
ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΖΑΛΑΔΑ...
Η μετεκλογική ζαλάδα που 
επιφέρει η ήττα δεν είναι, ως 
γνωστόν, ο καλύτερος 
σύμβουλος για να πάρεις 
αποφάσεις εν θερμώ. Πολύ 
περισσότερο για να 
διαμορφώσεις μια νέα 
πολιτική ταυτότητα, που 
τόσα χρόνια τώρα είναι ένα 
ζητούμενο. Ετσι, αν 
πιστέψουμε τις δηλώσεις 
που ακούμε τις τελευταίες 
μέρες, η εύκολη λύση για 
την ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ 
είναι η στροφή προς τα 
Αριστερά. Ποια ακριβώς 
στροφή και ποια ακριβώς 
Αριστερά εννοούν, όμως, 
κανείς δεν κάνει τον κόπο να 
μας το πει...
•  ·  ·  Είναι γεγονός ότι το 
πρόβλημα δεν το έχει μόνο 
το ΠΑΣΟΚ αλλά το σύνολο 
σχεδόν της 
σοσιαλδημοκρατικής 
αριστερός. Το κράτος ως 
ρυθμιστικός παράγοντας 
της αγοράς δεν έχει πια το 
ρόλο που είχε στις 
περασμένες δεκαετίες. Αρα 
και η αναδιανεμητική 
πολιτική, που αποτελούσε 
τον πυρήνα της 
κεντροαριστεράς, δεν έχει 
πια τις ίδιες δυνατότητες. Η 
παγκοσμιοποίηση έχει 
επιφέρει δραστικές αλλαγές, 
τόσο στη λειτουργία του 
εθνικού κράτους όσο και στη 
λειτουργία της οικονομίας, 
που δεν επιτρέπουν σε μια 
κυβέρνηση, σε ένα πολιτικό 
κόμμα, να διαμορφώνει 
πολιτικές αγνοώντας το 
ρόλο της, αλλά και τις 
συνέπειες που μπορεί να 
έχουν. Αρα η κοινωνική 
πολιτική, βασικός πυλώνας 
της σοσιαλδημοκρατίας, έχει 
υποστεί έκτων πραγμάτων 
ένα σοβαρό πλήγμα.
•  ·  ·  Είναι εύκολο λοιπόν 
να μιλάμε για στροφή προς 
τα αριστερά, για κοινωνική 
αριστερά, αλλά δύσκολο να 
την κάνουμε πράξη. Κάποιες 
επιμέρους λύσεις υπάρχουν 
σίγουρα, αλλά δεν 
αποτελούν συνολική 
πολιτική πρόταση. Γιατί, από 
τη στιγμή που δεν 
αμφισβητείται από κανέναν 
το κυρίαρχο μοντέλο της 
οικονομίας της αγοράς, ούτε 
μπορείς να ενισχύσεις τον 
παρεμβατικό ρόλο του 
κράτους, ούτε να αυξήσεις 
υπέρμετρα τη φορολογία για 
να βρεις τους αναγκαίους 
πόρους για κοινωνική 
πολιτική. Το πώς μια 
σύγχρονη Αριστερά θα 
καταφέρει να αξιοποιήσει τη 
θετική δυναμική της 
οικονομίας της αγοράς και 
να δημιουργήσει τα 
οικονομικά αποτελέσματα, 
που θα της επιτρέψουν να 
ασκήσει μια πολιτική 
κοινωνικής δικαιοσύνης, 
είναι ένα πολιτικό στοίχημα 
που ακόμα δεν έχει βρει τη 
λύση του. Αν μέσα σε λίγες 
μέρες κατάφεραν οι 
ΠΑΣΟΚοι να το λύσουν, ας 
μας το πουν και μας, μήπως 
και καταλάβουμε τι είδους 
Αριστερά εννοούν...
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