Ι Δ Ε Ε Σ *

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α *

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ε Σ

Ο ι τελευταίες δημοσκοπ ήσ εις στην Ελλά δα

τής της λυσιτελούς διαδικασίας την κυβερνητική

δείχνουν ¿εκάθαρα ότι η τάση αποδυνάμωσης

σταθερότητα. Ω στόσο η αντίθετη άποψ η υπο

τον δικομματισμού, η οπ οία αποτυπώθηκε και

γραμμίζει ότι η ενίσχυση μικρότερων κομματι

στο αποτέλεσμα των εκλογώ ν τον περασμένου

κών σχηματισμώ ν αποτελεί δείγμα υγείας του

Σεπ τεμβρίου, συνεχίζεται ακάθεκτη. Π α ρ ά λ 

πολιτικού συστήματος.

ληλα τα ποσοστά των μικρότερω ν κομμάτω ν

Ανακύπτουν επ ομένω ς μ ια σειρά ερω τήμα

ανεβαίνουν επιτρέποντας στις ηγεσίες τους να

τα: Π ο ια είναι τα αίτια της κρίσης του δικ ομ -

κάνουν όνειρα για σπάσιμο του φαύλου κύκλου

ματισμού; Μ π ο ρ ε ί και πρέπει αυτή να ανακο

εναλλαγήν των δύο μεγάλω ν κομμάτω ν στην

π εί; Θ α προκύψ ουν νέες συμμαχίες και σ χή 

είονσία και για συμμετοχή τους σε αυτήν.

ματα α π ό αυτή την ε ΐέ λ ιΐη ; Κ α ι, τέλος, π όσο

Α π ό πολλούς αναλυτές επισημαίνεται ότι ένα

έτοιμη είναι η ελληνική κοινω νία αλλά κυρίως

δικομματικό σύστημα μ π ορ εί να καταντά β α 

ο ι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να αποδεχθούν

ρετό λόγω της μονοπ ώ λησης της είουσίας από «τους ίδιους και τους

μ ια ενδεχόμενη αλλαγή προτύπου ώστε να την α ΐιοπ οιή σ ου ν μ ελ

ίδιους», από την άλλη πλευρά όμω ς διασφαλίζει ακριβώς λόγω αυ

λοντικά π ρος όφ ελος της χώ ρα ς;

Κρίση του δικομματισμού ή τέλος εποχή8;
Τ Ο Υ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ε την περιοδική
προσφυγή στις
κάλπες δ ο μ ο ύ 
νται και αποδομούνται οι πλειοψ ηφ ίες που κυ
βερνούν και οι μειο ψ η φ ίες που
αντιπολιτεύονται και οριοθετούνται
οι τυπικοί κανονισμοί λειτουργίας
ενός αντιπροσωπευτικού δημοκρα
τικού παιγνίου που εξασφ αλίζει την
αναγκαία «εναλλαγή» των οργανω
μένω ν δυνάμεω ν ή κομμάτων στην
άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Μ ο
λονότι δεν είναι θεσμικά επιβεβλη
μένη, η δημοκρατική εναλλαγή είναι
ευκταία. Μέσω αυτής ανανεώνεται το
πολιτικό προσωπικό και προφυλάσσεται η κοινωνία απότους κινδύνους
που ελλοχεύουν όταν ένας εσμός προ
σώπων, ένα κόμμα ή μια παράταξη
μονοπω λούν μακροπρόθεσμα την
εξουσία. Μ ε αυτή την έννοια, λοιπόν,
ο δικομματισμός μπορεί να επαίρεται ότι είναι η ιστορικά απλούστερη,
λυσιτελέσιερη και «οικονομικότερη»
μορφή δημοκρατικής εναλλαγής. Η
σύμπτυξη του ανεξάντλητου ριπιδίου
των πολιτικών απόψεων και δυνάμε
ων σε δύο συμπαγείς και ανπκρισιές
πολιτικές παρατάξεις φαίνεται να εγγυάται την έλλογη και αρμονική ανα
παραγωγή των δομώ ν της εξουσίας
και ταυτόχρονα να εξασφ αλίζει μιαν
αέναη «συσιημική κυβερνησιμότητα». Και επάνω ακριβώ ς σε αυτή τη
βάση θεμελιώνεται η ιδεολογική κα
ταξίωση ή ακόμα και η φετιχοποίηση του δικομματισμού ως κατηγορίας
του πρακτικού πολιτικού λόγου που
λόγω ακριβώς της λειτουργικής του
απλότητας και αποτελεσματικότητας
προσήκει κατ’ εξοχήν σ π ς περίπλο
κες και ανπφατικές μας κοινωνίες. Η
δικομματική διάταξη των πολιτικών
δυνάμεων λειτουργεί ωςχαλινάριτου
υφέρπονιος χάους.
Στο πλαίσιο αυτό τα αντικριστά
«κόμματα εξουσίας» καλούνται να

αρθρώ σουν υπεύθυνους και α να 
γνωρίσιμους πολιτικούς λόγους, να
εκπονήσουν ρεαλισακά, εφαρμόσι
μα και «συγκλίνοντα» κοινωνικά προτάγματα και να εμφανισθούν ως προ
φ α νείς και αναγκαίοι φ ο ρ είς της
εναλλαγής, αφήνοντας στα «μικρά»
κόμματα την πολυτέλεια να εκφ ρά
ζουν τις ουτοπικές θέσεις, τα μονοθεματικά μελήματα, τις έμμονες αξιακές προκαταλήψεις ή ακόμα και τα
εκκεντρικά παραληρήματα που αρ
μόζουν στους περιθωριακούς. Ο δικομματισμός δεν μπορεί να θεωρη
θεί πάγιο πολιτικό σύστημα. Είναι μια
λυσιτελής συνταγή διακυβέρνησης
που αρμόζει σ π ς «περιστάσεις».
Μ ε αυτή την έννοια, τόσο οι ιστο
ρικές προοπτικές όσο και η αξιακή
συγκρότηση της δικομματικής προϊδέασης συναρτώνιαι σαφώς με την
ευρύτερη συγκυρία. Α κόμα και αν η
διαιώνισή του συναρτάται με την εσω
τερική εξέλιξη των πολνπκοϊδεολογικών πόλων και από τα εκλογικά συ
στήματα που οριοθετούν τις πολιτι
κές στρατηγικές, η βιωσιμότητα της
πολω τικής οργά νω σ ης της δ η μ ο 
κρατικής εναλλαγής εξαρτάται από
την ευρύτερη εξέλιξη της πάντα με
ταβαλλόμενης πρόσληψης του αντι
κειμένου και των περιορισμώ ν της
πολιτικής παρέμβασης στην κοινω
νία . Από την ίδια τούτη λογική φύση,
το αίτημα της τακτικής «δημοκρατι
κή ς εναλλαγής» θεμελιώνεται ρητά
ή σιω πηρά σε μ ια γενικευμένη συ
ναίνεση ω ς προς τα όρια και τις αρμοδιότητεςτου πολιτικού. Οταν προ
τάσσονται ή «απειλούνται» θεμελιώ
δ ε ις α λλα γές στην οργάνω ση των
κοινωνικών σχέσεων, δεν μπορεί καν
να τίθεται θέμα «α ρμονικής δ η μ ο 
κρατικής πολιτικής εναλλαγής»: κα
μία κοινωνία δεν μπορεί να αντέχει
ή να επιδιώκει συνεχείς, διαδοχικές
και εν δυνάμει αλληλοακυρω νόμενες ρή ξεις ή ανατροπές. Ο δικομματισμός δεν εγγυάται λοιπόν απλώς τη

μεθοδευμένη εξυπηρέτηση του ανακουφ ισπκού αιτήματος για αναπα
ραγωγή μιας ιστορικά αποκρυσταλ
λω μένης κοινω νικής συνέχειας και
αρμονίας, αλλά την προϋποθέτει. Η
πολωτική σύγκρουση μεταξύτων, ε ξ
ορισμού ασύμβατων, «συσιημικών»
και «ανπσυσιημικών» δυνάμεων δεν
είναι ποτέ δυνατόν να εκφρασθεί ως
προδιαγεγραμμένη εναλλαγή.
Με βάση τα παραπάνω, το ζήτημα
των εν γένει πολιτικών προοπτικών
των δικομματισμών υπερβαίνει κα 
τά πολύ τις εξελίξεις που εκτυλίσσο
νται στα στενά πλαίσια μιας οποιοσ
δήποτε κο ινω νία ς. Α κ ό μ α κα ι αν,
αναπόφ ευκτα, ο ι σ υνεχείς δ ια κ υ 
μ ά νσ εις των εκλογικώ ν αποτελε
σμάτων συναρτώ νιαι σαφ ώ ς με τα
εκλογικά συστήματα, με την εξέλιξη
της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των συγκεκριμένων «κομμάτων
εξουσίας» που διεκδικούντην ψήφο
των πολιτών, με την αύρα και την επιδεξιάτητατων πολιτικών ηγεσιών, με
την προγραμματική επ ά ρκεια των
κομματικών εξαγγελιών ή ακόμα και
με τυχαίες παραμέτρους που συχνά
επ η ρεά ζο υ ν την πτερόεσσα λαϊκή
βούληση, οι μακροσκοπικοί όροι που
πρέπει να συντρέχουν για την απρό
σκοπτη αναπαραγωγή μιας λειτουρ
γικής «δικομματικής συναίνεσης» θα
πρέπει να αναζητηθούν στους ευρύ
τερους μετασχηματισμούς των συλ
λογικώ ν αναπαραστάσεω ν για την
πολιτική και το πολιτικό.
Κ α ι στο σ η μ είο α κριβ ώ ς αυτό οι
κ ο ιν ω ν ίε ς μ α ς φ α ίνετα ι ν α β ρ ί
σκονται σε καμπή. Μ έρ α με τη μ έ
ρα τα θεμέλια της καταναγκαστικά
α ισ ιό δ ο ξη ς «νεοφ ιλελεύθ ερης συ
ν α ίν ε σ η ς» που α ντα να κ λο ύ ντα ν
στην παγίωση των παγιωμένω ν δ ι
κομματικώ ν μο ρφ ώ ν εκπροσώ πη
σ η ς μ ο ιά ζ ο υ ν ν α κ λο νίζο ντα ι κα ι
ν α μετα τοπ ίζοντα ι π ρ ο ς άγνωστη
κατεύθυνση. Ε κ παραλλήλου με την
οικουμενική α ίσθηση μια ς α ύξου -

σ α ς πολιτικής ετερονομία ς, τα σωρευ ό μ ενα κοινω νικά α δ ιέ ξ ο δ α , η
κα τα π ελτώ δης α ύ ξη σ η τω ν ο ικ ο 
νο μ ικ ώ ν ανισοτήτω ν, ο ι α π οκλει
σ μ ο ί, η α ν ερ γ ία , η επ ελα ύ νουσ α
φ τώ χεια και η γενικότερη α να ξιο πιστίατου πολιτικού λόγου οδηγούν
ολοένα ευρύτερες μά ζες στην απαι
σ ιο δ ο ξία , στην αβ ουλία , στην από
γνωση και στην α η δ ία . Μ ε προφ α
ν έ ς αποτέλεσμα την προϊούσα εξατομίκευση των προοπτικών και των
φαντασιώσεων, την άνθηση των κά
θε λογή ς α νορθολογισμώ ν, την αύξο υ σ α α δ ια φ ο ρ ία , αποστασιοποί
ηση και αποπολιτικοποίηση, αλλά
ταυτοχρόνω ς κα ι τη διάχυση ενσυ
νείδητα «αντισυστημικών» πολιτι
κώ ν επιλογών.
Μ ε αυτή την έ ν ν ο ια , η πα ρα τη
ρούμενη αυξημένη «ακροαματικό
τητα» τω ν μ ικ ρ ώ ν κομ μά τω ν δ εν
απηχεί τόσο μια βούληση δια μ α ρ 
τυ ρ ία ς ό σ ο μ ια γενικευμένη ρή ξη
με την ίδια την ιδέα της συναίνεσης.
Κ α ι αυτός είναι και ο λόγος για τον
ο π ο ίο θ α ήταν μ ε ίζο ν σ φ ά λμ α να
προδικάσει κανείς τους όρους μια ς
επικείμενης ανα-χειραγώ γησηςτης
«κατά τεκμή ριον έλλογης» ΚΟινής
γνώ μ ης, η οπ οία «οφ είλει» να επαν έλ θ ει στις δ ο κ ιμ α σ μ έν ες συντα

Από την ίδια
του τη λογική
φύση,
το αίτημα
της τακτικής
«δημοκρατικής
εναλλαγής»
θεμελιώνεται
ρητό ή σιωπηρό
(
σε μια
γενικευμένη
συναίνεση ως
προς τα όρια
και τις
γές της «δικομματικής δημοκρατι
κ ή ς α ρμονία ς». Βρισκόμαστε ίσω ς
αρμοδιότητες
ενώ π ιο ν ε ν ό ς «τέλους επ οχής»
του πολιτικού
η δικομμα τική ρη τορεία θα
( όπου
είν α ι π λέον αδύνατον να π ρ ο δ ια 
γ ρ ά φ ει το υ ς ό ρ ο υ ς τη ς μ ελλο ντι
κ ή ς πολιτικής εκπροσώ πησης. Τ ο
μ έλλο ν των κομματικώ ν συστημά
τω ν συναρτάται με το υ ς ρυθμ ο ύ ς
α π ο σ ύ νθ εσ η ς τω ν κο ινω νιώ ν, οι
ο π ο ίες μ έσ α α κ ρ ιβ ώ ς α π ό τη δ ι
κομματική πολιτική φίμω ση έχουν
ήδη αγγίξει τα ό ρ ιά τους.
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είναι
καθηγητής Κοινωνιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο μ ετ α ρ ρ ύ θ μ ισ ή eos ιδεολογία
TOYA. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ίνα ι α λή θ εια ότι το
τελευταίο διάοτημα
π λη θ α ίνου ν τα σημ ό δ ια που δείχνουν
ότι η ελληνική πολι
τική τά ξη διέρχετα ι
μια σοβαρή δοκιμασία. Β ρισκόμα
στε ενώπιον μιας άτυπης αλλά πραγ
ματικής δ ια δ ικ α σ ία ς κρίσης εμπι
στοσύνης μερίδαςτω ν πολιτών ένα
ντι των πολιτικώντους εκπροσώπων,
ιδιαίτερα έναντι των δύο μεγαλύτε
ρων κομμάτων, της Ν Δ και του ΠαΣ ο Κ . Κ ρίσ η άτυπη, κα θ ό σ ο ν αυτή
δ εν έχει π ροσ λά β ει μ α ζικ ά χ α ρ α 
κτηριστικά
α π ο ν ο μ ιμ ο π ο ίη σ ή ς
του ς, ούτε για την ώ ρα αποτυπώνεται με θεαματικό τρόπο σε εκ λο 
γικές α να μετρή σ εις πρώ της τά ξεω ς, ό π ω ς είν α ι ο ι β ο υ λ ευ τικ ές
εκλογές. Α λ λ ά και κρίση πραγμα
τική , κα ι μ ά λισ τα δ ιε υ ρ υ ν ό μ ε ν η ,
αφ ού, όπως δείχνουν πολλές έρευ
ν ε ς γνώ μ η ς, η α π ο σ τα σ ιο π ο ίησ η
τω ν πολιτώ ν έναντι των π α ρ α δ εδ ο μ έν ω ν κ ο μ μ α τικώ ν ταυτίσεω ν
π ο λλα π λα σ ιά ζετα ι, την ίδ ια στιγ
μή που νέοι ταυτοτικοί αστερισμοί
μ οιά ζουν να επιζητούν τη δημόσ ια
α να γνώ ρισ η κα ι θ εσ μ ο π ο ίη σ ή
του ς. Α ρ α γε, α ρ κεί μια τέτοια δ ια 
πίστωση για να εξισ ώ σ ο υ μ ε αυτή
την κρίση εμπ ισ τοσ ύνη ς στον δ ικομματισμό με ένα ορισμένο τέλος
του κα ι, στο πλαίσιο αυτό, να φα-

■

ντα σ θο ύ με μ ια ενδ εχ ό μ ενη μετά 
βαση σε έναν (νέο) διπολισμό;
Ο ι απαντήσεις σε αυτό το ερώτη
μα δεν μπορεί τη στιγμή αυτή παρά
να είναι επισφαλείς. Και γιατί τα κοι
νω νικά μηνύματα δεν εκφ ράζονται
με συντεταγμένο και ομόρροπο τρό
πο, όπως ω ς έναν τουλάχιστον βαθ
μό αυτό συνέβαινε στην πρωτο-μεταπολιτευτική π ε ρ ίο δ ο , α λλά και
επειδή το προαναγγελθέντέλοςτων
μεγάλω ν πολιτικών σχηματισμώ ν,
όπω ςτους γνω ρίζουμε σήμερα, δεν
έχει λάβει χώρα. Παραδείγματος χά
ρη , η Ν έα Δημοκρατία, τουλάχιστον
ω ς και την εκλογική αναμέτρηση της
16ης Σεπτεμβρίου 2007, επ έδ ειξε
εξαιρετική αντοχή στην α φ ομοίω 
ση των κοινωνικών κραδασμών από
την κυβερνητική πολιτική της. Από
την πλευρά του, το χω ρίς διακριτή
πολιτική ταυτότητα Π α Σ ο Κ μ ό λ ις
πριν από δύο μήνες κατόρθωσε να
κινητοποιήσει έναν πολύ σημαντι
κό αριθμό μελών και φίλων του στη
δια δικα σία της προεδρικής κομμα
τικής εκλογής.
Ε ν τού τοις, και πα ρά την ό π ο ια
αντικειμενική δυσκολία ανάγνωσης
των βαθύτερων αλλά και αντιφατι
κών κοινωνικών τάσεων, ορισμένα
μονιμότερα κοινω νικά χαρακτηρι
στικά συνεχίζουν να διαδηλώ νουν
την ύπαρξή τους προσ διορίζοντα ς
ττς πολιτικές συμπεριφορές. Ενα ευ-

Για ένα
μέρος του
πληθυσμού
ο δικομματισμός
εξισώ νεται
με «κατεστη
μένο»

ρύτερο, δια π ολπ ικ ό, διιδεολογικό
και διακομματικό, ρεύμα «αντίστα
σης» στις πραγματικές ή φαντασιακ ές α π ειλές κατά των κοινω νικώ ν
κατακτήσεων αλλά και σε ό,τι θεω
ρείται ότι προσβάλλει την «ελληνι
κότητα» συνεχίζει να αποτελεί, για
ένα μεγάλο μέρ ος των πολιτών, βα
σικό κριτήριο της πολιτικής τους συ
μπ εριφ οράς. Μ έσα σε ένα πλαίσιο
π α γκ οσ μιοπ οίη σ η ς, η εθ νικο-κοινωνική ταυτότητα και οι απορρέουσες από αυτήν πραισικές, πέρα από
οποιαδήποτε αξιολογική κρίση την
οποία μπορεί να εκφέρει ο καθένας
γ ι’ α υτές, εμφ α νίζοντα ι να δίνουν
τον τόνο σε κοινω νικές και πολιτι
κ ές κινητοποιήσεις, οι οπ οίες όλο
και δυσκολότερα πλέον ενσωματώ
νοντα ι στη φ υσ ιογνω μία κα ι στις
«δράσεις» των κομμάτων εξουσ ία ς.
Με την έννοια αυτή, η δοκιμασία
του δικομματισμού οφείλεται, ακρι
βώς, σε έναν ιδιόμορφ ο εθνικο-κοινωνικό αποχρωματισμό των κομμα
τικών διακυβευμάτω ν του, στην
εμπράκιως συναινετική σύγκλιση των
φορέω ντου προς ένα μυθικό κοινω
νικό κέντρο και, συνεπώς, στην αδυ
ναμία αντιπροσώπευσης διακριτών
σχεδίω ν δια κυβ έρνη σ η ς. Ετσι, για
ένα μέρ ος του πληθυσμού ο δικομματισμός εξισώνεται με «κατεστημέ
νο». Ο ι πολιτικές ελίτ, ενώ φαίνεται
να έχουν κατανοήσει τη φαινόμενό-

λογία της δυσπισπας των πολιτικών
επιλογών μιας μερίδας πολιτών, αδυ
νατούν, παρ’ όλα αυτά, να απεγκλω
βιστούν απόταμεταρρυθμισηκάτους
σχέδια. Στην πραγματικότητα, ο δικομματισμός μοιάζει εγκλωβισμένος
στον μεταρρυθμ-ισμό ως ιδεολογία,
ανεξάρτητα απότο κοινωνικότης κό
στος και τις πολιτικέςτης συνέπειες.
Το βασικό πρόβλημα των φορέων
του δικομματισμού συνίσταται στο
γεγονός ότι δεν έχουν κατορθώσει
να βρουν την ακριβή «δοσολογία»
ανάμεσα στην αναγκαιότητα «ώρι
μων» μεταρρυθμίσεων με την παρο
χή ουσιαστικών εγγυήσεων που του
λάχιστον θα αποτρέπουν το φάσμα
της κοινωνικής πτώσης για μια διευρυνόμενη μερίδα του πληθυσμού. Αλ
λά το πρόβλημα της δοσολογίας δεν
είναι ποσοτικό. Συναρτάται με μια
προϊούσα φιλελευθεροποίηση των
πολιτικών επιλογών, όπου το κράτος
έχει πάψει πλέον να αποτελεί τον ηθικο-πολιτικό εγγυητή του κοινωνικού
συμφέροντος. Αυτή η έμπρακτη απονομιμοποίηση του κράτους υπονο
μεύει και την κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα, την κοινωνική κεντρι
κότητα των κομμάτων εξουσίας.
Ο κ. Α νδρέας Πανταζόπουλος είναι
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τ ο όνομα, το άτιμο - το καταραμένο
ΤΟΥ Γ. Η . Κ ΡΙΜ Π Α
ίμασιε μικρός τόπος,
οι άνθρω ποι και τα
πράγματα έχουν το
όνομά τους - και το
ξέρουμε, αυτό ξέρου
με, γι’ αυτό νοιαζόμα
στε. Το όνομα όμως κληρονομείται,
οι γόνοι το φέρουν, το εξαργυρώνουν
- μάλλον τους το εξαργυρώνουν άλ
λοι. Ετσι το σημερινό δίδυμο Κ αρα
μανλής - Παπανδρέου είναι απότοκο
της συγκυρίας- ένας άτεκνος είχε ανίψι και ένας πολύτεκνος είχε πρωτό
τοκο. Αλλά η πραγματικότητα δεν εί
ναι βολετή: το ανίψι διογκώθηκε μα
δεν μεγάλωσε, το πρωτότοκο ξερά 
θηκε πριν ωριμάσει.
Ο ι μικροβιολόγοι της πολιτικής μας
κατάστασης το λένε αυτό «κρίση του
δικομματισμού» - λες και πότε η Ελ
λάδα δεν είχε, επί της ουσίας, δικομματισμό και πώς, μοναδική απ’ ολά
κερη την παγκόσμια ιστορία, θα μπο
ρούσε να μην έχει; Εξάλλου, τι πάει
να πει κρίση του δικομματισμού; Κα
λό, κακό, ουδέτερο ή μήπως τελικά
άνευ σημασίας - οπότε και γιατί το μι
λάμε; Πρόκειται για υπεκφυγές.
Το όνομα δεν είναι ποτέ αμελητέα
ποσότητα, παντού και πάντα - η κλη
ρονομιά του όμως είναι μια άλλη ιστο
ρία: όπως και για το πέρασμα από το
ρόδο στο όνομα του ρόδου και τ’ ανά
ποδο διαμεσολαβεί η φαντασίωση,
στην πολιτική η συλλογική φαντα
σίωση. Ο που ξα νά και ξα νά και το
παιδί του τυραννοκτόνου Κρόμβελ
λεγόταν Κ ρόμβ ελ μα τα ’κάνε θά
λασσα, το όνομα στέρεψε.
Η συλλογική φαντασίωση, πάντα
αναγκαία, μπορεί να είναι μονάχα
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οπτασία. Τα δύο όντως φαντασιωηκά ονόματα που κυριάρχησαν από τη
Μεταπολίτευση ως εδώ ανπσιοίχιζαν
σε συγκεκριμένους πραγματικούς αν
θρώπους: το πρώτο όνομα, του Κων
σταντίνου Καραμανλή, υπερτιμημέ
νο και υπερτιμούμενο, το δεύτερο,
του Α νδρέα Π απανδρέου, υποτιμημένο και ακόμη υποπμούμενο. Χρει
άστηκε και χρειάζεται τρομακτική δό
ση συλλογικής φαντασίωσης για να
πραγματωθεί το πέρασμα συλλογικής
πολιτικής αφοσίωσης από τους γεν
νήτορες στους επιγόνους, αυτό δ η 
λαδή που, έστω διατακτικά, ακόμη
ζούμε.
Γιατί όντως ζούμε - ποιος θα το αμ
φισβητήσει; - τ η μηδενική οντότητα
της πολιτικής γύμνιας, ίσως χειρότε
ρο, της ισχνότητας. Αχαμνοί επίγονοι
των ονομάτων τους, πωλούμενοι με
τις σύγχρονες μεθόδους ως εμπορεύ
ματα με εποχικές εκπτώσεις, ανδρεί
κελα οντοτήτων τις οποίες προσβάλ

κασμένη να λέει και μαζί να ξελέει: η
«πολιτική» (δηλ., η σύγκρουση) χρει
άζεται μεν αλλά βλάπτει, η «πολιτική»
(δηλ., ο πολιτικός αγών) ανυψώνει μεν
αλλά διχάζει, η πολιτική σύγκρουση
(οχ! πονεί...) είναι αναπόφευκτη αλ
λά αυτής πάντα προέχει ο «καλύτερος
για όλους μας και καλύτερα ακατο
νόμαστος» συμβιβασμός, πάντως η
τελική (φ ρικτός-τόσο εθνικοσοσιαλισ ιικ ό ς-ό ρ ο ς) «συναίνεση» είναι το
ποθούμενο-ζητούμενο, άρα η θέση
πρέπει εκ προοιμίου να υποφέρειτην
αντίθεση, έστω καθυποτασσόμενη αδελφέ.
Π ώ ς όμω ς μπορεί να υπάρξει συ
ναίνεση χωρίς και πρότερα από την
έκβαση της σύγκρουσης; Σύγκρουση,
όμως; -ό χ ι κι έτσι. Επιλεξόμεθα μάλ
λον ημείςτο ανώδυνον ή - ακόμη κα
λύτερο -τ η φαντασίωση του ανώδυ
νου. Αντί για την πραγματικότητα, κα
λύτερη η εικόνα της, καλύτερη και από
την εικόνα της η φαντασπκή της μορ

ονιότη τα ς-τι κι αντα πρόσωπα που
διαλέξαμε είναι ανύπαρκτα; Εχουμε
τουλάχιστοντα ονόματα. Εχουν όμως
- τ ο ξέρουμε - τα πρόσωπα και μαζί
τους τα ιστορικά τους ονόματα - αποτύχει οικτρά. Από πότε;
Από την αρχή. Ο ι διαδικασίες δια 
δοχής - από τους φυσικούς ή θεσμι
κούς γεννήτορες - ήταν ιλαροτραγω
δία. Ηπρότερη προετοιμασίατωνηγετών (διότι, τραγικό κι αν φαίνεται, περί
πραγματικού κομεντιακού θεάτρου
πρόκειται) ήταν κατ’ οίκον οικονομία.
Το εμπορεύσιμο ύφος των επιγόνων
είχε τη στοιχειώδη ποικιλίατου μα δεν
κράτησε. Χάρη στα σύγχρονα τεχνικά
μέσα κρατιέται (δύσμοιρη...) η μνήμη
του ονόματος, της ανταύγειας και,
φευ!, ηταυτσιητατης ανυπαρξίας. Το
ανύπαρκτο, σ ιο ανύπαρκτο πλαίσιο
που το καθορίζει, τσουλάει ακόμη.
Και ίσως σύντομα κάποιο άλλο συ
γκυριακό ψευδογεγονός να την υπο
γραμμίσει -τ η ν ανυπαρξία εννοώ.

λουν και κατ’ ουσίαν υβρίζουν, τόσο
αναγκαίοι και απαραίτητοι όσο και
άχρηστοι, ο «δικομματισμός» να ’ναι
καλά - ας πάει κι αυτός στον διάολο,
λοιπόν.
Τι όμω ς χω ράει επιτέλους ο δύ
σμοιρος αυτός διάβολος; Οπω ς πά
ντα, όταν δεν θέλεις να αλέσεις, κάτι
θα βρεις να κοσκινίσεις. Διότι ποιος,
τέλος πάντων, είναι αυτός ο «δικομματισμός», πού και ως προς τι ακρι
βώς Γτταίεΐ; Δηλαδή, ποιος «άλλος» ή
πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι;
Η βαθύτατα δημοκρατική όσο και
«εθνική» δική μα ς, η μικρο'ίδιοκτησιακή αντίληψη της πολιτικής, άρα
και της δημοκρατίας, είναι καταδι

φή, τα φανταστικά πρόσωπα, τα ανύ
παρκτα, έχουμε ευτυχώς τα ονόματά
τους. Και τι ονόματα, καθοσιωμένα
και δικομματικούς δίδυμα.
Ετσι φυσικά, ως προςτα ονόματα
που είναι πρόσω πα, αυτά που στο
συλλογικό φαντασιακό μας ενστερ
νίζονται (ω, υπέροχα στέρνα) τη συλλογικότητα, τα ονόματα που είναι
πραγματικά ανθρώ πινα όντα, τα
απτά ονόματα, αυτά που εκφράζουν
αυτό που όντως συλλογικά είμαστε
και με το υπέροχο βλέμμα τους προ
σβλέπουν σε αυτό που όντως θέλου
με. Τα δίδυμα πολιτικά μας ονόμα
τα είναι το πραγματικό μας εμείς, το
υποκατάστατο της συλλογικής μας

Εντω μεταξύ και κατά φύσινλείπει
- δομικά, θα πουν οι μικροβιολόγοι
της πολιτικής μας ζω ή ς - η οργή, καθ’
ότι κι αυτή αποδόθηκε με υπεργολα
βία στα πολλαπλά της θεατράκια, μας
σώζουν ως από μηχανής θεός. Και μα
ζί η όποια Ελλάδα - αυτό δεν είναι το
όνομά της; - μικραίνει. Π ρος ώρας.
Η οργή όμως δουλεύει. Και οι αρχι
τέκτονες του κόσμου τούτου μερι
μνούν ενόσω οι δρώντες παρέα με τα
πιόνια του τρέχοντος παιγνίου εκτίουν τον χρήσιμο βίο.
Ο κ. Γιώργος Η . Κριμπάς
είναι ομότιμος καθηγητής
τον Πανεπιστημίου Α θη νών.

ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 20 Ιανουάριου 2008
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Θ α επιβιώσω
για αρκετά δεκαετίες
ΤΟΥ Ν . Μ Ο ΥΖΕΛΗ

||
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Πέρα από το όπ το εκλογικό σύστημα δεν εννοεί τα μικρά

Το κιλό

*ε

Μήλα
κόκκινα

-

Το κιλό

κόμματα, ένα$ ά)λθ8 βασικόν λόγοε ετηβίωσηε τον
δικομματισμού είναι πωε και τα τρία μικρά κόμματα έχονν
προγράμματα πον είναι και ασαφή και μη νλοποιήσιμα στίΞ
σημερινέΞ συνθήκες

ο μ ίζω ότι η α π ο
γοήτευση των ψ η
φ οφ όρω ν από τα
δύο κόμματα εξο υ 
σία ς και η στροφή
προςτα μικρά κόμ
ματα δεν θα οδηγήσει σιην έκλειψη
του δικομματισμού. Είναι απλώς μια
έκφ ραση δια μ α ρτυ ρία ς απέναντι
στις δύ ο μεγά λες κομ μα τικές πα
ρατάξεις που αδυνατούν να αμβλύ
νουν τα πελατειακά και λάίκισ ιικά
χαρακτηριστικά το υ ς. Αυτή η έκ
φραση διαμαρτυρίας όμω ς δεν εί
ναι καθόλου σίγουρο πως θα οδη 
γήσει σιη μαζική καταψήφισή τους
στις επόμενες εκλογές.
Π έρα από το ότι το εκλογικό σύ
στημα δεν ευνοεί τα μικρά κόμμα
τα, ένα ς ά λλος βασικός λόγος επι
β ίω σ ης του δικ ομμα τισ μο ύ είνα ι
πως κα ι τα τρία μ ικρά κόμματα
έχουν προγράμματα που είναι και
ασαφή και μη υλοποιήσιμα σ ιις ση
μερινές συνθήκες.
ΤοΚΚΕ
Τ ο Κ Κ Ε , έχοντας ω ς βασικό στό
χο την έξο δ ο της χώ ρας από την ΕΕ
και την υπέρβαση του καπιταλισμού,
προτείνει λύσεις που δεν είναι εφ ι
κτές στο πλαίσιο της σημερινής πα
γκοσμιοποίησης. Είναι ελάχιστοι οι
ψ η φ οφ όροι που θα επ ιλέξο υ ν να
υποστούν τα α ρνητικά α ποτελέ
σματα μ ια ς ενδ εχ ό μ ενη ς ε ξό δ ο υ
από την Ε Ε (διεθνής απομόνω ση,
κρατικισμός, μείωση του παραγόμενου πλούτου, μείωση του επιπέ
δου ζω ής κτλ.), έχοντας ως απώτε
ρο σκοπό την επίτευξη νεο-λενινισιικού παραδείσου. Το πιο πιθανό
είναι πως με την έκλειψη της γενιάς
του Εμφ υλίου το Κ Κ Ε θα ακολου
θήσει τον δρόμο των άλλων ευρω 
παϊκών κομμουνιστικών κομμάτων:
τον δρόμο της ριζικής συρρίκνωσης
- αν όχι εξαφ άνισης.
Ο ΛΑΟΣ
Ο σ ο για τον Λ Α Ο Σ η άκρατη πα
τριδοκαπηλία του τον καθιστά απα
ράδεκτο από την πλειοψ ηφ ία των
πολιτών οι οποίοι έχουν αρχίσει να
αντιλαμβάνονται τα καταστροφικά
αποτελέσματα του πολιτικού μ α ξι
μαλισμού που προω θεί. Ε νό ς μ α ξι
μαλισμού που οδηγεί στα αντίθετα
από τα επιδιω κόμενα αποτελέσμα
τα (π.χ. το πρόβλημα της ονομασίας
στο Μ α κ εδονικό). Ο σ ο για τις ξενο φ ο β ικ ές και ρατσιστικές κατα
βολές της άκρας Δ εξιά ς, αυτές μπο
ρεί να είναι ελκυστικές σε μικρή μει
οψηφία πολιτών, ανατίθενται όμως
στην κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα
της χώ ρας και στα βασικά ανθρώ 
πινα δικαιώ ματα που η Ε Ε ασπάζεται.

Ο Σ Υ Ρ ΙΖ Α
Ο Σ Υ Ρ ΙΖ Α είνα ι το μ ό νο μ ικρό
κόμμα που μακροχρόνια μπορεί να
επω φεληθεί σημαντικά από τη ση
μερινή πολιτική κρίση. Για να γίνει
όμω ς αυτό θα πρέπει να κυριαρχή
σουν μέσα στο κόμμα δυνάμεις που
στοχεύουν σε ένα ριζοσπασπκό μεν,
α λλά σ ο σ ια λδ η μ ο κ ρ α τικ ό πρό
γρ α μ μ α .
Ε να
πρόγρα μμα ικ α 
νό από τη μια να
διαφ οροπ οιήσει
το κόμμα σαφ ώ ς
από το Κ Κ Ε , ενώ
από την άλλη να
προτείνει ρ εα λ ι
στικές λ ύ σ εις,
α π ο δ εκτές από
μ ερ ίδ α των μ ε
σ α ίω ν στρωμάτω ν.Κατάτη γνώ
W
μη μου ο ΣΥΡΙΖΑ
δ ε ν δ ια θέτει για
την ώ ρα τέτοιο
πρόγραμμα. Επι
π λέον, αν και
όταν δημιουργηθεί, το κόμμα θα
διευρύνει μεν την
εκλογική βάση
του, δ εν θα μπο
ρ έσ ει ό μ ω ς να
σπ ά σει το κυ
ρίαρχο δικομμα 
τικό πολιτικό σύ
στημα. Η π ρό 
σβασή του στην
εξο υ σ ία θα γίνει
δυνατή μ ό νο μέ
σω συμμαχίας με
το Π α Σ ο Κ .
Τ έ λ ο ς , μιλώ 
ντας για κομματι
κές συμμαχίες, οι εμπειρίες τέτοιων
συμμαχιών και στον 19ο αιώνα και
στον 20ό ήταν πάντα αρνητικές. Ε ί
ναι για αυτό τον λόγο που μια μεγά
λη μερίδα ψηφοφόρων πιστεύει, σω
στά κατά τη γνώμη μου, πως η τυχόν
έκλειψη του δικομματισμού θα οδη 
γήσει σε αδύναμες κυβερνήσεις και
σε ενδημική πολιτική αστάθεια. Γιατί, αντίθετα με την κατάσταση σε άλ
λες ευρω παϊκές χώ ρες, η πολιτική
κουλτούρα μ α ς είνα ι μ ά λ λ ο ν συγκρουσιακή παρά συναινετική. Γ ι’
αυτό η συνεργασία μεταξύ κομμά
των είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού
συχνά η διακομματική συνεργασία
θεωρείται προδοσία.
Για όλουςτους παραπάνω λόγους
νομίζω πως ο δικομματισμός, του
λάχιστον στις επόμενες δεκαετίες,
θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το
πολιτικό σύστημα της χώ ρας.

Οδυαφρατισμός,
τουλάχιστον
στις επόμενες

δεκαετίες, θα
εξακολουθεί

νβχαρικτιι*

ρίξει το
πολιτικό
σύστημα
της χώρας

Ο κ. N íkos Μονζέλης είναι ομότιμος
καθηγητής Κοινωνιολογίας της L S E .

για το σ πίτι & οχι μονο
Φωτάκι πρίζας

Φωτάκι LED
νυχτός

Με διακόπτη και
ευλύγιστο λαιμό

2 διαφορετικοί τύποι:
α) Σε σχήμα κογχύλι

Ενδείκνυται

με 3 φωτάκια LED

για λυχνίες
Ε14/25 W att

β) Τετράγωνο φωτάκι
νυχτός με 5

Δεν εμπεριέχεται

φωτάκια LED

λυχνία

Λυχνία με κλιπ
• Με 9 φωτάκια LED
• Καλώδιο μήκους 1,65 cm
με διακόπτη
• 2 διαφορετικοί τύποι:
Μπλε ή πορτοκαλί χρώμα
• Ύψος έως 380 mm
• Με οδηγίες και τ
διεύθυνση
Service

1 1 99

Επιτραπέζιο
φωτιστικό
• Με 9 φωτάκια LED
• Καλώδιο μήκους 1.65 cm
με διακόπτη
• 2 διαφορετικοί τύποι:
Μπλε ή πορτοκαλί χρώμα
• Ύψος έως 410 mm,
διάμετρο βάσης 125 mm
• Με οδηγίες και
διεύθυνση
Τεμ
Service

Μ « , Ηλεκτρική σκούπα χωρίς
σακούλα Dirt Devil

pgrt Ηλεκτρική σκούπα με
ϊ§ * “ σακούλα Classic Dirt Devil

Κεντρικό φίλτρο με πτερύγια
Φίλτρο απαερίων υγιεινής
Όγκος δοχείου σκόνης 1,2 lit,
διάφανος κάδος σκόνης
εύκολος στο άδειασμα
Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου, μήκους
Σωλήνας αναρρόφησης 1,7 m
Ρύθμιση έντασης απορρόφησης
Επιχρωμιωμένος τηλεσκοπικός
σωλήνας

Σακούλα μικροσωματιδίων όγκου 4,5 Lit
(περ. 2 σακούλες)
Υγιεινό φίλτρο εξόδου αέρα
Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Ηλεκτρονική ένδειξη αλλαγής σακούλας
Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου, μήκους 8 m
Ρύθμιση έντασης αναρρόφησης
Επιχρωμιωμένος τηλεσκοπικός
Λ Λ
σωλήνας
Αξεσουάρ στη χειρολαβή

6,4 m
_
J
“

—
Q ^.

mp*
2000
Αξεσουάρ στη
χειρολαβή

Με αξεσουάρ
στη χειρολαβή

Σακούλες
μικροσωματιδίων

Με φίλτρο

κα θώ ς εττίσης κ α ι μεγα λύτερ η π ο ικ ιλ ία προϊόντω ν εντός των καταστημάτω ν μας!
Γραμμή εΡιτπηρέτησης π ελα τώ ν ROO - 1 1 1 - 3333 χω ρίς χρέω ση
>
τους.υ/\εςοιτιμές,χω
ρίςκ

ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ

■ Η προσυνεδριακή διαδικασία άρχισε και επίσημα

Τα παιχνίδια
συσχετισμών
στοΠαΣοΚ
Τ ι είπε μιλώντα8 στη συνεδρίαση
χηε Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής
ο κ. Ευάγγελος Β ενιζέλος
Ρεπορτάζ ΑΠΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ

Σ

ε παράμετρο των εξελίξεων ανα
μένεται ότι θα αναδειχθεί και πά
λι το εσωκομματικό παιχνίδι συσχετι
σμών σιο ΠαΣοΚ, δύο μήνες πριν από
την προγραμματισμένη ημερομηνία
διεξαγωγής του συνεδρίου και όσο
συνεχίζεται η γενική αναταραχή σιο
πολιτικό σκηνικό.
Η προσυνεδριακή διαδικασία ξε
κίνησε επισήμως από χθες, με τη λή
ξη των εργασιών της Κεντρικής Οργα
νωτικής Επιτροπής. Ο ι αναφορές στα
εσωκομματικά κυριάρχησαν κατά τη
διάρκεια της διήμερης συνεδρίασης
και οι ενδείξεις συντείνουν στο ότι αυ
τές θα συνεχιστούν και τις επόμενες
ημέρες και εβδομάδες.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου συμπεριέλα
βε στις νέες ομάδες εργασίας και δια
λόγου στελέχη του «ρεύματος», μετα
ξύ αυτών και τους κκ. Ευ. Βενιζέλο
και Α . Λοβέρδο. Την ίδια σπγμή είπε
ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν οι λο
γικές και οι όροι της «λευκής απερ
γίας» και της οργανωμένης εσωκομ
ματικής αντιπολίτευσης.
Μια από τις νέες ομάδες στελεχών
που δημιούργησε ο κ. Παπανδρέου
περιλαμβάνει τους κκ. Ευ. Βενιζέλο,
Α. Λοβέρδο, Κ. Σκανδαλίδη, καθώς
και τους κκ. Απ. Κακλαμάνη, Θ . Πά
γκαλο και την κυρία Φώφη Γεννή
ματα. Τα στελέχη αυτά θα συμμετάσχουν και σε κάποιες από τις επικεί
μενες συνεδριάσεις του πολιτικού συ
ντονιστικού οργάνου.
Αλλωστε τον ρόλο και την ενεργό
παρουσία του στις εξελίξεις επιβε
βαίωσε ο ίδιος ο κ. Ευ. Βενιζέλος, μι
λώντας στη συνεδρίαση της Κ Ο Ε Σ το
μεσημέρι του Σαββάτου, στην πρώτη
παρουσία του σε κομματική συνά
θροιση μετά την ανάδειξη προέδρου
σιο ΠαΣοΚ.
Απαντώντας στην πρόσκληση του
προέδρου του Π αΣοΚ για συμμετοχή
στον προσυνεδριακό διάλογο, ο κ. Βε
νιζέλος την αποδέχθηκε και περιέγραψε ένα πλαίσιο αρχών, με την εξής
επισήμανση: «Περιμένω οι τελικές

προγραμματικές θέσεις που θα προταθούν στο συνέδριο να ανταποκρί
νομαι σε αυτές τις ανάγκες και σε αυ
τές π ς αξιώσεις». Προσέθεσε δε ότι
«το να έχω να πω και κυρίως το να
μπορώ να πω ελεύθερα καινούργια,
ριζοσπαστικά και ειλικρινή, πράγ
ματα είναι όρος απαράβατος για την
παρουσία μου στην πολιτική».
Ο κ. Βενιζέλος συμφώνησε σιο ότι
η 11η Νοεμβρίου αποτελεί παρελθόν,
δήλωσε και πάλι εγγυητής της ενότη
τας, αλλά σημείωσε ότι δεν αρκούν οι
δικέςτου δεσμεύσεις. Τόνισε ότι «δεν

υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευ
ση αλλά ότι πρέπει να υπάρχει απρο
σχημάτιστη εσω κομματική δ η μ ο
κρατία» και συμπλήρωσε με έμφαση:

το Π αΣοΚ «πρέπει να σέβεται όλες

τις κοινω νικές πρωτοβουλίες, όλα
τα δίκτυα πολιτών και όλα τα δίκτυα
ιδεών». Μεταξύ άλλων υπογράμμισε
ότι σιο δίμηνο που μεσολάβησε από
τις εσωκομματικές εκλογές καταδείχθηκε ότι «το πρόβλημα του Π α ΣοΚ

δεν ήταν και δεν είναι ο εσωτερικός
εχθρός, οι δήθεν συνωμότες, δήθεν
εκλεκτοί εκδοτώ ν και δήθεν υπσνομευτές». Είπε ότι κάνουν κακό όσοι
καλλιεργούν την εσωστρέφεια και υπο
γράμμισε ότι «θέλουμε ένα Π α ΣοΚ

μεγάλο, κοινωνικά δίκαιο, που δεν
αποκλείει στελέχη σε τοπικό επίπε
δο μ ε κριτήρια του παρελθόντος».
Ο κ. Βενιζέλος απέρριψε τη λογι
κή του «ώριμου φρούτου» και μεταξύ
άλλων σημείωσε ότι «τέσσερις μήνες

μετά π ς εκλογές η κυβέρνηση και ο
Πρω θυπουργός εξέπεσαν και ακυ
ρώθηκαν πολιτικά».
Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Κ. Σκανδαλίδης επισήμανε τον κίνδυνο μετα
τροπής του ΠαΣοΚ σε Ενωση Κέντρου
και κάλεσε τον κ. Παπανδρέου να

Οι κκ. Ευ. Βενιζέλοβ (αριστερά), Χρ. Βερελήβ (στο μέσον) και Π. Κουκουλόηουλοβ προσέρχονται
στη συνεδρίαση τηβ Κεντρικήβ Οργανωτικήβ Επιτροπήβ του συνεδρίου
ανοίξει τον δρόμο της πραγματικής
αναγέννησης του κόμματος, θέτοντας
το δίλημμα : «Νέα μεταπολίτευση μ ε το

χωρήσουν τη μεγάλη ιστορική ανα
κατάταξη στο εσωτερικό του ελλη
νικού κράτους ή θα παίζουν ¡ego;».

Π α ΣοΚ ή μετα-ΠαΣοΚ εποχή;».

Ακολούθως οι επικείμενες εξελίξεις
στο εσωτερικό του Π αΣοΚ θα δρομο
λογηθούν, εκτός συγκλονιστικού απρο
όπτου, τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
Στο τέλος της εβδομάδας αναμένονται
η επισημοποίηση και οι ανακοινώσεις
για τη δημιουργία του Δήμου Ιδεών του
κ. Βενιζέλου. Ο χαρακτήρας της κίνη
σης θα είναι σαφώς πολιτικός και όπως
λένε πολλά στελέχη της εσωκομμαπκής
αντιπολίτευσης σιο ΠαΣοΚ δεν θα πε
ριορίζεται σε συζητήσεις και σε ακα
δημα ϊκές αναλύσεις. Η δη από την
προηγούμενη Παρασκευή, ο φερόμενος μέχρι σπγμής ως επικρατέστερος
για την ηγεσία του Δήμου, καθηγητής
κ. Δ. Τσάτσος, έχει αναφέρει ότι «ήλ

Με αφορμή τις αναφ ορές του κ.
Παπανδρέου σε εσωκομματικά μικρομάγαζα, ο κ. Σκανδαλίδης τον κά
λεσε να διαλύσει και όσα σχηματίζο
νται γύρω του και τον στηρίζουν. «Με

τρομάζει η εικόνα της ηττοπάθειας
και της μοιρολατρίας μας» είπε και δή
λωσε ότι ανπστέκεται στην ιδέα ότι ο
κ. Παπανδρέου θέλει ένα μικρό Π α
ΣοΚ. «Λεν είμαστε επίορκοι, πρέπει
να αλλάξουμε ρότα όλοι μαζί» υπο
γράμμισε ο πρώην γραμματέας του
κόμματος και προσέθεσε όπ «όλοι μα

ζ ί μπορούμε. Ο καθένας ξεχωριστά
γίνεται Δ ον Κιχώτης».
Μιλώντας σε αντίστοιχο πνεύμα νω
ρίτερα ο κ. Μ. Ανδρουλάκης είχε επισημάνει ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι
αν υπάρχει κόμμα και ηγέτης να αρ
πάξουν το τιμόνι και να πάνε τη χώρα
αλλού και έθεσε το ερώτημα: «Το Πα

Σ ο Κ και ο Γ . Παπανδρέου θα π ρ σ

θε η ώρα για τη δημιουργία ενός νέ
ου πολιτικού σχηματισμού», ενώ μί
λησε για την κρίση του δικομματισμού
και του ΠαΣοΚ.
Τις προηγούμενες ημέρες πάντως
στελέχη της βενιζελικής πλευράς σε

συζητήσεις τους σιη Βουλή μιλούσαν
για το ενδεχόμενο δημιουργίας ακό
μη και ενός νέου φορέα, θέτοντας ως
χρονικό ορίζοντα τις ευρωεκλογές.
Από τη σπγμή που θα ανακοινωθεί
επισήμω ς η δημιουργία και η λ ε ι
τουργία του «ομίλου», θα προγραμ
ματιστούν τουλάχιστον δύο εκδηλώ
σεις ως το συνέδριο, σπς οποίες ανα
μένεται και μια περισσότερο οργα
νωμένη έκφραση των «προβληματι
σμών». Στα μέσα Φεβρουάριου θα γί
νει εξάλλου η παρουσίαση του νέου βι
βλίου του κ. Βενιζέλου.
Ο ι διαφορές της επιχειρηματολο
γίας μεταξύ των πλευρών Βενιζέλου
και Παπανδρέου είναι ήδη αισθητές
και αναπτύσσονται με αφορμή και την
τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Ο κ. Πα
πανδρέου παρουσιάζει το Π αΣοΚ ως
πόλο αναγέννησης του πολιτικού συ
στήματος. Την ίδια σιηφή, στελέχη του
«ρεύματος» επισημαίνουν όπ το κόμ
μα «παραμένει παγιδευμένο και δεί

χνει να μη ν αντιλαμβάνεται όπ είναι
μέρος του πολιπκού προβλήματος».

■ Οι αντιμαχόμενεε παρατάΣειε του ΠαΣοΚ επιδιώκουν την προσέλκυση των μεσαίων εισοδημάτων,
τα οποία όμωβ απομακρύνονται και από τα δύο μεγάλα κόμματα

Αναζηιώνια§ τον μεσαίο χώρο
Ρεπορτάζ Π, ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ

Η

ανηπαράθεση Παπανδρέου - Βενιζέλου σχη
ματοποιείται σε «αναμέτρηση μοντέλων» για
την προσέγγιση των μεσαίων στρωμάτων. Η προ
σέλκυση των μεσαίων χωρίς την απώθηση των λαϊ
κών στρωμάτων αποτελεί ένας είδος πολιπκής «θε
ωρίας των πάντων» την οποία το Π αΣοΚ αναζη
τεί χωρίς προς το παρόν να βρίσκει. Οπως κατέδειξε ο κ. Ηλίας Νικολακόπουλος σε εκδήλωση
του Ο Π Ε Κ (Ομιλος Προβλημαπσμού για τον Εκ
συγχρονισμό της Κοινωνίας μας) την περασμένη
Τρίτη - αξιοποιώνιας στοιχεία από exit polls για το
Mega μεταξύ 1993 και 2007 - , τα μεσαία στρώ
ματα απομακρύνονται από τα δύο μεγάλα κόμμα
τα. Συγκεκριμένα το Π α Σ ο Κ συγκέντρωσε στις
εκλογές του 2007 τα μικρότερα ποσοστά των τε
λευταίων 15 ετών, τόσο μεταξύ των ελεύθερων
επαγγελματιών όσο και μεταξύ των μισθωτών του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο κ. Νικολακόπουλος επισημαίνει όπ «το 2 0 0 7 υποχώρησε

σημαντικά η υποστήριξη των δυναμικών στρω
μάτων προς τη ΝΔ χω ρίς να υπάρξει κύμα επι
στροφής στο ΠαΣοΚ».
Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου έχει επιχειρήσει να
προσεγγίσει τα μεσαία στρώματα πρωτίστως με
πειραμαπκά θεωρηπκά σχήματα (όπως η «συμμε
τοχική δημοκρατία» και οι «οριζόντιες διαχωρισπκές γραμμές») και λιγότερο με ένα συνεκπκό
πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Είναι
επίσης χαρακτηρισπκό όπ μόνο π ς τελευταίες ημέ
ρες προ των εκλογών του 2004 και του 2007 το
Π αΣοΚ έστρεψε την προσοχή του αποκλεισπκά
σια «λαϊκά στρώματα» - όπως, για παράδειγμα,
στους συνταξιούχους αγρότες. Αυτό έγινε στο πλαί-

σιο «επιχείρησης διάσωσης» από τον κίνδυνο μιας
ακόμη μεγαλύτερης ήττας, μη έχοντας ουσιασπκή
συνέχεια.
Η προσέλκυση των μεσαίων εισοδημάτων πα
ραμένει εξίσου προβλημαπκή. Βουλευτές και στε
λέχη του κόμματος επισημαίνουν όπ αμέσως μετά
την 11η Νοεμβρίου 2007 και την επανεκλογή του
κ. Παπανδρέου στην ηγεσία του Π α ΣοΚ ο κ. Κ.
Καραμανλής άνοιξε όλα τα θέματα - το Ασφαλι
στικό, την Ολυμπιακή, την Ενέργεια και τα Λιμά
νια - , υπολογίζοντας όπ η έλλειψη «μεταρρυθμιστικής αντιπρότασης» παγιδεύει το Π α Σ ο Κ σε
διαρκή ανππολιτευπκή αβεβαιότητα.
Ο ι 17.000 λ έξεις του σχεδίου «πολιτικών θέ
σεων» του κ. Μίμη Ανδρουλάκη, με τίτλο «70+1
θ έσ εις για την Επανίδρυση του Π α ΣοΚ » δεν
προβλέπεται να διαλύσουν την πυκνή ιδ εο λο 
γική και προγραμματική νέφ ω ση. Ο ι «επικρι
τές» του σχεδίου τονίζουν ότι δεν πρόκειται να
εντυπω σιάσει ούτε τα λα ϊκ ά ούτε τα μεσ α ία
στρώματα καθώ ς δεν περιέχει τίποτε περισσό
τερο από κ α λο λ ο γ ικ ά σ τοιχεία κα ι κ ά π οιες
ω ραίες ιδ έες για «πράσινη ανάπτυξη» και «θη
λυκό μέλλον». Σε ό,τι αφ ορά τον ρόλο του κρά
τους στην οικονομία οι θέσεις του κ. Π απαν
δρέου ενσωματώνουν προτάσεις για την ισχυ
ροποίησή του - όπως αυτές εκφράστηκαν από
την κυρία Λούκα Κατσέλη κατά τη συζήτηση
για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Ταυτόχρο
να ο π ρόεδρος του Π α Σ ο Κ φέρεται να υιοθε
τεί και εισηγήσεις που αναγνωρίζουν τον «πρώ
το ρόλο» της αγοράς. Πρόκειται επί της ουσίας
για «ισορροπία σ ε δύο β άρκες».
Αρκετά στελέχη επισημαίνουν ότι η «ισορρο
πία σε δύο βάρκες» χαρακτήρισε εν πολλοίς και

την πολιτική πρόταση του κ. Ευάγγελου Βενιζέ
λου. Ωστόσο, στην ομιλία του κατά τη συζήτηση
για τον προϋπολογισμό φαίνεται να προσδιόρισε
ορισπκά ότι το πολιτικό πρόβλημα είναι πρωτίστως η απάντηση στα ζητούμενα των μεσαίων ει
σοδημάτων. Ο «Δήμος Πολιτών» που ετοιμάζει
και ο οποίος θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Ιανου
άριου με αρχές Φεβρουάριου σκοπό έχει να συ
σπειρώσει τα πλέον δυναμικά στελέχη του «κοι
νωνικού Π αΣοΚ» σε ολόκληρη τη χώρα. Βεβαί
ως, η πλευρά Βενιζέλου θεωρεί κρίσιμο λάθος να
συγχέονται τα «μεσαία στρώματα» με τα «ικανο
ποιητικά εισοδήματα» και τα «λαϊκά στρώματα» με
το 20% των πολιτών που βρίσκεται κάτω από το
όριο της φτώχειας.
Το νέο «μοντέλο Βενιζέλου» σχεδόν ταυτίζει τα
«μεσαία εισοδήματα» με τα «λαϊκά στρώματα».

«Στα μεσαία εισοδήματα το πρόβλημα είναι εκρη
κτικό και πιστεύω ότι ε κ ε ί η κρίση πια έχει αρ
χίσει να μετατρέπεται σε κρίση πολιτικής νομι
μοποίησης της κυβέρνησης» επισήμανε στην ομι
λία του ο κ. Βενιζέλος. «Γίατίστα μεσαία εισοδή
ματα καταρρέει μια πεποίθηση και ένα σχέδιο
ζω ής. Καταρρέουν τα αυτονόητα και τα κεκτημένα». Ο κ. Βενιζέλος έχει συχνά υπαινιχθεί ότι η
επιφυλακτικότητα στην υιοθέτηση της στρατηγι
κής Σημίτη για τον εκσυγχρονισμό της χώρας δι
ευκόλυνε τη Ν Δ να πρωταγωνιστήσει στον κρίσι
μο χώρο των μεσαίων εισοδημάτων, προσφέρονια ς ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο μέσα από την
υπόσχεση των «μεταρρυθμίσεων». Κατ’ επέκταση
η «μεταρρυθμιστική αμηχανία» και η «εκσυγχρο
νιστική αρρυθμία» του Π αΣοΚ αποτελούν μεγάλο
μέρος της εξήγησης για την εκλογική ήττα του Σ ε
πτεμβρίου 2007.

