Η κοινωνική και πολιτική ήττα της Αλλαγής
Του Α νδρεα Π α ν τ α ζ ο π ο υ λ ο υ *
Η βαριά κοινωνική και πολιτική ήττα
που υπέστη το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτι
κές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου δεν
είναι προϊόν κακής προεκλογικής εκ
στρατείας, ούτε οφείλεται σε συγκυ
ριακά γεγονότα. Οι αιτίες της θα πρέ
πει να αναζητηθούν στις υπερ-προοδευτικές τομές που ο Γ. Παπανδρέου ε
πέφερε στο κόμμα του, αλλά και στο
χαλαρό ηγετικό ύφος με το οποίο τις
πλαισίωσε. Αντίθετα από μια πολύ δια
δεδομένη άποψη, σύμφωνα με την ο
ποία το ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε γιατί ο
«Γιώργος δεν τα άλλαξε όλα», η ήττα α
ποτελεί αποδοκιμασία της αλλαγής
που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμπνεύσθηκε και υλοποίησε, ήττα δηλαδή
μιας ρευστοποιημένης κομματικής
ταυτότητας, που υποτίθεται ότι ανταποκρίνεται στην εποχή της πληροφο
ρίας και της γνώσης.
Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, για να
θυμηθούμε και το σήμα κατατεθέν του
πασοκικού λόγου στιε εκλογές του
2004, άλλαξε ό,τι μπορούσε να αλλά
ξει. Και άλλαξε πολλά. Το «Κίνημα»
κλήθηκε να ξαναγίνει κίνημα, ανασυ

γκροτώντας tous δεσμούς του με την
κοινωνία, μετεξελισσόμενο σε «δί
κτυο» ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Τα
πράγματι πολλαπλώς φθαρμένα παρα
δοσιακά κομματικά όργανα του
ΠΑΣΟΚ καταλύθηκαν, η εσωκομματι
κή δομή διαφοροποιήθηκε, και μετα
μορφώθηκε η ιδεολογία του. Ο παρελθών εκσυγχρονισμό5 του Κ. Σημίτη
προήχθη και μεταποιήθηκε σε συμμε
τοχική δημοκρατία, σε διαβούλευση
και συναίνεση, σε μεγαλεπήβολα αντικρατικιστικά προτάγματα περιφερεια
κής αποκέντρωσης. Μάλιστα, το όρα
μα m s αποκέντρωσή κλήθηκε από
τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου να αντικα
ταστήσει την καταστατική για το
ΠΑΣΟΚ συνθήκη m s iôias m s «λαϊκής
Kupiapxias».
Η διάκριση εκσυχρονιστές/αντιεκσυγχρονιστές, προϊόν και αυτή του
σημιτικού εκσυγχρονισμού, εμπλουτί
σθηκε και συστηματοποιήθηκε στη
νέα διαίρεση ανάμεσα στην πρόοδο
και τη συντήρηση. Στην τελευταία καταχωρίσθηκαν (και στιγματίσθηκαν)
χωρίς εξαίρεση όλοι όσοι αντιμετώπι
ζαν το μέλλον «φοβικά», όλοι εκείνοι
που, ανεξαρτήτου κριτηρίων, εξέφρα

Σε αναζήτηση
στίγματος

ζαν τον σκεπτικισμό τους για τη μεσ σθηκε περίπου ως ατομική ασθένεια μη, υπο-πολιτική, ταυτότητα κατ’ όνο
σιανική προσχώρηση στο πνεύμα της που χρήζει εξειδικευμένης «δράσης», μα μόνον, αφού από αυτήν δεν απο
νέας ηλεκτρονική5 εποχή5. Οι Μη-Κυ- ενίοτε και ελεημοσύνης, και όχι ως κλείεται ουσιαστικά κανένας. Δεν ή
βερνητικές-Οργανώσεις, οι φορείς της πρόβλημα που αναζητά την καθολική ταν ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου που δια
κοινωνίας των πολιτών, και πάνω από και γενναιόδωρη κρατική πρόνοια.
κήρυσσε ότι το ΠΑΣΟΚ χωρά όλους ό
όλα ένα αποκοινωνικοποιημένο και αΜε αυτά τα υλικά το νέο ΠΑΣΟΚ κα σοι θέλουν να δουν διαφορετικά το αύ
ποϊστορικοποιημένο «άτομο», εκθειά τασκεύασε την νέα ανοιχτή ταυτότη ριο; Δηλαδή τους πάντε5, ή σχεδόν
σθηκαν ως οι νέοι πρωταγωνιστές ε τά του. Γιατί αυτή ήταν η πραγματική τους πάντες. Η ηθική κλήθηκε να α
νός μέλλοντος που είναι ήδη
ντικαταστήσει την πολιτική,
παρόν. Ενός μέλλοντος χειρα
οι αξίες να παραμερίσουν τα
φετημένου από την σκουριά
συμφέροντα και να υπερβούν
Η ηθική κλήθηκε να αντικαταστήσει τΐ5 πολιτικές διαιρέσει, η αέ
του οποιουδήποτε «μαζο-δημοκρατικού» παρελθόντος, έ
ναη διαβούλευση να εξαλείψει
την πολιτική, οι αξίες να παραμερί
να μέλλον στο οποίο θα έπρε
τη σύγκρουση. Αλλά όταν τα
πε να αντιστοιχεί ένας νέος σουν τα συμφέροντα και να υπερβούν σύνορα ανάμεσα στο μέσα και
δημοκρατικός ατομικισμός, έ
τις πολιπκές διαιρέσεις, η αέναη δια στο έξω γίνονται σε τέτοιο
νας ευέλικτος και άκρως κινη
βαθμό πορώδη, η φορά των α
τικός νεο-πολίτης, αρνητής βούλευση να εξαλείφει τη σύγκρουση. τόμων δεν είναι αναγκαστικά
κάθε μονιμότερης συλλογικής
προς τα έσω. Μπορεί να είναι
ένταξης, ο οποίος επιλέγει αυ
και προς τα έξω. Οπως ακριτόνομα τις πολλές και εναλλασσόμε ταυτότητα της «νέας αλλαγής», και όχι βώ5 συνέβη την περασμένη Κυριακή.
νες ταυτότητέ5 του. Ο λαός, φιγούρα οι προεκλογικέ5 παλινδρομήσει ταΕίναι κατά τη γνώμη μας σαφές ότι
αναχρονιστική, ξεχάσθηκε, τη θέση κτική5 που ανέσυραν το φόβητρο μια5 αυτό που η δημοσιογραφική ανάλυση
του κατέλαβε ο «διαφορετικός» νεο- φανταστικής παλαιοδεξιάς. Αυτή τη αποκαλεί απουσία «στίγματος» του
πολίτης των ψηφιακών κοινοτήτων. Οι θολή ταυτότητα είχε αφομοιώσει το εν ΠΑΣΟΚ δεν οφείλεται στην πολιτική
κοινωνικές τάξεις διαλύθηκαν μέσα δυνάμει κοινωνικό ακροατήριο του αδυναμία του ηγέτη του, αλλά στην εκ
στις πολύπλοκες βιωματικές διαδρο ΠΑΣΟΚ, και μαζί με αυτό το σύνολο μέρους του εκούσια υπονόμευση κάθε
μές των φυσικών τους υποκειμένων, ο της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτότητα «κλειστού συστήματος» εξουσίας, κά
κοινωνικός αποκλεισμός αντιμετωπί- χαλαρή, διακεκομμένη και εναλλάξι- θε ταυτότητας αποκλεισμού, τη5 πα-
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Το ΠΑΣΟΚ, και
μαζί του και οι
ψηφοφόροι του,
εγκλωβίστηκε στη
θεωρία της «Δε
ξιάς παρένθεσης»
και προσήλθε
στις κάλπες μ ε αναπαλαιωμένα
πρόσωπα, ιδέες
και ρητορική.

Δ ί κ α ι η Κοι νωνί α
με εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια, διαφάνεια

Του Η λ ια Κ ατςο υλη *
Η ήττα του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές κινδυνεύει να
εξελιχθεί από οδυνηρή σε καταστρεπτική του ίδιου του
«Κινήματος». Είναι τόση η ένταση της «αναπάντεχης»(;)
αυτής ήττας, ώστε με νηφαλιότητα, παρά τη χρονική εγ
γύτητα του γεγονότος, να πρέπει να αναλυθεί cos npos τις
αιτίες της. Από διαφορετικές πλευρές χρόνια τώρα γίνεται
αναφορά στον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ,
στην έλλειψη ενός συγκεκριμένου κοινωνικού προτάγματος, όπως και μιας επεξεργασμένης θεωρίας πάνω στην ο
ποία θα στηρίζονταν ξεκάθαροι και ιεραρχημένοι στόχοι.
Η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, την οποία ακόμη ε
ξακολουθεί, έστω και εορταστικά να επικαλείται, δεν ή
ταν από την αρχή παρά ένα non paper που δεν έπειθε και
γι’ αυτό δεν δέσμευε κανένα. Και όσο ζούσε ο Α. Παπαν
δρέου η καταθλιπτική επιρροή που ασκούσε στο Κίνημα
εμπόδιζε τις αντιφάσεις στο ιδεολογικό και τις αντιθέσεις
στο κοινωνικό επίπεδο να εκδηλωθούν.
Η «μεσοβασιλεία» του Κ. Σημίτη έγινε ανεκτή, διότι η
δύναμη που του εξασφάλιζε η λαϊκή αποδοχή ικανοποι
ούσε μεν τις στοχεύσεις της πολύχρωμης εκλογικής πελα
τείας και του κρατικοδίαιτου κομματικού μηχανισμού, ε
μπόδιζε όμως να αναδειχθούν οι εσωτερικές αντιθέσεις
που έτσι κι αλλιώς κυοφορούνταν και διογκώνονταν μέσα
στο Κίνημα. Το άδοξο τέλος της διακυβέρνησης Σημίτη
συμπαρέσυρε και απαξίωσε και την πολιτική του εκσυγ
χρονισμού m s ελληνικής κοινωνίας που με σχετική επι
τυχία εφάρμοσε και η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει
σημείο αναφοράς, ιδεολογικό-προγραμματικό πρόταγμα
και συνδετικό κρίκο των διαφόρων τάσεων, εάν εγίνετο α
ποδεκτή και επικρατούσε. Αντίθετα ο «εκσυγχρονισμός»
φορτώθηκε τις όποιες ανεπάρκειες της διακυβέρνησης
Σημίτη και διαγράφηκε από το λεξιλόγιο του ΠΑΣΟΚ, σε
ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ταυτίστηκε με τη Δεξιά
και αντιλαϊκές πολιτικές
θατσερικού τύπου!
Ολα τα κόμματα εξου
Ενα κόμμα εξου σίας χρησιμοποιούν την
εκτόε εξουσίας για
σίας όπω ς είναι το περίοδο
την ανασύνταξή τους, την
Π Α ΣΟ Κ θα πρέπει ανανέωση του πολιτικού
της ιδεολο
να προτείνει πολι προσωπικού,
γίας και του προγράμματος
τους. Σχεδόν τίποτα από
τικές που μπο
αυτά δεν έγινε στο ΠΑΣΟΚ
ρούν να συγκρο τα τελευταία χρόνια.
τήσουν πλειοφη- Εγκλωβισμένο στη θεωρία
της «δεξιάς παρένθεσης»
φικά ρεύματα.
διατήρησε τον κινηματικό
του χαρακτήρα, εξορθολογίζοντας καθεστωτικές α
ντιλήψεις. Οι αμφιταλαντεύσεις και οι παλινωδίες, η ταύ
τισή του με συντηρητικά αιτήματα που το εξέθεταν (π.χ.
απεργία πανεπιστημιακών, άρθρο 16), όπως και η εμμο
νή του σε νεφελώδεις διακηρύξεις και ανεδαφικές υπο
σχέσεις έδωσαν γενικά την εικόνα ενός κινήματος που
δεν κινείται, γιατί δεν ξέρει προς τα πού να πορευτεί.
Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρός του ανέλαβε επικεφα
λής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, η λέξη Σοσιαλδημοκρα
τία παρέμεινε σχεδόν απαγορευμένη και αν κάποιος κά
που έκανε μια αναφορά σε αυτή και στα ευρωπαϊκά κόμ
ματα που την εκφράζουν δεν τη συνόδευε με προτάσεις
για την ανάδειξη της σημασίας της και στην ελληνική
κοινωνία. Αντίθετα, η λέξη «Αριστερά» δέσποζε ως αίτη
μα και στόχος στο λεξιλόγιο του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα
πολλές φορές να συγκρίνεται με τα άλλα κόμματα της
κομμουνιστικής Αριστερός στα οποία, όμως, ένα μέρος
του εκλογικού σώματος αναγνώριζε περισσότερη συνέ
πεια και καθαρότητα στόχων.
Ετσι, το ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι μπορούσε να βαδίσει αναπαλαιωνόμενο σε πρόσωπα, ιδέες και ρητορική, ελπίζο
ντας ότι η αδυναμία της «Δεξιάς» είναι πιο αποδοτική γι’
αυτό από μια επώδυνη, συγκρουσιακό διαδικασία απο
σαφήνισης θέσεων, στόχων και προσανατολισμού. Η α
ντιπολίτευση είναι για το ΠΑΣΟΚ μια ευκαιρία, που αν αξιοποιηθεί όχι μόνο με στόχο την επάνοδο στην εξουσία,
αλλά προπάντων την ουσιαστική ανανέωσή του, τότε θα
είναι πιο κοντά σε αυτό που δημόσια, αλλά όχι πάντα
πειστικά, υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρει. Δηλαδή να αποτελέσει μια δύναμη που θα οδηγήσει την ελληνική κοι
νωνία στον δρόμο που η πλειοψηφία επιθυμεί.
Η εμμονή σε «αριστερές», αδιευκρίνιστες αντιλήψεις,
όσο ελκυστικές κι αν αυτές υπήρξαν στο παρελθόν και ε
ξακολουθούν να είναι για τους λίγους, αφήνουν αδιάφο
ρους ή ακόμη και απωθούν τους πολλούς. Ενα κόμμα ε
ξουσίας, όπως εξακολουθεί να είναι το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει
να προτείνει πολιτικές που μπορούν να συγκροτήσουν
πλειοψηφικά ρεύματα. Θα ήταν καλό για το ΠΑΣΟΚ να
ασχοληθεί σοβαρά με την πραγματική ιστορία της Ευρω
παϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, της οποίας μάλιστα αποτελεί
τώρα και οργανικό μέρος, για να δει πώς στον καιρό μας
συγκροτούνται, ανανεώνονται και διατηρούνται πλειο
ψηφικές κοινωνικές συμμαχίες σε προοδευτική βάση.

σοκικής πρώτα από όλα, ως εάν να
μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη ταυτότη
τα που να μην αποκλείει, που να μην
θέτει όρια και προϋποθέσει, που να
μην έχει σχέση με το παρελθόν. Η
πράγματι υπαρκτή αδυναμία του Γ.
Παπανδρέου πρέπει να αναζητηθεί
αλλού, πέρα από προσωπικές ιδιότη
τες. Στη βαθιά πίστη του στο μοντέλο
ενός «αντι-εξουσιαστή» πολιτικού, ο
οποίος απεχθάνεται τις παραδοσιακές
ιεραρχίες, και την παρωχημένη «κα
θοδήγηση», θεωρώντας ότι το ζήτημα
της εμπιστοσύνη των πολιτών προς
τους πολιτικούς και το πολιτικό σύ
στημα ανήκει στη σφαίρα μιας αφηρημένης ηθικής, εξοβελίζοντας έτσι
κάθε στάση που έχει την αφετηρία
της σε μια έλλογη χρήση της ισχύθ5
και της ιστορίας. Μια πίστη η οποία
συνάδει με το απατηλά χαλαρό πνεύ
μα της νέας εποχής.

ΠΑΣΟ
Εκσυγχρονισμός
για το ίδιο το Π Α ΣΟ Κ
ματα προσπάθησαν να διαχειριστούν τη
νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Αλλα
Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που κυ έκλεισαν απλώς τα μάτια, περιμένοντας
ριαρχούσε το σοσιαλδημοκρατικό μοντέ τις λύσεις να βρεθούν από μόνες τους, ή α
λο στις περισσότερες χώρες της Δυτικής πλώς μεταθέτοντας τη λύση του προβλή
Ευρώπης. Σημαντική παρουσία του κρά ματος στους επόμενους.
Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Η ευρωπαϊκή
τους στην οικονομία, ιδιαίτερα στην αγο
ρά εργασίας, ισχυρό κοινωνικό κράτος, με σοσιαλδημοκρατία δεν κυριαρχεί πλέον
έντονο το αναδιανεμητικό στοιχείο, απο στον πολιτικό χώρο, όπως παλιά, αν και
τελούσαν βασικά χαρακτηριστικά αυτού πολλές από τις παραδοσιακές θέσεις και α
του μοντέλου στις πρώτες δεκαετίες της πόψεις έχουν γίνει ευρύτερα αποδεκτές
μεταπολεμικής περιόδου, ενώ τα οικονομι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η αλληλεγγύη
κά σύνορα άνοιγαν ολοένα και περισσότε και η ισότητα αποτελούν βασικά προτάγ
ρο. Και ήταν μια μακρά περίοδος με υψη ματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, σε αντί
λούς ρυθμούς ανάπτυξης και πολύ χαμηλή θεση με πολλές άλλες, περιλαμβανομένης
ανεργία, κάτι που δεν θα περίμενε ο σημε και της αμερικανικής. Και αυτά αποτελούν
ρινός ανυποψίαστος οπαδός των ελεύθε βασικά στοιχεία του λεγάμενου ευρωπαϊ
κού κοινωνικού μοντέλου: κοινές αξίες και
ρων αγορών και του μικρού κράτους.
Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλά όχι υποχρεωτικά κοινές πολιτικές. Σήμερα
κι. Ηρθαν οι πετρελαϊκές κρίσεις, η απε πλέον, ο διάλογος περί μεταρρυθμίσεων
λευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγο στο κοινωνικό κράτος ξεπερνάει τα εθνικά
ρών, ως προπομπός της περίφημης πα σύνορα, αποκτώντας μια ολοένα και ισχυ
γκοσμιοποίησης, και μια νέα τεχνολογική ρότερη ευρωπαϊκή διάσταση.
Ως γνωστόν, το ΠΑΣΟΚ δεν ξεκίνησε ως
επανάσταση στοη χώρο της πληροφορι
κής και των επικοινωνιών που άλλαξαν σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Αλλωστε, πο
λύ διαφορετικά ήταν
ριζικά τα οικονομικά δεδομέ
και τα ιστορικά δεδομέ
να. Αλλαξαν μαζί και πολλά α
να της χώρας σε σύ
πό τα κοινωνικά δεδομένα, κα
θώς και η σύνθεση, όπως και η Το βιοτικό μας επί γκριση με τις περισσό
τερες χώρες τής τότε
ηλικία, του εργατικού δυναμι
πεδο πλησίασε
Δυτικής Ευρώπης. Με έ
κού, με τη βαθμιαία γήρανση
των προηγμένων ντονο το λαϊκίστικο
του πληθυσμού.
Ο περίφημος Κέινς, του οποί δυτικοευρωπαϊκών στοιχείο και αρκετές
τριτοκοσμικές επιρρο
ου οι απόψεις επηρέασαν καθο
ριστικά τη διαχείριση των κα χωρών. Η πολιτική ές, το ΠΑΣΟΚ άρχισε να
πιταλιστικών οικονομιών για μα ς όμω ς παραμέ πλησιάζει σιγά σιγά την
ευρωπαϊκή σοσιαλδη
πολλά χρόνια, είχε πει κάτι το
νει επαρχιώτικη.
μοκρατία. Η διαχείριση
πολύ απλό και σοφό απευθυνό
της εξουσίας το ανά
μενος στον άγνωστο αναγνώ
γκασε να αντιμετωπίσει
στη ή ακροατή: «Οταν αλλά
ζουν τα δεδομένα, αλλάζω και εγώ άποψη. συγκεκριμένα προβλήματα, που συνήθως
παραμένουν στο ράφι της θεωρίας, ή και
Εσείς τι κάνετε κύριε;».
Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία προ της ανέξοδης διαμαρτυρίας, όσο ένα κόμ
σπάθησε να προσαρμοσθεί και να διαχει- μα παραμένει στην αντιπολίτευση.
Πολύ λίγα από τα στελέχη του συμμε
ρισθεί τα νέα δεδομένα, μερικοί με περισ
σότερη επιτυχία και άλλοι με λιγότερη. Και τείχαν -και συμμετέχουν ακόμη και σήμε
δεν υπήρξε καθόλου εύκολη ή και ανώδυ ρα- ουσιαστικά στην προβληματική που
νη, αυτή η προσαρμογή. Οι σχέσεις κρά αναπτύσσεται εδώ και μερικά χρόνια στον
τους και αγοράς άλλαξαν στην πορεία. Δεν χώρο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρα
θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς σε μια ο τίας, κεντροαριστεράς, αν προτιμάτε, γύ
λοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημέ- ρω από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπί
νη οικονομία. Οι μεταρρυθμίσεις στο κοι ζουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες.
νωνικό κράτος υπήρξαν πολύ πιο αργές Το βιοτικό μας επίπεδο πλησίασε αρκετά
και δύσκολες. Οι Σκανδιναβοί, για παρά το αντίστοιχο των προηγμένων δυτικοευ
δειγμα, προχώρησαν μπροστά, δείχνοντας ρωπαϊκών χωρών. Οχι όμως και η πολιτική
μας που παραμένει επαρχιώτικη και πολύ
μάλλον τον δρόμο και στους άλλους.
Οι απελευθερωμένες αγορές, σε συν συχνά στραμμένη στο παρελθόν.
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την πρόκληση
δυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, οδη
γούν σε αύξηση των οικονομικών ανισο του δικού του εκσυγχρονισμού. Τον χρειά
τήτων. Πώς πετυχαίνεις τον στόχο της ι ζεται για να μπορέσει με τη σειρά του να
σότητας χωρίς να θυσιάσεις την ανάπτυ συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό
ξη; Ταυτόχρονα, οι δημογραφικές εξελίξεις της χώρας.
απαιτούν προσαρμογή των ασφαλιστικών
συστημάτων. Εύκολο να το λες, αλλά εξαι * 0 κ. Λουκάς Τσούκαλης είναι καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος
ρετικά δύσκολο να το εφαρμόσεις στην
του ΕΛΙΑΜΕΠ.
πράξη. Μερικά σοσιαλδημοκρατικά κόμ
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Τα διλήμματα
της σοσιαλδημοκρατίας
νωνικού κράτους να μεταφράζεται σε ελλείμ
ματα και χρέη, την αποτελεσματικότητα της
Η γενική συζήτηση, αν όχι και κρίση, που ά δημόσιας παρέμβασης στην οικονομία να
νοιξε μετεκλογικά στο ΠΑΣΟΚ, δίνει σημα μειώνεται αφού άνοιγε και σε άλλες δυνατό
ντική ευκαιρία να προβληματιστούμε, ο κα τητες ο χώρος στον οποίον ασκούνταν. Αυτή
θένας από τη μεριά του, πάνω στα γενικότε η αμφισβήτηση συνεχίζεται και αποδομεί,
ρα ζητήματα πολιτικής που αναδεικνύονται αλλού ταχύτερα άλλού αργότερα, το όλο οι
και που αφορούν όλους μας, ιδιαίτερα στο κοδόμημα. Επιπλέον το ίδιο το μοντέλο, που
χώρο της Αριστεράς. Ειπώθηκε από κάποια εξ ορισμού ήταν έντονα προσανατολισμένο
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς πολλές περαιτέ στην «ανάπτυξη» χωρίς όρια, συνάντησε μο
ρω επεξεργασίες έως τώρα, ότι στην ουσία λαταύτα τα όριά του στην ορατή πλέον αλ
«χάσαμε γιατί δεν πείσαμε», κάτι που ήδη λοίωση ή και καταστροφή του περιβάλλο
ντος, τοπικά και σε ευρωπαϊκή και παγκό
μας εισάγει σε αυτόν τον προβληματισμό.
Κάποιοι δεν έπεισαν, κάποιοι δεν πείστη σμια κλίμακα, με οικονομικές πια και κοινω
καν, κάποιος πολιτικός και προγραμματικός νικές συνέπειες, αλλά και πολιτικές, μια και
λόγος δεν ήταν ή δεν μπορούσε να είναι πει αποξενώθηκε προοδευτικά από τη συναίνε
στικός. Γιατί όμως; Θα αναζητηθούν εξηγή ση πολλών πολιτών, ιδιαίτερα ανιδιοτελών
σεις στην πρόσφατη ιστορία του ΠΑΣΟΚ και και κατά κύριο λόγο νέων.
Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι
στην αποτελεσματικότητα των αναπροσαρ
μογών, κομματικών, πολιτικών και προγραμ μια σειρά από διλήμματα. Να απαντήσεις
ματικών, που επιχείρησε. Υπάρχει όμως πια στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης απέ
και εμφανώς, πέρα από αυτά που δεν είναι ναντι στο σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο, επικαι ασήμαντα, ένα ζήτημα γενικότερο που α μένοντας στην απλή αναπαραγωγή του, εί
φορά το γενικό σχέδιο μεταρρύθμισης, την ναι μάλλον μάταιο. Να προσχωρήσεις σε λύ
πειστικότητα και την ελκυστικότητά του, έ σεις που, άσχετα από την πρόθεσή σου, το
αποδομούν εν μέρει ή συ
να ζήτημα που τίθεται σήμε
νολικά, σε οδηγεί σε απώ
ρα σε όλα τα κόμματα που
λεια της έως τώρα «νομι
προέρχονται ή εμπνέονται α
πό τη σοσιαλδημοκρατική και Κάποιοι δεν έπεισαν, μοποίησής» σου, ενώ οι
σοσιαλιστική ιστορία, κυρίως
κάποιοι δεν πείστη «λύσεις» σου δεν έχουν
πειστικότητα και ελκυστιστην Ευρώπη, όποιο κι αν εί
καν, κάποιος πολιτι κότητα. Να προτείνεις την
ναι το όνομά τους.
Σε αυτήν την παράδοση, σε κός και προγραμμα προσαρμογή του στη νέα
κλίμακα όπου τοποθετού
απόκλιση ή και σε αντίθεση
με τη στρατηγική της βίαιης τικός λόγος δεν ήταν νται τα προβλήματα, δη
σε μια πολιτικά ενω
ανατροπής και της από μηδε
ή δεν μπορούσε να λαδή
μένη Ευρώπη και σε έναν
νικής βάσεως ανοικοδόμησης
πολιτικά διευθυνόμενο
είναι πειστικός.
της οικονομίας, της κοινωνίας
κόσμο, απαιτεί πολλές αλ
και της πολιτικής εξουσίας, τα
λαγές στην έως τώρα πολι
κύρια στοιχεία ήταν η κοινο
βουλευτική δημοκρατία, η ισχυρή συνδικα τική σου κουλτούρα, απαιτεί και χρόνο και
λιστική, κομματική και πολιτική σε κάθε επί τολμηρές διεθνείς πρωτοβουλίες, συμβιβα
πεδο οργάνωση των εργαζομένων και γενι σμούς και συνεργασίες, φαντάζει στα μάτια
κότερα των πολιτών, η αύξηση της παρεμβα- των «ρεαλιστών» μηχανικών της εξουσίας
τικότητας του κράτους στην οικονομία, με ουτοπικό. Να προσανατολιστείς από τώρα,
γάλες δημόσιες επενδύσεις και ευρύς δημό ρεαλιστικά και πειστικά, προς μιαν ανασυ
σιος τομέας, η οικοδόμηση ενός καθολικής γκρότηση της πολιτικής με βάση το κοινωνι
εφαρμογής κοινωνικού κράτους, συστηματι κό κράτος, τη δημοκρατία και τις ελευθερίες,
κή επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης, η ε αλλά και την οικολογική βιωσιμότητα όλων
πίτευξη συμβιβασμών που εξασφάλιζαν μια των οικονομικών και κοινωνικών δραστη
σχετικά ισόρροπη κατανομή των αποτελε ριοτήτων, φαίνεται ακόμη και τώρα επίσης
σμάτων της αυξημένης παραγωγικότητας ουτοπικό.
Και όμως, αυτά είναι τα ζητήματα που θα
της εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους
έπρεπε να απασχολούν θεωρητικά και πρα
και το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Ολα αυτά, με αποκλίσεις και αποχρώσεις, κτικά, σήμερα και όχι μεθαύριο, όσους ενσυντέθηκαν στο ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρα διαφέρονται για την πρόοδο χωρίς εισαγωγι
τικό μοντέλο που κυριάρχησε μεταπολεμικά κά και ιδεοληψίες, και θέλουν να πείσουν
και έως πριν από λίγα χρόνια, με οικονομική τους πολίτες. Και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ, που
αποτελεσματικότητα, σημαντική κοινωνική έχει αποδειχθεί πολιτικά ξένο προς τέτοιου
συναίνεση και σχετική πολιτική σταθερότη τύπου προβληματισμούς, άσχετα από επιμέτα. Μπήκε υπό αμφισβήτηση όταν σε συνθή ρους συμβολές. Αλλά και όλες τις πολιτικές
κες προϊούσας παγκοσμιοποίησης άρχισε να δυνάμεις που αναζητούν έναν άλλο αλλά πά
είναι λιγότερο ανταγωνιστικό διεθνώς, να ντως εφικτό κόσμο...
βλέπει την παραγωγική του βάση και την α
πασχόληση να μειώνεται και να μετακομίζει, * 0 κ. Μιχάλης Παπαγιαννάκης είναι οικονομο
λόγος, βουλευτής του Συνασπισμού.
την ανεργία να μεγαλώνει, το κόστος του κοι
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