυβζρνθςθ και να πει ότι δεν δζχεται αυτά τα μζτρα, γιατί αυτά που ηθτάνε είναι όςα μασ 
βοικθςαν να ζχουμε μια κοινωνία κακι μεν, αλλά λειτουργικι. 
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Αν ιμουν Κουτρουμάνθσ κα ζδινα ζνα χαςτοφκι ςτον Τόμςεν! 
Και τι κα γινόταν δθλαδι αν κφμωνε ο πρωκυπουργόσ και τον ζδιωχνε; Δεν μποροφμε να 
πλθρϊςουμε ζνα τζτοιο ανκρϊπινο και θκικό κόςτοσ. Ακόμα και να μασ ζδιωχναν από το 
ευρϊ, που το κεωρϊ απίκανο, τι κα γινόταν χειρότερο από ςιμερα; Καταλαβαίνουμε τι 
γίνεται τϊρα ςτθν ψυχι των νζων; Τι εκνικι υπερθφάνεια και κολοκφκια να αιςκανκοφν; 
Ρϊσ να μθν μιςιςουν τθν οργανωμζνθ κοινωνία και τθν οργανωμζνθ οικονομικι 
δραςτθριότθτα; 
 
Η χρεοκοπία τι κα ςθμαίνει πρακτικά για τθν κακθμερινότθτα του πολίτθ;  
 
Η χρεοκοπία αςφαλϊσ είναι ζνασ μοχλόσ πίεςθσ, αλλά πολλά πράγματα ςτον κοινωνικό βίο 
δεν είναι ανάγκθ να ςυμβοφν για να υποςτείσ τθν επίδραςι τουσ. Αν φοβόμαςτε τθ 
χρεοκοπία είναι περίπου ςαν να ζχει γίνει. Ζτςι λοιπόν εγϊ λζω τϊρα καλφτερα να 
παίξουμε αυτό το ςενάριο και να υποςτοφμε τθν όποια κφρωςθ. Είτε κάνουμε τϊρα όλα 
όςα μασ λζνε είτε όχι, βλζπω ότι αρχζσ του καλοκαιριοφ ο τόποσ αυτόσ κα παραδζρνει 
κοινωνικά. Δεν είναι δυνατόν να ςυμβεί αλλιϊσ, διότι μζςα ςε λίγα χρόνια μια κοινωνία 
μικροεμπόρων μικροεπιχειρθματιϊν και μικροκαλλιεργθτϊν ζγινε κοινωνία καταναλωτϊν. 
 
Πϊσ κρίνετε τθ ςτάςθ του ελλθνικοφ λαοφ; Αδράνεια ι ωριμότθτα;  
 
Οφτε ωριμότθτα είναι οφτε αδράνεια. Ριςτεφω ότι δοφλεψαν πολφ καλά τα τεχνάςματα για 
τθ ςυνενοχι. Ρειςτικαμε από τον Τόμςεν και τθν τρόικα ότι δεν γίνεται αλλιϊσ. Σ’ αυτό 
ςυνζβαλε και ο Ραπανδρζου που επί ενάμιςθ χρόνο ζλεγε αυτά. Ζρχεται τϊρα και ο 
Ραπαδιμοσ και πιο ζγκυρα και πιο πειςτικά επαναλαμβάνει τα ίδια και χειρότερα. 
 
Τα τελευταία χρόνια προςζχετε με περιςςότερο ενδιαφζρον τον λόγο που επιχειρεί να 
αρκρϊςει θ Αριςτερά. Ποια γνϊμθ ζχετε γι’ αυτι;  
 
Ρροςωπικά ζχω ρομαντικοφσ δεςμοφσ με τθν Αριςτερά, παρότι δεν ιμουν ποτζ αριςτερόσ. 
Μόνο όταν ικελα να ενοχλιςω τον πατζρα μου και τουσ προφχοντεσ του χωριοφ αγόραηα 
και επιδείκνυα τον ιηοςπάςτθ, ςαν ερχόταν το τρζνο από τθν Ακινα. Και ο διάολοσ να με 
πάρει αν καταλάβαινα τι λζει ο ιηοςπάςτθσ. Το 1940 το καλφτερο κομμάτι του ελλθνικοφ 
λαοφ ιταν ς’ αυτό το χϊρο, του ΕΑΜ. Πποιοσ Ζλλθνασ ιξερε να διαβάηει δυο γράμματα 
ιταν εκεί. Αργότερα όμωσ οι πολλαπλζσ θγεςίεσ άφθςαν μετζωρο αυτόν τον κόςμο και τον 
ζςυραν ςε πικρίεσ. Με τον Χαρίλαο όμωσ είχαμε μια ωραία ςχζςθ. Δυςτυχϊσ ςιμερα θ 
Αριςτερά ςτον τόπο μασ δεν προςφζρει τθν υπθρεςία που πρόςφερε κάποτε το ΕΑΜ. Εγϊ 
λοιπόν φιλικά λζω ςτο ΚΚΕ να πάνε ςτθ Λατινικι Αμερικι να ακοφςουν πϊσ μιλάνε εκεί οι 
κομμουνιςτζσ, τι λόγο αρκρϊνουν. Από το ΚΚΕ δεν ζχω ελπίδα να δουν τον κόςμο όπωσ 
είναι. Αντιλαμβάνομαι όμωσ ότι ο Τςίπρασ και ο Κουβζλθσ ζχουν δθμιουργιςει προςδοκίεσ. 
Μακάρι! Πμωσ δεν βλζπω ζνα ςφγχρονο και εφαρμόςιμο πρόγραμμα αριςτερισ 
κατεφκυνςθσ. Δεν βλζπω κάποια προςωπικότθτα ςτθν Αριςτερά που να μπορεί να 
διατυπϊςει κζςεισ με τθν κακαρότθτα ενόσ Ηλιοφ. Αν είχαμε ςιμερα μια άλλθ Αριςτερά, 
ςφγχρονθ και κινοφμενθ παράλλθλα με τα προβλιματα του τόπου, κα ιταν πολφ 
αλλιϊτικα. Κι αυτό είναι μια κακι ςτιγμι για τθν ελλθνικι πολιτικι ηωι. 
 
Ποιεσ είναι οι βακφτερεσ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ;  
 
Μια κρίςθ του μεγζκουσ τθσ ςθμερινισ δεν μπορεί ποτζ να είναι μόνον οικονομικι. Στθν 
Ελλάδα τουλάχιςτον, ςτο βάκοσ των πραγμάτων δεν είναι οικονομικι. Βεβαίωσ ζχει 
οικονομικι διάςταςθ. Πμωσ, το ηιτθμα εδϊ δεν ιταν ότι φτιάχτθκαν πολλά ςπίτια και δεν 
πουλιοφνται. Κάπου αλλοφ βρίςκεται θ αιτία, αλλά εκεί δεν τθν αναηθτάμε, γιατί δεν μασ 
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ςυμφζρει, δεν μποροφμε να διαχειριςτοφμε τα ερωτιματα. Εγϊ το λζω και ξαφνιάηονται οι 
φίλοι μου, ότι το πρόβλθμά μασ ςιμερα δεν είναι οικονομικό, είναι πρωτίςτωσ κοινωνικό 
και πολιτιςτικό. 
 
Αυτό κα πει ότι τθ ρίηα τθσ πακογζνειασ πρζπει να τθν αναηθτιςουμε ςτο πρόςφατο 
ιςτορικό παρελκόν. Εςείσ που ηιςατε από κοντά ςχεδόν όλουσ τουσ πρωκυπουργοφσ τθσ 
Ελλάδασ από τθ Μεταπολίτευςθ και πζρα, πϊσ κα κατανζματε, κατακζτοντασ ενϊπιον 
τθσ ιςτορίασ, τισ ευκφνεσ των προςϊπων για το ςθμερινό αδιζξοδο;  
 
Ζχω πει και παλιότερα ότι ο Ανδρζασ Ραπανδρζου είχε τθν ευκαιρία που δεν είχε οφτε ο 
Καποδίςτριασ, οφτε ο Τρικοφπθσ, οφτε ο Βενιηζλοσ. Πταν πιρε τθν εξουςία το 1981, είχε 
μαηί του τον λαό, είχε ικανοφσ ανκρϊπουσ να τον υποςτθρίηουν, είχε τθν ανοχι τθσ 
κοινωνίασ, αλλά και χριμα από τισ Βρυξζλλεσ. Και επιπλζον είχαμε πιςτζψει ότι το 
ςπουδαίο μυαλό του ιταν το μζλλον τθσ ςκζψθσ για τον τόπο. Από αυτι τθν άποψθ είναι 
τεράςτια θ ευκφνθ του για το ςθμερινό κατάντθμα. Τϊρα πια με αφορμι τον Ανδρζα ζχω 
καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν πολιτικι δεν φτάνει θ πρόκεςθ οφτε θ αντίλθψθ. Θζλει 
και προςωπικό κάρροσ. 
 
Δεν είχε ο Ανδρζασ προςωπικό κάρροσ;  
 
Δεν το εφάρμοςε ποτζ. Θα ςου δϊςω ζνα παράδειγμα. Ο Ανδρζασ πιγε ςτθν Αμερικι και 
ςε όλθ τθν διάρκεια του πολζμου και μετά, γφρω ςτο ’60, ιταν ςτα πανεπιςτιμια και 
δίδαςκε, μάκαινε, ζβλεπε. Δθλαδι θ ανωτάτθ παιδεία δεν ιταν μια κουβζντα γι αυτόν. 
Ήταν βίωμα. Τότε ςτθν Αμερικι θ εκπαίδευςθ ιταν οργιζσ μπροςτά απ’ ό,τι ςτθν Ευρϊπθ. 
Λοιπόν εγνϊριηε καλφτερα από κάκε άλλον τι ζπρεπε να κάνει ςτθν οικονομία, τθν παιδεία, 
τον πολιτιςμό. Και τι ζκανε; Σε τίνοσ χζρια τα άφθςε;  Αν δεισ ποιοι ιταν υπουργοί παιδείασ 
ςτισ πρϊτεσ κυβερνιςεισ και τι κεςμικά μορφϊματα καταςκεφαςαν κα καταλάβεισ πολλά! 
 
Πϊσ το ερμθνεφετε αυτό;  
 
Αυτό που κα ςου πω είναι για μζνα θ ερμθνεία τθσ ςυνολικισ αποτυχίασ του Ραπανδρζου. 
Γιατί όταν μιλάμε για αποτυχία κάποιου πρωκυπουργοφ εννοοφμε ςυγκριτικά των όςων 
μποροφςε να κάνει. 
Ο Ανδρζασ ςε πολλζσ περιόδουσ τθσ πρωκυπουργίασ ι τθσ πολιτικισ του ηωισ δεν 
ενδιαφερότανε. Δεν του καιγότανε καρφάκι. Ήτανε μζςα ςτθ διαδικαςία τθσ καλοηωίασ και 
τθσ καλοπζραςθσ. Ο καλόσ πρωκυπουργόσ και θγζτθσ όμωσ πρζπει να ζχει και κάτι από τθ 
ςτόφα του ορκόδοξου μοναχοφ. Του ανκρϊπου που όλα τα βάηει ςτθν άκρθ και τον 
ενδιαφζρει μόνον πϊσ κα πάει θ χϊρα μπροςτά. Και αυτά δεν ςυνζβθςαν ςτθν περίπτωςθ 
του Ανδρζα. Θα ιμουν ο τελευταίοσ που κα κατθγοροφςα κάποιον για τισ ερωτικζσ του 
υπερβολζσ. Πμωσ ο Ανδρζασ ζκανε όςα ζκανε για να καλφψει τθν πολιτικι απραξία του. 
Πταν είμαςτε ςτθν Αμερικι δεν ικελε να ακοφςει τθ λζξθ Ελλάδα, δεν του άρεςε. Ροτζ δεν 
δζχτθκε τθν πρόςκλθςθ των Ελλινων φοιτθτϊν και νεαρϊν κακθγθτϊν να πάμε τθ Μεγάλθ 
Ραραςκευι ςτον επιτάφιο. Ροτζ δεν ιρκε ςτο προξενείο ςτθ γιορτι τθσ 25θσ Μαρτίου. Θα 
πείτε, τι επιχειριματα είναι αυτά. Αυτά κακαυτά δεν αποδεικνφουν τίποτα. Αλλά ςκεφτείτε 
τι ςθμαίνει αυτό για τον άνκρωπο που αργότερα κα κυβερνοφςε τθ χϊρα. 
 
Οι ςχζςεισ ςασ μαηί του πότε κλονίςτθκαν;  
 
Θα ςασ δϊςω για τθν ιςτορία ζνα παράδειγμα διάλυςθσ των θκϊν από αυτά που ιταν 
ςυνικθ. Ζνασ από τουσ πρωιμότερουσ και ςοβαρότερουσ λόγουσ διάρρθξθσ των ςχζςεων 
αγάπθσ και εμπιςτοςφνθσ με τον Ανδρζα ιταν ότι με πίεηε, αυτόσ και το περιβάλλον του, να 
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υπογράψω ζνα απαράδεκτο δάνειο το 1964 ςτθν εταιρία ΒΟΚΤΑΣ, που παριγε τότε 
κοτόπουλα. Βίαιοι καβγάδεσ με τον Ανδρζα και το δάνειο δεν δόκθκε. Ήμουν υποδιοικθτισ 
τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ με διοικθτι τον Βγενόπουλο. Κάκε φορά που το ςκζφτομαι, 
χαμογελάω. Του ζλεγα ότι όςο κι αν ςου προκαλεί γζλωτα, προςτατεφω κι εςζνα. Τι μου 
είπε;  Εςφ δεν ζχεισ καταλάβει ότι είςαι εκεί για να υπθρετείσ τα ςυμφζροντα τθσ 
οικογζνειασ Ραπανδρζου. 
 
Του χα επιςιμαιναν άνκρωποι τότε; Παρατθριςεισ δεχόταν;  
 
Πταν ιρκε ςτθν Ελλάδα ο Ανδρζασ, ιρκαμε μαηί από το ίδιο ςχολειό και κάναμε υποτίκεται 
τθν ίδια δουλειά. Μπορϊ να πω ανεπιφφλακτα ότι τα λζγαμε όλα μεταξφ μασ. Λοιπόν όταν 
του ζκανεσ κριτικι, δεν ικελε να ακοφςει. Ή άκουγε εςζνα που κα πιγαινεσ να του μιλιςεισ 
και ςου ζλεγε ποιοσ ο τάδε;  Ξζρεισ τι λζει για ςζνα;  Και άρχιηε μια ιςτορία για να 
δθμιουργιςει χϊρο δυςπιςτίασ ςε ό,τι προςπακοφςα να του πω. Πχι, ο Ανδρζασ δεν ζδειξε 
τθ ςοφία και το ικοσ για ζναν άνκρωπο που βρζκθκε ςτθ κζςθ να διοικεί ζναν λαό. 
 
Ποια είναι θ κλθρονομιά που άφθςε ςτον τόπο ο Ανδρζασ;   
 
Ρολλοί ζλεγαν, εγϊ κα ψθφίςω ΡΑΣΟΚ γιατί μου φζρνει ψωμί και παρατιςτε με. Ο 
Ανδρζασ τελικά είχε προςδεκεί ςτθν ιςτορία ότι δίνει λεφτά ςτουσ μθ προνομιοφχουσ και 
τουσ βάηει ςτθν εξουςία. Και αυτι κα πουν οι υποςτθρικτζσ του ιταν θ μεγάλθ του 
προςφορά. Αλλά ζγινε τόςο άτςαλα και χυδαία που ακυρϊνεται. Η ιςτορία κα καταγράψει 
τελικά τθ ηθμιογόνο ςυμπεριφορά του. Γιατί μετά από τον Ανδρζα με ιςτορικοφσ 
υπολογιςμοφσ ζρχεται αυτι εδϊ θ καταςτροφι. Ο Ανδρζασ ιταν αυτόσ που δθμιοφργθςε 
τθ βάςθ όςων τραβάμε ςιμερα. 
 
Ο Κ. Καραμανλισ ο πρεςβφτεροσ πϊσ κα μείνει ςτθν ιςτορία;  
 
Ρείτε ό,τι κζλετε για τον Καραμανλι και εγϊ ζχω πει πολλά. Και τον κατθγόρθςα και όταν 
ιμουν διοικθτισ τθσ τράπεηασ ότι δθμιοφργθςε βιομθχανίεσ και οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ που δεν μποροφςαν να ςτακοφν παρά μόνο για λίγα χρόνια. Πμωσ, από τθν 
άλλθ πλευρά, αναγνωρίηω ότι κατόρκωςε τότε να δαμάςει και να ελζγξει τον βακμό 
κακυςτζρθςθσ τθσ διοίκθςθσ και του κράτουσ. Με ποιουσ κα το ζκανε; Ρζντε ανκρϊπουσ 
είχε άξιουσ και πάλι καλά που ζφτιαξε κυρίωσ τα αγροτικά εργοςτάςια και τισ βιομθχανίεσ 
ςτο βορρά και κινικθκε θ οικονομία. Η ιςτορία κα τον αποτιμιςει κετικά επιπλζον για τθν 
ζνταξι μασ ςτθν ΕΟΚ, παρά του Ανδρζα τθ διαφωνία. Κάποια φορά μασ κάλεςε ο Ζβερτ ςτο 
κτιμα του. Ο Καραμανλισ με πάκοσ όλο το βράδυ ςταφρωνε τον Ζβερτ για το πωσ κα 
κλείςει ο προχπολογιςμόσ. Δεν κζλω οφτε μια δραχμι ζλλειμμα του φϊναηε. 
 
Γιατί απζτυχε ο εκςυγχρονιςμόσ του Σθμίτθ;  
 
Γιατί δεν ιταν εκςυγχρονιςμόσ. Η οχταετία Σθμίτθ ιταν κάτι αλλιϊτικο. Ο εκςυγχρονιςμόσ 
του δεν επιδζχεται οριςμοφ. Δεν εκςυγχρόνιςε ςχεδόν κανζναν από τουσ μεγάλουσ 
κεςμοφσ. Και θ οικονομία αφζκθκε ελεφκερθ να ςυνεχίςει τον δρόμο που είχε πάρει πριν 
και ςυνζχιςε μετά. Σε ποιον τομζα μπικε το μαχαίρι ςτο κόκαλο; Σε ποιον τομζα ζγινε 
παραγωγικότερθ θ οικονομία; Δεν υπιρξε ςε αυτόν τον εκςυγχρονιςμό ζνα περιεχόμενο 
που να δονεί τθν ψυχι των πολιτϊν. Το να γίνονται καταγγελίεσ και να λζει ο Σθμίτθσ 
πιγαινε ςτον ειςαγγελζα, δεν είναι πολιτικι. Τι πάει να πει αυτό; Κανζνα από τα νζα 
οικονομικά ικθ που ειςιχκθςαν δεν ςυντονιηόταν με τισ βαςικζσ δθμοκρατικζσ αρχζσ τθσ 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, του αυτόματου ελζγχου των λειτουργιϊν τθσ οικονομίασ κ.λπ. Τι 
από αυτά ςυνζβθ; Άλλο παράδειγμα. Ξζρεισ μπορεί να πλθγωκεί πολφ κανείσ κοιτάηοντασ 
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εκείνθ τθν περίοδο λίγο πριν και λίγο μετά, που μιλοφςαμε για ιςχυρι Ελλάδα. Ρου ιταν 
αυτό το πράγμα; Μόνο ςτθ γλϊςςα όςων τα ζλεγαν. Διότι όταν μιλάσ για τθν ιςχυρι 
οικονομία πρζπει να γνωρίηεισ και ο Σθμίτθσ δεν γνϊριηε. Άλλο να γνωρίηεισ ακαδθμαϊκά τα 
οικονομικά, με ςτενι τεχνοκρατικι αντίλθψθ και άλλο να αντιλαμβάνεςαι τθν ροι και τθν 
μεταβολι των οικονομικϊν ωσ ζνα φαινόμενο που επθρεάηει και επθρεάηεται από τθ ροι 
τθσ κοινωνικισ ηωισ. Κι αυτό είναι ζνα πρόβλθμα όλων των πολιτικϊν μασ. Κςωσ γιατί αυτό 
το φφοσ τουσ ταίριαηε επειδι εμπεριείχε πολλι επίδειξθ και ναρκιςςιςμό. Αλλά θ οικονομία 
ζχει τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ και τθ δικιά τθσ διαδρομι. Κι αυτό δεν το καταλαβαίνουν. 
Πταν ζνα βράδυ ςτο ςπίτι του Αντϊνθ Σαμαράκθ είπα ςτον Σθμίτθ γιατί άφθςεσ τον 
Ραπαντωνίου, που εγϊ με τον Γιάννο ιμουν φίλοσ και του κιρυξα πόλεμο, να λζει αυτζσ τισ 
ανοθςίεσ, μου λζει: Διαμαντι είναι δυνατόν να γράφεισ ότι ακόμθ ζχουμε ξφλινα πόδια και 
να μθ βλζπεισ τθν ευθμερία γφρω μασ;  Εγϊ του μιλοφςα ωσ οικονομολόγοσ και εκείνοσ 
απαντοφςε ςαν λογιςτισ. Και δεν νομίηω ότι με κορόιδευε. 
 
Για τον Βενιηζλο, ςιμερα πια, τι γνϊμθ ζχετε;  
 
Τον Βενιηζλο τον πλιρωςα ακριβά. Και τϊρα που απολογοφμαι δεν ζχω καλά επιχειριματα. 
Ήμουν ζνασ από τουσ ζξι διανοοφμενουσ το 2007 που δεν κρατιόμαςταν και τον ςτθρίξαμε. 
Σιμερα κα ςου πω όμωσ, αλίμονο ςτθ χϊρα που διοικείται από Βενιηζλουσ, από 
ανκρϊπουσ που είναι αςυγκράτθτοι και διψοφν για επιβεβαίωςθ και αξιϊματα. Ρρϊτα απ’ 
όλα δεν καταλαβαίνει πολλά από τα πράγματα που γίνονται ςιμερα ςτον διεκνι 
οικονομικό χϊρο και είναι υπουργόσ οικονομικϊν. Στισ Βρυξζλλεσ δεν φαίνεται να περνάει 
τισ εξετάςεισ. Θα μου πεισ είναι καλφτεροσ από τον Λοβζρδο και τον Χρυςοχόΐδθ. 
Φαντάςου ποφ ζχει φτάςει το επίπεδο του πολιτικοφ προςωπικοφ. 
 
Από ποφ να περιμζνουμε τθν ελπίδα;  
 
Φοβάμαι. Ρολλοί άνκρωποι και αγαπθμζνοι φίλοι μου, δεν μποροφν να αποφφγουν τον 
εναγκαλιςμό με το ονειρϊδεσ. Εγϊ όμωσ δεν βλζπω πϊσ κα επανζλκει θ κοινωνικι θρεμία 
ς’ αυτόν τον τόπο. Με βαςανίηει αυτι θ απαιςιόδοξθ ςκζψθ. Κάναμε λάκθ, ναι. Σε αυτό το 
παιχνίδι τθσ Ευρϊπθσ ζπρεπε να τθριςουμε τουσ κανόνεσ και εμείσ εςκεμμζνα και με 
κομπαςμό και υπερθφάνεια δεν το κάναμε. Κι όλα αυτά αλθκινά, ελεεινά και τριςάκλια. 
Αμαρτιςαμε ναι, αλλά όχι κι ζτςι. Οι κφριοι ςτισ Βρυξζλλεσ αφοφ ιξεραν ότι 
λειτουργοφςαμε ζτςι γιατί μασ άφθναν τόςα χρόνια; Γιατί δεν μασ νουκζτθςαν, δεν μασ 
ςυγκράτθςαν; Οι πολιτικοί διζφκειραν περαιτζρω τθν κοινωνία μασ και τϊρα μια 
διεφκαρμζνθ κοινωνία αρνείται να κάνει αυτό που πρζπει. Αυτά ζπρεπε να πει ο Ράγκαλοσ. 
Τα φάγανε, ναι, αλλά μαηί όχι. Με διζφκειρεσ, με ζμακεσ πϊσ να ζρχομαι ςε ςζνα όταν 
χρειάηομαι κάτι, να αναηθτϊ το βόλεμα και τϊρα τι κζλεισ από μζνα; 
 
Η μεγαλφτερθ ανθςυχία ςασ ποια είναι;  
 
Αν ςτο πω κα γελάςεισ. Πχι εςφ. Ο αναγνϊςτθσ μασ… Φοβάμαι για το ζκνοσ! Ο Γιάννθσ 
Σακελλαράκθσ, ζνασ διαπρεπισ αρχαιολόγοσ που, για ευνόθτουσ λόγουσ, δεν ζγινε ποτζ 
κακθγθτισ ςτθν Ελλάδα, ιταν δεμζνοσ με τοφτα τα χϊματα. Ο αναγνϊςτθσ ςου κα 
αναρωτθκεί τι κα πει, ςτα 2012, δεμζνοσ με τα χϊματα. Δεν ξζρω. Π, τι καταλαβαίνει ο 
κακζνασ. Μου ζλεγε ο Γιάννθσ, ρε ςυ Διαμαντι τόςα χρόνια ςκάβω και ανακαλφπτω όλα 
αυτά τα ευριματα. Ξζρεισ ποφ καταλιγω; Κδιοι μαςκαράδεσ ιταν κι αυτοί όπωσ κι εμείσ, 
αλλά ιταν και κάτι άλλο. Είχανε ψυχι. Αυτό εννοϊ λζγοντασ ότι φοβάμαι για το ζκνοσ. 
Αυτό το ζκνοσ το ζμακα ςτθν πρϊτθ δθμοτικοφ και από τθ μάνα μου. Ασ μου πει κάποιοσ τι 
άλλο ζχουμε τοφτθ τθ ςτιγμι τθσ ςυμφοράσ να μασ κρατιςει. Εγϊ δεν πρόκειται να πάρω 
μια ςθμαία και να βγω ςτουσ δρόμουσ και να φωνάηω ηιτω θ Ελλάσ και ηιτω το ζκνοσ. 
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Ξζρω όμωσ πωσ κάτι μζςα ςτθν ψυχι μου αναςτατϊνεται. Αυτό φοβάμαι ότι χάκθκε, 
χάνεται. Λυπάμαι που όταν γκρινιάηουμε για τθν κρίςθ φτάνουμε μζχρι εκεί που πάει το 
άτομό μασ. Αυτοφσ τουσ Ζλλθνεσ φοβάμαι που αλλάξανε μζςα ςε είκοςι χρόνια αξίεσ και 
ιδανικά. 
 


