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Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

To βιβλίο αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί µέχρι σήµερα για τον
Ανδρέα Παπανδρέου. ∆εν είναι µια ακόµη βιογραφία, όπως αυτές
που συνηθίζονται για τους Έλληνες πολιτικούς, µε εγκωµιαστικά
σχόλια και πολυσέλιδα αποσπάσµατα παλαιών οµιλιών. Aντιθέτως,
καταπιάνεται µε ουσιαστικά ζητήµατα και ξεδιαλύνει τα περίπλοκα
και σύνθετα προβλήµατα της ελληνικής πολιτικής σκηνής, µε ιδιαίτε-
ρη έµφαση στην τρικυµιώδη δεκαετία του ’60.

Εστιάζοντας στις αρετές και αδυναµίες ενός απ’ τους σηµαντικό-
τερους πολιτικούς της νεότερης Ελλάδας, χωρίς φανατισµούς και πα-
ρωπίδες, ασκώντας σκληρή κριτική σε πολλά σηµεία, ο Σπύρος ∆ρα�-
νας µας ξαφνιάζει µε µια «αγγλικού» τύπου βιογραφία, όπως εκείνες
αµερόληπτων ιστορικών – µε τεκµηρίωση, βιβλιογραφία, έρευνα, αφή-
γηση, ανάλυση, νέες πληροφορίες και στρωτό λόγο.

∆ιαβάζοντάς το µαθαίνουµε όχι µόνο για τον άνθρωπο, για την πο-
λιτική στρατηγική και την ουσία της σκέψης του, αλλά και για τη µε-
ταπολεµική Ελλάδα και την ιδιαίτερη σχέση της χώρας µας µε το κα-
τεστηµένο της Αµερικής.

Σίγουρα το έργο αυτό δεν είναι δηµιούργηµα κάποιων εβδοµάδων
ή µηνών δουλειάς. Σηµειώνω ότι η έρευνα του ∆ρα�να διήρκεσε δέ-
κα χρόνια περίπου.

Μεταξύ άλλων, το βιβλίο δίνει απαντήσεις σε πολλούς µύθους για
το πώς και γιατί ήρθε ο Ανδρέας στην Ελλάδα στις αρχές του 1960,
αφήνοντας πίσω του µια λαµπρή καριέρα στην Αµερική ως πανεπι-
στηµιακός και διανοούµενος. Με συναρπαστικό τρόπο αφηγείται τη
µεταµόρφωση του «πανεπιστηµιακού» Ανδρέα στον «πολιτικό» Αν-
δρέα που γνωρίσαµε. Ποιος γνωρίζει ότι µετά την όχι και τόσο επι-
τυχή παρθενική του οµιλία στην Πάτρα σταµάτησε στο Αίγιο, σε µια
παραλία, για να βάλει βότσαλα στο στόµα του, και όπως ο ρήτορας



∆ηµοσθένης, απήγγειλε το κείµενο της οµιλίας του µπροστά στην εµ-
βρόντητη γυναίκα του, σαν µια αυστηρά πειθαρχηµένη χειρονοµία
αυτοδιδαχής.

Ο ∆ρα�νας φωτίζει τις στρατηγικές κινήσεις του Ανδρέα βήµα
προς βήµα, εκείνες που τον έφεραν στην κορυφή της πολιτικής σκη-
νής του τόπου, παρά τις απίστευτες τρικλοποδιές από φίλους και
εχθρούς. Το βιβλίο αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει και εγχειρίδιο
για εκείνους που θέλουν να µπουν στην πολιτική και χρειάζονται µα-
θήµατα. Παραθέτω ένα απ’ τα πολλά πολιτικά «µαθήµατα» του Αν-
δρέα: «Στην επίθεση, η απάντηση δεν είναι η άµυνα, αλλά η επίθεση».

O συγγραφέας µπορεί να µην είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό,
αλλά διαθέτει πολλές εµπειρίες και γνώση που τον καθιστά ιδανικό
βιογράφο του Ανδρέα.

Ο ∆ρα�νας γεννήθηκε στην Α·όβα από δεύτερης γενιάς Ελληνο-
αµερικανούς και µεγάλωσε στην Καλιφόρνια. Ξεκίνησε να φοιτά στο
Μπέρκλε· τη χρονιά που παραιτήθηκε ο Ανδρέας απ’ τη θέση του κο-
σµήτορα για να επιστρέψει µόνιµα στην Ελλάδα. Το Μπέρκλε·, στην
αρχή της δεκαετίας του ’60, ήταν ένα απ’ τα σηµαντικότερα σηµεία,
αν όχι το κέντρο του φοιτητικού κινήµατος και ο ∆ρα�νας συµµετεί-
χε ενεργά στο γνωστό πλέον Free Speech Movement και συνέχισε ως
ακτιβιστής εναντίον του πολέµου στο Βιετνάµ. Το µεταπτυχιακό του
στις πολιτικές επιστήµες το ξεκίνησε στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου,
υπό την εποπτεία της Γερµανίδας Χάνα Άρεντ, µιας επιστήµονος που
συγκαταλέγεται στη γενιά των καταξιωµένων διανοούµενων του 20ού
αιώνα.

Το 1969 η οικογένεια Παπανδρέου έφυγε απ’ τη Στοκχόλµη και
µετακόµισε στον Καναδά, όπου ο γαλλόφωνος πρωθυπουργός Πιέρ
Τρυντώ προσέφερε πολιτικό άσυλο στον Ανδρέα, ο οποίος ανέλαβε
πρόεδρος του τµήµατος οικονοµικών του Πανεπιστηµίου Γιορκ, µε
έδρα το Τορόντο.

Κατά σύµπτωση, ο ∆ρα�νας είχε µόλις εγγραφεί στο µεταπτυχια-
κό τµήµα του ίδιου πανεπιστηµίου για να ολοκληρώσει το διδακτορι-
κό του. ∆ιάλεξε τον Καναδά ώστε να αποφύγει τη στράτευση στις
αµερικανικές ένοπλες δυνάµεις, που είχαν ήδη εµπλακεί στον πόλε-
µο του Βιετνάµ. Το φθινόπωρο του 1969 ο ∆ρα�νας έδωσε στον Αν-
δρέα ένα δοκίµιο που είχε µόλις τελειώσει, µε τίτλο «Λα·κός Ριζο-
σπαστισµός στην Ελλάδα: 1940-44». (∆ηµοσιεύθηκε αργότερα απ’ το
γνωστό περιοδικό ΑΝΤΙ.) Στη µακροσκελή απάντησή του ο Ανδρέας
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είχε συµπεριλάβει το καταστατικό του ΠΑΚ (Πανελλήνιο Απελευθε-
ρωτικό Κίνηµα), που ήταν πρόδροµος του Πανελληνίου Σοσιαλιστι-
κού Κινήµατος (ΠΑΣΟΚ).

Ως ακτιβιστής µε έντονη δραστηριότητα στην Αµερική κατά του
πολέµου στο Βιετνάµ, ο ∆ρα�νας θεώρησε φυσικό να συµµετάσχει
στον αντι-δικτατορικό αγώνα κι έτσι έγινε µέλος των Φίλων του ΠΑΚ,
αλλά το πιο σηµαντικό ήταν ότι «µπήκε» στο γραφείο του «Αρχηγού»,
µαζί µε την ιδιαιτέρα γραµµατέα του Ανδρέα, την Αγγέλα Κοκκόλα,
που ζούσε στο ίδιο σπίτι µ’ εµάς.

Οι δραστηριότητες του ∆ρα�να ως φοιτητή και ως µέλους δεν ήταν
λίγες – αρκετές φορές συνόδευε τον Ανδρέα σε οµιλίες του σε άλλες
πόλεις και είχε γράψει το κείµενο του ΠΑΚ για τον Αµερικανικό
Ιµπεριαλισµό. Είχε επίσης εκπροσωπήσει το ΠΑΚ στο συνέδριο των
πολιτικών κοµµάτων του Οντάριο και είχε οργανώσει το κίνηµα Φοι-
τητές για µια ελεύθερη Ελλάδα (Students for a Free Greece).

Ως συνεπής ακτιβιστής, ο ∆ρα�νας έκανε όλες εκείνες τις «δου-
λειές» των αντίστοιχων κινηµάτων: Έγραφε τα δελτία Τύπου, δού-
λευε το τέλεξ του ΠΑΚ στο Τορόντο και ήταν ο οργανωτικός νους της
«Εβδοµάδας Ελευθερίας» στην πόλη.

Με την πτώση της χούντας έρχεται στην Ελλάδα απ’ το Ρότερνταµ,
οδηγώντας το VW της Αγγέλας Κοκκόλα, γίνεται µέλος στην Επιτρο-
πή ∆ιεθνών Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ, µε επικεφαλής τον Κάρολο Πα-
πούλια. Μέλος της επιτροπής επίσης ήταν η σύζυγος του Ανδρέα, η
Μαργαρίτα. Η πρώτη κρίση του ΠΑΣΟΚ, µε τις διαγραφές γνωστών
του φίλων, όπως της Αγγέλας και του Χρήστου Παπαθανασίου (µε-
τέπειτα συζύγου της Αγγέλας), του δίνει το χρόνο να επιστρέψει στο
Τορόντο και να τελειώσει τη διατριβή του. Το 1982 επιστρέφει στην
Ελλάδα –µε τη χαρά της νίκης της «Αλλαγής»– και αναλαµβάνει την
ξενόγλωσση έκδοση 30 Days (1983-1985), περιοδικό που εξέδιδε η
Άννα Ηλιοπούλου.

Το 1986, µε την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να χάνει τον µε-
ταρρυθµιστικό του χαρακτήρα, ο ∆ρα�νας φεύγει απ’ την Ελλάδα, πι-
στεύοντας ότι δεν έχει να δώσει κάτι άλλο στο κίνηµα.

Το 2003, µε την εισβολή της Αµερικής στο Ιράκ, ξύπνησαν και πά-
λι τα αντι-πολεµικά ανακλαστικά του, όπως τότε στο Μπέρκλε·. Πί-
στευε ότι η εξωτερική πολιτική της Αµερικής ήταν καταστροφική και
συνειδητοποίησε ότι η εµπειρία του στην Ελλάδα και η ιδιαίτερη σχέ-
ση που ανέπτυξε µε τον Ανδρέα αλλά και η επιστηµονική του κατάρ-
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τιση του επέβαλε να γράψει την ιστορία του Ανδρέα. Το ίδιο καλο-
καίρι σκύβει πάνω στις πρώτες σελίδες του βιβλίου.

∆ιαθέτει πολλά πολύτιµα στοιχεία που τον κάνουν ιδανικό ως
αφηγητή της βιογραφίας αυτής: Έχει ο ίδιος εµπειρία απ’ το ΠΑΚ και
το ΠΑΣΟΚ. Ως πανεπιστηµιακός µε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, πα-
ραµένει άλλοτε θαυµαστής, άλλοτε ουδέτερος και ενίοτε επικριτικός.
Ως Αµερικανός και Έλληνας διαθέτει την ιδανική οπτική να αναλύ-
σει την αµερικανική εµπειρία του Ανδρέα, αλλά και την ιδιαίτερη
σχέση που είχε ο Ανδρέας µε το αµερικανικό προοδευτικό κατεστη-
µένο και το πώς τον έβλεπε το πλέγµα εξουσίας της Ουάσινγκτον.

Στην προσέγγισή του ο βιογράφος εµπνεύστηκε απ’ το δοκίµιο της
Χάνα Άρεντ για τη Ρόζα Λούξεµπουργκ, όπου προσδιορίζει την τέ-
λεια βιογραφία αγγλικού τύπου. Είναι «το είδος βιογραφίας όπου το
άχρωµο φως του ιστορικού χρόνου συµπιέζεται και περνάει µέσα
απ’ το πρίσµα ενός µεγάλου χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα το τελικό
χρωµατικό “φάσµα” να είναι τόσο πλούσιο ώστε να ενώνει τη ζωή µε
τον κόσµο». Ο Ανδρέας σίγουρα πληροί τις προ¸ποθέσεις αυτές. Οι
πρόσφατες ιστορικές εµπειρίες της χώρας µας µπορούν να αναδει-
χτούν µέσα απ’ τη δική του πορεία. Άρα το «µοντέλο» προς µίµηση
του ∆ρα�να είναι «αγγλικού τύπου βιογραφία», όπως την προσδιορί-
ζει η Άρεντ.

Για τον ∆ρα�να ο Ανδρέας «υπέφερε», αν θέλετε, από µια µόνιµη
υπαρξιακή κρίση, µια κρίση που συνοψίζεται στη φράση: «Να είσαι
όπως θες να φαίνεσαι».

Η προτροπή σηµειώνει το πάθος ορισµένων ανθρώπων για «εξω-
τερίκευση», αν επιτρέπεται, των εσωτερικών τους «θέλω», χαρακτη-
ριστικό των γνήσιων πολιτικών ανδρών. Το κλειδί για τον χαρακτή-
ρα του Ανδρέα το ανακάλυψε ο ∆ρα�νας σε κείµενο που έγραψε ο
Ανδρέας στα δεκαεφτά του χρόνια στ’ αγγλικά µε τίτλο My Inner Self
(Ενδοµύχως). Σε αυτό ο ίδιος ο Ανδρέας σηµειώνει τη µεγάλη από-
σταση που υπάρχει ανάµεσα στον άνθρωπο που γνωρίζει τον εαυτό
του και στη δηµόσια εικόνα που προβάλλει στους άλλους.

Για τον ∆ρα�να, αυτή η διάσταση ήταν το κλειδί για να µπορέσει
να καταλάβει τον «δαίµονα» του Ανδρέα, τη φλόγα που έτρεφε το
ασίγαστο πολιτικό του πάθος. Μας δίνει πολύτιµο υλικό για το πώς
κατάφερε να εκφράσει τα όνειρα και τα κοινωνικά οράµατα µεγά-
λου µέρους του ελληνικού πληθυσµού. Την ίδια στιγµή µας προσφέ-
ρει µια βαθύτερη και πολύτιµη ανάλυση του τι ακριβώς σηµαίνει
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όταν λένε ότι ο Ανδρέας «ενσάρκωσε» τις ελπίδες πολλών ανθρώπων.
Τέλος, τα κοινά της Άρεντ και του Ανδρέα Παπανδρέου εστιάζο-

νται στον συγκεκριµένο κόσµο στον οποίο και οι δύο µεγάλωσαν.
Μια µεγάλη ιστορική στιγµή επηρέασε όλους τους προοδευτικούς
διανοούµενους της γενιάς του Ανδρέα, που ενηλικιώθηκαν κατά την
περίοδο του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου.

Ο Ιταλός συγγραφέας Νικολό Τούτσι περιέγραψε µε γλώσσα γλα-
φυρή τον ρόλο των αµερικανικών και αγγλικών στρατιωτικών δυνά-
µεων στην Ευρώπη µετά την ήττα του Χίτλερ και τη νίκη της Συµµα-
χίας. «Η δουλειά τους», γράφει ο Τούτσι τον Μάιο του 1945, «είναι
να µετατρέψουν έναν θάλαµο βασανιστηρίων σε ένα νεκροταφείο,
να µετατρέψουν µια χώρα µε τρόµο και ελπίδα σε µια χώρα χωρίς
τρόµο και χωρίς ελπίδα».

Ο Τούτσι εννοεί την προσπάθεια των ηγετών της Αγγλίας Τσώρ-
τσιλ και της Αµερικής Τρούµαν να µην επιτρέψουν στα αριστερά αντι-
στασιακά κινήµατα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να δια-
δραµατίσουν οποιονδήποτε ουσιαστικό ρόλο στη µεταπολεµική επο-
χή. Τούτο δηµιούργησε µια τεράστια πόλωση στις χώρες αυτές, και
ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Το συναρπαστικό βιβλίο του ∆ρα�να δείχνει πώς τοποθετήθηκε ο
Ανδρέας στο ελληνικό τοπίο την κρίσιµη περίοδο, όταν κυριαρχούσε
ο Ψυχρός Πόλεµος, µε σκοπό να ανατρέψει την τάση πολιτικής αλλά
και πραγµατικής αδελφοκτονίας και να δώσει τέλος σε µια ιδεολογική
αντιπαράθεση που δυναµίτιζε τους δηµοκρατικούς θεσµούς της χώ-
ρας µας. Από πολύ νωρίς ο Ανδρέας πίστεψε στην εµβάθυνση των δη-
µοκρατικών θεσµών. Το αν και κατά πόσο κατάφερε να φτιάξει µια
«Ελλάδα Νέα», όπως έλεγε το γνωστό πια σύνθηµα του ΠΑΣΟΚ τη
δεκαετία του ’80, είναι απ’ τα ουσιαστικά ζητήµατα µε τα οποία κα-
ταπιάνεται ο βιογράφος στον δεύτερο τόµο, έργο που ο Σπύρος ∆ρα�-
νας έχει ήδη ξεκινήσει.

Ας αρχίσουµε όµως απ’ την αρχή, όταν όλα ήταν ακόµη πιθανά,
ακόµη και τα όνειρα, προπαντός τα όνειρα.

Νίκος Παπανδρέου, συγγραφέας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 15



Πρόλογος του συγγραφέα

Αναζητώντας τον Ανδρέα Παπανδρέου

Σχεδόν δύο δεκαετίες µετά τον θάνατό του κανένα µνηµείο δεν κο-
σµεί τον λιτό τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Α΄ Νεκροταφείο
Αθηνών. Αυτή η αινιγµατική απουσία αποτελεί χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα του µυστηρίου το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο που υπήρ-
ξε, κατά µία άποψη, ο πλέον αξιόλογος και αναµφισβήτητα ο πλέον
αµφιλεγόµενος Έλληνας πολιτικός της περιόδου µετά τον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι θαυµαστές του τον λάτρευαν, οι επικριτές του
τον απεχθάνονταν το ίδιο παθιασµένα, αλλά ο σπουδαγµένος στο
Χάρβαρντ Παπανδρέου δεν άφησε τελικά πίσω του καµία ασφαλή
και ξεκάθαρη απάντηση σχετικά µε το ποιος ήταν και τι πρέσβευε.
Στις επόµενες σελίδες θα προσπαθήσω όχι τόσο να λύσω το αίνιγµα
«Ανδρέας», όσο να οριοθετήσω τις διαστάσεις του και να κατανοή-
σω τη δυναµική του. Στο βιβλίο αυτό αναδεικνύονται οι ισχυρές αλ-
ληλεπιδράσεις του χαρακτήρα του και των περιστάσεων µέσα απ’ τις
οποίες αναδύθηκε η έντονη πολιτική δράση του Παπανδρέου.

Το ενδιαφέρον µου εστιάζεται στα πάθη και στις προσδοκίες που
οδήγησαν τον Παπανδρέου, στο αποκορύφωµα του Ψυχρού Πολέ-
µου, να µεταπηδήσει απ’ τις ΗΠΑ στην ελληνική πολιτική σκηνή ως
ένας γνήσιος εκφραστής της πολιτικής του «Νέου Συνόρου» του Τζων
Φ. Κένεντυ. Θα επιχειρήσω να καταγράψω την περίεργη τροπή που
πήραν τα πάθη και οι προσδοκίες αυτές, όταν, στον απόηχο της δο-
λοφονίας του Κένεντυ, ο Παπανδρέου αναδείχθηκε σε βασικό πρω-
ταγωνιστή µιας πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα, η ολέθρια κατάληξη
της οποίας ήταν το φιλοαµερικανικό στρατιωτικό πραξικόπηµα της
21ης Απριλίου του 1967. Η σηµασία της µοιραίας πορείας του Πα-



πανδρέου εκτείνεται πέρα απ’ τον ίδιο και πέρα απ’ τα σύνορα της
Ελλάδας. Η ραγδαία άνοδός του και το πραξικόπηµα που την ανέ-
κοψε απότοµα αντικατοπτρίζουν επίσης ένα µάλλον λησµονηµένο
επεισόδιο της κατάρρευσης του αµερικανικού φιλελευθερισµού κα-
τά τη διάρκεια της θητείας του διαδόχου του Κένεντυ Λύντον Τζόνσον.
Υπό το βάρος των εσωτερικών συγκρούσεων που προκάλεσε η αµε-
ρικανική επέµβαση στο Βιετνάµ, η φιλελεύθερη προεδρία του Τζόν-
σον βρέθηκε στο στόχαστρο ενός ανανεωµένου συντηρητισµού, ο
οποίος οδήγησε τελικά, το 1968, τον Ρίτσαρντ Νίξον στην εξουσία. Το
ελληνικό εγχείρηµα του Παπανδρέου προσφέρει µια µοναδική ευ-
καιρία θέασης αυτής της κρίσιµης καµπής της αµερικανικής πολιτι-
κής ιστορίας.

Το ανά χείρας βιβλίο αφηγείται µια ιστορία που είναι συγχρόνως
ελληνική αλλά και αµερικανική, µια άγνωστη ιστορία απ’ τα χρονικά
του Ψυχρού Πολέµου, όπως αυτός εκτυλίχθηκε στο ευρωπα·κό µέ-
τωπο. Από µια ευρύτερη οπτική γωνία, η πολιτική οδύσσεια του Αν-
δρέα Παπανδρέου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της παρά-
δοξης τροπής που πήραν τα πράγµατα για τις προοδευτικές δυνάµεις
της ∆ύσης, οι οποίες γεννήθηκαν µέσα απ’ τις στάχτες του ∆ευτέρου
Παγκοσµίου Πολέµου, για να βρεθούν και πάλι εγκλωβισµένες στο
δαιδαλώδες σκηνικό που δηµιούργησε η αδυσώπητη αντιπαράθεση
ανάµεσα στις δύο πυρηνικές υπερδυνάµεις, τις ΗΠΑ και τη Σοβιετι-
κή Ένωση.

Μετά την αποφυλάκισή του απ’ την ελληνική χούντα, ο Παπαν-
δρέου, εξόριστος πλέον, θα οργανώσει την αντίσταση κατά της δι-
κτατορίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα µετά την κατάρρευση της
χούντας, θα τεθεί επικεφαλής ενός λα·κού κινήµατος που αφενός
διεκδικεί µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της χώρας και αφετέρου αµ-
φισβητεί τους δεσµούς της Ελλάδας µε τη ∆ύση. Το 1981 οι Έλληνες
ψηφοφόροι τον ανέβασαν στην εξουσία µε τη σχεδόν µεσσιανική
προσδοκία ότι, επιτέλους, θ’ αποκτούσαν φωνή όλες εκείνες οι δυ-
νάµεις που είχαν κατασταλεί και περιθωριοποιηθεί µετά τον Εµφύ-
λιο. Έπειτα από δύο ταραχώδεις θητείες, ο Παπανδρέου κατέρρευ-
σε πολιτικά εν µέσω σκανδάλων, αλλά δικαιώθηκε ξανά, όταν, λίγο
πριν πεθάνει, ο ελληνικός λαός τον εξέλεξε και πάλι πρωθυπουργό.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται προτού ο Παπανδρέου αναλάβει την εξου-
σία. Ωστόσο γράφτηκε µε την πεποίθηση ότι (για να παραφράσουµε
τη Χάνα Άρεντ) τα θέµατα που διακυβεύονται σε κάθε ιστορικό γε-
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γονός δεν παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια πουθενά αλλού
όσο στην αφετηρία τους. Προκειµένου, λοιπόν, να κατανοήσουµε
πλήρως τις διαστάσεις και τη δυναµική της αινιγµατικής προσωπικό-
τητας του Ανδρέα, πρέπει να επιστρέψουµε στην αφετηρία των γε-
γονότων.

Αθήνα
2 Απριλίου 2012
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Μια θαυµαστή νιότη

Ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1919. Η µη-
τέρα του ήταν µια καλλιεργηµένη αλλά συναισθηµατικά ανασφαλής
γυναίκα, ο πατέρας του ένας έντονα πολιτικοποιηµένος δικηγόρος.
Γενέτειρά του η Χίος, όπου ο πατέρας του Γεώργιος Παπανδρέου
υπηρετούσε ως γενικός διοικητής Νήσων Αιγαίου Πελάγους, τα
οποία είχαν περιέλθει πρόσφατα στην Ελλάδα απ’ την καταρρέουσα
Οθωµανική Αυτοκρατορία. ∆ηλωµένος αντιµοναρχικός, ο Γεώργιος
Παπανδρέου ήταν ανερχόµενο στέλεχος της βενιζελικής παράταξης,
ενώ δύο χρόνια µετά τη γέννηση του Ανδρέα θα καταδικαζόταν σε
φυλάκιση τεσσάρων µηνών για ένα άρθρο που είχε δηµοσιεύσει ενα-
ντίον του βασιλιά.1 Ήταν η πρώτη απ’ τις πολυάριθµες διώξεις που
θα υφίστατο ο πατέρας του στη διάρκεια της µακράς και ταραχώδους
πολιτικής του σταδιοδροµίας.

Η µητέρα του Ανδρέα Σοφία, ελληνοπολωνικής καταγωγής, ήταν
κόρη του Ζίγκµουντ Μινέικο, ενός Πολωνού γεννηµένου στη Λι-
θουανία. Ο Μινέικο έχαιρε εκτίµησης µεταξύ των Ελλήνων για τη
στήριξή του στον εθνικό αγώνα του Βενιζέλου και πήρε την ελληνι-
κή υπηκοότητα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν γιος ιερέα, του Αν-
δρέα Σταυρόπουλου, απ’ το Καλέτζι της Αχα�ας. Λόγω του ότι
προσφωνούσαν τον πατέρα τους «πάτερ Ανδρέα», ο Γεώργιος και ο
αδελφός του άλλαξαν το επίθετό τους σε Παπανδρέου από Σταυρό-
πουλος το 1910.

Η πρώτη παιδική ανάµνηση του Ανδρέα είχε έντονο πολιτικό χρώ-
µα. Στις 6 Ιουλίου του 1922, φανατικοί βασιλόφρονες αποπειράθη-
καν να δολοφονήσουν τον πατέρα του στη Μυτιλήνη, όπου είχε εγκα-



τασταθεί η οικογένεια µετά την εκλογή του Γεωργίου Παπανδρέου
στο Κοινοβούλιο. Ο Ανδρέας θυµάται τον πατέρα του να επιστρέφει
στο σπίτι τυλιγµένος µε επιδέσµους, για να πάρει τον ίδιο και τη µη-
τέρα του Σοφία και να εγκαταλείψουν το νησί. Εντούτοις, ο Ανδρέας
θα κρατηθεί σε απόσταση απ’ τις πολιτικές περιπέτειες του πατέρα
του εξαιτίας των εντεινόµενων προβληµάτων που αντιµετώπιζε ο γά-
µος των γονιών του. Την εποχή που η οικογένεια ζούσε ακόµα στη
Χίο ο πατέρας του είχε συνάψει ερωτική σχέση µε τη γοητευτική
Αθηναία ηθοποιό Κυβέλη, η οποία είχε επισκεφθεί το νησί στο πλαί-
σιο µιας θεατρικής περιοδείας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου άρχισε να
απουσιάζει ολοένα και περισσότερο απ’ το σπίτι.

Το 1923 η οικογένεια µετακόµισε στην Αθήνα, όπου ο Γεώργιος
διορίστηκε υπουργός. Σε ηλικία περίπου πέντε ετών ο Ανδρέας ανέ-
πτυξε µια πάθηση στους πνεύµονες που διαγνώστηκε λανθασµένα ως
φυµατίωση. Νοσηλεύτηκε για ένα χρόνο σ’ ένα σανατόριο στο Ντα-
βός της Ελβετίας, όπου και διατήρησε ευχάριστες αναµνήσεις από
τους υπόλοιπους ασθενείς, οι οποίοι του έµαθαν γαλλικά. Οι γονείς
του εξακολουθούσαν να ζουν µαζί το 1926, όταν ο πατέρας του συνε-
λήφθη απ’ τη βραχύβια δικτατορία του Παγκάλου, αλλά αποφυλακί-
στηκε σύντοµα. Ο Ανδρέας θυµάται να επισκέπτεται τον πατέρα του
στις Φυλακές Αβέρωφ. Το 1927, όταν ο Ανδρέας ήταν οκτώ ετών, η
ερωµένη του πατέρα του Κυβέλη έµεινε έγκυος. Εγκαταλείποντας
κάθε ελπίδα συµφιλίωσης, η µητέρα του Ανδρέα έδωσε διαζύγιο στον
σύζυγό της, γεγονός που του επέτρεψε να παντρευτεί την Κυβέλη. Το
1929 το ζευγάρι µετακόµισε στο σπίτι που έχτισε ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου στο Καστρί, ένα κατάφυτο χωριουδάκι κοντά στην Αθήνα. Το
σπίτι, το οποίο ονοµάστηκε «Γαλήνη», αποτέλεσε µέρος της ελληνι-
κής πολιτικής παράδοσης τις επόµενες δεκαετίες. Εν τω µεταξύ, ο
Ανδρέας και η µητέρα του µετακόµισαν στο ιδιόκτητο σπίτι της που
βρισκόταν στην οδό Γκύζη, στο µεγαλοαστικό προάστιο του Ψυχικού.

Παρά τον χωρισµό του ζευγαριού, ο Γεώργιος συνέχισε ν’ ασχο-
λείται µε την ανατροφή του Ανδρέα. Τα πρώτα χρόνια στο σχολείο ο
Ανδρέας ήταν απείθαρχος µαθητής. Εγκατέλειψε λόγω ανυπακοής
το δηµόσιο σχολείο και παρακολούθησε τα µαθήµατα της Γ΄ και της
∆΄ ∆ηµοτικού στο σπίτι. Στη συνέχεια, το φθινόπωρο του 1929, ο πα-
τέρας του τον έγραψε στο Κολλέγιο Αθηνών, ένα φηµισµένο αµερι-
κανικό σχολείο όπου φοιτούσαν οι γόνοι της αθηνα·κής ελίτ. Όταν ο
Ανδρέας έµεινε στην πέµπτη τάξη, ο πατέρας του τον κάλεσε στο

22 ΣΠΥΡΟΣ ∆ΡΑ1ΝΑΣ



γραφείο του στο Καστρί και τον επέπληξε αυστηρά, προειδοποιώ-
ντας τον ότι, αν συνέχιζε έτσι, δε θα κατάφερνε τίποτα στη ζωή του.
Η επίπληξη προκάλεσε µια προσωπική κρίση µε ευεργετικές όµως
συνέπειες. Την επόµενη χρονιά ο Ανδρέας αναδείχθηκε πρώτος στην
τάξη του στο Κολλέγιο Αθηνών.

Μετά τον επίσηµο χωρισµό των γονιών του το 1929, ο Ανδρέας άρ-
χισε να περνάει τα Σαββατοκύριακα µε τον πατέρα του στο Καστρί.
Εκείνη την περίοδο στο ελληνικό Κοινοβούλιο κυριαρχούσαν οι έντο-
νες συγκρούσεις µεταξύ βασιλοφρόνων και δηµοκρατικών, οι οποίες
οδήγησαν τελικά, το 1936, στη φιλοβασιλική δικτατορία του Μεταξά.
Ήδη απ’ τα πρώτα εφηβικά του χρόνια, ο Παπανδρέου είχε αρχίσει
να κάνει ατελείωτες πολιτικές συζητήσεις µε τον πατέρα του. Όπως
έγραψε αργότερα: «Μεγάλωσα σ’ ένα σπίτι όπου κυριαρχούσε η πο-
λιτική».2 Ωστόσο, δεν ίσχυε το ίδιο και τις υπόλοιπες µέρες της εβδο-
µάδας, που τις περνούσε στο σπίτι της µητέρας του. Αν και µανιώδης
αναγνώστρια εφηµερίδων, η Σοφία απέφευγε τις πολιτικές συζητή-
σεις επειδή της προκαλούσαν άγχος. Η έφεση του γιου της στην πο-
λιτική αποτελούσε συχνά για εκείνη αιτία ανησυχίας.

Το φθινόπωρο του 1934, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, ο Ανδρέας και
άλλοι τέσσερις συµµαθητές του στο Κολλέγιο Αθηνών άρχισαν να εκ-
δίδουν Το Ξεκίνηµα, ένα ολιγοσέλιδο, πολυγραφηµένο «µηνιαίο πε-
ριοδικό του σοσιαλιστικού µαθητικού συλλόγου». Στο δεύτερο τεύ-
χος, ο Παπανδρέου δηµοσίευσε ένα άρθρο γραµµένο σε υψηλούς τό-
νους, µε τίτλο «Η οικονοµική σχέση των τάξεων», το οποίο βασιζό-
ταν στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ και Ένγκελς. Σφόδρα
ενοχληµένη, η διεύθυνση του σχολείου διέκοψε την έκδοση του πε-
ριοδικού κι επέπληξε τους µαθητές. Εν τω µεταξύ, το Κολλέγιο βρέ-
θηκε στο στόχαστρο του δεξιού Τύπου. Ο διευθυντής του σχολείου
Όµηρος Ντέιβις επισκέφθηκε τον Γεώργιο Παπανδρέου και του ζή-
τησε να βοηθήσει στην αντιµετώπιση της αρνητικής δηµοσιότητας,
αναλαµβάνοντας την ευθύνη για τις ενέργειες του γιου του. Ο πρε-
σβύτερος Παπανδρέου επέρριψε την ευθύνη στην καταπιεστική και
αντιδραστική πολιτική της φιλοµοναρχικής κυβέρνησης, η οποία οδη-
γούσε τη νεολαία της χώρας σε παρόµοιες ανώριµες και ακραίες
απόψεις.3 Το περιστατικό αυτό αντανακλά το φιλελεύθερο πνεύµα
του Γεωργίου Παπανδρέου. «Γύρω στα δεκατέσσερα άρχισα να δια-
βάζω για τον σοσιαλισµό», θα έλεγε αργότερα ο Ανδρέας. «Η βασι-
κή µου έµπνευση ήταν ο πατέρας µου. Ήθελε να διαβάσω Μαρξ, να
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µάθω για τον µαρξισµό προκειµένου να τον απορρίψω, όπως είχε κά-
νει εκείνος».4

Το ενδιαφέρον του Ανδρέα για τις ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες
συνδυάστηκε µε την έφεσή του στις θεαµατικές ενέργειες. Όπως
αφηγήθηκε ο ίδιος, το πρωί της 4ης Αυγούστου του 1936, τη µέρα που
έγινε το πραξικόπηµα του Μεταξά, πήγε στην πλατεία της γειτονιάς
για ν’ αγοράσει µια εφηµερίδα. Φτάνοντας στο περίπτερο, βρήκε
«ένα µικρό πλήθος συγκεντρωµένο µπροστά στην προκήρυξη που
ανήγγειλε το πραξικόπηµα. Ανοίγοντας δρόµο ανάµεσα στο πλήθος,
έφτασα στον τοίχο, ξεκόλλησα την προκήρυξη και την έσκισα σε κοµ-
µάτια».5 Αυτή η αυθόρµητη πράξη ανυπακοής είχε ως αποτέλεσµα να
συλληφθεί και να κρατηθεί για λίγο απ’ την αστυνοµία. Αργότερα,
ωστόσο, η εναντίωσή του στο µεταξικό καθεστώς θα είχε πολύ σοβα-
ρότερες συνέπειες.

Το φθινόπωρο του 1936, ο Παπανδρέου και δύο στενοί του φίλοι
απ’ το Κολλέγιο Αθηνών γράφτηκαν για να παρακολουθήσουν την
τελευταία τάξη του Γυµνασίου στο Πειραµατικό Σχολείο του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. Στο τέλος της χρονιάς, οι µαθητές συµπλήρωσαν
ένα ερωτηµατολόγιο, στο οποίο ο Παπανδρέου έδωσε κάποιες προ-
φητικές απαντήσεις.6 Όταν του ζητήθηκε ν’ αναφέρει, µε σειρά προ-
τίµησης, τρία επαγγέλµατα που θα τον ενδιέφεραν ν’ ακολουθήσει,
απάντησε: «Πολιτικός. Κοινωνιολόγος. Καπετάνιος σε βαπόρι». Εξη-
γώντας τις επιλογές του, έγραψε: «Το πρώτο εκπροσωπεί τη δράση.
Αυτό µε τραβάει πιο πολύ. Το δεύτερο εκφράζει τα επιστηµονικά µου
ενδιαφέροντα. Αν και τα δύο θα ήταν αδύνατα, τότε δε θα ήθελα άλ-
λη επιστήµη, αλλά το ταξίδι και τη θάλασσα». Στην ερώτηση «τι πράγ-
µα θα σε έκαµνε πολύ ευτυχή εις την ζωή σου;» απάντησε µε το θρά-
σος της νιότης: «Η εφαρµογή του κοινωνικού συστήµατος της αρε-
σκείας µου και η ανατροπή του σηµερινού. Γενικώτερα η επιτυχία και
η πραγµατοποίηση των πολιτικών και κοινωνικών µου αντιλήψεων».

Ένας «ελεύθερος χαρακτηρισµός», τον οποίο έγραψε ένας απ’ τους
καθηγητές του την ίδια χρονιά, επιβεβαιώνει τον αντιδραστικό και
µαχητικό χαρακτήρα του Ανδρέα. Όπως σηµείωνε ο καθηγητής του,
ο Ανδρέας «υπήρξεν άριστος εις πάντα τα µαθήµατα» και «ανήσυχος
φύσις», ενώ «το µόνον µειονέκτηµά του» αποδιδόταν στην επιρροή
του πατέρα του: «Είναι πείσµων δηµαγωγός, συνεπεία δε τούτου απο-
φασίζει ενίοτε να καταφεύγη ενσυνειδήτως εις σοφίσµατα ή και εις
κενήν λογοκοπίαν… εν τη υποστηρίξει των πολιτικών και πολιτεια-
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κών του αντιλήψεων». Ο καθηγητής του διαπίστωνε ότι, «παρά ταύ-
τα όµως, είναι τόση η ευγένεια της ψυχής του, ώστε ουδέποτε στενο-
χωρεί τον διδάσκοντα. Αγαπά τους συµµαθητάς του, ιδία τους οµό-
φρονας. Εν παντί και πάντοτε αναλαµβάνει την πρωτοπορείαν».

Η έφεση του Παπανδρέου στη ρητορική επιδειξιοµανία είχε γίνει
αντιληπτή απ’ τον ίδιο. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε γράψει ένα σύντο-
µο δοκίµιο που δηµοσιεύτηκε στη δίγλωσση φοιτητική εφηµερίδα του
Κολλεγίου Αθηνών. Γραµµένο στα αγγλικά, το δοκίµιο έφερε τον τί-
τλο «My Inner Self» («Ενδοµύχως») και αποκάλυπτε πολλά για τον
πρόωρα ανεπτυγµένο δεκαεφτάχρονο που ετοιµαζόταν να µπει στον
κόσµο των ενηλίκων: «Όταν καµία φορά σταµατώ για να σκεφτώ λί-
γο, αναλογίζοµαι τον εαυτό µου. Και σας διαβεβαιώ, βλέπω κάτι άλ-
λο από αυτό που εσείς βλέπετε. ∆εν σας παρουσιάζω αυτό το παιδί
όπως είναι στ’ αλήθεια. Όχι, δεν έχω το θάρρος για κάτι τέτοιο. Προ-
σπαθώ να σας επιδείξω έναν άνθρωπο µε µεγάλες πνευµατικές δυ-
νάµεις, έναν φιλόσοφο, έναν µεγάλο συγγραφέα, έναν κοινωνικό µε-
ταρρυθµιστή, και κατά κάποιο τρόπο είµαι (ένα από αυτά). Έχω µε-
ρικά καλά να πω για τον εαυτό µου, αλλά γενικά όταν βρίσκοµαι µό-
νος µαζί του, δεν είµαι παρά ένας κοινός άνθρωπος. Τρώγω, πίνω,
απολαµβάνω την ανατολή του ήλιου και τέλος είµαι γεµάτος ανθρώ-
πινα πάθη, τα οποία προσπαθώ να αποκρύψω».

Μπροστά στην αντίφαση µεταξύ του συνηθισµένου και σκόπιµα
κρυµµένου εσωτερικού του εαυτού και του ευγενούς ανθρώπου που
επιχειρεί να δείξει στον κόσµο, καταλήγει σε µια συναισθηµατική
έκρηξη, µια ροµαντική εξοµολόγηση: «Αχ! Πόσο θα µ’ άρεσε ένας
κόσµος όπου συναντά κανείς καλούς ανθρώπους, που τα ενδόµυχα
και η εξωτερική συµπεριφορά συµπίπτουν, έναν κόσµο στον οποίο ο
άνθρωπος θα ήταν αρκετά ελεύθερος να ανοίξει τον εαυτό του και
αρκετά καλός για να αξίζει να τον προσέχουν».7

Υπό το φως της µετέπειτα πορείας του, αυτή η νεανική απόπειρα
του Παπανδρέου να εξερευνήσει τον εσωτερικό του εαυτό οδηγεί
σ’ ένα γενικότερο συµπέρασµα. Ο παρορµητικός, µη ορθολογικός
τρόπος µε τον οποίο υπερβαίνει την αντίθεση µεταξύ του πώς αντι-
λαµβάνεται ο ίδιος τον εαυτό του και πώς φαίνεται στους άλλους δεί-
χνει το κυρίαρχο πάθος, τον κεντρικό δαίµονα στη διένεξή του µε τη
ζωή. Στον πυρήνα της ύπαρξής του, ο Παπανδρέου αγωνιζόταν να
υπερβεί τη διάζευξη µεταξύ του «εντός» και του «εκτός», να γίνει
«αρκετά ελεύθερος να ανοίξει τον εαυτό του και αρκετά καλός για
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να αξίζει να τον προσέχουν». Το κινητήριο πάθος του, για να δανει-
στούµε µια φράση που αποδίδεται στον Σωκράτη, ήταν «να είσαι
όπως θα ήθελες να φαίνεσαι».8

Η πραγµάτωση αυτού του πάθους δεν ήταν µια διαδικασία απλή
και άµεση. Οι παρορµήσεις του βρίσκονταν σε αντιδιαστολή µε την
επίµονη πραγµατικότητα του κόσµου µέσα στον οποίο εκδηλώνονταν,
ενός κόσµου γεµάτου µε πρόσωπα και καταστάσεις που γεννούσαν
εµπόδια αλλά και ευκαιρίες για να εκφράσει έναν πραγµατικό εαυ-
τό. Με τρόπους που συχνά προκαλούν έκπληξη, το πάθος του Πα-
πανδρέου κατέληξε να γίνει η κινητήρια δύναµη του πολιτικού του ρι-
ζοσπαστισµού και ταυτόχρονα η πηγή της συνάφειάς του µε την πραγ-
µατικότητα, η οποία τον επικύρωνε. Προκειµένου να ικανοποιήσει το
πάθος του, ο Παπανδρέου θα στρεφόταν στην εκπλήρωση στόχων
που είχαν ηρωικές διαστάσεις και που θα του επέτρεπαν αφενός να
επιδείξει την αυθεντικότητά του και αφετέρου να κερδίσει την εκτί-
µηση των άλλων.

Το φθινόπωρο του 1937, ένα χρόνο µετά το πραξικόπηµα του Με-
ταξά, ο Παπανδρέου κατέλαβε την πρώτη θέση στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις για τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ανέπτυξε
δράση εναντίον του καθεστώτος Μεταξά µέσα απ’ το παράνοµο φοι-
τητικό κίνηµα. Η ανάµειξή του στην Αριστερά είχε αρχίσει ήδη απ’ το
Κολλέγιο Αθηνών και το Πειραµατικό Σχολείο, όταν χρησιµοποιού-
σε το σπίτι της µητέρας του στο Ψυχικό ως τόπο συνάντησης ακτιβι-
στών µαθητών από διάφορα γυµνάσια της Αθήνας. Στη Νοµική Σχο-
λή οργάνωσε τη δική του αντιστασιακή οµάδα. Οι παράνοµες φοιτη-
τικές οργανώσεις στη Νοµική δε συνιστούσαν πραγµατική απειλή για
τη δικτατορία, καθώς ασχολούνταν κατά κύριο λόγο µε τη διανοµή
αντικαθεστωτικών εντύπων, ενώ σε αρκετές από αυτές είχαν παρει-
σφρήσει οι υπηρεσίες ασφαλείας του Μεταξά. Ο Παπανδρέου άρχι-
σε να βλέπει µε συµπάθεια τις απόψεις του εξόριστου µπολσεβίκου
επαναστάτη Λέοντα Τρότσκι. Ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε «η
έξοχη ανάλυση» του Τρότσκι «πάνω στην αναρρίχηση του Χίτλερ
στην εξουσία», για την οποία θα έγραφε αργότερα: «Θυµάµαι τις επι-
θέσεις του εναντίον του σταλινικού ολοκληρωτισµού, εναντίον της µο-
νολιθικοποίησης του επαναστατικού πνεύµατος της µπολσεβικικής
επανάστασης, της δελεαστικής έννοιας της µόνιµης επανάστασης».9

Ο Παπανδρέου πουλούσε παράνοµα αντίτυπα της τροτσκιστικής
εφηµερίδας Προλετάριος. Μέντοράς του ήταν ο Παντελής Πουλιό-
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πουλος, ένας διανοούµενος ακτιβιστής του οποίου τα γραπτά και οι
µεταφράσεις προωθούσαν τις τροτσκιστικές θέσεις στην Ελλάδα. Φυ-
λακίστηκε απ’ το µεταξικό καθεστώς το 1938 και το 1943 εκτελέστη-
κε απ’ τις δυνάµεις κατοχής.

Τον Ιούνιο του 1939, η Ειδική Ασφάλεια του Μεταξά συνέλαβε
τον Παπανδρέου στο σπίτι της µητέρας του και τον οδήγησε στο αρ-
χηγείο της στο κέντρο της Αθήνας. Την ώρα που βρισκόταν στην αί-
θουσα ανακρίσεων, ένας υποµοίραρχος κι επαγγελµατίας πυγµάχος,
ο ∆ηµήτρης Γιαννακός, τον χτύπησε µε δύναµη στο πρόσωπο, προ-
καλώντας του εξάρθρηµα της γνάθου.10 Ο Ανδρέας κρατήθηκε στην
αποµόνωση, χωρίς φαγητό, και υπέστη «ανηλεείς ξυλοδαρµούς».11 Εν
τω µεταξύ, οι υπηρεσίες ασφαλείας έκαναν έφοδο στο διαµέρισµα
που διατηρούσε κοντά στη Νοµική Σχολή και κατέσχεσαν ένα πρό-
χειρο τυπογραφείο, έντυπο υλικό και προσωπικά αρχεία. ∆ώδεκα µέ-
λη της οµάδας του συνελήφθησαν και υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια
στο ίδιο κτίριο όπου παρέµενε κρατούµενος ο ίδιος. Έπειτα από
τρεις µέρες, ο Παπανδρέου και οι σύντροφοί του αφέθηκαν ελεύθε-
ροι χωρίς εξηγήσεις. Αργότερα υπέγραψαν δηλώσεις µετανοίας,
αναλαµβάνοντας τη δέσµευση να απέχουν στο εξής από κάθε αντι-
καθεστωτική δράση.

Τα γεγονότα αυτά έκαµψαν το ηθικό του Παπανδρέου. Ήταν
πλέον γνωστός στις αρχές, ενώ αντιµετώπιζε και την καχυποψία των
µελών των άλλων αντιστασιακών φοιτητικών οµάδων, καθώς οι πρά-
κτορες του Μεταξά συνήθιζαν να διασπείρουν φήµες προκαλώντας
διχόνοια ανάµεσα στους (ούτως ή άλλως επιρρεπείς στον φατριασµό)
ακτιβιστές φοιτητές. Στιγµατισµένος απ’ τη δήλωση µετανοίας που εί-
χε υπογράψει, ο Παπανδρέου βασανιζόταν από έντονες αµφιβολίες
για τη στάση που είχε τηρήσει. Ήταν ξεκάθαρο ότι στη συγκεκριµέ-
νη περίπτωση δεν είχε καταφέρει να «είναι» όπως θα ήθελε να «φαί-
νεται». Η βίαιη αναµέτρησή του µε τη µεταξική δικτατορία τον έκα-
νε να αισθανθεί ότι δεν είχε ανταποκριθεί στα πρότυπα που ο ίδιος
είχε θέσει για τον εαυτό του. Ήταν µια αποτυχηµένη «παράσταση»,
την οποία δε θα επέτρεπε στον εαυτό του να επαναλάβει, όταν θα
επέστρεφε στην Ελλάδα είκοσι πέντε χρόνια αργότερα. Η πολιτική
του Παπανδρέου θα ήταν µια έµπρακτη απάντηση στη γροθιά που εί-
χε δεχτεί απ’ τον Γιαννακό.

Το καθεστώς Μεταξά είχε καταφέρει ένα σοβαρό πλήγµα στο πά-
θος του Παπανδρέου για δράση — και όλα έδειχναν ότι η δικτατορία
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δε θα κατέρρεε σύντοµα. Ο πατέρας του είχε εξοριστεί και πάλι, αυ-
τή τη φορά στην Άνδρο. Εν τω µεταξύ, στον υπόλοιπο κόσµο πλήθαι-
ναν τα δυσοίωνα γεγονότα. Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος ξέ-
σπασε τον Σεπτέµβριο του 1939 µε την εισβολή του Χίτλερ στην Πο-
λωνία. Ο Παπανδρέου επέλεξε, όπως πολλοί από τους σύγχρονούς
του, να πάρει τον δρόµο της ξενιτιάς, αναζητώντας πιο ελπιδοφόρες
συνθήκες. Αξιοποιώντας τις γνωριµίες της, η µητέρα του κατάφερε
να του εξασφαλίσει µια τρίµηνη βίζα για τις ΗΠΑ. Την άνοιξη του
1940, ο Ανδρέας επιβιβάστηκε σ’ ένα υπερωκεάνιο µε προορισµό τη
Νέα Υόρκη και µια νέα ζωή.
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