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Ο ι τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Ελλά δα  
δείχνουν ¿εκάθαρα ότι η  τάση αποδυνάμωσης 
τον δικομματισμού, η  οποία αποτυπώθηκε και 
στο αποτέλεσμα των εκλογών τον περασμένου 
Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται ακάθεκτη. Π α ρ ά λ

ληλα τα ποσοστά των μικρότερω ν κομμάτων 
ανεβαίνουν επιτρέποντας στις ηγεσίες τους να 
κάνουν όνειρα για σπάσιμο του φαύλου κύκλου 
εναλλαγήν των δύο μεγάλω ν κομμάτων στην 
είονσία και για συμμετοχή τους σε αυτήν.

Α π ό  πολλούς αναλυτές επισημαίνεται ότι ένα 
δικομματικό σύστημα μπ ορεί να καταντά β α 

ρετό λόγω  της μονοπώ λησης της είουσίας από «τους ίδιους και τους 
ίδιους», από την άλλη πλευρά όμω ς διασφαλίζει ακριβώς λόγω  αυ

τής της λυσιτελούς διαδικασίας την κυβερνητική 
σταθερότητα. Ω στόσο η αντίθετη άποψη υπο

γραμμίζει ότι η  ενίσχυση μικρότερων κομματι

κών σχηματισμών αποτελεί δείγμα υγείας του 
πολιτικού συστήματος.

Ανακύπτουν επομένω ς μ ια  σειρά ερωτήμα

τα: Π ο ια  είναι τα αίτια της κρίσης του δικ ομ- 
ματισμού; Μ π ο ρ εί και πρέπει αυτή να ανακο

π εί; Θ α  προκύψουν νέες συμμαχίες και σ χή

ματα απ ό αυτή την ε ΐέ λ ιΐη ; Κ α ι, τέλος, πόσο  
έτοιμη είναι η  ελληνική κοινω νία αλλά κυρίως 
ο ι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να αποδεχθούν 

μ ια  ενδεχόμενη αλλαγή προτύπου ώστε να την α ΐιοπ οιήσ ουν μελ

λοντικά προς όφ ελος της χώ ρας;

Κρίση του δικομματισμού ή τέλος εποχή8;
Τ Ο Υ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ε την περιοδική προσφυγή στις κάλπες δομούνται και αποδο- μούνται οι πλειο- ψ ηφ ίες που κυβερνούν και οι μειοψ ηφ ίες που αντιπολιτεύονται και οριοθετούνται οι τυπικοί κανονισμοί λειτουργίας ενός αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού παιγνίου που εξασφ αλίζει την αναγκαία «εναλλαγή» των οργανωμένων δυνάμεω ν ή κομμάτων στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Μ ολονότι δεν είναι θεσμικά επιβεβλημένη, η δημοκρατική εναλλαγή είναι ευκταία. Μέσω αυτής ανανεώνεται το πολιτικό προσωπικό και προφυλάσ- σεται η κοινωνία απότους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν ένας εσμός προσώπων, ένα κόμμα ή μια παράταξη μονοπωλούν μακροπρόθεσμα την εξουσία. Μ ε αυτή την έννοια, λοιπόν, ο δικομματισμός μπορεί να επαίρε- ται ότι είναι η ιστορικά απλούστερη, λυσιτελέσιερη και «οικονομικότερη» μορφή δημοκρατικής εναλλαγής. Η σύμπτυξη του ανεξάντλητου ριπιδίου των πολιτικών απόψεων και δυνάμεων σε δύο συμπαγείς και ανπκρισιές πολιτικές παρατάξεις φαίνεται να εγ- γυάται την έλλογη και αρμονική αναπαραγωγή των δομών της εξουσίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει μιαν αέναη «συσιημική κυβερνησιμότη- τα». Και επάνω ακριβώς σε αυτή τη βάση θεμελιώνεται η ιδεολογική καταξίωση ή ακόμα και η φετιχοποίη- ση του δικομματισμού ως κατηγορίας του πρακτικού πολιτικού λόγου που λόγω ακριβώς της λειτουργικής του απλότητας και αποτελεσματικότητας προσήκει κατ’ εξοχήν σπ ς περίπλοκες 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, εφαρμόσιμα και «συγκλίνοντα» κοινωνικά προ- τάγματα και να εμφανισθούν ως προφ ανείς και αναγκαίοι φ ορείς της εναλλαγής, αφήνοντας στα «μικρά» κόμματα την πολυτέλεια να εκφράζουν τις ουτοπικές θέσεις, τα μονο- θεματικά μελήματα, τις έμμονες αξια- κές προκαταλήψεις ή ακόμα και τα εκκεντρικά παραληρήματα που αρμόζουν στους περιθωριακούς. Ο  δι- κομματισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί πάγιο πολιτικό σύστημα. Είναι μια λυσιτελής συνταγή διακυβέρνησης που αρμόζει σπ ς «περιστάσεις».Μ ε αυτή την έννοια, τόσο οι ιστορικές προοπτικές όσο και η αξιακή συγκρότηση της δικομματικής προϊ- δέασης συναρτώνιαι σαφώς με την ευρύτερη συγκυρία. Ακόμα και αν η διαιώνισή του συναρτάται με την εσωτερική εξέλιξη των πολνπκοϊδεολο- γικών πόλων και από τα εκλογικά συστήματα που οριοθετούν τις πολιτικές στρατηγικές, η βιωσιμότητα της πολωτικής οργάνω σης της δη μοκρατικής εναλλαγής εξαρτάται από την ευρύτερη εξέλιξη της πάντα μεταβαλλόμενης πρόσληψης του αντικειμένου και των περιορισμώ ν της πολιτικής παρέμβασης στην κοινωνία . Από την ίδια τούτη λογική φύση, το αίτημα της τακτικής «δημοκρατικής εναλλαγής» θεμελιώνεται ρητά ή σιω πηρά σε μια  γενικευμένη συναίνεση ως προς τα όρια και τις αρ- μοδιότητεςτου πολιτικού. Οταν προτάσσονται ή «απειλούνται» θεμελιώδ εις  αλλαγές στην οργάνω ση των κοινωνικών σχέσεων, δεν μπορεί καν να  τίθεται θέμα «αρμονικής δ η μ ο κρατικής πολιτικής εναλλαγής»: καμία κοινωνία δεν μπορεί να αντέχει ή να επιδιώκει συνεχείς, διαδοχικές και εν δυνάμει αλληλοακυρω νόμε- νες ρήξεις ή ανατροπές. Ο  δικομμα- τισμός δεν εγγυάται λοιπόν απλώς τη

μεθοδευμένη εξυπηρέτηση του ανα- κουφ ισπκού αιτήματος για αναπαραγωγή μιας ιστορικά αποκρυσταλλω μένης κοινωνικής 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 κατά πολύ τις εξελίξεις που εκτυλίσσονται στα στενά πλαίσια μιας οποιοσδήποτε κοινω νίας. Α κόμα  και αν, αναπόφ ευκτα, οι συνεχείς δια κυμά νσ εις των εκλογικώ ν αποτελεσμάτων συναρτώνιαι σαφ ώ ς με τα εκλογικά συστήματα, με την εξέλιξη της αξιοπιστίας και της φερεγγυότη- τας των συγκεκριμένων «κομμάτων εξουσίας» που διεκδικούντην ψήφο των πολιτών, με την αύρα και την επι- δεξιάτητατων πολιτικών ηγεσιών, με την προγραμματική επάρκεια των κομματικών εξαγγελιών ή ακόμα και με τυχαίες παραμέτρους που συχνά επηρεάζουν την πτερόεσσα λαϊκή βούληση, οι μακροσκοπικοί όροι που πρέπει να συντρέχουν για την απρόσκοπτη αναπαραγωγή μιας λειτουργικής «δικομματικής συναίνεσης» θα πρέπει να αναζητηθούν στους ευρύτερους μετασχηματισμούς των συλλογικώ ν αναπαραστάσεω ν για την πολιτική και το πολιτικό.Κ αι στο σημείο ακριβώ ς αυτό οι κ ο ιν ω ν ίες  μ α ς  φ α ίνετα ι να  β ρ ίσκονται σε καμπή. Μ έρα με τη μ έρα τα θεμέλια  της καταναγκαστικά α ισ ιό δ ο ξη ς «νεοφ ιλελεύθερης συν α ίν εσ η ς»  που α ντα να κ λούντα ν στην παγίωση των παγιωμένων δ ικομματικώ ν μορφ ώ ν εκπροσώ πησ η ς μ ο ιά ζο υ ν  να  κ λο νίζο ντα ι και να  μετατοπίζονται π ρος άγνωστη κατεύθυνση. Εκ παραλλήλου με την οικουμενική αίσθηση μια ς αύξου-
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σα ς πολιτικής ετερονομίας, τα σω- ρευ όμενα  κοινω νικά α δ ιέ ξο δ α , η καταπελτώ δης α ύξη σ η  τω ν ο ικ ο νομικώ ν ανισοτήτω ν, ο ι απ οκλεισ μ ο ί, η α νερ γ ία , η επελα ύνουσ α  φτώχεια και η γενικότερη α να ξιο- πιστίατου πολιτικού λόγου οδηγούν ολοένα ευρύτερες μά ζες στην απαισ ιο δ ο ξία , στην αβουλία, στην απόγνωση και στην α ηδία . Μ ε προφ αν ές  αποτέλεσμα την προϊούσα εξα- τομίκευση των προοπτικών και των φαντασιώσεων, την άνθηση των κάθε λογής ανορθολογισμώ ν, την αύ- ξουσ α  α δια φ ορία , αποστασιοποίηση και αποπολιτικοποίηση, αλλά ταυτοχρόνω ς και τη διάχυση ενσυνείδητα «αντισυστημικών» πολιτικώ ν επιλογών.Μ ε αυτή την έν ν ο ια , η παρατηρούμενη αυξημένη «ακροαματικότητα» τω ν μικρώ ν κομμάτω ν δ εν
( απηχεί τόσο μια βούληση δια μα ρτυ ρία ς ό σ ο  μια  γενικευμένη ρήξη με την ίδια την ιδέα της συναίνεσης. Κ α ι αυτός είναι και ο  λόγος για τον οπ ο ίο  θ α  ήταν μ είζο ν  σφ άλμα να προδικάσει κανείς τους όρους μιας επικείμενης ανα-χειραγώγησηςτης «κατά τεκμήριον έλλογης» ΚΟινής γνώ μης, η οποία «οφείλει» να  επα- νέλθ ει στις δ ο κ ιμ α σ μ ένες συνταγές της «δικομματικής δημοκρατικής αρμονίας». Βρισκόμαστε ίσω ς ενώ π ιο ν εν ό ς  «τέλους εποχής»
( όπου η δικομματική ρητορεία  θα είν α ι πλέον αδύνατον να π ροδια γ ρ ά φ ει το υ ς ό ρ ο υ ς  της μελλοντικής πολιτικής εκπροσώ πησης. Το μέλλον των κομματικών συστημάτω ν συναρτάται με τους ρυθμού ς α π ο σ ύνθ εσ η ς τω ν κοινω νιώ ν, οι ο π ο ίες  μ έσ α  α κ ρ ιβ ώ ς από τη δ ικομματική πολιτική φίμωση έχουν ήδη αγγίξει τα όριά  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

ίναι α λή θεια  ότι το τελευταίο διάοτημα π ληθαίνουν τα ση-
■  μ όδια  που δείχνουν ότι η ελληνική πολιτική τάξη διέρχεται μια σοβαρή δοκιμασία. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας άτυπης αλλά πραγματικής δ ια δ ικα σ ία ς κρίσης εμπιστοσύνης μερίδαςτω ν πολιτών έναντι των πολιτικώντους εκπροσώπων, ιδιαίτερα έναντι των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, της Ν Δ  και του Πα- Σ ο Κ . Κρίση άτυπη, καθόσον αυτή δεν έχει προσλάβει μ α ζικά  χ α ρ α κτηριστικά α π ο νο μ ιμ ο π οίη σ ή ς τους, ούτε για την ώ ρα αποτυπώ- νεται με θεαματικό τρόπο σε εκλο γικές αναμετρήσεις πρώ της τάξε- ω ς, όπ ω ς είν α ι ο ι β ο υλευ τικ ές εκλογές. Α λλά  και κρίση πραγματική , κα ι μάλιστα δ ιευ ρ υ ν ό μ εν η , αφ ού, όπως δείχνουν πολλές έρευν ες  γνώ μ η ς, η α π οστασιοπ οίηση τω ν πολιτώ ν έναντι των π α ρα δε- δο μ ένω ν κομμα τικώ ν ταυτίσεω ν πολλα π λασ ιά ζετα ι, την ίδ ια  στιγμή που νέοι ταυτοτικοί αστερισμοί μοιάζουν να επιζητούν τη δημόσια ανα γνώ ριση κα ι θ εσ μ ο π ο ίη σ ή  τους. Α ρα γε, α ρκεί μια τέτοια δ ια πίστωση για να  εξισ ώ σουμε αυτή την κρίση εμπ ιστοσύνης στον δι- κομματισμό με ένα ορισμένο τέλος του και, στο πλαίσιο αυτό, να φα-

ντασθούμε μ ια  ενδεχόμενη  μετάβαση σε έναν (νέο) διπολισμό;Ο ι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί τη στιγμή αυτή παρά να είναι επισφαλείς. Και γιατί τα κοινωνικά μηνύματα δεν εκφράζονται με συντεταγμένο και ομόρροπο τρόπο, όπως ως έναν τουλάχιστον βαθμό αυτό συνέβαινε στην πρωτο-με- ταπολιτευτική π ερ ίο δ ο , αλλά και επειδή το προαναγγελθέντέλοςτων μεγάλω ν πολιτικών σχηματισμών, όπω ςτους γνωρίζουμε σήμερα, δεν έχει λάβει χώρα. Παραδείγματος χάρη , η Ν έα Δημοκρατία, τουλάχιστον ως και την εκλογική αναμέτρηση της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, επέδειξε εξαιρετική αντοχή στην αφ 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  μό λις πριν από δύο μήνες κατόρθωσε να κινητοποιήσει έναν πολύ σημαντικό αριθμό μελών και φίλων του στη διαδικασία της προεδρικής κομματικής εκλογής.Εν τούτοις, και παρά την όπ οια  αντικειμενική δυσκολία ανάγνωσης των βαθύτερων αλλά και αντιφατικών κοινωνικών τάσεων, ορισμένα μονιμότερα κοινω νικά χαρακτηριστικά συνεχίζουν να διαδηλώ νουν την ύπαρξή τους προσδιορίζοντας ττς πολιτικές συμπεριφορές. Ενα ευ-

Για έναμέρος του πληθυσμού ο δικομμα-τισμός εξισώ νεται με «κατεστημένο»

ρύτερο, διαπ ολπ ικό, διιδεολογικό και διακομματικό, ρεύμα «αντίστασης» στις πραγματικές ή φαντασια- κές απ ειλές κατά των κοινω νικώ ν κατακτήσεων αλλά και σε ό,τι θεωρείται ότι προσβάλλει την «ελληνικότητα» συνεχίζει να αποτελεί, για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, βασικό κριτήριο της πολιτικής τους συμπεριφ οράς. Μ έσα σε ένα πλαίσιο π α γκοσμιοπ οίησης, η εθνικο-κοι- νωνική ταυτότητα και οι απορρέου- σες από αυτήν πραισικές, πέρα από οποιαδήποτε αξιολογική κρίση την οποία μπορεί να εκφέρει ο καθένας γ ι’ αυτές, εμφ ανίζονται να δίνουν τον τόνο σε κοινω νικές και πολιτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες όλο και δυσκολότερα πλέον ενσωματώνονται στη φ υσιογνω μία και στις «δράσεις» των κομμάτων εξουσίας.Με την έννοια αυτή, η δοκιμασία του δικομματισμού οφείλεται, ακριβώς, σε έναν ιδιόμορφ ο εθνικο-κοι- νωνικό αποχρωματισμό των κομματικών διακυβευμάτω ν του, στην εμπράκιως συναινετική σύγκλιση των φορέωντου προς ένα μυθικό κοινωνικό κέντρο και, συνεπώς, στην αδυναμία αντιπροσώπευσης διακριτών σχεδίω ν διακυβέρνησης. Ετσι, για ένα μέρ ος του πληθυσμού ο δικομ- ματισμός εξισώνεται με «κατεστημένο». Ο ι πολιτικές ελίτ, ενώ φαίνεται να έχουν κατανοήσει τη φαινόμενό-
Τ ο όνομα, το άτιμο -  το καταραμένο
ΤΟΥ Γ. Η. ΚΡΙΜ ΠΑ

ίμασιε μικρός τόπος, οι άνθρωποι και τα πράγματα έχουν το όνομά τους -  και το ξέρουμε, αυτό ξέρουμε, γι’ αυτό νοιαζόμαστε. Το όνομα όμως κληρονομείται, οι γόνοι το φέρουν, το εξαργυρώνουν -  μάλλον τους το εξαργυρώνουν άλλοι. Ετσι το σημερινό δίδυμο Καραμανλής - Παπανδρέου είναι απότοκο της συγκυρίας- ένας άτεκνος είχε ανί- ψι και ένας πολύτεκνος είχε πρωτότοκο. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι βολετή: το ανίψι διογκώθηκε μα δεν μεγάλωσε, το πρωτότοκο ξεράθηκε πριν ωριμάσει.Ο ι μικροβιολόγοι της πολιτικής μας κατάστασης το λένε αυτό «κρίση του δικομματισμού» -  λες και πότε η Ελλάδα δεν είχε, επί της ουσίας, δικομ- ματισμό και πώς, μοναδική απ’ ολάκερη την παγκόσμια ιστορία, θα μπορούσε να μην έχει; Εξάλλου, τι πάει να πει κρίση του δικομματισμού; Καλό, κακό, ουδέτερο ή μήπως τελικά άνευ σημασίας -  οπότε και γιατί το μιλάμε; Πρόκειται για υπεκφυγές.Το όνομα δεν είναι ποτέ αμελητέα ποσότητα, παντού και πάντα -  η κληρονομιά του όμως είναι μια άλλη ιστορία: όπως και για το πέρασμα από το ρόδο στο όνομα του ρόδου και τ’ ανάποδο διαμεσολαβεί η φαντασίωση, στην πολιτική η συλλογική φαντασίωση. Οπου ξανά και ξα νά  και το παιδί του τυραννοκτόνου Κρόμβελ λεγόταν Κρόμβελ μα τα ’κάνε θάλασσα, το όνομα στέρεψε.Η  συλλογική φαντασίωση, πάντα αναγκαία, μπορεί να είναι μονάχα
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οπτασία. Τα δύο όντως φαντασιωη- κά ονόματα που κυριάρχησαν από τη Μεταπολίτευση ως εδώ ανπσιοίχιζαν σε συγκεκριμένους πραγματικούς ανθρώπους: το πρώτο όνομα, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπερτιμημένο και υπερτιμούμενο, το δεύτερο, του Ανδρέα Π απανδρέου, υποτιμη- μένο και ακόμη υποπμούμενο. Χρειάστηκε και χρειάζεται τρομακτική δόση συλλογικής φαντασίωσης για να πραγματωθεί το πέρασμα συλλογικής πολιτικής αφοσίωσης από τους γεννήτορες στους επιγόνους, αυτό δ η λαδή που, έστω διατακτικά, ακόμη ζούμε.Γιατί όντως ζούμε -  ποιος θα το αμφισβητήσει; - τ η  μηδενική οντότητα της πολιτικής γύμνιας, ίσως χειρότερο, της ισχνότητας. Αχαμνοί επίγονοι των ονομάτων τους, πωλούμενοι με τις σύγχρονες μεθόδους ως εμπορεύματα με εποχικές εκπτώσεις, ανδρείκελα οντοτήτων τις οποίες προσβάλλουν 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 δύσμοιρος αυτός διάβολος; Οπως πάντα, όταν δεν θέλεις να αλέσεις, κάτι θα βρεις να κοσκινίσεις. Διότι ποιος, τέλος πάντων, είναι αυτός ο «δικομ- ματισμός», πού και ως προς τι ακριβώς Γτταίεΐ; Δηλαδή, ποιος «άλλος» ή πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι;Η  βαθύτατα δημοκρατική όσο και «εθνική» δική μας, η μικρο'ίδιοκτη- σιακή αντίληψη της πολιτικής, άρα και της δημοκρατίας, είναι καταδι

κασμένη να λέει και μαζί να ξελέει: η «πολιτική» (δηλ., η σύγκρουση) χρειάζεται μεν αλλά βλάπτει, η «πολιτική» (δηλ., ο πολιτικός αγών) ανυψώνει μεν αλλά διχάζει, η πολιτική σύγκρουση (οχ! πονεί...) είναι αναπόφευκτη αλλά αυτής πάντα προέχει ο  «καλύτερος για όλους μας και καλύτερα ακατονόμαστος» συμβιβασμός, πάντως η τελική (φ ρικτός-τόσο εθνικοσοσια- λισιικός-όρος) «συναίνεση» είναι το ποθούμενο-ζητούμενο, άρα η θέση πρέπει εκ προοιμίου να υποφέρειτην αντίθεση, έστω καθυποτασσόμενη -  αδελφέ.Π ώ ς όμως μπορεί να υπάρξει συναίνεση χωρίς και πρότερα από την έκβαση της σύγκρουσης; Σύγκρουση, όμως; -ό χ ι κι έτσι. Επιλεξόμεθα μάλλον ημείςτο ανώδυνον ή -  ακόμη καλύτερο -τ η  φαντασίωση του ανώδυνου. Αντί για την πραγματικότητα, καλύτερη η εικόνα της, καλύτερη και από την εικόνα της η φαντασπκή της μορφή, τα φανταστικά πρόσωπα, τα ανύπαρκτα, 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 ενστερνίζονται (ω, υπέροχα στέρνα) τη συλ- λογικότητα, 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 προσβλέπουν σε αυτό που όντως θέλουμε. Τα δίδυμα πολιτικά μας ονόματα είναι το πραγματικό μας εμείς, το υποκατάστατο της συλλογικής μας

λογία της δυσπισπας των πολιτικών επιλογών μιας μερίδας πολιτών, αδυνατούν, παρ’ όλα αυτά, να απεγκλωβιστούν απόταμεταρρυθμισηκάτους σχέδια. Στην πραγματικότητα, ο δι- κομματισμός μοιάζει εγκλωβισμένος στον μεταρρυθμ-ισμό ως ιδεολογία, ανεξάρτητα απότο κοινωνικότης κόστος 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 «ώριμων» μεταρρυθμίσεων με την παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων που τουλάχιστον θα αποτρέπουν το φάσμα της κοινωνικής πτώσης για μια διευ- ρυνόμενη μερίδα του πληθυσμού. Αλλά το πρόβλημα της δοσολογίας δεν είναι ποσοτικό. Συναρτάται με μια προϊούσα φιλελευθεροποίηση των πολιτικών επιλογών, όπου το κράτος έχει πάψει πλέον να αποτελεί τον ηθι- κο-πολιτικό εγγυητή του κοινωνικού συμφέροντος. Αυτή η έμπρακτη απο- νομιμοποίηση του κράτους υπονομεύει και την κοινωνική αντιπροσω- πευτικότητα, την κοινωνική κεντρικότητα των κομμάτων εξουσίας.
Ο  κ. Α  νδρέας Πανταζόπουλος είναι 
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήμης στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ονιότητας-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 -  απο- τύχει οικτρά. Από πότε;Από την αρχή. Ο ι διαδικασίες διαδοχής -  από τους φυσικούς ή θεσμικούς γεννήτορες -  ήταν ιλαροτραγωδία. Ηπρότερη προετοιμασίατωνηγε- τών (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, σιο  ανύπαρκτο πλαίσιο που το καθορίζει, τσουλάει ακόμη. Και ίσως σύντομα κάποιο άλλο συγκυριακό ψευδογεγονός να την υπογραμμίσει -τ η ν  ανυπαρξία εννοώ.Εντω μεταξύ και κατά φύσινλείπει -  δομικά, θα πουν οι μικροβιολόγοι της πολιτικής μας ζω ή ς - η οργή, καθ’ ότι κι αυτή αποδόθηκε με υπεργολαβία στα πολλαπλά της θεατράκια, μας σώζουν ως από μηχανής θεός. Και μαζί η όποια Ελλάδα -  αυτό δεν είναι το όνομά της; -  μικραίνει. Π ρος ώρας. Η οργή όμως δουλεύει. Και οι αρχιτέκτονες του κόσμου τούτου μεριμνούν ενόσω οι δρώντες παρέα με τα πιόνια του τρέχοντος παιγνίου εκτί- ουν τον χρήσιμο βίο.
Ο  κ. Γιώργος Η . Κριμπάς 
είναι ομότιμος καθηγητής 
τον Πανεπιστημίου Α  θη νών.
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Θ α  επιβιώσω  
για αρκετά δεκαετίες
ΤΟΥ Ν. ΜΟΥΖΕΛΗ

Πέρα από το όπ το εκλογικό σύστημα δεν εννοεί τα μικρά 
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 μίζω  ότι η απογοήτευση των ψ ηφ οφ όρω ν από τα δύο κόμματα εξουσίας και η στροφή προςτα μικρά κόμματα δεν θα οδηγήσει σιην έκλειψη του δικομματισμού. Είναι απλώς μια έκφ ραση δια μα ρτυρία ς απέναντι στις δύο μεγάλες κομματικές παρατάξεις που αδυνατούν να αμβλύνουν τα πελατειακά και λάίκισιικά χαρακτηριστικά τους. Αυτή η έκφραση διαμαρτυρίας όμω ς δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα οδηγήσει σιη μαζική καταψήφισή τους στις επόμενες εκλογές.Π έρα από το ότι το εκλογικό σύστημα δεν ευνοεί τα μικρά κόμματα, ένας άλλος βασικός λόγος επιβίω σης του δικομματισμού είναι πως και τα τρία μικρά  κόμματα έχουν προγράμματα που είναι και ασαφή και μη υλοποιήσιμα σ ιις  σημερινές συνθήκες.
Τ ο Κ Κ ΕΤο Κ Κ Ε , έχοντας ω ς βασικό στόχο την έξο δ ο  της χώρας από την ΕΕ και την υπέρβαση του καπιταλισμού, προτείνει λύσεις που δεν είναι εφικτές στο πλαίσιο της σημερινής παγκοσμιοποίησης. Είναι ελάχιστοι οι ψ ηφ οφ όροι που θα επ ιλέξουν να υποστούν τα αρνητικά αποτελέσματα μια ς ενδεχόμενη ς εξό δ ο υ  από την Ε Ε  (διεθνής απομόνω ση, κρατικισμός, μείωση του παραγό- μενου πλούτου, μείωση του επιπέδου ζω ής κτλ.), έχοντας ως απώτερο σκοπό την επίτευξη νεο-λενινι- σιικού παραδείσου. Το πιο πιθανό είναι πως με την έκλειψη της γενιάς του Εμφ υλίου το Κ Κ Ε  θα ακολουθήσει τον δρόμο των άλλων ευρωπαϊκών κομμουνιστικών κομμάτων: τον δρόμο της ριζικής συρρίκνωσης -  αν όχι εξαφ άνισης.
Ο  Λ Α Ο ΣΟ σο για τον Λ Α Ο Σ  η άκρατη πατριδοκαπηλία του τον καθιστά απαράδεκτο από την πλειοψ ηφ ία των πολιτών οι οποίοι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τα καταστροφικά αποτελέσματα του πολιτικού μ α ξιμαλισμού που προω θεί. Ενός μ α ξιμαλισμού που οδηγεί στα αντίθετα από τα επιδιω κόμενα αποτελέσματα (π.χ. το πρόβλημα της ονομασίας στο Μ ακεδονικό). Ο σ ο  για τις ξε- νοφ οβ ικές και ρατσιστικές καταβολές της άκρας Δ εξιά ς, αυτές μπορεί να είναι ελκυστικές σε μικρή μειοψηφία πολιτών, ανατίθενται όμως στην κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα της χώ ρας και στα βασικά ανθρώπινα δικαιώ ματα που η Ε Ε  ασπά- ζεται.

Ο Σ Υ Ρ Ι Ζ ΑΟ  ΣΥ Ρ ΙΖ Α  είναι το μό νο  μικρό κόμμα που μακροχρόνια μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από τη σημερινή πολιτική κρίση. Για να γίνει όμω ς αυτό θα πρέπει να κυριαρχήσουν μέσα στο κόμμα δυνάμεις που στοχεύουν σε ένα ριζοσπασπκό μεν, αλλά σ ο σ ια λδη μο κ ρ α τικό  πρόγρα μμα . Ενα πρόγραμμα ικανό από τη μια να διαφ οροποιήσει το κόμμα σαφώ ς από το Κ Κ Ε , ενώ από την άλλη να προτείνει ρεα λιστικές λύ σ εις , απ οδεκτές από μερ ίδ α  των μ εσαίω ν στρωμά- των.Κατάτη γνώμη μου ο ΣΥΡΙΖΑ δ εν  διαθέτει για την ώ ρα τέτοιο πρόγραμμα. Επιπλέον, αν και όταν δημιουργη- θεί, το κόμμα θα διευρύνει μεν την εκλογική βάση του, δεν θα μπορέσει όμω ς να σπ άσει το κυρίαρχο δικομματικό πολιτικό σύστημα. Η  π ρόσβασή του στην εξουσ ία  θα γίνει δυνατή μό νο  μέσω συμμαχίας με το Π α Σ ο Κ .Τ έλ ο ς, μιλώ ντας για κομματικές συμμαχίες, οι εμπειρίες τέτοιων συμμαχιών και στον 19ο αιώνα και στον 20ό ήταν πάντα αρνητικές. Είναι για αυτό τον λόγο που μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων πιστεύει, σωστά κατά τη γνώμη μου, πως η τυχόν έκλειψη του δικομματισμού θα οδηγήσει σε αδύναμες κυβερνήσεις και σε ενδημική πολιτική αστάθεια. Για- τί, αντίθετα με τη ν κατάσταση σε άλλες ευρω παϊκές χώ ρες, η πολιτική κουλτούρα μ α ς είναι μ ά λλο ν συ- γκρουσιακή παρά συναινετική. Γ ι’ αυτό η συνεργασία μεταξύ κομμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού συχνά η διακομματική συνεργασία θεωρείται προδοσία.Για όλουςτους παραπάνω λόγους νομίζω  πως ο δικομματισμός, τουλάχιστον στις επόμενες δεκαετίες, θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα της χώ ρας.

Οδυαφρα-
τισμός,τουλάχιστον

Wστις επόμενεςδεκαετίες, θαεξακολουθεί
νβχαρικτιι*
ρίξει τοπολιτικό
σύστηματης χώρας

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

από Πέμπτη 24 Ιανουάριου

|| Μήλα 
κόκκινα

* ε  - Το κιλό
Τομάτα

Το κιλό

Φωτάκι LED 
νυχτός

Φωτάκι πρίζας
Με διακόπτη και 

ευλύγιστο λαιμό 

Ενδείκνυται 

για λυχνίες 

Ε14/25 Watt 

Δεν εμπεριέχεται 

λυχνία

2 διαφορετικοί τύποι: 

α) Σε σχήμα κογχύλι 

με 3 φωτάκια LED 

β) Τετράγωνο φωτάκι 

νυχτός με 5 

φωτάκια LED

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

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

Μ « , Ηλεκτρική σκούπα χωρίς 
σακούλα 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 6,4 m
Σωλήνας αναρρόφησης 1,7 m
Ρύθμιση έντασης απορρόφησης _  —
Επιχρωμιωμένος τηλεσκοπικός J  Q ^ .
σωλήνας “

mp*
2000

Με αξεσουάρ Σακούλες 
στη χειρολαβή μικροσωματιδίων

Αξεσουάρ στη 
χειρολαβή

Με φίλτρο

για το σπίτι & οχι μονο

καθώς εττίσης και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων εντός των καταστημάτων μας!
Γραμμή εΡιτπηρέτησης πελατών ROO - 1 1 1 - 3333 χωρίς χρέωση

> τους. υ/\ες οι τιμές, χωρίς κ
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■  Η προσυνεδριακή διαδικασία άρχισε και επίσημα

Τα παιχνίδια
συσχετισμών
στο ΠαΣοΚ
Τ ι είπε μιλώντα8 στη συνεδρίαση 

χηε Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής 
ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος

Οι κκ. Ευ. Βενιζέλοβ (αριστερά), Χρ. Βερελήβ (στο μέσον) και Π. Κουκουλόηουλοβ προσέρχονται 
στη συνεδρίαση τηβ Κεντρικήβ Οργανωτικήβ Επιτροπήβ του συνεδρίου

Ρεπορτάζ ΑΠΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ

Σε παράμετρο των εξελίξεων αναμένεται ότι θα αναδειχθεί και πάλι το εσωκομματικό παιχνίδι συσχετισμών σιο ΠαΣοΚ, δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου και όσο συνεχίζεται η γενική αναταραχή σιο πολιτικό σκηνικό.Η προσυνεδριακή διαδικασία ξεκίνησε επισήμως από χθες, με τη λήξη των εργασιών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής. Οι αναφορές στα εσωκομματικά κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της διήμερης συνεδρίασης και οι ενδείξεις συντείνουν στο ότι αυτές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Ο  κ. Γ. Παπανδρέου συμπεριέλαβε στις νέες ομάδες εργασίας και διαλόγου στελέχη του «ρεύματος», μεταξύ αυτών και τους κκ. Ευ. Βενιζέλο και Α . Λοβέρδο. Την ίδια σπγμή είπε ότι πρέπει να εγκαταλειφθούν οι λογικές και οι όροι της «λευκής απεργίας» και της οργανωμένης εσωκομματικής 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 συμμετά- σχουν και σε κάποιες από τις επικείμενες συνεδριάσεις του πολιτικού συντονιστικού οργάνου.Αλλωστε τον ρόλο και την ενεργό παρουσία του στις εξελίξεις επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κ. Ευ. Βενιζέλος, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κ Ο ΕΣ το μεσημέρι του Σαββάτου, στην πρώτη παρουσία του σε κομματική συνάθροιση μετά την ανάδειξη προέδρου σιο ΠαΣοΚ.Απαντώντας στην πρόσκληση του προέδρου του ΠαΣοΚ για συμμετοχή στον προσυνεδριακό διάλογο, ο κ. Βενιζέλος την αποδέχθηκε και περιέ- γραψε ένα πλαίσιο αρχών, με την εξής επισήμανση: «Περιμένω οι τελικές 
προγραμματικές θέσεις που θα προ- 
ταθούν 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 ενότητας, αλλά σημείωσε ότι δεν αρκούν οι δικέςτου δεσμεύσεις. Τόνισε ότι «δεν 
υπάρχει εσωκομματική αντιπολίτευ
ση αλλά ότι πρέπει να υπάρχει απρο
σχημάτιστη εσω κομματική δη 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 καταδεί- χθηκε ότι «το πρόβλημα του Π αΣοΚ  
δεν ήταν και δεν είναι ο εσωτερικός 
εχθρός, οι δήθεν συνωμότες, δήθεν 
εκλεκτοί εκδοτών και δήθεν υπσνο- 
μευτές». Είπε ότι κάνουν κακό όσοι καλλιεργούν την εσωστρέφεια και υπογράμμισε 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 λογική του «ώριμου φρούτου» και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι «τέσσερις μήνες 
μετά π ς εκλογές η κυβέρνηση και ο 
Πρωθυπουργός εξέπεσαν και ακυ
ρώθηκαν πολιτικά».Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Κ. Σκαν- 
δαλίδης επισήμανε τον κίνδυνο μετατροπής του ΠαΣοΚ σε Ενωση Κέντρου και κάλεσε τον κ. Παπανδρέου να
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ανοίξει τον δρόμο της πραγματικής αναγέννησης του κόμματος, θέτοντας το δίλημμα: «Νέα μεταπολίτευση μ ε το 
Π αΣοΚ  ή μετα-ΠαΣοΚ εποχή;».Με αφορμή τις αναφορές του κ. Παπανδρέου σε εσωκομματικά μι- κρομάγαζα, ο  κ. Σκανδαλίδης τον κάλεσε να διαλύσει και όσα σχηματίζονται γύρω του και τον στηρίζουν. «Με 
τρομάζει η εικόνα της ηττοπάθειας 
και της μοιρολατρίας μας» είπε και δήλωσε ότι ανπστέκεται στην ιδέα ότι ο κ. Παπανδρέου θέλει ένα μικρό ΠαΣοΚ. «Λεν είμαστε επίορκοι, πρέπει 
να αλλάξουμε ρότα όλοι μαζί» υπογράμμισε ο πρώην γραμματέας του κόμματος και προσέθεσε όπ «όλοι μα
ζ ί μπορούμε. Ο  καθένας ξεχωριστά 
γίνεται Δ ον Κιχώτης».Μιλώντας σε αντίστοιχο πνεύμα νωρίτερα ο κ. Μ. Ανδρουλάκης είχε επι- σημάνει ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει κόμμα και ηγέτης να αρπάξουν 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

χωρήσουν τη μεγάλη ιστορική ανα
κατάταξη στο εσωτερικό του ελλη
νικού κράτους ή θα παίζουν ¡ego;».Ακολούθως οι επικείμενες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ θα δρομολογηθούν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, 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 κίνησης θα είναι σαφώς πολιτικός και όπως λένε πολλά στελέχη της εσωκομμαπκής αντιπολίτευσης σιο ΠαΣοΚ δεν θα περιορίζεται σε συζητήσεις και σε ακαδημαϊκές αναλύσεις. Η δη από την προηγούμενη Παρασκευή, ο φερόμε- νος μέχρι σπγμής ως επικρατέστερος για την ηγεσία του Δήμου, καθηγητής κ. Δ. Τσάτσος, έχει αναφέρει ότι «ήλ
θε η ώρα για τη δημιουργία ενός νέ
ου πολιτικού σχηματισμού», ενώ μίλησε 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 ακόμη και ενός νέου φορέα, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα τις ευρωεκλογές.Από τη σπγμή που θα ανακοινωθεί επισήμως η δημιουργία και η λ ειτουργία του «ομίλου», θα προγραμματιστούν τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις ως το συνέδριο, σπς οποίες αναμένεται και μια περισσότερο οργανωμένη έκφραση των «προβληματισμών». Στα μέσα Φεβρουάριου θα γίνει εξάλλου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του κ. Βενιζέλου.Ο ι διαφορές της επιχειρηματολογίας μεταξύ των πλευρών Βενιζέλου και Παπανδρέου είναι ήδη αισθητές και αναπτύσσονται με αφορμή και την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Ο  κ. Παπανδρέου παρουσιάζει το ΠαΣοΚ ως πόλο αναγέννησης του πολιτικού συστήματος. Την ίδια σιηφή, στελέχη του «ρεύματος» επισημαίνουν όπ το κόμμα «παραμένει παγιδευμένο και δεί
χνει να μην 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
Ηανηπαράθεση Παπανδρέου - Βενιζέλου σχηματοποιείται σε «αναμέτρηση μοντέλων» για την προσέγγιση των μεσαίων στρωμάτων. Η προσέλκυση των μεσαίων χωρίς την απώθηση των λαϊκών στρωμάτων αποτελεί ένας είδος πολιπκής «θε
ωρίας των πάντων» την οποία το ΠαΣοΚ αναζητεί χωρίς προς το παρόν να βρίσκει. Οπως κατέ- δειξε ο κ. Ηλίας Νικολακόπουλος σε εκδήλωση του Ο Π ΕΚ  (Ομιλος Προβλημαπσμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας) την περασμένη Τρίτη -  αξιοποιώνιας στοιχεία από exit polls για το Mega μεταξύ 1993 και 2007 - ,  τα μεσαία στρώματα απομακρύνονται από τα δύο μεγάλα κόμματα. Συγκεκριμένα το Π α ΣοΚ  συγκέντρωσε στις εκλογές του 2007 τα μικρότερα ποσοστά των τελευταίων 15 ετών, τόσο μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών όσο και μεταξύ των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ο  κ. Νικολα- κόπουλος επισημαίνει όπ «το 2 007 υποχώρησε 
σημαντικά η υποστήριξη των δυναμικών στρω
μάτων προς τη ΝΔ χωρίς 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 «συμμετοχική δημοκρατία» και οι «οριζόντιες διαχωρι- σπκές γραμμές») και λιγότερο με ένα συνεκπκό πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Είναι επίσης χαρακτηρισπκό όπ μόνο π ς τελευταίες ημέρες 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 παραμένει εξίσου προβλημαπκή. Βουλευτές και στελέχη του κόμματος επισημαίνουν όπ αμέσως μετά την 11η Νοεμβρίου 2007 και την επανεκλογή του κ. Παπανδρέου στην ηγεσία του Π αΣοΚ  ο κ. Κ. 
Καραμανλής άνοιξε όλα τα θέματα -  το Ασφαλιστικό, την Ολυμπιακή, την Ενέργεια και τα Λιμάνια - ,  υπολογίζοντας όπ η έλλειψη «μεταρρυθμι- 
στικής αντιπρότασης» παγιδεύει το Π α ΣοΚ  σε διαρκή ανππολιτευπκή αβεβαιότητα.Ο ι 17.000 λέξεις του σχεδίου «πολιτικών θέ
σεων» του κ. Μίμη Ανδρουλάκη, με τίτλο «70+1  
θ έσ εις για την Επανίδρυση του Π αΣοΚ »  δεν προβλέπεται να διαλύσουν την πυκνή ιδεολογική και προγραμματική νέφω ση. Ο ι «επικριτές» του σχεδίου τονίζουν ότι δεν πρόκειται να εντυπωσιάσει ούτε τα λα ϊκ ά  ούτε τα μεσαία στρώματα καθώς δεν περιέχει τίποτε περισσότερο από κ α λο λο γικά  στοιχεία  κα ι κά π οιες ωραίες ιδέες για «πράσινη ανάπτυξη» και «θη
λυκό μέλλον». Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του κράτους στην οικονομία οι θέσεις του κ. Π απανδρέου ενσωματώνουν προτάσεις για την ισχυροποίησή του -  όπως αυτές εκφράστηκαν από την κυρία Λούκα Κατσέλη κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του Π α Σ ο Κ  φέρεται να υιοθετεί και εισηγήσεις που αναγνωρίζουν τον «πρώτο ρόλο» της αγοράς. Πρόκειται επί της ουσίας για «ισορροπία σε δύο βάρκες».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 πρωτί- στως η απάντηση στα ζητούμενα των μεσαίων εισοδημάτων. Ο  «Δήμος Πολιτών» που ετοιμάζει και ο οποίος θα ανακοινωθεί περί τα τέλη Ιανουάριου με αρχές Φεβρουάριου σκοπό έχει να συσπειρώσει τα πλέον δυναμικά στελέχη του «κοι
νωνικού ΠαΣοΚ» σε ολόκληρη τη χώρα. Βεβαίως, η πλευρά Βενιζέλου θεωρεί κρίσιμο λάθος να συγχέονται τα «μεσαία στρώματα» με τα «ικανοποιητικά 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 εκ εί η κρίση πια έχει αρ
χίσει να μετατρέπεται σε κρίση πολιτικής νομι
μοποίησης της κυβέρνησης» επισήμανε στην ομιλία του ο κ. Βενιζέλος. «Γίατίστα μεσαία εισοδή
ματα καταρρέει μια πεποίθηση και ένα σχέδιο 
ζω ής. Καταρρέουν τα αυτονόητα και τα κεκτη- 
μένα». Ο  κ. Βενιζέλος έχει συχνά υπαινιχθεί ότι η επιφυλακτικότητα στην υιοθέτηση της στρατηγικής Σημίτη για τον εκσυγχρονισμό της χώρας διευκόλυνε τη ΝΔ να πρωταγωνιστήσει στον κρίσιμο χώρο των μεσαίων εισοδημάτων, προσφέρο- νιας ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο μέσα από την υπόσχεση των «μεταρρυθμίσεων». Κατ’ επέκταση η «μεταρρυθμιστική αμηχανία» και η «εκσυγχρονιστική αρρυθμία» του ΠαΣοΚ αποτελούν μεγάλο μέρος της εξήγησης για την εκλογική ήττα του Σ επτεμβρίου 2007.


