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Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Π Α ΙΟ Κ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ο Ανδρέαβ Παπανδρέου κατά την ομιλία του
στο πρώτο συνέδριο του κόμματοβ. Ο ιδρυτήβ
του ΠαΣοΚ «χρησιμοποίησε» στα πρώτα βήματα
του Κινήματοβ όχι μόνο ιδέεβ από την πολιτική
και την πολιτισμική κουλτούρα τηβ Αριστεράε,
αλλά και πλήθοβ αριστερών προσωπικοτήτων

Τι θα μπορούσε σήμερα να συνιστά «Αριστερά» και
τι «Δεξιά» για ένα κόμμα που θέλει να τοποθετεί
ται στον σοσιαλιστικό-σοσιαλδημοκρατικό χώρο;
Τι πολιτικές θα περιελάμβανε μια αριστερή στρο
φή; Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν δει το
τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, ένα
σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του ΠαΣοΚ ζη
τεί την «περιβόητη» στροφή προς τα αριστερά. Δεν
είναι ωστόσο λίγοι και εκείνοι που υποστηρίζουν
ότι το αίτημα αυτό ενέχει τον κίνδυνο το ΠαΣοΚ
να επανασυνδεθεί με τον παλιό «κακό» εαυτό του
γυρίζοντας την πλάτη σε αλλαγές και ρηξικέλευ
θες μεταρρυθμίσεις, ενώ μία άλλη άποψη πρεσβεύει
ότι πρόκειται για ένα ρητορικό σχήμα που κατά
καιρούς ανασύρεται προκειμένου να προσδώσει
στο Κίνημα τη χαμένη λάμψη του αλλά και ψήφους.
Οι σχέσεις άλλωστε Π αΣοΚ και Αριστερός ήταν
πάντα δύσκολες. Μπορεί κάτι να αλλάξει σήμερα;
Απόψεις πανεπιστημιακών παρουσιάζονται στο ση
μερινό αφιέρωμα.

Η ατελεύτητη εκδρομή τονΠαΣοΚ

Λ

Του
Γ. Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Μ Α Ν Ω Λ Α Κ Η

ίγα χρόνια πριν αποχωρή
σει από την πολιτική ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν
πάλι για άλλη μια φορά είχε τεθεί ζήτη
μα συνεργασίας του ΠαΣοΚ με την Αρι
στερά (οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυ
τό), δημοσιεύθηκε σια «Νέα», αν θυμάμαι
καλά, η εξής γελοιογραφία. Ο Ανδρέας
κάθεται στη θέση του οδηγού ενός πο
λυτελούς σπορ αυτοκινήτου, καμπριολέ.
Κρατά το τιμόνι χαμογελαστός και απο
φασισμένος και μαρσάρει βιαστικά. Στο
βάθος ο δρόμος χάνεται προς ένα δά
σος. Δίπλα στη μισάνοιχτη πόρτα του συνοδηγού στέκει ο (τότε) πρωτοκλασάτος
κ. Τσοχατζόπουλος διστακτικός αν πρέ
πει να μπει ή όχι. Ο Ανδρέας τον ενθαρ
ρύνει, «Ελα, Ακη!» του λέει. «Μη φοβά
σαι. Θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Αρι
στερά και θα γυρίσουμε πίσω. Εμπα!».
Βρίσκω πως αυτή η γελοιογραφία εξεικονίζει ευφυώς τον τρόπο με τον οποίο
το ΠαΣοΚ, και παλιότερα και τώρα, αντι
λαμβάνεται τις σχέσεις του με την ελλη
νική Αριστερά. Η Αριστερά είναι ένας χώ
ρος αναψυχής όπου μπαίνουμε, χαιρό
μαστε τη φύση και φεύγοντας γεμίζουμε
και το καλάθι μας. Με άνθη και οπώρας.
Είναι
γνωστόν
πόσο επιτυχημένα ο ιδρυ
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νουν είναι περισσότερα από όσα τους
χωρίζουν, αποτελεί ρητορική υπεκφυγή
βολική και για τους δύο.
Το ΠαΣοΚ δεν υπήρξε ποτέ αριστερό
κόμμα ούτε θα μπορούσε να είναι. Η ελ
ληνική Αριστερά για λόγους ιστορικούς
ακόμη και σήμερα δεν θα μπορούσε να
γίνει κόμμα εξουσίας. Ή για να το θέ
σουμε διαφορετικά, το ΠαΣοΚ δείχνει σε
πραγματική κλίμακα τις αντικειμενικές
δυσκολίες που έχει ένα αριστερό κίνη
μα να γίνει κόμμα εξουσίας στην Ελλά
δα. Ετσι, ούτε το ΠαΣοΚ μπορεί να χρη
σιμοποιήσει ξανά ένα παλίμψηστο της
Αριστερός ούτε και η ίδια η ελληνική
Αριστερά μοιάζει να ξέρει τι ακριβώς
θέλει να εγγράφει πάνω στις φθαρμέ
νες δέλτους της. Το ΠαΣοΚ επομένως
δεν μπορεί να «στραφεί» αριστερά. Το
μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι
να αποκτήσει πολιτική συνείδηση, να δει
τον κόσμο διαφορετικά και, έχοντας
όγκο και δύναμη, να διαπαιδαγωγήσει
ανάλογα τον Λαό. Πράγμα ωστόσο εξαι
ρετικά δύσκολο ύστερα από τόσα χρό
νια εξουσίας και αλλοτρίωσης. Η τωρι
νή διακήρυξη «Αλλαγή σε όλα» ηχεί ει
ρωνικά όταν ηγεσία και οπαδοί του Κι
νήματος (όπως έδειξαν οι εσωκομματι
κές διεργασίες της περασμένης Κυρια
κής) εμμένουν ιδεοληπτικά σε μια επο
χή που έχει προ πολλού χαθεί. Αρα μια
Το Π α Σ ο Κ δεν μπορεί να «σιραφεί» αριστερά. Το μόνο που θα μπορούσε να παραπάνω «εκδρομή» στους ήδη μα
ραμένους λειμώνες της Αριστερός δεν
κάνει είναι να αποκτήσει πολιτική συνείδηση, να δει τον κόσμο διαφορετικά
έχει νόημα. Ετσι κι αλλιώς η κύρια επι
και, έχονιαβ όγκο και δύναμη, να διαπαιδαγωγήσει ανάλογα τον λαό
δίωξη του σημερινού ΠαΣοΚ μοιάζει
να είναι «Τα θέλουμε όλα αρκεί να μη
διακινδυνεύσουμε τίποτε».
τες Διακυβερνήσεις όχι μόνο ιδέες από
την πολιτική και την πολιτισμική κουλ
τούρα της αδογμάτιστης Αριστερός, αλ
λά και πλήθος «εαμογενών» ή αριστε
ρών προσωπικοτήτων. Ο ι τότε συνθήκες
ευνοούσαν, για να μην πούμε απαιτού
σαν, αυτά τα ανοίγματα που και ψήφους
έφερναν και κυρίως έκαναν το Κίνημα
να φαίνεται ως φυσική απόληξη παλιών
αριστερών οραμάτων. Το ΠαΣοΚ κατάφερε να «αυτοπροταθεί» ως ο μόνος δια
χειριστής λαϊκών κινημάτων που άρχι
σαν με το ΕΑΜ και τέλειωσαν στην πύ
λη του Πολυτεχνείου. Είναι όμως επίσης
γνωστόν πόσες φορές ο Α. Παπανδρέου
και στελέχη του Κινήματος στράφηκαν
εναντίον μιας συρρικνωμένης Αριστε
ρός κατηγορώντας την για ανέξοδο ελι
τισμό («είστε ελίτες!») και συχνότερα για
«ουραγό της Δεξιάς».
Δεν είναι δύσκολο, πιστεύω, να εξη
γήσουμε αυτή την αμφίθυμη σχέση του
ΠαΣοΚ με την Αριστερά όπως επίσης τη
δυσπιστία της Αριστερός απέναντι σε
εκείνους που από καιρό σε καιρό φαί
νεται να αποζητούν μια «συνεργασία»
που μοιάζει ανειλικρινής και ετεροβα
ρής. Οι σχέσεις ΠαΣοΚ και Αριστερός
ήταν πάντα δύσκολες. Το πρώτο επιζη
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τούσε συνεχώς ένα «στίγμα αριστερό και
προοδευτικό», χωρίς ωστόσο να θέτει
σε κίνδυνο την «αστική» του φύση. Η
δεύτερη επέμενε σε μια καθαρή «ορθο
δοξία» και σε μια υπερήφανη αυτονο
μία που φαινόταν να απειλεί το πρώτο.
Ωστόσο σήμερα αλλού φαίνονται να
εντοπίζονται οι δυσκολίες τόσο για την
όποια «στροφή» του ΠαΣοΚ προς τα αρι
στερά όσο και για την όποια «συνεργα
σία» του με τα κόμματα ή τα ρεύματα
της Αριστερός. Οι πολιτικές συνθήκες
των ετών 1974-1981 δεν έχουν καμία
σχέση με τις σημερινές. Το χειρότερο:
αν στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευ
σης η ελληνική Αριστερά έφερε σαφή
τα διάσημα μιας ηρωικής πορείας και
εξέπεμπε μιαν αναμφισβήτητη γοητεία,
έχοντας μάλιστα την πολιτική της «προί
κα» αφάγωτη, σήμερα ποιο είναι αλή
θεια το πρόσωπο και το όραμα της ελ
ληνικής Αριστερός; Πόσο ρεαλιστικές
είναι οι κοινωνικές και πολιτικές προ
τάσεις της προς τις οποίες θα μπορού
σε να στραφεί το σημερινό ΠαΣοΚ προ
κειμένου να επανεύρει τη χαμένη λάμ
ψη του; Οσο για τη θρυλούμενη χρόνια
τώρα «συνεργασία» τους, η συχνά προ
βαλλόμενη άποψη, ότι όσα τους ενώ

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
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Του Α.
ΠΑ ΝΤΑΖΟΠ ΟΥ ΑΟΥ

βαριά εκλογική ήτια
που υπέσιη χο ΠαΣοΚ
και η πρωτόγνωρη
κρίση που ξέσπασε στη συνέχεια
στους κόλπους του ανέσυραν στην
επιφάνεια, από κοινού με το πρό
βλημα ηγεσίας, το ζήτημα της ιδεο
λογικής και πολιτικής ταυτότητας του
Κινήματος. Τα δύο αυτά μείζονα προ
βλήματα δεν θα έπρεπε να αντιμετω
πίζονται μεμονωμένα. Επικοινωνούν
μεταξύ τους και αλληλοπροσδιορίζονται. Αν, παραδείγματος χάρη, έχει
ήδη τεθεί προς συζήτηση ένα αίτημα
«αριστερής στροφής» του ΠαΣοΚ, ένα
αίτημα επιστροφής του κόμματος στις
«αριστερές» ρίζες του, αυτό άραγε
δεν ισοδυναμεί με την αναγνώριση
του γεγονότος ότι κατά το τελευταίο
διάστημα, και υπό την ηγεσία του Γ.
Παπανδρέου, το Κίνημα πορεύθηκε
μάλλον «δεξιά»; Διότι ποιος άλλος
μπορεί να είναι ο βασικός υπεύθυνος
για την όποια «στροφή», για την όποια
στρατηγική επιλογή που αφορά τη
φυσιογνωμία ενός πολιτικού σχημα
τισμού, αν όχι η ηγεσία του;
Αλλά τι θα μπορούσε σήμερα να
συνιστά «αριστερά» και τι «δεξιά»
για ένα κόμμα που θέλει να αυτο-τοποθετείται στον σοσιαλιστικό-σοσιαλδημοκρατικό χώρο; Το ερώτη
μα αυτό, στα καθ’ ημάς, και στη ση
μερινή συγκυρία, χρήζει μερικής ανα
διατύπωσης για δύο λόγους: ο πρώ
τος, γιατί πολλοί από αυτούς που το
διατυπώνουν προέρχονται από τους
υποστηρικτές του Γ. Παπανδρέου. Ο
δεύτερος, γιατί ήδη το ΠαΣοΚ τον
επανεξέλεξε στην ηγεσία του. Επο
μένως το ερώτημα θα έπρεπε να αναδιαμορφωθεί ως εξής: Μπορεί το
ΠαΣοΚ, υπό την ηγεσία του Γ. Πα
πανδρέου, να κάνει μια «αριστερή
Ο κ. Αντρέαβ Πανταζόπουλοβ
στροφή»;
είναι
επίκουροε καθπγπτήε Πολιτικήβ
Επιστήμηβ
στο Τμήμα
Πολιτικών
Διατείνομαι
ότι είναι
ο ίδιος ο ση-

Xcjpis ταυτότητα
μερινός πρόεδρος του ΠαΣοΚ που
έχει, κατά το πρόσφατο παρελθόν,
απορρίψει ρητά την ίδια τη διάκριση
Αριστεράς/Δεξιάς, ως παρωχημένη.
Οτι είναι αυτός ο οποίος θεωρεί ακό
μη και την «Κεντροαριστερά» ως «κουτάκι», δηλαδή ως μια παρελθοντική
ταυτότητα που αδυνατεί να εκφράσει τις σημερινές ανάγκες, αλλά και
τις πλουραλιστικές επιλογές των πο
λιτών. Οτι είναι αυτός ο οποίος έχει
καταγγείλει πολιτικά, καταδικάσει
ιδεολογικά, και σπγματίσει ηθικά ως
φοβικό «συντηρητισμό» οποιαδήπο
τε ένσταση που αμφισβητεί το χαρ
μόσυνο μέλλον που υπόσχεται η πα
γκοσμιοποίηση. Σε ένα τέτοιο πλαί
σιο υπέρβασης της διαίρεσης Αριστερά/Δεξιά, αυτό που υπονομεύεται
καίρια δεν είναι «απλώς» και μόνον
η ιστορικότητα και το κοινωνικό, πο
λιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο
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των συγκεκριμένων όρων, αλλά και η
ίδια η έννοια της «ταυτότητας». Για
μια τέτοια υπερβατική προβληματι
κή, η ταυτότητα, η οποιαδήπστε ταυ
τότητα, θεωρείται ότι εγκλωβίζει το
άτομο σε ανελαστικά σχήματα σκέ
ψης και δράσης, ότι περιορίζει τις
πρωτοβουλίες του, ότι δεν του ανα
γνωρίζει τη δυνατότητα να προβαίνει
το ίδιο σε κυρίαρχες, ακόμη και αντι
φατικές μεταξύ τους, επιλογές. Το ση
μερινό άτομο, ο σημερινός πολίτης,
κατανοείται και ανάγεται σε απο
κλειστικό «δημιουργό» της ατομικής
του βιογραφίας, συνεπώς η «ταυτό
τητα» συνιστά εμπόδιο για την αυτο
πραγμάτωσή του. Ο ι διάφοροι κοι
νωνικοί καταναγκασμοί και οι συμ
βολικοί προσδιορισμοί που το βα
ραίνουν, δομικά στοιχεία μιας ταυ
τότητας, ισοδυναμούν με μοιραίους
αρχαϊσμούς που πρέπει με κάθε αντί
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τιμο να συντριβούν. Στο εξής, ένας
τέτοιος απελευθερωμένος από «πα
ραδοσιακά» δεσμά νεο-πολίτης, συμ
μετέχοντας σε πολλαπλούς βιόκοσμους, αναγνωρίζεται σε αντίστοιχες
μικρο-ταυτστητες. Η εθελοντική συμ
μετοχή του σε κοινότητες ενδιαφερόντων/συμφερόντων μέσα σε μια
πλουραλιστική κοινωνία των πολιτών,
όντας εκούσια και διακεκομμένη, τον
καθιστά μια πτητική φιγούρα μη αναγώγιμη σε σταθερές κοινωνικο-πολιτικές και ιδεολογικές δομές.
Μέσα σε τέτοια συμφραζόμενα, η
κομματική ταυτότητα οφείλει και αυ
τή να γίνει ευέλικτη και πληθυντική,
να απορρίψει την υποτιθέμενη μονοπαγή της συγκρότηση, κοντολογίς να
αυτο-υπονομευθεί, να ποντισθεί μέ
σα σε μια κατακερματισμένη, «κινη
ματική» και «αυθεντική» κοινωνία των
πολιτών χάνοντας τα διακριτά και
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Οι βουλευτέβ του ΠαΣοΚ
στην πρώτη συνεδρίαση μετά
Tis εκλογέε Tns l i n s Σεπτεμβρίου
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Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηβ.

ηγεμονικά πολιτικά της πρόσημα, μετεξελισσόμενη σε μία μικρο-ταυτότητα όπως όλες οι άλλες. Η μόνη συμ
βολή της στην πλαισίωση των πρω
τοβουλιών των «δημιουργικών» πο
λιτών, αυτών των νέων αυτοδύναμων
και αυτο-χειραφετημένων ιστορικών
πρωταγωνιστών, δεν είναι άλλη από
έναν αμιγώς αξιακό προσανατολισμό
της δράσης τους. Οι «αξίες», στις οποί
ες με ιδεοληπτική εμμονή επανέρχε
ται διαρκώς ο Γ. Παπανδρέου, σε συν
δυασμό με μια κανονισπκή πρόσλη
ψη της «συμμετοχής», της «διαβούλευσης» και της ρυθμιστικής «δια
πραγμάτευσης», έρχονται έτσι να υπο
καταστήσουν μια ταξική ανάγνωση
της κοινωνίας των πολιτών, να πα
ραμερίσουν δηλαδή το κριτήριο των
συλλογικών κοινωνικών συμφερό
ντων και των πολιτικών τους εκπρο
σωπήσεων προς όφελος μιας αφηρημένης, και εν τέλει υπο-πολιτικής,
ηθικής, για τη συγκρότηση του κοι
νωνικού και πολιτικού δεσμού.
Το αμιγώς πολιτικό αποτέλεσμα
μιας τέτοιας προοπτικής, παρά τον
όποιο υφολογικό εξωράίσμό της, μό
νον «αριστερό» δεν μπορεί να είναι.
Περισσότερο τείνει να αναγνωρίζεται
στον μετανεωτερικό μύθο του τέλους
των κοινωνικών και πολιτικών συ
γκρούσεων και της σύγκλισης προς
ένα φαντασιακό «Κέντρο». Με άλλα
λόγια, ό,τι θεωρείται «Αριστερά», των
«κινημάτων», του «εθελοντισμού»,
της «αποκέντρωσης», της «προοδευ
τικής διακυβέρνησης» κ.ο.κ., στην
πραγματικότητα δεν είναι παρά ο ευ
φημισμός μιας χαλαρής ταυτότητας,
οριακά μιας μη ταυτότητας, ενός ακά
θεκτου και βίαιου, στην ίδια του την
ουσία, κεντρομόλου ριζοσπασπσμού,
εντός του οποίου χάνονται όλα τα
σύνορα, διαλύονται όλες οι ιστορι
κότητες, συγχέονται και τεμαχίζονται
όλες οι εναλλακτικές αφηγήσεις. Ενα
άρωμα λαϊκισμού που ενδεχομένως
μπορεί να συνοδεύει μια τέτοια υπερ
βατική επιχείρηση, ένας λαϊκισμός
που τον είδαμε να ξεδιπλώνεται με
αφορμή την πρόσφατη εσωκομματι
κή κρίση, δεν μπορεί να μεταμορ
φώσει το εγχείρημα σε αριστερό.

Γύρω γύρωαπό τον εαυτό τουε
Του
Γ. Β Ω Κ Ο Υ
ον τελευταίο καιρό, αμέσως μετά
τις εθνικές εκλογές, ζήσαμε, του
λάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου,
ένα είδος πολιτικού παραλογισμού ο οποίος
εκδηλώθηκε στο κόμμα της αξιωματικής αντι
πολίτευσης ύστερα από την ήττα του στις εθνι
κές εκλογές. Ο υπεύθυνος αρχηγός ταράχτη
κε κάπως, εγκατέλειψε για λίγο τη μακαριό
τητα στην οποία ζούσε και κατέθεσε τη θλί
ψη και την απορία του μπροστά στο αναμφι
σβήτητο, αλλά και εντελώς αναπάντεχο για
τον ίδιο γεγονός. Βεβαίως ο αρχηγός δεν μπό
ρεσε να προβλέψει την ημερομηνία, έστω κα
τά προσέγγιση, των εκλογών και συνεπώς ο
κομματικός μηχανισμός βρέθηκε απροετοί
μαστος. Ω ς προς το σημείο αυτό, η εξήγηση
δεν ήταν δύσκολη: προφανώς την ευθύνη φέ
ρει ο αντίπαλος πολιτικός, στην προκειμένη
περίπτωση ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο
οποίος αμέλησε ή απέφυγε να τον προειδο
ποιήσει εγκαίρως. Και το κρίσιμο ερώτημα
μπορούσε επιτέλους να τεθεί: Μήπως η δη
μοκρατία μας δεν ζει πια σε καθεστώς πολιΟ κ. Γεράσιμοε Βώκοβ είναι καθπγπτήβ
Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.

τικής ευγένειας, αλλά έχει επιστρέφει στην
περίοδο της πολιτικής βαρβαρότητας υπό τη
μορφή πολιτικής σύγκρουσης; Επιπλέον, ο
αρχηγός γνώριζε πολύ καλά ότι οι δημοσκο
πήσεις ήταν αρνητικές για τον ίδιο και την
πολιτική που ακολουθούσε. Στο σημείο αυτό
η εξήγηση ήταν πολύ πιο εύκολη και δόθηκε
εγκαίρως: το λάθος οφειλόταν στις εταιρεί
ες των δημοσκοπήσεων οι οποίες ευνοούσαν
τον αντίπαλο.
Με τα δεδομένα αυ
τά υπόψη του, ο αρχη
γός πήρε την απόφαση
να ζητήσει εκ νέου την
εμπιστοσύνη των με
λών, φίλων και οπαδών
του κόμματος, υποσχό
μενος ότι ήταν έτοιμος
να βαδίσει μια νέα πο
ρεία, με νέες ιδέες και νέες προτάσεις, όπου νέ
οι άνθρωποι θα άνοιγαν νέους ορίζοντες για μια
νέα πολιτική. Ηταν η στιγμή που οι λέξεις νέα
- νέος αποκτούσαν το μαγικό τους περιεχόμε
νο: αρκούσε να τις προφέρει κανείς για να υπο
χωρήσουν αστοχίες, λάθη και εμπόδια. Ακόμη
και η ίδια η πραγματικότητα ήταν αναγκασμέ
νη, γεμάτη ντροπή, να το βάλει στα πόδια. Ο αρ
χηγός, φύλαρχος με το μαγικό ραβδί στο χέρι,
έραινε με φανταστικές δόσεις νίκης τον λαό

του, που ήταν υποχρεωμένος να καταπιεί ακό
μη μία ήττα.
Η νέα αισιοδοξία δεν ήταν γραφτό να έχει
ανέμελη πορεία. Οπω ς είναι γνωστό, πα
ρουσιάστηκε ένας αμφισβητίας ορμητικός,
σίγουρα θορυβώδης, απαιτητικός, που διεκδίκησε για λογαριασμό του την ηγεσία του
κόμματος. Στο σημείο αυτό προκύπτει ο πο
λιτικός παραλογισμός για τον οποίον μίλησα
προηγουμένως. Γιατί
ένας φύλαρχος μπορεί
να υποφ έρει πολλά,
αλλά σε καμία περί
πτωση δεν μπορεί να
ανεχτεί την αμφισβή
τηση του ρόλου του.
Ετσι, ο διεκδικητής βα
φτίστηκε αμέσως φι
λόδοξος, διψασμένος
για εξουσία, φίλαρχος, σε αντίθεση με τον φύ
λαρχο εν υπηρεσία, ο οποίος για το μόνο
πράγμα που αδιαφορούσε ήταν η εξουσία.
Πράγματι, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν
η διατήρησή της. Ενα νέο πρόταγμα έκανε
την εμφάνισή του στην πολιτική θεωρία και
στην πολιτική πράξη: όποιος διεκδικεί την
αρχηγία είναι διψασμένος για εξουσία. Ο
αρχηγός έχει ήδη ξεδιψάσει και ενδιαφέρεται μόνο για τα αποθέματα σε ύδωρ.

Το ζήτημα είναι ότι δεν Ξέρουμε
κατά πού βρίσκεται η Αριστερά.
Ισο:« να είναι μόνο θέμα
προσανατολισμού

Γνωστή η συνέχεια και το μοναδικό ερώτη
μα που τίθεται είναι: σε ποια κατεύθυνση θα
κυλήσει το νερό; Βεβαίως προς τα εμπρός, για
τί όπως είναι γνωστό σε όλους το ποτάμι δεν
γυρίζει πίσω. Το πολύ πολύ να γίνει ρυάκι και
να εξαφανιστεί, καθώς θα το καταπιεί η κα
μένη (τώρα πια) γη. Αλλά η γενική αυτή κα
τεύθυνση δεν μας αρκεί. Μας ενδιαφέρει η
φορά της: θα είναι δεξιά ή αριστερή; Η δεξιά
απαγορεύεται, τόσο για λόγους ρητορικής ηθι
κής όσο και για λόγους πρακτικούς. Τόσο νε
ρό έχει μαζευτεί εκεί, που ασφαλώς μπορού
με να μιλήσουμε για λιμνάζοντα ύδατα, ίσως
μάλιστα και για έλος. Μένει η αριστερή φορά,
την οποία επιβάλλεται να επιλέξουμε μια και
τα λόγια δεν στοιχίζουν τίποτε. Το ζήτημα εί
ναι ότι δεν ξέρουμε κατά πού βρίσκεται η Αρι
στερά. Ισως να είναι μόνο θέμα προσανατο
λισμού. Καθώς κοιτάμε μπροστά, η Δεξιά βρί
σκεται στο δεξί χέρι και η Αριστερά στο άλλο.
Σωστά. Αρκεί όμως μια απλή στροφή μερικών
μοιρών, ώστε η Αριστερά να μην βρίσκεται πια
στη γνωστή της θέση. Δύσκολα τα πράγματα,
αλλά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξο
δα: θα περιστρεφόμαστε συνεχώς με άξονα
τον εαυτό μας και με μεταβαλλόμενη ταχύτη
τα, πράγμα που μπορεί να αποτρέψει τον κίν
δυνο της ζάλης και να μας κρατήσει όρθιους
ως την επόμενη φορά.

Του Ν. Μ Ο Υ Ζ Ε Λ Η
Νομίζω ότι η βούληση όλων αυτών που πήγαν να ψη
φίσουν στις 11 Νοεμβρίου είναι να προχωρήσει το
ΠαΣοΚ προς μια πιο κεντροαριστερή κατεύθυνση. Πό
σο δυνατό είναι αυτό; Στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθε
ρης παγκοσμιοποίησης είναι δυνατή μια κεντροαρι
στερή πολιτική, πολιτική που θα διαφοροποιεί το Πα

ν η βασική αξία της Κε
ντροαριστεράς είναι η
μη ισοπεδωτική ισότη
τα, δηλαδή η ριζική άμβλυνση των
ανισοτήτων, αυτό που πρέπει να το
νιστεί είναι ότι οι ανισότητες δεν εί,'αι μόνο οικονομικές, αλλά και κοι
νωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές.

ΣοΚ από τη ΝΔ; Η απάντηση είναι ότι μια τέτοια πο
λιτική είναι εξαιρετικά δύσκολη αλλά όχι αδύνατη. Εί
ναι δύσκολη γιατί η τάση σας περισσότερες χώρες της
ΕΕ είναι η σύγκλιση Κεντροαριστεράς και Κεντροδε
ξιάς. Η σύγκλιση αυτή έχει να κάνει με την εντεινόμενη ανισορροπία δύναμης μεταξύ κεφαλαίου και ερ
γασίας - ανισορροπία που βασίζεται στο απότομο

άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών στη δεκαετία του
70. Το άνοιγμα των αγορών σε συνδυασμό με τις νέ
ες τεχνολογίες οδήγησαν σε μια απίστευτη κινητικό
τητα του κεφαλαίου. Ετσι, κάθε σοβαρή προσπάθεια
αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου οδηγεί στη
φυγή των κεφαλαίων σε χώρες όπου η εργασία είναι
φθηνή και οι συνθήκες εργασίας βάρβαρες.

Τέσσερα στρατηγικά για
κεντροαριστερή στροφή

¿

Οικονομικές
ανισότητες
Σε αυτόν τον χώρο η Κεντροαριστε
ρά πρέπει να παντρέψει την ανταγωνισπκότητα και τον δυναμισμό της
οικονομίας με την ουσιαστική ανα
διανομή του πλούτου. Εδώ το κύριο
μέσον είναι η ριζική αλλαγή του φο
ρολογικού συστήματος. Μ ια κε
ντροαριστερή διακυβέρνηση πρέπει
να επιβάλει μέτρα όπως:
• Τη σταδιακή μετατόπιση βάρους
από την έμμεση στην άμεση φορο
λογία.
• Τη χαμηλότερη φορολογία των
επαναεπενδυόμενων κερδών και την
υψηλότερη των διανεμομένων.
•Τ η ν υψηλότερη φορολογία της με
γάλης ακίνητης περιουσίας.
• Την πολύ πιο αυστηρή πάταξη της
φοροδιαφυγής (που είναι τεχνικά δυ
νατή σήμερα λόγω της ψηφιακής τε
χνολογίας).
• Τη ρύθμιση της αγοράς κατά τρό
πο που να αμβλύνονται οι μονοπω
λιακές τάσεις κτλ.
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Ανισότητες
στον κοινωνικό χώρο
Εδώ μια βασική κεντροαριστερή
στρατηγική πρέπει να οδηγεί στον
συνδυασμό παροχών και υπηρεσιών
που έχουν καθολικό χαρακτήρα (δηλ.
που παρέχονται δωρεάν σε όλους)
με αυτές που στοχεύουν στα οικο
νομικά αδύνατα στρώματα του πλη
θυσμού. Αν πάρουμε ως παράδειγ
μα την Ανώτατη Παιδεία, όπως έχουν
δείξει πρόσφατες έρευνες του ΚΑΝΕΠ (Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαι0 κ. Νίκοβ Μουζέλη5 είναι ομότιμοβ
καθηγπτήε Κοινωνιολογίαε στη ίβΕ.

Μέλη και φίλοι του ΠαΣοΚ ψηφίζουν για την ανάδειξη προέδρου του κόμματοβ. Το στιγμιότυπο από το
γήπεδο Σπόρτινγκ το οποίο είχε μετατραπεί σε εκλογικό κέντρο

δευτικών Πολιτικών) της ΓΣΕΕ οι εκ
παιδευτικές ανισότητες αυξάνονται
γεωμετρικά. Εδώ χρειάζεται άνιση
κατανομή πόρων. Μια κατανομή που
θα ενισχύει πολύ περισσότερο τις
υποβαθμισμένες περιοχές και τις λαϊ
κές τάξεις. Για να δώσω ένα πιο συ
γκεκριμένο παράδειγμα, η λεγάμενη
δωρεάν Παιδεία για όλους που πε
ριορίζεται στα δίδακτρα και στα βι
βλία θα πρέπει να συνδυασθεί με τη
δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών που προέρχονται
από φτωχά νοικοκυριά. Θα πρέπει
επίσης να τους παρέχεται τελείως
δωρεάν μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

κά χαρακτηριστικά τους. Αυτό οδη
γεί σε μεγάλες ανισότητες στον πο
λιτικό χώρο. Αυτοί που δεν συμμε
τέχουν στα διάφορα πελατειακά δί
κτυα των κομμάτων εξουσίας έχουν
λιγότερα οφέλη και μειωμένη συμ
μετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι. Αν η
κεντροαριστερή λύση στις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες είναι η
ριζική αλλαγή του φορολογικού συ
στήματος, η κεντροαριστερή λύση
σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ανισό
τητες είναι η αλλαγή του εκλογικού
νόμου. Εδώ χρειάζονται μέτρα όπως
η κατάργηση της λίστας, οι μικρό
τερες εκλογικές περιφέρειες, η επι
βολή του μονοεδρικού συστήματος,
ο αυστηρότερος έλεγχος των οικο
νομικών των κομμάτων κτλ.
Μία άλλη διάσταση πολιτικών ανι
σοτήτων συνδέεται με την κομματικοκρατία. Με το ότι η κομματικοκρατική λογική διεισδύει και αμ

Τ Πολιτικές
σ ανισότητες
Οπως είναι γνωστό, στη Μεταπολί
τευση τα κόμματα μαζικοποιήθηκαν
χωρίς να εκδημοκρατιστούν - χω
ρίς δηλαδή να χάσουν τα πελατεια

βλύνει τις αυτόνομες λογικές όλων
των άλλων θεσμικών χώρων - από
το πανεπιστήμιο και τις τέχνες ως τα
επαγγέλματα και τα σπορ. Αυτό οδη
γεί σε μια άνιση κατανομή ισχύος με
ταξύ αυτών που ελέγχουν τα «μέσα
κυριαρχίας» (δηλ. τους κομματικοκρατικούς μηχανισμούς) και αυτών
που ελέγχονται από αυτά. Σε αυτόν
τον χώρο μια κεντροαριστερή πολι
τική πρέπει να οδηγεί σε μέτρα για
την ενδυνάμωση πραγματικά ανε
ξάρτητων αρχών, καθώς και των μη
επιμεριστικά προσανατολισμένων
Μ Κ Ο που θα μπορούσαν να λ ε ι
τουργήσουν ως αντίβαρα στον κομματικοκρατικό αυταρχισμό.
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Πολιτισμικές
ανισότητες
Η τηλεόραση περισσότερο από κάθε
άλλον θεσμό (οικογένεια, σχολείο,
Εκκλησία) διαμορφώνει τις ταυτό

τητες και τον τρόπο ζωής των πολι
τών. Παίζει επίσης καθοριστικό ρό
λο στη διαμόρφωση των πολιτικών
εξελίξεων. Αν στον οικονομικό χώ
ρο μέσω των μονοπωλίων έχουμε συ
γκέντρωση των «μέσων παραγωγής»
και στον πολιτικό μέσω της κομματικοκρατίας τη συγκέντρωση των «μέ
σων κυριαρχίας», στον πολιτισμικό
χώρο μέσω των τηλεοππκών δικτύων
έχουμε τη συγκέντρωση των «μέσων
επιρροής» σε πολύ λίγα χέρια. Αν
έτσι έχουν τα πράγματα, από μια κε
ντροαριστερή σκοπιά ένας τηλεο
πτικός σταθμός δεν πρέπει να λει
τουργεί σαν μια οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι χρει
άζεται ένας πολύ πιο αυστηρός ποι
οτικός (όχι ιδεολογικός) έλεγχος των
προγραμμάτων. Σημαίνει επίσης τη
σταδιακή δημιουργία καναλιών που
δε θα ελέγχονται ούτε από το κράτος
ούτε από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Κα
νάλια όπως το BBC (που χρηματο
δοτείται χωρίς να ελέγχεται από την
εκάστοτε κυβέρνηση) ή κανάλια στα
οποία αυτοί που παράγουν πολιτι
στικά αγαθά, καθώς και οι απλοί πο
λίτες, έχουν μεγαλύτερο έλεγχο.
Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι
τα παραπάνω μέτρα που στοχεύουν
στην άμβλυνση των ανισοτήτων όχι
μόνο στον οικονομικό και κοινωνι
κό, αλλά και στον πολιτικό και πο
λιτισμικό χώρο δεν θα ήταν αποτε
λεσματικά αν εφαρμόζονταν κατά
αποσπασματικό, ad hoc τρόπο. Και
αυτό γιατί οι αλλαγές σε έναν από
τους παραπάνω τέσσερις χώρους
προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις και
στους υπόλοιπους τρεις. Χρειάζεται,
με άλλα λόγια, ένα συνολικό όραμα,
μια συνολική, συστηματική μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Χρειάζεται
επίσης μια μεγάλης κλίμακας δια
φώτιση και κινητοποίηση του κό
σμου προς τον κεντρικό κεντροαρι
στερό στόχο που δεν μπορεί να εί
ναι άλλος από την άμβλυνση των ανι
σοτήτων - δηλαδή την επίτευξη μιας
πιο ισορροπημένης οικονομίας, μιας
πιο δίκαιης κοινωνίας, μιας πιο δη
μοκρατικής πολιτείας και μιας πιο
χειραφετικής κουλτούρας.

SWISS
A ST A R A L L IA N C E M E M B E R
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Επωφεληθείτε από τις χαμηλές τιμές και προνοήστε
από τώρα για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
Φθινοπωρινές προσφορές, SWISS MADE.
Ε π ω φ ελ η θ είτε από τις φ θ ιν ο π ω ρ ιν ές π ρ ο σ φ ο ρ έ ς μ α ς από τώ ρα έω ς και 30 Ν ο ε μ β ρ ίο υ 2007 και π ετά ξτε γρ ήγορα
και ά νετα μ ετα ξύ 15 Ο κ τω β ρίο υ και 9 Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ 2007 για Λ ισαβ όνα , Κοπεγχάγη, Μ ό σ χα , Ν υρ εμ β έρ γ η ,
Μ ά ν τ σ ε σ τε ρ και 37 ακόμη ευ ρ ω π α ϊκ ο ύ ς π ρ ο ο ρ ισ μ ο ύ ς μ έσω Ελ βετία ς. Για π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς και
π ρ ο σ φ ο ρ ές επ ισ κ εφ τείτε τη ν ισ το σ ελ ίδ α SW ISS.COM ή ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τε μ ε το ν τα ξιδ ιω τικ ό σ α ς πράκτορα.

SWISSCOM
Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Οι αναφερόμενοι ναύλοι ισχύουν κατ' άτομο και για κρατήσεις μετ’ επιστροφής. Στους αναφερόμενους ναύλους δεν
συμπεριλαμβάνονται φόροι αεροδρομίου και το τέλος υπηρεσιών λόγω διαφορετικών προορισμών. Ισχύουν ειδικοί όροι. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος
και ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε όλες τις πτήσεις. Περίοδος πώλησης εισιτηρίων: 15/10-30/11/07. Περίοδος πτήσεων: 15/10-09/12/07.
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