
Ο Σάκης Καράγεωργας είναι µαζί µας σήµερα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά 

 

του ∆ηµήτρη Ρόκου 

 

− Παρά το γεγονός ότι η περιρρέουσα ατµόσφαιρα -κι όχι µόνο των τελευταίων 

ηµερών- στον τόπο µας, δεν αφήνει περιθώρια στη νηφάλια σκέψη, την 

ανθρωπιά και στις αξίες που µπορούν να κάνουν τη ζωή µας αξιοβίωτη. 

− Παρά τα φαινόµενα αµοραλισµού και χρεοκοπίας των µύθων των "µάγων", και 

των επαγγελµατιών της πολιτικής αλλά και των µηχανισµών άµυνας και 

στήριξής τους, που σκληραίνουν αντικειµενικά, πολώνουν κι οξύνουν στάσεις 

και συµπεριφορές, 

στέκοµαι ώρες αµήχανος µε το µολύβι στο χέρι, µη µπορώντας να 

γράψω δύο λόγια για τον ακριβό φίλο και σύντροφο, για τον άξιο 

δάσκαλο, για τον σεµνό, τίµιο και συνεπή αγωνιστή, το Σάκη 

Καράγιωργα χωρίς να φυλακίσω τη συγκίνηση, το συναίσθηµα και τη 

συντροφικότητα που σφυρηλατήθηκε σε δύσκολες στιγµές, τότε που 

ονειρευόµαστε και παλεύαµε ν' αλλάξουµε τον κόσµο. 

Έχω πλήρη συνείδηση, ότι στο σηµερινό κλίµα της πολιτικής και κοινωνικής σήψης, 

µια από καρδιάς αναφορά σ' ένα σύντροφο, που το ήθος, η µπέσα κι η αξιοπιστία του 

δεν έχουν αντίκρισµα στις τρέχουσες αξίες τόσο των καθεστωτικών δυνάµεων, όσο 

και των παραλυµένων κι εξαρτηµένων, (µε οποιοδήποτε τρόπο απ' αυτές) 

οµαδοποιηµένων µαζών, µοιάζει σίγουρα µε αφέλεια πρώτου µεγέθους για κάθε 

προσαρµοζόµενο στα δεδοµένα των συγκεκριµένων συνθηκών ψυχρό και "ρεαλιστή" 

αναγνώστη. 

Επειδή όµως η βαθιά κοινωνική αλλαγή, ο δικαιότερος κι ανθρωπινότερος κόσµος, 

ως όραµα προσδοκία αλλά και συνειδητός κι αδιαπραγµάτευτος στόχος πάλης, δεν 

µπορεί ποτέ ν' ακυρωθεί, όσα κόλπα και τερτίπια κι αν µηχανευθεί στην πτώση του το 

"παλιό" που πεθαίνει, καταθέτω αυτή τη σύντοµη µαρτυρία µου για το Σάκη 

Καράγιωργα, που πιστεύω ότι είναι µαζί µας σήµερα πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. 

− Ο Σάκης Καράγιωργας είναι η αψευδής απόδειξη ότι ένας πραγµατικός 

επιστήµονας κι άξιος δάσκαλος κι ερευνητής δεν µπορεί να είναι ξεκοµµένος 

απ' τις πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες και τους αγώνες του λαού για τη 

δηµοκρατία, ελευθερία, ανεξαρτησία και κοινωνική προκοπή. 
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− Ο Σάκης Καράγιωργας τίναξε στον αέρα, τις δύσκολες ώρες της δικτατορίας 

και ως "βοµβιστής", τον µύθο του καθαρού, απολίτικου κι ουδέτερου και γι' 

αυτό "καλού" επιστήµονα και Πανεπιστηµιακού δάσκαλου. 

− Ο Σάκης Καράγιωργας πήρε πάντα ενεργό µέρος και µάλιστα ως απλό µέλος, 

σε κάθε πρωτοβουλία πολιτών και κοινωνικών οµάδων που στόχευε στη 

διαρθρωτική αλλαγή της κοινωνίας για µια ανθρωπινότερη ζωή σ' ένα καλύτερο 

κόσµο. Ποτέ δεν διεκδίκησε ρόλο ηγέτη και ηγεµόνα, κι όµως είχε, χωρίς ποτέ 

να το απαιτήσει, τη βαθειά εκτίµηση, την αναγνώριση και το σεβασµό φίλων κι 

"εχθρών". Οι "εχθροί" του, εχθροί των ιδεών, της αξιοπιστίας, του ήθους, της 

συνέπειας και του παραδείγµατος του, αισθανόταν πάντα ανασφαλείς µπροστά 

σ' αυτά τα οποία ο Σάκης φυσικά κι αυτονόητα απέπνεε και ενέπνεε, χωρίς 

καµιά µεθόδευση, επιτήδευση κι υστεροβουλία. 

− Ο Σάκης Καράγιωργας ήταν φίλος απλός, άνθρωπος χωµάτινος, καθηµερινός, 

σύντροφος πιστός και συναγωνιστής, που ποτέ δεν ζήτησε και δεν κέρδισε 

τίποτε υλικό απ' τους αγώνες του. 

∆εν κατανάλωσε και δεν ευτέλισε ποτέ τα πιστεύω του. Κι αρνήθηκε πάντα, 

σεµνός και καθαρός, κάθε δέλεαρ της εξουσίας. 

− Ο Σάκης Καράγιωργας ήταν δάσκαλος, πέρα απ' τους φοιτητές του στην 

Πάντειο και στο Ι.Π.Α. και για πολλούς από µας, που όντας συνάδελφοί του 

Θετικών Σχολών, µας µύησε, σ' ατελείωτα άτυπα διεπιστηµονικά σεµινάρια, µε 

διαλεκτικό και πλουραλιστικό τρόπο στην ερευνητική του δουλειά στην 

πολιτική οικονοµία και στις κοινωνικές επιστήµες. 

− Ο Σάκης Καράγιωργας οδήγησε και πάλεψε µαζί µας για το "καινούργιο" που 

τόσο είχε κι έχει ανάγκη ο τόπος µας κι ο λαός µας, ιδιαίτερα σήµερα. 

Γι αυτό µένει πάντοτε ζωντανός στην εκτίµηση, τη συνείδηση και την καρδιά µας, 

µας ενώνει, κι οδηγεί τη σκέψη και την πράξη µας µε το παράδειγµά του. 

 

      17.11.88 ∆ηµήτρης Ρόκος 


