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Μιχάλης Σπουρόαλάκης
Για τη θεωρία
και τη μελέτη
των πολιτικών κομμάτων
Η|Χ>\··νη,. I ,  Κ*κ«ρ.»*η. 'ί . Γ»\ε«η μ ι» »€> «»-« ικΛιακω» Μίμμάιω». .4. Ηα|*ακμη ««.»» κομμ<·-
·»**'. ♦. II ονε <ΐ||ΐ«|Ηκΐ| » 0  Yti.ii “ ·*' »ΡΥ«*ι ιμ .ια μ ι) ιι|ιι<μ» (μ·>\ κομμόιοη. *». Κ<·μμ«ι μ η  μημ .ο ία. I». 
Κομμά μ ιι (Κ|Νπικι|) ι |» ι ·ο««ι. 7 Κομμά μ »  ι«ο Υμι».Ι| Μ*ν\ι«»ι>(*ι. Μ, Ιο  -αι\«)μα- «ιμ.οιηκ|*όιηοηι. 
ομ, Μ·μμαιΐΜ)ν ικ>\ιιΐΜ(ν *.*. I <ι <Τ|Μθΐ« |«< κομμά ια ιηΐρ είχιίΝκα. Η». ΗοΛιιικά χομμαια και Νημο 
κραοα. / Το  ζή τημα  τη ; ιο τοχ ίΗ οη ιηχήζ Λημοχ^ταΰ ιζ. II. Γη ΜάμβΛφ* ·η η  αόγγοηνη  όημοχρατίά. 
¡11 Η  η τμημ α τική  .Ύρόχλψίη. Ε*ίλ»*γος. Βιόλιογραιμα. Ενρετήριο Πρόλογος. * Ειααγωγή. - · Γενρ- 
<Ή *«< »¿ίλι|η των πολιτικών κομμάτων. Λ Παρακμή τ«-»ν κομμάτων; 4. Η  ανντηρητική ε?έλι$η των 
εργατιχιήν χαι αριστερών κομμάτων. 5. Κομμά κι« κοινωνία, 6. Κόμμα Χία (κρατική) εςονοια. 7. 
ΚΐΗίμα και πολιτική κονλτούρα. X. Το -αίνιγμα- τη: ανγκρότησης τη; κομματικής πολιτική:. Μ Τα  
αραττιρά κόμματα «ιτην ϊέο«’θί<ι II». Πολιτικά κόμματα και Λημσχρατία. / Ί ο  ζ·ΐττμ«υ τηζ κΗηχομ- 
ο ο τ ιχ ή ;  ό φ Η ΐχψ ιτ ίη ζ. //. Τ η  χ ίψ μ α τη  στη  ο ι^ χο ο νη  άη/ιοχρητία, Μ  Η  η τ^ ον ιοη χή  ηοόν/αμη). Επί
λογο;. Ηιολιογραηιο, Ευρετήριο. Πρόλογο;. I. Εισαγωγή. 2. Γενεση και εςίλιίη των πολιτικών 
κομμάτων. 3 Παρακμή τ«.ιν κομμάτων; 4 Η συντηρητική ρςίλιςη τι.ιν εργατικών και αριοτερών 
κομμάτι.)ν. 5 Κόμμα κοι χ ο μ μ η ι ,Λ  Κόμμι« κ<« (χαοτική) εςουΐΜα. 7 Κόμμα * « »  πολίτικη κουλτού
ρα. Μ. Γ«> -αίνιγμα- τη; συγκρότησης τη; κομματικής πολίτικης. Μ. Τα αριστερά κόμματα «Γτην 
ε$ο*·σαι. |(» Ποντικά κόμματα και δημοκρατία / Το ζή η μ σ ι τηζ τνω χομ μ ιη ιχή ζ  όημοχρατίας. II. 
Ι α  χ ιη ιμ η τη  ο τη  σ ό γχμ ινη  Ληοοχοητίη . I I I  Η  η ιμ ιν ιο τ ιχ ή  πψ ίχληοη. Επίλογος. Βι ηλιογραφία. 
Ευρετήριο Πρόλογο;. I Εισαγωγή. 2- Γένεση και εξέλιξη των πολιτικ*ί*ν κομμάτων. 3 Παρακμή 
τ«·*ν κομμάτων; 4 Μ συντηρητική ρςελι¿η Των ιργατικών κα» αριστερών κομμάτων. 5. Κόμμα και 
κοινωνία. Λ. Κοημα και (κρατική) ι-ουσία. 7 Κόμμα και πολιτική κουλτούρα. Η. Το -.αίνιγμα» τη; 
«»τγχροτιμτης τη; κομματική; ποωτιχής. ά. Τα αριστερά κόμματα στην εξουσία. II». Πολιτικά κόμμα
τα και όημοκρατι« / Το  ζή τψ η ι τι/: ηη ·>χ ιη ιοηηχή ; Λημοχρατιηζ. II. Το  κόμματα <»τ«/ .¡ν /ρονη  
όραακοατια, I I I  Η  γ ιμ ιν ν ιτ ιχ ή  Χφού.φ η). Ιίπί>κ»γο;. Βιό/αογρ<«ι;ια. Τ«\>ττ»ιρη> Προ>κτγο;. I, Τιοα- 
Υωγη. 2 ΙΥντοη και ρίίλιίη τιιιν »ολίτικτάν κομμάτων. 3. Παιχιχμη των κομμάτων; 4 Η Οΐ’ντηρητιχή 
τίτλι-η των ιογτ«τικών και αριοττρτίιν κομμάτων. 5 Κόμμα και κοινωνία. 6 Κόμμα και (κρατική) 
τ^ΟΐΌΐα. 7. Κιχιμα και .ποντική κοι·λτοι·ρα. Κ. Το -αίνιγμα- τη; οογχρότηοη; τη; κομματική; πο/α- 
τιχή;. Μ Τα αριστίοά κόμματα ο την ιίιη κ »«. 10. Πολιτικά κικί!«^«» X«« όημοκρατια. /. Το  ζήτημα  
τγ; ι·κ  >χο ιιιιοτ ιχη : ό ψ ο ικοο τίο :. I I  Ι ο  κόμματα ο *η  ο*·γγοονη άγμοκραπα. I I I  Η  ( ¡ ιμ π ιο π χ ή  ,τμό- 

ιλογος. Βιόλιογραηία. Βι·ι»ττήριο. ΠριΆογος. I. Ειααγωγή. 2 Γτνιιτη και τίικιςη τι·»ν 
<ττ<·ιν. V Πιακικμή τι.ιν κομμάτων; 4. Η συντηρητική ι?ίλιξη των «ργατικων και 

• Κομμά και κικνωνία. ό Κόυμα χαι (κρατική) τ=οι·σ»α. 7 Κομμά και Λινατι 
ίνιγμα- π ); αΐΎκριΥτησης τη; κιημμιτική; Λολιτικη;. Τα αιποτίρά κιηιματα 
^ ά  κόμματα και όημοκρατάι. / Το Ιή τη μ ο  τ»μ ίσ ω χ ίη ψ α τυ ο μ  Λγαοκρατά«;. 

ί{ Λ,}μοχοοτίη. I I I  Η  ν η ιη ο ο η χ ή  .τροκλγαι/. Επίλογος. Βιόλατγραηία. 
ι»αγωγ»|. 2. Ι τνίόη και ι;#λ(|η τ».»ν ΛΟΑίτιχών κομμάτων. 3. Παρακμή 
^τική ι ίτ/α:»} των ρργατιχτ-ιν και αρατττρων κομμαιων. 3. Κιίμμα και 
\  κη) (;«Γθ ία . ?. Κομμ« και πολιτική κοι-λτοί*ρ«. X Γο «αίνι-,ηια* τη; 

Λ λιτική ;.ν  1 α  αραπ«(.νι κόμματαοτην riiw.no. 10 Πολιτικά κομοα 
I  ο  τη; κ κ ιιχ ο μ ιο ιη χή ζ  Λψ>ιικι»ιΟ<Κ. I I  7α χ ιη ιο ο ιο  <οη ον/χ^ονη

I* οιίχλ,ιμ/η. Ε ω ι η ι κ .  Βιΐά.ιογιχιη ια . Ενρττήριο. ΙΙι«α..»γο; I I κκ«- 
τ.Μ.ιΤικων κομμάτων. 3 Παρακμή τι·>ν κομμάτων; 4 Μ οι·ντηρητικί;

Δημήτρης Χαραλάμπης

Πελατειακές σχέσεις 
και λαϊκισμός 
•  η εξωθεσμική συναίνεση 
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα
Η καίαρριωπι τη ; Λικτατορια; Λ»ν ο ίμιαν» την «πελί Γάίρυκτη τ«;»ν προ τη ; ΛικΤαΤΟραι; »χο*γχρ*»ν» 
«τικων τάικιον Ιημαντ μια νία ,τ«>λιτικη οτινκορία ποι> οτηριγτηκι ρτι; τζωΗτομικί; μικκ|«;  ικκονο 
μική; ’»ιό^τική; «τνιιπεριητκκι;. <μ ο .τ<>ο  ;  είχαν »Λίπ/α ίο η  μιτα την ε=αν<«γκΐΜηικπ| ανακοπή τη; 
ττΜίη; για <η?μόολτΜ«χή Ηιομιχη κατ«τχχ<ρυιθή Τοι* ουνεχτιχοί' σολλογίκοί' «»ρΗαλογικοό πΐ'ρή«». Σν* 
μπτραοματικα και ιτχηματιχα η καταλυτική λτιτοιητγία της Λικτατορια* ί|ΐαν η α»<ι()τροτ«κη<ι*| τη; 
κοινι-οιχή; ειοωμάτωοη;. τη ; (ΗμτλαίιΛοΐ'; χικνωνιχή; συναΐντοη; ατη Τκιοη εΐέωαναίτολοιακων 
πρακτιχιάν καί οοναινετικάιν όρων .τ»λατ»ιακής μορηή; Κατάσταση κον ε Ο τ «  τις αρ^ΐ)Τιχ»; προ»' 
ΠοΒίστις κα» την αρνι}τική ΐ·ποόομή για τη ΛημοκοαΤια τη; μτταΛολίττναη; και για Τι; ίΧαίΧχαοίι ;  
«κονγχρονιομαί· την χερίολο μ»τά το 74 I η όσον η (Μχταιηρία ΛΐΓχ*>η·τ την ε^ορΜολογιατιχή ικσ«·γ 
χρονιάτικη χορεία εη; οΐ'νΛιοη; τοι« κοινωνικού μι Το πολιτικό, γ πανέφερι και τχανα<»τα«*(Χ>χοίηοε 
τις ΠΥΤαττάΛει; απίναντι «»τον εκαι^ρονίομό. ιηο μίαω τοι« καταλοτιχον «κάκο· το » καταναγκα
σμόν. «λλα  μέ<κ» τ««»ν ε'ϊωΟιτικων και «νορ«ολιν^κ<ίιν ικκαν εμπέΛι κιη; τη; κ«χ««ινικής σ ι ντ«ιντση; 
και «Κ  εκ τσίτοι> και τη; λιττο»·ργία; τη; ικχονομια; Ομ«ι»; <κ νάχ ιχκκ κιηηαρ/ια;, «χ ν ίτ; 
μ**ρηί; μ ίοα α τό  τις <«εοίι; η Η»μ*λποΛη; κοινωνική οννα«ν«ο*| «ιτοτργν : αναπ<μκιγ<·τ«ικα Λιν 
ανγχραιαννται την ε.ταύριο τη; ττιίκεη; τοι* ΛικταΤιχ.*ικοί· χαΒι ιηωτο; Λιαμορηκ/νοντιπ ως ένας 
νί-ο; τροχο; κοριαρχία; αταΛπααϊ για να εμηανιοτοίν ετλσκληρωμενες ι «  την ανοόο τοι* ΓΙΛΣΟΚ  
στην κικχρνητικη «;ΐΗ-τΗα. παροι>« ιόζοντα; οι γχρ|·»ν«.κ τα εγγενή τροάλήμαπι και αίχίςοίχ« τον;... 
Ο  λαϊκισμό;.««»;κιηιίαρχΐ) μιηκ< ή ονγκρότηοη;»|<.κι»>μΐ>ά.ιαακή; σνλλογικοτητ<»; αντιθετική; για τη 
σνγκρόημτη όρωναρΒινλαγιχής οονεχτιχύιηια; τη ; χικνωνιχή; επικοινωνία;, απιττελε» την ιΛτιν.ογι- 
χή αλλά κ<«ι πρακτική μορηή ΛΟΥ  Ιαίρνει η μονοση^ιοντότητα τον τρόποι» κι«ριαρχ«τ; στη Λίχισ τια 
»«»«· » ) .  Η νία  η όιαΛικαοϊα τη; αϊ>γΐ(λι«ιη; τον παραόοσιαχι>έ και τον σύγχρονόν κρτηαηά»’» οε ί-ντ* 
σχήμα αντοργική: εϊοΐΌαι;. «ο  οποίο ιη»«»; <τναπαράγ»:ι χρίσεις Λα*κι>όερν»μ»ης χαι αΛι-ναμία αν 
γχρσττμτη; πολ.ΐτικων ατρ«τηγ»χιον. εηκκχιν αόΐΎΗΤτέ να σκγκροτήΐ>η χαι ν «  »χηράαη λτ»τ«»νργικη 
ητ«λλΛγικοτητα. Σμγχράνως ομοις μίσω τη; »¿»«άτομιχής ελ«κτνμ<κά<μα*ή; παρύμίΝΜτης είαοηαλίζε-
... ^*<μχ«'|Π>ιγή τη ; κικνωνιχή; ενιχ ηιατοκπι; οΛτρ,^ίιντα; οε «όσςοόι» τον εόιηΜΧάΑΤίΊσμό-

ν πολίτικοι σνιτΤήΒαίο; χαι τα»« κοινωνικού κ.<*ταια ραιμοέ τη; ιργτ«Η«ς 3λι <*νορ- 
^ΧΓ,ιο'/ικί; κοενι»»ν»κι ;  οτάοει; αποτελούν την ι κηραοη τη; «όιί&'όης χαταοτα 

^οποία η ιλλι ι νη «ντιχη«ι νικοποθ|μ»νωγ ι «ακηΜκ>πηΤ«κι»»ν «εομιοιων αηή 
 ̂ τον πολιτιχιί και εηχιτνιηαχό οι ταρχιαμό II ονντ»7Υ««ή νομι*Ηΐπ»χηοη 
^ηη «τντι πρινχιιπε υοης παράλληλης πρικ την «ντιπροοαιβε ιπιχή λειτονρ- 
\ ή  ποι» εμηανίζετα» τοηιανομτνι»στο τριπορτιοτικιί «<*ντ»Αθ εί.»ι«·χ«; 

\οη παίρνε» νίες μορφές μαζικότητα;. ν ν·^ΛΗ'»νιο; *> κοτνωνιχο; κ<».ι 
Λ  Λιαγικ«ηο«·ν τις ονλλαγιχ«»τητε; όχι μ*<χ« «·■»<’ τ,Ιν επ(η*;η '^ν»κ·*«-«· 
\νικοπο. ημτνα,ν σε ίν<τ λΐιΤθνογιχό Ηι.ηοκ«' πλα.οιο. α/.Μτ »«ε.Ηΐ απο 
1 « *> " )« ':  « *  π.<ρ.1·.·...·ν Τ.| ν ,«  9 » «  ·ι

ημα <ττη Τχτση χορπορατιοτιχων σι·μη*ράν*ων ι ι  {7Α
^ τ,μ> -στον καταμερισικ» τη;

τ«χ»ο ισχερο; χαι η παρεμτκτση το » χ ΐχ«ο>-<»^  11· · · ^ ^ —
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Για ένα κόμμα θεσμό
Η ελληνική κοινωνία βρίοκεται σε κρίοη ταυτότητας. Ενώ επιθυμεί 

περισσότερη δημοκρατία και συμμετοχή, στην πράξη παλινδρομεί στον 
κρατικό αυταρχισμό της δεκαετίας του '70. Τα πρώτα χρόνια της δ εκα ε
τίας του '80 είδαμε τα εφ ηβικά  όνειρα της μεταπολιτευτικής περιόδου 
να βιώνονται σε νέους συμμετοχικούς θεσμούς στον συνδικαλισμό, 
στους δήμους, στην παιδεία και στην υγεία. Η αμφισβήτηση της αυταρ
χικής και ανελεύθερης μεθόδου ελέγχου της κοινωνίας εκ των άνω 
που ήταν το σήμα κατατεθέν της Δεξιάς άρχισε να κλονίζεται στην 
πράξη.

Ομως, οι συμμετοχικές διαδικασίες δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν μια 
ολοκληρωμένη παρουσία έτσι ώστε η εξουσία του κράτους να μετα
φερθεί στην κοινωνία των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια του '80 το 
ΠΑΣΟΚ παγιδεύτηκε στην αντίληψη ότι ο εκσυγχρονισμός ήταν τεχνο- 
κρατικό ζήτημα οικονομικών δεικτών και όχι επακόλουθο της ωρίμαν- 
σης της ελληνικής κοινωνίας. Η κερκόπορτα του «ουδέτερου εκσυγ
χρονισμού» ήταν ικανή για να αναισθητοποιήσει τις πολιτικές στρατηγι
κές του ΠΑΣΟΚ και να επιτρέψει στα ζιζάνια του νεοφιλελευθερισμού 
να μπλοκάρουν την κρατική μηχανή. Ο ηθικολογικός μακιαβελισμός 
της ΝΔ αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για να αποπροσανατολιστεί ο 
λαός από τα κρίσιμα προβλήματα της χώρας.

Η ρεβανσιστική επάνοδος της ΝΔ στην κυβέρνηση έγινε δυνατή με 
την κοντόφθαλμη στρατηγική του Συνασπισμού και με τα λάθη της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η ολιγόμηνη παρουσία της ΝΔ στην κυβέρνη
ση, ήταν ικανή για να δείξει το μέγεθος της αποτυχίας των νέων ιδεών 
και της εντυπωσιακής ανικανότητας υπουργών να αντιμετωπίσουν ακό
μη και τρέχοντα προβλήματα διαχείρισης.

Η βασικότερη αιτία της αδυναμίας να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα προ
βλήματα της χώρας είναι η ανωριμότητα των λειτουργιών των μεγάλων 
ελληνικών κομμάτων.

Η ωρίμανση των κομμάτων είναι προϋπόθεση για δημοκρατική αλλα
γή του κράτους από τις κυβερνήσεις που ανέρχονται στην εξουσία.

Πιστεύουμε ότι είναι πλέον καιρός τα ζητήματα λειτουργίας των κομ
μάτων να γίνουν ζητήματα της ίδιας της κοινωνίας. Η ευθύνη των 
δημοκρατικών κομμάτων είναι τεράστια. Ο ι πελατειακές λογικές πρέ
πει να ατροφήσουν προς χάριν των θεσμικών δημοκρατικών λειτουρ
γιών.

Σε αυτό το τεύχος γίνεται προσπάθεια να φωτιστούν οι παράμετροι 
συγκρότησης και λειτουργίας ενός σύγχρονου κόμματος Δημοκρατικού 
σοσιαλισμού. Γιατί πιστεύουμε ότι η δημιουργία κομμάτων - αρχών 
χρειάζεται να προηγηθεί της επανόδου της δημοκρατικής παράταξης 
στην διακυβέρνηση της χώρας.

Γιάννης Παπαδάτος



ΣΧΟΛΙΑ
Η δεξιά κλονίζεται
νέες δυνατότητες 

για το λαϊκό κίνημα
Η πολιτική κατάσταση στη χώρα μετά 

τις δημοτικές εκλογές χαρακτηρίζεται 
από τη συνεχώς αυξανόμενη αστάθεια. 
Οπως φάνηκε από το εκλογικό 
αποτέλεσμα οι κατώτερες λαϊκές τάξεις 
συσπειρώνονται σε αντίθεση με την 
κυβερνητική πολιτική.

Η κυβέρνηση της ΝΔ χρησιμοποιεί την 
ανοχή των μεσαίων κοινωνικών 
στρωμάτων ως επιβράβευση της πολιτικής 
της. Εντείνει και γενικεύει την επίθεσή 
της σε όλους τους τομείς.

Η οικονομική κατάσταση στη χώρα 
χειροτερεύει. Ο πληθωρισμός αγγίζει το 
25% - διπλάσιος σχεδόν απ’ αυτόν που 
παρέδοσε το ΠΑΣΟΚ. Η ανεργία 
μεγαλώνει και χειροτερεύει.
Περισσότεροι άνεργοι για μεγαλύτερο 
διάστημα.

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις των 
πολλών, συμβαδίζουν στην πολιτική της 
ΝΔ με τα προνόμια των λίγων. Ομως οι 
επενδύσεις μετριούνται στα δάκτυλα του 
ενός χεριού. Ολα τα ελλείμματα 
μεγαλώνουν.

Η κυβέρνηση της ΝΔ εξελίσσεται σε 
κυβέρνηση ταξικού πολέμου εναντίον των 
λαϊκών τάξεων και ιδιαίτερα των μισθωτών 
και των συνταξιούχων.

Στην πορεία αρχίζουν να 
υπονομεύονται και οι δημοκρατικές 
ελευθερίες. Η ΝΔ μοιάζει να θεωρεί ότι 
όλα τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα 
μπορούν να λυθούν από τα ποινικά 
δικαστήρια και τους αστυνομικούς 
μηχανισμούς. Χαφιεδισμός, συλλήψεις, 
προφυλακίσεις χωρίς γνώση των 
στοιχείων της δικογραφίας, που 
δημοσιοποιούνται όμως από αξιωματικούς 
της αστυνομίας. Και το αποκορύφωμα: 
αντιτρομοκρατικός και αντιαπεργιακός 
νόμος μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο 
και έναν προϋπολογισμό σκληρής 
μονόπλευρης λιτότητας χωρίς καμιά 
αναπτυξιακή προοπτική.

Το πεδίο, όμως, της πολιτικής πάλης 
είναι ναρκοθετημένο. Ο δεξιός λαϊκισμός 
της «κάθαρσης» και η κληρονομιά της 
συγκυβέρνησης Τζαννετάκη επιβιώνουν 
στους μηχανισμούς των MME.

Οι ίδιοι αυτοί μηχανισμοί με τα ίδια 
πρόσωπα που θεωρούσαν ανεδαφική ή 
και ανοιχτά κατέκριναν ως «δημαγωγική» 
και «λαϊκίστικη» την καταγγελία της 
δεξιάς λαίλαπας καθώς και την 
προσπάθεια πολιτικής αναμέτρησης στις 
δημοτικές που προώθησε το ΠΑΣΟΚ, 
τώρα κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι 
«ήπιο» απέναντι στην κυβέρνηση.

Η φημολογία αυτή, που πηγή της ήταν 
ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του 
στη Βουλή, έχει ξεκάθαρους στόχους:

Να καλλιεργήσει ένα αίσθημα 
αδυναμίας και απελπισίας στους 
εργαζόμενους και στις λαϊκές τάξεις 
γενικότερα, ώστε να εμποδίσει τη 
δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία τους να 
μετατραπούν σε μαζικούς αγώνες ενάντια 
στην κυβέρνηση της ΝΔ και στην πολιτική 
της.

Να ενισχύσει το δεξιό λαϊκισμό της 
«κάθαρσης» τώρα που αποκαλύπτεται ο 
αντιδραστικός και αντιλαϊκός χαρακτήρας 
του νεοφιλελευθερισμού και 
αναδεικνύεται η χρεοκοπία του 
ανατολικοευρωπαϊκού μύθου της 
παραδοσιακής αριστερός.

Να καλυφθεί, με την πολυποίκιλη 
έρπουσα φημολογία για συμβιβασμό στα 
παρασκήνια, από την βέβαιη πανηγυρική 
αθώωση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η προπαγάνδα διάλυσης της 
δημοκρατικής παράταξης, ώστε να 
διαμερίσουν την εκλογική της επιρροή η 
δεξιά και η παραδοσιακή αριστερά, 
απέτυχε.

Επιχειρείται τώρα προσπάθεια να 
σπείρουν σύγχιση στην παράταξη, να 
κλονίσουν το ηθικό της, να 
παθητικοποιήσουν τα μέλη και τους 
φίλους της.

Ποιοι κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι δεν 
αντιπολιτεύεται μαχητικά τη ΝΔ; Αυτοί 
που την ψήφισαν και την βοήθησαν ν' 
ανέβει; Αυτοί που την εμφάνισαν ότι 
«άλλαξε» ότι τώρα πια έγινε 
«δημοκρατική» και «σύγχρονη»;

Η ύπουλη αυτή προπαγάνδα των 
αντιπάλων μας δεν αντιμετωπίζεται με 
απλή αντίκρουση κι αποκάλυψή της, που 
'90

όμως είναι αναγκαία.
Η απάντηση είναι στο χέρι του καθενός 

μας: ενεργοποίηση στα συνδικάτα, τους 
συλλόγους, τους δήμους, επαφή, 
ενημέρωση και συντονισμός με τις 
οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, 
προσανατολισμός στον αγώνα για να 
φύγει η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα πριν 
πάρει και τις στέγες από τα σπίτια μας.

Η υποβοήθηση αυτής της 
ενεργοποίησης των δημοκρατικών 
πολιτών, η οργάνωση της ενημέρωσής 
τους, η ανασυγκρότηση κι επέκταση των 
δεσμών μας μαζί τους, η ανάπτυξή μας σ' 
όλους τους πολίτες και προπαντός στους 
μισθωτούς και συνταξιούχους είναι το πιο 
άμεσο, το πιο επιτακτικό καθήκον της 
οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα 
επίπεδα.

Ας μην γελιόμαστε. Είναι απαραίτητο 
να επεξεργαστούμε προτάσεις, 
προγράμματα κλπ. Ομως δεν θα ρίξουν 
από μόνα τους αυτή τη δεξιά.

Τη δεξιά θα τη ρίξει ο ενωμένος 
αγώνας του λαού μας για το ψωμί και τη 
δημοκρατία. Ενάντια στην ακρίβεια και 
την ανεργία. Ενάντια στον αυταρχισμό και 
την κομματική ασυδοσία της Ρηγίλλης.

Ο χειμώνας της δεξιάς μπορεί και 
πρέπει να οδηγήσει στην άνοιξη της 
δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και θα 
κυβερνήσει ξανά, ανανεωμένο και 
σοφότερο από την πείρα των λαθών του, 
για να δώσει δουλειά στους άνεργους, να 
χτυπήσει την κερδοσκοπία και την 
ακρίβεια, να καταργήσει τους 
αντιδημοκρατικούς νόμους.

Τα μάρμαρα της Ελλάδας θα 
ξαναλάμψουν στον ήλιο!

Γιάννης Χατζηαντωνίου



Σ χ ο α ι α
Σήμερα είναι αυταπόδεικτο ότι οι 

βασικοί στόχοι —  αυτοί που αιτιολόγησαν 
τη συγκρότηση του ΣΥΝ —  παρέμειναν 
μόνο στόχοι, τόσο σε ό,τι αφορά το 
ποσοτικό άλμα, στο βαθμό που η απήχησή 
του στο εκλογικό σώμα παρέμεινε κάτω 
ακόμη του αθροιστικού συνόλου των 
επιμέρους κομμάτων, όσο και στο 
ποιοτικό άλμα, αυτό που αφορά την 
παρουσίαση της νέας σκέψης στα 
ζητήματα του κράτους και της κοινωνίας.

Το όραμα της Μεγάλης Αριστερός, 
ταυτίστηκε στην πράξη με το 10%, το 
Τζανετακισμό και τον Οικουμενισμό. Το 
όραμα της Μεγάλης Αριστερός, έμεινε 
έξω από την κοινωνική πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού.

Η παραπάνω κατάσταση καταγράφει 
δύο βασικές αρνητικές πλευρές που 
αφορούν:

•  Την αυτοαναγόρευση της ηγεσίας 
του ΣΥΝ στο ρόλο του ρυθμιστή της 
πολιτικής, χωρίς αυτή η αυτοαναγόρευση 
να τοποθετεί ταυτόχρονα τα λαϊκά 
συμφέροντα στη θέση ρυθμιστή της 
οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής 
εξέλιξης.

•  Τον ανοιχτό ή συγκαλλημένο 
υποκειμενισμό των συνιστωσών του.

Η στρατηγική των οικουμενικών 
λύσεων, η οποία ακόμη κα σήμερα είναι 
πάνω στο τραπέζι του διαλόγου ανάμεσα 
στις συνιστώσες του ΣΥΝ

•  Πρόταση της ΕΑΡ για Εθνική 
Συμφωνία δε συνιστά για τη χώρα μας 
εναλλακτική πρόταση και διέξοδο, 
παράλληλα δε, βρίσκεται στον αντίποδα 
της συγκρότησης μιας σύγχρονης 
ευρωπαϊκής Αριστερός και συσκοτίζει το 
πραγματικό πρόσωπο και ρόλο των 
δυνάμεων του πνεύματος και της 
εργασίας.

Σήμερα μάλιστα που η πολιτική της 
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 
αποκαλύπτει τον αντιλαϊκό της 
χαρακτήρα. Σήμερα απέναντι στην 
ολομέτωπη και ολόπλευρη επίθεση των 
δυνάμεων της συντήρησης και τα εμπόδια 
τα οποία θέτει ο εκλογικός νόμος, είναι 
απαραίτητο να γίνει η εκκίνηση για την 
ενότητα των πολιτικών στόχων της 
Ευρύτερης Δημοκρατικής Πλειοψηφίας.

Τι οφέλησε και πού οδηγεί ακόμη και 
σήμερα η λογική έτσι όπως αυτή 
εκφράστηκε από τον Πρόεδρο του ΣΥΝ 
στο Κοινοβούλιο, ότι η συμμετοχή στην 
κυβέρνηση Τζαννετάκη αποτελεί 
ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ για την παραδοσιακή 
Αριστερός;

«Συνασπισμός»; 
Στόχοι και πραγματικότητα

Τι οφέλησε και πού οδήγησε η λογική 
της κατά συνείδηση ψήφου στις 
πρόσφατες δημοτικές εκλογές, 
συνοδευόμενη μάλιστα με υψηλού 
επιπέδου συνάντηση του Γραμματέα της 
ΕΑΡ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

Το μήνυμα των πρόσφατων δημοτικών 
σε Δήμους όπως του Πειραιά εκφράστηκε 
για ευρύτερη προοδευτική συνεργασία με 
στόχους επίκαιρους και στρατηγικούς. 
Αυτή η στρατηγική που η ηγεσία ΠΑΣΟΚ 
προχώρησε κόντρα σ’ ένα πλέγμα 
αντιστάσεων, αντιρρήσεων, υποψιών, 
αποτέλεσε τη μόνη ουσιαστική και 
δικαιωμένη επιλογή.

Η πολυφωνική λειτουργία στο 
εσωτερικό του ΣΥΝ, αν και αποτελεί 
κατάκτηση, σε μεγάλο βαθμό όμως 
οδήγησε σε συμψηφιστικές πρακτικές και 
στρατηγικές. Οι υποκειμενικές επιδιώξεις 
της κάθε συνιστώσας είναι εμφανής.

— Η συνιστώσα της ΕΑΡ, η συνιστώσα 
των προσωπικοτήτων, αναζήτησε πεδίο 
έκφρασης και ακροατήριο στις απόψεις 
της.

— Η συνιστώσα του ΚΚΕ αναζήτησε το 
νέο ΠΡΟΦΙΛ στις νέες συνθήκες της 
ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Τα 
επιτεύματα του υπαρκτού σοσιαλισμού 
δεν αποτελούν καλή πραμάτεια και 
προπάντων απογοητεύουν, τα δε 
προβλήματα του σύγχρονου κόσμου δεν 
επιλύονται με πεπαλαιωμένα εργαλεία.

— Η Συνιστώσα των πασοκογενών 
δυνάμεων, αναζήτησε με τρόπο να 
εκφράσει τα σύνδρομα του πασοκικού της 
παρελθόντος.

Η περίοδος της συνδιαχείρισης με τη 
ΝΔ φέρνει στην επιφάνεια ακόμη και 
σήμερα τις προθέσεις ορισμένων 
κομματικών στελεχών του ΣΥΝ για 
αγαστές σχέσεις με το κυβερνητικό 
μηχανισμό της ΝΔ. Δεν είναι μόνο τα 
στελέχη εκείνα που ευχαρίστως θα 
συμμετείχαν στο πολιτικό σχεδιαομό ή την 
υλοποίηση των σημερινών 
προτεραιοτήτων με επίφαση την ανάγκη ο 
κρατικός μηχανισμός να στελεχώνετε από 
ικανά στελέχη ανεξάρτητα πολιτικής 
φυσιογνωμίας, όπως επί παραδείγματι η 
υπόδειξη του Αιμ. Ζαχαρέα για το ΔΣ του 
OTE.

Είναι επίσης όσοι «ξεχάστηκαν» σε

επίκαιρες πολιτικές θέσεις δημοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οπως και μια σειρά στελεχών που από 
την περίοδο της κυβέρνησης ΠΑΟΣΚ, 
ενσωματώθηκαν στις μετέπειτα 
κυβερνήσεις και προπάντων, σήμερα 
προσφέρων «γη και ύδωρ» για την 
παραμονή τους σε αυτές τις θέσεις, 
γνωστές στο κοινό είναι οι περιπτώσεις 
στελεχών στη ΔΕΠ, στα ΕΛΔΑ κ.τλ.

Η αποσιώπηση δεν προσθέτει πάντα 
θετικά πρόσημα, τουναντίον η ανάληψη 
ατομικών και συλλογικών ευθυνών είναι το 
ζητούμενο.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της 
πορείας του ΚΚΕ προς το 13ο Συνέδριό 
του. Το πακέτο των προσυνεδριακών 
εισηγήσεων παραδόθηκε στη 
δημοσιότητα. Στη συνέντευξη Τύπου της 
13ης Δεκέμβρη, στο Ζάππειο ο Γ.Γ. του,
Γρηγόρης Φαράκος παρουσίασε τα 
αποτελέσματα του προσυνεδριακού 
διαλόγου και χαρακτήρσε το αναμενόμενο 
Συνέδριο, Συνέδριο καμπής, τομών και 
επιλογών. Είναι όμως έτσι;

Μια πρώτη και ουσιαστική διαπίστωση 
μέσα από τα ίδια τα ντοκουμέντα των 
Θέσων αποκρυπτογραφεί την 
εγκατάλειψη πάγιων και μόνιμων 
χαρακτηριστικών τόσο στη θεωρία, όσο 
και στη δομή του κόμματος ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ. 
Ιστορικά τριτοδιεθνιστικά κειμήλια, όπως 
ο Δημοκρατικός Συγκεντρωτισμός κ.τλ. 
βρίσκονται σε αναίρεση.

Στις Θέσεις υποδηλώνονται οριακές 
και λόγου του παγιωμένου χαρακτήρα των 
δογματικών έως τώρα αντιλήψεων 
σημαντικές μεταβολές χωρίς ακόμη να 
μπορεί να τους αποδόσει κανείς μορφή 
και περιεχόμενο. Εκείνο όμως που 
καθίσταται σαφές, είναι πως η 
μονολιθικότητα, που αποτέλεσε και τη 
μοναδικότητα του ΚΚΕ, παρουσιάζει 
ρωγμές. Η δε πορεία του προσυνεδριακού 
διαλόγου χαρακτήρισε πέρα από τις 
όποιες εντάσεις, από τη σοβαρή 
αμφισβήτιση, και την εξ’ αντικειμένου 
αποδοχή διαφορετικών εκτιμήσεων και 
αντιλήψεων.

Σε μεγάλο βαθμό, τα αποτελέσματα 
των Θέσεων, μετά μάλιστα τις 
ατελέσφορες προσπάθειες συγγραφής 
εισηγητικών κειμένων, οι Θέσεις 
προσδιορίζουν το ψηλότερο δυνατό



σημείο επανακαθορισμού των σημείων 
ισορροπίας μέσα στο κόμμα.

Βασική συμφωνία ανάμεσα στις 
βασικές γραμμές: —  την δογματική και 
την ανανεωτική —  αποτελεί η συνοχή του 
κόμματος.

Στοιχεία ακόμη αυτής της συμφωνίας 
αποτελούν:

— Η αποδοχή πως με τα ίδια μέσα θα 
υπάρξουν λύσεις. Η περίοδος των θερμών 
σχέσεων και εναγκαλισμών με το ΚΚΣΕ 
και τα άλλα ΚΚ τελείωσε, κρυφή ελπίδα 
παραμένει μια πιθανή μελλοντική νέα 
διεθνιστική διεργασία έτσι που το 
Παγκόσμιο και ειδικότερα Ευρωπαϊκό 
Κομμουνιστικό Κίνημα να αποκτήσει το 
συλλογικό του εκφραστή.

— Η ιστορική Ηγεσία δεν έχει το 
απυρόβλητο. Μια ανοιχτή παρέμβαση 
υπέρ των νεότερων αφοσιωμένων σ’ αυτή 
στελεχών δεν είναι δυνατή, —  όχι 
απαραίτητα για λόγους υστεροφημίας της 
σημερινής ηγεσίας —  αλλά γιατί οι 
διαφορετικές γραμμές αποτελούν 
οντότητες.

— Τα νέα δεδομένα —  ιδεολογικά και 
καταστατικά —  χειραφετούνται απο την 
αφοσίωση στο κομματικό STATUS και τη 
θέσπιση κανόνων «συμπεριφοράς», έτσι 
όσα εξελλίσσονται στο εσωτερικό του να 
μην υπερβαίνουν τα κομματικά τείχη.

— Το ζήτημα του εκσυγχρονισμού, 
αποτελεί ουσιαστικά τη λεγάμενη Λογική 
της χορήγησης ελεγχόμενων θέσεων 
Δημοκρατίας.

Η διαφάνεια αποτελεί το κρίσιμο 
αίτημα της οργανωμένης βάσης του ΚΚΕ.

Στα θέματα της συγκυρίας —  στο 
θέμα της συνεργασίας διαφαίνεται μια 
κατ’ αρχήν νέα συλλογιστική —  βασικοί 
άξονες αυτής της συλλογιστικής 
αποτελούν:

— Η απροκάλυπτη κυβερνητική 
επίθεση.

— Το ανάθεμα στο Λαϊκισμό
— Η περιχάραξη απέναντι στις 

μονοθεματικές και αποσπασματικές 
πρακτικές του ΣΥΝ, τη μετατροπή του σε 
ενιαίο κόμμα, την πιθανή απόρριψη της 
πρότασης «Εθνικής Συμφωνίας» της ΕΑΡ 
αντιπροτείνοντας την πρόταση για 
εναλλακτική προοδευτική λύση με την 
ευρύτερη συνεργασία των Δημοκρατικών 
Δυνάμεων.

Η προγραμματική ανανέωση του ΚΚΕ 
περιλαμβάνει θετικές εξελίξεις, εκείνο 
όμως που προπάντων δηλώνει είναι το 
«μπέρδεμα» στο βηματισμό του.

ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κρατική Βία 
(τρομολαγνεία)

Μέσα στη δίνη της συνε
χούς υποβάθμισης της 
ζωής μας, της καταπίεσης, 
της κρατικής καταστολής 
και του αυταρχισμού, της 

επαπειλούμενης φτώχειας του εργα
ζομένου Λαού, επιτεύγματα των 
Νέων Ιδεών της Ν.Δ., ο λεγόμενος 
«αντιτρομοκρατικός Νόμος» που 
προωθείται στην Βουλή για ψήφιση, 
αποτελεί την κορυφή του παγόβου
νου για την επίτευξη της κοινωνικής 
ακινησίας και ομηρίας απέναντι στο 
νεοφιλελεύθερο τυφώνα, που σαρώ
νει, αφενός κάθε κοινωνική κατά- 
κτηση του Λαού μας και αφετέρου, 
εκποιεί με κυνικό τρόπο και αδιαφα
νείς διαδικασίες τη χώρα μας στο. 
κερδοσκοπικό Κεφάλαιο.

Αφού, στα προηγούμενα χρόνια, 
με αμοραλιστικούς και ανιστόρητους 
όρους έσπευδε να μιλήσει για τότε 
«κυβερνητική κάλυψη» από το ΠΑ- 
ΣΟΚ!!!! στην τρομοκρατία και για 
ανυπαρξία του Κράτους, σήμερα ως 
κυβέρνηση πλέον, έχει, ήδη, επιδο- 
θεί στη συστηματική καταπάτηση 
των ατομικών δικαιωμάτων ελλήνων 
πολιτών, ενισχύοντας την καταστολή 
και την αυταρχικότητα. Με τη θε
σμοθέτηση δε του λεγάμενου «αντι- 
τρομοκρατικού νόμου» προωθεί την 
γερμανοποίηση της χώρας, με σαφή 
περιορισμό των Ατομικών Ελευθε
ριών και των Δικονομικών Εγγυή
σεων των Πολιτικών.

Η προβαλλόμενη εντέχνως μέσα 
από το σύνολο του φιλοκυβερνητι- 
κού τύπου, έντυπου και ηλεκτρονι
κού, παραπειστική άποψη, ότι επι
βάλλεται η θέσπιση αυτού του αντι
συνταγματικού και αντιδημοκρατι- 
κού νόμου για την δήθεν αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση της τρο
μοκρατίας, αποτελεί βιασμό στην 
μνήμη και τη συνείδηση του Ελληνα 
πολίτη, μιας και δεν είναι μακρινή η 
εποχή του αντι-τρομοκρατικού νό

μου 774/78 της Ν.Δ., δείγμα αυταρ- 
χισμού, καταστολής και τρομοκρα
τίας, τον οποίο κατάργησε το 1983 η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Είναι, δε , κοινή αντίληψη, ότι το 
μείζον πρόβλημα της αναποτελε
σματικότητας στην αντιμετώπιση 
του τρομοκρατικού φαινομένου, 
δεν είναι το σημερινό νομικό ποι
νικό οπλοστάσιο, που είναι απο
λύτως επαρκές, αλλά αφενός η κομ
ματική εκμετάλλευση αυτού και 
αφετέρου η αδυναμία(;) των διω
κτικών αρχών να εκσυχρονιστούν 
και να απεμπλακούν από τα γρανά
ζια της στεγανοποίησης και του 
επαμφοτερίζοντος ρόλου των μυ
στικών υπηρεσιών της χώρας μας, 
που δρουν σε άριστη βέβαια συνερ
γασία και εξάρτηση από τις ξένες 
(βλ. υπόθεση κόκκινης προβιάς).

Ετσι, μπορεί να ισχυρισθεί κα
νείς, ότι περισσότερο επικίνδυνο 
για τους δημοκρατικούς θεσμούς 
στη χώρα μας και την προστασία των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά
των και ελευθεριών του Λαού μας, 
δεν είναι η πολιτική βία (τρομοκρα
τία) όπως αυτή έως σήμερα έχει 
εκφραστεί, αλλά η εκμετάλλευση 
αυτής της δραστηριότητας για ανο
μολόγητους σκοπούς από διάφορα 
στεγανοποιημένα κέντρα του σκλη
ρού πυρήνα του αστικού κράτους και 
η σπερματική, ανιστόρητη και αμο- 
ραλιστική αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου.

Η κατάληξη για περιστολή των 
ατομικών δικαιωμάτων με προσδο- 
κώμενο σκοπό, την απονεύρωση ίων 
κοινωνικών δικαιώματων και διεκδι
κήσεων της ελληνικής κοινωνίας 
και των μαζικών κινημάτων, μέσα 
από τη θέσπιση του λεγάμενου «αν- 
τιτρομοκρατικού νόμου»,που ουσια
στικά θα τρομοκρατεί με νόμιμη κά
λυψη την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δικαιώνει 
πλήρως την παραπάνω θέση.



ΣΧΟΛΙΑ
II.—  Η καταδίκη της πολιτικής 

βίας (Τρομοκρατίας) είναι έντονη και 
απόλυτη, για πολλούς λόγους:

Πρώτον, γιατί χρησιμοποιώντας 
τη βία ως «μέσο και εργαλείο πολι
τικής», εκφράζει το γιακωβίνικο 
πρότυτο πολιτικής βίας, που έχει 
αποτελέσει ως «εργαλειακή βία» την 
κυρίαρχη αντίληψη του σταλινι
σμού, με βάση το στρατηγικό σχήμα 
ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ετσι, 
σύμφωνα, μ’ αυτήν εν ονόματι του 
εξιδανικευμένου σκοπού (ηθικότητα 
του σκοπού) μπορεί να γίνει η πλέον 
απεχθής πράξη (ανηθικότητα των 
μέσων).

Ο Ιταλός μαρξιστής καθηγητής 
Λουίτζι Φεραγιόλι στο βιβλίο του 
«Βία και Πολιτική», αναφέρει, ότι ο 
πολιτικός γιακωβινισμός και η ηθι- 
κοϊστορική τελεολογία, αντιστοι
χούν εξίσου σε δύο ακλόνητα αρχέ
τυπα της Αστικής Πολιτικής Σκέψης 
και ακριβέστερα του αυταρχικού 
ανελεύθερου ρεύματός της.

— Το πρώτο απ' αυτά είναι παρά
δοση του πολιτικού ρεαλισμού και 
του πραγματιστικού βολονταρισμού 
απ’ τον Μακιαβέλλι μέχρι τον Carl 
Sch mit.

— Το δεύτερο είναι η αστική 
ηθική της θυσίας (στις δύο παραλ
λαγές της Χριστιανό — Ιδεαλιστικής 
ηθικής, ωφελιμιστικής και υστερό
βουλης), που όμως και στις δύο πε
ριπτώσεις χαραχτηρίζεται από το γε
γονός, ότι αναβάλλει την άμεση ηδο
νή εν όψει της πραγματοποίησης 
των ιστορικών ή μετα-ιστορικών 
σκοπών και της ακόμα μεγαλύτερης 
ηδονής στο μέλλον.

Η πολιτική βία, ηθικού και ορθο
λογικού τύπου, όπως εμφανίζεται 
σήμερα στις ακραίες μορφές της 
τρομοκρατίας των ενόπλων ομάδων, 
τοποθετείται μέσα σ’ αυτό το αλλο
τριωμένο σύμπαν της Αστικής Πολι
τικής, οι δε τρομοκράτες είναι οι ση
μερινοί επίγονρι του Σταλινισμού.

Δεύτερον, γιατί τ’ αποτελέσματα 
της πολιτικής βίας (τρομοκρατίας) 
στις κοινωνίες του όψιμου καπιταλι
σμού, είναι απολύτως αρνητικά για 
το Μαζικό Κίνημα και τους προοδευ
τικούς φορείς της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, αυτά μπορούν να 
συνοψισθούν ως εξής:

Πρώτον, συνεισφορά στις κατα
σταλτικές επεμβάσεις του Αστικού 
Κράτους και δυνάμωμα των κατα
σταλτικών μηχανισμών του, που σαν 
μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, έχουν 
τον αποπροσανατολισμό και την 
εξουδετέρωση των Μαζικών Κινημά
των.

Δεύτερον, αρνητική και ευνουχι- 
στική επίδραση στις αριστερές πολι
τικές δυνάμεις, αφού τις αναγκάζει 
να γίνονται υπερασπιστές εν μέρει 
του Κράτους και της καπιταλιστικής 
κοινωνίας.

Τρίτον, ενισχυτική λειτουργία στο 
πολιτικό σύστημα του καπιταλι
σμού, που υποφέρει από βαθιά 
κρίση, κοινωνικής και πολιτικής νομι
μοποίησης, αφού εκμεταλλεύεται 
και χρησιμοποείται ως υποκατά
στατο νομιμοποίησης ανάμεσα στο 
Κράτος και την Κοινωνία των Πο
λιτών, στη βάση της κοινωνικής 
ασφάλειας και τάξης.

III.—  Η παραπάνω απόλυτη κατα
δίκη της πολιτικής βίας (τρομοκρα
τίας), σε καμία περίπτωση δεν νομι
μοποιεί τη θέσπιση του «αντιτρομο- 
κρατικού» νόμου, που έχει καταθέ
σει η Ν.Δ., ο οποίος το μοναδικό 
αποτέλεσμα που θα έχει, είναι η 
τρομοκράτηση της ελληνικής κοι
νωνίας με την καταφανή αντισυντα
γματική και απαράδεκτη παραβίαση 
και περιστολή των δημοκρατικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των ελλήνων πολιτών, 
που κατακτήθηκαν με αγώνες και 
θυσίες.

Η δικαιολόγηση του σκοπού της 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ (ηθικότητα της 
υποκριτικής επίκλησης για κοινω
νική ασφάλεια) γίνεται με σαφή και 
έντονο περιορισμό των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και ατομικών ελευθε
ριών επικίνδυνο, παράνομο και απε
χθή μέσο (αντιτρομοκρατικός 
νόμος), για την επίτευξη του αληθι
νού σκοπού, που eivat η δόμηση 
ενός αυταρχικού ΚΡΑΤΟΥΣ σε 
βάρος της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, για τη χει
ραγώγηση και ευνουχισμό της 
άμυνας και της αντίστασης της στην 
άνευ όρων παράδοση και εκποίηση 
της χώρας μας στο κερδοσκοπικό 
και παρασιτικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ, με μον
τέλο την Κοινωνία του 1/3.

Ετσι ο μοναδικός δρόμος της ελ
ληνικής κοινωνίας και των προοδευ
τικών αριστερών κομμάτων σήμερα 
πέρα από τις αντικειμενικές και υπο
κειμενικές δυσκολίες, είναι η δια
μόρφωση ένας πολιτικού στρατηγι
κού σοσιαλιστικού προτύπου, εναλ
λακτικό προς το αστικό, με βασικό 
στόχο εκτός των άλλων, τη διασφά
λιση και κατοχύρωση των ατομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών απέναντι στην αναπτυσ
σόμενη ραγδαία κρατική βία.

Μπροστά, λοιπόν, σ’ αυτή την 
τρομοκρατική υστερία, απαιτείται η 
ενεργός αντίσταση του κάθε Ελ
ληνα Πολίτη για την αποτροπή του 
Μεσαιωνικού Ολοκληρωτισμού, που 
επιχειρείται σήμερα να επιβληθεί 
στη χώρα μας. (Περιστολή των ατο
μικών ελευθεριών και δικονομικών 
εγγυήσεων, τρομοκράτηση κάθε έλ- 
ληνα πολίτη ή φορέα αντιτιθέμενου 
στο αυταρχικό κράτος της Δεξιάς, 
φίμωση του αντιπολιτευόμενου Τύ
που (ηλεκτρονικού και έντυπου) 
μέσα από κατασταλτικές εξοντω
τικές χρηματικές ποινές, κυριάρ
χηση του δικαστικού λόγου και πρά
ξεις πάνω στον πολιτικό λόγο για τη 
λύση των σύνθετων κοινωνικών προ
βλημάτων, εντατικοποίηση του κυνη
γιού «των μαγισσών» κ.λπ.).

Είναι δε, ιδιαίτερα επίκαιρη, η 
επισήμανση του Προέδρου του ΠΑ- 
ΣΟΚ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ σε ομιλία του 
ως πρωθυπουργού στις 5.2.1989 
ότι, «και αυτό με την υπόμνηση ότι 
δεν νομιμοποιείται , στο όνομα της 
προάσπισης των Πολιτών η κρατική 
αυθαιρεσία.

Η δημοκρατία έχει τα λιγότερα 
προστατευτικά αναχώματα αλλά και 
μια μεγάλη ασπίδα, τον ώριμο και 
συμμέτοχο πολίτη που γνωρίζει τα 
όρια που καθορίζουν την κοινωνική 
του συμπεριφορά. Μια Δημοκρατία 
οφείλει να αμύνεται και να αυτο- 
προστατεύεται απέναντι στην τρο
μοκρατία, αλλά ταυτόχρονα να δια- 
κρίνεται και να επικυρώνεται από τη 
συναίνεση της Κοινωνίας και των 
αντιπροσωπευτικών της θεσμών, 
στα πλαίσια μιας εθνικής συνεν-
νοησης».

Γιώργος Παπασίμος
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ΣΧΟΛΙΑ
Ο κύκλος των χαμένων συνδικαλιστών

Του Παναγιώτη 
Ιατρόπουλου

Γραμματέας της Διοίκησης 
Εργατικού Κέντρου Πειραιά

ν ήξερε ο Πήτερ Γουέαρ τη

Α
 χρησιμότητα του τίτλου, 
του ομώνυμου έργου του 
προκειμένου να 
αποδοθούν χαρακτηριστικό 

αυτής της αλώσιμης εποχής στην 
πατρίδα μας, σίγουρα θα διασφάλιζε 
πνευματικά δικαιώματα...

Προκειμένου λοιπόν περί 
χαμένων συνδικαλιστών, έχουμε και 
λέμε.

Ηταν αρκετή μια 1 δετής πορεία 
από το 1974 κι εντεύθεν, με μια 
μόνο στάση, για να φτάσουμε 16 
χρόνια ύστερα, ντάλα καλοκαίρι του 
’90 σε μια κατάσταση που 
χρειάζεται προσέγγιση και 
συμπεράσματα χωρίς φόβο —  το 
κυριότερο —  και ύστερα χωρίς 
πάθος.

Κάτω από άλλες συνθήκες αυτό 
το καλοκαίρι θα προσπόριζε στο 
Συνδικαλιστικό Κίνημα δόξα ταξική 
μεγάλη, από τη σύγκρουση με μια 
κυβέρνηση μάλλον μειοψηφίας, που 
ευθέως όμως αμφισβητεί τις 
σημαντικότερες κατακτήσεις των 
εργαζομένων.

Ο ιδρώτας λοιπόν που μπόλικος 
αναβλύζει στα πρόσωπα των 
συνδικαλιστών μαζί με τον ταξικό 
κάματο, φανερώνει και την έκδηλη 
πια αγωνία κι αναζήτηση, για το πώς 
γίνεται κοινωνική αντιπολίτευση από 
εθνικό συνδικάτο που σχετίζεται με 
την κοινωνία, όσο ο φάντης με το 
ρετσινόλαδο!

Πώς θα καταφέρουν μεσαία κι 
ανώτερα όργανα να πείσουν τις 
μεγάλες κοινωνικές ομάδες για την 
ανάγκη αντίστασης, σε μια πολιτική 
με ισοπεδωτικές κοινωνικές 
διαθέσεις; Οι παροικούντες την 
Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πως είναι

πολύ βαριά αποστολή αυτή η 
υπόθεση, γιατί οι περισσότεροι 
συνδικαλιστές προέρχονται από 
κόμματα κρεατομηχανές, όπου οι 
νέες ιδέες μυρίζουν ναφθαλίνη, η 
μεταρρύθμιση δεν προέκυψε και 
ούτε αναμένεται στο άμεσο μέλλον, 
η δε Αριστερά του 2.000 είναι κάτι 
που ακούγεται, αλλά δεν φαίνεται...

Φρόντισαν λοιπόν οι κάθε λογής 
ιεροφάντες για ένα συνδικαλιστικό 
κίνημα, αποσπασμένο από τα κύρια 
καθήκοντα του σαν κοινωνικού 
μοχλοβραχίονα προοδευτικής 
κίνησης σε κάθε κατεύθυνση, 
καταδικάζοντάς το σαν ασπόνδυλο 
πολιτικό εταίρο χωρίς ουσιαστικές 
δυνατότητες. Βέβαια τις όποιες 
δυνατότητες ουσίας, τα απανταχού 
κομματικά επιτελεία τις κρατούν για 
τον εαυτό τους. Στο Συνδικαλιστικό 
Κίνημα επιφυλάσσουν ρόλο κατ’ 
επιλογή εκτελεστικό.

Τι μένει λοιπόν για το 
συνδικαλιστικό κίνημα; Μα... να 
παρακολουθεί. Λίγο το ’χετε;

•  Να παρακολουθεί ξιπασμένους 
ή άτολμους κομματικούς αρχηγούς 
και αρχηγίσκους, να σκυλεύουν το 
πτώμα της κοινωνίας, της πατρίδας 
μας.

•  Να παρακολουθεί τους 
εργαζόμενους της πατρίδας μας —  
εξ’ ονόματος των οποίων λειτουργεί
—  να εξανδραποδίζονται 
συνωθούμενοι σ’ αδιέξοδα ή σε 
πορείες με αρχή το τίποτα και τέλος 
το πουθενά.

•  Να παρακολουθεί τα παιδιά των 
εργαζομένων που εκπροσωπεί, 
άγλωσσα κι ανεγκέφαλα, άμορφη 
μάζα έτοιμη για νομή κατοχή και 
χρήση από υπερεθνικούς 
επιτήδειους.

•  Να παρακολουθεί ένα έθνος με 
αδυναμία να παράγει κουλτούρα και 
πολιτισμό, σε διαρκή και γενική 
υποχώρηση...

θέαμα και τούτο!!! Θέλει γερά 
νεύρα ή άγνοια. Μάλλον το δεύτερο. 
Είναι άνετο, βολεύει και δεν 
δημιουργεί παρενέργειες. Διότι όσοι 
τόλμησαν —  και υπάρχουν τέτοιοι
—  να πουν, μέχρι εδώ,

καθυβρίσθησαν με τέτιο τρόπο που 
θα ζήλευε το αντίστοιχο υβρεολόγιο 
του εκκλησιαστικού αφορισμού.

Ποτέ δε θα ξεχάσω το βλέμμα 
της μητέρας μου, όταν αντίκρισε σε 
σιδηροδρομικό σταθμό, 
γιγαντοαφίσα όπου ανορθόγραφα 
χαρακτητιζόμουν αποστάτης —

θλιβερός πουλημένος κ.ά.
Και τι έκανα ο έρμος; Ψήφισα, 

ναι, σε μια απεργία...
Μια βαριά κληρονομιά για την 

οποία η ηγεσία που κατάφερε ίσως 
το σημαντικότερο πλήγμα σε βάρος 
του συνδικαλιστικού κινήματος, 
συνεχίζει να βρίσκεται στον τόπο 
του εγκλήματος και να δυσκολεύεται 
στην αυτοκριτική...

Οσοι εκ των συνδικαλιστών 
επιχειρούν και σήμερα προσέγγιση 
στα ζητήματα με τρόπους πέραν της 
επιβεβλημένης ορθοδοξίας, αγώνας - 
μάχη - μεροκάματο, αν δεν περνούν 
γρήγορα στο περιθώριο, αποκομίζουν 
το χαρακτηρισμό του περίεργου...

Θα ήταν παράλειψη να μην πω 
πως αυτή την εποχή πολλοί πάλαι 
ποτέ αγέρωχοι ταξικοί 
κουμανταδόροι, έχουν ρίξει κάτω το 
κεφάλι, ότι λίγα είναι τα θάρρετα κι 
η απόφαση μεγάλη, όπως θα ’λεγε ο 
Γ.Μ., σ’ άλλους χρόνους...

Τον περνάμε το Ρουβίκωνα; 
ρωτάνε τον εαυτό τους οι πιο 
ευγενείς. Ως γνωστόν όμως ο 
Ρουβίκων περνιέται χωρίς εντολή... 
Αλλο πρόβλημα.

Ετσι όμοια κυλά η ζωή μέσ’ στην 
αέναη ροή του χρόνου, με τους 
χαμένους συνδικαλιστές να κοιτούν 
απ’ τα παράθυρα των γραφείων 
τους, γεμάτοι απορία...

Από τη μια μεριά η κοινωνία και οι 
εργαζόμενοι. Από την άλλη οι 
καταστηματάρχες και το 
κατεστημένο κάθε είδους και 
απόχρωσης. Εκείνο που λείπει είναι 
ένας καθηγητής Κήττιν, που κατά την 
άποψη του γράφοντος αν τον 
συναντήσουν, όχι μόνο δε θα τον 
αφήσουν να φύγει, αλλά όρθιοι πάνω 
στα θρανία θα επευφημούν τον 
καινοτόμο και ριζοσπάστη λόγο, 
τροφή σε μια κοινωνία που πένεται.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Τ Ο ΚΟΙΝ/ΙΙΧ/1Α ΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ

Για μια νέα πολιτική και κοινωνική
πλειοψηφία

Με αφορμή το αφιέρωμα 
της ΣΟ.ΘΕ.Π. στο «Θεσμό 
του κόμματος» ο Διευ
θυντής της ΣΟ.ΘΕ.Π. ΓΙΑΝ
ΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ συζή
τησε με τον Γραμματέα της 
ΚΕ του ΠΑΣΟΚ ΑΚΗ ΤΣΟ
ΧΑ ΤΖΟΠΟ ΥΛΟΥ ζη τήματα 
που αφορούν τις πολιτικές 
εξελίξεις και τι» εσωκομμα
τικές λειτουργίες του ΠΑ
ΣΟΚ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύντροφε Τσοχατζό- 
πουλε, είσαστε ο πρώτος Γραμμα
τέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, που —  
μετά τη θεσμοθέτηση στο πρόσφατο 
Συνέδριο —  εκλέχθηκε στην ΚΕ του 
«Πεντελικού». θα θέλαμε, εκ μέ
ρους του περιοδικού «Σοσιαλιστική 
Θεωρία και Πράξη», να συζητή
σουμε, με αφορμή το αφιέρωμα για 
το «Κόμμα», τις απόψεις σας για 
ορισμένα κρίσιμα ζητήματα της λει
τουργίας του ΠΑΣΟΚ. Ομως, θα 
ήταν χρήσιμη και μια συζήτηση πάνω 
στην πολιτική συγκυρία.

Το κόμμα της ΝΔ έχει συμπληρώ
σει οκτώ μήνες κυβερνητικής θη
τείας μετά τις εκλογές του Απριλίου. 
Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις 
της πολιτικής που ακολουθεί η κυ
βέρνηση του κ. Μητσοτάκη; Τι απο
καλύπτει η κυβερνητική παρουσία 
της δεξιάς σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδέποτε στο πα
ρελθόν, μια ελληνική κυβέρνηση, 
στο σύντομο χρονικό διάστημα των 
7-8 μηνών που κυβερνά με οριακή 
πλειοψηφία, αποδείχθηκε τόσο αφε
ρέγγυα και αναξιόπιστη.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Τ Ο  Κ Ο Μ Μ Α

Ζούμε καθημερινά «αποκαλυπτή
ρια» σχετικά με τον έντονα ταξικό 
χαρακτήρα της, την αναχρονιστική 
φυσιογνωμία της πολιτικής και της 
συμπεριφοράς της, όπως ζούμε 
επίσης καθημερινά την απομυθο
ποίηση των «νέων ιδεών» της, βασι
κό στοιχείο του προεκλογικού της 
Marketing.

Ετσι οδηγούμαστε ταχύτατα σε 
μια συνεχώς αυξανόμενη σε οξύτητα 
κοινωνική πόλωση και δυσαρέσκεια, 
διότι καθημερινά εισπράττουν «τοις 
μετρητοίς» τις συνέπειες αυτής της 
πορείας, οι εργαζόμενοι, οι επιχει
ρηματίες, η νεολαία, οι συνταξιού
χοι, οι αγρότες κ.ά.

Οι διώξεις, οι μεταθέσεις και οι 
απολύσεις, η παραβίαση και η κα
τάργηση των δημοκρατικών και συν
δικαλιστικών ελευθεριών, η συνειδη
τή υποβάθμιση των θεσμών, με την 
παράλληλη ενίσχυση του αυταρχι
κού, συγκεντρωτικού κράτους, ως 
κυρίαρχου εργαλείου στα χέρια της 
σημερινής κυβέρνησης, οδηγούν την 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ξανά στο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, 
όπως τη ζήσαμε στις παλιές μέρες 
και έργα της παραδοσιακής δεξιάς.

Οι κύριες αποφάσεις όμως παίρ- 
νονται, από και για τη ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 
που ηγείται της νέας σύγχρονης 
σταυροφορίας της δεξιάς για κατά
ληψη και διαιώνιση της εξουσίας της 
στην Ελλάδα.

Η απροκάλυπτη και κυνική εξυπη
ρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών 
συμφερότων, η νομιμοποίηση και 
αποδοχή της παραοικονομίας, φέρ
νουν στο οικονομικό προσκήνιο όχι 
μόνο ένα μικρό τμήμα μεγαλοκεφα- 
λαιούχων και μεταπρατών, αλλά και 
τα πιο αναξιόπιστα κοινωνικά 
στρώματα, απομονώνοντας κάθε 
σύγχρονη, σοβαρή και υπεύθυνη 
επιχειρηματική πρωτοβουλία και 
δραστηριότητα ιδιωτικού ή κοινωνι
κού χαρακτήρα.

Ο «εκσυγχρονισμός» που προω
θεί σήμερα η δεξιά ταυτίζεται με την 
υποταγή και την επιβάρυνση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλή
νων, στο κέρδος και την προώθηση

αυτής της οικονομικής και κοινω
νικής ολιγαρχίας.

Ετσι: Η «ελεύθερη αγορά» γίνε
ται συνώνυμη με την ακρίβεια, την 
αισχροκέρδεια, τον πληθωρισμό και 
την ανεργία.

—  Η «ιδιωτικοποίηση» ταυτίζεται 
με τη συναλλαγή, την κακοδιαχεί
ριση, τη διαφθορά και το ξεπούλημα 
με ζημία της κοινωνίας.

—  Το «λιγότερο κράτος» γίνεται 
στην πράξη το κράτος των ημετέ- 
ρων, μια που οι μη ημέτεροι διώκον
ται και απολύονται.

Με την πολιτική αυτή, η συντηρη
τική παράταξη, πρώτον, επιδιώκει 
την ανακατανομή του κοινωνικού 
πλούτου, σε βάρος των οικονομικά 
και κοινωνικά ασθενέστερων κοινω
νικών στρωμάτων. Δεύτερον, επιδιώ
κει στο όνομα εξυγιαντικών οικονο
μικών τη συρρίκνωση του κοινωνικού 
κράτους και των δομών παροχής κοι
νωνικών υπηρεσιών, που είχε δια
μορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη

χώρα μας, στον τομέα της υγείας, 
της πρόνοιας και της παιδείας. Τρί
τον, επιδιώξει την αναίρεση των πε
ρισσοτέρων απ’ τις κοινωνικές κατα
κτήσεις και δικαιώματα που είχαν με 
αγώνες επιτύχει ευρύτερες κατηγο
ρίες εργαζομένων. Τέταρτον, επι
διώκει την περιστολή συνταγματικών 
κατοχυρωμένων δημοκρατικών 
ελευθεριών με το πρόσχημα της 
προστασίας του κοινωνικού συνόλου 
ή της καταπολέμησης της τρομοκρα
τίας. Πέμπτον, επιδιώκει ξανά την 
οικοδόμηση ενός σύγχρονου κομμα
τικού κράτους στο χώρο της Δημό
σιας Διοίκησης.

Στρατηγικά, η σημερινή Δεξιά 
επιχειρεί να εμπεδώσει την εξουσία 
της προωθόντας ένα «αναπτυξιακό» 
μοντέλο, χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη 
για το κοινωνικό σύνολο, που να στη
ρίζεται:

—  Στην ταξική επιβολή,
—  στη φθηνή αγορά εργασίας,
—  στην ανεργία και την επιλε-



Ζ Η Μ Ε Ρ Α

κτική απασχόληση.
Αυτό σημαίνει:
—  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ στην Ευρώπη 

το ’93, με επαχθείς όρους για την 
ελληνική κοινωνία,

—  αποδοχή μιας πορείας υποβά- 
θμισης και περιθωριοποίησης στο 
διεθνή καταμερισμό εργασίας,

—  παθητική αποδοχή των όρων 
άνισης ανταλλαγής σε σχέση με τις 
ξένες οικονομίες.

Η κυβερνητική παρουσία της Δε
ξιάς σήμερα, επακολούθησε μιας 
μακράς πορείας.

Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας 
τα τελευταία χρόνια της παρουσίας 
του, στο χώρο της αξιωματικής αντι
πολίτευσης, με μεθοδικότητα, επε- 
δίωξε να εμφανίσει ένα ανανεωτικό 
και εκσυγχρονιστικό πρόσωπο. Προ
σπάθησε να αποσυνδεθεί τόσο από 
την πολιτική που ακολούθησε ως κυ
βέρνηση μετά τη μεταπολίτευση, 
όσο και από την προδικτατορική πο
λιτική παρουσία της. Τόσο η προ
σπάθεια ανάδειξης ενός νέου προ
σώπου όσο και η προσπάθεια σπί- 
λωσης των πολιτικών της αντιπάλων 
με την τακτική της σκανδαλολογίας, 
απέδωσαν τα πρόσκαιρα πολιτικά 
ωφέλη και βοήθησαν μετά από τρεις 
συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, 
το κόμμα της ΝΔ να αναλάβει την 
ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας.

Σήμερα, όμως, το κόμμα της ΝΔ 
έχοντας συμπληρώσει οκτώ μήνες 
διακυβέρνησης της χώρας, έχει επι
βεβαιώσει αφενός την αδυναμία 
απεγκλωβισμού του από τις αμαρ
τωλές καταβολές του, και αφετέρου 
την υποταγή του σε αντιδραστικό
τερες κοινωνίες, πολιτικές και θε
σμικές μορφές διακυβέρνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι η πολιτι
κή της ΝΔ δεν υπακούει σε καμία 
γενικότερη φιλοσοφία πέραν 
εκείνης της διατήρησής της στην 
εξουσία με τη χρησιμοποίηση αυταρ
χικών μεθοδολογιών και καταπιε
στικών μηχανισμών. Η αναφορά στον 
νεοφιλελευθερισμό είναι περισσό
τερο εκλογικό σλόγκαν και λιγότερο 
πολιτική γραμμή. Η παράδοση της 
ελληνικής Δεξιάς άλλωστε είναι πε
ρισσότερο συντηρητική από εκείνη 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ποια 
πρέπει να είναι η απάντηση των κομ

μάτων της αντιπολίτευσης ο ’ αυτή 
την πολιτική; του «Βαλκανικού νεο
φιλελευθερισμού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φυσικά μόνο για το 
ΠΑΣΟΚ μπορώ να μιλήσω. Θέλω να 
πιστεύω όμως ότι αποτελεί κοινό 
τόπο για όλες τις προοδευτικές δυ
νάμεις η διαπίστωση ότι ο τόπος δεν 
μπορεί ν’ αντέξει για πολύ ακόμα 
την παρουσία της εξουσίας των 
«νέων ιδεών». Δεν μπορεί για πολύ
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ακόμα να συνεχιστεί ο σημερινός 
κατήφορος και το βύθισμα στο 
τέλμα μιας κρίσης με εθνικά χαρα
κτηριστικά, στον οικονομικό, κοινω
νικό και πολιτισμικό τομέα.

Μέσα οε λίγους μήνες η κυβέρ
νηση της ΝΔ απέδειξε ότι παραμένει 
η σκληρότερη εκδοχή του συντηρη
τισμού στον ευρωπαϊκό χώρο, μετά 
το θατσερισμό. Αναδεικνύεται γνή
σιος ταξικός εκφραστής των κοινωνι
κοοικονομικών συμφερόντων της 
ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ και η πολιτική της επι
διώκει να κατοχυρώσει καθημερινά, 
τον κοινωνικό συντηρητισμό, τον 
πολιτικό αυταρχισμό και τον θεσμι
κό αναρχισμό στη χώρα.

Εχει γίνει πλέον καθαρό —  σε 
όσους θέλουν να το δουν —  ότι η 
συντηρητική παράταξη δεν είναι σε 
θέση να οδηγήσει τον τόπο έξω από 
αυτή την κρίση. Η πολιτική της απέ- 
τυχε, όχι μόνο διότι είναι υποτελής, 
αντιδημοκρατική και έντονα ταξική. 
Αλλά γιατί επιπλέον είναι εθνικά επι
κίνδυνη και αναποτελεσματική. Είναι 
χωρίς διέξοδο.

Γι’ αυτό πρέπει το γρηγορότερο 
δυνατό να ανατραπεί αυτή η πολι
τική. Ν’ αλλάξει η σημερινή κατά
σταση. Ν’ απομακρυνθεί αυτή η κυ
βέρνηση, που καθημερινά σωρεύει 
δεινά στο λαό και στον τόπο.

Αν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, 
τότε όλες οι προοδευτικές δυνάμεις 
του τόπου οφείλουμε να συνειδητο
ποιήσουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά 
σε μια ιστορική πρόκληση. Γι’ αυτό 
και στην πρόσφατη απόφαση της ΚΕ 
του ΠΑΣΟΚ διατυπώνεται ότι:

«Θέλουμε και φιλοδοξούμε να 
εκφράσουμε τη ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ που θα 
στηρίξει την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ στα σημερινά αδιέξοδα. Να 
ανορθώσουμε το κύρος της πολι
τικής. Να ανασυνθέσουμε το σύ
στημα αξιών που πρέπει να διέπουν 
τη διακυβέρνηση της χώρας. Να δια
μορφώσουμε μαζί με την κοινωνία 
και τους φορείς της, την πολιτική 
που εκφράζει τα πραγματικά συμφέ
ροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει την ευ
θύνη να συμβάλει άμεσα μέσα από 
ένα συνεχή, δυναμικό και ουσιαστικό 
διάλογο με την κοινωνία και τους 
φορείς της, στη διαμόρφωση της 
εναλλακτικής του δυτικής προγραμ
ματικής πρότασης. Επιπλέον απαι
τείται, τώρα παράλληλα με τη σταθε
ρή κλιμάκωση της κοινωνικής αντί
δρασης μια άλλη ανοιχτή, δημοκρα
τική πολιτική δράση, ενιαία και συν
τονισμένη για όλο το ΠΑΣΟΚ, που θα 
συμβάλει μέσα από την ανάληψη 
πολλών, τοπικών, περιφερειακών Και 
κεντρικών πολιτικών πρωτοβουλιών 
να διαμορφώσει πολιτικά γεγονότα, 
μικρής και μεγάλης εμβέλειας, που 
συνολικά θα επιβεβαιώσουν και θα 
πείσουν αξιόπιστα και φερέγγυα το 
λαό, ότι υπάρχει και πολιτική δυνα
τότητα και βούληση για μια ολοκλη-



ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Α

ρωμένη συνεπή και ενιαία στρατηγι
κή νίκης των προοδευτικών δυνά
μεων.

Μ’ αυτό τον τροπο σηματοδοτεί 
μια ιδεολογική αντεπίθεση στη ση
μερινή κυριαρχία των συντηρητικών 
ιδεών, και αποκτά, η κλιμακούμενη 
κοινωνική πόλωση εκείνα τα πολι
τικά χαρακτηριστικά που συσπειρώ
νουν τις κοινωνικές δυνάμεις στην 
προοδευτική πολιτική.

Φυσικά η πολιτικοποίηση της αν
τιπαράθεσης απαιτεί τόσο την ευρύ
τερη δυνατή συμμετοχή των θεσμών 
στην ανοιχτή δημοκρατική δράση 
όσο και το ξεκαθάρισμα από τους 
πολιτικούς φορείς των δυνατών κοι
νωνικών - πολιτικών συνεργασιών και 
συμμαχιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το αφιέρωμα που 
έχουμε στο περιοδικό για το «θεσμό 
του κόμματος», νομίζουμε ότι, είναι 
η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια 
στο χώρο του ΠΑΣΟΚ στο να μπουν 
επί τάπητος τα κύρια προβλήματα 
της λειτουργίας ενός σοσιαλιστικού 
κόμματος. Εσείς, ως Γραμματέας 
της ΚΕ, πώς πιστεύετε ότι θα 
έπρεπε να είναι η λειτουργία ενός 
σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι οι αλ
λαγές που αποφάσισε το πρόσφατο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στη δομή, στην 
οργανωτική πολιτική και στη λει
τουργία του Κινήματος, και περιέ- 
χονται στο ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ προ
σεγγίζει το περιεχόμενο της απάν
τησής μου. Σ’ αυτό εκφράστηκε 
τόσο η συνέχεια, βασικών επιλογών 
που επιβεβαιώθηκαν στη διάρκεια 
της 16χρονης ζωής του, όσο και η 
ανάγκη της ριζικής ανασυγκρό
τησης, του εκσυγχρονισμού και της 
ανανέωσης που απαιτεί το ΝΕΟ, 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΣΟΚ.

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της 
φυσιογνωμίας και της λειτουργίας 
ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμ
ματος θα τα προσδιόριζα με τις εξής 
έννοιες:

—  Δημοκρατία και αποκέντρωση
στη δομή, στη λειτουργία και στην 
πολιτική δράση.

—  Συλλογικότητα στα όργανα, 
που να αναδεικνύει ως κυρίαρχη τη 
συλλογική συνείδηση στη λειτουρ
γία.

—  Ενότητα ως συνειδητή πολι
τική στάση στο πλαίσιο μιας πολι
τικής συμφωνίας που εγγυάται την 
αποτελεσματικότητα.

—  Αυτονομία του πολιτικού φο
ρέα αλλά και ευθύνη ατομική των 
στελεχών.

—  Ανανέωση οργάνων, λειτουρ
γίας και προσώπων ως δυναμική

ϋ  Το συνολικό 
σχέδιο λειτουργίας 
του ΠΑΣΟΚ οφείλει 
να συγκροτείται με 
βάση τις προτάσεις 

όλων των
οργανώσεων του και 

να μην αποτελεί 
«εγκεφαλικό» σχέδιο 

ολίγων συντρόφων 
της καθοδήγησης 

Η οργάνωση οφείλει 
να ασχολείται με 

ιδεολογικές 
αναζητήσεις και 

πολιτικές συνθέσεις 
που θα ανεβάζουν το 
επίπεδο των μελών 

και θα εμπλουτίζουν 
την καθημερινή τους 
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έκφραση εξέλιξης της κοινωνικής 
βάσης του πολιτικού φορέα, αλλά 
και νέων κοινωνικών δυνάμεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το 2ο Συνέδριο είναι 
πλέον ένα γεγονός. Η εκλογή της ΚΕ 
έγινε με όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικές 
διαδικασίες. Η νέα ΚΕ εξέλεξε ήδη 
Γραμματέα, ΕΓ και τους Γραμματείς 
των Τομέων. Υπάρχει πλέον μια νέα 
διάταξη δυνάμεων στα κεντρικά όρ
γανα του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι 
αν τα νέα όργανα θα ξεπεράσουν τα 
παγιωμένα συγκεντρωτικά και πα
τερναλιστικά μοντέλα λειτουργίας

εκφράζοντας το αίτημα της οργά
νωσης για περισσότερη δημοκρατία, 
συμμετοχή, συλλογικότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν πρέπει να 
αγνοούμε το γεγονός ότι κάθε πε
ρίοδος απαιτεί και τον αντίστοιχο 
τύπο λειτουργίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει 16 
χρόνια λειτουργίας σαν αντιπολί
τευση αλλά και σαν κυβέρνηση. 
Τώρα είναι αντιπολίτευση, επο
μένως, χρειάζεται μια διαφορετική 
διάταξη των κομματικών δυνάμεων 
και διαφορετικές λειτουργίες, εάν 
θέλουμε να γίνει αξιόμαχο και να 
επανέλθει στην εξουσία, όχι από τα 
λάθη της ΝΔ, αλλά από τα νέα προ
τερήματα που θα δείξει στο λαό.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από μια 
νέα ποιότητα εσωκομματικών λει
τουργιών. Και με βάση αυτό το 
στόχο αγωνιζόμαστε. Η πλέον πει
στική απάντηση για τις νέες λειτουρ
γίες του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στο νέο 
καταστατικό του κινήματος που ψη
φίστηκε στο 2ο Συνέδριο. Στο νέο 
καταστατικό καθιερώνονται βασικές 
τομές στη δομή και στη λειτουργία 
του ΠΑΣΟΚ. Ο ρόλος της ΚΕ γίνεται 
καθοριστικός για την ευθύνη λει
τουργίας του κινήματος και για την 
επεξεργασία των πολιτικών θέσεών 
του.

Επι πλέον κατοχυρώνεται η ανα
βάθμιση του πολιτικού ρόλου της ΚΕ 
και του ΕΓ με τη δημιουργία της 
θέσης του Γραμματέα και της Γραμ
ματείας της ΚΕ. Η γραμματεία της 
ΚΕ θα έχει την ευθύνη για την καθη
μερινή λειτουργία και δράση του κι
νήματος, διαμορφώνοντας έτσι τους 
κατάλληλους όρους για τον επιτε
λικό χαρακτήρα του ΕΓ σε σημαντικά 
στρατηγικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ.

Ο ρόλος των ΝΕ και ΤΕ, με το νέο 
καταστατικό αποκτά ένα άυσιαστικό- 
τερο χαρακτήρα με την κατοχύρωση 
νέων αρμοδιοτήτων στο χώρο ευ
θύνης τους. Οι πρωτοβάθμιες ορ
γανώσεις ΤΟ - Ο.Χ.Δ. αποτελούν τα 
κύτταρα λειτουργίας του κινήματος 
και ως εκφραστές της νέας αποκεν
τρωμένης αντίληψης λειτουργίας 
του ΠΑΣΟΚ στο χώρο τους. Το συνο
λικό σχέδιο λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ 
οφείλει να συγκροτείται με βάση τις 
προτάσεις όλων των οργανώσεών 
του και να μην αποτελεί «εγκεφα



λικό» σχέδιο ολίγων συντρόφων της 
καθοδήγησης.

Η οργάνωση οφείλει να ασχολεί- 
ται με ιδεολογικές αναζητήσεις και 
πολιτικές συνθέσεις που θα ανεβά
ζουν το επίπεδο των μελών και θα 
εμπλουτίζουν την καθημερινή τους 
δράση. Εχουμε ανάγκη από μια πολι
τιστική επανάσταση, έτσι ώστε κάθε 
ΤΟ να γίνει ένα μικρό σχολείο για 
την περιοχή της. Χρειάζονται συζη
τήσεις, σεμινάρια, συνέδρια ανοιχτά 
σε όλο το λαό για να υπάρξει μια 
διαφορετική ποιότητα κομματικής 
ζωής, πέρα από τη συχνά μίζερη 
πραγματικότητα.

Το 2ο Συνέδριο δεν μπόρεσε να 
ολοκληρώσει όλη τη δουλειά που 
είχε χρεωθεί. Ομως έκανε ένα θε
τικό βήμα στην ωρίμανση του ΠΑ
ΣΟΚ σε ένα κόμμα αρχών, που είναι 
το ζητούμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα σημαντι
κότερα ζητήματα που θα απασχολή
σουν την οργάνωση το προσεχές 
εξάμηνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το επόμενο εξά
μηνο θα είναι μια κρίσιμη περίοδος 
για την περαιτέρω πορεία του ΠΑ
ΣΟΚ, θα εκφραστεί η νέα αντίληψη 
λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ και θα 
υπάρχουν μια σειρά από συνδιασκέ
ψεις κατά χώρους και θέματα που 
θα διαμορφώσουν τις νέες θέσεις 
λειτουργίας των οργάνων του ΠΑ
ΣΟΚ. Κυρίαρχο γεγονός το 1991 θα 
είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ που 
θα συζητήσει για τη Νέα Διακήρυξη 
του ΠΑΣΟΚ και τις κυβερνητικές θέ
σεις της δεκαετίας του '90.

Μέσα από τις συνδιασκέψεις και 
τις συλλογικές αποφάσεις των οργά
νων θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί 
και κοινωνικοί όροι για την αποτελε
σματική αντιπαράθεση με την αντι
λαϊκή και ρεβανσιστική πολιτική της 
ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει στην 
πράξη ότι ξέρει και μπορεί να υπε
ρασπίζεται με επιτυχία τα λαϊκά συμ
φέροντα. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι 
επικίνδυνη για το λαό και τον τόπο.

Οχι μόνο γιατί στα εξωτερικά θέ
ματα λειτουργία δίκην υποτελούς 
προς τους μεγάλους υπερατλαντι
κούς και ευρωπαϊκούς προστάτες 
της. Αλλά γιατί καθημερινά αποκα
λύπτεται η γνήσια αντιλαϊκή κυβέρ

νηση, περιορίζοντας τα συνταγμα
τικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και 
τις δημοκρατικές ελευθερίες του 
λαού μας. Επιπλέον στους 8 μήνες 
διακυβέρνησής της και σύμφωνα με 
τον πρ ϋπολογισμό, που πρόσφατα 
κατέθεσε η ίδια στη Βουλή, αποδει- 
κνύεται ότι η φιλελεύθερη, συντηρη
τική πολιτική των «νέων ιδεών», της 
«ελεύθερης αγοράς» και των «ιδιω- 
τικοποιήσεων» απέτυχε οριστικά. 
Αδυνατεί να δώσει διέξοδο στην πο
λύμορφη κρίση που ζούμε. Αντίθετα, 
με τα «έργα» της συμβάλει να μετα
τραπεί οριστικά σ’ ένα τραγικό αδιέ
ξοδο, αναχρονισμού, υπανάπτυξης 
και περιθωριοποίησης της Κοινωνίας 
μας!.

Σήμερα, προβάλει επιτακτικά η 
ανάγκη για κάθε δημοκρατικό κάθε 
προοδευτικό πολίτη, να ανατραπεί 
το γρηγορότερο δυνατό αυτή η πολι
τική. Να σταματήσει αυτός ο κατή
φορος.

Οδηγούμαστε σε οξύτατη κοινω- 
νικ πόλωση. Με τη σταθερή κλιμά
κωση της λαϊκής αντίδρασης, στην 
έντονα ταξική πολιτική της νεοδε- 
ξιάς, που κυνικά και απροκάλυπτα 
εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομι
κά συμφέροντα, μιας κοινωνικής - 
οικονομικής ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ, ενώ ταυτό
χρονα επιρρίπτει το κόστος και τα 
βάρη αυτής της επιλογής σε όλες τις 
κοινωνικές ομάδες και τάξεις της 
κοινωνικής πλειοψηφίας.

—  Είναι βέβαιο ότι στη νέα χρο
νιά το ’91, θα ζήσουμε το ξέσπασμα 
και τις εκρήξεις από την αναπόφευ
κτη πλέον σύγκρουση γνήσιων 
λαϊκών κινημάτων —  σε τοπικό και 
τομεακό επίπεδο, που θα εκφρά
ζουν τη δυναμική της λαϊκής αντί
δρασης —  και του μηχανισμού κατα
στολής και καταπίεσης που με γοργό 
ρυθμό συγκροτεί η κυβέρνηση της 
ΝΔ.

—  Κύριος στόχος της ΝΔ σ’ αυτή 
την περίοδο αναμφισβήτητα είναι η 
με κάθε μέσο διατήρηση και σταθε
ροποίηση της εξουσίας της.

—  Ευθύνη δική μας —  του ΠΑ
ΣΟΚ —  είναι:

—  Να αποκαλύψουμε και να δια- 
μηνύσουμε προς κάθε κατεύθυνση, 
ότι ο λαός μας και ο τόπος μας δεν 
πρόκειται ποτέ ν’ αποδεχθούν τέτιου

είδους «εξουσία».
—  Να παρουοιάσουμε τώρα και 

να συζητήσουμε με την κοινωνία, 
τους φορείς της και τις πολιτικές δυ
νάμεις που ενδιαφέρονται τη δική 
μας ΠΡΟΤΑΣΗ για την πορεία του 
ΤΟΠΟΥ, ώστε αν είναι εφικτό ή 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟ
ΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ και ΜΙΑ ΝΕΑ, 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στην αγωνία των 
πολιτών και της κοινωνίας για το σή
μερα και το αύριο, γεγονός που στις 
σημερινές συνθήκες αποκτά τον χα
ρακτήρα ύψιστης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ και ΕΠΙΤΑΓΗΣ.

—  Να εξορμήσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΑΣΟΚ - ΗΓΕΣΙΑ και ΒΑΣΗ - σε μια 
δυναμική πορεία ΔΙΑΛΟΓΟΥ και 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με τους πολίτες, ανά 
την Ελλάδα. Να βρεθεί κοντά στο 
λαό, να ακούσει τις σκέψεις, τις 
αγωνίες και τις προτάσεις του. Να 
στηρίξει τους διωκόμενους, να εμ
ψυχώσει τους μεμψιμοιρίντες να 
ενημερώσει όλους για το διαφορε
τικό, σύγχρονο, προοδευτικό και 
ρεαλιστικό τρόπο ανάπτυξης και 
εξέλιξης της κοινωνίας μας στην 
οποία εμείς οι σοσιαλιστές πι
στεύουμε.

Να σφυρηλατήσουμε με τους πο
λίτες και τους φορείς της κοινωνίας 
μας μια ΝΕΑ σχέση εμπιστοσύνης, 
που θα στηρίζεται στην κοινή προ
σέγγιση για το μέλλον και στην απο
φασιστικότητα ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙ
ΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.

Με αυτή την πορεία και την ανοι- 
ορεί το ΠΑΣΟΚ να συνδεθεί με τα 
πιο ζωντανά κομμάτις της κοινωνίας 
μας. Τους εργαζόμενους, την αγρο
τιά, τη νέα γενιά-, τις γυναίκες , τους 
διανοούμενους και κάθε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά ευαίσθητο 
άτομο.

Ετσι συμβάλουμε στη δημιουργία 
νέων, αξιόπιστων σχέσεων του ΠΑ
ΣΟΚ και της κοινωνίας. Ετσι συμβά
λουμε να αναπτυχθούν νέα κοινω
νικά και συνδικαλιστικά κινήματα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δη
μιουργία ενός νέου πλειοψηφικού 
ρεύματος προοδευτικής πολιτικής 
και εξουσίας που θ’ αρνηθεί την συν
τηρητική πολιτική και πράξη και θ ’ 
αναδείξει μια άλλη προοπτική.



Ο
ι ανθρώπινες κοινωνίες, 
έχουν ακόμη πολύ δρόμο να 
διανύσουν για να προσφέ
ρουν σε όλα τα μέλη τους 
μία ζωή αντάξια των έμφυ

των ιδιοτήτων τους. Στο όνομα της 
υπεράσπισης των μελών τους, είδαμε 
την οικοδόμηση κοινωνικών μοντέ
λων με συνεκτικό ιστό μηχανισμούς 
βίας. Είδαμε, κρατικές εξουσίες να 
εκμεταλλεύονται τη δύναμή τους. Η 
ελπίδα, ότι οι ίδιες οι κοινωνίες οδη
γούνται από μόνες τους σε μια καλύ- 
τρη ποιότητα ζωής συχνότατα δια- 
ψεύστηκαν οικτρά. Τη Δημοκρατία 
της Βάίμάρης διαδέχθηκε ο φασι
σμός, τη Δημοκρατία των Σοβιέτ δια
δέχθηκε ο σταλινισμός.

Η μαρξιστική προσέγγιση της λει
τουργίας του καπιταλισμού —  παρά 
τις αδυναμίες της —  έδειξε ότι μόνο 
η συγκρότιση των καταπιεσμένων κοι
νωνικών τάξεων σε κοινωνικές και 
πολιτικές οργανώσεις μπορεί να δό- 
σει ελπίδες για αλλαγή του καπιταλι
στικού μοντέλου συγκρότισης των 
κοινωνιών. Η δημιουργία των σοσιαλι
στικών κομμάτων αποτέλεσε την πιο 
προχωρημένη μορφή πολιτικών ορ
γανώσεων ικανής να επηρεάζει την 
εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών.

Τ ο τέλος του 20ου αιώνα έχει συσ
σωρευτεί αρκετή εμπειρία για τις κοι
νωνίες και τα κόμματα. Οι αλματώ
δεις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαί
τερα στα μέσα επικοινωνίας δημιούρ
γησαν ένα νέο πρωτόγνωρο κοινωνι
κό τοπίο. Ζούμε ένα νέο «ηλεκτρονι
κό πολιτισμό». Οι ενώσεις προσώπων 
—  και τέτιες είναι και τα κόμματα —  
έχουν πλέον ανάγκη από μια διαφο
ρετική ποιότητα λειτουργίας. *

* Πανεπιστημιακού
Γραμματέα Διαφώτισης
και Ενημέρωσης της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ

Για ένα σύγχρονο, 
σοσιαλιστικό κόμμα
Κόμμα σοσιαλιστικής αλλαγής 
ή διαχείρισης του συστήματος;

Δεν περιμένουμε μια καινούργια 
εποχή. Είμαστε σε μια νέα εποχή. 
Οσοι κοινωνικοί θεσμοί δε το αντιλη- 
φθούν θα καταντήσουν παραδοσιακά 
πολιτιστικά φολκόρ. Εμείς πι
στεύουμε ότι η καινούργια εποχή έχει 
ανάγκη το σοσιαλισμό. Αλλά για να 
γίνει αυτό, χρειάζεται ένα σοσιαλιστι
κό κόμμα νέου τύπου. Χρειάζεται ένα 
νέο μοντέλο σοσιαλιστικού κόμ
ματος, και αυτό θα προσπαθήσουμε 
να δείξουμε σ’ αυτό το άρθρο.

Κοινωνική αλλαγή
Η αλλαγή μιας κοινωνίας είναι

ένα σταθερό φαινόμενο που γίνεται 
με γρηγορότερους ή ταχύτερους ρυ
θμούς. Το ζητούμενο όμως είναι σε 
ποια κατεύθυνση γίνεται η αλλαγή. 
Γιατί τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν 
ότι συχνά οι αλλαγές δεν είναι τίποτε 
άλλο, παρά η αντικατάσταση ξεπε
ρασμένων μεθόδων ελέγχου της κοι
νωνίας με πλέον σύγρονες. Στη θέση 
των πρωτόγονων «στρατιωτικών» κα
θεστώτων όπου την άμεση βία την 
ασκούσαν με ακόντια και βέλη και 
την έμμεση βία με τους θρησκευτι- 
κοί'δεολογικούς συμβολισμούς των 
μάγων της φυλής, δημιουργήθηκαν 
οι πολιτικοστρατιωτικοί μηχανισμοί 
εξουσίας των σύγχρονων κοινωνιών,
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όπου η άμεση βία εξασκείται με αε
ροπλανοφόρα και πυρηνικά και η έμ
μεση με τα MME και ιδιαίτερα την 
τηλεόραση.

Η ελπίδα, ότι η τυχαία εξέλιξη 
των κοινωνιών θα οδηγήσει τους αν
θρώπους «από το κράτος της 
Ανάγκης στο βασίλειο της Ελευθε
ρίας» δεν αποδείχθηκε γεγονός. Η 
καπιταλιστική ανάπτυξη βοήθησε 
βέβαια τη μακροβιότητα των κατοί
κων των αναπτυγμένων χωρών —  
άλλωστε χρειάζονται και ως κατανα
λωτές —  αλλά συσσώρευσε σε τρο
μακτικά επίπεδα σωματικές και ψυ
χικές παθήσεις. Ο άλογος τρόπος οι
κονομικής ανάπτυξης, καταστρέφει 
αργά, αλλά σταθερά το οικολογικό 
σύστημα του πλανήτη Γη. Αυτό επο
μένως που χρειαζόμαστε δεν είναι η 
αφελής νεοφιλελεύθερη αισιοδοξία 
ότι η ανταλλαγή προϊόντων στα πλαί
σια της «ελεύθερης Αγοράς» θα εγ- 
γυηθεί την κοινωνική εξέλιξη, αλλά η 
κατανόηση ότι απαιτείται μια συνει
δητή παρέμβαση για δημιουργία 
μιας άλλης κοινωνίας.

Η επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδος από μόνη της δεν είναι 
εχέγγυο προόδου, γιατί γίνονται εύ
κολα αντικείμενο εκμετάλλευσης 
από τους εκάστοτε κρατούντες και 
διαθέτοντες την οικονομική και πολι
τική δύναμη. Η οργάνωση των αν
θρώπινων κοινωνιών ανεξάρτητα 
από τις οικονομικοπολιτικές μορφές 
έκφρασης της — δουλοχτητικό,
φεουδαρχικό, καπιταλιστικό—  συμ
βάδιζε πάντα με την ίδια τη συγκρό
τηση μιας κρατικής κεντρικής εξου
σίας. Και φαίνεται ότι, κάθε εξουσία 
άπαξ και συγκροτηθεί, επιχειρεί με 
διάφορες δικαιολογίες, αλλά και 
κάθε μέσο τη διατήρησή της.

Εάν λοιπόν οι ελπίδες για αλ
λαγές των κρατικών εξουσιών εκ των 
έσω είναι ελάχιστες, τότε τα κόμ
ματα της Αριστερός μπορεί να έχουν 
σαν κύριο σκοπό τους το κέρδισμα 
των εκλογών και την απλή εγκατά
στασή τους ή την ολιγόχρονη φιλοξε
νία τους στα δώματα και στους δια
δρόμους του κράτους; Νομίζουμε 
ότι όχι. Εστω και εάν, ένα κόμμα της 
Δεξιάς ή της Αριστερός αποδέχεται 
τις ίδιες εκλογικές διαδικασίες για 
κέρδισμα της πλειοψηφίας στο Κοι

νοβούλιο, οι στόχοι τους είναι ή θα 
πρέπει να είναι διαφορετικοί. Τα μεν 
Αριστερά κόμματα σκοπεύουν στην 
αλλαγή της κρατικής μηχανής ως 
προϋπόθεση εξάσκησης του προ
γράμματος τους, τα δε κόμματα της 
Δεξιάς στη διατήρηση αναλλοίωτης 
της κρατικής μηχανής. Επομένως η 
συμπεριφορά τους απέναντι στο 
κράτος είναι το βασικό προσδιορι- 
στικό στοιχείο ενός προοδευτικού ή 
συντηρητικού κόμματος. Τα όποια 
κηρύγματα για εθνικές συμφωνίες 
και κοινωνικές συναινέσεις ανάμεσα
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σε προοδευτικά και συντηρητικά 
κόμματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ο στρατηγικός εγκλωβισμός των Αρι
στερών κομμάτων στα πλαίσια του 
σημερινού καπιταλιστικού κατεστη
μένου και η μη αποκρυπτόμενη 
εναγώνια επιθυμία πολιτικών προσώ
πων να συμμετέχουν στα αγαθά της 
κυβερνητικής εξουσίας και της δια
χείρισης του συστήματος.

Οι αλλαγές στο κράτος αποτε
λούν το κεντρικό σημείο κάθε μαρξι
στικής στρατηγικής. Και εάν η 
άποψη του Λένιν για γκρέμισμα όλης 
της κρατικής μηχανής μέσω βίαιης 
επανάστασης απεδείχθει ότι δεν εί
ναι εφαρμόσιμη χωρίς μια σειρά άλ
λων κοινωνικών και πολιτικών προϋ
ποθέσεων η άποψη του Μπερνστάιν 
για σταδιακή αλλαγή του κράτους

δεν έδειξε τη σοσιαλιστική ανωτερό- 
τητά της. Νομίζουμε ότι ο κοινός 
λόγος αποτυχίας των δύο αντιλή
ψεων είναι ότι η παρέμβαση στους 
μηχανισμούς του κράτους δεν συνο
δεύτηκε από την παράλληλη και ταυ
τόχρονη ύπαρξη ενός κόμματος έξω 
από τους μηχανισμούς του κράτους 
που να είναι σε θέση να κρίνει την 
πορεία και να συνδιαλέγεται το ίδιο 
αυθύπαρκτα με την κοινωνία και όχι 
μέσω των εκπροσώπων του, στην 
κρατική εξουσία. Η συνομιλία με την 
κοινωνία μέσω των κρατικών θώκων 
ισχυροποιεί το κράτος και βελτιώνει 
την εικόνα του, χωρίς να το ανατρέ
πει.

Η διπλή κατεύθυνση πάλης των 
σοσιαλιστικών κομμάτων στο 
κράτος, αλλά και στην κοινωνία είναι 
νομίζουμε, η μόνη ασφαλιστική δι
κλείδα για τη μη απορρόφηση από 
την κρατική μηχανή όταν κατακτούν 
τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς 
του κράτους. Αλλωστε, η λεγάμενη 
«ταξική πάλη» εκφράζεται και στο 
εσωτερικό του κράτους, αλλά και 
των κομμάτων.

Είναι βέβαιο, ότι το μοντέλο ενός 
σύγχρονου Αριστερού σοσιαλιστικού 
κόμματος, παραμένει ακόμη το ζη
τούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλ
λά και στη χώρα μας. Ας ελπίσουμε 
ότι μέσα από τις στάχτες των σοσια
λιστικών κομμάτων του χθες θα ανα- 
καλύψουμε τα διαμάντια του αύριο.

Δημιουργία πολιτικού 
κόμματος

Η δημιουργία ενός πολιτικού κόμ
ματος συμβαίνει γιατί ένα σύνολο 
ατόμων δεν είναι ικανοποιημένο από 
τη μορφή της κοινωνίας και από τον 
δοσμένο τρόπο κρατικής εξουσίας. 
Η δημιουργία ενός πολιτικού κόμ
ματος και όχι πολιτικής λέσχης απαι
τεί την έκφραση μέσα από το νέο 
κόμμα πραγματικών προβλημάτων 
μιας αξιόλογης μερίδας του πληθυ
σμού.

Η αιτία της αρχικής συγκρότησης 
μιας ηγετικής ομάδας ενός κόμ
ματος μπορεί να είναι η ικανοποίηση 
προσωπικών φιλοδοξιών. Εν τούτοις
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όμως τα άτομα της ηγετικής ομάδας 
είναι υποχρεωμένα για να ικανοποιή
σουν τις φιλοδοξίες τους να προβάλ
λουν και να εκφράζουν υπαρκτές 
κοινωνικές προσδοκίες. Η ύπαρξη 
ενός πολιτικού κόμματος συνδέεται 
με τα εξής: α) με την ιδεολογική του 
ταυτότητα (αφορά τις γενικότερες 
αντιλήψεις για το μοντέλο μιας ιδα
νικής κοινωνίας), β) με τη μορφή της 
εσωκομματικής λειτουργίας του, γ) 
με τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
για την επίτευξη των στόχων του.

α) Ιδεολογική ταυτότητα: Η ιδεο
λογική - πολιτική ταυτότητα ενός 
κόμματος είναι το πρώτο στοιχείο 
που καθορίζει την φυσιογνωμία του. 
Η ιδεολογία είναι ο λόγος που «νομι
μοποιεί» την ύπαρξή του, αλλιώς 
πρόκειται για μηχανισμό προσώπων 
με στόχο την κατάκτηση για ίδιο 
όφελος του κράτους. Η ιδεολογία, 
παρά τα αντίθετα αποπροσανατολι- 
στικώς λεγάμενα, είναι πάντοτε πα
ρούσα και στην κοινωνία και στα 
κόμματα. Αποτελεί άλλωσε του κύ
ριο συνεκτικό ιστό —  εκφραζόμενο 
ή αποκρυπτόμενο —  των κοινωνιών 
και των κομμάτων όταν δεν χρησιμο
ποιούνται μηχανισμοί άμεσης βίας.

Η ιδεολογία δεν είναι κάτι το στα
τικό για να έχουμε τον θάνατο των 
ιδεολογιών, όπως πολλοί κάθε φορά 
υποστηρίζουν. Η ιδεολογία εξελίσε- 
ται μαζί με την κοινωνία και δια
μορφώνει σε αμφίδρομη σχέση με 
την πραγματικότητα την κοινωνική 
συνείδηση.

Η ταξική πάλη αποκρυσταλλώνει 
κάθε φορά κυρίαρχες και μη ιδεολο
γίες. Για σχηματικούς λόγους η διαί
ρεση σε δύο βασικές κατηγορίες 
ιδεολογίας σε σχέση με το περιεχό
μενό της είναι χρήσιμη. Μπορούμε 
να ορίσουμε ότι υπάρχει μια ιδεολο
γία της καθεστηκυίας τάξης πραγμά
των —  μια συντηρητική ιδεολογία —  
και μια αντίθετη προοδευτική ιδεο
λογία, που επιδιώκει την ανατροπή 
της καθεστηκυίας τάξης, λειτουρ
γώντας απελευθερωτικά για την κοι
νωνία.

Στα πλαίσια του καπιταλισμού των 
δύο τελευταίων αιώνων απελευθε
ρωτική ιδεολογία ήταν και είναι ο σο
σιαλισμός.

Ενα σύγχρονο σοσιαλιστικό

κόμμα οφείλει να διαμορφώνει μια 
απελευθερωτική ιδεολογία με διε- 
θνιστικά χαρακτηριστικά και εθνική 
εφαρμογή. Η ιδεολογία του σοσιαλι
σμού του Τρίτου Δρόμου είναι σή
μερα όσο ποτέ επίκαιρη. Η ζωή των 
σοσιαλιστικών κομμάτων έχει διανύ- 
σει τόσο μικρό χρόνο του ανθρώπι
νου πολιτισμού που δεν πρέπει να 
είμαστε απαισιόδοξοι για το μέλλον 
τους. Η υπέρβαση του ιστορικού 
σχήματος του σοσιαλιστικού κινή
ματος και η συνάντηση όλων των δυ
νάμεων της κοινωνικής αλλαγής 
πρέπει να είναι μόνιμος στόχος κάθε 
σοσιαλιστικού κόμματος.

Η ιδεολογία είναι απαραίτητη 
συνθήκη για την κατάταξη ενός κόμ
ματος σε αντιδραστικό ή προοδευ
τικό. Δεν είναι όμως, και ικανή γιατί 
συχνότατα τα κόμματα που οδεύουν 
προς την εξουσία αυξάνουν σταδια
κά την απόσταση ιδεολογίας και πο
λιτικής, την απόσταση θεωρίας και 
πράξης. Και «εάν τα όνειρα παίρ
νουν εκδίκηση» όπως λέει ο ποιητής, 
η απεμπόλιση της ιδεολογίας δεν 
μένει ατιμώρητη.

β) Μέσα πάλης: Κάθε κόμμα χρη
σιμοποιεί ανάλογα με την ιδεολογία 
του και τη συγκεκριμένη πραγματι
κότητα ορισμένα μέσα για την επί
τευξη των στόχων του. Στις σύγ
χρονες δυτικές κοινωνίες χρησιμο
ποιούνται οι κοινοβουλευτικοί 
αγώνες της έμμεσης Δημοκρατίας. 
Το κόμμα που κερδίζει καταλαμβά
νει την εκτελεστική εξουσία, καθορί
ζει τη νομοθετική εξουσία και επη
ρεάζει έμμεσα τη δικαστική εξουσία.

Τα μέσα πάλης ενός σοσιαλιστι
κού κόμματος δεν εξαντλούνται 
προφανώς στον ολιγαρχικό θεσμό 
της έμμεσης Δημοκρατίας του Κοι
νοβουλίου. Ενα Σοσιαλιστικό Κίνημα 
οφείλει να δημιουργεί ολοένα περισ
σότερους και ισχυρότερους θε
σμούς άμεσης Δημοκρατίας. Τα Συ
νοικιακά Συμβούλια, οι Γενικές Συ
νελεύσεις εργαζομένων, οι Συνελεύ
σεις στα Πανεπιστήμια ή στα MME 
αποτελούν την εγκυρότερη διαδικα
στική επιλογή έκφρασης των πο
λιτών. Κορυφαίος θεσμός είναι τα 
Δημοψηφίσματα σε τοπικό ή γενικό 
επίπεδο.

Αν και συχνά οι δημοσκοπήσεις

χρησιμοποιούνται μόνο από τις πο
λυεθνικές εταιρείες. Η Δημοκρατία 
των καταναλωτών είναι η πλέον προ
χωρημένη μορφή άμεσης Δημοκρα
τίας στις Δυτικές κοινωνίες!

Τα μέσα πάλης ενός σοσιαλιστι
κού κόμματος, είναι η ιδεολογική 
του σύνδεση με τους χώρους εργα
σίας, επιστήμης, πολιτισμού. Χρησι
μοποιεί την «πειθώ» σαν μέθοδο 
επιβολής, των απόψεών του. Δεν 
αρνείται προφανώς καμιά τεχνολο
γική ή επιστημονική καινοτομία που 
θα αύξανε την επιρροή του.

γ) Λειτουργία κόμματος: Η λει
τουργία ενός κόμματος αφορά το 
εσωτερικό του και τις σχέσεις του με 
την κοινωνία.

1 ) Εσωκομματικές λειτουργίες:
Στο εσωτερικό του κόμματος απαι
τούνται δύο βασικοί και αναγκαίοι 
συντελεστές, πρώτον η ελεύθερη 
διακίνηση όλων των ιδεών και από
ψεων σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, 
η δημοκρατική εκλογή των οργάνων. 
Εκλογή ατόμων σε όργανα χωρίς 
έκφραση των ιδεών και απόψεών 
τους υποβιβάζει την εσωκομματική 
δημοκρατία σε τυπικές διαδικασίες 
χωρίς περιεχόμενο. Η εκλογή προ
σώπων σε όργανα έχει νόημα όταν 
συνδέεται με τη δεσμευτική 
έκφραση των απόψεών τους. Αφού 
τα εκλεγμένα όργανα θεωρητικά 
διαχειρίζονται τις εντολές αυτών που 
τους εξέλεξαν θα πρέπει να υπάρ
χουν συγκεκριμένες και σαφείς απο
φάσεις που θα δεσμεύουν τα εκλε
γμένα όργανα για την πολιτική που 
θα υλοποιήσουν. Η εκλογή αυταρ
χικών εξουσιαστική προσωπικοτή
των σε συλλογικά όργανα εμποδίζει 
τη δημοκρατική λειτουργία τους και 
πρέπει να αποφεύγεται.

Η εκλογή προσώπων στα όργανα 
με βάση τις εκφρασμένες απόψεις 
τους, είναι προϋπόθεση για γόνιμο 
διάλογο σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη, 
δίνει τη δυνατότητα να κρίνεται η 
ορθότητα μιας πολιτικής άποψης και 
πρακτικής. Η εκλογή προσώπων 
ερήμην διατυπωμένων απόψεων, κα
ταλήγει στην εξάσκηση διαφορε
τικής κάθε φορά πολιτικής από τα 
ίδια πρόσωπα, ανάλογα με τυχαίες 
διακυμάνσεις εσωκομματικών συγ
κυριών. Τα πρόσωπα πρέπει να κρί-



νονται και με βάση την αποτελεσμα- 
τικότητα προγενεστέρων προτάσεων 
τους.

Η ανακλητικότητα οργάνων και 
προσώπων είναι μια ισχυρή ασφαλι
στική δικλείδα για τη μη δημιουργία 
γραφειοκρατικών μηχανισμών που 
εξυπηρετούν την ανάγκη διατή
ρησης προσώπων στα ίδια πόστα. Οι 
ατομικές απόψεις και η γνώμη των 
μειοψηφιών πρέπει να γίνονται γω- 
στές και να κρίνονται στην πράξη. Οι 
προσπάθειες ισοπέδωσης των δια
φορών και η μυστικότητα των από
ψεων ήταν δικαιολογημένη μόνο σε 
εποχές παρανομίας.

Ας μην έχουμε αυταπάτες η αλή
θεια μιας πρότασης είναι εκείνη που 
προωθεί τα συμφέροντα του σοσια
λισμού και των εργαζομένων και όχι 
η τυφλή πειθαρχία στην υλοποίηση 
αποφάσεων των οργάνων, χωρίς 
γνώση όλων των παραμέτρων που 
οδήγησαν σ’ αυτήν. Η εσωκομματική 
πειθαρχία σε μια λανθασμένη από
φαση μπορεί πολλές φορές να 
εφαρμοστεί αλλά θα αποτύχει στο 
πέρασμα των απόψεων στο Λαό. Στο 
βαθμό που ένα σοσιαλιστικό κόμμα 
είναι εθελοντική ένωση προσώπων 
μόνο διαδικασίες πειθούς μπορεί να 
επιτύχουν μακροχρόνια αποτέλε
σμα.

Η δημιουργία ενός κλίματος 
ελεύθερου προβληματισμού δίνει τη 
δυνατότητα να εκφράζονται όλες οι 
απόψεις και να επιλέγονται οι καλύ
τερες και οι αποτελεσματικότερες.

Είνα φυσικό σ’ ένα μεγάλο σοσιαλι
στικό κόμμα οι γενικότεροι προβλη
ματισμοί να δημιουργεί ρεύματα 
σκέψεων που να επιζητούν να μορ- 
φοποιηθούν σε εσωκομματικές τά
σεις. Η ύπαρξη ρευμάτων σ’ ένα 
κόμμα που λειτουργεί στα πλαίσια 
μιας πολυκομματικής πλουραλι- 
στικής δημοκρατίας ισχυροποιεί τον 
φορέα και αδυνατίζει την πιθανό
τητα διάσπασής του.

2) Η σχέση του κόμματος με 
την κοινωνία είναι ένας αποφασι
στικός παράγοντας της ύπαρξής 
τους. Ενα σοσιαλιστικό κόμμα οφεί
λει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία.

Χρειάζεται μια αμφίδρομη και ανοι
χτή επικοινωνία. Ενα κόμμα επηρεά
ζεται από την κοινωνία αλλά και την 
επηρεάζει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
όμως ότι ένα σοσιαλιστικό κόμμα σε 
μια δυτική κοινωνία χρησιμοποιεί τον 
«Δημοκρατικό Δρόμο», όχι γιατί δεν 
επιθυμεί ριζικές αλλαγές, αλλά γιατί 
πιστεύει ότι αυτός ο τρόπος είναι πιο 
αποτελεσματικός. Η ανοιχτή σχέση

66 Η ιδεολογική - 
πολιτική ταυτότητα 
ενός κόμματος είναι 

το πρώτο στοιχείο 
που καθορίζει την 

φυσιογνωμία του. Η 
ιδεολογία είναι ο 

λόγος που 
«νομιμοποιεί» την 
ύπαρξή του, αλλιώς 

πρόκειται για 
μηχανισμό 

προσώπων με στόχο 
την κατάχτηση για 

ίδιο όφελος του 

κράτους^

με την κοινωνία δεν αναιρεί τους 
σκοπούς ύπαρξής του για αλλαγή 
αυτής της κοινωνίας. Εχει δίαυλους 
επικοινωνίας με όλη την κοινωνία, 
αλλά μορφοποιεί σε πολιτική δράση 
μόνο τα συμφέροντα των καταπιε
σμένων τάξεων.

Το σοσιαλιστικό κόμμα δεν εξισώ
νεται με την κοινωνία υπακούοντας 
στους νόμους των συγκοινωνούντων 
δοχείων, γιατί είναι ένα όργανο που 
επιταχύνει με συνειδητό τρόπο τους 
κοινωνικούς αγώνες στην κατεύ
θυνση της κοινωνικής απελευθέ
ρωσης.

Ελληνικά δεδομένα
Στην Ελλάδα, οι εμπειρίες των 

μεγάλων πολιτικών κομμάτων είναι 
απογοητευτικές. Το κύριο χαρακτη
ριστικό των κομμάτων είναι η πελα
τειακή αντίληψη λειτουργίας τους. Η

πλειοψηφία των μελών και των 
οπαδών συσπειρώνονται γύρω από 
το κόμμα προσδοκώντας προσωπικά 
οφέλη. Τα κόμματα θεωρούνται και 
συχνά είναι οι διαμεσολαβητές με 

την κρατική εξουσία. Ακόμη και η 
λειτουργία της Βουλής γίνεται κύρια 
βραδινές ώρες για να μένει ώρα για 
τη διαμεσολάβηση των βουλευτών 
με την κρατική μηχανή.

Στην Ελλάδα, έχουμε τρεις δια
φορετικές εμπειρίες πολιτικών κομ
μάτων α) τα παραδοσιακά αστικά 
κόμματα, Φιλελευθέρων, Λαϊκό, 
ΕΡΕ, Ενωση Κέντρου κ.λπ. Ο κύριος 
σκοπός ύπαρξής τους είναι η κατά- 
κτηση της Κυβέρνησης και η διατή
ρηση του υπάρχοντος κοινωνικού 
συστήματος, β) Το κομμουνιστικό

κόμμα. Που λειτουργεί με διαφορε
τικούς «κανόνες». Ενώ όμως υπήρ
χαν διακηρύξεις «κόμματος αρχών», 
οι συνθήκες του διεθνούς κομμουνι

στικού κινήματος, οι πολιτικές εξελί
ξεις στη χώρα μας, η τοποθέτησή 
του συχνά εκτός νόμου, στην πράξη 
οδήγησαν σε σκληρότατες μάχες

εσωκομματικών μηχανισμών, γ) Το 
ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε το 1974 σαν 
κόμμα αρχών με βάση τον αυτοδια- 
χειριζόμενο σοσιαλισμό, αλλά στα

διακά και, ιδιαίτερα στα χρόνια της 
κυβερνητικής θητείας, απέκτησε 
παραδοσιακά χαρακτηριστικά κόμ
ματος εξουσίας.

Υπάρχουν ακόμη πολιτικές κινή
σεις που δεν μπόρεσαν να αποκτή
σουν μαζικά χαρακτηριστικά, π.χ. η

σημερινή ΕΑΡ που κινείται πλέον ως 
εφαλτήριο των στελεχών της για 
απόκτηση θέσεων στο κράτος (ελεύ
θερος δημόσιος τομέας, πανεπιστή

μια, MME κ.λπ.) ανεξάρτητα από 
ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση. 
Επίσης, υπάρχουν οι κινήσεις της 
εξωκοινοβουλευτικής Αριστερός και



ΑΦΙΕΡΩΜΑ
των οικολόγων με μικρή παρέμβαση 
στην πολιτική ζωή.

Ο πολιτικός φορέας που ξεκίνησε 
να εκφράσει κάτι νέο στον ελληνικό 
χώρο ήταν, σίγουρα το ΠΑΣΟΚ, που 
παρά τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
που απέκτησε στην ιστορική του δια
δρομή, παραμένει ακόμη ο χώρος με 
τις μεγαλύτερες δυνατότητες να με
τασχηματιστεί σε ένα αξιόπιστο 
κόμμα αρχών σοσιαλιστικής προο
πτικής. Το γεγονός ότι από ομάδα 
Διαμαρτυρίας το 1974, που την κα- 
τέτασαν στα «Αριστερά της Αρι
στερός», κατάφερε να γιγαντωθεί 
και να κυβερνήσει για 8 χρόνια, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί, στο χώρο 
του ΠΑΣΟΚ εκφράζονται σήμερα 
διαφορετικά ρεύματα ιδεών, έστω 
και εάν δεν υπάρχει ακόμα η αναγ
καία αποσαφήνιση και διαύγεια. Συγ
κρούονται οι κριτικές προς το σύ
στημα, «ουτοπικές» απόψεις του Αυ- 
τοδιαχειριζόμενου Σοσιαλισμού με 
τις «ρεαλιστικές» απόψεις για 
εκσυγχρονισμό του συστήματος. 
Υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στην 
ιδεολογία της Αλλαγής του συστή
ματος και στην πρακτική της Ενσω
μάτωσης. Υπάρχει μια μάχη, ανά
μεσα σε κείνους που αγωνίζονται με 
βάση τις θεωρητικές αναζητήσεις 
μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής ευρω
παϊκής Αριστερός και αυτών που 
θεωρούν την ιδεολογία βάρος για 
την απόκτηση θέσεων και αξιωμά
των.

Τα 8 χρόνια διακυβέρνησης της 
χώρας από το ΠΑΣΟΚ αποτελούν μια 
πολύτιμη δεξαμενή γνώσεων και εμ
πειριών. Αυτό που χρειάζεται είναι η 
άντληση των σωστών συμπερασμά
των και το κατάλληλο μπόλιασμα της 
σοσιαλιστικής στρατηγικής.

Οι αρνητικές πλευρές της οκτά
χρονης διακυβέρνησης της χώρας, 
είναι το ίδιο χρήσιμες και απαραί
τητες όσο και οι θετικές πλευρές 
της πολιτικής του για εξαγωγή 
σωστών συμπερασμάτων.

Ο Τομέας Διαφώτισης του ΠΑ
ΣΟΚ διατύπωσε σε ένα σημαντικό 
κείμενο προς την ΚΕ τις απόψεις του 
για τα 8 χρόνια της διακυβέρ- 
νησηςτης χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Το 
κείμενο δημοσιεύτηκε στην «ΕΞΟΡ
ΜΗΣΗ» και στην ΣΟΘΕΠ, τεύχος

Ιούνιος '90. Μεταξύ άλλων υποστη
ρίξαμε ότι «στα 8 χρόνια διακυβέρ
νησης, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να 
επεξεργαστεί μια αριστερή στρατη
γική στο χώρο του κράτους που να 
αμφισβητεί το αστικό σύστημα λει
τουργίας του. Δεν κατάφερε να απο- 
φύγει τον επικίνδυνο σκόπελο της 
μετατροπής του σε κόμμα, εστια
σμένο στους μηχανισμούς του κρά
τους.

Σε μια διαρκή ώσμωση ανάμεσα 
στο κράτος την κυβέρνηση και το 
κόμμα, οι λαϊκοί θεσμοί δημιούρ
γημα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
«κρατικοποιούνται» και ενσταλάσσε- 
ται σ’ αυτούς η κυρίαρχη ιδεολογία. 
Η κρατική και κυβερνητική εξουσία 
απορρόφησε την οργάνωση και η κυ
βερνητική πράξη προσλάμβανε μια 
συνεχή διαχειριστική υφή. Το αστικό 
σύστημα έδειξε μια μεγαλύτερη 
αφομοιωτική ικανότητα από το ριζο
σπαστισμό του σοσιαλιστικού κινή
ματος...

Το ΠΑΣΟΚ, παρά την κυβερνη
τική πλειοψηφία στη Βουλή, δεν 
μπόρεσε να αλλάξει τις μόνιμες πε
λατειακές σχέσεις εξάρτησης των 
πολιτών από το κράτος μέσων «πα
ραγόντων» και «διαμεσολαβητών». 
Στο παλιό πελατειακό σύστημα ένα 
καινούργιο νέο-παλαιοκομματικό 
πλέγμα εξουσίας αναρριχήθηκε. Η 
αλαζονεία της εξουσίας σε συνδυα
σμό με την, χωρίς αρχές, ικανο
ποίηση προσωπικών φιλοδοξιών αλ
λοίωσε από τα μέσα, το ήθος και το 
ύφος των σοσιαλιστικών προτύπων 
συμπεριφοράς».

Το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο 
απέναντι στην ιστορία του, αλλά και 
απέναντι στο Λαό να μετεξελιχθεί σ’ 
ένα σύγχρονο κόμμα «Αρχών». Το 
οργανωμένο ΠΑΣΟΚ οφείλει να 
απελευθερωθεί από τους απολιτι
κούς εναγκαλισμούς προσωπο-
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παγών μηχανισμών και να επιτρέψει 
μια μάχη ιδεών στο εσωτερικό του, 
μόνης ικανής να το αναγεννήσει. Η
αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι 
διακηρυχτικό σλόγκαν (προσωπικών) 
στρατηγικών αλλά ιδεολογική και πο
λιτική αναγκαιότητα για τη μετεξέλι
ξή του σε κόμμα αρχών. Η χρησιμο
ποίηση «δημοκρατικών διαδικασιών» 
καταντά τελετουργικό γεγονός, όταν 
δεν υπηρετούν και δεν περιέχουν 
ιδέες, προτάσεις, οράματα. Οι δημο
κρατικές διαδικασίες οφείλουν να 
απελευθερώνουν δυνάμεις και να 
μην επικυρώνουν μηχανισμούς.

Η αναγκαιότητα κομμάτων 
«Αρχών»

Εάν πολλοί αισθάνονται ότι τα 
κόμματα της Αριστερός στη χώρα 
μας δεν είναι αντάξια της πολιτικής 
και κοινωνικής αποστολής τους, αυ
τό θα πρέπει να αποδοθεί σε ευρύ
τερες κοινωνικές αλλαγές που απαι
τούν ένα νέο μοντέλο πολιτικού φο
ρέα. Η κριτική σε ηγεσίες και πρό
σωπα, έχει νόημα όταν παράλληλα 
υποδεικνύονται νέοι τρόποι λειτουρ
γίας των κομμάτων και δεν αποβλέ
πουν απλά στην αντικατάσταση ηγε
σιών.

Το πρόβλημα της διατύπωσης 
ενός νέου μοντέλου κόμματος είναι 
δύσκολο και απαιτεί την ωρίμανση 
ενός ικανού στελεχιακού δυναμικού 
στα νέα δεδομένα και στην κοινή 
αναζήτηση προτάσεων. Χρειάζεται 
τα υπάρχοντα κόμματα να μην ξο
δεύουν όλο το χρόνο και το δυναμι
σμό τους στην απάντηση των προ
βλημάτων της συγκυρίας. Το κυνήγι 
της καθημερινότητας καταντά τα 
κόμματα ουραγούς και όχι διαμορ
φωτές των γεγονότων. Οι συνθήκες 
για την μετεξέλιξη των κομμάτων 
της Αριστερός στη χώρα μας είναι 
ευνοϊκές. Δεν έχουν κυβερνητικές 
ευθύνες που θα εμπόδιζαν βαθιές 
αλλαγές. Στην κυβέρνηση βρίσκεται 
ένα κόμμα, με σαφέστατη αντιλαϊκή 
πολιτική, που βοηθά αντικειμενικά 
τη διατύπωση ριζοσπαστικότερων 
εναλλακτικών προτάσεων προς την 
κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλεονε
κτικότερη θέση από τα άλλα κόμ-



ματα της Αριστερός γιατί δεν ηττή- 
θηκαν οι ιδεολογικές του αρχές, 
αλλά ο τρόπος διακυβέρνησης. Αυτό 
επομένως που χρειάζεται είναι η κα
τάλληλη εφαρμογή των μακροπρό
θεσμων στόχων του στις νέες απαι
τήσεις. Το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ 
είναι η μετεξέλιξή του σε ένα πολιτι
κό φορέα - θεσμό που η δύναμή του 
θα βρίσκεται στην ορθότητα των 
προτάσεών του και στην αμφίδρομη 
δημιουργική του σχέση με τις κοινω
νικές δυνάμεις που επιδιώκουν το 
σοσιαλισμό στην Ελλάδα.

Η δημιουργία ενός «κόμματος 
θεσμού» μετατρέπει τον πολιτικό 
φορέα σε «συλλογικό διανοούμενο» 
της κοινωνίας, όπως διατύπωσε προ
φητικά ο Γκράμσι. Είναι ένα πολιτικό 
όργανο που υπηρετεί οράματα, 
αναλύει την πραγματικότητα, καθο
δηγεί ιδεολογικά τους κοινωνικούς 
αγώνες.

Εάν ένα σοσιαλιστικό κόμμα είναι 
απλά ο κοινός παρονομαστής όλων 
των δυνάμεων που επιδρούν σε μια 
κοινωνία, σημαίνει ότι έχει μετατρα
πεί σ’ ένα συντηρητικό κόμμα διαχεί
ρισης του συστήματος.

Ενα σοσιαλιστικό κόμμα είναι μεν 
προϊόν της κοινωνίας, αλλά δεν την 
αντανακλά. Ενα σοσιαλιστικό κόμμα 
δεν είναι ο παθητικός καθρέφτης 
της κοινωνίας, αλλά ο συνειδητός 
«συλλογικός διανοούμενος που επι
δρά καταλυτικά στις εξελίξεις. Για 
τια απολιτικές συχνά καταστάσεις 
μέσα σε ένα σοσιαλιστικό κόμμα δεν 
ευθύνεται η κοινωνία όπως συχνό οι 
ηγεσίες αυτών των κομμάτων, υπο
κριτικά υποστηρίζουν, αλλά οι ίδιες.

Ενα σοσιαλιστικό κόμμα αγωνίζε
ται για αλλαγή του υπάρχοντος συ
στήματος, γιατί αυτό είναι το πρα
γματικό συμφέρον της μέγιστης 
πλειοψηφίας των πολιτών. Είναι δύ
σκολο να σκεφτούμε άλλους τρό
πους κατάκτησης της εξουσίας στις 
Δυτικές κοινωνίες, πέραν των γε
νικών εκλογών, αν και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούναι σαν «έντεχνο» άλ
λοθι για αποφυγή της καθημερινής 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 
από τους πολίτες. Αλλωστε, πολλές 
φορές τα καθημερινά προβλήματα 
εκφράζουν με πυρηνικότερο και βα
θύτερο τρόπο καταπιεστικές ή εκμε

ταλλευτικές σχέσεις εξουσίας, από 
ό,τι οι προεκλογικές διακηρύξεις —  
γενικόλογες και πολλαπλά ερμηνεύ- 
οιμες —  για τα μεγάλα θέματα που 
θίγουν.

Το κύριο πολιτικό αίτημα της 
εποχής είναι η δημιουργία σοσιαλι
στικών κομμάτων με σαφείς αρχές, 
στόχους και λειτουργίες. Για να 
βγούμε από τον «νεοφιλελεύθερο 
χειμώνα» ιδεολογικά, κοινωνικά,
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πολιτικά χρειάζεται η μετεξέλιξη 
των Αριστερών κομμάτων από κόμ
ματα μηχανισμών σε κόμματα 
Αρχών. Η αποφυγή της ύπαρξης 
εσωκομματικών και άλλων μηχα
νισμών δεν πρέπει να οδηγεί στην 
ανυπαρξία δομημένου πολιτικού φο
ρέα με την πλαδαρή τυχαία και ευ
καιριακή συνάθροιση προσώπων και 
πολιτικών κάθε περίοδο βουλευ
τικών εκλογών, αλλά αντίθετα απαι
τούνται αυστηρές δημοκρατικές δια
δικασίες, στις εκλογές οργάνων, σε
βαστές και από αυτούς που τις δια
κηρύττουν. Ακόμη, απαιτούνται 
πλειοψηφικές αποφάσεις, ύστερα 
από ανοιχτό διάλογο, πολιτικών 
στρατηγικών δεσμευτικών για όλους.

Είναι σεβαστή η μη τήρηση αποφά
σεων μόνο για συνειδησιακούς λό
γους, που δηλώνονται όμως έγκαιρα 
και δημόσια.

Ενα σύγχρονο κόμμα Αρχών έχει 
περισσότερες «παιδαγωγικές» προς 
την κοινωνία λειτουργίες και λιγό
τερο καθοδηγητικές συνδικαλι
στικών τύπου παρεμβάσεις. Ενα 
σύγχρονο κόμμα οφείλει να παραγει 
ένα ανώτερο τύπου πολιτικό λόγο 
που να εκφράζει γνησιότερα τις κοι
νωνικές ανάγκες και να προτείνει ρι
ζοσπαστικότερες λύσεις από ότι η 
κοινή γνώμη είναι ώριμη να δεχτεί. 
Ενα πολιτικό κόμμα της Αριστερός 
οφείλει να εκφράζει την ιστορική 
αναγκαιότητα για μακροπρόθεσμες 
αλλαγές και να μην αυτοπαγιδεύεται 
στην εξεύρεση ευκαιριακών λύσεων 
σε γεγονότα του σήμερα. Τα προ
βλήματα του σήμερα είναι η ευκαι
ρία για αποκάλυψη των λανθασμέ
νων δομών λειτουργίας του καπιταλι
σμού. Οι προτάσεις δεν πρέπει να 
επουλώνουν τις χαίνουσες πληγές 
του συστήματος, αλλά να προωθούν 
βαθύτερες τομές αναδιάρθρωσης 
της κοινωνίας με προοπτική το σο
σιαλισμό.

Αντί επιλόγου
Η διατύπωση θεωρητικών από

ψεων από τους σοσιαλιστές έχει ένα 
κυρίαρχο σκοπό. Να γίνουν όργανα 
πόλης. Γιατί όπως λέει ο Μαρξ, στην 
11η θέση για τον Φόυερμπαχ «μέχρι 
τώρα οι φιλόσοφοι ερμηνεύουν τον 
κόσμο, το πρόβλημα όμως είναι να 
τον αλλάξουμε».

Με αυτό το άρθρο προσπαθή
σαμε να θείξουμε μερικά κρίσιμα ζη
τήματα στη συγκρότηση ενός σοσια
λιστικού κόμματος. Ξέρουμε όμως, 
ότι ο αλλαγές προκαλούνται από 
συγκεκριμένες ατομικές και συλλο
γικές δράσεις. Εάν αυτό το άρθρο, 
και τα άλλα του αφιερώματος της 
ΣΟΘΕΠ, γίνουν αφορμή όχι μόνο για 
συζητήσεις, αλλά και για πράξεις, 
τότε, θα έχουν επιτελέσει το σκοπό 
τους.



Το μέλλον των Σοσιαλιστών
ταία χρόνια σ'ολόκληρο τον δυτικό 
κόσμο.

Η αίσθηση ότι εργαζόμενοι και 
πολίτες, συγκυριακά και μόνο και 
επουσιωδώς, συμμετέχουν στα 
κοινά, την οικονομία, την εξουσία.

Ομως, η έννοια της Δημοκρατίας 
είναι συνυφασμένη με εκείνη της 
ολοένα μεγαλύτερης, αμεσότερης 
συμμετοχής.

Οταν η συμμετοχή αυτή παραχω- 
ρείται στο Κόμμα, στις κατά διαστή
ματα εκλογές, στο Κοινοβούλιο, ο 
εργαζόμενος, ο πολίτης, αποσύρεται 
και αφήνει τους «αντιπροσώπους» 
του να διεξάγουν και να ελέγχουν το 
παιχνίδι της εξουσίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η με
τάβαση προς αμεσότερη εξουσία 
θάναι σταδιακή. Ομως για να μην 
απομακρυνόμαστε ολοένα περισσό
τερο από τέτοιο επίτευγμα, χρειάζε
ται πρώτα— πρώτα να αντιμετωπι-

Του Μιχάλη 
Ν. Ράπτη

Η
δη πριν την κατάρρευση 
του ανατολικού χώρου των 
Κρατών και της ιδεολογίας 
των Κομμάτων που εμ
πνέονταν απ’ αυτά, είχε 

μπει το ζήτημα της ουσίας μιας Δη
μοκρατίας. Δηλαδή είχε αρχίσει η 
παράλληλη κριτική «σταλινισμού» 
και αστικής δημοκρατίας. Αυτό, βέ
βαια, σε χώρους πρωτοποριακούς, 
ιδίως της Δύσης.

Είχε μπει το ζήτημα του Κόμ
ματος, των Κομμάτων των εκλογών, 
του Κοινοβουλίου.

Της λειτουργίας της αντιπροσω
πευτικής και μόνο κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας.

Σε ποιό βαθμό η πολύπλοκη, 
αναμφισβήτητα, δυτική κοινωνία δεν 
επιτρέπει παρά τέτοια και μόνο μορ-

με την έννοια της Δημοκρατίας ήταν 
στο παρελθόν αυταπάτη, αστήρικτη 
από οποιαδήποτε άποψη.

Ο «σταλινισμός» ήταν η ωμή δι
κτατορία της κρατικής γραφειοκρα
τίας, που είχε αφαιρέσει την εξουσία 
από την ίδια την προνομιακή τάχα 
αρχική κοινωνική βάση, την εργατική 
τάξη, τους εργαζομένους γενικό
τερα.

Αλλά τι ήταν τι είναι η αστική κοι
νοβουλευτική δημοκρατία στις δυ
τικές χώρες;

Αν αληθεύει και το υποστηρίζω, 
ότι παγκοσμιοποιείται το Κεφάλαιο, 
και συγκεντρώνεται σε πιο κρυφά, 
αθέατα κέντρα, παρά ποτέ έξω από 
κάθε εθνικό δυνατό έλεγχο, αν πρά
γματι η εξουσία και το εθνικό επί
πεδο ασκείται πιο συγκεντρωτικά 
παρά ποτέ, τότε πράγματι εξηγείται 
ένα γενικότερο φαινόμενο τα τελευ
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φή Δημοκρατίας, οπωσδήποτε ου
σιαστικότερης, ανώτερης από εκείνη 
του «υπαρκτού σοσιαλισμού».Ο 
τρόπος με τον οποίο ο τελευταίος 
καταρρέει, τα ερείπια που αφήνει 
πίσω του, την σύγχιση, υπογραμμί
ζουν ότι οποιαδήποτε σύνδεσή του



στε'ι το ζήτημα του Κόμματος, και 
της λειτουργίας του.

Τα Κόμματα, για μια ολόκληρη 
περίοδο, θάναι μέσα οποιοσδήποτε 
τύπου δημοκρατίας, που από αντι
προσωπευτική κυρίως, θα τείνει 
προς αμεσότερη, πριν τελικά κι αυτή 
καταργηθεί και η κοινωνία θα λει
τουργεί «αυτοδιαχειριζόμενη».

Με την κατάρρευση του «σταλινι
σμού», την ενοποίηση της Ευρώπης, 
την προσπάθεια του παγκοσμιοποιη- 
μένου Κεφαλαίου να δρα χωρίς 
εθνικό ή οποιοδήποτε κοινωνικό 
έλεγχο, να επιβάλλεται ασυζητητεί, 
μπορεί κανείς να θεωρήσει πως η 
αναπόφευκτη αντίδραση των μαζών 
θα εκδηλωθεί κυρίως διαμέσου των 
Σοσιαλιστικών Ευρωπαϊκών Κομμά
των. Αν αυτά τα Κόμματα για την ίδια 
τους την επιβίωση δείξουν μεγαλύ

τερη ευαισθησία στα οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιστικά συμφέροντα 
των μεγάλων μαζών. Το βλέπουμε 
αυτό καθαρά, τόσο στην περίπτωση 
των Σοσιαλιστικών σχηματισμών που 
βρίσκονται ακόμα στην αντιπολί
τευση, στην Γερμανία, στην Αγ
γλία,στην Ελλάδα, όσο και εκείνα 
στην εξουσία, στη Γαλλία, στην Ισπα
νία. Μεγάλες μάζες προσπαθούν δια 
των Κομμάτων αυτών να αντιστα- 
θούν κάπως στον εκτεταμένο «φιλε
λευθερισμό», στον θατσερισμό και 
πιέζουν για κάποια ουσιαστική κοι
νωνική κάλυψη.

Αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο ταξικών 
αγώνων σε πλαίσια εθνικά και ευρω
παϊκά μιας πολύπλοκης κοινωνίας.

Για μια ολόκληρη περίοδο, τα Σο
σιαλιστικά Κόμματα θα 'χουν να παί
ξουν ένα κύριο ρόλο στα πλαίσια της

μαζικής «αριστερός» αν δημοκρατι- 
κοποιήσουν κατά βάθος τις δομές 
λειτουργίας τους.

Αν συγκαλούν τακτικά προετοιμα
σμένα Συνέδρια ανοιχτά σ’ όλες τις 
ιδεολογικές τάσεις, αν τα όργανα 
εκλέγονται και λειτουργούν δημο
κρατικά, αν απαλλαχθούν από παρα
δόσεις, που δεν ανέχονται πια οι 
νέες γενιές κάπως πληροφορημέ- 
νων και συγκροτημένων πολιτών.

Κόμματα αρχών ιδεών που λειτουρ
γούν δημοκρατικά, τα Σοσιαλιστικά 
Κόμματα μπορούν να συγκεντρώσουν
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στις γραμμές τους το ρεύμα μιάς κοι
νωνικής αντίστασης που θα ογκωθεί, 
μπροστά στον κύριο τρόπο δράσης 
του παγκοσμιοποιημένου καπιταλι
σμού και της κατάρρευσης του ανα
τολικού χώρου.

Πιο μακροπρόθεσμα, ένα εν
τελώς νέο κοινωνικό-πολιτικό κίνημα 
θα φανεί στον ιστορικό ορίζοντα, 
που τα χαρακτητιστικά του σε θέ
σεις, αρχές,δομές και διαδικασίες 
λειτουργίας, απλώς τώρα κανείς 
μπορεί να σκιαγραφήσει.



«Η κοινωνία δεν συγκροτείται 
από άτομα»
Karl Marx

Η
 θεωρία της Αριστερός, που 

είναι στα βασικά της σημεία 
ενιαία, από το σοβιετικό 
μαρξισμό μέχρι τις αγγλο- 
σαξωνικές θεωρίες για το 

μονοπωλιακό καπιταλισμό και τις νο- 
τιοαμερικάνικες θεωρίες της εξάρ
τησης, αποτελείται πάντοτε από μια 
σειρά απλές και σταθερές ιδέες. Φυ
σικά, υπάρχουν και οι θεωρητικές πα
ραλλαγές τους που όσο κι αν αποτε
λούσαν, σε συγκεκριμένες βραχυ
χρόνιες συγκυρίες, σημεία οξύτατης 
διαφοράς μέσα στους κόλπους της 
Αριστερός, σήμερα, μέσα στην 
οπτική της μακροπρόθεσμης διάρ
κειας φαίνονται επουσιώδεις —  γιατί 
πράγματι βρισκόμαστε τώρα σ' ένα 
σημείο καμπής της αργόσυρτης κί
νησης της ιστορίας.

Η ηπημένη στρατηγική της 
Αριστερός

Σχηματοποιώντας στο έπακρο, η 
θεωρία της Αριστερός ανάγεται 
στα παρακάτω στοιχεία:

α. Τη λογιστική παράσταση της 
υπεραξίας: Η καπιταλιστική εκμε
τάλλευση είναι η ιδιοποίηση υπερα
ξίας, δηλαδή μια ποσότητα αξίας 
που παράγει η εργατική τάξη και που 
καρπώνεται ο καπιταλιστής. Μείωση 
της εκμετάλλευσης σημαίνει λοιπόν, 
αναδιανομή του προϊόντος υπέρ της 
εργατικής τάξης.

β. Τον οικονομισμό: Η κοινωνική 
εξέλιξη, η ιστορία προκύπτει από την 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά
μεων. Αυτή η θέση συμπληρώνεται, 
στην περίπτωση της κομμουνιστικής 
Αριστερός, από τον καταστροφισμό:
Ο καπιταλισμός αποτελεί τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυ
νάμεων.

δ. Τον αριστερό κεϋνσιανισμό:
Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά
μεων συνυφαίνεται με την κοινωνική 
δικαιοσύνη, δηλαδή τη μείωση του 
βαθμού εκμετάλλευσης, την αναδια
νομή του εισοδήματος υπέρ των ερ
γαζομένων.
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Για τη στρατηγική 
της Αριστερός και

τις πολιτικές 
οργανώσεις

των εργαζόμενων 
τάξεων

Του Ηλία 
Ιωακείμογλου *



ε. Την νομική αντίληψη της ιδιο
κτησίας: Καπιταλισμός είναι η ιδιω
τική, νομική, ιδιοκτησία των μέσων 
παραγωγής.

στ. Τη σύγχυση της δημόσιας 
και της κρατικής ιδιοκτησίας με το 
σοσιαλισμό: Ο δημόσιος τομέας εί
ναι ήδη ο σοσιαλισμός μέσα στον κα
πιταλισμό —  έστω σε εμβρυακή 
μορφή.

ζ. Την εργαλειακή αντίληψη του 
Κράτους: Το Κράτος είναι ένα εργα
λείο με τη χρήση του οποίου μπορεί 
να ελεγχθεί τόσο ο δημόσιος τομέας 
όσο και η διανομή του εισοδήματος 
(έστω σταδιακά, με προσεκτικά βή
ματα, προοδευτικό περιορισμό των 
μονοπωλίων κ.λπ.) Ο δημόσιος το
μέας, στα χέρια της Αριστερός, μπο
ρεί να γίνει ο μοχλός της ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων.

η. Τον κυβερνητισμό: Το πηδά
λιο του Κράτους είναι η κυβέρνηση.

Η στρατηγική της Αριστερός στο 
σύνολό της, από τις αρχές της δε
καετίας του '30 —  και μέχρι πρό
σφατα —  απορρέει με φυσικό 
τρόπο από τα παραπάνω οκτώ ση
μεία: Η Αριστερά θα πάρει στα χέρια 
της την κυβέρνηση - πηδάλιο του 
Κράτους, και με μοχλό - εργαλείο το 
τελευταίο, τον δημόσιο τομέα και 
την αναδιανομή του εισοδήματος, θα 
δώσει την ποθητή ώθηση στις παρα
γωγικές δυνάμεις, άρα και στην 
Ιστορία που θα προχωρήσει πια στον 
προθάλαμο του σοσιαλισμού. Στρα
τηγική της σοσιαλδημοκρατίας, των 
ΚΚ, αλλά και στρατηγική που ηγεμό
νευε πάνω στις «επαναστατικές» ορ
γανώσεις της Ακρας Αριστερός, 
αφού καμιά τους δεν έθεσε σε αμφι
σβήτηση στο σύνολό τους τις απλές, 
προφανείς για πενήντα ολόκληρα 
χρόνια, ιδέες που συγκροτούν το 
θεωρητικό πυρήνα της στρατηγικής 
της Αριστερός.

Η Αριστερά εγκαταλείπει σήμερα 
τη στρατηγική της. Ομως, ένα πολιτι
κό κόμμα, μια πολιτική οργάνωση, 
δεν ορίζεται ως ένα σύνολο ατόμων: 
δεν είναι ούτε η ηγετική του ομάδα, 
δεν είναι ούτε το σύνολο των μελών 
του, ούτε καν η οργάνωση συν η 
εκλογική του «ιδιοκτησία», ο «κό
σμος του», οι ψηφοφόροι του.

Ενα πολιτικό κόμμα, μια πολιτική

οργάνωση, είναι μια διαδικασία 
σύγκλισης πρακτικών κοινωνικής 
παρέμβασης, είναι το σύνολο και η 
ενότητα αυτών των πρακτικών, είναι 
η προσωποποιημένη τους ενότητα 
(πολιτικό υποκείμενο). Μ’ αυτή την 
έννοια, η Αριοτερά δεν είναι όλα αυ
τά τα άτομα, τα οργανωμένα και τα 
ανοργάνωτα, οι ηγεσίες και οι πιστοί 
ή δύστροποι ψηφοφόροι της, αλλά η 
ίδια η στρατηγική της. Μοιάζει έτσι 
αστόχαστρο να διαπιστώνουμε πως η 
Αριστερά εγκατέλειψε τη στρατηγι
κή της, αφού αυτή η ίδια στρατηγική 
ήταν η ταυτότητά της, το πρόσωπό
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της και η ύπαρξή της. Αριστερά ήταν 
αυτή η στρατηγική που ηττήθηκε και 
δεν υπάρχει πια, και που την παίρνει 
μαζί της στον κόσμο του απόλυτου 
πολιτικού μηδενός. Βρισκόμαστε 
έτσι σε μια περίοδο κρίσης, όπου —  
παραφράζοντας τον ϋιωιπεα -  θα 
’λέγαμε ότι τα παλιά πολιτικά υπο
κείμενα που συγκέντρωναν, ενο
ποιούσαν και προσωποποιούσαν την 
αντιπαλότητα προς τον καπιταλισμό, 
πεθαίνουν, ενώ το καινούργιο αργεί 
να γεννηθεί.

Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε, βέ
βαια, την ήττα της στρατηγικής που 
έκφρασε τα συμφέροντα των εργα
ζόμενων τάξεων επί μισό αιώνα: 
οφείλουμε ακόμη να κατανοήσουμε

και τι ήταν αυτό που την κράτησε στη 
ζωή, και τι είναι αυτό που τώρα την 
εκμηδενίζει:

Καταρχήν, ο θεωρητικός πυρήνας 
της στρατηγικής της Αριστερός, εί
ναι η λογιστική παράσταση της υπε
ραξίας: Ενάντια στο γεγονός ότι ο 
Μαρξ τονίζει κατ' επανάληψη πως το 
κεφάλαιο και η υπεραξία είναι κοι
νωνικές σχέσεις, πρόταση που απο
τελεί εξάλλου και τον σκληρό πυ
ρήνα της κριτικής του στην πολιτική 
οικονομία, η κυρίαρχη ανάγνωση του 
Μαρξισμού επέμενε να θεωρεί την 
υπεραξία ως ποσότητα και την εκμε
τάλλευση ως φαινόμενο λογιστικής 
τάξης. Ετσι, η υπεραξία ανάχθηκε σε 
μια κάπως πιο αφηρημένη έννοια 
του κέρδους, σε μια απλή διαφορά 
δυο ποσοτήτων: της αξίας του 
προϊόντος και της αξίας της εργα
σιακής δύναμης. Ο ορισμός όμως 
της υπεραξίας ως κοινωνικής 
οχέσης παραπέμπει άμεσα στις κε
φαλαιοκρατικές σχέσεις παρα
γωγής, στην κεφαλαιοκρατική ιδιο
κτησία, δηλαδή στο δικαίωμα του 
ατομικού ή συλλογικού καπιταλιστή 
να καθορίζει το τι παράγεται, πού, 
πόσο και κυρίως το πώς παράγεται 
το εμπόρευμα (Οι. ΒεΚθΙήθίητ). Η 
λογιστική παράσταση της υπεραξίας, 
αντίθετα, επιτρέπει σε μιαν άλλη πα
ράσταση της διαδικασίας παρα
γωγής να παρεισδύσει λαθραία μέσα 
στο θεωρητικό οπλοστάσιο της Αρι
στερός: αυτή του «μαύρου κουτιού», 
ενός αδιαφανούς και ουδέτερου 
χώρου που έχει εισροές και εκροές, 
όπου οι εισροές είναι τα κόστη και οι 
εκροές είναι το κέρδος και οι μισθοί. 
Η υπεραξία από θεωρητική έννοια 
της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλ
λευσης, θεμέλιο της θεωρίας των 
παραγωγικών σχέσεων, μετατρά
πηκε σε λογιστική παράσταση μιας 
θεωρίας διανομής του εισοδήματος. 
Μάλιστα, οι πιο κραυγαλέες εκδοχές 
της «μαρξιστικής πολιτικής οικονο
μίας» —  και βέβαια εδώ οι Σοβιετι
κοί έχουν την πρωτοπορία —  πρα
γματεύονται την υπεραξία όχι απλώς 
θαν ποσότητα αλλά και ως μετρή
σιμη ποσότητα. Δεν είναι λοιπόν πα
ράδοξο το ότι η έννοια αυτή έχει 
πλέον εξοβελιστεί από τη σοσιαλι
στική παράδοση: τη θεωρητική της
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λειτουργία ως λογιστική παράσταση 
πληρεί εξίσου καλά και ο πιο εύχρη
στος όρος του «κέρδους».

Διατηρήθηκε, βέβαια, στην κομ
μουνιστική παράδοση, ο όρος, η 
λέξη, αλλά απλώς ως σύμβολο, φαν- 
τασιακή επιβεβαίωση και αντιστά
θμισμα της απούσας από την κομμα
τική πρακτική επαναστατικότητας.

Ομως, η λογιστική παράσταση 
της υπεραξίας, θεμελιώδης προϋπό
θεση της ηττημένης στρατηγικής της 
Αριστεράς, δεν είναι δυνατό να 
υπάρχει εν κενώ: πρέπει να έχει ση
μεία ανάρτησης μέσα στην Ιστορία, 
δηλαδή τους ταξικούς αγώνες. Αυτό 
σημαίνει ότι η κυριαρχία της δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο 
αν δεχτούμε ότι είχε κάποια λειτουρ
γικότητα σε σχέση με τους αγώνες 
αυτούς, δηλαδή ότι όχι μόνο αποτέ- 
λεσε όπλο, αλλά και αποτελεσματι
κό όπλο της Αριστερός.

Η στρατηγική δεν είναι συμπτω- 
ματική συνάντηση ιδεών τις οποίες η 
ανθρώπινη μεγαλοφυία αναλαμβάνει 
να ομαδοποιήσει σε συγκροτήματα 
με λογική συνοχή. Η στρατηγική δια
μορφώνεται μέσα στους κοινωνι
κούς και πολιτικούς αγώνες, από τις 
νίκες και τις ήττες, ή ακόμη καλύ
τερα από το γεγονός ότι η νίκη 
επήλθε σ’ αυτό και όχι στο άλλο μέ
τωπο και δημιούργησε έτσι ένα δυ
νατό σημείο, ενώ η ήττα αναδεικνύει 
τα αδύνατα σημεία, αυτά που στη 
συνέχεια εγκαταλείπονται. Είναι, 
λοιπόν, η ίδια η έκβαση των κοινω
νικών αγώνων που προτείνει ως «λύ
σεις» τις διάφορες στρατηγικές στα 
μαχόμενα κινήματα. Και αυτά τα τε
λευταία, υιοθετώντας τες ταυτίζον
ται μαζί τους γίνονται αυτές οι στρα
τηγικές. Μετά το 1917/18, το εργα
τικό και επαναστατικό κίνημα, μετά 
τη μεγάλη άνοδο των αρχών του 
αιώνα και την Οκτωβριανή Επανά
σταση, υφίσταται μια σειρά από 
ήττες. Η ενιαία στρατηγική της Αρι
στερός διαμορφώνεται, λοιπόν, τότε 
και αποτελεί σύγκλιση στις θέσεις 
και τις αντιλήψεις της δεύτερης Διε
θνούς, που παίρνει, όπως χαρακτη
ριστικά έλεγε ο Althusser, τη μετα
θανάτια εκδίκησή της. Η στρατηγική 
αυτή διαμορφώνεται ακριβώς επειδή 
το εργατικό κίνημα ηττήθηκε ως κί

νημα αμφισβήτησης των σχέσεων 
παραγωγής, ενώ αντίθετα, πέτυχε 
νίκες ως κίνημα για την αναδιανομή

του εισοδήματος, για τη μείωση του 
βαθμού εκμετάλλευσης και για τα 
άλλα άμεσα, βραχυπρόθεσμα, συμ

φέροντα των εργαζόμενων τάξεων 
(άμεσος και κοινωνικός μισθός, 
κράτος πρόνοιας, θεσμική ρύθμιση 

της αγοράς εργασίας...). Αυτό που 
αναδεικνύεται δηλαδή τότε σε αδύ
νατο σημείο του κινήματος είναι ο

ανατρεπτικός του ρόλος, ενώ σε δυ
νατό του σημείο αναδεικνύεται ο διε- 
κδικητικός του ρόλος στα πλαίσια της



συνολικής αναπαραγωγής του κεφα
λαίου. Είναι, λοιπόν, η έκβαση των 
ταξικών αγώνων στις δεκαετίες 1920 
και '30 που διαμορφώνει τη στρατηγι
κή της Αριστερός, δηλαδή την ίδια την 

| Αριστερά τα αδύνατα σημεία του
μαχόμενου κινήματος εγκαταλεί- 
πονται και όλες οι δυνάμεις του συγ
κεντρώνονται στα δυνατά του ση
μεία, εκεί δηλαδή που υπάρχει απο- 
τελεσματικότητα. Αποτελεσματικό- 
τητα που σπρώχνει με «φυσικό» 
τρόπο στις ιδέες και τη στρατηγική 
της δεύτερης Διεθνούς. Η θεωρίατης 
υπεραξίας, ως θεωρία της κεφαλαιο
κρατικής εκμετάλλευσης, δηλαδή

των σχέσεων παραγωγής, της διαί
ρεσης της εργασίας σε διευθυντική - 
εκτελεστική, χειρωνακτική - διανοη
τική, της ιεραρχικής οργάνωσης της 
γνώσης, του εργοστασίου ως τόπου 
εγκλεισμού της εργατικής τάξης και 
άσκησης του δεσποτισμού του κεφα
λαίου, ως εργαστηρίου παραγωγής 
σχέσεων εξουσίας εγκαταλείπεται, 
αφού δεν έχει πια καμιά σχέση με τις 
πραγματικές δυνατότητες του κινή
ματος και εκπίπτει ως θεωρητικό όρ
γανο που έχει χάσει τη λειτουργικότη
τα του. Η λογιστική παράσταση της 
υπεραξίας, αντίθετα, ως θεωρία της 
διανομής του προϊόντος, αντιστοιχεί 
στις πραγματικές δυνατότητες του 
εργατικού κινήματος, αναπτύσσεται 
ως όργανο που έχει λειτουργικότητα 
και γίνεται η βασική ιδέα πάνω στην 
οποία στηρίζεται η στρατηγική: 
μείωση του βαθμού εκμετάλλευσης 
-» αναδιανομή του εισοδήματος -η> 
ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων -> 
κίνηση της ιστορίας προς τα εμπρός. 
Και αυτή η στρατηγική είναι ηγεμο
νική: το αριστερό κίνημα την παρα
βιάζει μόνο για σύντομα χρονικά δια
στήματα και μόνον σε ορισμένες 
χώρες (Ιταλική Αυτονομία, Μάης '68, 
κινέζικη Πολιτιστική Επανάσταση...).

Τίθεται όμως και το ερώτημα, πώς 
έγινε δυνατό ο καπιταλισμός να αντέ- 
ξει στους διεκδικητικούς αγώνες της 
εργατικής τάξης και τελικά την εγκα
τάσταση της εκπροσώπησης των άμε
σων - βραχυπρόθεσμων συμφερόν
των της μέσα στο ίδιο το αστικό 
κράτος;

Αν παλιότερα, δηλαδή πριν την 
έναρξη της δομικής κρίσης του καπι
ταλισμού στα μέσα της δεκαετίας του 
70, η στρατηγική της Αριστερός «λει
τουργούσε», δηλαδή παρήγαγε απο
τελέσματα, νίκες, αυτό οφειλόταν 
στο ότι ο καπιταλισμός έχοντας την 
αδιαμφισβήτητη ηγεμονία μέσα στο 
χώρο της παραγωγής, κατόρθωνε να 
απορροφά τις πιέσεις, τα αιτήματα 
και τις διεκδικήσεις του εργατικού 
κινήματος με μια «φυγή προς τα εμ
πρός»: η σχεδόν διαρκής αύξηση του 
μεριδίου της εργασίας στο προϊόν, 
κατά τη μεταπολεμική περίοδο και 
μέχρι το 1973 περίπου, μετατράπηκε 
σε στοιχείο δυναμισμού του συστή
ματος. Η πίεση της αύξησης των

μισθών, της μείωσης του βαθμού 
εκμετάλλευσης, η αναδιανομή του ει
σοδήματος υπέρ των εργαζόμενων 
τάξεων, ωθούσε το κεφάλαιο ακατά- 
παυστα στη μόνη δυνατή γι’ αυτό διέ
ξοδο, δηλαδή στην αδιάλειπτη αύ
ξηση της παραγωγικότητας της εργα
σίας. Η ανάπτυξη της σχετικής υπε
ραξίας ήταν η απάντηση του κεφα
λαίου στη στρατηγική της Αριστερός, 
ήταν η μοναδική του «λύση» αλλά 
ήταν ταυτόχρονα αυτή η ανάπτυξη 
του καπιταλισμού της σχετικής υπε
ραξίας, η ίδια η επιβεβαίωση της ορ
θότητας της αριστερής στρςτηγικής, 
αφού το σύστημα άλλαζε διαρκώς 
κάτω από τη δύναμη του κινήματος 
προς την κατεύθυνση της συνεχούς 
βελτίωσης των όρων ζωής της εργα
τικής τάξης και των άλλων εργαζόμε

Για την αντικαπιταλιστική 
στρατηγική

Η κρίση υπερσυσσώρευσης κε
φαλαίου που αρχίζει στο πρώτο μισό 
της δεκαετίας του '70, σημαίνει 
ακριβώς την αδυναμία συνέχισης της 
δυναμικής που συνδύαζε αφενός την 
προώθηση των άμεσων διεκδικη- 
τικών συμφερόντων των εργαζόμε
νων και αφετέρου την ικανοποίησή 
τους από τη μεριά του κεφαλαίου με 
παραπέρα εμβάθυνση της κεφαλαιο
κρατικής εκμετάλλευσης που στηρί
ζεται στην αύξηση της παραγωγικό
τητας της εργασίας και τη διεύρυνση 
της εσωτερικής αγοράς καταναλω
τικών προϊόντων (καπιταλισμός της 
σχετικής υπεραξίας). Η κρίση υπερ
συσσώρευσης είναι κρίση της παρα
γωγής σχετικής υπεραξίας επειδή η 
παραγωγικότητα δεν είναι πια δυνατό 
να αυξηθεί παρά μόνο με επένδυση 
κεφαλαίου δυσανάλογα μεγάλη προς 
τον επιδιωκόμενο στόχο (δηλαδή την 
αύξηση της παραγωγικότητας της ερ
γασίας), πράγμα που οδηγεί σε πτώση 
του ποσοστού κέρδους. Το τέλος της 
μακροπρόθεσμης συνέχειας είναι, 
λοιπόν, αυτή η διάρρηξη της δυνα
μικής ενός συστήματος που επεκτει- 
νόταν χάρη στην απορρόφηση αυτού 
που το αμφισβητούσε και στη μετα-

νων.



τροπή του σε στοιχείο δυναμισμού 
του. Μέσα σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο παύει 
να παράγει αποτελέσματα και η πα
ραδοσιακή αριστερή στρατηγική.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η συσσώρευση κεφαλαίου στην Ελ
λάδα έχουν αιτίες κυρίως ενδογενείς. 
Η πτώση της κερδοφορίας, όπως 
αποδεικνύεται και από ποσοτικές 
αναλύσεις, οφείλεται στη σύζευξη 
δύο παραγόντων: (α) το κεφαλαιακό 
απόθεμα αυξάνεται γρηγορότερα 
από το προϊόν και (β) το μερίδιο των 
μισθών στο προϊόν δεν συμπιέζεται 
κάτω από ένα όριο. Με άλλα λόγια, το 
κεφάλαιο είναι ανίκανο να εκμεταλ
λευτεί την εργασιακή δύναμη στο βα
θμό εκείνο που απαιτείται για την 
απρόσκοπτη αναπαραγωγή του συ
στήματος: είναι αυτό που ο Μαρξ πε
ριγράφει ως κρίση υπερσυσσώ- 
ρευσης. Και είναι ο ίδιος που πρώτος 
έδειξε ότι η μοναδική διέξοδος, για 
τον καπιταλισμό, από μια τέτια κρίση 
είναι η καταστροφή των μη - αποδο

τικών ή /  και των συγκριτικά λιγό
τερο κερδοφόρων κεφαλαίων. Αυτή 
η καταστροφή πραγματοποιείται με 
τον ανταγωνισμό που επιτρέπει να 
μείνουν στην αγορά μόνο εκείνα τα 
κεφάλαια που έχουν προχωρήσει 
στον εκσυγχρονισμό, με τις νέες μη
χανές, τις νέες μεθόδους οργάνωσης 
της εργασίας, τη συγκέντρωση του 
κεφαλαίου, και την προσαρμογή 
στους νέους «κανόνες του παιχνι

διού» της αγοράς. Ομως, όπως ήδη 
έχουν δείξει οι σχετικές εμπειρίες και 
μελέτες, οι όροι, κάτω από τους 
οποίους θα εφαρμοστεί η αυτοματο
ποίηση της παραγωγής, δεν αποτε
λούν ένα τεχνικό δεδομένο, αλλάείνα 
επίδικο αντικείμενο των ταξικών αγώ
νων: νέα πεδία πάλης ανοίγονται 
γύρω από τον έλεγχο - οργάνωση - 
διεύθυνση της εργασιακής διαδικα
σίας, που μπορεί να οδηγήσουν τους

ϋ  Αυτό που χρειάζεται η Αριστερά, 
είναι μια παρέμβαση 

απαλλαγμένη από το μύθο του
κυβερνητισμού, από την αυταπάτη 

ότι αρκεί να πάρουν οι πολιτικές 
οργανώσεις των εργαζόμενων

την κυβέρνηση στα χέρια τους για να 
αρχίσει το Κράτος να εκφράζει 

τα συμφέροντά τους. 
Χρειάζεται μια παρέμβαση βασισμένη 

στην οργάνωση, την πρωτοβουλία 
και τη δύναμη των μαζών. §§



εργαζόμενους σε κατάκτηση θέσεων 
μάχης στρατηγικής σημασίας μέσα 
στην παραγωγή. Για να μπορέσει να 
υπάρξει κεφαλαιοκρατική έξοδος 
από την κρίση, δεν αρκεί η αποκατά
σταση υψηλού ποσοστού κέρδους: ο 
βασικός παράγοντας είναι να διασφα
λίσει το κεφάλαιο μια τέτοια ηγεμονία 
πάνω στην εργασιακή διαδικασία που 
να κάνει δυνατή την αναδιάρθρωση 
της παραγωγής. Το κεφάλαιο επιδιώ-

τικού κινήματος, που επιδιώκουν 
απλά και μόνο την εγγύηση άμεσων 
συμφερόντων των εργαζομένων από 
το Κράτος, που στηρίζονται σε μια 
λογιστική αντίληψη της καπιταλι
στικής εκμετάλλευσης. Χρειάζεται 
δηλαδή, μια παρέμβαση που θα ανα- 
φέρεται στην κρίση της διαδικασίας 
της εργασίας, της οργάνωσής της, 
της διαίρεσής της σε διευθυντική και 
εκτελεστική, χειρωνακτική και δια-

κει λοιπόν να επιβάλλει ένα συσχετι
σμό δυνάμεων που να του προσφέρει 

I την άνεση της εφαρμογής των νέων
τεχνολογικών γνώσεων στην παρα
γωγή με τους δικούς του όρους1. Οι 
μάχες στρατηγικής σημασίας δεν θα 

• δοθούν λοιπόν γύρω από την αναδια
νομή του εισοδήματος, πράγμα που 
δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θα συ- 
νεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια 
στις πολιτικές της λιτότητας. Οι μάχες 
στρατηγικής σημασίας θα δοθούν 
μέσα στην εργασιακή διαδικασία, 
νύρω από την απασχόληση, γύρω από 
τις ειδικότητες και την οργάνωση της 
εργασίας. Επομένως, αυτό που 
χρειάζεται η Αριστερά, είναι μια δια
φορετική παρέμβαση που να ξεπερ
νάει (χωρίς να καταργεί) τα παραδο
σιακά διεκδικητικά πλαίσια του εργα-

νοητική, που θα αναφέρεται και θα 
θέτει σε αμφισβήτηση την ιεραρχική 
οργάνωση της ερνασίας και τον δε- 
σποτισμό του κεφαλαίου μέσα στους 
χώρους δουλιάς.

Εδώ τίθεται και το ερώτημα εάν η 
αναγκαιότητα συγκρότησης μιας 
νέας, αντικαπιταλιστικής στρατη
γικής διαπλέκεται με την προοπτική 
μιας αριστερής «κυβερνητικής 
λύσης». Αυτή η ερώτηση ισοδυναμεί 
με την ερώτηση αν το Κράτος μπορεί 
στα χέρια της Αριστερός να χρησιμο
ποιηθεί στους επερχόμενους ταξι
κούς αγώνες σαν όπλο των εργαζόμε
νων τάξεων. Ξαναβρίσκουμε, όμως 
έτσι, την εργαλειακή αντίληψη του 
Κράτους για την οποία η Αριστερά 
έχει ήδη εισπράξει πλήθος από ήττες 
σε Δύση και Ανατολή. Εξάλλου, οι

εμπειρίες της δεκαετίας του '80 έδει
ξαν ότι τον κεφαλαιοκρατικό εκσυγ
χρονισμό τον διαχειρίστηκαν με τον 
ίδιο βασικά τρόπο (αν και με αρκετές 
ποσοτικές διαφορές), όλες οι κυβερ
νήσεις (συμπεριλαμβανομένων των 
σοσιαλιστικών). Θα πρέπει λοιπόν 
τώρα να συμφωνήσουμε με τον Louis 
Althusser:

Από θέση αρχής, ίο  κόμμα ποτέ, 
ουδέποτε, δεν πρέπει να θεωρεί 
τον εαυτό του ως κόμμα διακυ
βέρνησης, παρόλο που βέβαια 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
να συμμετέχει στην κυβέρνηση. 
Από θέση αρχής, σύμφωνα με το 
λόγο της πολιτικής και ιστορικής 
του ύπαρξης, το κόμμα πρέπει να 
βρίσκεται εκτός κράτους, εκτός 
του καπιταλιστικού κράτους και 
κατά μείζονα λόγο του προλετα
ριακού κράτους. Το κόμμα πρέ
πει να είναι το όργανο για την 
καταστροφή του αστικού κρά
τους πριν γίνει ένα από τα όργανα 
για το μαρασμό του κράτους. 
Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται η 

Αριστερά, είναι μια παρέμβαση 
απαλλαγμένη από το μύθο του κυ- 
βερνητισμού, από την αυταπάτη ότι 
αρκεί να πάρουν οι πολιτικές ορ
γανώσεις των εργαζομένων την κυ
βέρνηση στα χέρια τους για να αρχί
σει το Κράτος να εκφράσει τα συμ- 
φέροντά τους. Χρειάζεται μια πα
ρέμβαση βασισμένη στην οργάνωση, 
την πρωτοβουλία και τη δύναμη των 
μαζών.
* Μέλος της συντακτικής επιτροπής 
του τριμηνιαίου περιοδικού οικονομικής 
και πολιτικής θεωρίας «θέσεις». Το άρ
θρο αυτό συνοψίζει συμπεράσματα και 
θέσεις που παρουσιάστηκαν αναλυτικά 
στο περιοδικό κατά την περίοδο 
1982-1990. Σ’ αυτό το σύντομο άρθρο, ο 
αναννώστης θα βρει απλώς μια επιγραμ
ματική και σε μεγάλο βαθμό αξιωματική 
διατύπωσή τους.

ί.  Σ’ αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν 
σήμερα και άλλοι δυο παράγοντες: η 
προοπτική της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς και η οικονομική συγκυρία. Η 
ενιαία αγορά είναι μια πιεστική συνθήκη 
λύσης των διαρθρωτικών προβλημάτων 
του ελληνικού καπιταλισμού, ενώ η επερ- 
χόμενη οικονομική ύφεση σε διεθνές επί
πεδο —  δεδομένου και του συγχρονι
σμού των εθνικών βιομηχανικών κύκλων 
—  θα εντείνει τις διαδικασίες αναδιάρ
θρωσης της παραγωγής και των υπηρε
σιών σε όλες τις χώρες.



0  επανακαθορισμός της 
ταυτότητας των αριστερών

κομμάτων
Προβλήματα σταλινισμού στην εποχή μας

Του Βαγγέλη 
Χωραφά * •

Τ
α προβλήματα διαμόρ
φωσης μιας αποτελεσμα
τικής στρατηγικής για την 
Αριστερά υπήρχαν και πριν 
την κατάρρευση του Υπαρ

κτού Σοσιαλισμού. Οι πολυδιασπά
σεις των Αριστερών δυνάμεων, οι 
ήττες των εργατικών κινημάτων και η 
επακόλουθη ενσωμάτωσή τους κ.λπ., 
οδήγησαν στις δεκαετίες του 1970 
και 1980 σε μια παρατεταμένη κρίση 
στρατηγικής.

•  Για τους λόγους αυτούς δεν μπο
ρεί την περίοδο αυτή να υπάρξει μια 
ενιαία και συγκροτημένη άποψη στο 
πολιτικό, ιδεολογικό και θεωρητικό 
επίπεδο. Παρόλο που όλα τα τμήματα 
της Αριστερός δεν ευθύνονται το ίδιο 
για την οπισθοχώρηση και την ήττα 
που επιφέρει η κατάρρευση του 
Υπαρκτού Σοσιαλισμού, κανένα 
ρεύμα δεν δικαιώνεται, είτε για τις 
προβλέψεις του, είτε για την πολιτική 
του στάση σε απόλυτο βαθμό.

•Στα πολλαπλά ζητήματα που συ
νέθεταν την κρίση της στρατηγικής 
της αριστερός μέχρι σήμερα, έρχον
ται να προστεθούν και τα προβλήματα 
της αστάθειας της σημερινής κατά
στασης και της αδυναμίας πρό
βλεψης των μελλοντικών εξελίξεων. 
Η εικόνα του χάους, της αστάθειας 
και του απρόβλεπτου ακολουθούν 
την κατάρρευση των σταλινικών κα
θεστώτων. Η «περιφερειοποίηση» ή η 
«Βαλκανιοποίηση» της· Ανατολικής 
Ευρώπης και πιθανόν της ΕΣΣΔ. Ο

κίνδυνος της ενωμένης Γερμανίας 
και οι ανακατατάξεις στην ΕΟΚ. Η 
αναβίωση του εθνικισμού, του εθνι
κού συντηρητισμού, του παλιού και 
νέου φασισμού και κοινωνικού ρατσι
σμού, η έξαρση της θρησκοληψίας 
κλπ. Ολα αυτά αποτελούν προβλή
ματα των πρώην σοσιαλιστικών 
χωρών σε συνδυασμό με κατάρρευση 
του νόμου και της τάξης, της ανόδου 
της εγκληματικότητας, της διάλυσης 
των μηχανισμών πρόνοιας και της τυ
φλής πίστης στις «δυνάμεις της 
αγοράς» διαμορφώνουν το εξαιρετι
κά ασταθές πολιτικό πλαίσιο και προς 
το παρόν υπερκαθορίζεται από τη 
λαϊκή αντίδραση προς κάθε τι που 
θυμίζει το προηγούμενο καθεστώς.

•  Είναι σωστό η Αριστερά να υπο
γραμμίζει αυτούς τους κινδύνους της 
σύγχρονης συγκυρίας. Πάντα όμως, 
πρέπει να θέτει δύσκολα ερωτήματα 
στο βαθμό που μπορεί να διατυπώνει 
και επαρκείς απαντήσεις. Η Αριστερά 
πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένη



με τη νέα «απελευθέρωση ενέρ
γειας», το άνοιγμα νέων δυνατοτή
των, και τις νέες ιδέες και εμπειρίες 
που αρχίζουν να υπερκαθορίζουν τις 
παλιές διαιρέσεις και αντιλήψεις, 
που είχε επιβάλλει ο Σταλινισμός και 
η κυρίαρχη σοσιαλδημοκρατική 
εκδοχή.

Τα γεγονότα της Ανατολικής 
Ευρώπης δημιούργησαν μια κατά
σταση αμηχανίας για το σύνολο της 
Αριστερός. Και όσον αφορά, βέβαια, 
το φιλοσοβιετικό τμήμα της αυτό εί
ναι απόλυτα κατανοητό. Για την υπό
λοιπη όμως Αριστερά δεν θα έπρεπε 
να ισχύει κάτι τέτιο, στο βαθμό που 
όλες οι αναλύσεις της για τη φύση των 
κοινωνιών σοβιετικού τύπου, τόνιζαν 
τα ταξικά και εκμεταλλευτικά χαρα
κτηριστικά τους. Θα πρέπει λοιπόν να 
αναρωτηθεί η «Αριστερά». Τι άλλο 
περίμενε για τις χώρες του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού εκτός από την κατάρ
ρευσή τους; Την εξέλιξή τους προς 
τον κομμουνισμό όπως υποστήριζαν 
τα φιλοσοβιετικά ΚΚ; Τη διαμόρφωση 
αντιπολιτευτικών δομών όπως στις 
δυτικές κοινωνίες; Την εξαφάνισή 
τους μέσα από πόλεμο; Η αμηχανία 
της μη φιλοσοβιετικής Αριστερός 
απέναντι στις εξελίξεις δείχνει ότι και 
τα πολιτικά και θεωρητικά της εργα
λεία ήταν ανεπαρκή αλλά και η πολι
τική προοπτική της περιορισμένη για 
να αντιμετωπίσει τις σημερινές 
δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι τυ
χαίο ότι ενώ διατυπώθηκαν περίπου 
15 διαφορετικές θεωρίες για τη φύση 
των κοινωνιών αυτών, σε ακαδημαϊκό

και πολιτικό επίπεδο, καμιά από 
αυτές δεν περιέχει τον τρόπο αλ
λαγής των κοινωνιών αυτών. Γι’ αυτό 
και τα πρόσφατα γεγονότα αποτε
λούν και κριτήριο βιωσιμότητας των 
θεωριών αυτών που υιοθετήθηκαν, 
στο μεγαλύτερο μέρος τους από την 
Αριστερά.

Αποτελεί, επομένως, άμεση 
ανάγκη ο επαναπροσδιορισμός της 
ταυτότητας όλων των ρευμάτων της 
Αριστερός και η αποφυγή εύκολων 
λύσεων που μπορεί να ακούγονται 
αποτελεσματικές για την παρούσα 
συγκυρία, στην πραγματικότητα όμως 
οι όροι επίτευξή τους να είναι ακόμα 
εξαιρετικά αποδυναμωμένοι.

•  Η Αριστερά δεν πρέπει να ξεχνά 
ότι το «Κοινό Ευρωπαϊκό Σπίτι» που 
θα ήθελε να δημιουργήσει πέρα από 
το ότι είναι η κοιτίδα της δημοκρα
τίας, της ισότητας και της ελευθε
ρίας, είναι και ο κατεξοχήν χώρος των 
βίαιων αντιπαραθέσεων και των αντι
δραστικών ιδεολογιών. Ο εθνικισμός, 
ο εθνοκεντρισμός, ο ιμπεριαλισμός 
και ο ρατσισμός γεννήθηκαν εδώ και 
εξακολουθούν να υπάρχουν με διά
φορες μορφές και σε διάφορα επί
πεδα. Η κατάρρευση του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού θα φέρει στην επιφά
νεια και τις αντίστοιχες ιδεολογίες 
αυτού του χώρου που θα προστεθούν 
στις ήδη υπάρχουσες. Δεν θα 'πρεπε 
να ξεχνάμε ότι αυτό που κατέρρευσε 
ήταν ένα σύστημα αυταρχικών 
δομών, συγκεντρωτικό και γραφειο- 
κρατικοποιημένο που επιβίωνε μέσα 
από τη χρήση κατασταλτικών μηχα
νισμών. Δεν υπάρχει καν ένας ιστο
ρικός νόμος και εμπειρία που να εγ- 
γυάται ότι η αποδιάρθρωση αυτή θα 
είναι ειρηνική και απρόσκοπτη. Για 
τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι 
πρέπει να μελετηθούν ορισμένα φαι
νόμενα που συνδέονται με τον Σταλι
νισμό και αυτό θα προσπαθήσουμε να 
κάνουμε, στα επόμενα, διατυπώ
νοντας μια σειρά από θέσεις.

Η επιβίωση ίου Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού συνδέεται με την 
αποδυνάμωση του παγκόσμιου 

καπιταλισμού
Αν και η ανάδυση και ενδυνάμωση

της Σταλινικής γραφειοκρατίας προϋ
πόθετε την ήττα της εργατικής τάξης 
στην ΕΣΣΔ, η επιβίωσή της έγινε δυ
νατή από την αδυναμία του παγκό
σμιου καπιταλιστικού συστήματος. Το 
παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα 
βρέθηκε στη μοναδική για τον 20ο 
αιώνα περίοδο κοινωνικής κρίσης του 
ανάμεσα στο 1914-1945, που αποτε
λεί ταυτόχρονα και την περίοδο στα
θεροποίησης του Σταλινισμού. Η επι
φαινόμενη αντίθεση ανάμεσα στην 
οικονομική κρίση της Δύσης στο με
σοπόλεμο και στην προγραμματι
σμένη ανάπτυξη της ΕΣΣΔ στήριξαν 
την περίοδο αυτή το Σταλινικό σύ
στημα και το νομιμοποίησαν σε με
γάλα κομμάτια του εργατικού κινή
ματος της Δύσης.

Η αδυναμία του παγκόσμιου καπι
ταλισμού μετά τον Β' Παγκόσμιο Πό
λεμο επέτρεψε στον Σταλινισμό να 
επεκτείνει την επιρροή του. Η δια
μόρφωση του Ατλαντικού πλέγματος 
την ίδια περίοδο, δεν επέτρεψε στις 
παλιές και νέες ιμπεριαλιστικές δυ
νάμεις να διατηρήσουν την ισχύ της 
παγκόσμιας καπιταλιστικής τάξης σε 
παγκόσμια κλίμακα με αποτέλεσμα 
να παρουσιασθούν δυνατότητες 
στους λαούς της περιφέρειας να αμ
φισβητήσουν τις ιμπεριαλιστικές 
δομές.

Η σταθεροποίηση του Ατλαντικού 
πλέγματος μετά το 1950 (με τη δια
μόρφωση των κοινωνικών συναινέ
σεων στη βάση των Κεϋνσιανών 
προοπτικών) και η διαμόρφωση των 
ιμπεριαλιστικών δομών της σύγ
χρονης περιόδου, μας αποκαλύπτουν 
σήμερα ότι αυτό που πολλοί θεωρού
σαν σαν εσωτερική δύναμη του Σοβιε
τικού συστήματος στην πραγματικό
τητα δεν υπήρχε αλλά εννοήθηκε από 
τις αδυναμίες και αντιφάσεις του παγ
κόσμιου καπιταλιστικού συστήματος.

Οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις 
δημιούργησαν σ’ ολόκληρο τον κό
σμο μια σειρά σοσιαλιστικές χώρες 
με μεγάλες διαφορές στη φυσιογνω
μία τους. Σε όλες υπήρχε όμως, ένας 
«σταλινικός πυρήνας». Η κατάρ
ρευση του Υπαρκτού Σοσιαλισμού —  
παρ’ όλες τις εθνικές ιδιομορφίες —  
δείχνει ότι ο κοινός «σταλινικός πυ-



ρήνας» δεν είχε τις δυνατότητες να 
αναπαραχθεί.

0 Υπαρκτός Σοσιαλισμός και 
ο Σταλινισμός δεν μπορούν να 
προωθήσουν την οικονομική 

ανάπτυξη
Η όξυνση της πάλης των τάξεων 

στο Δυτικό Κόσμο τον 20ο αιώνα εμ
πόδισε το καπιταλιστικό σύστημα να 
αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις 
με συνεκτικό τρόπο, με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται ο Σταλινισμός σαν μια 
πειστική εναλλακτική πρόταση μέχρι 
μια ορισμένη περίοδο.

Στην πραγματικότητα η εμπειρία 
του Σταλινισμού μας έδειξε ότι είχε 
τις δυνατότητες μεγαλύτερης επι
βίωσης σε χώρες με πιο καθυστερη
μένες δομές. Αντίθετα σε χώρες, 
σχετικά βιομηχανοποιημένες (πχ 
Τσεχοσλοβακία, Αν. Γερμανία) το 
Σταλινικό σύστημα οδήγησε σε μια 
τριακονταετία σε οικονομική αποτελ
μάτωση.

Ο κονωνικός μετασχηματισμός 
που προωθήθηκε από τις Σταλινικές 
ηγεσίες δεν ήταν αποτελεσματικός. 
Δημιουργήθηκε ένα σύστημα «θε- 
σμοποιημένου αυταρχικού κορπορα- 
τισμού» που όχι μόνο δεν εξάλειψε τις 
παλιές ταξικές διαιρέσεις αλλά και 
δημιουργούσε νέες εντάσεις που δεν 
ήταν δυνατόν να «απορροφηθούν» 
από το σύστημα. Σ’ αυτές ακριβώς τις 
λειτουργίες του συστήματος μπορεί 
να αναζητήσει κανείς τα —  ιστορικά 
και κοινωνικά —  αίτια διαμόρφωσης 
πλατύτατων λαϊκών κινημάτων που 
ανέτρεψαν τα καθεστώτα της Ανατο
λικής Ευρώπης.

Τα πρόσφατα γεγονότα μας απο
κάλυψαν ότι οι μέθοδοι της παρα
γωγής και διανομής που διαμορφώ
θηκαν στη δεκαετία του 1930, όχι 
μόνο ήταν ανεπαρκείς σε μια μακρο
χρόνια προοπτική, αλλά ήταν αδύ
νατο να εξελιχθούν χωρίς μεταβολές 
στοσύστημααυτότου «θεσμοποιημέ- 
νου αυταρχικού κορπορατισμού που 
θα δημιουργούσαν κοινωνικές εντά
σεις πιθανόν ανεξέλεγκτα. Για το 
λόγο αυτό όλες οι προσπάθειες με
ταρρυθμίσεων «από τα πάνω» στον

Υπαρκτό Σοσιαλισμό απέτυχαν να 
διαμορφώσουν τη βασική υποδομή 
για μια σύγχρονη βιομηχανική κοινω
νία με αποτελεσματικούς μηχανι
σμούς κοινωνικού ελέγχου.

0 Σταλινισμός κατόρθωσε να 
αποκτήσει διεθνή εμβέλεια 

και επιρροή, ενώ η ουσία του
ήταν καθαρά εθνικιστική

Αν θεωρήσουμε ότι η διαμάχη Στα
λινισμού και Τροτσκισμού για τον παγ
κόσμιο χαρακτήρα της επανάστασης 
έχει μια ορισμένη σημασία, αυτή συνί- 
σταται στη δυνατότητα ή όχι «οικοδό
μησης του σοσιαλισμού σε μια μόνο

χώρα». Παρόλα αυτά ο Σταλινισμός 
ξεπέρασε τα σύνορα της ΕΣΣΔ και 
απέκτησε διεθνή διάσταση για τους 
εξής λόγους:

—  Η επιτυχία του Μπολσεβικι- 
ομού στη δημιουργία της ΕΣΣΔ το 
1917 και η Τρίτη Διεθνής έδωσαν στη 
Σταλινική γραφειοκρατία μια διεθνή 
νομιμότητα.

—  Η ψευδαίσθηση ότι ο κρατικός 
προγραμματισμός αποτελούσε ένα 
κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης που 
ήταν ανώτερο από τον φιλελευθερι
σμό ή τον κεϋνσιανισμό.

—  Η βοήθεια που δόθηκε από την 
ΕΣΣΔ σε διάφορα εθνικοαπελευ- 
θερωτικά κινήματα που αμφισβήτη
σαν τις ιμπεριαλιστικές δομές για ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα πριν εν
σωματωθούν με διαφορετικό τρόπο 
στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.



Η Μ Ε Ρ Α

Στη μεταπολεμική περίοδο ο 
Σταλινισμός κατακερμάτισε το 

παγκόσμιο κομμουνιστικό 
κίνημα

Μετά το 1945 η αυξανόμενη αντί
θεση ανάμεσα στα εθνικά συμφέ
ροντα της ΕΣΣΔ και στο διεθνή χαρα
κτήρα του κομμουνιστικού κινή
ματος, που στο μεγάλο μέρος του 
ήταν Σταλινικής νοοτροπίας, οδή
γησε σε πολυδιάσπαση το τελευταίο.

Ακόμα και όσοι είχαν την παραμι
κρή αμφιβολία σήμερα γνωρίζουν 
πολύ καλά ποιος προκάλεσε τη ρήξη 
με τη Γιουγκοσλαβία, την Κίνα και την 
Αλβανία, την εμφάνιση του Ευρωκομ- 
μουνισμού, τις εισβολές στη Τσεχο
σλοβακία και το Αφγανιστάν. Η πολυ
διάσπαση του παγκόσμιου κομμουνι
στικού κινήματος δημιούργησε και 
νέες αντιλήψεις περί κομμουνισμού, 
που όμως δεν κατόρθωσαν να ηγεμο
νεύσουν στο διεθνές κίνημα. Η βα
σική του τάση ήταν η φιλοσοβιετική, 
άσχετα αν αυτή εμφανίζονταν εν 
μέσω παλινδρομήσεων και μερικών 
αμφισβητήσεων. Η προσαρμογή της 
εθνικής στρατηγικής των φιλοσοβιε
τικών ΚΚ στις αναγκαιότητες της εξω
τερικής πολιτικής της ΕΣΣΔ, αποτέ- 
λεσε έναν από τους σοβαρότερους 
λόγους περιθωριοποίησής τους στη 
Δύση. Παράλληλα τα φιλοσοβιετικά 
ΚΚ της Δύσης υιοθέτησαν —  αυτό 
που προηγούμενα ονομάζονταν —  
«ρεφορμιστικά προγράμματα» και 
ενσωματώθηκαν στα κορπορατιστικά 
πλαίσια των εθνικών κρατών, όπως 
διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο, 
από τη σοσιαλδημοκρατία μέσα στα 
όρια του Ατλαντικού πλέγματος. Η 
ενσωμάτωση αυτή των ΚΚ στις κορπο- 
ρατιστικές σοσιαλδημοκρατικές 
δομές, συνδέεται όχι μόνο με την 
ηγεμόνευση της σοσιαλδημοκρατίας 
στον ευρύτερο χώρο της Αριστερός, 
όχι μόνο με την εγκατάλειψη κάθε 
επαναστατικής ρητορικής, αλλά και 
και με την αντικειμενική στροφή των 
ΚΚ προς τη σοσιαλδημοκρατική 
εκδοχή, με αποτέλεσμα τα ΚΚ να μην 
πάσχουν μόνο από κρίση στρατηγικής 
αλλά και από κρίση ταυτότητας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με την κατάρρευση του Υπαρκτού Σο

σιαλισμού, μας αποκαλύπτει ότι ο 
Σταλινισμός δεν διέθετε κανέναν 
εσωτερικό ενοποιητικό μηχανισμό, 
ενώ οι θεσμικές διασυνδέσεις μέσω 
της ΚΟΜΕΚΟΝ αποδιαρθώνονται 
κάτω από την επίθεση του κεφαλαίου.

Με βάση τα δεδομένα αυτά μπο
ρούμε να κρίνουμε και τα ιδεολογή
ματα περί «διεθνιστικής αλληλεγ
γύης» που προωθούσε ο Σταλινισμός 
και να αναζητήσουμε νέες μορφές 
διεθνισμού που θα έχουν συγκεκρι
μένο θεσμικό περιεχόμενο.

Το μονοκομματικό σύστημα 
κεντρικού προγραμματισμού 
που πρόβαλλε ο Σταλινισμός 

έχει ξεπεραστεί από τις 
κατακτήσεις της Αριστερός 

στη Δύση
Εδώ και 20 χρόνια το Σοβιετικό 

σύστημα έχει παύσει να προσφέρει 
ένα εναλλακτικό πρότυπο για την συν
τριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. 
Ακόμα και η Μορφωτική Επανάσταση 
στην Κίνα βρήκε απήχηση σε περιορι
σμένες ομάδες της Αριστερός και 
κατά κύριο λόγο στους χώρους των 
διανοουμένων.

Τα τελευταία 40 χρόνια η εργατική 
τάξη της Δύσης μέσα στα πλαίσια του 
Ατλαντικού πλέγματος έχει να επιδεί- 
ξει αξιοσημείωτες κατακτήσεις. Μπο
ρεί κάτω από την ηγεμονία της σο
σιαλδημοκρατίας να μην είχε έναν 
ανατρεπτικό προσανατολισμό, μπο
ρεί να μη ριζοσπαστικοποιήθηκε στο 
βαθμό που θα ήταν δυνατόν, μπορεί 
να πολυδιασπάστηκε και να ενσω
ματώθηκε στις κυρίαρχες επιλογές 
του κεφαλαίου, αλλά είχε και σημαν
τικές κατακτήσεις. Είναι η ταξική 
πάλη που δημιούργησε στο Δυτικό 
Κόσμο το Κράτος Πρόνοιας με τις 
όποιες παραλλαγές του και όχι η βού
ληση της σοσιαλδημοκρατίας. Η τε
λευταία μπορούσε μέσα από την υιο
θέτηση πολιτικών φιλελεύθερου 
Κεϋνσιανισμού ή σοσιαλδημοκρατι
κού κορπορατισμού να ελέγξει τους 
ρυθμούς εξέλιξης των μεταρρυθμί
σεων με τρόπο που να εξασφαλίζεται

η κοινωνική γαλήνη. Οι δε κατακτή
σεις του εργατικού κινήματος στη 
Δύση τόσο στο επίπεδο του κράτους 
Πρόνοιας και των πολιτικών ελευθε
ριών, όσο και στο επίπεδο οργάνωσης 
και έκφρασης που είναι σε υψηλό
τερο σημείο από τις κατακτήσεις του 
αντίστοιχου κινήματος στην Ανατολή. 
Και αυτό, κατά την άποψή μας, απο
τελεί έναν από τους βασικούς παρά
γοντες κατάρρευσης των καθεστώ
των του Υπαρκτού Σοσιαλισμού.

Παράλληλα τα ΚΚ της Δύσης προ
σπαθούν μετά τα τελευταία γεγονότα 
να αναπροσαρμοσθούν στις απαιτή
σεις του παρόντος, απορρίπτοντας 
όλο το πολιτικό και ιδεολογικό τους 
οπλοστάσιο και να ξεκόψουν τους δε
σμούς τους με τον Σταλινισμό, πα
ρουσιάζοντας τον σαν διαστρέβλωση 
που ξεπεράστηκε από την ιστορία. 
Παραμένει, όμως, εξαιρετικό αμφί
βολο αν οι προσπάθειές τους αυτές 
είναι ικανές να τα επανασυνδέσουν 
με τη μεγάλη πλειοψηφία της εργα
τικής τάξης. Σε μια εποχή, που η 
διεθνοποίηση των οικονομικών διαδι
κασιών εντείνεται και τα εθνικά κράτη 
τείνουν να απωλέσουν ορισμένες δυ
νατότητες άσκησης πολιτικής, είναι 
φανερό ότι η ανασυγκρότηση των ΚΚ 
δεν μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν σε 
εθνικό επίπεδο. Το κομμουνιστικό 
ρεύμα πρέπει να ανασυγκροτηθεί σε 
διεθνές επίπεδο, για να μπορέσει να 
επανασυνδεθεί με την εργατική τάξη 
να ενσωματώσει τις κατακτήσεις της 
και να συμβάλει στη μελλοντική 
προοπτική της.

Η κατάρρευση του Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού θα δημιουργήσει 

ανακατατάξεις μέσα στο 
ιμπεριαλιστικό μπλοκ

Η μετακίνηση των χωρών της Ανα
τολικής Ευρώπης από τον κρατικό 
σοσιαλισμό και η αυξανόμενη «καπι- 
ταλιστικοποίησή» τους δημιουργεί 
προβλήματα για τον τρόπο ένταξής 
τους στον παγκόσμιο καταμερισμό 
εργασίας. Τα πρόσφατα γεγονότα 
συμπίπτουν και με μια εντεινόμενη 
οικονομική τους αδυναμία που δη-
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μιουργε'ι σοβαρούς κινδύνους μιας 
ακόμα μεγαλύτερης οικονομικής και 
πολιτικής αποδιάρθρωσης.

Η μετάβαση προς την οικονομία 
της αγοράς και η ιδιωτικοποίηση —  
είτε «καπιταλιστική» είτε «σοσιαλι
στική» —  που υιοθετείται από τα κι
νήματα της Ανατολικής Ευρώπης, 
στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να 
αντικαταστήσει ένα τύπο κοινωνικής 
πόλωσης με έναν άλλο. Η αποδιάρ- 
θωση του συτήματος του «θεσμο- 
ποιημένου αυταρχικού κορπορατι- 
σμού» μέσα από την ιδιωτικοποίηση 
της οικονομίας θα οδηγήσει σε οικο
νομική και κοινωνική ανακατανομή 
του εισοδήματος και της κοινωνικής 
ισχύος ανάμεσα στις τάξεις και τις 
εθνικές ομάδες και περιφέρειες, θα 
προκύψει ξανά, μια διαφορετική 
ανερχόμενη μειονότητα του πληθυ
σμού, όταν η πλειοψηφία του θα κινη
θεί σε καθοδική κατεύθυνση. Η τάση 
αυτή θα πυροδοτήσει εθνικιστικές 
και ταξικές εντάσεις μέοα στα εθνικά 
κράτη αλλά και μεταξύ τους. Οι ήδη 
ευρισκόμενοι σε πλεονεκτική θέση 
λαοί και περιφέρειες θα βελτιώσουν 
περισσότερο τη θέση τους, εγκαθι
δρύοντας στενότερες οικονομικές 
και πολιτικές σχέσεις με τις χώρες 
της Δύσης, ενώ ταυτόχρονα οι μη 
προνομιούχες μειονότητες (ή και 
πλειοψηφίες) θα τείνουν να περιθω
ριοποιούνται. Το όραμα των χωρών 
αυτών να «συναντήσουν» τη Δυτική 
Ευρώπη δεν φαίνεται να γίνεται πρα
γματικότητα παρά μόνο για ορι
σμένες ομάδες του πληθυσμού. Η 
κυρίαρχη τάση (όπως διαφαίνεται 
προς το παρόν) είναι η περιφερειο- 
ποίηση των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης και η δημιουργία ενός νέου 
«ευρωπαϊκού Νότου» που θα βρίσκε
ται σε χειρότερη θέση από τα ήδη 
υπάρχοντα. Για τον τελευταίο, αν οι 
διαδικασίες της πολιτικής και οικονο
μικής ολοκλήρωσης της ΕΟΚ επιτα
χυνθούν, θα διαμορφώσουν μια δια- 
κριτή απόσταση ανάμεσα σ’ αυτόν και 
στη «νέα περιφέρεια της Ευρώπης».

Το πρόβλημα, όμως, της «περιφε- 
ρειοποίησης» της Ανατολικής 
Ευρώπης δεν συνδέεται, αποκλει
στικά, με τις εξελίξεις στην ΕΟΚ, αλλά 
με τις ισορροπίες ολόκληρου του 
Ατλαντικού πλέγματος. Για δεκαετίες

ο Σταλινισμός αποτελούσε το αντί
παλο δέος της διεθνούς αστικής 
τάξης και λειτουργούσε σαν παρά
γοντας ενοποίησής της. Η ψυχροπο
λεμική προπαγάνδα για το σχίσμα 
Ανατολής - Δύσης, χρησιμοποιήθηκε 
από τις ΗΠΑ για τη διαμόρφωση μιας 
συντονισμένης διεθνούς ιμπεριαλι
στικής τάξης. Η κατάρρευση του Στα
λινισμού θα δημιουργήσει προβλή
ματα ανισορροπίας μέσα στο ιμπερια
λιστικό πλέγμα, που θα πρέπει να 
λυθούνχωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα 
πλαίσια λειτουργίας τη παγκόσμιας

ϋ  Η Αριστερά πρέπει 
να αισθάνεται 

ικανοποιημένη με 
τη νέα

«απελευθέρωση 
ενέργειας», το 
άνοιγμα νέων 

δυνατοτήτων, και τις 
νέες ιδέες και 
εμπειρίες που 
αρχίζουν να 

υπερκαθορίζουν τις 
παλιές διαιρέσεις 

και αντιλήψεις, που 
είχε επιβάλλει ο 

Σταλινισμός και η 
κυρίαρχη

σοσιαλδημοκρατική 
εκδοχή. §§

καπιταλιστικής συσσώρευσης. Οι κι
νήσεις, όμως, των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων δεν φαίνεται να είναι προς 
την ίδια κατεύθυνση μια και η Δ. Γερ- 
μανία βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη 
θέση για την επέκταση της επιρροής 
της προς την Ανατολή και η Ιαπωνία 
προς την Κίνα, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν 
τρόπους διατήρησης της ηγεμονίας 
τους μέσα στο Ατλαντικό πλέγμα.

Αν και η κατάσταση είναι ακόμα 
εξαιρετικά ρευστή, αυτό που μπο
ρούμε να διαπιστώσουμε σίγουρα εί
ναι ότι η αποδιάρθρωση του «σοσιαλι

στικού στρατοπέδου» θα επιφέρει και 
ενδοϊμπεριαλιστικές διαμάχες με 
άδηλη κατάληξη.

0 Σταλινισμός με τη σημερινή 
μορφή του εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα σημαντικό 
εμπόδιο για την ανανέωση της 

Αριστερός και τον 
επανακαθορισμό του 

κομμουνιστικού ρεύματος
Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι 

η πολιτική της περεστρόικα και της 
γκλάσνοστ ασκεί μεγάλη επιρροή 
στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα και 
στο σοσιαλδημοκρατικό και κομμου
νιστικό ρεύμα. Παράλληλα η πρώην 
Σταλινική γραφειοκρατία είτε μεταλ
λάσσεται σε σοσιαλδημοκρατικές 
μορφές είτε επιχειρεί να επαναπρο- 
σαρμοσθεί στην παρούσα πραγματι
κότητα μέσα από αυτοκριτικές των 
προηγούμενων λαθών της και επι
κλήσεις άγνοιας για τα διαδραματι- 
σθέντα στον Υπαρκτό Σοσιαλισμό.

Θα πρέπει ακόμα να παραδε
χθούμε ότι το Σταλινικό ρεύμα εξα
κολουθεί να παραμένει το ισχυρό
τερο μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα 
και με μεγάλα περιθώρια ελιγμών 
για να μπορέσει να διατηρήσει τη 
γραφειοκρατική δομή του.

Τίποτα, όμως απ’ όλα αυτά, δεν 
είναι τόσο επικίνδυνο, όσο η τάση, 
του σύγχρονου Σταλινισμού να παρά
γει από την ήττα του μια θεωρία της 
ήττας. Η αυτοκριτική του Σταλινι
σμού για το πρόσφατο παρελθόν της 
υποστήριξης του πλάνου, του οικο
νομικού εξισωτισμού και του γρα
φειοκρατικού μονοκομματισμού, 
ενισχύεται με την αποδοχή της 
αγοράς, της καπιταλιστικής εκμε
τάλλευσης και των αρχών της 
αστικής δημοκρατίας. Ολόκληρος ο 
Δυτικός κόσμος αντλεί επιχειρήματα 
από τις νέες αυτοκριτικές Σταλινικές 
παραδοχές που νομιμοποιούν την 
καπιταλιστική οργάνωση της κοινω
νίας. Αυτή η συναγωγή μιας θεωρίας 
της ήττας από την ήττα του Σταλινι-



σμού αποδιαρθρώνει και αποηθικο- 
ποιεί ακόμα περισσότερο την εργα
τική τάξη της Ανατολής και ενισχύει 
την επικυριαρχία της αστικής ιδεο
λογίας στην εργατική τάξη της 
Δύσης. Μακροχρόνια όμως, η κρίση 
και η κατάρρευση του Υπαρκτού Σο
σιαλισμού θα βοηθήσει την Αριστε
ρά να αρθρώσει έναν αποτελεσματι
κότερο λόγο.

•  Το Τείχος του Βερολίνου ήταν 
ένα συμβολικό εμπόδιο, σε μεγάλο 
βαθμό, και για την Αριστερά. Διαι
ρούσε την σκέψη της, απαγόρευε τη 
διατύπωση δύσκολων ερωτήσεων, 
καταργούσε τις εναλλακτικές λύ
σεις, εμπόδιζε την ανανέωση των 
σοσιαλιστικών ιδεών και παγίδευε 
την Αριστερά στα διλλήματα του Ψυ
χρού Πολέμου.

•  Η αναγωγή όλων των πολιτικών 
δυνατοτήτων και στρατηγικών στην 
αντιμετώπιση των ψυχροπολεμικών 
λογικών ζημίωσε την Αριστερά σαν 
σύνολο —  όλα τα ρεύματά της και 
σε παγκόσμια κλίμακα. Είτε συμπα
ραστάθηκε είτε εναντιώθηκε στα κα
θεστώτα του Υπαρκτού Σοσιαλισμού,

ο χαρακτήρας των τελευταίων ήταν ο 
καθοριστικός παράγοντας παρεμπό- 
δισης της ανανέωσης του δημοκρα
τικού και εξισωτικού σχεδίου της 
Αριστεράς.

•  Η Αριστερά δεν κέρδισε τίποτα 
από το μοντέλο της «σοσιαλιστικής 
πραγματικότητας» στην Ανατολική 
Ευρώπη. Ο Υπαρκτός Σοσιαλισμός 
απορρόφησε όλη την ενέργεια που 
θα ήταν απαραίτητη για την ανα
νέωση της Αριστερός στο Δυτικό 
κόσμο. Για πενήντα χρόνια οι δια
μάχες, που εξασθένησαν την Αρι
στερά, έγιναν για τη φύση των κοι
νωνιών αυτών και τις στρατηγικές 
που εκπορεύονταν από τις χώρες 
αυτές, για το χαρακτήρα του κινή
ματος στη Δύση κλπ. Το αποτέλε
σμα ήταν η πολυδιάσπαση του παγ
κόσμιου κομμουνιστικού κινήματος 
(Κίνα, Γιουγκοσλαβία κλπ) του εργα
τικού κινήματος (κορπορατισμός, 
σοσιαλδημοκρατία, Ευρωκομμουνι- 
σμός, φιλοσοβιετισμός κλπ) και η 
επικράτηση των σοσιαλδημοκρα
τικών κομμάτων σε ευρωπαϊκή κλί
μακα.

Ποιών όμως σοσιαλδημοκρατικών 
κομμάτων;

0 Σταλινισμός και η 
Σοσιαλδημοκρατία αποτελούν 

τις δυο όψεις του ίδιου 
νομίσματος

Η ανταλλαγή των πρώην ΚΚ των 
Ανατολικών χωρών σε σοσιαλδημο
κρατικά κόμματα δεν είναι μια κίνηση 
οπορτουνισμού και πολιτικής επι
βίωσης. Μετά τα γεγονότα στην Ανα
τολική Ευρώπη γίνεται φανερό ότι 
μέσα στα πλαίσια των ΚΚ δημιουργή- 
θηκαν και συνυπήρξαν για δεκαετίες 
σοσιαλδημοκρατικές και σταλινικές 
τάσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να 
είναι εύκολη η μεταβολή του χαρα
κτήρα των κομμάτων αυτών.

Το έδαφος της συνύπαρξης των 
δυο τυπικά διαφορετικών ρευμάτων 
είναι η λογική της διαχείρισης του 
συστήματος με τον αποκλεισμό του 
λαϊκού παράγοντα από το προσκήνιο. 
Και αυτό γίνεται δυνατόν είτε με αυ
ταρχικούς γραφειοκρατικούς τρό
πους είτε με τυπικές κοινοβουλευ
τικές διαδικασίες, στις δυο διαφορε
τικές περιπτώσεις. Το έδαφος της 
συνύπαρξης των δυο τυπικά διαφορε
τικών ρευμάτων είναι ο οικονομισμός 
και η ιδεολογία της αποτελεσματικό- 
τητας του ανταγωνισμού και της κερ
δοφορίας, πέρα και πάνω από τις 
κοινωνικές σχέσεις. Το έδαφος της 
συνύπαρξης των δυο τυπικά διαφορε
τικών ρευμάτων είναι η πολιτική των 
ελίτ και η ιδεολογική χειραγώγηση 
των μαζών με στόχο όχι την υπέρβαση 
του συστήματος αλλά την απρόσκο
πτη αναπαραγωγή του. Το έδαφος 
της συνύπαρξης των δυο τυπικά δια
φορετικών ρευμάτων είναι η αριστε- 
ρίζουσα φρασεολογία και η διαμόρ
φωση εκείνων των υλικών προϋποθέ
σεων που θα αναπαράγουν την εργα
τική δύναμη που αποτελεί τον κυριό- 
τεροο άξονα κίνησης όλων των 
μορφών της βιομηχανικής κοινωνίας.

Για τους λόγους αυτούς η στροφή 
των πρώην ΚΚ προς τη σοσιαλδημο
κρατία δεν αποτελεί ένα ανεξήγητο 
φαινόμενο, αλλά δεν συνδέεται, οπω
σδήποτε και με τις αναζητήσεις των 
υπολοίπων ομάδων της Αριστερός.



•  Η κατάρρευση του μονοκομματι
κού συστήματος κεντρικού προγραμ
ματισμού επιβάλλει στην Αριστερά να 
σκεφθεί ξανά τα σημεία σύγκλισης 
και απόκλισης μεταξύ αυτών που κά
ποτε ονομάζονταν «επαναστατική» 
και «ρεφορμιστική» παράδοση. Η αν
τίληψη, όμως, ότι η αποτυχία του ενός 
μας στρέφει αναγκαστικά στο άλλο 
είναι μια αντεστραμμένη εκδοχή μιας 
λογικής που κυριάρχησε στη διάρκεια 
του ψυχρού πολέμου. Η αντίληψη ότι 
η Αριστερά δεν μπορεί να κινηθεί 
παρά μόνο ανάμεσα στο Σταλινισμό 
και στη σοσιαλδημοκρατία δεν είναι 
συνεκτική ούτε πολιτικά ούτε θεωρη
τικά, ούτε ιστορικά. Επειδή ένα με
γάλο μέρος της Αριστερός δεν απο
δέχθηκε ποτέ την αντίληψη ότι ο Στα
λινισμός και η σοσιαλδημοκρατία εί
ναι οι μόνοι δρόμοι για το σοσιαλισμό, 
η κατάρρευση του Υπαρκτού Σοσιαλι
σμού δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για να πεισθούμε ότι 
έφθασε η στιγμή που θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε τη σοσιαλδημοκρα
τική εκδοχή. Η οποία άλλωστε ελάχι
στα κοινά σημεία διατηρεί με τις προ
πολεμικές μορφές της. Γι’ αυτό ο 
επανακαθορισμός στο έδαφος του 
μαρξισμού τόσο του σοσιαλδημοκρα
τικού όσο και του κομμουνιστικού 
ρεύματος είναι απαραίτητο όριο 
υπέρβασης της «τυπικής σοσιαλδη
μοκρατίας» και του Σταλινισμού, για 
να μπορέσουμε να επιτύχει συγκλί
σεις της Ευρύτερης Αριστεράς.

Ποια κληρονομιά μας αφήνει η 
εμπειρία των χωρών του 
Υπαρκτού Σοσιαλισμού;

Αν και είναι νωρίς να αποτιμηθεί η 
βλάβη που προκάλεσε στο παγκόσμιο 
εργατικό κίνημα ο Σταλινισμός, μπο
ρούμε όμως να προσδιορίσουμε ορι
σμένες τάσεις που είναι πιο προφα
νείς:

•  Τη βαθιά δυσπιστία για το ρόλο 
του κράτους (σαν πολιτικού μηχανι
σμού) να μπορέσει να εκφράσει τις 
κοινωνικές δυνάμεις στο όνομα των 
οποίων δημιουργήθηκε.

•  Το σκεπτικισμό για την αποτελε-

σματικότητα της σχεδιοποιημένης οι
κονομίας να ανταποκριθεί στις αυξα
νόμενες ανάγκες μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού.

•  Το φόβο της κατάρρευσης των 
εννοιών της «πολιτικής» της «οικονο
μίας» της «τάξης» του «κράτους» κλπ 
και την ταυτόχρονη ανάδυση του φα
σιστικού φαινομένου.

•  Την αναβίωση κλασικών 
«αστικών αξιών» στις οποίες δεν 
έγινε δυνατόν να αποδοθεί ένα ριζο
σπαστικό περιεχόμενο.

•  Την υποψία ότι δεν συμβιβάζεται
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ο σοσιαλισμός με τη δημοκρατία και 
μάλιστα την περίοδο (τέλη του 20ου 
αιώνα) που το ζήτημα της δημοκρα
τίας (στις όποιες μορφές της) θα απο- 
τελέσει το σημείο αιχμής των στρατη
γικών της Αριστεράς.

•  Την πολυδιάσπαση του παγκό
σμιου κινήματος και την επικράτηση 
τόσο της τυπικής σοσιαλδημοκρατίας 
στο πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο 
όσο και των αξιών της δεξιάς σε παγ
κόσμια κλίμακα (αποτελεσματικό- 
τητα του καπιταλισμού, αστική δημο
κρατία, κεντρικότητα του χρήματος 
και της αγοράς κλπ).

•  Τη διαμόρφωση ενόή ισχυρού

Σταλινικού ρεύματος (με διάφορες 
μορφές) στο παγκόσμιο κίνημα που 
θα χρειασθούν πολλά χρόνια για τον 
περιορισμό του.

•  Την περιθωριοποίηση του μαρξι
σμού σαν (επιστημονικής) θεωρίας 
ικανής (μέσα από την ανανέωσή της) 
να απαντήσει στα ζητήματα της σύγ
χρονης εποχής.

Σαν επίλογος
# Θα πρέπει όμως να υπενθυμί

σουμε ξανά το εξής: Για πολλά χρό
νια ένα κόμμα της Αριστεράς προ
σπαθούσε να θεμελιώσει την πολιτι
κή του στον «Υπαρκτό Σοσιαλισμό» 
ενώ άλλα κόμματα της Αριστεράς 
αντιτίθονταν και προσπαθούσαν να 
διαμορφώσουν εναλλακτικές στρα
τηγικές. Ολα αυτά, βέβαια, με την 
παράλληλη ύπαρξη της σοσιαλδημο
κρατίας που επωφελήθηκε από 
αυτές τις διαμάχες και απορρόφησε 
ένα σημαντικό μέρος των δυνάμεων, 
των ιδεών και των προοπτικών της 
Αριστεράς. Το σκηνικό μας δίνει ελ
πίδα, αλλά και ενισχύει τους φόβους 
μας για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν 
πρέπει να πανικοβάλλεται το κομ
μάτι αυτό της Αριστεράς που ήθελε 
να προχωρήσει πέρα από τον «Υπαρ
κτό Σοσιαλισμό» για ότι συμβαίνει 
στις Ανατολικές χώρες, γιατί τα γε
γονότα αυτά ήταν αναμενόμενα εδώ 
και τριάντα χρόνια —  ή τουλάχιστον 
προς αυτή την κατεύθυνση ήταν επι
θυμητό να εξελιχθούν.

•  Αυτό, όμως, δεν μας απαλλάσ
σει αυτόματα από την σκιά του στα
λινισμού. Κανείς απ' όσους ανήκουν 
στο Αριστερό ρεύμα δεν μπορεί να 
αποποιηθεί την υπευθυνότητα για 
τον «Υπαρκτό Σοσιαλισμό» είτε ήταν 
υπέρ είτε εναντίον. Και αυτό είναι η 
τραγωδία της σύγχρονης Αρι
στερός. Που δίνει, όμως, το δι
καίωμα σε όσους δεν υποστηρίζουν 
τα καθεστώτα αυτά, που δεν ασπά- 
ζονται την ιδεολογία αυτή, που δεν 
εφάρμοζαν τις πολιτικές αυτές, να 
αποκτήσουν έναν ουσιαστικότερο 
λόγο στις εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα μέσα στην Αριστερά, προτεί- 
νοντας μια εναλλακτική στρατηγική 
και όραμα.



Προς την ολοκλήρωση 
της κομματικής 
δημοκρατίας;

Του Δημήιρη 
Χαραλάμπη*

* Ο Δημήτρης Χαραλάμπους είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάν- 
τειο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας των έργων: «Στρατός και Πολιτική Εξουσία. Η δομή της 
εξουσίας στην μετεμφυλιακή Ελλάδα» Αθήνα 1985 και «Πελατειακές σχέσεις και λαϊκι
σμός. Η εξωθεσμική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα». Αθήνα 1989.

Υ
πάρχει μια παρατήρηση που 
μπορεί να κάνει κανείς για 
την οποία δε χρειάζονται 
κατ’ αρχήν ιδιαίτερες θεω
ρητικές γνώσεις ή αναλυ

τική προεργασία.Πρόκειται για ένα 
φαινόμενο που εκτυλίσεται μπροστά 
στα μάτια μας τα τελευταία 1 θχρόνια.
Τα χρόνια που ακουλούθησαν την κα
τάρρευση της στρατιωτικής δικτατο
ρίας. Αν βάλουμε στο περιθώριο τις 
παρατηρήσεις μας, τις εξάρ'σεις, τη 
θεατρικότητα, τις πολιτικές, ιστο
ρικές και κοινοβουλευτικές αντιπα
ραθέσεις. Αν θεωρήσουμε τις μάχες 
που δόθηκαν και δίνονται σ ’ ένα λογι
κό παρεπόμενο του πολιτικού συστή
ματος στη χώρα μας, έστω και με 
κάποιες δικές του ιδιορρυθμίες, τότε 
πρέπει να συμπεράνουμε ένα γε
γονός πολύ ουσιαστικό για το ίδιο το 
πολιτικό σύστημα και για τους όρους 
επικοινωνίας που διέπουν την κατά
σταση συνεχής της κοινωνίας μας: 
Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης 
διαμορφώνεται σταδιακά αλλά γρή
γορα ένα δικομματικό παιχνίδι που 
καθορίζει ως το ουσιαστικό στοιχείο 
του πολιτικού πεδίου τη μορφή και 
τον τρόπο διαχείρησης της άσκησης 
της πολιτικής εξουσίας.

Για πολλούς αυτό αποτελεί μια 
μορφή περιορισμού της κοινωνικής 
έκφρασης. Για άλλους αυτό δεν ση
μαίνει τίποτ’ άλλο παρά την ολοκλή
ρωση της ομαλότητας των πολιτικών 
διεργασιών, την ολοκλήρωση μιας 
κοινωνίας η οποία ύστερα α πό - 
πολλές κοινωνικές και πολιτικές πε
ριπέτειες σταθεροποιείται ως μια 
κοινωνία της αγοράς, η οποία διέπε- 
ται και λειτουργεί στη βάση όλο και 
πιο σταθερής συναίνεσης. Στη βάση 
της αποδοχής όρων επικοινωνίας, 
των οποίων η υλική, αντικειμενικο- 
ποιημένη, η θετική δηλαδή έκφραση 
έχει γίνει αποδεκτή.

Ας σκεφτούμε ποιο είναι το πα
ρελθόν. Στο μεσοπόλεμο παρόλες τις 
προσπάθειες που έγιναν, κυρίως από 
τη βενιζελική παράταξη, για συγκρό
τηση πιο σύγχρονης —  σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκό πρότυπα —  λειτουρ
γίας του πολιτικού μέρους της έν
τασης του κρατισμού και τη συγκέν
τρωση της εξουσίας στην εκτελε
στική, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.



Το πολιτικό σύστημα δεν στάθηκε δυ
νατόν να πετύχει σταθερότητα και 
ομαλότητα. Δεν μπόρεσε να ξεπερά- 
σει τα τραύματα της γέννησής του 
κατά τον 19ο αιώνα (ανορθολογι- 
σμός, εξωτερικές - διαπροσωπικές 
λειτουργίες, συγκρότηση συναίνεσης 
κλπ.) και ουσιαστικά κατέρρευσε. Το 
σημείο τομής του κοινοβουλευτικού 
συστήματος, η εναλλαγή των κομμά
των στην εξουσία αποτέλεσε και το 
καθοριστικό στοιχείο κρίσης του πο
λιτικού. Η κυβερνητική ή πολιτειακή 
αλλαγή επετεύχθη κάθε φορά ή σχε
δόν κάθε φορά διά των όπλων. Η 
κρίση είναι χαρακτηριστικό στοιχείο 
του μεσοπολέμου όχι ως αποτέλεσμα 
των καθοριστικών κοινωνικών κλυδω- 
νισμών που επέφερε η εμφάνιση της 
καθολικής ψηφοφορίας, όπως αυτό 
συνέβη σ’ ολόκληρη περίπου (εκτός 
από τη Μεγάλη Βρετανία όπου η στα
διακή ολοκλήρωση του κοινοβουλευ
τικού συστήματος απεδείχθη η πιο 
αποτελεσματική πορεία αφομοίωσης 
κοινωνικών και πολιτικών κρα
δασμών) την βιομηχανική Ευρώπη, 
αλλά ως αποτέλεσμα —  μια και η 
καθολική ψηφοφορία ήταν εδώ ήδη 
από το 1864 πραγματικότητα —  της 
αδυναμίας αναπροσαρμογής του 
κλασικού πελατειακού συστήματος 
του 19ου αιώνα σε μια σύγχρονη πα- 
γιοποιημένη κομματική δημοκρατία. 
Ετσι, ο μεγάλος διχασμός δεν οδή
γησε ουσιαστικά σε κάτι νέο, δεν πέ
τυχε την αναπροσαρμογή, αλλά ενέ- 
τεινε την εμπέδωση του κρατισμού, 
που αποτέλεσε κοινό σημείο ανα
φοράς και των δυο παρατάξεων. Το 
κράτος έκτακτης ανάγκης της 4ης 
Αυγούστου δεν εκφράζει την αποτυ
χία της βενιζελικής εκσυγχρονιστικής 
παράταξης, αλλά την αποτυχία των 
πολιτικών διεξόδων από τον παραδο
σιακό ελληνικό κρατισμό και την απο
δοχή της μοναδικότητάς του ως μον
τέλου κυριαρχίας και διαχείρησής 
τους από τους εκσυγχρονιστές. Αυτή 
η τόσο αρνητική για τις εξελίξεις απο
δοχή περνάει μέσα από την αποτυχία 
συγκρότησης σύγχρονων ταξικών 
κομμάτων, από τη συνέχεια —  έστω 
και διαφοροποιημένη σε σχέση με 
τον 19ο αιώνα —  του πελατειακού 
μοντέλου με την αδυναμία συγκρό
τησης ενός αντικειμενικοποιημένου

ϋ  Η αναδιάρθρωση 
και ολοκλήρωση της 

πολιτικής - 
κομματικής 

έκφρασης του 
κεντροαριστερού 

χώρου είναι 
απαραίτητη για τη 

λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα 

του πολιτικού 
συστήματος. 99

κοινωνικού συμβολαίου, στη βάση 
των ατομικών και κοινωνικών δικαιω
μάτων. Οι θετικές διαδικασίες δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στη λει
τουργία τους. Η εναλλαγή στην εξου
σία κατά κύριο λόγο μετατίθεται σε 
διαδικασίες έξω από το πλαίσιο της 
θετικής νομιμότητας, εφόσον αυτή 
δεν αποτελεί την υλική έκφραση της 
μορφής επικοινωνίας, της μορφής 
και των όρων κοινωνικής συναίνεσης. 
Η ομολογία αυτής της αδυναμίας ολο
κλήρωσης παίρνει τελικά την μορφή 
του κράτους έκτακτης ανάγκης, εφό
σον η ομαλότητα καταρρέει γιατί αδυ
νατεί να λειτουργήσει.

Μετά τον πόλεμο η χώρα περνάει 
μέσα από τις συμπληγάδες της ταύ
τισης και από τις δύο πλευρές της



Η Μ Ε Ρ Α

κοινωνικής πάλης με τον εμφύλιο πό
λεμο. Το αποτέλεσμα δεν είναι —  
ευτυχώς —  η στρατιωτική δικτατο
ρία, αλλά η διατήρηση του κοινοβου
λευτισμού (ουσιαστικά λόγω των εξω
τερικών πίεσεων: αγγλικών και μετά 
αμερικανικών, κάτι που συνήθως το 
ξεχνάμε) ενός κοινοβουλευτισμού ο 
οποίος όμως έχει πετυχημένα χαρα
κτηριστεί ως επίφαση δημοκρατίας, 
σ’ αυτή την περίοδο το χαρακτηριστι
κό και αρνητικό δεν είναι τόσο η 
απουσία της Αριστερός από το πολι
τικό παιχνίδι (νόμος 509), αλλά το 
γεγονός ότι η παρουσία του στρατού 
(ΙΔΕΑ κλπ.) ως του καθοριστικού κέν
τρου άσκηση της εξουσίας μέσα στο 
κράτος που υπήρξε και το καταλυτικό 
πολιτικό αποτέλεσμα του εμφυλίου 
πολέμου, οριοθετεί και περιορίζει σε 
ασφυκτικά πλαίσια τις διαδικασίες 
λήψης απόφασης και το πλαίσιο της 
πολιτικής διαχείρησης. Ασφυκτική 
κατάσταση που γίνεται εμφανείς κατ’ 
αρχήν με την αποτυχία της πρώτης 
προσπάθειας εκσυγχρονισμού του 
πολιτικού συστήματος που αποπειρά- 
θηκε η κυβέρνηση Καραμανλή(προ
τάσεις της «βαθειάς τομής») και οδη
γεί λίγο αργότερα στα καταλυτικά δι
λήμματα της κυβέρνησης της ΕΚ και 
στην κυβερνητική κρίση του ’65. Η 
πολιτική κρίση της δεκατίας του '60, 
προϋπόθεση της επιβολής της στρα
τιωτικής δικτατορίας, δεν έχει άστοχα 
χαρακτηριστεί ως κρίση αντιπροσώ
πευσης. Πρόκειται για την κρίση των 
μετεμφυλιακών κοινοβουλευτικών 
θεσμών, για την κρίση της μετεμ- 
φυλιακής νομιμότητας, γιατί αυτή δεν 
είναι σε θέση να απαντήσει στην ιστο
ρική πρόκληση. Δεν είναι σε θέση να 
εκφράσει, να αντιπροσωπεύσει τους 
νέους όρους κοινωνικής ενσωμά
τωσης που διαμορφώνονται στην ελ
ληνική κοινωνία στη δεκαπενταετία 
μετά τον εμφύλιο, αλλά δέσμια της 
μετεμφυλιακής οργάνωσης του πολι
τικού συστήματος που όλο και περισ
σότερο καθίσταται ανεδαφικό, υπο
χωρεί δίνοντας τη θέση της στο 
κράτος έκτακτης ανάγκης ως τελευ
ταία έξαρση του μετεμφυλιακού πολι
τικού συστήματος. Η κρίση της δε
καετίας οδηγεί στην έκρηξη της έν
τασης μεταξύ των εκσυγχρονιστικών 
τάσεων του πολιτικού συστήματος και

των τάσεων συντήρησης - διατήρησης 
της πολιτικής μορφής του αποτελέ
σματος του εμφυλίου πολέμου. Η 
ανάγκη εκσυγχρονισμού του πολιτι
κού συστήματος, η ανάγκη προσαρ
μογής δηλαδή των πολιτικών λειτουρ
γιών και της οργάνωσης - θέσπισης 
του πολιτικού προς τους νέους όρους 
κοινωνικής συνοχής που διαμορφώ
νονται, ουσιαστικά παράλληλα και σε 
αντίφαση προς το μετεμφυλιακό 
κράτος, είναι όλα καταλυτικά και για 
την ίδια τη στρατιωτική δικτατορία. Η 
δικτατορία καταρρέει γιατί ο πυρήνας 
του μετεμφυλιακού μοντέλου 
άσκησης της εξουσίας (η θέση του 
στρατού μέσα στο κράτος που μετά το 
'67 διαμορφώνεται σε άμεση και 
αδιαμεσολάβητη παρουσία) είναι 
αδύνατον να εκφράσει τις διεργασίες 
που βαθμηδόν ολοκληρώνονται στα 
πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας.

Η πορεία του πολιτικού συστή
ματος μετά το 1974 είναι η αγω
νιώδης πορεία ολοκλήρωσής του με 
τη μορφή της παγιοποιημένης κομμα
τικής δημοκρατίας. Πορεία που 
ασφαλώς δεν στερείται ούτε του δρά
ματος, αλλά ούτε και του γελοίου. 
Ομως, αυτή η πορεία παρόλες τις 
αντιπαραθέσεις των κομματικών πα
ρατάξεων ή ακόμη και των σκανδάλων 
της κρατικής διαχείρησης λειτουργεί 
και πραγματώνει σταδιακά την ολο
κλήρωσή της. Στη δεκαετία του 70, 
μπαίνουν σε βάσεις των όρων της 
πολιτικής ομαλότητας. Οι βάσεις της 
πορείας προς την ολοκλήρωση της 
σύμπτωσης, της συγχρονίας πολιτι
κού συστήματος και κοινωνίας. Το 
κομματικό σύστημα αργά, αλλά στα
θερά διαμορφώνεται ως καταλυτική 
έκφραση της σύγχρονης δημοκρα
τικής, πολιτικής διαχείρισης με όλα τα 
προβλήματά που αυτό παρουσιάζει, 
όχι τόσο στη χώρα μας αλλά ασφαλώς 
κάτω από τη σκιά των ιδιαιτεροτήτων 
των όρων συνοχής αυτής της κοινω
νίας. Το 1981 η εναλλαγή στην κυ
βερνητική εξουσία γίνεται ομαλά, 
χωρίς κραδασμούς, χωρίς προβλή
ματα, το ίδιο και το 1990 έστω και αν 
στη δεύτερη περίπτωση μεσολάβησε 
κρίση διακυβέρνησης ως αποτέλε
σμα τεχνικών εμποδίων (εκλογικός 
νόμος) που προσπάθησαν, τελικά 
ανεπιτυχώς —  έστω και οριακά —  να

εκμεταλλευτούν από τη μια τη δια
μόρφωση και σταθεροποίηση δύο κα
ταλυτικών πολιτικών όγκων 
έκφρασης του εκλογικού σώματος 
της κεντροδεξιάς και της κεντροαρι
στεράς, με τάσεις αριθμητικής ισοπα
λίας και από την άλλη την αντιστροφή 
ή άρνηση της λογικής της συνταγμα
τικής αναθεώρησης του 1985. (Η 
συνταγματική αναθεώρηση του ’85 
θεσμοθετεί μια πρωθυπουργοκεντρι- 
κή πλειοψηφία οργάνωσης της δημο
κρατίας που ουσιαστικά προϋποθέτει 
ή συνδέει τη λειτουργία της, με το 
σύστημα της ενισχυμένης αναλο
γικής, ενώ ο εκλογικός νόμος του +1 
ή η πιθανότητα της απλής αναλογικής 
αντιστρέφει αυτή τη λογική δη
μιουργώντας διαχειριστικές δυσλει
τουργίες και λόγω των ποσοτικών 
σχέσεων της έκφρασης του εκλογι
κού συστήματος, τον κίνδυνο της 
αδυναμίας διακυβέρνησης.) Το γε
γονός όμως παραμένει: η ομαλή 
εναλλαγή στην εξουσία είναι γε
γονός, το πολιτικό σύστημα για πρώτη 
φορά στη χώρα μας κατά τον 20ό 
αιώνα, λειτουργεί. Ακόμη και αν εξε
τάσουμε αυτά τα προβλήματα εναλ
λαγής, που αναφέρονται παραπάνω, 
είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για 
αποκλίσεις ή εισαγωγές αδιεξόδων, 
αλλά για τακτικές στα πλαίσια του 
πολιτικού παιχνιδιού που έστω και αν 
αποδεικνύουν αγνόηση των αναγ
καίων δεσμευτικών κανόνων του, το 
πολιτικό σύστημα είναι σε θέση να 
αντιπαρέλθει. Νααντιπαρέλθειχωρίς 
κρίσεις, χωρίς-τη δυσλειτουργία απο
σταθεροποιητικών τάσεων. Ο χώρος 
δηλαδή, της επίλυσης κρίσεων δεν 
ξεφεύγει από τα όρια της θελκτικής 
σκοπιμότητας, δεν αναιρεί τη λει
τουργία του πολιτικού συστήματος.

Το γιατί πρέπει κανείς να το αναζη
τήσει στην πορεία διαμόρφωσης του 
πολιτικού και κομματικού συστή
ματος τα τελευταία δεκάξι χρόνια. Η 
ολοκλήρωση της λειτουργίας και της 
αποδοχής της οικονομίας της αγοράς 
είναι γεγονός, παρόλα τα τεράστια 
προβλήματα που δημιουργεί ο 
τρόπος συγκρότησης αυτής της απο
δοχής (παραοικονομία, κατακερματι
σμός του κεφαλαίου κλπ.). Προβλή
ματα άμεσα συνδεδεμένα με τις αδυ
ναμίες ορθολογικής κυβερνητικής



διαχείρισης και τη διατήρηση λαϊκι- 
στικών μορφών συναίνεσης και πολι

τικής εξάρτησης των επιμέρους κοι
νωνικών υποκειμένων.

Συγχρόνως η σταθεροποίηση της 
κομματικής - πολιτικής έκφρασης του 
κοινωνικού συστήματος στη βάση

αυτής της αποδοχής, της μορφής πο
λιτικής οργάνωσης, της σύγκρουσης 
συμφερόντων και όχι κοινωνικής 
ρήξης είναι επίσης γεγονός. Ως κατα

λυτικό στοιχείο για τη μορφή και λει
τουργία του κομματικού συστήματος, 
συγκροτούνται σταδιακά οι δύο μεγά
λοι πολυσυλλεκτικοί μηχανισμοί της 
κεντροδεξιάς (ΝΔ κυρίως κατά την 
περίοδο που ήταν στην αντιπολί
τευση) και της κεντροαριστεράς (ΠΑ- 
ΣΟΚ κυρίως από το 1977 και μετά).

Συστατικό στοιχείο αυτής της ολο
κλήρωσης ήταν η εμφάνιση του ΠΑ- 
ΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντι
πολίτευσης και ιδιαίτερα η ανάληψη

της διακυβέρνησης από αυτό το 
1981 Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο 
ενσωμάτωσης και συγκρότησης θε
μελιώδους κοινωνικής συναίνεσης, 
που επιβάλλεται κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’50 και ιδιαίτερα 

του ’60, ολοκληρώνεται ως συλλογι
κό μοντέλο κοινωνικής ενσωμά
τωσης και κοινωνικής επικοινωνίας 
στη δεκαετία του 70, για να εκφρα
στεί πλέον πολιτικά από το δικομμα
τικό μοντέλο εκπροσώπησης με το 
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τη ΝΔ 
ως αντιπολίτευση κατά την περίοδο 
’81 -’89. Η ανάληψη της κυβερνη
τικής εξουσία από το ΠΑΣΟΚ μετέ

φρασε —  και λέω της κυβερνητικής 
πρακτικής του —  την κοινωνική συ
ναίνεση σε πολιτική, εμπεδώνοντας 
όχι μόνο την πολιτική ολοκλήρωση, 
αλλά και τη σταθεροποίηση του δι
κομματικού συστήματος. Το κόστος 
αυτής της ολοκλήρωσης ήταν 
ασφαλώς ο τεράστιος εσωτερικός και 
κυρίως εξωτερικός δανεισμός της

χώρας, γιατί η παραγωγική δομή ως 
αποτέλεσμα της διαμόρφωσης του 
καταμερισμού της εργασίας μετά τον 
εμφύλιο πόλεμο, δεν παράγει εκεί
νους τους πόρους που απαιτούσε η

κοινωνία και πολιτική ενσωμάτωση. 
Κόστος που καλείται να πληρώνει η 
χώρα τα επόμενα χρόνια, χωρίς η 
περίοδος της διακυβέρνησης του ΠΑ
ΣΟΚ να έχει επιδράσει αναδιαρθρω- 
τικά στον καταμερισμό της εργασίας. 
(Εκεί άλλωστε βρίσκεται και η αρνητι
κή πλευρά της θετικής συμβολής 
του).

Σήμερα η πορεία της σταθερο- 
ποίησηςτης κομματικής δημοκρατίας 
και του κομματικού συστήματος είναι 
προφανής ως το θετικό αποτέλεσμα 
της πορείας της χώρας την τελευταία 
δεκαπενταετία. Από τη στιγμή που το 
ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολί-
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τευση η πορεία αυτή επιταχύνεται. Η 
διαδικασία της «πατροκτονίας» που 
αργοπορημένη και επίπονη αρχίζει να 
παίρνει συγκεκριμένες μορφές δεν 
αναφέρεται μόνο στο πρότυπο του 
αρχηγού και ουσιαστικού δημιουργού 
του κόμματος, αλλά σ’ ολόκληρη την 
οργανωτική δομή που υπήρξε κάποτε 
ιστορικά αναγκαία για να απαντήσει 
στις ανάγκες πολιτικής έκφρασης της 
ελληνικής κοινωνίας, μετά τη δικτα
τορία και λόγω της επίδρασης που

είχε αυτή στην πολιτική συνείδηση και 
στην πολιτική συμπεριφορά. Ο αρχη- 
γικός χαρακτήρας, η λαϊκίστικες 
πρακτικές κλπ. δεν μπορούν να ανα
λυθούν χωρίς την αναφορά στα διαρ
θρωτικά προβλήματα της ελληνικής 
κοινωνίας, αλλά και στην ταχύτητα 
με την οποία συγκροτείται και συ
σπειρώνεται ο κεντροαριστερός 
χώρος, σε μία συγκεκριμένη κομμα
τική έκφραση μετά την μεταπολί
τευση.

Η αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση 
της πολιτικής - κομματικής έκφρασης 
του κεντροαριστερού χώρου είναι 
απαραίτητη για τη λειτουργία και απο- 
τελεσματικότητα του πολιτικού συ
στήματος. Είναι απαραίτητη για τη 
θετική συγχρονία πολιτικού συστή
ματος - κοινωνίας σε μία ιστορική 
άλλωστε στιγμή όπου η παραδοσιακή 
Αριστερά δεν μπορεί πια να υπάρξει 
παρά μόνο ενταγμένη σ’ αυτό τον 
κεντροαριστερό χώρο, ως στοιχείο 
της κομματικής του εκπροσώπησης. 
Αλλωστε, όλη η συζήτηση περί λανθά- 
νουσας κρίσης αντιπροσώπευσης, τα 
τελευταία χρόνια, αναφέρεται σε ένα 
φαινόμενο κοινωνικής αντίδρασης 
που δημιουργείται από τις καθυστε
ρήσεις αναδιάρθρωσης της κομμα
τικής έκφρασης του κεντροαριστε
ρού φάσματος.

Μόνο η ολοκλήρωση του κομματι
κού συστήματος και της εσωτερικής 
διάρθρωσης των δύο κομμάτων εξου
σίας μπορεί να αποτελέσει τη λύση 
των προβλημάτων του πολιτικού συ
στήματος που προέρχονται από τη 
διατήρηση και ένταση του παραδο
σιακού, αλλά και του σύγχρονου κρα- 
τισμού, την υποκατάσταση των ομά
δων συμφερόντων από τα κόμματα 
και τη διατήρηση των μηχανισμών 
αναπαραγωγής των εξωθεσμικών 
όρων κοινωνικής συναίνεσης.

Οι κοινωνικές αντιστάσεις είναι 
μεγάλες, αλλά η πίεση των πραγμά
των, οι ανάγκες της κοινωνίας στα 
πλαίσια του παγκόσμιου καταμερι
σμού της εργασίας και της αναδιάρ
θρωσης της παγκόσμιας ισορροπικής 
δύναμης οδηγούν προς τη θετική 
λύση. Διαφορετικά τα προβλήματα 
θα μετατραπούν σε καταλυτικά αδιέ
ξοδα.



Απειλές και προκλήσεις
Ο ρόλος των Πολιτικών κομμάτων 

στη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

Η
 σημασία των πολιτικών 

κομμάτων στη συγκρότηση 
του πολιτικού συστήματος 
αποτελεί κοινό τόπο. Σε ό
λες σχεδόν τις αναλύσεις 

που έμμεσα ή άμεσα καταπιάνονται 
με το ζήτημα υπάρχει πλέον συμφω
νία, αν και από διαφορετική οπτική 
και με σημαντικές αποχρώσεις, πως 
τα κόμματα αποτελούν θεμελιώδη 
θεσμό της κοινοβουλευτικής δημο
κρατίας. Ομως η αναγνώριση, η απο
δοχή και η νομιμοποίηση των πολιτι
κών κομμάτων ως συστατικού στοι
χείου του πολιτεύματος δεν ήταν 
πάντα ούτε αυτονόητη ούτε ανεπι
φύλακτη. Οι επιφυλάξεις απέναντι 
στο ρόλο των κομμάτων προέρχον
ταν από πολλές κατευθύνσεις και ε
πικεντρώνονταν κυρίως στον αρνητι
κό για τη συνοχή του πολιτεύματος 
στο ρόλο τους.

Ενας θεσμός με διφυή 
χαρακτήρα

Η εμφάνιση πρωτόλειων κομματι
κών μορφωμάτων συνάντησε τόσο 
πολιτικές όσο και φιλοσοφικές αντι
δράσεις. Οι πολιτικές αντιδράσεις 
προέρχονταν κυρίως από τη μεριά 
της μοναρχίας, η οποία στη συγκρό
τηση των κομμάτων έβλεπε ένα ακό
μη κίνδυνο αμφισβήτησης της πολι
τικής της επορροής. Οι φιλοσοφικές 
και θεωρητικές προκαταλήψεις απέ- 
νεντι στα κόμματα ήταν κυρίως Χομ- 
πσιανής ή Ρουσοϊκής έμπνευσης. Τα 
κόμματα αντιμετωπίζονταν είτε ως

* Ο Μιχάλης Ιπουρδαλάκης πολιτικός ε
πιστήμων και συγγραφέας των βιβλίων 
ΠΑΣΟΚ : Δομή, Εσωκομματικές Κρίσεις 
και Συγκέντρωση Εξουσίας (Εξάντας, 
1988) και Για τη Θεωρία και τη Μελέτη 
των Πολιτικών Κομμάτων (Εξάντας, 
1990).

Του Μιχάλη 
Σπουρδαλάκη*
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απειλές ίου «Λεβιάθαν» είχε ως δια- 
λυτικοί παράγοντες της «γενικής 
βούλησης». Κατά συνέπεια «δεν έ
πρεπε να υπάρχουν επιμέρους σύλ
λογοι στο κράτος...και ο κάθε πολί
της θα πρέπει να εκφράζει μόνο τη 
δική του, προσωπική γνώμη» 
(Rousseau).

Η πρώτη «θετική» αντιμετώπιση 
της ανάπτυξης των κομμάτων ήρθε 
πολύ αργότερα, (τέλος του 18ο αιώ
να) και μάλιστα από ένα κατ’ εξοχήν 
συντηριτικό διανοητή τον Ε. Burke. 
Ο Burke αντιμετώπισε τα κομματικά 
μορφώματα της εποχής του ως α
ναγκαίο κακό αφού ήταν φανερό 
πως αποδιοργάνωναν τη δημόσια 
ζωή. Ομως η παρουσία και ο ρόλος 
των «πολιτικών ενώσεων» (conne
ctions) αναγνωρίζονταν ως «ουσια
στικά αναγκαίος για την πλήρη λει
τουργία του δημόσιου καθήκοντος.»

Η θετική αυτή αντιμετώπιση των 
κομμάτων δεν επικράτησε. Για πολ
λά χρόνια ακόμα ο ρόλος τους αμφι- 
σβητιόταν σοβαρά. Ακόμη και στο 
δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα όταν

τα πολιτικά κόμματα συνέβαλαν σε 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι ο
ποίες οδηγούσαν στη συνεχή διεύ
ρυνση του πολιτικού συστήματος 
(λ.χ. επέκταση του δικαιώματος της

ψήφου στον ανδρικό πληθυσμό) η 
παρουσία τους θεωρήθηκε αρνητι
κή. Η ανάπτυξη των πολιτικών κομ
μάτων αντιμετωπίζονταν ως απειλή 
της πολιτικής συνοχής του συστήμα

τος αφού η διαφορετικότητα στην 
πολιτική οργάνωση των πολιτών οδη
γούσε στο κατακερματισμό του πολι
τικού σώματος.

Ηταν.μόλις μετά τον Α' Παγκό
σμιο Πόλεμο όπου τα κόμματα και 
κυρίως ο ανταγωνισμός μεταξύ τους 
αναγνωρίζεται ως λειτουργικός πα-
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ράγων της δημοκρατίας. Οι πρώτες 
δύο δεκαετίες του αιώνα μας κάτω 
από το βάρος της μαζικής και γενι- 
κευμένης συμμετοχής των λαών 
στον πόλεμο αλλά κυρίως κάτω από 
την επιρροή της Ρώσικης επανάστα
σης οδήγησαν στην με γοργό ρυθμό 
διεύρυνση του ορισμού του πολιτι
κού. Οι ιστορικές αυτές συνθήκες 
συνηγορούν και επισπεύδουν και τη 
νομιμοποίηση των πολιτικών κομμά
των. Τα κόμματα αναγνωρίζονται 
πλέον ως «ο σπουδαιότερος παρά
γων των αντιπροσωπευτικών δομών 
των σύνθετων δημοκρατικών κοινω
νιών (που μέσα από τη σχέση τους) 
με την κοινωνική βάση συμβάλλουν 
στη δυνατότητα να υπάρξει μια στα
θερή και αποτελεσματική κυβέρνη
ση» (Ι_ίρ5θί).

Οι κομματικοί σχηματισμοί της ε
ποχής έχοντας αρχικά σχεδόν σα
φείς κοινωνικές αναφορές εξέφρα
ζαν συμφέροντα, τα οποία επιζητού
σαν την εκπροσώπισή τους στα συ
νεχώς διευρυνώμενα όρια του πολι
τικού συστήματος. Σύντομα γίνεται 
κοινή συνείδηση, η οποία θεμελιώ
νεται και θεωρητικά, πως τα πολιτικά 
κόμματα είναι ο κατεξοχήν παράγον
τας πολιτικής εκπροσώπησης των 
πολιτών αλλά και ελέγχου της κυ
βερνητικής εξουσίας. Ετσι αναγνω
ρίζεται στα κόμματα ένας διφυής χα
ρακτήρας. Τα κόμματα είναι θεσμοί 
με ρόλο και λειτουργίες και ενσωμα- 
τικές και ανατρεπτικές. Με άλλα λό
για τα κόμματα από την μια συμβάλ
λουν στην πολιτική έκφραση και εν
σωμάτωση των διαφόρων συμφερόν
των στο κοινώς αποδεκτό πλαίσιο 
του συστήματος ενώ ταυτόχρονα α
ποτελούν μια (εν δυνάμει) απειλή ε
φόσον, θεωρητικά τουλάχιστον απι- 
διώκουν τη διεύρυνση των ορίων 
του.

Η διφυής αυτή λειτουργία και ο 
ρόλος των κομμάτων αμφισβητείται 
σήμερα σοβαρά. Τα κόμματα περιο
ρίζονται πλέον στον ενσωματικό 
τους ρόλο και παύουν να αποτελούν 
εν δυνάμει ανατρεπτικούς θεσμούς. 
Στην εξέλιξη αυτή συμβάλουν δύο 
κυρίως παράγοντες: I) Η επικρατού
σα αντίληψη για τη δημοκρατία και η 
οποία εκδηλώνεται μέσα από τις δια
δικασίες του κοινοβουλευτισμού και

II) Οι πολιτειακές και θεσμικές τά
σεις και εξελίξεις στο σύγχρονο κρά
τος.

Απειλή I: Η Δημοκρατία ως 
διαδικασία

I. Η δημοκρατία γίνεται αντιληπτή 
αποκλειστικά πλέον ως διαδικασία. 
Σκοπός και στόχος της δημοκρατίας 
είναι να καταγράψει τις επιθυμίες 
των πολιτών και όχι το να συμβάλει 
στη διαμόρφωση και στην κατάκτηση 
μιας υψηλότερης συλλογικής - κοι
νωνικής συνείδησης και κουλτούρας 
(δημοκρατία ως αξία). Οι εκλογές, 
όπως είναι φυσικό, αναδεικνύονται 
σε θεμελιώδη διαδικασία αυτής της 
λειτουργίας. Και αυτό γιατί οι εκλο
γές εγγυόνται την ανταπόκριση της 
πολιτικής ηγεσίας στις επιλογές των 
πολιτών ενώ ταυτόχρονα οδηγούν 
στον πολιτικό ανταγωνισμό, που

διευρύνει τις απόψεις που (πρέπει) 
να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικα
σία λήψης αποφάσεων.

Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν 
το μηχανισμό που μεταφράζει κοι
νωνικές και πολιτικές απόψεις και 
αιτήματα σε αποφάσεις ευρύτερης 
(πλειοψηφικής) αποδοχής. Οπως πε- 
ριφράφτηκε χαρακτηριστικά: «τα 
κόμματα συσκευάζουν τα πολιτικά 
προϊόντα και τα προσφέρουν στους 
εκλογείς και αυτοί μέσα από τις δια
δικασίες προσφοράς και ζήτησης ε
ξασφαλίζουν σταθερή κυβέρνηση» 
(Dahl). Αυτή η σύμφωνη με τις επι
ταγές της αγοράς λειτουργία των 
κομμάτων οδηγεί στην κρίση εκπρο
σώπησης και στην αναίρεση της αρ
χικής δυνατότητας των πολιτικών 
κομμάτων να αμφισβητούν το πλαί
σιο και τον ορισμό του πολιτικού. Κύ
ρια αίτια αυτής της κρίσης είναι η 
σταδιακή αποδέσμευση των πολιτι
κών κομμάτων από συγκεκριμένες



και καθοριστικές κοινωνικές αναφο
ρές, η οποία επιβάλλεται από τη με
ταφορά του μοντέλου της αγοράς 
στη λειτουργία της δημοκρατίας και 
το οποίο καθορίζει και το ρόλο των 
κομμάτων σε αυτή. Ενα άλλο επίσης 
παράγωγο αυτής της κατάστασης ή
ταν η μετατροπή του κοινοβουλίου 
από πρωτοβάθμιο αντιπροσωπευτικό 
θεσμό σε δευτεροβάθμιο. Τη σύνδε
ση ή καλύτερα τη διαμεσολάβηση 
των δύο βαθμιδών εκπροσώπησης α
ναλαμβάνει ένα νέο είδος κόμματος: 
το μαζικό πανσυλλεκτικό κόμμα. Τα 
μαζικά πανσυλλεκτικά κόμματα απο
μακρύνονται συνεχώς από τον (ιστο
ρικό) ρόλο τους, που εκτός των άλ
λων περιελάμβανε και τη λειτουργία 
τους ως εκφραστών συγκεκριμένων 
κοινωνικών συμφερόντων.

Ετσι οι κυριότεροι ίσως θεσμοί 
της δημοκρατίας, τα πολιτικά κόμμα
τα, περιορίζουν το περιεχόμενό τους 
στη διαδικασία «ανταγωνισμού με

αντικέιμενο τη λαϊκή ψήφο». Γεγο
νός το οποίο έχει σημαντικές και 
συγχρόνως αντιφατικές συνέπειες 
για τα κόμματα. Τα πολιτικά κόμμα
τα, που οφειλούν την ιστορική τους 
ύπαρξη στην ανάγκη έκφρασης της 
πολιτικής και κοινωνικής διαφορετι
κότητας, επιδεικνύουν πλέον μόνο 
επιμέρους διαφορές. Η εκλογική 
μάχη στην οποία συμμετέχουν έχει 
ως αντικείμενο την κατάκτηση των 
αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που 
συνήθως βρίσκονται στο μέσον του 
πολιτικού φάσματος και που σε τε
λευταία ανάλυση είναι αδιάφοροι για 
τα κοινά. Κατά συνέπεια ο κομματι
κός ανταγωνισμός, που αναγνωρίζε
ται ως η πεμπτουσία της δημοκρα
τίας, στην πράξη ισοδυναμεί με την 
προώθηση των πολιτικών μέσων ό
ρων. Η λογική όμως της προώθησης 
πολιτικών μέσων όρων αναιρεί τον 
αρχικό διφυή χαρακτήρα των κομμά
των, υποβαθμίζει τον πολιτειακό 
τους ρόλο και περιορίζει τα όρια και 
τον ορισμό της δημοκρατίας.

Απειλή II: Γραφειοκρατία και 
(Νεο)Κορπορατισμός

II. Οι πολιτειακές και θεσμικές ε
ξελίξεις στο σύγχρονο κράτος απο
τελούν τον άλλο μεγάλο παράγοντα 
που αναιρεί την ιστορικά διαμορφω
μένη διττή φύση του κόμματος ως 
ενσωματικού και συγχρόνως ανατρε
πτικού θεσμού.

Το μοντέλο οργάνωσης του «πο
λίτικο —  αντιπροσωπευτικού κρά
τους δικαίου» χαρακτηριζόταν από 
ένα λίγο - πολύ σαφή διαχωρισμό 
των εξουσιών. Ο διαχωρισμός αυτός 
σήμαινε πως η νομοθετική εξουσία 
διατηρούσε το προβάδισμα ανάμεσα 
στις άλλες εξουσίες. Το κοινωβούλιο 
που την ενσάρκωνε και που συγκρα
τούνταν από φορείς συμφερόντων 
του εκλογικού σώματος, είχε την 
πρωτοκαθεδρία στην συγκρότηση 
του πολιτικού συστήματος. Το πολι
τικό σύστημα διέπονταν από την αχή 
της νομιμότητας, που πρακτικά σή- 
μαινε πως οι εκτελεστικές, διαχειρη- 
στικές και νομικές λειτουργίες του 
κράτους υπάκουαν σε γενικούς και

αφηρημένους κανόνες δικαίου. Τέ
λος, και το σημαντικότερο, για την 
περίπτωσή μας, το κράτος είχε ου
σιαστικά εξωτερική σχέση με τη λει
τουργία της αγοράς και γενικότερα 
τη διαδικασία συσσώρευσης.

Οι μεταπολεμικές κοινωνικές και 
πολιτικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει 
σε ανατροπή του παραπάνω μοντέ
λου πολίτικο - κοινωνικής οργάνω
σης. Το κράτος έπαψε να είναι απλά 
ο έξωθεν εγγυητής της λειτουργίας 
της κοινωνίας των πολιτών και των 
γενικών νόμων της αγοράς. Το κρά
τος έχει αναδειχθεί σε εκ των ουκ 
άνευ στοιχείο εσωτερικής δομικής 
ρύθμισης της διαδικασίας συσσώ
ρευσης. Με άλλα λόγια το κράτος 
αποδεικνύεται σε.κατ’ εξοχήν όργα
νο ή καλύτερα πεδίο για την οργάνω
ση και τον έλεγχο της αναπαραγω
γής της εργατικής δύναμης ενώ ταυ
τόχρονα αποτελεί και το όργανο —  
πεδίο εξασφάλισης της συνοχής του 
κεφαλαίου.

Η εξέλιξη αυτή των λειτουργιών 
και του ρόλου της κρατικής εξουσίας 
έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο 
για τη λειτουργία των δυτικών δημο
κρατιών, το οποίο με τη σειρά του 
αλλάζει (υποβαθμίζει) το ρόλο των 
κομμάτων. Σημαντικότερη ίσως εξέ
λιξη συτού του είδους αποτελεί η αυ
ξανόμενη κυριαρχία των γραφειο
κρατικών μηχανισμών.

Μια σειρά από δομικές ανάγκες 
των κοινωνικών σχηματισμών στη 
Δύση, όπως η ανάπτυξη του κοινωνι
κού κράτους και η εισαγωγή νέας 
τεχνολογίας στην άσκηση της κρατι
κής εξουσίας, αποτελούν τις αιτίες 
του αυξανόμενου ειδικού βάρους 
της γραφειοκρατίας στις σύγχρονες 
δημοκρατίες. Η βαρύτητα της γρα
φειοκρατίας για τη συγκρότηση του 
Γτολιτικού συστήματος έχει φέρει ση
μαντικές αλλαγές στο αντιπροσω
πευτικό σύστημα. Το κοινοβούλιο 
και η νομοθετική εξουσία έπαψαν να 
έχουν την πρωτοκαθεδρία στη συγ
κρότηση του πολιτικού συστήματος. 
Ενώ παράλληλα, και αυτό ίσως να 
είναι το σημαντικότερο, αναπτύσ
σονται πεδία κρατικής δραστηριότη
τας με ελαττωμένο τον κοινωνικό και 
νομικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα 
αυτής της εξέλιξης είναι να τεθεί η
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νομοθετική εξουσία υπό τον έλεγχο 
της εκτελεστικής (λ.χ. μεγάλος αρι
θμός σημαντικών νόμων είναι αποτέ
λεσμα προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων), ενώ συγ
χρόνως οι νομοθετικές λειτουργίες 
περνούν ουσιαστικά στα άδυτα του 
κρατικού μηχανισμού και εξουσίας, 
τη γραφειοκρατία.

Η πολιτική πρακτική αυτή, που 
παρατηρείται όλο και περισσότερο 
στις χώρες των Δυτικών δημοκρα
τιών, έχει με το μέρος της το επειχή- 
ρημα ότι εξασφαλίζει κυβερνητική 
σταθερότητα αφού το δυνατόν, δια
τηρεί το κράτος και την εξουσία του 
μακριά από τον «κίνδυνο» της αστά
θειας του πολιτικού ανταγωνισμού. 
Είναι όμως φανερό πως ακυρώνει ή 
καλύτερα υποκαθιστά το ρόλο και τη 
συμβολή των κομμάτων στο δημο
κρατικό πολίτευμα. Γεγονός που υ
ποβαθμίζει και τα ίδια και τη δημο
κρατία. Τα πολιτικά κόμματα χάνουν 
τη δυνατότητα να εκπροσωπούν ή να 
διαμεσολαβούν τα συμφέροντα των 
κοινωνικών υποκειμένων που συγ
κροτούνται μέσα στην κοινωνία. Γί
νονται απλώς το άλλοθι της διαδικα
σίας της εκπροσώπησης, η επίφαση 
της όλης δημοκρατικής λειτουργίας 
ή, κατ’ άλλους, ενσωματώνονται 
πλέον στην κρατική εξουσία.

Τέλος ένας σημαντικός κίνδυνος 
υποβάθμισης και παραγκωνισμού 
των πολιτικών κομμάτων προέρχεται 
από την επέκταση νεοκορπορατίστι- 
κων δομών και πρακτικών. Στο πλαί
σιο ενός σύντομου άρθρου θα ήταν 
λάθος, αν όχι αδύνατο, να καταπια
στεί κανείς με το πολύ σύνθετο ζή
τημα του (νεο) κορπορατισμού. Επι
γραμματικά όμως, και χρησιμο
ποιώντας ένα περιγραφικό ορισμό, 
θα λέγαμε πως κορπορατισμός είναι 
η συνεργασία κρατικών φορέων με 
ομάδες συμφερόντων για τη διαμόρ
φωση και την εφαρμογή πολιτικών 
αποφάσεων. Οι πολιτικές αποφάσεις 
αφορούν κυρίως κεντρικά πολιτικά 
ζητήματα (λ.χ. εισοδηματική πολιτι
κή, σχεδιασμός οικονομικής στρατη
γικής, οργάνωση του ευρύτερου δη
μόσιου τομέα κ.ά).

Αυτού του είδους οι διαδικασίες 
δημιουργούν κενά στην ιδέα αλλά 
και στην πολιτική πρακτική της κοι-

νωβουλευτικής δημοκρατίας. Παρά 
ταύτα ο (νεο)κορπορατισμός δεν 
μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρη
θεί ως αντίπαλος εναλλακτικός πό
λος της κοινοβουλευτικής δημοκρα
τίας. Αντίθετα οι αναφυόμενες κορ- 
πορατιστικές δομές και σχέσεις θα 
πρέπει να θεωρηθούν ως παραπλη-

Μ το πρόβλημα 
σήμερα δεν είναι το 

πώς τα πολιτικά 
κόμματα θα 

ανακτήσουν τη 
δυνατότητα να 

εκφράξουν 
κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις, οι 
οποίες σε τελευταία 
ανάλυση πηγάζουν 
από αντιθέσεις του 
παρελθόντος. Αλλά  
αν θα μπορέσουν να 

ανατρέψουν την 
ανοχή που 

επιδεικνύουν στη 
γενικότερη 

απολιτικότητα του 
πολιτικού

«παιχνιδιού», που με 
τη σειρά της οδηγεί 
στην αποδυνάμωση 
της δημοκρατίας. §§

ρωματικές της κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας. Ομως είναι φανερό 
πως αυτές οι δομές και σχέσεις προ
καταλαμβάνουν ή συχνότερα υποκα- 
θιστούν μεγάλο μέρος των λειτουρ
γιών των πολιτικών κομμάτων. Το τε
λευταίο με τη σειρά του οδηγεί στην 
έμπρακτη αμφισβήτηση ή και ακόμα 
στην αναίρεση του παραδοσιακού 
ρόλου των κομμάτων, που δεν είναι 
άλλος από την πολιτική εκπροσώπη

ση συμφερόντων και τη διεύρυνση 
της δημοκρατίας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η 
διάρθρωση και αντιπαράθεση συμ
φερόντων μέσα από τη λειτουργία 
του κομματικού συστήματος αντικα
θίσταται από την ανταλλαγή και ίσως 
αντιπαράθεση απόψεων και τεχνι- 
κών/τεχνοκρατικών λύσεων. Ή και 
από αυτό το δρόμο ενδυνάμωση της 
τεχνοκρατίας συμβάλλει στη γενικό
τερη απολιτικοποίηση της πολιτικής 
ζωής. Ο περιορισμένος ρόλος, η α
ποχή και ακόμη πιο συχνά η ανοχή 
των κομμάτων στην όλο και πιο α - 
πολίτικη διαδικασία λήψης πολιτικών 
αποφάσεων υποβαθμίζει επικίνδυνα 
το ρόλο τους. Οι πολιτικοί αγώνες 
πλέον δεν λαμβάνουν χώρα ανάμεσα 
στα πολιτικά κόμματα αλλά πάνω α
πό αυτά και τούτο δεν απειλεί μόνο 
το μέλλον τους αλλά και το μέλλον 
και τη διεύρυνση της δημοκρατίας 
της οποίας κάποτε υπήρξαν οι πνεύ
μονες οξυγόνοσής της.

Τελειώνοντας, λοιπόν, θα λέγαμε 
πως το πρόβλημα με το οποίο βρί
σκονται αντιμέτωπα τα κόμματα, και 
το οποίο πηγάζει από τις νέες τάσεις 
συγκρότησης του πολιτικού δεν είναι 
το πώς θα ανασυγκροτήσουν τα πα
ραδοσιακά χαρακτηριστικά και δυνα- 
τότητές τους.

Με άλλα λόγια το πρόβλημα σή
μερα δεν είναι το πώς τα πολιτικά 
κόμματα θα ανακτήσουν τη δυνατό
τητα να εκφράζουν κοινωνικές αντι
παραθέσεις, οι οποίες σε τελευταία 
ανάλυση πηγάζουν από αντιθέσεις 
του παρελθόντος. Αλλά αν θα μπο
ρέσουν να ανατρέψουν την ανοχή 
που επιδεικνύουν στη γενικότερη α- 
πολιτικότητα του πολιτικού «παιχνι
διού», που με τη σειρά της οδηγεί 
στην αποδυνάμωση της δημοκρα
τίας. Η αποτυχία των κομμάτων να 
ανταποκριθούν σε αυτή την πρό
σκληση θα οδηγήσει και στην οριστι
κή μετατροπή τους σε θεσμούς χω
ρίς περιεχόμενο.



λεσμα ενός δραματικού κοινωνικού 
«σοκ», μπροστά στη θυελλώδη επι
τάχυνση της εξέλιξης των ιστορικών 
μεταλλαγών, που οδηγούν πρωτο- 
γενώς στη διάλυση των συγκεντρω
τικών δομών οργάνωσης και δευτε
ρογενώς στην ανάπτυξη της ανάγκης 
μιας πολύμορφης έως εξατομικευ- 
μένης έκφρασης.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυ
τού είναι, να γίνεται αδύνατη η αντι
μετώπιση του όποιου οργανωτικού 
προβλήματος, μέσω μοντέλων και 
πρακτικών μιας ιστορικής, κοινω
νικά, περιόδου που έχει φθάσει 
πλέον στη δύση της.

Βασικός πλέον παράγοντας ανά
πτυξης μιας επιτυχημένης οργανω
τικής δομής στα πλαίσια ενός πολιτι
κού σχήματος είναι, η επαρκής συ- 
νειδητοποίηση της ταυτότητας των 
επάλληλων και παράλληλων κοινω
νικών ρευμάτων που διαμορφώνον
ται στη βάση του κοινωνικού ιστού, 
που υποτίθεται πως ο πολιτικός σχη
ματισμός, πρέπει να αγκαλιάσει και

Πολιτική οργάνωση 
και κοινωνία

Του Μάνου 
Δανεζη*

πρόσκαιρους και δευτερεύοντες πα
ράγοντες, όπως είναι η απογοή
τευση, ο κοινωνικός φόβος, η σκοπι
μότητα, που περιστασιακά απομα
κρύνουν τους πολίτες από το 
προσκήνιο του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Οι παράγοντες αυτοί δεν θα πρέπει 
να αναχθούν σε κυρίαρχους αποπρο
σανατολίζοντας και οδηγώντας την 
κρίση μας μακριά από τις ουσια
στικές ρίζες του προβλήματος.

Αυτό που θα πρέπει να αντιλη- 
φθούμε έγκαιρα είναι ότι τα παρατη
ρούμενα φαινόμενα, δεν είναι συνη
θισμένες εκφράσεις της κοινωνικής 
δομής που μέχρι σήμερα κυριαρ
χούσε και ως εκ τούτου γνωρίζαμε 
να διαχειριζόμαστε. Η έντονη, φαι
νομενικά, απραξία και σύγχιση της 
κοινωνίας των πολιτών είναι αποτέ-

θεωρία

εκφράσει.
Η Νέα Οργανωτική Πρόταση, που 

ίσως τολμήσουν κάποιοι πολιτικοί 
σχηματισμοί, αν απευθύνεται αληθι
νά προς την κοινωνία και δεν καλύ
πτει απλά την πρόσκαιρη πολιτική 
σκοπιμότητα, θα πρέπει να ικανο
ποιεί και εκφράζει τις αναγκαιότητες 
όλων των υπαρκτών ρευμάτων που 
διαμορφώνονται μέσα στην λαίλαπα 
των σύγχρονων κοινωνικών μεταλ
λαγών.

Μέσα στην Νέα Κοινωνική κατά
σταση που διαμορφώνεται γύρω 
μας, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
κυρίαρχες κοινωνικές εκφράσεις ή 
αναγκαιότητες:

Μαζικοποιημένη Εκφραση
Στο κοινωνικό αυτό ρεύμα, εν

τάσσονται πολίτες που, για διαφορε
τικούς ίσως λόγους ο καθένας, 
βρίσκονται δυναμικά προσκολημένοι 
στις δομές της κοινωνίας που βιώ- 
ναμε μέχρι χθες και τις μεθόδους 
οργάνωσης που αυτή προτείνει. Σαν 
άτομα οι πολίτες αυτοί, μπορεί να 
διαθέτουν, ή όχι, ισχυρά τυπικά προ
σόντα. Αυτό, όμως, που τους χαρα
κτηρίζει $ίναι ο έντονος κοινωνικός 
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Ε
να από τα βασικότερα αίτια 
της αποσάθρωσης των ορ
γανωτικών δομών των πολι
τικών σχηματισμών, είναι η 
ραγδαία απομαζικοποίηση 

της ελληνικής κοινωνίας, που έχει 
σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση, 
ποιοτικά και ποσοτικά, της δυνατό
τητας σχεδιασμού και κοινωνικής 
παρέμβασης των κομμάτων.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διακρί
νουμε και να προσπεράσουμε

* Επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστήμιου Αθήνας
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φόβος της αυτοτελούς και προσω
πικής έκφρασης και δράσης. Μέσα 
στα πλαίσια μιας μαζικοποιημένης 
κοινωνικής ενότητας, νιώθουν την 
ασφάλεια της πρωτογενούς μήτρας 
και βιώνουν τις μικρές χαρές μιας 
υποτυπώδους κοινωνικής προβολής 
και καταξίωσης, αναγκαίες παραμέ
τρους ψυχικής ισορροπίας στα πλαί
σια της άξενης κοινωνίας που ζουν.

Η ψευδαίσθηση μιας κοινωνικής 
ισότητας που δημιουργείται μέσω 
πλαστών δημοκρατικών διαδικασιών, 
δίνει αρκετές ευκαιρίες σε όλους, 
άσχετα ποιοτικού ή ποσοτικού περιε
χομένου, για μια κοινωνική ανέλιξη 
μέσα σε ένα προκαθορισμένο σύ
στημα ελαστικών αξιών, που εύκολα 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
κοινωνικών και πολιτικών σκοπιμοτή
των.

Η χαρακτηριστική πλάνη που καλ
λιεργείται είναι: Ολοι έχουν ισοδύ
ναμη γνώμη, άποψη, και ψήφο, επί 
παντός επιστητού, ακόμα και για θέ
ματα που δεν κατέχουν, ή «πονηρά 
ενημερώνονται» λίγες μόλις στιγμές 
πριν από κάποιες «διαδικασίες» 
λήψης αποφάσεων.

Σημαία της λογικής αυτής, η 
«κοινή ανθρώπινη λογική» η οποία, 
κατά την άποψή τους, μπορεί να 
δώσει λύση, από τα οικονομικά προ
βλήματα του κράτους, μέχρι τα θέ
ματα παραγωγικότητας και εισα
γωγής υψηλής τεχνολογίας.

Είναι φανερό ότι τα μέλη αυτού 
του κοινωνικού ρεύματος, περισσό
τερο από τη δυνατότητα, η ορθότητα 
των αποφάσεων που παίρνονται, εν- 
διαφέρονται γι’ αυτές καθ’ εαυτές 
τις διαδικασίες, σαν μέσο προσω
πικής τους καταξίωσης και επιβε
βαίωσης.

Εξειδικευμένη έκφραση
Στα πλαίσια αυτής της κοινωνικής 

έκφρασης, συμμετέχουν εκείνοι οι 
πολίτες που συνειδητά ή ασυνεί
δητα, βιώνουν την κοινωνική πρα
γματικότητα της μεταβατικής περιό
δου που διανύουμε.

Αρνούνται την ψευδαίσθηση της 
ισοπεδωτικής και απρόσωπης «ισό
τητας» των μαζικοποιημένων οργα

νωτικών δομών, όμως αδυνατούν να 
συλλάβουν τον ακριβή χαρακτήρα 
και το περιεχόμενο της κοινωνικής 
οργάνωσης της κοινωνίας του μέλ
λοντος.

Μέσα από μια διαισθητική λογική 
αρνούνται την εφ’ όλων των θεμά
των αυθεντία των πολιτών, δια
τηρώντας το δικαίωμα έκφρασης μη 
εξειδικευμένης άποψης, για όλα τα 
θέματα που τους αφορούν και υπό- 
κεινται στη δικαιοδοσία της κοινής 
ανθρώπινης λογικής.

Συγχρόνως όμως οργανώνονται 
σε κοινωνικές ομάδες εξειδικευμέ- 
νου περιεχομένου, που ικανοποιεί 
τις εσωτερικές αναγκαιότητες ή κλί
σεις τους. Οι Οικολογικές ή Πολιτι
στικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες 
οι ασχολούμενες με φλέγοντα κοι
νωνικά θέματα είναι γνωστό ότι πλη
θαίνουν συνεχώς, μετασχηματιζό
μενες συν τω χρόνω σε πολιτικούς 
σχηματισμούς που διεκδικούν, ή κα
ταλαμβάνουν κοινοβουλευτικές 
έδρες. Τα μέλη των κοινωνικών 
αυτών ομάδων, μέσα από ένα ιδιό
τυπο πλαίσιο οργανωτικής δομής, 
επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό την 
κοινωνική και πνευματική δραστη- 
ριοποίησή τους, με αφετηρία πάντα

τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.
Είναι συνηθισμένο πλέον φαινό

μενο, μέλη των κοινωνικών αυτών 
ομάδων να είναι καλύτερα ενημερω
μένα και να εκφράζουν ορθότερες 
απόψεις και προτάσεις, από μεγάλο 
αριθμό «ειδικών», της κοινωνίας που 
βιώνουμε.

Το δόγμα που φαίνεται να επι
κρατεί στα πλαίσια των ομάδων 
αυτών είναι: Οι πολίτες έχουν μια 
ισχυρή ψήφο, για θέματα που λόγω 
φύσης ή θέσης γνωρίζουν καλά και 
μια ασθενή, για όλα τα άλλα θέματα.

Μια τέτια θέση, οδηγεί σε μια ορ
γανωτική δομή και μια διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, όπου οι κατά 
φύση, οι θέση ειδικοί, εκφράζουν 
άποψη και στη συνέχεια, μέσω μιας 
πλατιάς ενημέρωσης, η άποψη αυτή 
προσαρμόζεται στα κοινωνικά δεδο
μένα της περιόδου, αναζητώντας 
την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συ
ναίνεση.

Εξαιομικευμένη έκφραση
Η κοινωνική αυτή έκφραση, αν 

και μικρή σε αριθμό ανθρώπινων μο



νάδων κάνει εμφανέστατη την πα
ρουσία της μέσα στο κοινωνικό γί
γνεσθαι της μεταβατικής κοινωνικής 
περιόδου που διανύουμε.

Στις τάξεις της περιλαμβάνει ένα 
σύνολο πολιτών, που αν και κατα
νοούν πλήρως τον μεταβατικό χαρα
κτήρα της κοινωνικής δομής του σή
μερα, βιώνουν, ενσυνείδητα, κοινω
νικά χαρακτηριστικά της μεταβιομη
χανικής περιόδου.

Αρνούνται ολοκληρωτικά τα ση
μερινά φθαρμένα οργανωτικά μον
τέλα και τα όποια υποκατάστατά 
τους, αναπτύσσοντας αυτόνομο 
λόγο και κοινωνική δράση που υπο
χρεωτικά πρέπει να φέρει την προ
σωπική τους σφραγίδα. Οι καλλιτέ
χνες και οι διανοούμενοι, σαν 
έχοντες την δυνατότητα δημοσιό
τητας, κάνουν έντονη την παρουσία 
αυτής της κοινωνικής τάσης. Στην 
πραγματικότητα, όμως, οι «επώνυ
μοι», δεν αποτελούν παρά την κορυ
φή ενός κοινωνικού παγόβουνου 
που πυκνώνει τις τάξεις των αναπο
φάσιστων, μπροστά στις κάλπες ψη
φοφόρων, ή των πολιτών που μέσω 
λευκών ή άκυρων ψηφοδελτίων, αρ- 
νούναι ολοκληρωτικά τις νόθες κοι
νωνικές ή πολιτικές διαδικασίες της 
τρέχουσας κοινωνικής περιόδου.

Η κοινωνική αυτή έκφραση μπο
ρεί να δεχθεί μονάχα πολύ χαλαρές 
οργανωτικές δομές, που σήμερα 
διέπουν τη λειτουργία επιστημο
νικών ενώσεων ή τοπικών αδελφοτή
των.

Μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιας 
οργανωτικής δομής, οι πολίτες 
έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν 
εξατομικευμένες απόψεις, μέσα 
από εκδόσεις ή θεματικές συναντή
σεις, που δεν αοριοτολογούν, ούτε 
αναλίσκονται σε μανιφέστα εντυπω
σιασμού και σκοπιμότητας, αλλά 
αναλύουν και συνθέτουν επίκαιρα 
κοινωνικά προβλήματα, προτεί- 
νοντας συγκεκριμένες και εφαρμό
σιμες λύσεις.

Η κοινωνική αυτή έκφραση δεν 
αποτελεί, ασφαλώς, μια κάποια 
«Ελίτ», όπως θα σπεύσουν να δηλώ
σουν οι δογματικοί γενικολόγοι σο
σιαλιστές. Απλά, το ρεύμα αυτό αγ
καλιάζει ανθρώπους, που ενώ έχουν 
κάθε πρόθεση και δυνατότητα να

δράσουν μέσα στο κοινωνικό σύ
νολο, δεν έχουν καμιά διάθεση 
δράση τους και η κοινωνική δυνατό
τητά τους, να γίνεται μέσον εκμε
τάλλευσης εκ μέρους της μαζικο- 
ποιημένης έκφρασης και πηγή 
διαιώνισης των δομών μιας παρη- 
κμαμένης κοινωνίας, όπως αυτή που 
σήμερα αντιμετωπίζουμε.

Ενισχυτικό της άποψης αυτής εί
ναι το γεγονός ότι το σύνολο των 
μελών αυτής της κοινωνικής 
έκφρασης, έχοντας θητεύσει επί μα
κράν στις τάξεις της μαζικοποιη-
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βάση του κοινωνικού 
οικοδομήματος, 
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πρακτικές προτάσεις 
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μένης ή της εξειδικευμένης 
έκφρασης, έχουν αντιληφθεί τα κοι
νωνικά αδιέξοδα και δεν είναι διατε- 
θημένοινα τα υπηρετήσουν.

Από ίο Παλαιό στο Νέο
Είναι λοιπόν πλέον φανερό, ότι 

πρώτες οι οικονομικά ανεπτυγμένες 
κοινωνίες, τείνουν να διαμορφώσουν 
μια νέα ιδιόμορφη ταξική διαστρω
μάτωση που δεν στηρίζεται πια στα 
κλασικά φαινόμενα των οικονομικών 
διαφοροποιήσεων.

Τα νέα μόνιμα ρεύματα που δη- 
μιουργούνται στον κοινωνικό ιστό 
των προηγμένων κοινωνιών, περι
λαμβάνοντας στους κόλπους τους 
πολίτες διαφόρων οικονομικών 
στρωμάτων, συμβιώνουν μέσα σε 
ένα κλίμα μόνιμης, εμφανούς ή έρ-

πουσας, σύγκρουσης, με την υπάρ- 
χουσα, εν παρακμή ίσως, αλλά ισχυ
ρότατη ακόμα κοινωνική δομή του 
σήμερα, που αγωνίζεται απεγνω
σμένα να διασώσει έναν κόσμο που 
οριστικά έχει χαθεί.

Η γιγαντιαία αυτή σύγκρουση 
ανάμεσα στην κοινωνία που δύει και 
σε εκείνη που μέλλει να την αντικα
ταστήσει πολύ γρήγορα, είναι το αί
τιο της αποσάθρωσης των οργανω
τικών δομών, των κοινωνιών που δεν 
αντιλαμβάνονται ότι η αντικατά
σταση του Παλαιού από το Νέο, απο
τελεί απόδειξη της υγείας μιας κοι
νωνίας και σαν διαδικασία, θα πρέ
πει να την ενθαρύνουμε αντί να την 
αντιμαχόμαστε.

Τελικά το ερώτημα στο οποίο κα
λείται να απαντήσει η κρατούσα κοι
νωνική δομή είναι απλό: Θα επιτρέ
ψει στο Νέο να γεννηθεί ανώδυνα 
μέσω μιας ομαλής φυσιολογικής δια
δικασίας ή θα επιλέξει, όπως κά
ποιες άλλες κοινωνίες του παρελ
θόντος, την οδό μιας νέας δραμα
τικής κοινωνικής σύγκρουσης;

Για μια Νέα Οργανωτική Δομή
Αυτό που ίσως θα έχει γίνει αντι

ληπτό από την κοινωνία είναι ότι, η 
σημερινή οργανωτική δυσπραγία των 
οργανωτικών δομών των πολιτών 
σχηματισμών, οφείλεται στη μαζική 
αποχώρηση από τις τάξεις τους των 
πολιτών της εξειδικευμένης και εξα- 
τομικευμένης έκφρασης. Με την 
αποχώρηση αυτή, οι πολιτικοί σχη
ματισμοί έχασαν την πλατιά δυνατό
τητα που κάποτε είχαν, να παραγά- 
γουν στη βάση του κοινωνικού οικο
δομήματος, ιδεολογία και εξειδι- 
κευμένες, πρακτικές προτάσεις 
δράσης.

Αποτέλεσμα της αποχώρησης 
αυτής ήταν, να περιέλθει ο από
λυτος και αποκλειστικός έλεγχος 
των κομματικών και κυβερνητικών 
δομών, στη μαζικοποιημένη 
έκφραση, χωρίς τον αντιπολιτευτικό 
έστω έλεγχο των άλλων δύο κοινω
νικών εκφράσεων, που απηχούν τα 
ρεύματα του τώρα και του αύριο.

Οι ελάχιστοι εκφραστές των δύο 
αυτών ρευμάτων που παρέμειναν
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στη βάση των πολιτικών σχημα
τισμών, αδυνατούντες, λόγω αρι
θμού, να επιβάλλουν έστω και αυτά 
τα ελάχιστα δημοκρατικά δικαιώ
ματα της μειοψηφίας, περιθωριο
ποιήθηκαν ή οδηγήθηκαν σε στα
διακή αποχώρηση.

Τώρα πλέον οι οργανωτικές επι
λογές των πολιτικών σχηματισμών 
είναι μόνο δύο:

α. Πρώτη επιλογή είναι να στηρι
χτούν μονοσήμαντα πάνω στην τυ
φλή και αλόγιστη ισχύ των αλλαλα- 
ζόντων στιφών της μαζικοποιημένης 
έκφρασης, απομονώνοντας και πε
ριθωριοποιώντας πρόσκαιρα, την 
ισχύ της γνώσης και της σκέψης της 
εξειδικευμένης και εξατομικευ- 
μένης έκφρασης.

Η επιλογή αυτή, αποτελεί ευθύς 
εξ αρχής, «επιλογή σύγκρουσης», 
εφόσον δεν θα δίνεται η δυνατό
τητα μιας ειρηνικής συμβίωσης, του 
Νέου, που είναι «δεδομένο» ότι θα 
γεννηθεί, με το Παλαιό που μόνο 
για πολύ λίγο καιρό, θα νιώθει στέ
ρεο το έδαφος κάτω από τα πόδια 
του, λόγω των ραγδαίων, παγκό
σμιων κοινωνικών ανακατατάξεων.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Ιστορία δι
δάσκει ότι, κατά τη διάρκεια των 
μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, εκεί
νοι που δεν θα τις αντιληφθούν εγ
καίρως ή θα προσπαθήσουν να τις 
αντιστρατευτούν, σύντομα θα 
πληρώσουν το τίμημα της ιστορικής 
τους αφέλειας, μέσα από την νομο- 
τελιακή διαδικασία, κοινωνικής 
γέννησης νέων Ροβεσπιέρων και 
Μαρά.

β. Σαν δεύτερη εναλλακτική επι
λογή, οι πολιτικοί σχηματισμοί 
έχουν τη δυνατότητα συγκρότησης 
μιας «μεταβατικής» οργανωτικής 
δομής, που θα βρίσκεται σε μια όσο 
το δυνατό ευθεία αντιστοίχιση με 
τον μεταβατικό χαρακτήρα της ση
μερινής κοινωνίας.

Τα δεδομένα που θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη, υλοποιώντας μια 
τέτοια προσπάθεια, βασικά είναι 
τρία:

1. Μια Νέα Μεταβατική Οργανω
τική Δομή, πρέπει να πείθει και να 
εκφράξει όλα τα κοινωνικά «ρεύ
ματα ή εκφράσεις» που αναφέραμε 
στα προηγούμενα. Το πρόβλημα,

όμως, είναι ότι, λόγω της φύσης της 
δυναμικής τους, που οριοθετείται 
από την κρισιμότητα της κοινωνικής 
καμπής που διανούουμε, ενώ είναι 
«ιστορικά επιβεβλημένο» να «συνυ
πάρχουν», δεν είναι δυνατόν να 
«συμβιώνουν», εφόσον η συμβίωση 
θα οδηγήσει αυτόματα στη σύγ
κρουση, τη ρήξη και τελικά στη διά
σπαση.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν σαν ση-

66 Η προσπάθεια των 
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σχηματισμών, να 
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μεία κοινωνικής και πολιτικής 
έκρηξης, τα σημεία τομής των επι- 
μέρους κοινωνικών εκφράσεων, 
δεν μπορούμε παρά να προσανατο
λιζόμαστε στο «μαθηματικό μον
τέλο», της δέσμης παράλληλων ρευ
μάτων που συγκλίνουν σε ένα μαθη
ματικό άπειρο. Το σημείο αυτό σύγ
κλισης θα μπορούσε «οργανωτικά» 
να είναι ένα κοινό Κέντρο Καθοδή
γησης, ενώ θεωρητικά δεν μπορεί
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παρά να ταυτίζεται με τη στιγμή της 
εκπλήρωσης του οράματος της 
Νέας Κοινωνίας, που θα είναι πλέον 
ικανή να πραγματοποιήσει τα πρώτα 
βήματα προς μια Σοσιαλιστική κα
τεύθυνση.

2. Από την περιγραφή της κοινω
νικής, πολιτικής, αλλά και ψυχοσυ- 
ναισθηματικής φύσης των κοινω
νικών ρευμάτων που προαναφέ- 
ραμε, γίνεται φανερό ότι δεν είναι 
δυνατόν να λειτουργήσουν κάτω 
από τους ίδιους κανόνες. Ετσι, εί
ναι αναγκαίο να υπάρξουν διαφο
ροποιημένοι για κάθε έκφραση, κα
νόνες εσωτερικής λειτουργίας, και 
προς τα έξω έκφρασης. Δεν πρέπει 
να εκπλαγούμε αν αντιμετωπίσουμε 
ίσως το πρόβλημα, διαφοροποίησης 
αυτών των κανόνων, από περιοχή σε 
περιοχή, εφόσον είναι δεδομένη η 
διαφοροποίηση των αναγκών των 
επί μέρους τοπικών κοινωνιών.

3. Τέλος, θα πρέπει να αντιλη- 
φθούμε και να υπερασπιστούμε δυ
ναμικά το παμπάλαιο, Νέο Φυσικό 
Δόγμα: Οι άνθρωποι είναι «ίσοι» 
μπροστά σε Θεούς και Ανθρώπους, 
όμως δεν είναι «ίδιοι», και ως εκ 
τούτου δεν είναι δυνατόν ούτε να 
λειτουργούν, ούτε να εκφράζονται 
με έναν ενιαίο ισοπεδωτικό τρόπο.

Από τη θεωρία στην πράξη
Επειδή όμως οι φιλοσοφικές οι 

ιδεολογικές αναλύσεις λίγα προσφέ
ρουν αν δεν συνοδεύονται από πρα
κτικές και εφαρμόσιμες προτάσεις, 
ας προσπαθήσουμε να σκιαγραφή
σουμε σε γενικές γραμμές το διά
γραμμα ροής ενός τέτοιου μοντέ
λου, τριών παράλληλων ρευμάτων, 
που θα εκφράζουν αντίστοιχα τη μα- 
ζικοποιημένη, την εξειδικευμένη και 
την εξατομικευμένη κοινωνική 
έκφραση.

α. Η οργανωτική δομή που μπορεί 
να πείθει τη μαζικοποιημένη 
έκφραση, όπως αντιλαμβανόμαστε 
υπάρχει και εκφράζεται σε μεγάλο 
βαθμό, από τις λειτουργούσες οργα
νωτικές δομές των πολιτικών σχημα
τισμών. Το ρεύμα αυτό θα πρέπει να 
συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος 
της προσοχής των πολιτικών οργα-



νισμών. Οι πολίτες αυτής της 
έκφρασης, ερμητικά κλεισμένοι στο 
κουκούλι της πλαστής ασφάλειας 
του παρελθόντος, αρμενίζοντας, 
χωρίς να το αντιλαμβάνονται 
πλήρως, τους ταραγμένους ωκεα
νούς των γιγαντιαίων παγκόσμιων 
κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, 
ασφαλώς πολύ σύντομα θα υπο- 
στούν ένα συντριπτικό κοινωνικό 
«σοκ», που θα πρέπει να ξεπερά- 
σουνγρήγορα και ανώδυνα, προσαρ- 
μοζόμενοι στις συνθήκες της Νέας 
Εποχής.

Οπως είναι φανερό ο χώρος 
αυτός θα πρέπει να γίνει αποδέκτης 
μιας έντονης και χωρίς δισταγμούς, 
κοινωνικής και πολιτικής νέας παι
δείας, αν θέλουμε να ελπίζουμε σε 
ένα σύντομο ξεπέρασμα της κρίσης.

β. Μια οργανωτική δομή, που θα 
μπορούσε ίσως να καλύπτει το 
ρεύμα της εξειδίκευσης, ίσως 
εκφράζεται μέσω μιας κάθετης ορ
γανωτικής ανάπτυξης των επί μέ
ρους θεματικών τομέων των πολι
τικών σχηματισμών.

Ετσι, οι τομείς π.χ. Περιβάλ
λοντος, Πολιτισμού, μπορούν να 
αναπτύξουν οργανωμένα δίκτυα «Οι
κολογικών» και «Πολιτιστικών» «Ομί
λων» που μέσω Νομαρχιακών και το
πικών οργάνων, θα υλοποιούν ένα 
παράλληλο ρεύμα εξειδίκευσης 
μέσα στον ιστό του πολιτικού σχή
ματος.

Η σύνδεση του ρεύματος αυτού 
με τη μαζικοποιημένη έκφραση, 
εκτός του κεντρικού επιπέδου, μέσω 
των αντίστοιχων τομέων, μπορεί να 
γίνει και σε Νομαρχιακό επίπεδο. Εί
ναι πιστεύουμε απλό και λογικό οι 
Υπεύθυνοι Περιβάλλοντος ή Πολιτι
σμού, στα Νομαρχιακά όργανα, να 
είναι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του 
ρεύματος αυτού.

Η ιδέα αυτή δεν είναι πλέον 
άγνωστη στους πολιτικούς χώρους, 
εφόσον πολλοί από αυτούς έχουν 
αποδεχθεί, οι εκλεγμένοι εκπρόσω
ποι της Νεολαίας, να συμμετέχουν 
αυτοδίκαια στα Νομαρχιακά Οργανα, 
σαν υπεύθυνοι Νεολαίας.

γ. Το πλέον δύσκολο σημείο 
όμως είναι η οργανωτική έκφραση 
του εξατομικευμένου ρεύματος.

Μια λύση του προβλήματος αυτού 
ίσως θα ήταν η συγκρότηση σε κεν
τρικό επίπεδο μιας Πανεθνικής 
«Λέσχης Πολιτικών και Κοινωνικών 
Μελετών» με δομή και λειτουργία 
ανάλογη των επιστημονικών Ενώ
σεων. Ετσι, κάθε μέλος του εξατομι- 
κευμένου ρεύματος, θα έχει τη δυ
νατότητα συμμετοχής στα κοινά, 
ακόμα και αν αισθάνεται πνευματική 
μοναξιά στα πλαίσια του τόπου δια
μονής του, ακόμα και αν δεν 
αρέσκεται να συμμετέχει σε μόνιμη 
και καθημερινή βάση σε προκαθορι
σμένες κομματικές λειτουργίες.

Είναι δεδομένο, όμως, ότι πάντα 
θα υπάρχει η δυνατότητα, λειτουρ

γίας κατά τόπους παραρτημάτων, 
όπου η κοινωνική αναγκαιότητα το 
επιβάλλει.

Η οργανωτική σύνδεση του ρεύ
ματος αυτού, με την γενικότερη δο
μή, του πολιτικού σχηματισμού, ίσως 
δεν είναι δυνατή παρά μονάχα σε 
κεντρικό επίπεδο. Αυτό, όμως, δεν 
σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή κατά 
περίπτωση, η συνεργασία μελών του 
ρεύματος, ή συγκροτημένων παραρ
τημάτων της Ενωσης με τις οργανω
τικές δομές των άλλων ρευμάτων.

Κάποιες τελικές σκέψεις
Οπως θα έγινε φανερό, το πρό

βλημα της συγκρότησης μιας νέας 
οργανωτικής δομής, στα πλαίσια 
συγκροτημένων κοινωνικών ομάδων 
την περίοδο που διανύουμε είναι ένα 
πολύπλοκο πρόβλημα, εφόσον δεν 
υπάρχει ένα παγιωμένο, ευρύτερο 
κοινωνικό μοντέλο που θα πρέπει να 
περιγράφει η δομή της κοινωνικής 
ομάδας. Κάτω από αυτά τα δεδο
μένα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι το οποιοδήποτε οργανωτικό 
σχήμα, δεν μπορεί να αποτελεί παρά 
μια «κοινωνία στα σκαριά» που δεν 
θα πρέπει να μπερδεύει τη στρατη
γική του κοινωνικού και πολιτικού 
πειραματισμού, με το άμεση πρό
βλημα της κατάληψης της εξουσίας.

Κάθε πολιτικός μηχανισμός θα 
πρέπει πλέον να συνειδητοοοιήσει 
ότι, σαν στοιχείο της κοινωνίας, απο
τελεί μέρος μιας ζωντανής και συνε
χούς διαδικασίας μετασχηματισμού 
«Εδώ και Τώρα» που δεν θα πρέπει 
να φθείρεται μέσα στην αναμονή 
ενός ανεκπλήρωτου απελευθερωτι
κού μύθου.

Η προσπάθεια των πολιτικών 
σχηματισμών, να δημιουργήσουν 
μέσω της οργανωτικής τους ανα
συγκρότησης, «ένα πρόπλασμα» της 
κοινωνίας που έρχεται, πρέπει να 
αρχίσει άμεσα, άσχετα αν γνωρί
σουμε εκ των προτέρων ότι οι προϋ
ποθέσεις και η ευρύτητα του προ
πλάσματος, θα έχει έναν διαφορε
τικό χαρακτήρα και νόημα από 
εκείνο της Νέας Κοινωνίας που έρ
χεται.
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Α
νατρέχοντας σε κλασικά 
κείμενα για να τεκμηριώ
σουμε τις σκέψεις μας, ξα
ναδιαβάσαμε στον DUVE- 
RGER δύο ορισμούς της 

πολιτικής.
0  πρώτος γράφεται το 1870 από 

τον περίφημο γάλλο φιλόσοφο και 
γλωσσολόγο EM. LITTRE : «Πολιτική 
είναι η επιστήμη της διακυβερνή- 
σεως των κρατών...». Ο δεύτερος ο
ρισμός του ROBERT διατυπώνεται 
το 1962: «Πολιτική σημαίνει την τέ
χνη και την πρακτική της διακυβερ- 
νήσεως των ανθρώπινων κοινω
νιών...».

Σχεδόν 100 χρόνια χωρίζουν τους 
δύο ορισμούς, στους οποίους αντι
κατοπτρίζεται όχι μονάχα το πνεύμα 
της εποχής τους, αλλά και το τι και 
πόσα κερδήθηκαν με αγώνες, μέσα 
σ’ αυτόν τον αιώνα!

Ως κοινωνική κατάκτηση και αγα
θό, η πολιτική , προσδιορίζει με τον 
τρόπο άσκησής της και την ποιότητα 
των κοινωνικών σχέσεων και επιτευ
γμάτων. Αντικατοπτρίζει κοινωνικές 
αξίες ή «αξίες», μυθοποιεί ή απομυ
θοποιεί την κοινωνική πραγματικότη
τα, αλλά και τις πρακτικές της.

Μέσο άσκησης πολιτικής, παρα
μένει κυρίως το κόμμα, αλλά βέβαια 
έχει ισχυρότατους συν - ή ανταγωνι
στές τα κάθε λογής συλλογικά όρ
γανα όπως τις επαγγελματικές, συν
δικαλιστικές, ή άλλες ενώσεις.

Ομως, μέχρι και σήμερα, το κόμ
μα αποτελεί τον κυριότερο χώρο έ
κφρασης και πολιτικής πρακτικής, 
δημιουργίας ιδεών και ιδεωδών, ηγε
τών και ειδώλων, πολιτικών προτύ
πων, πολιτικής συμπεριφοράς, αλλά 
και ανάπτυξης πολιτικής συνείδησης 
και γνώμης. Γι’ αυτό και γίνεται διαρ
κώς αντικείμενο ενδιαφέροντος και 
έρευνας από τις κοινωνικές επιστή
μες.

Τέσσερις τομείς ερευνούνται ι
διαίτερα:

—  Η κοινωνική και οργανωτική 
δομή του κόμματος.

—  Η σχέση της κομματικής επιρ
ροής σε συνάρτηση με άλλα κέντρα 
κοινωνικής επιρροής.

—  Η διαμόρφωση πολιτικής βού
λησης, σ’ όλη την κομματική ιεραρ
χία, σε σχέση με την δημοκρατική ή

Προσπάθεια 
μιάς ψυχογράφησης 

του κόμματος, 
των μελών του, 
του ηγέτη του

Της Σούλας 
Παναγιωιοπούλου



όχι, δομή του
—  Ο τρόπος διαμόρφωσης και 

επιλογής στελεχών και ηγεσίας του 
κόμματος, σε σχέση με τους τρό
πους αμφίδρομης εποικινωνίας βά
σης - ηγετικής ομάδας, σε σχέση 
την ελεύθερη διαμόρφωση πολιτι
κών τάσεων μέσα στο κόμμα, σε 
σχέση με την ικανότητα συνεργα
σίας στελεχών και τέλος με την ικα
νότητα άρθρωσης αποδεκτού πολι
τικού λόγου και δημοκρατικού σχε- 
διασμού.

Χωρίς να μπορούμε να επικαλε- 
σθούμε —  λόγω χώρου στη ΣΟΘΕΠ 
—  ξέχωρα και αναλυτικά στους πα
ραπάνω τομείς, θα προσπαθήσουμε 
να σκιαγραφήσουμε τα κυριότερα 
σημεία, που από την άποψη της κοι
νωνικής ψυχολογίας ξεχωρίζουν. 
Και’ αρχήν, ας δούμε τι σημαίνει 
κόμμα για τις κοινωνικές επιστήμες:

Το κόμμα υπάρχει για να εκφρά
ζει ένα τμήμα ενός πολιτικά ενεργού 
λαού, με παραπλήσιες κοινωνικές 
και πολιτικές απόψεις, με ανοιχτή 
συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτι
κών και κοινωνικών στόχων καθώς 
και στη χάραξη δημοκρατικής πρα
κτικής που θα βοηθήσει στην κατά- 
κτηση των στόχων αυτών.

Το κόμμα είναι μια «ομάδα ανα
φοράς» (Ν. HYMAN) για τον πολίτη, 
κύριος μοχλός πίεσης γαι τον εκσυγ
χρονισμό της κοινωνίας. Το άτομο 
που εντάσσεται σ’ ένα κόμμα, δανεί
ζεται απ’ αυτό το σύστημα αξιών 
του, το οποίο βέβαια, με τη δημο
κρατική συμμετοχή του σ’ αυτό, το 
συνδιαμορφώνει. Ακόμα και η κοινω
νική συμπεριφορά του ατόμου που 
θα ενταχθεί σ’ ένα κόμμα, πηγάζει 
και συνδιαμορφώνεται απ’ αυτό το 
σύστημα αξιών.

Κάθε κόμμα εκπροσωπεί και υπη
ρετεί συγκεκριμένα κοινωνικά ενδια
φέροντα, κοινωνικών δυνάμεων που 
έχουν κοινή ιδεολογική βάση. Ο 
LUKÁCS αναφέρει* πως το κόμμα 
είναι για το άτομο «το πρώτο συνει
δητό βήμα πρός τον χώρο της ελευ
θερίας», αφού το βοήθα να αποκτή
σει «συλλογική πολιτική βούληση» 
μέσα από τη διαμόρφωση συλλογι
κής ιδεολογίας και πολιτικής άπο

ψης. Γίνεται δηλαδή φορέας κοινω
νικής αλλαγής.

Γι’ αυτό και η συντηρητική, αστι
κή αντίληψη, τουλάχιστον μέχρι τα 
τέλη του 19ου αιώνα, προσπάθησε 
να δράσει ανασταλτικά, εμποδίζον
τας με πολλούς τρόπους το σχηματι
σμό κομμάτων, που θα είχαν στόχο 
τη διαμόρφωση συλλογικής πολιτι
κής βούλησης. Θεώρησε πάντα, πως 
μία χαλαρή ομάδα ατόμων, χωρίς ι
σχυρό συνεκτικό ιστό, όπως είναι η 
κοινή ιδεολογία, αλλά μονάχα με μια 
πελατειακή σχέση, δεν θα αποτε
λούσε πηγή κινδύνου για την αστική 
εξουσία, αφού θα ήταν ανίκανη να 
δράσει αποτελεσματικά.

Είναι δε άξιο ευρύτερης έρευνας, 
το γεγονός πως οι ENGELS και 
MARX δεν είχαν καμιά θεωρία για 
τα κόμματα. Προτιμούσαν και ανα
φέρονταν περισσότερο στα κοινωνι
κά κινήματα της εποχής τους, που 
βέβαια πολλά απ’ αυτά μετεξελίχθη- 
καν σε κόμματα, αλλά στην εποχή 
τους, σαν χλιαρές ιδεολογικές ομά
δες δεν κατάφεραν να αποτελέσουν 
σοβαρό κίνδυνο για την αστική τάξη.

Ετσι, μέσα από αντιμαχόμενες 
κοινωνικές ομάδες και κοινωνικά 
συμφέροντα, αναπτύχθηκαν ή μετε- 
ξελίχθηκαν τα μετέπειτα ιδεολογικά 
κόμματα, όργανα κοινωνικών αλλα
γών.

Ομως, τα κόμματα, σαν κοινωνικά 
όργανα-τμήματα της δευτερογενούς 
κοινωνικοποίησης του ανθρώπου 
που είναι, δεν μπορεί παρά να είναι 
και ο καθρέφτης της κοινωνίας που 
εκπροσωπούν και συνδιαμορφώ- 
νουν. Η δομή και λειτουργία των 
κομμάτων είναι ανάλογη με την δομή 
και λειτουγία και των υπόλοιπων κοι
νωνικών φορέων, όλης δηλαδή της 
κοινωνίας.

Ετσι, ανώριμες κοινωνίες γέννη
σαν και κόμματα χωρίς σταθερό συ
νεκτικό ιστό, δηλαδή ιδεολογία, που 
διαμόρφωσαν την κοινωνική και πο
λιτική στάση τους, τους στόχους και 
την πρακτική τους, ανάλογα με τα 
προσόντα και την προσωπικότητα 
του ηγέτη τους.

δομή, είτε αρνούμενη να αποδεχθεί 
την ανάγκη ύπαρξης ιδεολογικών 
κομμάτων, είτε μποϋκοτάροντας τη 

λειτουργία τους, προσπάθησε να α
ποτρέψει την ανάπτυξη συλλογικής 
πολιτικής βούλησης και λόγου και να 
εκτρέφει τα κόμματα σε προσωπο
παγείς «ιδεολογίες». Σε μη αναπτυ
γμένες πολιτικά, κοινωνικά και πολι
τιστικά χώρες, τα κόμματα ακόμα και 
σήμερα, σχηματίζονται γύρω απ’ έ
ναν άνθρωπο κΓ όχι γύρω από μιαν 
ιδέα - ιδεολογία. Και η εξουσία γίνε
ται προσωποποιημένη και προσωπο
παγής! Κάτω από την βεβαιότητα, τη 
βολική για την ανάπτυξη, πως ο άν
θρωπος - ηγέτης αλλάζει ή πεθαίνει 
—  αλλά η ιδεολογία μένει!

Αργότερα βέβαια, η συντηρητική 
καθεστωτική τάξη ανακάλυψε πως 
κάθε μεγάλωμα των ταξικών διαφο
ρών ισχυροποιούσε την ιδεολογία 
και κάθε άμβλυνση των ταξικών δια
φορών, οδηγούσε σε παραμερισμό 
κΓ ανισχυροποίηση της ιδεολογίας. 
Αυτό το σχήμα το χρησιμοποίησε έν
τονα το καπιταλιστικό σύστημα και 
με επιτυχία οδήγησε πολλά ταξικά 
κόμματα στον φατριασμό και στην 
προώθηση ιδιοτελών ή ιδιωτικών 
στόχων, καριέρας, χρηματισμού,κλπ. 
Αντίθετα, όσα κόμματα κατάφεραν 
και κράτησαν καθαρή την ιδεολογία 
τους και την δημοκρατική δομή και 
πρακτική τους, αυτά και μόνον μπό
ρεσαν να γίνουνε μοχλοί κοινωνικής 
αλλαγής. Οπως λέει και ο 
Γ.ΝΑβΘΗΟΙΌ * * «...μια πλήρης δη
μοσιότητα των εσωκομματικών προ
βληματισμών, η καθιέρωση δημο
κρατικής δομής με την δημιουργία 
πτερύγων ή τάσεων στο κόμμα, η 
εισαγωγή του συναγωνισμού στην 
κομματική οργάνωση... δεν δη
μιουργεί σκεπτικισμό για την τύχη 
του κόμματος, αλλά αποτελεί μια 
λειτουργική αναγκαιότητα». Μονά
χα έτσι θα μπορούν να αποκτήσουν 
τα κόμματα την συνεκτικότητα που 
τους είναι απαραίτητη, όχι μόνον 
λειτουργικά αλλά ακόμα και υπαρ
ξιακά. Μονάχα έτσι θα μπορέσουν 
να προχωρήσουν στην πολιτική ευαι- 
σθητοποίηση και εκπαίδευση του 
λαού, στην πολιτική κοινωνικοποίησή 
του.Κάθε κοινωνία με συντηρητική
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Και μονάχα έτσι, θα μπορούν να 
προχωρήσουν αποτελεσματικά στην 
κατάστηση της εξουσίας και στην 
συμμετοχή στην άσκησή της, που 
βέβαια αποτελεί τον κύριο στόχο ε
νός κόμματος. Και εδώ μπαίνουμε σ’ 
ένα άλλο καίριο πολιτικό πρόβλημα. 
Την εξουσία!

Εχουμε πολλές μορφές και τρό
πους άσκησης εξουσίας. Ολες αντι
κατοπτρίζουν την ποιότητα των κοι
νωνικών σχέσεων, δηλ. την ποιότητα 
και αυτών που την δέχονται και αυ
τών που την ασκούνε. Είναι ισχυρό
τατο διαμορφωτικό μέσο, γιατί δια
θέτει τη δυνατότητα της επιβολής 
κυρώσεων! Και όσο αυταρχικότερα 
δομημένοι είναι οι δύο πόλοι εξου
σίας, δηλ. ο εξουσιάζων και ο εξου
σιαζόμενος, τόσο ευκολότερα, αλό
γιστα και χωρίς κοινωνικό φραγμό, 
ασκείται η δύναμη της εξουσίας. Ου
σιαστικό κριτήριο της δύναμης της 
εξουσίας, είναι η «ποιότητα της υπα- 
κοής»! Σε δημοκρατικές κοινωνικές 
δομές ο Ενας εισηγείται και επηρεά
ζει —  και ο Αλλος κρίνοντας αποδέ
χεται και συνεργάζεται. Σε αυταρχι
κό δομημένες κοινωνικές σχέσεις, ο 
Ενας επιβάλλει με την δύναμή του 
την εξουσία και την απειλή της τιμω
ρίας και ο Αλλος συμμορφώνεται!

Μέσα σε τέτοιο κλίμα, γνωρίζου
με πόσο λίγο μπορεί να αναπτυχθεί 
η ομοιογένοια και η συνεκτικότητα
στην ομάδα —  κόμμα, στοιχεία απο
λύτως απαραίτητα για τη συνοχή της, 
αλλά και γι’ αυτή την ίδια την ύπαρξή 
της.

Η αντι-αυταρχική εξουσία δίνει 
εμπιστοσύνη κοινωνική και ατομική 
στα μέλη της, αναπτύσσει την φαν
τασία, την τόλμη, την αποφασιστι
κότητα, την αυτενέργεια, το δυναμι
σμό.

Αντίθετα, η αυταρχική εξουσία, 
σπέρνει και θερίζει δυσπιστία, κατα- 
στρέφοντας έτσι τις αξίες που απο
τελούνε το συνδετικό κρίκο της ομά
δας - κόμματος. Οσο πιο αυταρχική 
γίνεται η εξουσία, τόσο περισσότε
ρες οι σκιές και τα στεγανά που δη- 
μιουργούνται γύρω της και παραμορ
φώνουνε κάθε ιδέα και ιδεολογία. 
Ακόμα και η επίκληση αξιών από μια



αυταρχική εξουσία, γίνεται μέσο με
ταμφίεσης της προσπάθειας επιβο
λής της εξουσίας μέσα στην ομάδα - 
κόμμα.

Πριν αναφερθούμε διεξοδικά στη 
λειτουργία της πολιτικής ομάδας, ας 
δούμε λίγο και το ρόλο του ηγέτη 
της. Μέσω αυτού θα κατανοήσουμε

καλύτερα και τη λειτουργία της ομά
δας - κόμμα, αφού τόσο ισχυρά δια- 
μορφωτικός είναι ο ρόλος του σ’ αυ
τήν.

Ποιος λοιπόν, είναι ο ηγέτης;

Είναι οι ηγέτες χαρισματικοί ή γί
νονται επειδή ο τόπος και ο χρόνος 
τους καλεί; Ας μη μας απασχολήσει 
εδώ το περίφημο ερώτημα, αν ο Να
πολέων θα ’τανε αυτός που έγινε, αν 
ζούσε στην Ελβετία του Μεσοπολέ
μου!

Ο MAX WEBER αρκετό δηκτικά 
αναφέρει πως «... ο παλαιός ηγεμό
νας έχει αντικατασταθεί από τον χα
ρισματικό ηγέτη, τον άνθρωπο ο ο
ποίος έχει αναπτυγμένη προσωπικό
τητα και με την προσωπική του δύνα
μη καταφέρνει να κατακτήσει την ε
ξουσία μα τελικά υποτάσσεται στην 
“ακολουθία" του. Υπηρετεί δηλαδή 
τα συμφέροντα των δυνάμεων που 
των στηρίζουν και των οποίων τα 
συμφέροντα υποχρεωτικά πια ε
κφράζει». Ο,τι γίνονταν πάντα!

Ο TROTTER, το 1916 γράφει 
πως ο ηγέτης μοιάζει με το βοσκό. 
Μονάχα τότε γίνεται καλός βοσκός, 
αν σκέφτεται σαν τα πρόβατά του, 
φροντίζει πώς να τα βολέψει καλύ
τερα και σ’ αυτή του την προσπάθεια 
καταφέρνει και γίνεται κάπως καλύ
τερος απ’ αυτό, αλλά δεν παύει να 
νοιώθει και να είναι μέρος του κοπα
διού και να 'χει αναπτύξει ισχυρούς 
μηχανισμούς ταύτισής του με αυτό!

Ισως νάναι απλοϊκό το παράδει
γμα, αλλά γι’ αυτό δίνει συμπυκνω
μένη την ουσία της λειτουργίας του 
ηγέτη, τον αναγκαίο ταυτισμό του με 
τις ανάγκες, ιδέες, ιδεολογίες κλπ, 
της ομάδας του και την ανάπτυξη 
του αισθήματος της «κοινότητας» με 
τα άλλα μέλη της ομάδας. Η πτώση

ενός ηγέτη γίνεται μόνο αν σπάσει 
αυτή η κοινότητα σκέψης και δρά
σης με την ομάδα, μόνο όταν κοπεί ο 
συνδετικός κρίκος και η επικοινωνία, 
η αμφίδρομη με την βάση.

Ας δούμε κάποια κύρια χαρακτη
ριστικά που ζητιούνται από τον ηγέ
τη (κατά : ϋ. ΚΡΕΟΗ και Ρ. ΟΡΙΙΤ- 
βΗΡΑΙ-ϋ ):

—  προγραμματιστής
—  εκτελεστής
—  υπεύθυνος για πειθαρχία
—  ειδικός
—  αντιπρόσωπος της ομάδας - 

κόμμα
—  ελεγκτής των εσωτερικών 

σχέσεων
—  φροντίζει για αμοιβές - κυρώ

σεις
—  διαιτητής
—  παράδειγμα
—  σύμβολο της ομάδας - κόμμα
—  υποκατάστατο της ατομικής 

ευθύνης
—  ιδεολόγος
—  απεικόνηση της φιγούρας του 

«πατέρα».
Ολα αυτά κι άλλα χαρακτηριστι

κά, γίνονται θετικά ή αρνητικά, ανά
λογα με την ποιότητα των οχέσεων 
του ηγέτη με την ομάδα - κόμμα.

Ας προσπαθήσουμε να τ’ αναλύ
σουμε.

Ο δημοκρατικός ηγέτης:

θ )  Ενθαρρύνει και υποστηρίζει 
την ικανότητα λήψης απόφασης κά
θε ομάδας, και των υποδιαιρέσεών 
της, σε ό,τι την αφορά.

Υποδεικνύει μόνο γενικά τα
βήματα και την τακτική γιά την κατά- 
κτηση των στόχων και καθορίζει, σε 
συνεργασία με τα μέλη, οτιδήποτε 
θα βοήθήσει την προώθηση των στό
χων της ομάδας - κόμματος.

Υ )  Αφήνει την ομάδα να κάνει
επιμερισμό καθηκόντων και ευθυ
νών ανάμεσα οτα μέλη της και συμ
μετέχει στις εργασίες της ομάδας,

πράγμα που ενθαρρύνει και βοηθά 
την αποδοτικότητα και αποτελεσμα- 
τικότητά της.

Είναι αντικειμενικός στην
κριτική ή στον έπαινο, εμπνέει εμπι
στοσύνη, έχει αυτοπεποίθηση, επι
μονή, ενεργητικότητα, φαντασία, 
δημιουργικότητα, πειθώ, εμπνέει και 
καθοδηγεί την ομάδα - κόμμα χωρίς 
να αφήσει να αναπτυχθούνε συναι
σθηματικές ή άλλες εξαρτήσεις.

Ο αυταρχικός ηγέτης, αντίθετα:

Καθορίζει ο ίδιος κάθε πολι
τική και πρακτική της ομάδας - κόμ
μα.

β) Καθορίζει ακόμα και τις λε
πτομέρειες της πολιτικής συμπερι
φοράς και των καθηκόντων καθενός, 
αλλά κρατιέται μακριά από κομματι
κές συμμετοχές.

V ) Γίνεται υποκειμενικός στον 
έπαινο ή στην κριτική που ασκεί και 
βέβαια δίνει περισσότερο βάρος 
στην τιμωρία και όχι στην επιβρά
βευση.

Ανάλογη μορφή έχει και ο τρόπος 
καθοδήγησης αλλά και συμπεριφο
ράς της ομάδας - κόμμα.

Η αυταρχική καθοδήγηση μιάς ο
μάδας έχει την δυνατότητα να λύνει 
ίσως ευκολότερα και γρηγορότερα 
κάποια προβλήματα (τα περισσότε
ρα τα δυσκολεύει) , κατακτά ίσως 
κάποιους στόχους που υπηρετούν 
τον αρχηγό. Αλλά επειδή δεν υπάρ
χει συμμετοχή και συνυπευθυνότητα 
ούτε στη λήψη απόφασης, ούτε στο 
θεσμό των στόχων, ούτε στη χάραξη 
στρατηγικής, τα μέλη της αυταρχικά 
καθοδηγούμενης ομάδας γίνονται υ
ποτακτικά, φοβισμένα, πειθήνια, α
ποφεύγουν κάθε κριτική και προβλη
ματισμό, περιορίζουν τις πρωτοβου
λίες τους και έτσι η ομάδα γίνεται 
αναποτελεσματική. Ας μην ξεχνάμε, 
πως ο αυταρχικός αρχηγός «οφεί-
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λει» να κρατά όλα τα θέματα της 
ομάδας - κόμμα στα χέρια του, να 
μην αποκεντρώνει εξουσίες, να μην 
ενημερώνει τα μέλη της ομάδας 
«του» για τις επόμενες κινήσεις, πα
ρά μόνο για το επόμενο βήμα, κι’ 
αυτό την τελευταία στιγμή, να μην 
είναι συμμετοχικός στις εργασίες 
της ομάδας, παρά μονάχα να ’χει την 
κριτική επίβλεψή τους, εφαρμόζον
τας αυστηρά τη μέθοδο της τιμω
ρίας, ή της επιβράβευσης δηλ. της 
ετεροκυριαρχίας!

Ετσι, ο αυταρχισμός της αρχηγι- 
κής —  αυταρχικής καθοδήγησης της 
ομάδας —  κόμμα, δημιουργεί ανα
σφάλεια στα μέλη της, για την θέση 
τους μέσα σ’ αυτή, αφού μένουνε 
απόλυτα εξαρτημένα από τις διαθέ
σεις του αυταρχικού ηγέτη. Σαν ανα
σφαλείς,εξαρτημένες προσωπικότη
τες που γίνονται, αναπτύσσεται στα 
μέλη άγχος, εχθρότητα και επιθετι
κότητα, μέσα κι έξω από την ομάδα, 
είναι συνεχώς δυσαρεστημένα και 
δύσπιστα, αγωνιούν για την προσο
χή, την αποδοχή τους από τον «αρ
χηγό» και την αυλή του, δεν έχουν 
ατομικότητα, αποκτούν μια «ευλύγι
στη» προσωπικότητα έτοιμοι να υπο
ταχθεί σ’ όποιον της προσφέρει ανα
γνώριση. Και βέβαια στα άτομα αυτά 
δεν υπάρχει ούτε ίχνος αναστολής, 
αν τους συμφέρει να προδώσουν τον 
ηγέτη τους ή την ομάδα τους. Κανε- 
νός είδος αυταρχισμός ή συγκεντρω
τισμός εξουσιών δεν προφυλάσσει 
τον ηγέτη από πτώση και προδοσία 
—  ίσα, ίσα που τους αποδυναμώνει!

Η δημοκρατικά καθοδηγούμενη 
ομάδα, είναι «ομαδο-κεντρική». Εν- 
διαφέρεται για το καλό της ομάδας 
και όχι τις επιδιώξεις του ένος ή των 
λίγων. Κάτω απ’ αυτή την συλλογιστι
κή, μπαίνει και ο στόχος και η στρα
τηγική. Ολα αποφασίζονται με συμ- 
μετοχικότητα και συνυπευθυνότητα, 
στηρίζονται σε συντροφικές σχέσεις 
και συνεργασία και δίνουνε στα μέλη 
της ομάδας - κόμμα υψηλή κοινωνι
κοποίηση και βαθύ το συναίσθημα 
του «συν-ανήκω».

Η δημοκρατική καθοδήγηση α
παιτεί ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 
φιλική ατμόσφαιρα, συντροφικότη
τα, διάθεση συνυπευθυνότητας. Α
φήνει και αναπτύσσεται ο κοινωνι

κός έλεγχος. Ολα αυτά δίνουν στην 
ομάδα μεγάλη συνοχή, αντοχή, ε
νεργητικότητα και παραγωγικότητα.

Ο δημοκρατικός αντιαυταρχικός 
αρχηγός —  ηγέτης της ομάδας, ο
φείλει να ενθαρύνει και να στηρίζει 
κάθε ενέργεια και λειτουργία των 
μελών της ομάδας, οφείλει να συζη
τά με τα μέλη της ομάδας όλη την 
πορεία και τη στρατηγική που η ομά
δα θα διαλέξει για να φτάσει το στό-

Μ το κόμμα αποτελεί 
τον κυριότερο χώρο 

έκφρασης και 
πολιτικής 
πρακτικής, 

δημιουργίας ιδεών 
και ιδεωδών, ηγετών 

και ειδώλων, 
πολτικών προτύπων, 

πολιτικής 
συμπεριφοράς, αλλά 

και ανάπτυξης 
πολιτικής 

συνείδησης και 
γνώμης. Γ ι’ αυτό και 

γίνεται διαρκώς 
αντικείμενο 

ενδιαφέροντος και 
έρευνας από τις 

κοινωνικές 
επιστήμες. §9

χο της, οφείλει να ενθαρρύνει για 
αποκέντρωση ευθυνών, για αυτο
διοίκηση και αυτοδιαχείρηση, συν
τροφικό μοίρασμα της εργασίας, ι
σότιμη συμμετοχή σ' αυτήν. Ακόμα, 
ο δημοκρατικός ηγέτης πιστεύει πως 
δεν είναι αναντικατάστατος και οδη
γεί τα μέλή της ομάδας στην αυτε
νέργεια και αυτοδυναμία, όπου επί
σης οφείλει —  μέσω δημοκρατικών 
διαδικασιών —  να βοηθά την ωρί- 
μανση και εξέλιξη των στελεχών της 
ομάδας, από τα οποία θα ξεπηδήσει 
ο επόμενος αρχηγός.

Η Δημοκρατία είναι παραγωγική. 
Αν η «ποσότητα» της παραγωγικότη
τας φανεί ποτέ πως είναι μικρότερη 
της ποσότητας, που παράγει μια αυ
ταρχικά διοικούμενη ομάδα, αυτό εί
ναι επιφανειακό, όχι αληθινό, αφού 
τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα που 
αναπτύσσονται στην δημοκρατική ο
μάδα είναι περισσότερα, ουσιαστι
κότερα, αποδοτικότερα. Στη δημο
κρατική ομάδα υπάρχουνε ιδέες δη
μιουργικές και παραγωγικές, που 
δεν αναπτύσσονται στις αυταρχικές 
ομάδες. Και κάτι ακόμα : η αυταρχι
κή ομάδα διαλύεται με την απώλεια 
του αρχηγού - ηγέτη, επειδή υπάρχει 
μονάχα χάρι σ’ αυτόν! Η δημιουργική 
ομάδα υπάρχει μέσω και χάρι στην 
ίδια την ύπαρξή της και έτσι εξακο
λουθεί να υπάρχει και να δημιουργεί 
και χωρίς τον αρχηγό!

Είναι βασικό, η αποτελεσματική 
καθοδήγηση της ομάδας - κόμμα να 
γίνεται από μια ηγεσία δημοκρατικά 
και νόμιμα εκλεγμένη. Και θα πρέπει 
να περιέχει δύο σημαντικά στοιχεία: 
τη συναίνεση και τη σαφήνεια και 
ως πρός τις επιλογές και ως πρός το 
περιεχόμενο των επιλογών της. Αυτό 
οδηγεί στην σχετική, αποδοχή του 
ρόλου του από το μέλος - άτομο της 
ομάδας - κόμμα.

Διαλυτική για τη δομή και αποτε- 
λεσματικότητα της ομάδας, είναι η 
ύπαρξη άλυτης διαφωνίας σε συνάρ
τηση με τις προσδοκίες των μελών 
της ομάδας - κόμματος, ιδίως όταν 
οι προσδοκίες αυτές υπηρετούνε 
στενά ατομικά ή συντεχνιακά συμφέ
ροντα και οδηγούν τα μέλη στον αν
ταγωνισμό. Για να σωθεί η ύπαρξη 
της ομάδας, πρέπει να λυθούν οι 
διαφωνίες και να μειωθεί ο ανταγω
νισμός. Βέβαια, τα ατομικά συμφέ
ροντα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό 
με τα ομαδικά, για να οδηγήσουν το 
άτομο σε μια ομάδα, αλλά δεν είναι 
απαραίτητο να ταυτίζονται απόλυτα 
με αυτά της ομάδας. Απαραίτητο 
στοιχείο για τη λύση των διαφωνιών 
και τη μείωση του ανταγωνισμού, 
θεωρείται η συμμετοχή στη λήψη α
πόφασης και η συνυπευθυνότητα 
στη διεκπαιρέωση της απόφασης α
πό όλα τα μέλη της ομάδας. Ολα 
αυτά βαθαίνουν το συναίσθημα του 
«συν-ανοίκειν» στα μέλη της ομά-



δας, απομυθοποιούν και αποδυνα
μώνουν τη διαφωνία και τον ανταγω
νισμό και αναπτύσσουν την κοινωνι
κοποίηση και των ατόμων και των ο
μάδων.

Αναπτύσσουν δηλαδή, «θετική 
στάση» (Α. ΡΑΝΝΕΥ)* * *

—  έναντι του κόμματος και της 
ηγετικής ομάδας,

—  έναντι της ιδεολογίας του κόμ
ματος και της στρατηγικής του σε 
σχέση με τον τόπο και τον χρόνο 
άσκησής της,

—  έναντι της ταυτότητας του 
κόμματος σε συνάρτηση με τις γενι
κά παραδεκτές ηθικές και φιλοσοφι
κές αξίες, τις κοινωνικές θέσεις, την 
ιδεολογία που υπηρετεί το κόμμα και

—  διαμορφώνεται έτσι η διάθεση 
για δραστηριοποίηση του πολίτη στο 
κόμμα.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί 
ενώ μετά κυρίως τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, παρατηρήθηκε μια μαζική 
κινητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι 
όλο και συχνότερα αλλά και εντονό
τερα «ανακοίνωναν» τις απόψεις, τις 
διαφωνίες τους, το ενδιαφέρον τους 
για την διάσωση αξιών και έκφραζαν 
την κριτική παρουσία τους ενάντια 
σε κάθε κρατική αθλιότητα —  σήμε
ρα, μετά από πολλές απογοητεύσεις 
από τους κομματικούς μηχανισμούς 
και πρακτικές, μέσα από μια έντονη 
δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουρ
γίας των κομμάτων και της δυσλει
τουργίας των θεσμών και τον εμπαι- 
γμό των ιδεολογιών, οδηγούνται 
στην κοινωνική καταστροφή, πολιτι
κή παθητικοποίηση.

Ενώ δηλαδή, ο ενεργός πολίτης, 
διεκδικεί:

—  συλλογικότητα στην αντιμετώ
πιση της κοινωνικής κρίσης, που δεν 
μπορεί να διευθετηθεί με ατομικές 
πρωτοβουλίες,

—  συλλογικότητα στην πράξη, 
δηλαδή στην ανάπτυξη και εκσυγ
χρονισμό της λειτουργίας των θε
σμών, προσπάθεια απαλλαγής από 
τον παραγοντισμό και ανάπτυξης της 
πολύπλευρης αυτοδιαχείρησης,

—  συνδιαμόρφωση της κοινής ι
δεολογίας

—  συμμετοχή στην οργάνωση 
της ομάδας - κόμματος για την υπη
ρέτηση των παραπάνω στόχων, συγ

χρόνως, δέχεται από τα κόμματα 
μιαν αυταρχική διαχείρηση της πολι
τικής και κοινωνικής καθημερινότη
τας και της προσπάθειας προσέγγι
σης των λαϊκών προβλημάτων.

Αυτό δημιουργεί στον πολίτη ένα 
αίσθημα αδυναμίας κατανόησης των 
κοινωνικών γενόμενων και μια αί
σθηση αδυναμίας γνώσης των, που 
τον οδηγεί στον λεγόμενο «κοινωνι
κό αναλφαβητισμό» (HORN 1969), ο

éé Αντίθετα, η 
αυταρχική εξουσία, 
σπέρνει και θερίζει 

δυσπιστία,
καταστρέφοντας έτσι 

τις αξίες που 
αποτελούνε το 

συνδετικό κρίκο της 
ομάδας - κόμματος. 
Οσο πιο αυταρχική 
γίνεται η εξουσία, 

τόσο περισσότερες οι 
σκιές και τα στεγανά 
που δημιουργούνται 

γύρω της και 
παραμορφώνουνε 

κάθε ιδέα και 
ιδεολογία,

οποίος ασφαλώς δεν «καλύπτεται» 
με την δυνατότητα που δίνεται στον 
πολίτη να παίρνει μέρος στις εκλο
γές!

Ο «κοινωνικός αναλφαβητισμός» 
υπερτρέφεται τεχνιέντως για να ευ
κολύνει την ποδηγέτηση,το «μανου- 
βράρισμα» της κοινής γνώμης —  αν
τί της ελεύθερης και ενήμερης δια
μόρφωσής της, προσωποποιούνται 
τα προβλήματα και η πολιτική, ο δε 
λαϊκισμός παίρνει τη θέση της πρα
γματικής λαϊκής άποψης.

Ετσι, ο πολίτης δεν αφήνεται να 
βιώσει την πολιτική καθημερινότητα 
(LEFEBVRE 1975) δεν μπορεί να γί

νει ικανός να συνδιαμορφώσει την 
πραγματικότητά του, παθητικοποιεί- 
ται και, αφού δεν μπορεί να γίνει 
συμμετοχικός, γίνεται επιθετικός (0- 
5ΘΟΟΟ 1963).

Οι προτάσεις βγαίνουν από όσα 
μέχρι τώρα εκφράσαμε. Χωρίς φόβο 
και πάθος. Μα με την απελπισμένη 
αποφασιστικότητα αυτού που βλέπει 
και βιώνει την κρίση, πιστεύει πως 
ανιχνεύει τα αίτιά της και νιώθει να 
αποδυναμώνεται η κραυγή του μέσα 
από την κομματική αυταρέσκεια και 
ευδαιμονία —  όχι απαραίτητα μονά
χα του κόμματος στο οποίο ανήκει.
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Τ α πολιτικά 
κόμματα

και οι εκλογικές τους 
καμπανιές

Του Θάνου 
Καπρέλη

ϋ  Το ερώτημα που μας απασχολεί 
είναι κατά πόσο αυτά 

τα κοινωνικά πορτραίτα ή 
στιλ ζωής επηρέασαν 

τα πολιτικά κόμματα στο σχεδίασμά 
όχι μόνο των πολιτικών 

τους εκστρατειών αλλά και 
στην εφαρμογή 

μακρόπνοων στρατηγικών 
σχεδιασμών που

να διατηρούν αυτό το πολιτικό κόμμα, 
πάντα σύγχρονο, 

ανανεωμένο και ευέλικτο. 99

Δ
εν είναι δυνατό να γνωρί
ζουμε σήμερα τα εξελικτικά 
ρεύματα που διέπουν την 
κοινωνία μας, αυτή την κοι
νωνία με την κρίση των 

αξιών και της ιδεολογίας, που την 
αποσταθεροποιούν και ετοιμάζουν 
την αυριανή της εικόνα, χωρίς να λαμ
βάνουμε υπόψη τα στερεότυπα, τις 
επικρατούσες ιδέες, και τις ήδη 
υπάρχουσες γενικές κατατάξεις του 
τρόπου ζωής, του τρόπου σκέπτεσθαι 
και του τρόπου φέρεσθαι του Ελληνα.

Κάτω από την πίεση της κρίσης, η 
κοινωνία τμηματοποιείται,οι κοινω
νικές τάξεις επαναπροσδιορίζονται 
και ανακατατάσσονται, τα στύλ ζωής 
πολλαπλασιάζονται και διαφορο
ποιούνται, τάσεις μοντέρνες συγ
κρούονται και συγχέονται με τις συν
τηρητικές.

Και ενώ οι αναλύσεις και μετρή
σεις του κοινωνικού συνόλου γίνον
ταν μέχρι σήμερα στη χώρα μας και 
γίνονται ακόμη, βασισμένες σε κα
θαρά δημογραφικά στοιχεία, σε κατη
γορίες επαγγελμάτων, σε στοιχεία 
ύψους εισοδήματος και στην κλασική 
τμηματοποίηση της κοινωνίας μας σε 
εργατική τάξη, μεσαία - αστική τάξη, 
αστική τάξη, παρατηρούνται σήμερα 
κοινωνικά πορτραίτα όπου η κοινωνι
κή ψυχολογία και η αποκωδικοποίηση 
των ευαισθησιών των ατόμων είναι το 
ίδιο σημαντική όσο και η ανάλυση 
εισοδημάτων. Μιλάμε λοιπόν για τον 
«Νεοέλληνα», για τον «Ηθικό», για 
τον «Νεόπλουτο», για τον «Επειδι- 
ξία», για τον «Φιλόδοξο», για τον 
«Καινοτόμο», για τον «Ζαμανφουτί- 
στα», τον «Αριβίστα», τον «Υλιστή», 
και στον καθένα αναλύονται οι επιμέ- 
ρους ευαισθησίες του, κίνητρα, νοο
τροπία του. Τόσο περιγραφικά προ
σπαθώ να εκφράσω τι εννοώ λέ
γοντας ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΥΛ ΖΩΗΣ, του 
Ελληνα, και όπως αντιλαμβανόμαστε 
μια νέα ομάδα τμηματοποίησης της 
κοινωνίας μας μπορεί να δώσει αντι
κείμενο συζήτησης, ανάλυσης, αντι
παράθεσης, ικανοποίησης αναγκών 
της ή εκμετάλλευσης αυτής.

Το ερώτημα που μας απασχολεί 
είναι κατά πόσο αυτά τα κοινωνικά 
πορτραίτα ή στιλ ζωής επηρέασαν τα 
πολιτικά κόμματα στο σχεδίασμά όχι 
μόνο των πολιτικών τους εκστρα

τειών αλλά και στην εφαρμογή μα
κρόπνοων στρατηγικών σχεδιασμών 
που να διατηρούν αυτό το πολιτικό 
κόμμα, πάντα σύγχρονο, ανανεω
μένο και ευέλικτο.

Πριν όμως προχωρήσω στην ανά
λυση της πρακτικής των βασικών πο
λιτικών κομμάτων της χώρας μας θα 
πρέπει να διευκρινήσω ότι σαν βάση 
αυτής της ανάλυσης θα χρησιμο

ποιήσω τεχνικές του Μάρκετινγκ και 
δη του πολιτικού Μάρκετινγκ.

Θα μιλήσουμε λοιπόν για κατανα
λωτές προϊόντων και υπηρεσιών, για 
καταναλωτές κοινωνικών ιδεών, κοι
νωνικών προβλημάτων, για «κατανα
λωτές πολιτικών κομμάτων»

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι κα
ταναλωτές, στην ευρεία τους έννοια, 
είναι εφοδιασμένοι με μερικούς έμ-
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φυτους και εμπειρικούς μηχανισμούς 
αντίδρασης κατά της χρήσης επιθε
τικών τεχνικών μάρκετινγκ (πχ διαφή
μιση) όπως η επιλεκτική αντίληψη, το 
κριτικό και συγκριτικό πνεύμα, λη- 
σμονιά, η γνωστική ασυμφωνία, δηλα
δή η αμφιβολία μετά την αγορά ενός 
προϊόντος κτλ.

Ετσι, τα πολιτικά κόμματα, όπως 
και οι κοινωνικές ιδέες μην έχοντας 
σε δημοκρατικά καθεστώτα την εξου
σία της επιβολής, πρέπει να «πουλη
θούν».

Επίσης τα πολιτικά κόμματα, που 
λένε ότι είναι στην υπηρεσία του 
λαού, είναι αναγκασμένα, για να πα
ρουσιάζουν τα προγράμματά τους, να 
προσπαθούν να ανιχνεύουν συστημα
τικά τη θέληση και τις ανάγκες αυτών 
που λένε ότι υπηρετούν, με σκοπό την 
καλύτερη ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών.

Η χρησιμοποίηση από τα πολιτικά 
κόμματα της ανάλυσης των στιλ ζωής 
γίνεται κυρίως στο επίπεδο της επι
κοινωνίας. Πράγματι, στο εκλογικό 
Μάρκετινγκ το περίο δράσης είναι 
περιορισμένο τόσο στην επιλογή 
στρατηγικής όσο και στις μεταβλητές 
του μείγματος Μάρκετινγκ (με μείγμα 
μάρκετινγκ εννούμε την πολιτική που 
αφορά το προϊόν, την τιμή διάθεσης, 
τη διανομή του προϊόντος και την επι
κοινωνία με τον καταναλωτή).

Η ανάλυση λοιπόν της «εκλογικής 
αγοράς» βάσει των κοινωνικών πορ- 
τραίτων μπορεί να βοηθήσει σημαντι
κά στην επίλυση αυτών των προβλη
μάτων και να πώς:

Βοηθώντας σε καλύτερη
γνωριμία του εκλογικού σώματος, 
παίρνοντας υπόψη τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές αξίες που υπάρχουν σε 
εξέλιξη στη χώρα μας. Αυτή η ανά
λυση εμφανίζει τα κοινά σημεία και 
τις αποκλίσεις που υπάρχουν με τα 
προγράμματα των κομμάτων και τις 
προσωπικότητες των υποψηφίων και 
επιτρέπει να προσδιοριστούν με πε
ρισσότερη ακρίβεια η επιλογή του 
άξονα δράσης και των θεμάτων που 
θέλουμε να προβάλλουμε κατά την 
προεκλογική εκστρατεία.

Η γνώση των χαρακτηρι
στικών του τρόπου ζωής, της κατα

νάλωσης, της ψυχολογίας των δια
φορετικών στόχων, σε περιγραφικό 
βέβαια επίπεδο, επιτρέπει τη μεγι
στοποίηση επιτυχίας στην επιλογή 
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Τα νέα κόμματα
Η εφαρμογή του νέου εκλογικού 

συστήματος στις τελευταίες εκλογές 
(Ιούνιος —  Νοέμβριος '89, Απρίλιος 
’90) επέτρεψε να εμφανιστούν κόμ
ματα που οι ψηφοφόροι τους δεν 
εκφράζονται από την κλασική πολιτι
κή ιδεολογία των αμιγώς πολιτικών 
κομμάτων (Δεξιά, Κέντρο, Κέντρο
—  Αριστερά, Παραδοσιακή Αρι
στερά), αλλά αντιπροσωπεύουν κοι
νωνικά ρεύματα της κοινωνίας, δη
λαδή νέα κοινωνικά πορτραίτα που 
δεν ελήφθησαν υπόψη από τους με
γάλους πολιτικούς συνδιασμούς. Εί
ναι π.χ. τα Οικολογικά κινήματα, 
Θρησκευτικά κόμματα, το Κόμμα 
των Ελλήνων Κυνηγών κ.τ.λ..

Εαν εμπειρικά αναλύσουμε τους 
ψηφοφόρους από τα κινήματα των 
οικολόγων θα παρατηρήσουμε ότι 
πρόκειται για άτομα που ζουν στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, νέοι στην ηλι
κία, φοιτητές, διανοούμενοι, αστοί 
περιθωριακοί.

Δεν πιστεύουν σε τίποτα συγκε
κριμένο και κυρίως στον πολιτικό 
λόγο και αρνούνται τα κατεστημένα
—  παλιά κοινωνικά μοντέλα. Δίνουν 
έμμεση προτεραιότητα στο «ΣΗ
ΜΕΡΑ» σε σχέση με το «ΑΥΡΙΟ» και 
το «ΘΑ».

Υπήρχε, λοιπόν, ένα πιθανό 
τμήμα της «εκλογικής» αγοράς το 
οποίο δεν ανιχνεύτηκε έγκαιρα από 
μεγάλα πολιτικά κόμματα, ή και αν 
αυτό έγινε δεν υπολογίστηκε σο
βαρά η ποσοστιαία δύναμή του με 
αποτέλεσμα οι καμπάνιες των μεγά
λων πολιτικών κομμάτων και τα προ- 
γράμματά τους να μην απευθύνονται 
σε αυτό το τμήμα της αγοράς.

Τα καταδικασμένα κόμματα
Το μέλλον και η επιβίωοη των πο

λιτικών κομμάτων εξαρτάται από το 
κατά πόσο είναι σε θέση να πιάνουν

το παλμό της μετεξελισσόμενης κοι
νωνίας δηλαδή να ανιχνεύουν, να 
μετρούν, να ανταποκρίνονται στις 
νέες αυτές Κοινωνικές Τάσεις.

Ο νόμος του Μάρκετινγκ για τα 
εμπορικά προϊόντα ισχύει αμείληκτα 
και για πολιτικά κόμματα.
Εαν δεν μπορούν να ικανοποιούν τις 
ανάγκες της αγοράς, δηλ. του εκλο
γικού σώματος είναι καταδικασμένα 
να αφανιστούν.

Θα πρέπει να δούμε ότι και τα 
πολιτικά κόμματα, όπως και τα 
προϊόντα, έχουν έναν κύκλο ζωής.

Μετά την ωριμότητα ενός κόμ
ματος, η χρονική διάρκεια της 
οποίας είναι μακρόχρονη, και εφ ’ 
όσον το κόμμα αυτό δεν μετεξελι- 
χθεί με τους ίδιούς ρυθμούς με τα 
κοινωνικά ρεύματα, θ’ αρχίσει η 
πτώση, μέχρι την εξαφάνισή τους.

Η ΕΔΗΚ είχε περάσει στην φάση 
της πτώσης από τις εκλογές του 
1977. Η ηγεσία της δεν ανανέωσε το 
προϊόν, δεν μετεξέλιξε το κόμμα 
αυτό, δεν προσδιόρισε την ιδεολογι
κή του ταυτότητα μεταξύ των άλλων 
πολιτικών συνδυασμών και οδηγή
θηκε στην εξαφάνιση. Αν θα έπρεπε 
να αναφέρουμε αντίστοιχες περι
πτώσεις, ο κατάλογος θα είναι με
γάλος. Για το κάθε ένα υπάρχουν 
αναμφισβήτητοι και ειδικοί λόγοι 
που αιτιολογούν την εξαφάνιση 
τους.

Το Κ.Κ.Ε. και ο Συνασπισμός 
της Αριστερός και της 

Προόδου
Το Κ.Κ.Ε., ανέκαθεν, ήταν το 

κόμμα με σαφή ιδεολογία και συγκε
κριμένη ομάδα —  στόχο των ψηφο
φόρων που απευθύνονταν. Δεν ήταν 
Κόμμα εξουσίας και οι καμπάνιες 
του δεν την πρόβαλαν στο πρόγραμ
μά τους. Κύριο μέλημα της στρατη
γικής του κόμματος ήταν να είναι 
ισχυρότερο στην εκπροσώπηση στη 
Βουλή όταν όλα τα εκλογικά αποτε
λέσματα ήταν καθοδικά.

Αντί η ηγεσία να προσπαθήσει να 
αναλύσει την τάση φυγής των ψηφο
φόρων του Κ.Κ.Ε. εκ των ένδον, να 
εστιάσει τους λόγους (φαινόμενο
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που ίσχυε σε όλα τα Ευρωπαϊκά Κομ
μουνιστικά Κόμματα εκτός του Ιταλι
κού), προσπαθούσε να κρατήσει αυ
τούς που έμεναν καταγγέλοντας 
τους αποχωρήσαντες, διαγράφοντας 
τους διαφωνούντες και πλασσά- 
ροντας το κόμμα αυτό σαν τον μονα
δικό εκπρόσωπο της τάξης, σαν τον 
μοναδικό υπερασπιστή της αρι
στερής ιδεολογίας.

Χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να 
αντιληφθεί μέρος της ηγεσίας του 
ότι το «προϊόν» είναι πεπαλαιωμένο, 
ότι οι ψηφοφόροι αλλάζουν, τα 
αδελφά κόμματα στο εξωτερικό άλ
λαξαν, μετεξελίχθηκαν, μετονομά
στηκαν, για ξεκινήσει τολμηρά στις 
ημέρες μας, στην Προσυνεδριακή 
διαδικασία, αυτό που θα έπρεπε να 
είχε ξεκινήσει από καιρό. Ενα νέο 
σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κομμουνιστικό 
Κόμμα, απαγκιστρωμένο από την απ’ 
ευθείας γέφυρα με την Σοβιετική 
Ενωση.

Παρόλ’ αυτά δεν πιστέυω ότι οι 
σημερινές εξελίξεις στο Κ.Κ.Ε. είναι 
αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης 
του εκλογικού του σώματος, και των 
αναγκών του, ούτε των κοινωνικών 
στιλ ζωής των πιθανών ψηφοφόρων 
του.

Απλώς το Κ.Κ.Ε. τους τελευ
ταίους μήνες βιάζεται να προσαρμο
στεί στις παγκόσμιες αλλαγές που 
συντελούνται. Αντιλήφθηκε η ηγεσία 
του ότι αν στις 2 τελευταίες εκλο
γικές αναμετρήσεις το Κ.Κ.Ε. κατέ
βαινε χωρίς την κάλυψη του «Συνα
σπισμού», ήταν ένα καταδικασμένο 
κόμμα.

Δικαιώνεται έτσι, η διαύγεια της 
ηγεσίας ΕΑΡ, που πιάνοντας τα μη
νύματα των καιρών από το 1985 και 
μετά έκανε τολμηρά ανοίγματα, και 
προτάσεις προς κοινωνικά πορ- 
τραίτα ψηφοφόρων της Αριστερός 
που δεν μπορούσαν να εκφραστούν 
από το πατροπαράδοτο Κ.Κ.Ε..

Πως εξηγούνται τα παραπάνω σε 
σχέσει με τα κοινωνικά στιλ ζωής;

Το Κ.Κ.Ε. χρησιμοποιούσε έμ
μεσα την έννοια του κοινωνικού πορ- 
τραίτου.

Αυτό που δεν αντιλήφθηκε είναι 
ότι αυτά αλλάζουν. Το εκλογικό 
σώμα του Κ.Κ.Ε. πλησίαζε σε άτομα 
με κοινωνική συμπεριφορά που θα

την ονόμαζα «κοινωφελισμού». 
Εχουν τάση να εκφράζονται με ένα 
«επιθετικό συντηρητισμό», θα έλεγα 
είναι δεμένοι με την οικογένεια, δεν 
τους αρέσουν τα επιφανειακά πρά
γματα, πιστεύουν πολύ στις αξίες και 
την προσωπική αναγνώριση.

Από πολιτικο-ιδεολογικής
πλευράς δέχονται την τήρηση της ιε
ραρχίας, τον συγκεντρωτισμό και τον 
αυταρχισμό. Αυτό που δεν αντιλή- 
φθηκε, ή δεν θέλησε να αντιληφθεί 
είναι ότι αυτή η κοινωνική ομάδα 
βρίσκεται συνέχεια τα τελευταία 10 
χρόνια σε συνεχή αριθμητική συρί- 
κνωση.

Από πολιτικής πλευρά το Κ.Κ.Ε., 
μετά από μια φάση ανοίγματος (υπο
χρεωτικά λόγω των 3 τελευταίων 
εκλογικών αναμετρήσεων), αλλά και 
λόγω:

θ )  της «γεύσης» της εξουσίας

των πολιτικών εξελίξεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθεί τις 
τελευταίες ημέρες να επαναπρο
σδιοριστεί.

Κίνηση, όμως, που δεν έγινε 
ομαλά δηλ. ταυτόχρονα με την μετε
ξέλιξη των κοινωνικών ρευμάτων των 
ψηφοφόρων του (όπως στην ΕΑΡ 
π.χ.), αλλά φαίνεται σαν να σύρεται 
σε αυτή την λύση, παρασυρόμενο 
από τα γεγονότα.

Πίσω δεν μπορεί να κάνει γιατί θα 
οδηγηθεί στην εξαφάνισή του.

Μπροστά ναι, αλλά θα πρέπει να 
βρει ένα καθαρό positioning της 
ιδεολογικής του ταυτότητας που θα 
το διαφοροποιεί από την ΕΑΡ, η 
οποία το έχει από την ίδρυσή της και 
μετά. Θα είναι αρκετά δύσκολο να 
το πετύχει στα πλαίσια του Συνασπι
σμού.

Οσον αναφορά την περίπτωση 
του «Συνασπισμού της Αριστερός» 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κριτική 
της πορείας του, μέχρι σήμερα, 
λόγω της πολύ πρόσφατης σύστασής 
του.

Επί πλέον δεν είναι, προς το πα
ρόν τουλάχιστον, ένα κόμμα αλλά 
ένας πολιτικός εκλογικός συνδυα
σμός κομμάτων.

Εμφανίζεται να καλύπτει τα κενά
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του Κ.Κ.Ε., παίρνοντας την μον
τέρνα, τεχνοκρατική και διανοού
μενη αντίληψη της ΕΑΡ απορί- 
πτοντας παλιά κατεστημένα. Μπο
ρούμε να σημειώσουμε ότι έγιναν 
προσπάθειες προσέγγισης των ψη
φοφόρων των, χρησιμοποιώντας 
στρατηγικές επικοινωνίας αρκετά 
επηρεασμένες από μοντέλα κοινωνι
κού στιλ ζωής (στις 2 τελευταίες 
εκλογικές αναμετρήσεις).

Αντιθέτως στις εκλογές της 18 
Ιουνίου 1989, η προσπάθεια προ- 
σελκύσεως μέρους ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση της εκλογικής 
του βάσης, έχοντας το ίδιο αντί—  
ΠΑΣΟΚ σύνθημα με την Ν.Δ., (κλέ
φτες —  κάθαρση κ.τ.λ.) απέτυχε, 
ακριβώς γιατί δεν είχε μελετηθεί η 
κοινωνική συμπεριφορά των ψηφο

φόρων του ΠΑΣΟΚ.
Το αποτέλεσμα φάνηκε στις 

εκλογές του Νοεμβρίου 1989, όπου 
ο Συνασπισμός, λαμβάνοντας το μή
νυμα και ενεργώντας ταχύτατα, δια
φοροποίησε τη στρατηγική του, και 
μπόρεσε να σταθεροποιήσει την 
πτώση του ποσοστού του στις 
εκλογές του Απρίλη 1970.

Θα μπορούσα να συνοψίσω λέ
γοντας ότι η λάθος επιλογή στρατη
γικής του Συνασπισμού στις εκλογές 
του Ιούνη 1989, ωφέλησε κατά 95% 
την Ν.Δ. και όχι την διεύρυνση της 
δικής του δύναμης.

Το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ το μοναδικό κίνημα, 

φαινόμενο για πολλούς, λαμβά

νοντας υπόψη την ανάγκη μετασχη
ματισμού της μεταδικτατορικής Ελ
λάδας που πήγαζε από το μεγαλύ
τερο μερίδιο του ελληνικού λαού, 
κατόρθωσε σε 8 χρόνια από την 
ίδρυση του να έρθει στην εξουσία 
και να κυβερνήσει την χώρα για άλλα 
τόσα χρόνια.

Ας δούμε αυτή την πορεία, πάντα 
μέσα από την οπτική γωνία του θέ
ματος που αναπτύσσω.

Την εποχή όπου το Πολιτικό και 
Εκλογικό Μάρκετινγκ δεν είχαν σχε
δόν εμφανιστεί στην Ευρώπη, την 
εποχή όπου η έννοια της τμηματο- 
ποίησης του εκλογικού σώματος σε 
κοινωνικά πορτραίτα δεν είχε ακου
στεί, η ηγεσία του εφάρμοσε, κατά 
κάποιο τρόπο, την ανάλυση της τότε 
κοινωνικής συμπεριφοράς, των Ελ-

λήνων. Η πολιτική διαύγεια της ηγε
σίας του ΠΑΣΟΚ για την δεκαετία 
που ερχόταν, υπερκέρασε τις καλύ
τερες αναλύσεις που θα μπορούν να 
υπάρξουν την εποχή εκείνη. Επιασε 
το σφυγμό και το μεγαλύτερο φάσμα 
αναγκών της κοινωνίας λαμβάνοντας 
υπόψη τα μεγάλα προβλήματαα του 
τόπου και τα κάλυψε από την ιδρυτι
κή του διακύρυξη,

—  ανάγκες εκσυγχρονισμού της 
οικονομίας μέσα από δικαιότερη κα
τανομή των εισοδημάτων

—  ανάγκες ίδρυσης κράτους 
πρόνοιας

—  ανάγκες αποκέντρωσης της 
κεντρικής διοίκησης (OTA κ.τ.λ.)

—  ανάγκες στήριξης του πληθυ
σμού στην περιφέρεια κ.ο.κ.
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Ολες αυτές οι ανάγκες κάλυπταν 
τα περισσότερα, κοινωνικά στιλ των 
Ελλήνων, σωστά επεξεργασμένες 
ενσωματώθηκαν σε απόλυτη αρμο
νία με τις ιδεολογικές θέσεις του κι
νήματος.

Κατ’ αρχάς η επιλογή της λέξης 
«Κίνημα» και όχι «Κόμμα» δείχνει 
την δυναμική αυτού του πολιτικού 
φορέα και όχι κάποια στατικότητα 
που εμπνέει η λέξη «κόμμα». Δεί
χνει, αλλά και δέχεται, τα διάφορα 
ιδεολογικά ρεύματα που υπάρχουν 
κάτω από το «Κίνημα».

Μέσα λοιπόν και από τον τίτλο 
του, από το «Κίνημα», υπάρχει έν
νοια της κινητικότητας, της Αλλαγής 
από την «Μεταρρύθμιση», ο λαός 
επαναλάμβανε τη λέξη «Αλλαγή» 
από το κατεστημένο , κυρίαρχο σύν
θημα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ 
μέχρι των ημερών μας.

Και όταν τελευταία έγινε η προ
σπάθεια αντικατάστασης της «Αλ
λαγής» από τη «Μεταρρύθμιση», ο 
λαός επαναλάμβανε τη λέξη «Αλ
λαγή» γιατί ο λαός (βλ. λήθη), δεν θα 
βλέπει ποτέ την τέλεια αλλαγή (και 
δεν θα είναι δυνατόν να υπάρξει), θα 
απαιτεί καθημερινά, το ΠΑΣΟΚ θα 
«αφουγκράζεται» και θα «ικανο
ποιεί» αυτές τις ανάγκες στο μέτρο 
του δυνατού.

Αυτή η συνεχής επανατροφοδό- 
τηση (feed back) του συστήματος 
συνδυασμένο με την κατά δύναμη 
εμπειρία είναι που τροφοδοτούσε το 
ΠΑΣΟΚ, το ανανέωνε το έκανε να 
είναι ζωντανό, δυναμικό μπροστά 
στην πρόκληση —  ανάγκη αλλαγής 
της νοοτροπίας των Ελλήνων και της 
κοινωνίας.

Αυτό το σύστημα θα μπορούσε, 
θεωρητικά, να λειτουργεί στο διη
νεκές εάν το σύστημα ολοκληρώνο- 
ταν με μία βασική μεταβλητή! Η με
τεξέλιξη του ίδιου του Φορέα.

Τι εννοώ! Αφουγκράζομαι, δηλ. 
ανιχνεύω ανάγκες, προσπαθώ να τις 
ικανοποιήσω δηλαδή παράγω ένα 
προϊόν και το διαθέτω σε αυτούς 
που το ανίχνευσα προς ικανοποίησή 
τους.

Το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε, συστημα
τοποίησε τις ανάγκες της Ελληνικής 
κοινωνίας. Με την επικοινωνία με 
τον λαό πρόβαλε λύσεις και προτά-

PCI. Lontano dagti mtrighi.
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σεις που συνειδητά πίστευε. Η ικα
νοποίηση όμως των αναγκών προσέ- 
κρουσε σε αστάθμητους παρά
γοντες:

—  είχε την δυνατότητα (παρα
γωγή), ή θα έπρεπε να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες με κοινοπραξίες; (π.χ. 
Αλλά Αριστερά Κόμματα).

—  είχε την υποδομή; την εμπει
ρία;

Υπήρχαν οι προϋποθέσεις (από 
πλευράς πόρων) που θα κάλυπταν τα 
«προϊόντα» που ήταν προς διάθεση 
στον ελληνικό λαό;

Με αυτές τις επισημάνσεις, πα
ραλληλισμούς και ερωτήματα φθάνω 
στην ανάλυση του 2ου μεγάλου στα
θμού του ΠΑΣΟΚ.

Η 2η αυτή μεγάλη περίοδος χα
ρακτηρίζεται από λάθη στρατηγικής 
αλλά και τακτικών κινήσεων που 
απορρέουν από τα παραπάνω ερω
τήματα. Αυτά τα λάθη οδήγησαν και 
σε εκλογικές καμπάνιες, καθ’ όλα 
καλά σχεδιασμένες αλλά χωρίς η πο
λιτική επικοινωνίας να εναρμονίζεται 
με την αγορά - στόχο (τους ψηφοφό
ρους), χωρίς να λαβαίνει υπόψη την 
μετεξέλιξη των αναγκών και του κοι
νωνικού προφίλ του εκλογικού 
σώματος και κυρίως χωρίς να υπάρ
χει αντιστοιχία του μηνύματος με την 
κυβερνητική πρακτική ατόμων και 
θεσμών (βλ. προπαγάνδα).

Αυτή η σύγχιση οδήγησε στην 
αποδοχή και επισημοποίηση ενός 
κόμματος που ημέρα με την ημέρα 
εμφανιζόταν όλο και πιο αστικό.

Οδήγησε σε εκφράσεις φαινομέ
νων λαϊκισμού, δηλαδή στη δημιουρ
γία κοινωνικών προφίλ που υπερ- 
σκίασαν τη φυσιολογική μετεξέλιξη 
των κοινωνικών ρευμάτων.

Οδήγησε στην πλήρη αποδιοργά
νωση και ουσιαστικά διάλυση των το
πικών οργανώσεων, βασικά κύτταρα 
πολιτικής ζύμωσης και διαλόγου 
αλλά κυρίως βασική πηγή εμπει
ρικής άντλησης των νέων κοινωνικών 
πορτραίτων που δημιουργούνται 
ώστε το ίδιο το όργανο να μπορέσει 
να μετεξελίσσεται.

Με λίγα λόγια οδήγησε το «Κί
νημα» σε «Κόμμα» με την έννοια της

στατικότητας που το περιέγραψα πιο 
πάνω.

Ας δούμε λοιπόν τις ασυμφωνίες 
της πολιτικής επικοινωνίας του ΠΑ
ΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές, από 
το 1985 και μετά.

1985: «Για ακόμη καλύτερες 
μέρες»

Αμέσως μετά τις εκλογές, η κυ
βερνητική πρακτική ήρθε σε πλήρη 
αντίθεση με το σύνθημα αυτό.

Ο έμφυτος και εμπειρικός μηχα
νισμός αντίδρασης και προστασίας 
του ψηφοφόρου (καταναλωτής), που 
ανέφερα στην αρχή, δηλ. η επιλε
κτική αντίληψη, και η «γνωστική α
συμφωνία» (dissonance cognitive) 
δούλεψαν από τότε αρνητικά για το 
Κίνημα.

Αντίθετα το κριτικό και συγκριτι
κό πνεύμα και η λησμονιά δούλεψαν 
θετικά.

Στις εκλογές του 1985 αλλά κυ
ρίως στις εκλογές του Ιούνη 1989 το 
ΠΑΣΟΚ επικοινώνησε με τους ψη
φοφόρους του πάνω σε 2 άξονες.

Προστασία του αρχηγού του 
και του κυβερνητικού έργου προ
βάλλοντας ότι είναι το μοναδικό 
κόμμα με το μοναδικό ηγέτη που θα 
μπορούσε να κυβερνήσει. Η προπα
γάνδα όμως των υπολοίπων κομμά
των είχε κάνει τη ζημιά της.

Αναγέννηση του Κινήματος, 
δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμοί, 
ήθος, και ύφος εξουσίας.

Αυτή όμως η πολιτική επικοινω
νίας δεν έπειθε πλέον, το ΠΑΣΟΚ 
είχε ρωγμές δεν είχε αναγεννηθεί 
όπως πρέσβευε. Απλώς, είχε προ
σπαθήσει να εμφανιστεί στις 
εκλογές μετά από ένα κακοφτια
γμένο «λίφτινγκ».

Η προσπάθεια να εμφανιστεί σαν 
«ήρεμη δύναμη» σε σχέση με την 
κοινωνική αναταραχή που επικρα
τούσε (σκόπιμη δημιουργία αυτού 
του κλίματος από τα αντίπαλα κόμ
ματα), δεν έπειθε τους αναποφάσι
στους.

Η «Μεταρρύθμιση» στη θέση της 
«Αλλαγής» δεν μπόρεσε να προσφέ
ρει στον ψηφοφόρο τίποτα παρα
πάνω.

Αντιθέτως, του επέφερε σύγχιση. 
(Η Αλλαγή πέτυχε; Απέτυχε; Και 
τώρα έχουμε Μεταρρύθμιση;).

Ο έλεγχος των κοινωνικών ρευ
μάτων είχε χαθεί γιατί δεν είχαν ανι- 
χνευτεί.

Για να συνοψίσω, η όλη πολιτική 
επικοινωνίας είχε έλλειψη συνοχής 
με την κυβερνητική πρακτική, τη με
τεξέλιξη των μοντέλων κοινωνικής 
συμπεριφοράς και κυρίως τη μετε
ξέλιξη και εκσυγχρονισμό του ίδιου 
του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Νέα Δημοκρατία
Είναι το μοναδικό κόμμα που 

εφάρμοσε, μετά την αποτυχία των 
εκλογών του 1985, ολοκληρωμένο 
μακρόπνοο στρατηγικό πρόγραμμα 
δράσης (πολιτικό Μάρκετινγκ σε αν
τιδιαστολή του εκλογικού Μάρκε
τινγκ που εφάρμοσαν τα άλλα κόμ
ματα) θέτοντας 3 κύριους στόχους.

Να διορθώσει την εικόνα της 
προς τα έξω (μακροχρόνια στρατη
γική)

Να απευθυνθεί σε γεωγρα
φικές περιοχές και κοινωνικά στιλ 
ψηφοφόρων όπου είχε τα μικρότερα 
ποσοστά(μέσω - βραχυχρόνια στρα
τηγική)

Να απαλύνει ορισμένα αντι
κειμενικά μειονεκτήματα του αρχη
γού της τόσο σε εκφραστικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο πολιτικής συμπε
ριφοράς του παρελθόντος (αποστα
σία).

Ο πρώτος στόχος ήταν και ο πιο 
δύσκολος. Δεν νομίζω ότι έχει επι
τευχθεί ακόμα και τα πράγματα είναι 
σαφώς πιο δύσκολα διότι η προσπά
θεια για επίτευξη αυτού έρχεται αρ
κετές φορές σε αντίθεση με την κυ
βερνητική πρακτική αλλά και την οι
κονομική πολιτική που καλείται μόνη
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της να εφαρμόοει η κυβέρνησή της.
Το να προσπαθήσεις να αλλάξεις 

την εικόνα (Brand image) προς τα 
έξω σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. 
Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, 
ανάλογα με την περίπτωση είναι:

—  αλλαγή ονόματος
—  αλλαγή όλων ή μέρους των 

προϊόντων ποιοτικά και τεχνικά
—  αλλαγή συμπεριφοράς αντιλή

ψεων και νοοτροπιών των εργαζομέ
νων

—  αλλαγή του Μάνατζμεντ / ηγε
σίας

—  όλα τα παραπάνω ή συνδυα
σμός αυτών.

Στη Ν. Δημοκρατία δεν υπήρχε 
θέμα αλλαγής του ονόματος. Ηδη η 
μετονομασία της ΕΡΕ σε ΝΔ ήταν 
μια κίνηση προς αυτή την κατεύ
θυνση.

Ούτε ηγεσίας, παρόλο που πολλοί 
στη ΝΔ θα το ήθελαν.

Το πρόβλημα όμως που διαπιστώ
θηκε είναι ότι δεν υπάρχει σαφής 
ιδεολογία του κόμματος. Ο όρος 
«δεξιά», παρόλο που στην ουσία αν
τιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος 
του ελληνικού εκλογικού σώματος, 
δεν έχει ιδεολογικό περιεχόμενο. 
Εκτός αυτού, θυμίζει γεγονότα δυ
σάρεστα για τη νεοελληνική ιστορία.

Επομένως, η προσπάθεια της ΝΔ 
ήταν να εμπλουτιστεί με μοντέρνα 
ιδεολογία και προτάσεις, και επέ- 
λεξε αυτή του νεοφιλελευθερισμού. 
Επίσης να αλλάξει (τα στελέχη της) 
νοοτροπία, αντιλήψεις και συμπερι
φορά. Και εδώ είναι το πιο δύσκολο. 
Παρόλα τα τεράστια κεφάλαια που 
διατέθηκαν για το πέρασμα της ιδεο
λογίας του νεοφιλελευθερισμού, πα
ρόλα τα σεμινάρια «δημοκρατικής 
συμπεριφοράς» που έγιναν σε στε
λέχη της ΝΔ, παρόλη την προεκλο
γική της καμπάνια (Νοέμβρης ’89- 
Απρίλης '90) που βασίστηκε σε κάτι 
το καινούργιοι (Νέες Ιδέες, Νέοι Αν
θρωποι, ο κόσμος αλλάζει κτλ), ο 
στόχος αυτός δεν έχει ακόμα επιτευ
χθεί. Και καθίσταται πολύ πιο 
δύσκολος για να επιτευχθεί από τη 
θέση που έχει σήμερα η ΝΔ σαν 
κόμμα εξουσίας.

Διότι η πρακτική ενός μεγάλου 
μέρους των στελεχών της θυμίζει 
αυτή ακριβώς την εικόνα που η ΝΔ

προσπαθεί να αλλάξει και κινδυνεύει 
να γκρεμίσει μια ολόκληρη δετή του
λάχιστον προσπάθεια για την επί
τευξη αυτού του στόχου. «Οι Δεξιοί 
ή θα γίνουν ακροδεξιοί και θα καλυ
φθούν από ένα πολιτικό φανατισμό ή 
θα πάνε αριστερότερα, τόσο ώστε 
να μη διακινδυνεύσουν τα συμφέ- 
ροντά τους αλλά και να έχουν επαρ
κή ιδεολογική κάλυψη» ...παρατηρεί 
ο κ. Κώστας Γκομπλιάς στο πολύ εν
διαφέρον βιβλίο του «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ».

Η ΝΔ βρίσκεται ακριβώς σε αυτό 
το σημείο. Προς τα δεξιά δεν υπάρ
χουν φραγμοί αλλά δεν συμφέρει το 
κόμμα ούτε θα το ήθελε η σημερινή

της ηγεσία. Πολιτικό φανατισμό δη
μιούργησε με ολόκληρη καμπάνια 
περί «κάθαρσης» και «κλεφτών». 
Αριστερότερα είναι λιγάκι δύσκολο, 
εκτός αν διαοπαστεί το ΠΑΣΟΚ. Και 
ήταν ο κύριος στόχος της καμπάνιας 
του Ιούνη 1989, χωρίς όμως τα ανα
μενόμενα αποτελέσματα.

Ο δεύτερος στόχος πιστεύω ότι 
πέτυχε.

Το εκλογικό σώμα που παραδο
σιακά ανήκε στη ΝΔ είναι αστικές 
οικογένειες, επιχειρηματίες ή με τά
σεις επιχειρηματικότητας.

Είναι «κρατιστές» χωρίς να είναι, 
τους αρέσει η τάξη, αγαπούν τα κομ-

φόρτ, ασπάζονται ό,τι καλό ή κακό 
έρχεται από τη Δ. Ευρώπη ή την 
Αμερική.

Είναι όμως και εργάτες, ελεύθε
ροι επαγγελματίες, μικροαστοί που 
τα κύρια συμφέροντά τους νομίζουν 
ότι μόνο η Δεξιά τους τα εξασφαλί
ζει (εγκλωβισμένοι στο Δεξιό Σύν
δρομο).

Εχοντας, πιστεύω μια πληρέ
στερη ανάλυση των κοινωνικών προ
φίλ (στιλ) των ψηφοφόρων της η ΝΔ 
μπόρεσε να επικοινωνήσει με περισ
σότερη αποτελεσματικότητα μαζί 
τους, γνώριζε με ποιους είχε να κά
νει. Η χρήση των λέξεων «ΕΛΛΑΣ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΡΑ

ΤΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΥ
ΡΩΠΗ», στις προεκλογικές ομιλίες 
του κ. Μητοοτάκη, είναι σε πολύ με
γαλύτερη συχνότητα από αυτές των 
κ.κ. Παπανδρέου, Φλωράκη, Κύρκου 
κτλ. Είναι λέξεις κλειδιά που απαν
τούν στις προσδοκίες στα κοινωνικά 
στιλ ζωής, των πιθανών ψηφοφόρων 
της ΝΔ.

Παράλληλα η στρατηγική της ΝΔ 
ήταν να απευθυνθεί σε κοινωνικά 
τμήματα του εκλογικού σώματος, 
αλλά και σε γεωγραφικές περιοχές 
όπου το κόμμα αντιμετώπιζε τις πε
ρισσότερες δυσκολίες. Και αυτά

ϋ  Ο πολιτικός ηγέτης που 
πετυχαίνει είναι σαν τον καινοτόμο 

επιχειρηματία.
Γνωρίζει καλύτερα από τους 

άλλους και πριν τους 
άλλους τι θέλει η αγορά.

Σε έναν κόσμο όπου τα μέσα και οι 
τεχνικές επικοινωνίας 

είναι όλο και περισσότερο πολύπλοκα, 
ο πολιτικός δεν μπορεί να 

επαναπαύεται πλέον μόνο στην 
πολιτική του διαίσθηση και στα 

μηνύματα που παίρνει από τους γύρω του. 99



ήταν: η περιφέρεια, οι αγρότες, οι 
νέοι, οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες, οι 
οικογένειες των χρήστων ναρκω
τικών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
οι πολύτεκνοι, οι καλλιτέχνες, οι 
μουσικοί, κτλ.

Η χρήση πχ των λέξεων «Επενδύ
σεις, Νέες δουλειές, Νέες Ιδέες, 
Επιχειρήσεις, Επιδόματα, Συντάξεις, 
ΕΟΚ, Φορολογία» απευθύνονταν κυ
ρίως σε αυτές τις κατηγορίες.

θα πρέπει να σημειώσουμε, λοι
πόν, ότι η πολιτική της ΝΔ ήταν η 
μεγαλύτερη δυνατή τμηματοποίηση 
του εκλογικού σώματος όχι μόνο βά
σει των κλασικών δημογραφικών 
στοιχείων, ύψους εισοδημάτων, και 
γεωγραφικών περιοχών κτλ αλλά και 
βάσει των κοινωνικών πορτραίτων 
που οι αναλυτές της μπόρεσαν να το 
χαρτογραφήσουν.

Ετσι, για παράδειγμα η πολίτικη 
για τη νεολαία απέδωσε οημαντικά.

Κατατάσσοντας τη νεολαία σε κά
ποιο κοινωνικό τύπο «της περιπέ
τειας», «της ανησυχίας», αλλά και 
της «επαγγελματικής εξασφάλισης», 
η ΝΔ φάνηκε να της προσφέρει κάτι 
το ΝΕΟ, το ΔΥΝΑΜΙΚΟ, την πρό
κληση, την ανεμελιά, την καινοτομία, 
την πρωτοτυπία, τη σιγουριά.

Επίσης, η πολιτική για τους ανα
ποφάσιστους μπορούμε να πούμε 
ότι απέδωσε.

Ενας από τους στόχους για τους 
αναποφάσιστους δεν ήταν να τους 
πείσει να ψηφίσουν τη ΝΔ αλλά να 
μη ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Κάθε εκδή
λωση αποχής, λευκού, ή ψήφος στο 
Συνασπισμό ήταν προς όφελος της 
ΝΔ και γι’ αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, 
σχεδόν ολόκληρο της προεκλογικής 
εκστρατείας στις εκλογές του Ιούνη 
1989 ήταν βασισμένο στην Κά
θαρση, στους κλέφτες, στην κατά
χρηση της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ.

Ο 3ος στόχος, δηλαδή η βελ
τίωση της προσωπικότητας του αρ
χηγού της ΝΔ, πέτυχε, τουλάχιστον 
όσον αφορά το 1ο σκέλος.

Ο κ. Μητσοτάκης μετά από συνε
χείς προσπάθειες άλλαξε ορισμένα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
του όπου μειονεκτούσε. Προσπά
θησε να κρύβει μορφασμούς και 
στενοχώριες και να εμφανίζεται πε
ρισσότερο γαλήνιος. Από τη φύση

του πάρα πολύ ψύχραιμος, δε 
δυσκολεύτηκε να ελέγξει το ρυθμό 
της ομιλίας του.

Εδινε μια εικόνα ενός πολιτικού 
ώριμου, υπεύθυνου, γαλήνιου αλλά 
και αποφασισμένου. Εμφανίζονταν 
σαν καθοδηγητής, σαν αρχηγός που 
ελέγχει την κατάσταση, τόσο στο 
εσωτερικό του κόμμματός του (το 
δυσκολότερο γι’ αυτόν πρόβλημα), 
όσο και σε εθνικό ή και οε ευρω
παϊκό επίπεδο. Εγινε όμως και 
«απλός πολίτης» χωρίς γραβάτα και 
περιόδευσε σε όλες τις περιοχές και 
χωριά όπου το κόμμα του είχε χα
μηλά ποσοστά. Δεν νομίζω ότι πέ
τυχε σ’ αυτή του τη «μεταμφίεση».

Παράλληλα όμως, φρόντισε να 
φαίνεται το λιγότερο δυνατό μόνος 
του στις αφίσες του κόμματος: 
«Ηταν ο αρχηγός, που ελέγχει την 
κατάσταση, μέσα όμως από δημο
κρατικές διαδικασίες!

Οσον αφορά το 2ο σκέλος του 
3ου στόχου η στρατηγική ήταν δι
πλή. Ο αρχηγός της ΝΔ φρόντισε να 
παρουσιάσει την αυτοβιογραφία του, 
δίνοντας ιδιαίτερη δημοσιότητα σε 
αυτό το γεγονός, προλογιζόμενος 
από γνωστή καλλιτεχνική και πολιτι
κή προσωπικότητα του χώρου της 
Αριστερός (μέχρι εκείνη την εποχή). 
Και αυτό λίγο πριν τις εκλογές. Σε 
μακροχρόνια όμως βάση, χρησιμο
ποιήθηκε η μέθοδος του «αντιπερι
σπασμού», δημιουργώντας κατ' αντι
στοιχία μειονεκτήματα, προς την 
κοινή γνώμη, στον πολιτικό του αντί
παλο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ετσι, χρησιμοποιώντας όλα τα 
Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας και σε 
συνδυασμό με την Κάθαρση, ουδέ
ποτε σε παγκόσμιο επίπεδο ηγέτης 
πολιτικού κόμματος κτυπήθηκε τόσο 
πολύ όσο ο κ. Παπανδρέου. Τόσο ο 
ίδιος όσο τα προσφιλή σ' αυτόν πρό
σωπα διασύρθηκαν σε προσωπικό, 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο με 
σκοπό όχι μόνο τη φθορά τους, αλλά 
και τον πολιτικό αφανισμό τους.

Προσωρινά η μέθοδος αυτή πέ
τυχε το στόχο της, στις εκλογές του 
Ιούνη 1989. Το σκοινί όμως είχε 
τραβηχτεί πολύ. Τα αποτελέσματα 
των εκλογών του Νοέμβρη 1989 
ανάγκασαν τη ΝΔ να αλλάξει τα κεν
τρικά προεκλογικά της συνθήματα.

Abstract
Σε μια δημοκρατία, όλες οι από

ψεις μπορούν και πρέπει να εκφρά
ζονται. Τα πολιτικά κόμματα έχουν 
ένα σπουδαίο λόγο που πρέπει να 
παίζουν.

Είναι οι δέκτες, οι μεσολαβητές, 
οι κομιστές και οι συσσωρευτές της 
λαϊκής έκφρασης που ασπάζονται 
και που εκφράζεται από την ψήφο 
της. Ετσι, αυτή η προσπάθεια της 
εμπειρικής ανάλυσης θα μπορούσε 
να χρησιμεύει στους πολιτικούς για 
να αντλήσουν τα θέματα που θα ανα
πτύξουν στα αυριανά τους προγράμ
ματα.

Ο πολιτικός ηγέτης που πετυχαί
νει είναι σαν τον καινοτόμο επιχειρη
ματία. Γνωρίζει καλύτερα από τους 
άλλους και πριν τους άλλους τι θέλει 
η αγορά. Σε έναν κόσμο όπου τα 
μέσα και οι τεχνικές επικοινωνίας εί
ναι όλο και περισσότερο πολύπλοκα, 
ο πολιτικός δεν μπορεί να επανα
παύεται πλέον μόνο στην πολιτική 
του διαίσθηση και στα μηνύματα που 
παίρνει από τους γύρω του.

Γι’ αυτό χρησιμοποιεί τις δη
μοσκοπήσεις. Αλλά αυτές δίνουν μια 
εικόνα βραχύβια, συγκεκριμένη της 
γνώμης των ψηφοφόρων. Δεν χρησι
μεύουν για την κατάρτιση ενός ολο
κληρωμένου μέσο - μακροχρόνιου 
στρατηγικού σχεδιασμού.

Γι’ αυτό φαίνεται απαραίτητη η 
προσέγγιση ανάλυσης και χαρ
τογράφησης του εκλογικού χάρτη 
της χώρας μας με τη μεθοδολογία 
των κοινωνικών πορτραίτων, απ’ 
όπου βγαίνουν οι μενάλες τάσεις, οι 
μετακινήσεις αντιλήψεων, αξιών, κι
νήτρων.

Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει 
να αξιοποιούν στο μέγιστο τις πλη
ροφορίες που μπορούν να αντλή
σουν από τις αναλύσεις των κοινω
νικών στυλ ζωής.

θα είναι ένα χρησιμότατο συμ
πλήρωμα στη χάραξη της μελλον
τικής στρατηγικής. Αν και, τελικά, 
στον πολιτικό θα αρμόζει και στη συ
νείδησή του και σε σχέση με την 
προσωπικότητά του, να δρα και να 
πράττει το καλύτερο για την ιδέα 
που υποστηρίζει.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ο Κ Ο Μ Μ Α

Η ατομική ελευθερία και η ένταξη 
σε πολιτικά κόμματα

Του Περικλή 
Βασιλόπουλου

Σ
υζητά κανείς με γνωστούς 
και φίλους και συχνά διαπι
στώνει την πλήρη άρνησή 
τους να ενταχθούν σε κά
ποιο πολιτικό κόμμα, γιατί 

έτσι θέλουν να κρατήσουν την ατομι
κή τους ελευθερία στη σκέψη και 
στη δράση. Σ’ αυτή την κατηγορημα
τική θέση αναδεικνύεται ολοφάνερα 
το κεντρικό πρόβλημα στον σημερι
νό άνθρωπο, το πρόβλημα της ελευ
θερίας. Το πρόβλημα της ελευθε
ρίας τίθεται, κατ’ αρχήν, σαν άρ
νηση, άρνηση δηλαδή της ανελευθε
ρίας. Οπως εύστοχα το διαπιστώνει 
ο Ευτύχης Μπιτσάκης στο βιβλίο του 
«Θεωρία και πράξη» «ακόμα και η 
θετική όψη του αιτήματος για ελευ
θερία, επικαλύπτεται σήμερα από 
την αρνητική: Είμαι ελεύθερος, ση
μαίνει δεν υφίσταμαι εξωτερικούς 
καταναγκασμούς».

Ετσι λοιπόν, αφήνεται ο σημε
ρινός άνθρωπος να βιώνει όλες τις 
αντιφάσεις της κοινωνικής και της 
προσωπικής του ζωής. Παρασυρ
μένος στη δίνη αυτών των αντιφά
σεων, νιώθει την ανάγκη να καταφύ- 
γει σ’ ένα φανταστικό καταφύγιο 
υπέρβασης αυτών των αντιθέσεων 
της ζωής, να δώσει μια φανταστική 
ερμηνεία του ακατανόητου της 
ύπαρξής του. Στις κοινωνίες που κυ
ριαρχούν οι ταξικές αντιθέσεις, 
όπως οι σημερινές, η υπέρβαση γί
νεται «η ψυχή ενός κόσμου χωρίς 
ψυχή, το πνεύμα ενός κόσμου δίχως 
πνεύμα» (Κ. Μάρξ), η φανταστική 
λύση πραγματικών αντιθέσεων. Σ’ 
αυτή την κατάσταση, θα τρέξουν να 
«βοηθήσουν» τον άνθρωπο όλα σχε

δόν τα θρησκευτικά δόγματα αλλά 
και μια πλειάδα φιλοσόφων, που με 
την μια ή την άλλη προσέγγιση, προ
σπαθούν να εμπεδώσουν τον ιδεαλι
σμό σε αντίθεση προς τον ιστορικό 
υλισμό. Οι Μάρξ και Ενγκελς έγρα
ψαν πως ο χαρακτηριστικός ορισμός 
της ελευθερίας από τους ιδεολό
γους φιλοσόφους είναι ο αυτοπρο- 
σδιορισμός, η ατομικότητα. Παρ’ 
όλο ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό 
ον, απωθείται στην ατομικότητα, έρ- 
μαιος να δεχθεί κάθε μυστήριο και 
κάθε υπερβατική «λύση» των προ
βλημάτων του που προέρχονται από 
την κοινωνία στην οποία ζει και δη
μιουργεί.

Αλλά, όπως πάλι εύστοχα μιλάει ο 
Ευτύχης Μπιτσάκης, «όπως ο άν
θρωπος είναι κοινωνικό ον, έτσι και

η ελευθερία είναι κοινωνική κατηγο
ρία. Το περιεχόμενό της πρέπει να 
αναζητηθεί στο σύνολο των οικονο
μικών, πολιτικών και κοινωνικών 
όρων που προσδιορίζουν τη ζωή των 
ανθρώπινων κοινωνιών και του κάθε 
ατόμου ξεχωριστά».

Ο Γκράμσι διατυπώνει την παρα
κάτω σκέψη: «όταν η φιλοσοφία εί
ναι αποκομμένη από τη θεωρία της 
ιστορίας και της πολιτικής, δεν μπο
ρεί παρά να είναι μεταφυσική. Ενώ η 
μεγάλη κατάκτηση της ιστορίας της 
νεότερης σκέψης, που αντιπροσω
πεύεται από τη φιλοσοφία της 
πράξης, συνιστάται ακριβώς στη 
συγκεκριμένη ιστορικοποίηση της 
φιλοσοφίας και στην ταύτισή της με 
την ιστορία». Η θεωρία, επομένως,
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της ελευθερίας πρέπει να ενταχθεί 
στη θεωρία της ιστορίας.

Ακόμα και ο Χεγκελ, αν και ιδεα
λιστής φιλόσοφος, παίρνει την πα
ρακάτω θέση: «Η παγκόσμια ιστορία 
είναι η πρόοδος στην συνείδηση της 
ελευθερίας, πρόοδος που αναγνωρί
ζουμε στην αναγκαιότητα». Η αναγ
καιότητα, κατά τον Χέγκελ είναι τυ
φλή στο βαθμό που δεν κατανοείται, 
ενώ η ελευθερία είναι η αναγκαιό
τητα που έχει κατανοηθεί. Απ’ αυτήν 
την μεγαλειώδη διατύπωση του Χέγ
κελ για τη σχέση μεταξύ ελευθερίας 
και αναγκαιότητας, ο Ενγκελς είδε 
την υλιστική της προέκταση. Δή
λωνε: «Η ελευθερία συνεπώς συνί- 
σταται στον έλεγχο των εαυτών μας 
και της εξωτερικής φύσης, έλεγχο 
που στηρίζεται στη γνώση της φυ
σικής αναγκαιότητας, συνεπώς είναι 
αναγκαστικά προϊόν ιστορικής εξέ
λιξης και άρα η ελευθερία δεν μπο
ρεί να είναι απλά η κατανόηση της 
αναγκαιότητας, αλλά η κατανόηση 
μαζί με την απελευθερωτική πράξη, 
δεμένες σ’ έναν αμοιβαίο καθορι
σμό». Η ελευθερία, επομένως, δεν 
είναι κατάσταση, αλλά αγώνας για 
την απελευθέρωση. Αλλά και η ίδια η 
απελευθερωτική - πολιτική πράξη 
δεν είναι κάποια ευθύγραμμη πο
ρεία, όπου η γνώση της αναγκαιό
τητας φωτίζει και λύνει την κάθε αν
τίθεση. Ο άνθρωπος ωθείται από αν
τικειμενικά αίτια προς αυτή ή εκείνη 
την επιλογή. Αλλά η επιλογή συ
νήθως δεν γίνεται με σαφή γνώση 
των αιτίων. Ιδεολογικές αντιλήψεις 
και παρορμήσεις συναισθηματικές, 
παίζουν συχνά αποφαστικό ρόλο 
στην ατομική επιλογή. Η καταγωγή, 
η παιδεία, το περιβάλλον, οι ιδεολο
γικές επιδράσεις, καθορίζουν ως 
ένα βαθμό την επιλογή του ατόμου, 
που δεν είναι σπάνιο να είναι λανθα
σμένη. Αλλά και μια ορθή επιλογή 
δεν είναι αμετακίνητη. Πρέπει αδιά
κοπα να βεβαιώνεται πρακτικά και 
θεωρητικά μπροστά σε αντιθέσεις, 
συγκρούσεις και αδιέξοδα. Οι συγ
κρούσεις της κοινωνικής ζωής μπο
ρεί να οδηγήσουν το άτομο σε νέα, 
ορθή ή λανθασμένη επιλογή. Η σύγ
κρουση καμιά φορά ανάμεσα στην 
ατομική συνείδηση και τον κοινωνικό 
ή τον πολιτικό φορέα μπορεί να οδη

γήσει σε δραματικές συνειδησιακές 
καταστάσεις. Τότε το άτομο μπορεί 
και πρέπει να έχει το δικαίωμα της 
ατομικής διαφωνίας και της ανυπα
κοής από έναν κοινό νου, όπως το 
πολιτικό κόμμα. Οπως διατυπώνεται 
και πάλι εύστοχα από τον Ευτύχη 
Μπιτσάκη: «αυτό το δικαίωμα της 
ατομικής διαφωνίας θεμελιώνεται 
στη δυνατότητα λάθους των φορέων

ϋ  Ιδιαίτερα σήμερα 
που επιχειρείται 
παγκόσμια μία 

χωρίς προηγούμενο 
ιδεολογική 

μαζοποίηση των 
κοινωνικών 

συνόλων, υπάρχει 
απόλυτη ανάγκη για 

κάθε άνθρωπο να 
αντιδράσει και να 

αναζητήσει 
στηρίγματα σε 
κοινωνικούς ή 

πολιτικούς φορείς 
που αντιστέκονται 
στην ισοπεδωτική 

και ουσιαστικά 
αντικοινωνική 
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των συλλογικών αποφάσεων». Αλλά, 
αυτή η στάση, σε επιμέρους ζητή
ματα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
αναιρεί την κοινωνική δράση του 
ατόμου μέσα από φορείς που στο
χεύουν στο να περιορίσουν την κοι
νωνική αδικία, να φέρουν το άτομο 
κυρίαρχο όσο γίνεται περισσότερων 
αναγκών, να το κάνουν δηλαδή, όσο 
γίνεται περισσότερο ελεύθερο.

Η κοινωνική επομένως δράση του 
ατόμου είναι μια πράξη απελευθέ
ρωσης. Η συντροφικότητα είναι ένα 
βαθύ συναίσθημα επικύρωσης της

κοινωνικής φύσης του ατόμου. Χά
νονται με μιας όλες οι φοβίες της 
απομονωμένης ψυχής. Το άτομο βα
δίζει πλάι στον ιδεολογικό του σύν
τροφο με αυτοπεποίθηση, με προ
σανατολισμό, με κάποιους στόχους 
που τους μοιράζει με τους συντρό
φους του. Και στις πιο δύσκολες στι
γμές του ιδεολογικού του αγώνα αν
τλεί κουράγιο και δύναμη από την 
δύναμη του συντρόφου του. Δεν 
πτοείται μπροστά στο φόβο του 
άγνωστου, του απρόβλεπτου, του 
υπερφυσικού.

Ιδιαίτερα σήμερα που επιχειρείται 
παγκόσμια μία χωρίς προηγούμενο 
ιδεολογική μαζοποίηση των κοινω
νικών συνόλων, υπάρχει απόλυτη 
ανάγκη για κάθε άνθρωπο να αντι- 
δράσει και να αναζητήσει στηρίγματα 
σε κοινωνικούς ή πολιτικούς φορείς 
που αντιστέκονται στην ισοπεδωτική 
και ουσιαστικά αντικοινωνική ομογε- 
νοποίηση του άνθρωπου.

Μόνος του ο άνθρωπος είναι κα
ταδικασμένος να υποκύψει μπροστά 
στον αδιάκοπο, καθημερινό βομβαρ
δισμό με τα μέσα «ενημέρωσης» και 
να αποδειχθεί ένα προκαθορισμένο 
σύστημα αξιών και κουλτούρας που 
τον οδηγεί σε αγελαία συνείδηση και 
πλήρη αδυναμία να αντιδιαστείλει 
αυτές τις «αξίες» με άλλες πιο αν
θρώπινες, πιο πλούσιες, πιο αισιό
δοξες. Η μοναδική διέξοδος για τον 
σύγχρονο άνθρωπο είναι, δίπλα στην 
προσωπική του αμφισβήτηση και μη 
εύκολη αποδοχή προδιαγεγραμμέ
νων αρχών, η συμπόρευσή του με 
κοινωνικά ή πολιτικά κινήματα που 
στοχεύουν στην κοινωνική κατα
ξίωση του ατόμου μέσα από την κοι
νωνική του δράση. Πολιτικοί φορείς 
ή κοινωνικά κινήματα που με την κα
θημερινή τους δράση φέρνουν πάλι 
μπροστά στο προσκήνιο τον άν
θρωπο, του αφυπνίζουν την συνεί
δηση, τον ευαισθητοποιούν μπροστά 
στην ανθρώπινη δυστυχία, του δί
νουν μια προοπτική, μια διέξοδο.

Τότε μόνο, ο κάθε άνθρωπος ξε
χωριστά μπορεί να αντιδράσει στην 
επιχειρούμενη χειραγώγησή του από 
την καθεστηκεία τάξη, να προτάξει 
αντίσταση στην πλήρη ενσωμάτωση 
και να συμβάλει στην προώθηση των 
κοινωνικών αγώνων και κοινωνικών 
κατακτήσεων.
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Γραφειοκρατία και πολιτικά
κόμματα

Τ
α πολιτικά κόμματα έχουν 
την προέλευσή τους στην 
εμφάνιση του αστικού ριζο
σπαστισμού που αντιμαχό
ταν τους φεουδαρχικούς 

θεσμούς και προσπαθούσε να εγκα- 
θιδρύσει το αστικό κράτος. Η έννοια 
του σημερινού πολιτικού κόμματος 
εμπερικλείει την έννοια της αντι
προσώπευσης και όσο πιο πολύ ισχυ
ροποιείται το αστικό κράτος, τόσο 
πιο πολύ εκδηλώνεται σαν θεσμός 
σχεδόν σε κάθε χώρα. Η αλήθεια εί
ναι πως, σε πολλές χώρες τα κόμ
ματα δεν προέκυψαν από την κοινω
νική αντιπαράθεση, όπως στις προη
γμένες καπιταλιστικές, αλλά δη- 
μιουργήθηκαν, κάτω από την επιρ
ροή των ισχυρών χωρών, βεβια
σμένα και σαν απλά αντίγραφα κομ
μάτων των χωρών που ασκούσαν την 
άμεση επιρροή τους πάνω στη δια
μόρφωση των θεσμών αυτών των 
εξαρτημένων χωρών. Ετσι, τα κόμ
ματα αυτά, ιδίως σ’ αυτά που ανατί- 
θετο η εξουσία της εξαρτημένης 
χώρας, λειτουργούσαν ως μαριο- 
νέτες και χρησιμοποιώντας την 
εξουσία, διαμόρφωναν μια καθαρά 
πελατειακή σχέση προς τους οπα
δούς τους. Αυτό εξάλλου εξηγεί, σε 
μεγάλο βαθμό, την ανυπαρξία κοινω
νικής αντιστοίχισης ενός πολιτικού 
φορέα σε τέτοιες εξαρτημένες 
χώρες. Δηλαδή, τα κόμματα αυτά, 
έχοντας ως μόνιμη αναφορά την 
ελεγχόμενη διαχείριση του κράτους, 
αποκτούσαν οπαδούς από ολόκληρο 
το φάσμα των κοινωνικών στρωμά
των μιας χώρας, χωρίς να υπάρχει 
ταξική διαστρωμάτωση στην πολιτική 
έκφραση μέσα από τα κόμματα. 
Ακόμα και τα κόμματα της αντιπολί
τευσης, κινούμενα στα περιορισμένα 
όρια που η υπερδομή της εξουσίας 
είχε και συνεχίζει να έχει διαμορφώ
σει το κέντρο πάνω στην εξαρτημένη 
χώρα, συχνά δεν διαμόρφωναν· 
προϋποθέσεις ανατροπής της εξάρ
τησης, αλλά καλύτερης διαχείρισης.

Του Περικλή 
Βασιλόπουλου

ϋ  Το κόμμα που έχει 
εξουδετερώσει την 
εσωκομματική του 

γραφειοκρατία 
γίνεται ο καλός 
αποδέκτης των 

προβληματισμών του 
λαού και τους 
προβάλλει με 

αξιόπιστο τρόπο 
διαπλάθοντας, με 
την αντιπαράθεση 

των ιδεών, 
εναλλακτική  
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Βέβαια, στις περιπτώσεις όπου αυτή 
η διαμόρφωση δεν διασφάλιζε την 
«κοινωνική γαλήνη», δεν υπήρχε κα
νένας δισταγμός στο να καταργη- 
θούν όλα αυτά τα εποικοδομήματα 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 
να εφαρμοσθεί ανοιχτή στρατιωτική 
δικτατορία.

Η λειτουργία, βέβαια, αυτών των 
κομμάτων - μαριονέτες κάθε άλλο 
παρά υπάκουε σε αρχές. Η πελα
τειακή σχέση με τους οπαδούς τους 
προεξοφλούσε την αυταρχική δομή, 
παρεμπόδιζε κάθε δημιουργικό διά
λογο, γραφειοκρατικοποιούσε την 
ιεραρχία τους. Οι θέσεις αυτών των 
κομμάτων διαμορφωνόταν συνήθως

έξω από τα ίδια τα κόμματα, ήταν 
συνήθως μεγαλόσχημες αλλά συγ
χρόνως θολές και βέβαια με την τυ
χόν κατάληψη της εξουσίας δεν ικα
νοποιείτο παρά μικρό μέρος απ’ 
αυτά τα οποία είχαν προηγούμενα 
υποσχεθεί οι αρχηγοί αυτών των 
κομμάτων.

Ακραία περίπτωση κομμάτων 
ήταν αυτά που προέκυψαν από το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις 
χώρες που τέθηκαν κάτω από την 
ομπρέλα της Σοβιετικής Ενωσης. Σ' 
αυτές τις χώρες επιβλήθηκε η δη
μιουργία ενός μόνο κόμματος (κομ
μουνιστικό ή εργατικό) που ανέλαβε 
την εξουσία, παρά τη μη αντιστοίχιση 
με κοινωνικά σύνολα σ’ αυτήν την 
έκταση, στις παραπάνω χώρες.

Στο αναπτυγμένο αστικό κράτος 
τον προηγούμενο αιώνα, η εμφάνιση 
της εργατικής τάξης, δημιουργεί και 
τα πρώτα εργατικά ή σοσιαλιστικά 
κόμματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το ερ
γατικό κίνημα επεδίωξε να κάνει 
χρήση των θεσμών του αστικού κρά
τους για να μπορέσει να εκφράσει 
τα συμφέροντα της τάξης που αντι
προσωπεύει και να επιδιώξει να 
προωθήσει τις διεκδικήσεις αυτής 
της τάξης και μόνο από τα κοινοβού
λια των αστικών κρατών. Η βαθμιαία 
ανάπτυξη του εργατικού κινήματος 
και η σύνδεσή του με το σοσιαλισμό 
προωθεί τις επιδιώξεις της τάξης 
των εργαζομένων προς μια γενικό
τερη επιδίωξη ομαλού ξεπερά
σματος του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής και διαχείρησης, προς 
ένα σοσιαλιστικό σύστημα, μια δη
λαδή, ανώτερη βαθμίδα οργάνωσης 
των κοινωνικών συνόλων.

Κατά πόσο βέβαια, αυτή η εξέ
λιξη είναι εφικτή είναι το ζητούμενο, 
μια και σε καμιά χώρα μέχρι σήμερα, 
δεν έγινε κατορθωτό να ανατραπεί 
ομαλά το αστικό κράτος από την ερ
γατική τάξη. Βέβαια, δεν αναφερό
μαστε εδώ στις διάφορες σοσιαλδη
μοκρατικές κυβερνήσεις που κατά
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καιρούς έχουν καταλάβει την κρατι
κή εξουσία ή την κατέχουν σήμερα 
σε διάφορες χώρες.

Εκτροπή από αυτή τη διαδικασία 
εξέλιξης των κομμάτων της εργα
τικής τάξης υπήρξε η επικράτηση 
του κόμματος νέου τύπου του Λένιν 
οτη Σοβιετική Ενωση. Αυτή η επι
κράτηση είχε σαν αποτέλεσμα η 
εξουσία αυτή να περάσει στα Σοβιέτ, 
τα εργατικά συμβούλια, τους γνή
σιους δηλαδή θεσμούς της λαϊκής 
αντιπροσώπευσης, να μονοπωλη- 
θούν από το κόμμα. Αυτό το κόμμα 
νέου τύπου, όσο κι αν ήταν στην αρ
χή αποτελεσματικό στο να χειριστεί 
τα άμεσα προβλήματα εγκαθί

δρυσης και διατήρησης στην εξουσία 
του καινούργιου καθεστώτος, στα
διακά ξέκοψε τελείως από τις λαϊκές 
διεκδικήσεις και έφτασε να γίνει ου
σιαστικά ο δυνάστης του λαού. Με 
την εγκαθίδρυση του μονοκομματι
κού κράτους, καταργήθηκε η πολιτι
κή δημοκρατία, ενώ ο δημοκρατικός 
συγκεντρωτισμός στο κόμμα είχε 
σαν άμεσο αποτέλεσμα να παραχθεί 
μια γραφειοκρατική κομματική κό
στα που ακύρωνε κυριολεκτικά τη 
λαϊκή παρουσία στην κοινωνική εξέ
λιξη αυτών των καθεστώτων.

Αντί το κομμάτι αυτό της πρωτο
πορίας, το κόμμα δηλαδή των μπολ
σεβίκων, να ενσωματωθεί με τις

μάζες χωρίς να τις υποκαθιστά, ανέ
λαβε το ίδιο να πραγματοποιήσει αυ
τά που ήταν δυνατόν να πραγματο
ποιηθούν μόνο από τις ίδιες τις 
λαϊκές μάζες. Ο λαός έτσι, παραμε
ρίστηκε, για να «θριαμβεύσει» η 
κομματική γραφειοκρατία.

Η τραγικότητα, όμως, που συνο
δέυσε αυτή την εξέλιξη στη Σοβιετι
κή Ενωση και στις χώρες της άμεσης 
επιρροής της, είχε και συνεχίζει, σε 
ένα βαθμό, να έχει ιδιαίτερα δυσμε
νείς συνέπειες και σε πάρα πολλά 
κόμματα της εργατικής τάξης μέσα 
στις χώρες όπου κυριαρχεί ο καπιτα
λιστικός τρόπος παραγωγής. Ο δη
μοκρατικός συγκεντρωτισμός που
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¡σχυσε σ' αυτά τα κόμματα είχε και 
έχει σοβαρές επιδράσεις στην ανέλι
ξή τους και στον εκσυγχρονισμό 
τους. Αναγκαστικά και σ’ αυτά τα 
κόμματα δημιουργήθηκε μια γρα
φειοκρατία που κοντά στο αλάθητο 
της κεντρικής καθοδήγησης, τα κα
θήλωσε σε δογματικές ερμηνείες 
των κοινωνικών φαινομένων, όπως 
και σε απαράδεκτες οπορτουνι- 
στικές μεθοδεύσεις. Ενάντια σ’ 
αυτές τις οπισθοδρομικές διαμορ
φώσεις, επιτακτικά προβάλλει το αί
τημα της αυτενέργειας των κοινω
νικών συνόλων σαν βασική προϋπό
θεση για το προχώρημα των κοινω
νικών αλλαγών. Η αυτενέργεια, που 
όμως διοχετεύεται σε οργανωμέ
νους πολιτικούς φορείς που γνήσια 
ερμηνεύουν τις επιδιώξεις και τους 
στόχους των κοινωνικών ομάδων. Η 
δημιουργία ενός οργανωμένου πολι
τικού φορέα προϋποθέτει κατά κά
ποιο τρόπο, μόνιμα στελέχη. Οι κίν
δυνοι της γραφειοκρατικής συμπερι
φοράς αυτών των μόνιμων στε
λεχών, είναι βέβαια υπαρκτοί. Μπο
ρούν, όμως, να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά όταν και εφόσον 
δημιουργηθούν συγκεκριμένες 
αρχές βάσει των οποίων να πορεύε
ται ο πολιτικός φορέας.

Οι βασικές αρχές που τονίστηκαν 
από τον Μαρξ για την εκλογιμότητα 
και την ανακλητότητα αυτών των 
στελεχών, όπως επίσης η αμοιβή 
τους με ένα απλό μισθό και η δια
μόρφωση των προϋποθέσεων ώστε 
αυτά τα στελέχη να μπορούν να επα
νέρχονται στην προηγούμενη δου
λειά τους, από την οποία προσωρινό 
αποσπάστηκαν για να προσφέρουν 
στο κόμμα, είναι αρχές που πρέπει 
να τηρούνται με κάθε προσήλωση 
και σήμερα.

Δεν μπορούμε να λησμονούμε 
πως και τα πολιτικά κόμματα είναι η 
αντανάκλαση των υπαρχόντων κοι
νωνικών συνθηκών και σχέσεων. Οι 
τάσεις όμως γραφειοκρατικο- 
ποίησης μπορούν και πρέπει να πα
ρεμποδίζονται σε ένα προοδευτικό 
κόμμα, απ' ότι σ’ ένα κοινωνικό σύ
νολο που βρίσκεται ενταγμένο στον 
καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης και 
παραγωγής. Μόνο τότε το προοδευ
τικό κόμμα θα κατορθώσει να προ

τάξει ένα ελπιδοφόρο πρόγραμμα 
δράσης κοντά στο λαό, για το λαό. 
Το απο-γραφειοκρατικοποιημένο 
προοδευτικό κόμμα ανοίγει τις 
πύλες του σε κάθε δημιουργικό 
άτομο να συμβάλλει με τις ιδέες του 
και με τη διαπάλη αυτή των ιδεών 
στην προώθηση θέσεων και προο
πτικών που δίνουν διεξόδους στις 
κοινωνικές ομάδες. Το κόμμα που 
έχει εξουδετερώσει την εσωκομματι
κή του γραφειοκρατία γίνεται ο καλός 
αποδέκτης των προβληματισμών του 
λαού και τους προβάλλει με αξιόπι
στο τρόπο διαπλάθοντας, με την αντι
παράθεση των ιδεών, εναλλακτική 
πρόταση προς την κοινωνία.

Αυτό το κόμμα βρίσκεται σε 
άμεση επαφή με το λαό και δεν κα-
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τασκευάζει ιδεολογήματα που εξυ
πηρετούν ουσιαστικά τη γραφειο
κρατική ομάδα και μόνο. Αποκτά την 
εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων 
τμημάτων του λαού πως, αν του εμ- 
πιοτευθούν τις τύχες τους, θα κυ
βερνήσει χτυπώντας την γραφειο
κρατία και προωθώντας τον άν
θρωπο στο κέντρο των κοινωνικών 
διεργασιών. Αυτό το κόμμα δεν κιν
δυνεύει από στρεβλώσεις της γρα
φειοκρατίας του γιατί η γραμμή του 
διαμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται 
μέσα σ’ ένα ηθικό πλαίσιο όπου κυ
ριαρχεί η διαπάλη των ιδεών και ο 
πειστικός διάλογος. Το κόμμα που εί
ναι απαλλαγμένο από την εσωκομμα
τική του γραφειοκρατία μπορεί να 
αναλύει αξιόπιστα το κοινωνικό γίγνε
σθαι, να εξηγεί στο λαό, οπαδό του ή 
μη, τις αιτίες των προβλημάτων του 
και τους τρόπους διεξόδου. Αυτό το 
κόμμα δεν κινδυνεύει από εσωτε
ρικές κρίσεις ή ρήξεις, γιατί η πολι
τική του πρόταση διαμορφώνεται 
ανοικτά στην κοινωνία και τα μέλη 
του συνειδητά ακολουθούν τις επι
λογές του.

Είναι σήμερα κοινή η διαπίστωση 
πως οι λαοί απορρίπτουν την διέ
ξοδο από την αυταρχική κατεστη
μένη κατάσταση. Ζητούν να γνωρί
ζουν την προοπτική και τα μέσα για 
την υλοποίηση μιας εναλλακτικής 
πρότασης. Ο κάθε άνθρωπος συνει
δητοποιεί στον ένα ή στον άλλο βα
θμό την προσπάθεια που καταβάλ
λουν τα κυρίαρχα κέντρο εξουσίας 
να τον μαζοποιήσουν και να τον με
τατρέψουν σε ένα απλό καταναλωτι
κό υποκείμενο. Νοιώθει την ανάγκη 
να αντιδράσει και να στρατευθεί σε 
μια προοπτική όπου ο άνθρωπος θα 
μπει στο κέντρο της κοινωνικής δια
δικασίας χωρίς να χρειάζεται να 
απαλλοτριώνει τον εαυτό του. Για να 
αποφασίσει να ενταχθεί σε κάποιο 
πολιτικό κόμμα με προοδευτική κα
τεύθυνση, θα πρέπει, το κόμμα να 
έχει απαλλαγεί από τις γραφειοκρα
τικές αγκυλώσεις, να προωθεί τον 
ανοικτό διάλογο και προβληματισμό, 
να φέρνει αυτό το ’άτομο στο 
προσκήνιο του προβληματισμού του, 
χωρίς έτοιμες λύσεις, χωρίς να 
αγνοεί τις ιδιαιτερότητες κάθε ατό
μου.
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Οι Διεθνείς Αλλαγές και ο 

Δημοκρατικός Σοσιαλισμός

Του Γιάννου 
Κρανιδιώτη

Β
ρισκόμαστε σε μια περίοδο 
επαναστατικών αλλαγών, 
αποφασιστικών όχι μόνο για 
το μέλλον της Ευρώπης, αλ
λά και του κόσμου γενικό

τερα.
Αφετηρία αυτών των αλλαγών 

υπήρξε η κατάρρευση των καθεστώ
των της Ανατολικής Ευρώπης, των 
καθεστώτων του λεγάμενου υπαρ
κτού σοσιαλισμού. Η χρεοκοπία των 
καθεστώτων αυτών οφείλεται, κατά 
την άποψή μου σε τρεις βασικούς 
λόγους.

* Πρώτο, στην ενδογενή αδυναμία 
του συστήματος να αυτοσυντηρηθεί.

Το μοντέλο του κρατικού, γρα
φειοκρατικού και συγκεντρωτικού 
προγραμματισμού χωρίς δημοκρατι
κό πρόσωπο, λαϊκή συμμετοχή και 
ελευθερίες οδήγησε σε πολιτικά, οι
κονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

* Δεύτερο, στην αδυναμία του συ
στήματος των χωρών αυτών να αντα
γωνιστούν στην παγκόσμια αγορά, σ' 
ένα περιβάλλον καθαρά καπιταλι
στικό που είχε τη δυνατότητα ανα
προσαρμογής, εξέλιξης και εκσυγ
χρονισμού.

Ο σοσιαλισμός σαν διαφορετικό 
οικονομικό-πολιτικό και πολιτιστικό, 
κοινωνικό σύστημα από τον καπιτα
λισμό, εφόσον δεν προσλαμβάνει 
διεθνείς διαστάσεις, θα μπορούσε 
να επιβιώσει εφόσον η πολιτική 
εξουσία βρίσκεται στα χέρια του 
λαού μ’ ένα δημοκρατικό καθεστώς 
και δεύτερο, εφόσον η κοινωνικο
ποιημένη οικονομία χρησιμοποιεί 
εμπορευματικές μεθόδους. Στην πε

ρίπτωση του υπαρκτού σοσιαλισμού 
καμιά από τις δυο αυτές αρχές δεν 
τηρήθηκε. Αντίθετα επιβλήθηκε σε 
μια χώρα που επιπλέον ήταν καθυ
στερημένη.

* Τρίτο, στη δημιουργία μέσα στο 
διεθνές σύστημα νέων πόλων εξου
σίας και δύναμης που ενέτειναν τον 
ανταγωνισμό τόσο στον οικονομικό 
όσο και στον πολιτικό τομέα. Αναφέ-
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ρομαι εδώ ειδικότερα στην εκπλη
κτική εξέλιξη της διαδικασίας της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της ΕΟΚ, 
που μέσα σε τριάντα χρόνια ύπαρξης 
απέδειξε ότι διαθέτει μια δυναμική 
και μια δυνατότητα επίλυσης κοινω-

θεωρία

νικοοιονομικών προβλημάτων και 
αντιθέσεων σ’ ένα αξιοσημείωτο επί
πεδο ισορροπίας.

Η ψυχροπολεμική ισορροπία του 
τρόμου μεταξύ των δυο στρατιωτικο- 
πολιτικών μπλοκ και ο ασφυκτικός 
ηγεμονικός έλεγχος της ΕΣΣΔ στην 
κρίση της Ανατολικής Ευρώπης συγ
κροτούσε, όλες αυτές τις δεκαετίες, 
την εκδήλωση της λαϊκής δυσα
ρέσκειας.

Η κρίση των οικονομιών των 
χωρών αυτών, που δεν κατόρθωσαν 
να αντιπαρέλθουν νικηφόρα τον αν
ταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς 
υποχρέωσε σε αναπροσαρμογή την 
οικονομική πολιτική τους και την 
αναζήτηση χρηματοδοτικής και τε
χνολογικής ενίσχυσης από τη Δύση.

Στο μεταξύ, η ξέφρενη κούρσα 
των εξοπλισμών, που επιδόθηκαν οι 
δυο υπερδυνάμεις γονάτισε την οι
κονομία των ανατολικών χωρών.

Η ανάγκη οικονομικής ανόρ
θωσης μπορούσε να ικανοποιηθεί 
μόνο σ’ ένα κλίμα ύφεσης και απο- 
κλιμάκωσης των οπλικών ανταγω
νισμών. Μια όμως τέτοια εξέλιξη δη
μιουργούσε φυγόκεντρες τάσεις 
στον εσωτερικό έλεγχο, που απε
λευθέρωνε πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις που αναζητούσαν δημο
κρατικές μεταρρυθμίσεις και ανα
θεώρηση του πολιτικού συστήματος.

Οι δυνάμεις αυτές είναι ομοιογε
νείς με διαφορετικούς στόχους και 
ιδιαιτερότητες κατά χώρα. Στις 
χώρες όπου υπήρχε ένα πιο «ανοι
κτό» καθεστώς και οικονομίες πιο 
ώριμες, οι μεταρρυθμίσεις ξεκίνη
σαν ομαλά, αλλά όμως, όπου είχαν 
διαμορφωθεί αυταρχικές και κατα
πιεστικές συνθήκες, οι μεταρρυθμί
σεις υπήρξαν αποτέλεσμα λαϊκών 
εξεγέρσεων και βίαιων συγκρού
σεων.

Είναι, όμως, πρόωρο να προσδιο- 
ρισθεί η κατεύθυνση και το είδος 
των εξελίξεων που θα επισυμβούν, 
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γιατί ακόμη υπάρχουν πολλές δυνά
μεις, εθνικιστικές και κοινωνικές, 
που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη 
κάποιο συγκροτημένο μέτωπο. 
Εκείνο που δεν αποκλείεται να συμ
βεί άμεσα, είναι να κορυφωθούν 
εθνικιστικές αντιπαλότητες με απρό
βλεπτες συνέπειες και ανακατατά
ξεις στο χώρο, ενώ οι κοινωνικές αν
τιθέσεις θα συνεχίσουν να εντείνον- 
ται.

Είναι ενδιαφέρον ότι στις περισ
σότερες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης ο μονοκομματισμός και η 
ηγεμονία των κομμουνιστικών κομ
μάτων βρίσκεται στη διαδικασία της 
ολοσχερούς κατάργησης, ενώ πα
ρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα 
στην ιδεολογική και οργανωτική με
τεξέλιξή τους και στη δημιουργία 
νέων πολιτικών σχημάτων.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών 
αυτών στο διεθνές σύστημα είναι κα
ταλυτικό. Το διπολικό σύστημα που 
γνωρίσαμε από το τέλος του Δεύτε
ρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σή
μερα, που κατά καιρούς υπήρξε πε
ρισσότερο ή λιγότερο αυστηρό, έχει 
εγκαταλειφθεί. Ο ψυχρός πόλεμος, 
που στην πραγματικότητα αν δεν 
υπήρχε ο τρόμος του πυρηνικού ολέ
θρου θα είχε εξελιχθεί σε θερμό, 
τελείωσε ουσιαστικά με την υπογρα
φή των συμφωνιών για περιορισμό 
των εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ και 
ΕΣΣΔ.

Το διεθνές σύστημα μετατρέπε- 
ται σ' ένα πολυκεντρικό σύστημα με 
πολύμορφες ισορροπίες και συμμα- 
χίες. Η Σοβιετική Ενωση αναδιπλώ
νεται και διαδραματίζει πια ρόλο πε
ριφερειακής δύναμης ενώ η Ευρω
παϊκή Κοινότητα μέσα από την πο
ρεία της για οικονομική και πολιτική 
ενοποίηση εξελίσσεται σε μια παγ
κόσμια δύναμη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρα
μείνουν η μόνη δύναμη με οικουμε
νικό χαρακτήρα και παγκόσμια στρα
τιωτική παρουσία και δυνατότητα 
επέμβασης. Εν τούτοις, το νέο διε
θνές σύστημα θέτει σημαντικούς πε
ριορισμούς στον τρόπο συμπερι
φοράς τους. Σε ενδιαφέροντα πόλο 
δύναμης, κυρίως οικονομικό, εξελίσ
σονται ακόμη οι χώρες της Ανατο
λικής Ασίας με προεξέχουσα την Ια

πωνία. Χώρες που κατόρθωσαν να 
αξιοποιήσουν την τεχνολογική επα
νάσταση και να γίνουν ανταγωνι
στικές στην παγκόσμια αγορά.

Οι εξελίξεις αυτές που θα πρέπει 
να χαιρετισθούν ως θετικές στο μέ
τρο που επικρατεί η ύφεση, η ειρήνη 
και η συνεργασία των λαών, η δημο
κρατία και τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, αποτελούν απλώς ένα μικρό 
βήμα προς την κατεύθυνση της επί
λυσης των παγκόσμιων προβλημά
των που την εποχή μας καταδυνα
στεύουν τον κόσμο.

Τα διεθνή προβλήματα παραμέ
νουν: Η τεράστια αντίθεση μεταξύ 
Βορρά και Νότου, το χρέος των 
χωρών του Τρίτου Κόσμου, το συ
νεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών χωρών. Το 
πρόβλημα της Δημοκρατίας, της 
εθνικής ανεξαρτησίας και των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων σε μεγάλο 
γεωγραφικό χώρο του πλανήτη μας. 
Και εδώ στην Κύπρο ιδιαίτερα.

Στα προβλήματα αυτά έχουν προ
στεθεί και άλλα, όπως η οικολογική 
ισορροπία και η άμεση ανάγκη προ
στασίας του περιβάλλοντος.

Η περιθωριοποίηση κοινωνικών 
στρωμάτων ιδίως στις πιο αναπτυ
γμένες χώρες του καπιταλισμού, οι 
κοινωνικές ανάγκες σε θέματα παι
δείας, στέγης, πολιτισμού, απασχό
λησης κλπ.

Η χαλάρωση του διπολισμού

εκτόνωσε την αντιπαράθεση μεταξύ 
Ανατολής - Δύσης, απομάκρυνε το 
φόβο ενός πυρηνικού ολέθρου και 
ενδυνάμωσε την προοπτική της ει
ρήνης και της συνεργασίας. Μέσα 
στο κλίμα αυτό, είναι γεγονός ότι 
πολλά περιφερειακά προβλήματα 
και συγκεκριμένα εκείνα που είχαν 
οξυνθεί λόγω της αντιπαράθεσης 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης
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βρίσκουν τις λύσεις τους και εκτονώ
νονται. Στο σημείο αυτό, η επίδραση 
των διεθνών αλλανών υπήρξε ευερ
γετική. Αυτό βέβαια, εμπερικλείει 
τον κίνδυνο ένα πρόβλημα να μη 
βρίσκει τη σωστή λύση λόγω της συ
ναίνεσης των μεγάλων δυνάμεων 
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. 
Ενυπάρχει δηλαδή, ο κίνδυνος δη
μιουργίας ενός διευθυντηρίου το
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οποίο να επιβάλει λύσεις και πολιτι
κή γραμμή με βάση τα ειδικότερα 
συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων 
και αγνοώντας τα πραγματικά ζητή
ματα και τις επιθυμίες των λαών.

Αλλα πάλι προβλήματα που είναι 
μεν περιφερειακά αλλά δεν αποτέ- 
λεσαν τον στίβο αντιπαράθεσης με
ταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, μόνο έμμεσα 
επηρεάζονται από το διεθνές κλίμα, 
ενώ κινδυνεύουν επειδή ανήκουν 
στο χώρο επιρροής της μιας από τις 
μεγάλες δυνάμεις να επιλυθούν με 
βάση τα συμφέροντα της μεγάλης 
αυτής δύναμης. Παράδειγμα ενός 
τέτοιου ζητήματος, πάλι το Κυ
πριακό.

Με λίγα λόγια, η κατάρρευση του 
διπολισμού, ενώ έχει κυρίως ευερ
γετικά και θετικά αποτελέσματα, 
στέρησε τη δυνατότητα από πολλές 
μικρότερες χώρες ιδίως του Τρίτου 
Κόσμου να επενδύουν τα συμφέρον- 
τά τους στην αντιπαλότητα των δυο 
υπερδυνάμεων.

Η ύπαρξη όλων αυτών των προ
βλημάτων δημιουργεί την ανάγκη 
επίλυσης και αντιμετώπισής τους. Η 
αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να εί
ναι ενιαία και εξαρτάται από τα συμ
φέροντα που επιχειρούνται κάθε 
φορά να ικανοποιηθούν. Αποψή μας 
είναι ότι στην ανάγκη αντιμετώπισης 
της επιθετικότητας του κεφαλαίου 
και της νεοφιλελεύθερης αντίληψης 
και στην ανάγκη υπεράσπισης και

προώθησης των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και ασθενέστερων κοι
νωνικά τάξεων μόνο ένα ενωμένο 
και ισχυρό προοδευτικό κίνημα μπο
ρεί να αντιταχθεί.

Οι σημερινές αλλαγές επιτρέ
πουν τη συνένωση όλων των προο
δευτικών και αριστερών δυνάμεων 
στα πλαίσια του δημοκρατικού σο
σιαλισμού που με τις αναγκαίες ανα
προσαρμογές και την ανανέωσή του 
εξακολουθεί να αποτελεί την εναλ
λακτική στρατηγική και πορεία για τα 
παγκόσμια προβλήματα και τα προ
βλήματα της περιοχής μας.

Δεν θα επεκταθώ στο σημείο 
αυτό. Θα περιορισθώ ειδικότερα 
στον ευρωπαϊκό χώρο και θα ανα
φερθώ στη θέση και στη φιλοσοφία 
των προοδευτικών δυνάμεων στο 
χώρο αυτό.

Στη Δυτική Ευρώπη, η ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η 
πορεία προς όλο και περισσότερη 
οικονομική και πολιτική ενοποίηση 
ανέδειξε την Ευρώπη σε νέο πόλο 
δύναμης με ευχέρεια ρυθμιστικής 
παρέμβασης στις διεθνείς εξελίξεις, 
περιορίζοντας το αμερικανικό μο
νοπώλιο στο δυτικό στρατόπεδο.

Ενώ η ΕΟΚ ξεκίνησε σαν μια υπό
θεση οικονομικών συμφερόντων, 
που περιχαράκωσαν τους στόχους 
του δυτικοευρωπαϊκού καπιταλι
σμού, στην πορεία εντούτοις η ευ
ρωπαϊκή ενοποίηση απέκτησε δική 
της δυναμική, που μετέβαλε το αρχι
κό αυτό πρότυπο και το οδήγησε σε 
μια νέα πολιτική πραγματικότητα.

Ο οικονομικός ανταγωνισμός 
ΗΠΑ-ΕΟΚ, οι αλλεπάλληλες διευ
ρύνσεις της ΕΟΚ προς Νότο και οι 
κοινωνικές πιέσεις στο εσωτερικό 
της Κοινότητας, μεταμόρφωσαν την 
ΕΟΚ σε μια Κοινότητα, στα πλαίσια 
της οποίας προωθούνται παράλληλα 
και πολιτικές, που στοχεύουν στην 
συνοχή, στην ισόρροπη ανάπτυξη 
όλων των κοινοτικών περιοχών και 
στην προώθηση κοινωνικής πολι
τικής.

Η προοπτική της ολοκλήρωσης 
της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς το 
'92, της οικονομικής και νομισμα
τικής ενοποίησης, του ενιαίου κοινω
νικού χώρου, διανοίγουν τη δυνατό
τητα μιας Ευρώπης με πολιτική υπό

σταση και κοινωνικό περιεχόμενο.
Βεβαίως, μέσα στον ευρωπαϊκό 

χώρο συγκρούονται αντιλήψεις γύρω 
από το ιδεολογικό περιεχόμενο της 
ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Οι προοδευ
τικές, σοσιαλιστικές και αριστερές 
δυνάμεις οραματίζονται μια Ευρώπη 
της Εργασίας, της Αλληλεγγύης και 
της Ανάπτυξης. Αντίθετα, άλλες δυ
νάμεις του συντηρητικού και νεοφι
λελεύθερου χώρου περιορίζουν το 
όραμα της Ευρώπης είτε στην ανά
δειξή της σε μια χαλαρή πολιτική ον
τότητα είτε απλώς σε μια οικονομική 
και εμπορική αγορά.

Οι παλιές απόψεις της Αριστερός 
που στην πρώτη μεταπολεμική πε
ρίοδο την έφεραν αντίθετη στις δια
δικασίες της ευρωπαϊκής ενο
ποίησης έχουν ξεπεραστεί. Ετσι, στο 
ξεκίνημά της η διαδικασία για την 
ενοποίηση της Ευρώπης υποστηρί
ζονταν κυρίως από συντηρητικές δυ
νάμεις. Η στάση αυτή της Αριστερός 
οφείλεται στην αντίληψη που είχε 
διαμορφώσει για το εθνικό κράτος 
που το θεώρησε ως το κατάλληλο 
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπο
ρούσε να πραγματοποιήσει τους 
στόχους της.

Η προσέγγιση αυτή ήταν λανθα
σμένη από πολλές πλευρές γιατί η 
ίδια η ιδέα της ολοκλήρωσης είναι 
μια ιδέα που συνάδει με τη λογική 
του εργατικού κινήματος που διε
θνοποιήθηκε ακριβώς για να αντιμε
τωπίσει τη διεθνοποίηση του κεφα
λαίου. Η μαρξιστική προσέγγιση στη
ρίζεται στην ολοκλήρωση. Αποτελεί 
μια καθολική προσέγγιση. Ο σοσιαλι
σμός θα γινόταν παντού ή δεν θα 
γινόταν πουθενά. Αυτή η προσέγγιση 
διαφοροποιήθηκε όταν ο Λένιν προ
σπάθησε να στηρίξει θεωρητικά τη 
δημιουργία του σοσιαλισμού σε μια 
μόνο χώρα. Η διαστροφή αυτή του 
Μαρξισμού που προσπάθησε να μας 
πείσει ότι κύριο έργο της παγκό
σμιας εργατικής τάξης είναι η υπε
ράσπιση ενός μοντέλου που εφαρ
μόστηκε αρχικά στην ΕΣΣΔ και επε
κτάθηκε μηχανιστικά και σε άλλες, 
είχε επηρεάσει το αριστερό κίνημα 
και στις χώρες της δυτικής Ευρώπης 
στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

Ετσι, το περιεχόμενο της οικοδό
μησης της Ενωμένης Ευρώπης για
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μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιορι
ζόταν από συντηρητικές προσεγγί
σεις.

Οι εξελίξεις όμως και οι εμπει
ρίες των τελευταίων χρόνων στα 
πλαίσια ενός αλληλοεξαρτώμενου 
και διεθνοποιημένου κόσμου απέ
δειξαν ότι το εθνικό κράτος δεν μπο
ρεί να απομονωθεί. Ο νέος διεθνι
σμός περνάει πλέον μέσα από τη λο
γική της υπερεθνικής ολοκλήρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που απέ
δειξε ότι διαθέτει μια δική της δυνα
μική κατόρθωσε να εξελιχθεί σε κα
ταλυτικό παράγοντα τόσο στη δια
μόρφωση του διεθνούς πολιτικού 
συστήματος, όσο και των κοινωνι
κοοικονομικών δομών σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ξεπέ- 
ρασε το στάδιο της αγοράς και δια
μορφώνεται σε μια πιο ολοκληρω
μένη οντότητα στο πολιτικό θεσμικό 
και κοινωνικό πεδίο. Τον προσανατο
λισμό αυτό ενισχύουν οι διευρύνσεις 
της ΕΟΚ προς την περιφέρεια του 
ευρωπαϊκού νότου και οι ευρω
παϊκές σοσιαλιστικές δυνάμεις.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας υπάρχουν τα περιθώρια 
ανάπτυξης μιας εναλλακτικής Αρι
στερής Ευρωπαϊκής Πολιτικής που 
θα αναδείξει την ΕΟΚ σ’ ένα σταθε
ροποιητικό παράγοντα σε ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή ήπειρο και θα επιτρέ
ψει στο εσωτερικό της την προώ
θηση της οικονομικής ανάπτυξης με 
την παράλληλη διασφάλιση της κοι
νωνικής προόδου.

Ποιες είναι οι βασικές κατευθυν
τήριες γραμμές αυτής της εναλλα
κτικής αριστερός πολιτικής για την 
Ευρώπη: Στόχος πρέπει να είναι η 
αναζήτηση της μεγαλύτερης δυ
νατής πολιτικής ισότητας, ο σεβα
σμός και η προστασία του ανθρώ
που.

Μέσα στην κοινότητα υπάρχει τη 
στιγμή αυτή μια σύγκρουση μεταξύ 
των δυνάμεων που δίνουν έμφαση 
στην αγορά και επιδιώκουν μια χαλα
ρή ένωση της Ευρώπης και εκείνων 
που επιδιώκουν μια μεγαλύτερη οι
κονομική και κοινωνική συνοχή και 
επιδιώκουν την ενδυνάμωση της 
ενοποιητικής διαδικασίας. Εχει ση
μασία λοιπόν, κάθε φορά ποιες επι

λογές γίνονται και τι δυναμική ακο
λουθείται.

Εχει σημασία αν οι πολιτικές της 
Κοινότητας αμβλύνουν ή εντείνουν 
τις περιφερειακές ή κοινωνικές αντι
θέσεις.

Τα τελευταία χρόνια οι προοδευ
τικές δυνάμεις στον Ευρωπαϊκό 
χώρο έχουν δώσει σκληρές μάχες 
για να εξισορροπήσουν την συντηρη
τική νεοφιλελεύθερη άποψη που 
υποστήριζε ότι η αγορά μπορεί να
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ρυθμίσει όλα τα προβλήματα και να 
ωθήσουν την Κοινότητα να αναπτύ
ξει περιφερειακή πολιτική, κοινωνι
κή πολιτική, πολιτική μεταφοράς 
κλπ. Φτάσαμε έτσι σήμερα, να έχει 
διαμορφωθεί μια ισορροπία τέτοια, 
που η Κοινότητα δεν είναι πια μια 
υπόθεση αγοράς.

Η προσπάθεια αυτή, βέβαια, συ
νεχίζεται.

Εχει σημασία λοιπόν τι Ευρώπη 
οικοδομούμε, ιδιαίτερα σήμερα που 
ανασυγκροτείται η αρχιτεκτονική της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου και πρόκειται 
σύντομα στο Κοινοτικό πλαίσιο τον 
Δεκέμβριο να συγκληθούν δυο Δια

κυβερνητικές Συνδιαλέξεις για να 
συζητήσουν την οικονομική και νομι
σματική Ενωση της ΕΟΚ και την Πο
λιτική Ενωση.

Πιστεύω ότι η πρόταση των σο
σιαλιστών στο πλαίσιο αυτό πρέπει 
να ενισχύσει την έννοια της δημιουρ
γίας μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής ον
τότητας με τη μεταφορά των αναγ
καίων εξουσιών σε κοινοτικούς θε
σμούς. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει, 
όμως, να συνοδευτεί από μια εκδη- 
μοκρατικοποίηση των θεσμών αυτών 
και την ανάδειξη αντιπροσωπευτικών 
οργάνων με ουσιατικές νομοθετικές 
εξουσίες και λειτουργίες ελέγχου.

Στον οικονομικό τομέα στόχος 
πρέπει να είναι η ενσωμάτωση της 
διαδικασίας για την εγκαθίδρυση της 
ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε μια 
συνολικότερη στρατηγική που θα 
προωθεί τη δυναμική και ισόρροπη 
ανάπτυξη και τη συμμετρική κατανο
μή κόστους και ωφελειών ανάμεσα 
στις περιφέρεις και στις κοινωνικές 
τάξεις.

Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να 
προωθεί την οικονομική και νομι
σματική ενοποίηση και παράλληλα 
την ανάπτυξη του προϋπολογισμού 
και του δημοσιονομικού συστήματος 
της Κοινότητας σε όργανο άσκησης 
πολιτικής διανεμητικού χαρακτήρα. 
Επίσης, την ανάπτυξη νέων πολι
τικών σε τομείς περιφερειακής, βιο
μηχανικής πολιτικής, έρευνας, τε
χνολογίας, πολιτικής επενδύσεων 
καθώς και την ανάπτυξη της κοινω
νικής διάστασης της Κοινότητας με 
τη δημιουργία του ενιαίου κοινωνι
κού χώρου.

Η Κοινότητα θα πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της. θα πρέπει 
να προωθήσει ολοκληρωμένη πολιτι
κή για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού 
οικολογικού συστήματος. Επίσης, θα 
πρέπει να αναπτύξει πολιτική για τα 
οπτικοακουστικά μέσα και για την 
πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης.

Η Κοινότητα θα πρέπει να αναλά- 
βει ένα διεθνή ρόλο και να διαμορ
φώσει την πολιτική της με βάση τα 
νέα διεθνή δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα θα πρέπει να αναπτύξει 
τη δική της άμυνα που θα της επι
τρέψει να αποκτήσει ένα βαθμό ανε-



ξαρτησίας και να συμβάλει περαι
τέρω στην ενίσχυση της διαδικασίας 
για έλεγχο των εξοπλισμών και αφο
πλισμό. Επίσης, θα πρέπει να ανα
πτύξει πολιτική προστασίας των συ
νόρων της με βάση τις αρχές της 
αλληλεγγύης. Παράλληλα, θα πρέ
πει να συνεργαστεί στα πλαίσια ενός 
ευρύτερου συστήματος άμυνας, 
ασφάλειας και συνεργασίας της 
Ευρώπης που θα στηρίζεται στο σε
βασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
των ευρωπαϊκών κρατών, των συνό
ρων τους και θα διαθέτει μηχανι
σμούς και θεσμούς για την επίλυση 
διαφορών και περαιτέρω προώθηση 
της μεταξύ τους συνεργασίας. Με 
τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να οδη
γηθούμε στη διάλυση των μέχρι σή
μερα γνωστών αμυντικών συνα
σπισμών (ΝΑΤΟ, Βαρσοβία) και στη 
θέση τους να αναπτυχθεί ένα πανευ
ρωπαϊκό σύστημα συνεργασίας και 
ασφάλειας.

Η Κοινότητα θα πρέπει να ενδυ
ναμώσει τη σχέση της με τις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης, με τις 
χώρες ΕΖΕΣ καθώς επίσης και με τις 
Μεσογειακές χώρες. Η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα θα πρέπει να επανατοπο- 
θετήσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ 
διαμορφώνοντας ένα νέο προσχέδιο 
αρμονικής συνεργασίας που θα εξα
σφαλίζει συμμετρικότητα και σταθε

ρότητα στις σχέσεις. Τέλος, η Κοινό
τητα θα πρέπει να αναλάβει δραστή
ριο ρόλο όσον αφορά στις σχέσεις 
της με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
με στόχο τη γεφύρωση του χά
σματος Βορρά - Νότου και τη βοή
θεια των χωρών αυτών να αναπτυ
χθούν και να προοδεύσουν.

Μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα που θα 
στηρίζεται σ’ αυτές τις αξίες θα μπο
ρέσει να αναδειχθεί σε πρωτοπόρο 
χώρο και θα λειτουργήσει σταθερο
ποιητικά όχι μόνο για ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ηπειρο από τον Ατλαν
τικό ως τα Ουράλια σ’ ένα κοινό Ευ
ρωπαϊκό Σπίτι, αλλά και για ολό
κληρο το διεθνές σύστημα.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να ανα
φερθώ στην Κύπρο. Στη θέση της 
Κύπρου μέσα σ’ αυτό το διεθνές 
πλέγμα καθώς επίσης και στο ρόλο 
του προοδευτικού κινήματος της Κύ
πρου.

Η Κύπρος από πλευράς ιστορίας, 
παράδοσης, επιπέδου ζωής αλλά και 
πολιτικών θεσμών ανήκει στην 
Ευρώπη. Είναι μια χώρα που εύκολα 
μπορεί να ενσωματωθεί στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα. Ηδη η Συμφωνία 
Σύνδεσης που έχει με την ΕΟΚ και η 
Τελωνειακή Ενωση αποτελούν ένα 
προχωρημένο στάδιο σχέσης που θα 
πρέπει λογικά να καταλήξει στην 
πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Κοι
νότητα.

Τα οικονομικά και πολιτικά πλεο-

ΑΠΟΨΕΙΣ
νεκτήματα από την ένταξη, μου έχει 
δοθεί επανειλημένα ευκαιρία να τα 
αναπτύξω στην Κύπρο και θα έλεγα 
ότι είναι λίγο-πολύ αυταπόδεικτα. Η 
Κύπρος θα γίνει οργανικό μέλος του 
Ευρωπαϊκού πολιτικού γίγνεσθαι, θα 
έχει εκπροσώπηση στα όργανα της 
Κοινότητας και θα ισχυροποιηθεί η 
υπόσταση της κρατικής της οντό
τητας ενώ θα έχει θετικό οικονομικό 
αποτέλεσμα από τις ενισχύσεις που 
θα έχει από τα διορθωτικά ταμεία 
και τις άλλες κοινωνικές πολιτικές. 
Εν πάσει περιπτώσει στον οικονομι
κό τομέα η ένταξη θα βελτιώσει το 
καθεστώς της Τελωνειακής Ενωσης. 
Τέλος, η ένταξη της Κύπρου θα εξυ
πηρετήσει στο σύνολό του τον Κυ
πριακό λαό και ιδιαίτερα τους Τουρ
κοκύπριους οι οποίοι θα ωφεληθούν 
ιδιαίτερα από τις κοινοτικές ενισχύ
σεις. Θάλεγα δε ότι η σωστή εθνική 
πολιτική πια για την Κύπρο περνά 
μέσα από την Ευρώπη.

Η υποβολή της αίτησης ενισχύει 
διαπραγματευτικά την επίλυση του 
Κυπριακού γιατί εμπλέκει στη διαδι
κασία τον ευρωπαϊκό παράγοντα, 
διανοίγει νέες εναλλακτικές προο
πτικές όσον αφορά στη διαδικασία 
επίλυσης του Κυπριακού και διεθνο
ποιεί περαιτέρω το πρόβλημα.

Κάθε λύση του Κυπριακού σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο και αν συζητεί- 
ται θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
πλέον τις αρχές και το δίκαιο της 
ΕΟΚ.

Από τα οφέλη που αναφέρθηκαν 
για το πολιτικό και εθνικό ζήτημα 
της Κύπρου προκύπτει αβασάνιστα 
ποια πρέπει να είναι η θέση των 
προοδευτικών δυνάμεων της Κύ
πρου στο ζήτημα αυτό. Αλλά και από 
την όλη ανάλυση προκύπτει ότι ο Ευ
ρωπαϊκός χώρος είναι ένας χώρος 
όπου αυτή τη στιγμή συντελούνται οι 
πιο ενδιαφέρουσες κοινοτικές εξελί
ξεις. Ενας χώρος όπου υπάρχουν οι 
ταξικές, βεβαίως, αντιθέσεις και 
συγκρούσεις όπου όμως δεν παρα
γνωρίζεται η δυναμική των ταξικών 
αντιπαρατάξεων και συγκρούσεων.

Η αντιπαράθεση αυτή στον Ευρω
παϊκό χώρο είναι πολύ πιο προχωρη
μένη και μακροπρόθεσμα πολύ πιο 
ευνοϊκή για τα συμφέροντα των ερ
γαζομένων.



ΑΠΟΨΕΙΣ
Υ

πάρχουν στην πραγματικό
τητα δυο ειδών ζωντανά 
όντα. Εκείνα που έχουν μια 
σπονδυλική στήλη και συ
νεπώς μπορούν να βαδί

ζουν και καμιά φορά τρέχουν και 
εκείνα που δεν έχουν και συνεπώς 
δεν μπορούν παρά να έρπουν ή να 
κολλάνε σαν παράσιτα σε άλλους.

Η σημερινή κοινωνία παγιδεύει 
την ανθρώπινη ύπαρξη στην αναζή
τηση ατομικών λύσεων και την υπο
τάσσει στη φροντίδα για υλικά 
αγαθά και κοινωνική αναρρίχηση. Η 
φροντίδα αυτή κάνει τον άνθρωπο 
αδύναμο, δουλικό, ηλίθιο, για λύ
πηση. Εναν πολίτη έτοιμο στην κάθε 
στιγμή να θυσιάσει και το έσχατο μό
ριο της ελεύθερης θέλησής του για 
κάποιο υλικό ή κοινωνικό όφελος.

Οι μηχανισμοί της εξουσίας έρ
χονται με τη σειρά τους να σπάσουν 
τη σπονδυλική στήλη του πολίτη, να 
τον μετατρέψουν σ’ ένα ερπετό που 
να μυρίζει και να γλύφει την εξου
σία, σε μια μάζα πειθαρχημένη, 
άβουλη, αποκτηνωμένη, αργοκίνητη, 
ζωώδικη. Και όταν αυτό το πετύχει 
τότε έχουμε το φασισμό, την ακατά
λυτη αντίδραση. Γιατί μόνο μέσα σε 
μια τέτοια ανθρώπινη κοπριά πιάνει 
ρίζες ο φασισμός.

Η ηθική αμεριμνησία, ο εφησυχα
σμός και η μακαριότητα είναι τα 
πρώτα δείγματα μιας έρπουσας φα- 
σιστικοποίησης. Το δεύτερο: Η ιστο
ρική αμνησία. Και βλέπουμε σήμερα 
ότι το κήρυγμα της λήθης και της 
«φρονιμάδας» δίνει τους καρπούς 
του. Μπροστά σε χτυπητά κρού
σματα κρατικής αυθαιρεσίας, συντα
γματικής παραβίασης, πολιτικών 
διώξεων και χάλκευσης σκηνοθετη- 
μένων δικών, η «δημοκρατική» και 
«ηθική» ευαισθησία πολλών όχι μόνο 
δεν εξεγείρεται αλλά κλείνει και τα 
μάτια. Μπροστά όμως σε τέτοια φαι
νόμενα η σιωπή είναι έγκλημα. Η 
σιωπή τα νομιμοποιεί και η λήθη του 
παρελθόντος το βρυκολακιάζει.

Η έμμισθη διανόηση
Η τραγική ωστόσο ειρωνία είναι 

ότι όλοι αυτοί οι «ευαίσθητοι» δια
νοούμενοι που υπέγραψαν προεκλο
γικά μανιφέστα καταδίκης του αυ-

Μακάβριος
μορφασμός

ιστορικός

Του Θίιμιου 
Παπανικολάου

ταρχισμού του ΠΑΣΟΚ, σήμερα σιω
πούν. Ξαφνικά έχασαν και την «ευαι
σθησία» τους και την όρασή τους και 
την ακοή τους.

Βέβαια στις κρίσιμες καμπές της 
ιστορίας παρατηρούνται τα περισσό
τερα ναυάγια. Η τρομακτική συσσώ
ρευση γεγονότων που η συνείδηση 
αδυνατεί να τα εξηγήσει επιφέρουν 
μια παραμορφωτική αλλοίωση πάνω 
σ’ αυτή τη συνείδηση.

Η ελληνική αριστερή διανόηση, 
θεωρητικά ανεπαρκής και ιδεολογι
κά ραχητική από τη γέννησή της, γο
νάτισε μπροστά στις ευθύνες και 
τους κινδύνους της ιστορίας και συ- 
νεθλίβη αδικαίωτη μέσα στις συμ- 
πληγάδες της προόδου και της αντί
δρασης. Ενα κομμάτι της ενσωματώ
θηκε και αφομοιώθηκε εντελώς από 
τη φιλοσοφία των κατεχόντων.

Σήμερα όλοι αυτοί δεν χάνουν 
την ευκαιρία, με την πρώτη αφορμή, 
να ξεχύνουν τα ποτάμια της ηθικής 
τους αγανάκτησης ενάντια σε κάθε 
πράξη βίαιης άρνησης του αστικού 
καθεστώτος παρασιωπώντας επι- 
μελώς το πιο ουσιαστικό: ότι ολό
κληρος ο κρατικός μηχανισμός, οι 
νόμοι, η αστυνομία, ο Τύπος και η 
αστική ηθική δεν είναι παρά μηχανι
σμοί καπιταλιστικής τρομοκρατίας.

Το κακό βέβαια δεν σταματά 
εδώ. Οταν εγκαταλείπεις τις πεποι
θήσεις σου και κινείσαι στην «ιερή 
σφαίρα» των ατομικών συμφερόν
των, της φιλοδοξίας και της απλη
στίας, είσαι έτοιμος για κάθε προ
στυχιά.

Είναι αυτή η «αριστερή» δια
νόηση σήμερα που πρωτοστατεί 
στον αγώνα κατά της «τρομοκρα
τίας» παρέχοντας έτσι όχι μόνο «αρι
στερό άλλοθι» στην αντίδραση αλλά 
και πιστοποιητικό νομιμότητας και 
αθωότητας στους πραγματικούς 
τρομοκράτες και δολοφόνους της 
εργατικής τάξης και των αγωνιστών.

Τα ιστορικά ναυάγια γεννούν 
ιδεολογικά και πολιτικά αποστήματα 
και εξαμβλώματα. Ο Μίκης, μάλιστα, 
επένδυσε το χαφιεδισμό του με τη 
διεστραμμένη μυθολογία τύπου 
«Μπότσαρη», με τις μουσικές άριες 
των πολιτικών του ακροβασιών και 
με όλα τα ιστορικά απορρίμματα της 
σταλινικής του διαπαιδαγώγησης.

Ο Κρυστάλλης προβάλλεται 
πλέον ως αξιόπιστος «μίτος» για το 
ξήλωματης «τρομοκρατίας». Είναι κι 
αυτό ένα δείγμα της διπροσωπίας 
των «προοδευτικών» ηθικολόγων: ο 
αναξιόπιστος πράκτορας όταν απο
κάλυπτε στο παρελθόν και άλλους 
πράκτορες, γίνεται αμέσως αξιόπι
στος αν καταγγείλει ή ενοχοποιήσει 
αγωνιστές ή πολιτικούς αντιπάλους 
της κυβέρνησης της ΝΔ.

Ο κατασταλτικός, συνεπώς, μη
χανισμός του αστικού κράτους και οι 
διωκτικές αρχές (δικαστικές και
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αστυνομικές) ανακηρύσσονται από 
τη διανόηση της «Αριστερός» σε θε- 
ματοφύλακες και εγγυητές της πολι
τικής και ηθικής ζωής.

Το ιστορικό έγκλημα είναι με
γάλο. Γιατί δεν επικαλύπτονται 
απλά, αλλά και δικαιώνονται όλες οι 
τερατωδίες και οι κτηνωδίες του 
ιστορικού κράτους και του κράτους 
της Δεξιάς. Και η σημερινή έξαρση, 
στην πιο μοχθηρή και αποκρουστική 
της μορφή, της πολιτικής τρομοκρα
τίας, της κρατικής και αστυνομικής 
βίας και αυθαιρεσίας, στηρίζεται στο 
ιστορικό αυτό έγκλημα της «αρι
στερής» διανόησης.

Και βέβαια όταν νομιμοποιείς και 
δικαιώνεις την κρατική βία και αυ
θαιρεσία, την αστική τρομοκρατία 
και το χαφιεδισμό δεν αισθάνεσαι 
ούτε βλέπεις:

* Τα ΜΑΤ να σπάνε τα κεφάλια 
των απεργών

* Τις σκευωρίες και τις ίντριγκες 
των μυστικών υπηρεσιών

* Τις αστυνομικές εφόδους σε 
σπίτια πολιτών

* Τις κατασκευές «υπόπτων», τις 
διώξεις και συλλήψεις αγωνιστών και 
πολλά άλλα.

Η μυθολογία, ωστόσο, που σή
μερα εδραιώνει μια τρομοκρατία 
ιδεολογική, που προλειαίνει το 
έδαφος για μια απροκάλυπτη πολιτι
κή τρομοκρατία, κρατική και αστυνο
μική βία είναι αυτή που αναφέρεται 
στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 
Ο μύθος, βέβαια, της «ανεξάρτητης 
δικαιοσύνης» δεν είναι έργο μόνο 
της «αριστερής» διανόησης. Τον πα
ράγουν και αναπαράγουν καθημερι
νά όλα τα κόμματα. Ωστόσο, και εδώ 
η «αριστερή» διανόηση πρωτοστα
τεί.

Αν και οι πλούσιες σε ποικιλία εμ
πειρίες της περιόδου που ζούμε 
γκρεμίζουν το μύθο της ανεξάρ
τητης δικαιοσύνης, είναι χρήσιμο να 
πούμε δυο πράγματα για το αστικό 
δίκαιο και τη «νομιμότητα».

Βία και «νομιμότητα»
Το Δίκαιο θεμελιώνεται στην έν

νοια του κράτους και της κυριαρχίας.

Οι κανόνες συμπεριφοράς που κα
θορίζει, είναι κανόνες αναγκαστικοί, 
με την έννοια ότι η τήρησή τους εξα
σφαλίζεται με την υλική βία, που τα 
κρατικά όργανα έχουν ή διεκδικούν 
τη μονοπωλιακή χρήση της.

Το Δίκαιο είναι ο ρυθμιστικός πα
ράγοντας της συμπεριφοράς των αν
θρώπων. Για να λειτουργήσει η κοι
νωνία σύμφωνα με τα συμφέροντα 
της κυρίαρχης τάξης, δεν αρκεί ένας 
κοινωνικός αυτοματισμός, θρησκευ-

66 Τα ιστορικά 
ναυάγια γεννούν 
ιδεολογικά και 

πολιτικά 
αποστήματα και 
εξαμβλώματα. 99

τικός ή ηθικός, στη δράση των αν
θρώπων. Είναι απαραίτητος ένας συ
στηματικός, ευσυνείδητος, εσωτερι
κά συνεπής, εξοπλισμένος με δύ
ναμη εξαναγκασμού καθορισμός της 
συμπεριφοράς. Κι αυτό είναι η «έν- 
νομος τάξις», το Δίκαιο, η θεμε
λιώδης κοινωνική λειτουργία του 
κράτους, υπέρτατου οργάνου της 
ταξικής κυριαρχίας.

Βέβαια σε εποχές σχετικά 
ομαλές, το δίκαιο δίνει την εντύ
πωση ότι είναι σύμφωνο με την ιδέα 
της δικαιοσύνης. Δίκαιο για όλους 
τους ανθρώπους, έκφραση της 
προόδου της κοινωνίας. Σε εποχές 
όμως κρίσεων και κοινωνικής 
σήψης, αυτό το φαινομενικά αρμονι
κό σύστημα νόμων σπάζει, αποκαλύ
πτεται η μόνιμη ταξική του φύση, πέ
φτει ο πέπλος της υπερταξικότητας 
και αμεροληψίας του Δικαίου. Και 
όταν οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί 
οξυνθούν προβάλλονται πλέον 
απροκάλυπτα και προκλητικά ως 
ιδεώδη του δικαίου και της «εννόμου 
τάξεως», η ωμή βία του κρατικού κα
ταναγκασμού και οι τερατώδεις 
απάνθρωπες μορφές του: Το ψέμα, 
η υποκρισία, ο κυνισμός, η περιφρό

νηση στη λογική, η βαρβαρότητα. 
Αυτά δηλ. που γίνονται σήμερα.

Συμπέρασμα: Ο,τι παρουσιάζεται 
στα μάτια μας για αστική νομιμό
τητα, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η 
βία της κυρίαρχης τάξης, ανυψω
μένη σε επιτακτικό κανόνα.

Από τη στιγμή λοιπόν που οι διά
φορες πράξεις βίας καθορίστηκαν 
ως υποχρεωτικός κανόνας, το πρά
γμα αντικαθρεφτίζεται από την ανά
ποδη στο κεφάλι των αστών νομο
παθών και μικροαστών ηθικολόγων: 
Η «έννομος τάξις» παρουσιάζεται ως 
ανεξάρτητο δημιούργημα της «δι
καιοσύνης» και η κρατική βία ως μια 
απλή της συνέπεια, ως μια «κύ
ρωση» των νόμων. Στην πραγματικό
τητα είναι το αντίθετο: Η αστική νο
μιμότητα είναι μια ορισμένη κοινωνι
κή μορφή που παίρνει η πολιτική βία 
της αστικής τάξης, μια βία που φυ
τρώνει στο οικονομικό έδαφος της 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Συμπέρασμα: Η καπιταλιστική 
βία, όχι μόνο δεν εκθρονίζεται από 
τη «νομιμότητα», αλλά αποτελεί γι’ 
αυτή και το θεμέλιο και το υποστήρι
γμά της. Το να θέλει κανείς να εξα
λείψει τη βία με τη νομιμότητα είναι 
μια αυταπάτη. Γιατί ακριβώς είναι 
αυτή η νομιμότητα που επιτρέπει 
στην καπιταλιστική βία να γίνεται ο 
υπέρτατος κοινωνικός κανόνας.

«Κρούσματα» σαν αυτά που 
ζούμε σήμερα αποτελούν την επαλή
θευση όλων των παραπάνω.

Η διανόηση της «Αριστερός» με 
την κάλυψη και αναπαραγωγή όλων 
αυτών των μύθων ενορχηστρώνει 
σήμερα την τρομοκράτηση και τον 
αποκλεισμό κάθε επαναστατικής 
ιδέας. Παράλληλα, προβάλλει ως 
ιδεώδες του ατόμου το μακάβριο 
αξίωμα: Γίνε λογοκριτής του εαυτού 
σου, ιδιωτική αστυνομία της σκέψης 
σου για να κοιμάσαι ήσυχος...

Μέσα σε μια κοινωνία θεμελιω
μένη πάνω στην αθλιότητα, τα πιο 
άθλια προϊόντα έχουν μοιραία το 
προνόμιο να εξυπηρετούν τους πε
ρισσότερους. Και οι ήρωες των σα- 
λονιών με το αριστερό ή αριστερί- 
στικο προσωπείο είναι από τα πιο 
άθλια προϊόντα. Γιατί δεν έχουν λι
ποψυχήσει απλά, αλλά ξεγελιούνται 
και σκέφτονται έμμισθα.
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ον τελευταίο καιρό οτο λε
ξιλόγιο της καθημερινής 
πολιτικής χρήσης έχουν ει
σβάλει —  όχι μόνο σαν λέ
ξεις ή ένοιες, αλλά και σαν 

πολιτικά αιτήματα —  οι όροι: εκσυγ
χρονισμός, συναίνεση, αναβάθμιση. 
Σαν αιτήματα αποτελούν τον κοινό 
τόπο όλων των κομμάτων και διεκδι- 
κούν να γίνουν (ή να επιβληθούν) 
σαν αιτήματα και κοινός στόχος 
όλων των κοινωνικών τάξεων και 
ομάδων.

Η απαίτηση για εκσυγχρονισμό 
της ελληνικής κοινωνίας αγκαλιάζει 
όλες τις πλευρές και εκφράσεις του 
βίου της: την οικονομία, την πολι
τική, την κομματική οργάνωση, τον 
πολιτικό λόγο και τα προγράμματα, 
την οργάνωση της βιομηχανίας, των 
υπηρεσιών, του χρηματιστήριου κλπ.

Το κοινό, πια αυτό αίτημα δικαιο
λογείται με το επιχείρημα ότι μόνο 
έτσι η Ελλάδα δεν θα μείνει στο πε
ριθώριο των διεθνών εξελίξεων, 
μόνο έτσι θα βελτιώσει τη θέση της 
μέσα στο διεθνή καταμερισμό της 
εργασίας, θα γίνει πιο ανταγωνιστική 
και θα εξασφαλιστεί η ευημερία και 
πρόοδος για όλους. Συνήθως δε συ
νοδεύεται από την ευχή, την προ
τροπή και την αξίωση ο απαραίτητος 
αυτός εκσυγχρονισμός να προχωρή
σει μέσα από/και με συναινετικές 
διαδικασίες.

Βέβαια αυτός ο εκσυχρονισμός 
διεκδικείται να είναι φιλελεύθερος ή 
δημοκρατικός ή αριστερός ή αρι
στερός - προοδευτικός. Και με αυτό 
γίνεται προσπάθεια να υπογραμμι
στεί ότι υπάρχουν αντίστοιχοι εκσυ- 
χρονισμοί, διαφορετικοί από κοινω
νική άποψη και προοπτική.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω 
πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε και 
να υπογραμμίσουμε δυο πράγματα: 
Πρώτον, ότι αμέσως μετά την πτώση 
της Χούντας, είχε αναδειχθεί και 
τότε το αίτημα της αλλαγής ως κοινό 
για την πρόοδο του τόπου. Μόνο που 
τότε είχαμε: δημοκρατική, σοσιαλι
στική ή πραγματική αλλαγή και για 
κάθε μια και τον αντίστοιχο (κομμα
τικό) φορέα. Δεύτερον, δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει, αντίθετα μάλιστα 
θα ’πρεπε να σκεφτούμε πολύ πάνω 
σ’ αυτό (δηλαδή τι σημαίνει), ότι το

Εκσυχρονισμός: 
δεν υπάρχει μια 
μονάχα ανάγνωση

Του Λεύτερη Ριζά
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τρίπτυχο εκσυχρονισμός - συναίνεση
- αναβάθμιση έχει αντικαταστήσει 
ένα παλιότερο: εθνική ανεξαρτησία
—  λαϊκή κυριαρχία —  κοινωνική 
απελευθέρωση, που πάντοτε συνο
δευόταν και από το αίτημα της αυτο
δύναμης ανάπτυξης και της δημο
κρατικής διαδικασίας.

Μα, μπορεί να αντιτείνει ο κάθε 
καλόπιστος και σκεπτόμενος άν
θρωπος: μπορεί να είμαστε ενάντια 
στον εκσυγχρονισμό, τη συναίνεση ή 
τη βελτίωση της θέσης της χώρας 
μας στο διεθνή καταμερισμό εργα
σίας; Γενικά, μιλώντας, δεν είναι κα
νένας ενάντια. Δεν μπορεί να είναι. 
Γιατί το αντίθετο θα ήταν: τελμά
τωση, αλληλοσπαραγμός, διάλυση. 
Αλλά, ακριβώς όταν προβάλλονται 
γενικά αιτήματα —  και μάλιστα όσο 
πιο πλατιά αποδεκτά είναι —  τότε 
συμβαίνει συνήθως και ώριμα να εί
ναι αλλά και πολλές ερμηνείες να 
επιδέχονται. Ερμηνείες όχι φιλολο
γικές αλλά κοινωνικές. Δηλαδή κάτω 
από τα κοινά αυτά αιτήματα 
«στριμώχνονται» πολλά και διαφορε
τικά κοινωνικά συμφέροντα και 
προοπτικές.

Το κοινό σημείο σύγκλισης, συ
νάντησης, διεκδίκησης τόσο διαφο
ρετικών κοινωνικών τάξεων, ομάδων 
και στρωμάτων, αναδεικνύεται και 
σημείο έντονης διαπάλης για το ποια 
προοπτική θα πάρει ο κοινός 
αγώνας. Δηλαδή ποιας τάξης ή 
ομάδας το συμφέρον και η προοπτι
κή θα σφραγίσει τα αποτελέσματα 
του κοινού αυτού αγώνα. Οταν λέμε 
λοιπόν, ότι υπάρχει φιλελεύθερος ή 
σοσιαλιστικός εκσυγχρονισμός φαί
νεται ότι οι κίνδυνοι που επισημά- 
ναμε παραπάνω είναι ορατοί από τον 
προοδευτικό κόσμο και τους πολιτι
κούς.

Καθημερινά ακούμε ότι πρέπει 
να εκσυγχρονιστούμε γιατί σε αντί
θετη περίπτωση θα μείνουμε στο πε
ριθώριο της Ευρώπης, οι ξένες 
επενδύσεις θα στραφούν στις χώρες 
του (πρώην) υπαρκτού (;) σοσιαλι
σμού που διαθέτει ειδικευμένη πει- 
θαρχημένη εργατική τάξη, ότι 
..ότι...Μας τα λέει το Δ.Ν.Τ., ο 
ΟΟΣΑ, η ΕΟΚ, ο Μητσοτάκης, ο Σου- 
φλιάς, ο ΣΕΒ, ο «Οικονομικός Ταχυ
δρόμος» και άλλοι πολλοί.

Αν σκοπός του εκσυχρονισμού 
μας πρέπει να είναι αυτός, δηλαδή 
να γίνουμε τόπος εισροής ξένων 
επενδύσεων και τεχνολογίας για να 
γίνουμε ανταγωνιστικοί μέσα στα 
πλαίσια μιας παγκόσμιας και ιεραρ
χικά δομημένης καπιταλιστικής - ιμ
περιαλιστικής οικονομίας να υιοθε-
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τήσουμε γι’ αυτό όλες τις μεθόδους 
που καθιστούν μια καπιταλιστική οι
κονομία ή επιχείρηση πιο αποτελε
σματική και ανταγωνιστική, μήπως 
την ίδια στιγμή εγκαταλείπουμε ή 
ακυρώνουμε κάθε προσπάθεια για 
τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνίας, 
σοσιαλιστικής;

Γιατί ο στόχος να «φτάσουμε και 
να ξεπεράσουμε» τον καπιταλισμό 
—  όπως τον έθεταν ο Στάλιν, ο 
Χρουστσώφ, ο Μπρέζνιεφ —  υπο
νοούσε και εξακολουθεί να υπονοεί 
ότι μέτρο σύγκρισης είναι ένα κοινω
νικό - οικονομικό σύστημα που του
λάχιστον οι σοσιαλιστές θέλουν να 
το υπερβούν καθολικά: δηλαδή όχι 
κυρίως ή μόνο σε οικονομικούς δεί

κτες αλλά σε ποιότητα και νόημα 
ζωής, σε εργασιακές σχέσεις και 
διαδικασίες, στην ύπερβαση της αν
τίθεσης πνευματικής - χειρωνα
κτικής εργασίας, πόλης - χωριού, 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη του αν
θρώπου μέσα σε μια κοινωνία που 
δεν θα γεννά και αναπαράγει τον αν
ταγωνισμό μεταξύ των μελών της, 
δεν θα καταστρέφει το περιβάλλον 
στο βωμό της «ανάπτυξης», μια κοι
νωνία τέλος που το πολυτιμότερο 
αγαθό της θα είναι η εξασφάλιση 
ελεύθερου χρόνου για τους παραγω
γούς —  που όλοι θα είναι παραγω
γοί, δημιουργοί, ισότιμα μέλη της 
κοινότητας. Μήπως η κατάρρευση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού και η 
αποκάλυψη της φρίκης μέσα στην 
οποία ζούσαν οι άνθρωποι από τη 
μια και η αδυναμία του σοσιαλιστι
κού ρεύματος να υπερβεί τον καπι
ταλισμό με τις δικές του μεθόδους 
—  η κρίση δηλαδή και του σοσιαλι
στικού ρεύματος —  από την άλλη 
έχουν μια κοινή, βαθύτερη, αιτία που 
παρά τις μεταξύ τους διαφορές συν
δέει μυστικά τα δυο αυτά ρεύματα 
(το κομμουνιστικό - σταλινικό και το 
σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό), 
με την καπιταλιστική λογική καθι
στώντας τα ανίκανα να υπερβούν το 
καπιταλιστικό σύστημα;

Μήπως δηλαδή τα αίτημα του 
εκσυχρονισμού —  με σκοπό και 
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστι
κότητας και της καλυτέρεψης της 
θέσης της χώρας στο διεθνή κατα
μερισμό της εργασίας, που είναι κα
πιταλιστικός - ιμπεριαλιστικός, δηλ., 
άνισος και ιεραρχημένος - δεν μπο
ρεί να είναι παρά μόνο τεχνοκρα- 
τικός, αστικός και όχι σοσιαλιστικός 
ή αριστερός - ριζοσπαστικός; 
Μήπως είναι συνεπώς εγγεγραμ
μένος στη μήτρα του καπιταλισμού, 
εγγενές στοιχείο του, όπως και η τα
ξική πάλη και η αυξανόμενη δυστυ
χία της κοινωνίας;

Ο Μάρξ είχε εμφαντικά τονίσει 
(και σε αντίθεση με την άγνοια με
ρικών σημερινών αντιμαρξιστών) ότι: 
«Η αστική τάξη δεν μπορεί να υπάρ
χει χωρίς να επαναστατεί αδιάκοπα 
τα εργαλεία παραγωγής, δηλαδή τις 
σχέσεις παραγωγής, δηλαδή όλες 
τις κοινωνικές σχέσεις. Αντίθετα, η
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αμετάβλητη διατήρηση του παλιού 
τρόπου παραγωγής αποτελούσε τον 
πρώτο όρο ύπαρξης για όλες τις 
προηγούμενες βιομηχανικές τάξεις. 
Η συνεχής ανατροπή της παρα
γωγής, ο αδιάκοπος κλονισμός όλων 
των κοινωνικών σχέσεων, η αιώνια 
αβεβαιότητα και κίνηση διακρίνουν 
την αστική εποχή από όλες τις προη
γούμενες... Στη θέση της παλιάς το
πικής και εθνικής αυτάρκειας και 
αποκλειστικότητας μπαίνει μια ολό
πλευρη συναλλαγή, μια ολόπλευρη 
αλληλοεξάρτηση των εθνών» (βλ., 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο).

Η ύπαρξη της αστικής τάξης, του 
αστικού συστήματος, λοιπόν είναι 
αδιάρρηκτα δεμένη με τη διαρκή 
επαναστατικοποίηση —  όχι απλά 
εκσυχρονισμό ή μεταρρύθμιση —  
των πάντων και από την διεθνο
ποίηση της υλικής και πνευματικής 
ζωής, μας έλεγε ο «ξεπερασμένος» 
Μαρξ πάνω από 100 χρόνια.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του 
καπιταλισμού, του μονοπωλιακού 
καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού 
φρακάρει κάθε τόσο: από την αντί
σταση των εκμεταλλευόμενων και 
καταπιεζόμενων μαζών, λαών και 
εθνών. Από τις ενδοαστικές και εν- 
δοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Από 
την τάση πτώσης του ποσοστού του 
κέρδους. Και τότε επιτακτικά προ
βάλει η ανάγκη ξεμπλοκαρίσματος 
αυτού του μηχανισμού, που οι αστοί 
το λένε «εκσυγχρονισμό». Εκσυγ
χρονισμός θα πει: απόσπαση μεγα
λύτερης υπεραξίας (σχετικής και 
απόλυτης), μέσο αναδιαρθρώσεων 
της παραγωγής υπαγωγής νέων κοι
νωνικών κατηγοριών και δραστηριο
τήτων στην καπιταλιστική σφαίρα 
παραγωγής και εκμετάλλευσης, 
αποτελεσματικότερος έλεγχος της 
ζωής των εργαζομένων με τη βία ή 
την προώθηση «συμμετοχικών» 
θεσμών, με την εκμετάλλευση των 
πάντων: της παιδείας, της υγείας, 
της διασκέδασης, του ελεύθερου 
χρόνου ακόμα και της διάθεσης αντί
στασης και φυγής από τη φριχτή κα
πιταλιστική πραγματικότητα (ναρκω
τικά).

Τίποτα από αυτά, όμως, δεν έχει 
σχέση με τον ασίγατο πόθο των αν
θρώπων για «ανθρώπινες συνθήκες

ζωής», για αυτοδιάθεση και αυτο- 
προσδιορισμό, αξιοπρέπεια και αυ
τοέλεγχο, για κατάργηση της αλλο
τρίωσης που τον φθείρει καθημε
ρινά, σωματικά και ψυχικά. Μήπως 
λοιπόν στο παντοτινό αίτημα του 
αστισμού για «εκσυγχρονισμό», η 
Αριστερά πρέπει να προβάλει το αί
τημα του σοσιαλισμού —  όχι αυτού 
που γνωρίσαμε βέβαια. Μήπως ο 
αγώνας για «αριστερό» ή «σοσιαλι
στικό» εκσυχρονισμό οδηγεί το λόγο 
της αριστερός κάτω από τις φτε- 
ρούγες του αστισμού, χειραγωγείται 
έτσι και τέλος είναι ομολογία αδυνα
μίας ή αποτυχίας των προσπαθειών 
για σοσιαλισμό; Αλλά άλλο πράγμα 
οι αποτυχίες, άλλο πράγμα οι ήττες 
κι άλλο να κατασκευάζουμε μια θεω
ρία της ήττας.

Η πολιτική του αστικού εκσυχρο- 
νισμού, της μονοπωλιακής ορθολογι- 
κοποίησης, δεν μπορεί να αποφύγει 
να επιτεθεί ενάντια στα παρασιτικά, 
εισοδηματικά, προβιομηχανικά, 
ακόμα και προκαπιταλιστικά 
στρώματα της αστικής τάξης —  του 
συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματι
σμού, της μικροαστικής τάξης και 
της αγροτιάς στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, στο μικρεμπόριο και 
τη γεωργία με οικογενειακό χαρα
κτήρα, στην κερδοσκοπία και την 
πρόσοδο που προέρχονται από ακί
νητα και γαιοκτησία, στα κλειστά 
επαγγέλματα. «Η μεγαλοαστική τάξη 
μπορεί να επιβάλει την ηγεμονία της 
στις κατέχουσες τάξεις μόνο αν, 
απορρίπτοντας την πολιτική ενότητα 
όλων των κατεχόντων (τη «συντηρη
τική παράταξη») κατορθώσει να συ
νενώσει κάτω από την ηγεμονία της 
όλες τις «ζωντανές δυνάμεις» ενάν
τια στο «ανώφελο φορτίο» της κοι
νωνίας, χρειάζεται η πολιτική συμμε
τοχή των «στελεχών», των αφεν
τικών της βιομηχανίας και των άλλων 
«ανθρώπων της προόδου» κι επειδή 
όλοι αύτοι μαζί δεν δημιουργούν 
ακόμα το απαιτούμενο αντίβαρο, 
χρειάζεται να βρει συμμάχους μέσα 
στο εργατικό κίνημα, οι οποίοι, στο 
όνομα του μοντερνισμού και της ορ- 
θολογικοποίησης, να βοηθήσουν 
ώστε να αποδεχτεί η εργατική τάξη 
μια πολιτική «συνεννόησης», «συμ
μετοχής» και προκαθορισμού των μι-

σθολογικών αυξήσεων. Η πολιτική 
της μονοπωλιακής ορθολογικο- 
ποίησης δεν μπορεί να πετύχει αν 
δεν υπάρχει μια παρόμοια «νεωτερι
στική παράταξη» καπιταλιστικών με
ταρρυθμίσεων. Κι αυτή η παράταξη 
πρέπει αναγκαστικά να στραφεί 
προς δυο κατευθύνσεις ταυτόχρονα, 
προς την κατεύθυνση του αφεντικών 
και των «στελεχών της βιομηχανίας,
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και προς την κατεύθυνση του εργατι
κού κινήματος»1.

Αν με προσοχή διαβάσουμε τα 
όσα υποστηρίζονται τον τελευταίο 
καιρό σε σχέση με την κοινωνική 
βάση του εκσυγχρονισμού, μάλλον 
εύκολα θα καταλάβουμε ποια σημα
σία έχει η εγκατάλειψη του πρώτου 
τρίπτυχου που είπαμε, στην αρχή και 
γιατί, τώρα πια, δεν γίνεται λόγος 
ούτε για τους μη προνομιούχους. 
Αυτή τη στροφή —  ενδημική στη λο-
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γική του αστικού εκσυγχρονισμού —  
την διαπιστώνουμε σ'όλο το φάσμα 
της αριστερός.

Ο Ι.Κ.Πρετεντέρης πολύ σωστά 
επεσήμανε ότι «η Ν.Δ. είναι όχι 
απλώς το μεγαλύτερο κόμμα αλλά το 
πλειοψηφικό και δυναμικό ρεύμα 
της ελληνικής κοινωνίας... (με) ηγε
μονία της στα πιο δυναμικά τμήματα 
της ελληνικής κοινωνίας —  νέοι, 
επιστήμονες, αστικά κέντρα, ιδιω
τικός τομέας...» (Οικονομικός Ταχυ
δρόμος, 3 /5 /90, σ.19).

Η βάση της Ν.Δ. είναι τα «πιο 
δυναμικά τμήματα της ελληνικής 
κοινωνίας»: που δεν είναι βέβαια οι 
εργάτες, οι μικροβιοτέχνες, οι 
αγρότες. Αυτά τα δυναμικά τμήματα 
της κοινωνίας φαίνεται ότι θέλει να 
γίνουν το στήριγμα του αριστερού 
εκσυγχρονισμού —  και να τα εκφρά- 
σει τώρα πια το ΠΑΣΟΚ —  ο κ. Αρ- 
σένης: «Το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας 
του '90 πρέπει να εκφράσει τις 
ανερχόμενες κοινωνικές δυνάμεις 
που ασπάζονται αυτές τις θέσεις, 
που θέλουν να δράσουν δημιουργικά 
αλλά και συλλογικά μέσα σε μια κοι
νωνία που αλλάζει, που σέβονται την 
αξιοκρατία αλλά αρνούνται τον αυ- 
ταρχισμό της ανεξέλεγκτης οικονο
μικής δύναμης...(το ΠΑΣΟΚ) θα πρέ
πει να εκπροσωπήσει τις δυνάμεις 
της ανάπτυξης και του εκσυγγχρονι- 
σμού που εκφράζονται μέσα από 
νέες κοινωνικές συμμαχίες, άλλη 
επαγγελματική σύνθεση κι άλλη σύν
θεση ηλικιών... τα οράματα μιας 
νέας γενιάς που αναζητεί νέους 
δρόμους επαγγελματικής εξειδί- 
κευσης, που έχει να αντιμετωπίσει 
σκληρό διεθνή ανταγωνισμό, που 
την απασχολεί όχι μόνο το θέμα της 
οικονομικής της επιβίωσης, αλλά κυ
ρίως η δυνατότητα δημιουργικής 
ενασχόλησης και η ποιότητα της 
ζωής.. Η αλλαγή στην κοινωνική σύν
θεση του στελεχιακού δυναμικού 
του νέου ΠΑΣΟΚ, αναγκαστικά θα 
επιβάλλει και πιο ευέλικτες και δη
μοκρατικές μορφές οργάνωσης και 
κομματικής δομής (βλ. ΤΑ ΝΕΑ, 
2/5/90)

Αλλά αυτές τις δυνάμεις του 
εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης, 
τα δυναμικά στρώματα της ελλη
νικής κοινωνίας, τη νέα κοινωνική

συμμαχία που μπορεί να προωθήσει 
τον εκσυχρονισμό της ελληνικής κοι
νωνίας αλλά και των κομμάτων —  
γιατί μόνο αυτά μπορούν να δη
μιουργήσουν δημοκρατικές μορφές 
οργάνωσης κι όχι οι αμόρφωτοι «μη - 
προνομιούχοι», που άλλωστε στε
ρούνται και οραμάτων για δημιουρ
γική ενασχόληση, τις διεκδικεί, 
εκτός της Ν.Δ. ή του Αρσένη, και ο 
Συνασπισμός. «Ο εκσυχρονισμός 
των προγραμματικών μας θέσεων 
πρέπει να εκφράζει «τον εκσυγχρο
νισμό και αποφασιστικό ξεπέρασμα 
αναχρονιστικών δομών και καταστά
σεων στην ελληνική κοινωνία...»2, 
ενώ η αντιπολιτευτική τακτική «δεν 
θα μας οδηγεί σε μια ταύτιση με 
χρεοκοπημένους θεσμούς και ανα
χρονιστικές καταστάσεις που πρέπει 
να ξεπεραστούν»3, γιατί αν η Αριστε
ρά θέλει να αναδειχτεί σε ηγεμονι- 
κή/πολιτική δύναμη πρέπει με την 
πολιτική και το πρόγραμμα της να 
εκφράσει, να δείξει τη δυνατότητα 
μιας προωθητικής συμφωνίας δυνα
μικών στρωμάτων και υποκειμένων, 
που ενισχύονται από την οικονομική 
—  κοινωνική εξελιξη με τα αδύνατα 
στρώματα της κοινωνίας... στο προ
γραμματικό πλαίσιο του αριστερού 
δημοκρατικού εκσυγχρονισμού»4, 
ενώ «ο κίνδυνος που υπάρχει τώρα 
είναι να μείνει ο Συνασπισμός στην 
οπισθοφυλακή και να ταυτιστεί με τα 
συμφέροντα όσων θα υποστούν τις 
πιο αρνητικές συνέπειες της συντη
ρητικής στροφής της Ν.Δ. Το κρί
σιμο πρόβλημα είναι πώς θα μπορέ
σουμε να ηγηθούμε μιας προσπά
θειας εκσυχρονισμού με προοδευτι
κό και δημοκρατικό χαρακτήρα»5.

Διαπιστώνουμε, για άλλη μια 
φορά, ότι στην ουσία υπάρχει ένα 
κόμμα των εκσυγχρονιστών —  ένα 
«άτυπο» κόμμα του εκσυγχρονισμού 
(όπως έγραψε πρώτο Το Βήμα), ότι 
πολλοί επιδιώκουν ή συμβουλεύουν 
την αυτόνομη συγκρότησή τους 
(βλ.Πρετεντέρης, Οικ. Ταχ., 
8/3/90). Οι δυνάμεις αυτές εκτεί
νονται σε κύκλους της βιομηχανίας, 
των νέων στελεχών και στρωμάτων, 
του «συνδικαλισμού». Και που η επι
τυχία του εγχειρήματος του εκσυγ
χρονισμού, της μονοπωλιακής ορθο- 
λογικοποίησης (τελευταία δεν είναι

τυχαίο ότι ακόμα και η λέξη μονοπώ
λιο έχει εξαφανιστεί από το λεξιλό
γιο μας), προϋποθέτει την κυριαρχία 
της μεγαλοαστικής τάξης πάνω στις 
οργανώσεις των αφεντικών έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί και η «συναί
νεση» των στελεχών και των συνδι
κάτων, ο διάλογος μεταξύ των «κοι
νωνικών εταίρων». Αν στην όλη προ
σπάθεια κάτι δεν πάει καλά, αν π.χ. 
δεν πειθαρχήσουν οι οργανώσεις 
των αφεντικών, αν δηλ. οι οργανώ
σεις τους δεν απαλλαγούν από την 
επιρροή των πιο συντηρητηκών στοι
χείων αν τα συνδικάτα δεν συμφωνή
σουν ή πολύ περισσότερο δεν αντι- 
δράσουν στην πολιτική του εκσυγ
χρονισμού τότε το σχέδιο θα καταρ- 
ρεύσει. Για την επιτυχία του είναι 
απαραίτητη «η εργασιακή ειρήνη ή 
τουλάχιστον η άσκηση υπεύθυνης 
αντιπολίτευσης, ώστε να διευκολυν
θεί η αύξηση της επιρροής των με
ταρρυθμιστών στους παραδοσια
κούς κύκλους των αφεντικών και των 
«συνδικαλιστών» πάνω στο εργατικό 
κίνημα.

Η απάντηση της αριστερός των 
εργαζόμενων στην κρίση, στους κιν
δύνους περιθωριοποίησης της ελλη
νικής κοινωνίας, είναι ο σοσιαλισμός 
που όχι μόνο δεν θα έχει τίποτα να 
κάνει με τις δυο ιστορικές εκδοχές 
του, αυτή του υπαρκτού σοσιαλισμού 
και των αποτυχημένων «τριτοκο
σμικών», αλλά ούτε με το αδιέξοδο 
της σοσιαλδημοκρατίας. Ενα σοσια
λισμό που θα δίνει μια θέση, μια 
προοπτική εξασφάλισης καλύτερης 
ζωής και σ’ όλα εκείνα τα στρώματα 
που ο εκσυγχρονισμός τα καταδικά
ζει σε εξαφάνιση χωρίς να τους δίνει 
προοπτική, που και ο σοσιαλισμός 
δεν θα τους εγγυάται τη διατήρησή 
τους σαν τέτοιων, αλλά θα τους 
ανοίγει μια νέα προοπτική.

Παραπομπές

1. Αντρέ Γκορτζ: «Μεταρρύθμιση και 
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ΑΠΟΨΕΙΣ
Λόγος υπέρ 

των συντεχνιών
ή λόγος κατά 

της επερχόμενης 
Νέας Φεουδαρχίας

Του Γιώργου I. 
Σκλαβούνου

Τ
α τελευταία χρόνια γενικά 
και τους τελευταίους μήνες 
ειδικότερα, η κριτική ενάν
τια στις λεγάμενες «Συντε
χνίες» βρίσκεται σε έξαρση. 

Σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για 
«ιερό» πόλεμο ενάντια στο Συνδικαλι
στικό Κίνημα, στο όνομα ασφαλώς 
των συμφερόντων της κοινωνίας, του 
Κράτους και της ανάπτυξης. Βέβαια, 
κάθε σταυροφορία, κάθε ιερός πό
λεμος επικαλέστηκε ιερούς σκοπούς 
για να καλύψει ανίερες σκοπιμότητες 
και να υπηρετήσει ανίερα συμφέ
ροντα.

Οι πολέμιοι του συνδικαλιστικού 
κινήματος βαφτίζουν τις αποτελε
σματικότερες συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις «συντεχνίες», φορτίζουν 
και φορτώνουν τον όρο «συντεχνία» 
με το συναίσθημα που αντιστοιχεί 
στο καθολικό κακό, ταυτίζουν τη 
συντεχνία με το σατανά και μετά κα
λούν την κοινωνία και το Κράτος να 
απαλλαγεί από αυτόν. Να απαλλαγεί 
από το «συντεχνιακό συνδικαλισμό, 
τον πιο ύπουλο καρκίνο του κράτους 
ευημερίας» όπως πρόσφατα ανα

φέρθηκε σε άρθρο του Οικονομικού 
Ταχυδρόμου.

Προέλευση ιης πολεμικής
Συνήθως η κριτική κατά των συν

τεχνιών προέρχεται από το πολιτικό 
κατεστημένο, εκφράζεται κυρίως 
από τα κυβερνητικά κλιμάκια των κυ- 
βερνώντων κομμάτων και υπηρετεί
ται, όχι μόνο, από τον εκάστοτε κυ
βερνητικό Τύπο.

Η κατανόηση των αιτίων, που δη
μιουργεί αυτού του είδους την πολε
μική όσο και των σκοπών που υπηρε
τεί, ίσως βοηθήσει την κοινωνία μας 
να ξεπεράσει το στάδιο της βαρβα- 
ρικής πολιτικής υπανάπτυξης στην 
οποία βρίσκεται. Χαρακτηριστικά 
αυτής της υπανάπτυξης είναι ο πό
λεμος όλων εναντίον όλων κι ακόμα 
η μετατροπή της επιστήμης και της 
τέχνης, της πολιτικής σε πόλεμο 
φθοράς. Ο πόλεμος αυτός έχει από 
καιρό βυθίσει τη χώρα σε μια διαδι
κασία καθολικής φθοράς όχι μόνο 
προσώπων, αλλά και θεσμών και 
ιδεών και ιδανικών.

Συνδικαλισμός, συντελεστής 
ανάπτυξης

Ενα ισχυρό αποτελεσματικό Συν
δικαλιστικό Κίνημα θεωρείται, του
λάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
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κατ’ εξοχήν απαραίτητος συντελε
στής για την εμπέδωση μιας δυνα
μικής και σταθερής τριμερούς συ
νεργασίας (συνεργασία Κράτους, 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας εργαζομέ
νων) η οποία μπορεί να εγγυηθεί την 
εφαρμογή μιας αναπτυξιακής στρα
τηγικής. Είτε στα πλαίσια της πολι
τικής της Ευρωπαϊκής Χριστιανοδη- 
μοκρατίας, είτε στα πλαίσια της πο
λιτικής της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημο
κρατίας το Συνδικαλιστικό Κίνημα 
αποτελεί βασικό συντελεστή στις 
ισορροπίες και τις εξελίξεις του κοι- 
νωνικοπολιτικού συστήματος.

Ο ρόλος των Συνδικάτων στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή της Βρε
τανίας, ο καθοριστικός τους ρόλος 
στις εξελίξεις του εργατικού κόμ
ματος και κατ’ επέκταση του δικομ
ματικού συστήματος στην Αγγλία εί

ναι αρκετά γνωστά και δε χρειάζεται 
να τα αναφέρουμε. Ο ρόλος των 
γερμανικών συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων στην ανασυγκρότηση της 
οικονομίας της Δυτικής Γερμανίας, 
αλλά και της σημερινής μορφής ορ
γάνωσης της εργασίας και της παρα
γωγής στη Γερμανία είναι επίσης 
γνωστός στην Ελλάδα.

Γιατί λοιπόν ο ιερός πόλεμος 
ενάντια στο Συνδικαλισμό στην Ελ
λάδα;

Ερως και Αρης
Μήπως το πολιτικό μας κατεστη

μένο είναι ανίκανο να διαμορφώσει 
ένα πλαίσιο μιας πραγματικά ανα
πτυξιακής λειτουργίας του Συνδικα
λιστικού Κινήματος στην Ελλάδα;

Μήπως το πολιτικό μας κατεστημένο 
σε συνεργασία με το οικονομικό κα
τεστημένο του τόπου δεν μπόρεσαν 
να δώσουν ούτε μια σύγχρονη δεξιά 
ή μια σοσιαλδημοκρατική αντίληψη 
για το ρόλο του Εργατικού Κινή
ματος στην Ελλάδα;

Συνήθως πολεμάμε κάτι που μας 
απειλεί, αλλά και κάτι που δεν μπο
ρούμε να κατακτήσουμε με ειρηνικά 
μέσα ή δεν μπορούμε να αλλάξουμε. 
Πάντα η «ελληνική εξουσία» όπως 
και κάθε εξουσία, ήθελε να ελέγχει 
το Συνδικαλιστικό Κίνημα και όταν 
αυτό αντιδρά, οι μηχανισμοί της, Κυ
βέρνηση, Κυβερνητικά Κόμματα, 
λειτουργούν —  αντιδρούν ως απατη- 
μένοι εραστές εν βρασμώ ψυχής, εί
ναι έτοιμοι να «την σκοτώσουν γιατί 
την αγαπούν»...

Συντεχνία, η τελευταία ελπίδα 
της Δημοκρατίας στο 

σύγχρονο κόσμο
Ο «ιερός πόλεμος» της εκάστοτε 

κεντρικής εξουσίας εναντίον κάθε 
κοινωνικής ομάδας με αποτελεσμα
τική συνοχή και οργάνωση είναι κοι
νωνικό και πολιτικό φαινόμενο που 
δεν το συναντάμε για πρώτη φορά 
στην παγκόσμια ιστορία.

Αν ο ανθρώπινος πολιτισμός άν- 
τεξε στο Μεσαίωνα, το οφείλει στις 
αδελφότητες και τις συντεχνίες. Η 
συντεχνία, η ένωση της αλληλοβοή
θειας, η αδελφότητα ένωσε τον εξει- 
δικευμένο τεχνίτη με τον ομότεχνό 
του μετατρέποντας την εξειδικευ- 
μένη γνώση από επάγγελμα και θε-
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ΑΠΟΨΕΙΣ
ραπενίδα του φεουδάρχη σε κοινω
νική δύναμη.

Η συντεχνία αποτέλεσε ένα πλέ
γμα θεσμών και δεσμών κοινωνικών 
λειτουργιών όχι μόνο οικονομικού - 
επαγγελματικού ενδιαφέροντος, αλ
λά ένα πλέγμα θεσμών με ηθικές, 
πνευματικές, πολιτικές, πολιτιστικές 
αφετηρίες και προοπτικές.

Δεν υπάρχει εγκυκλοπαίδεια που 
να μην αναγνωρίζει το θετικό ρόλο 
των συντεχνιών στην παγκόσμια 
ιστορία, την πρόοδο του ανθρώπινου 
πολιτισμού, την ανάπτυξη της οικο
νομίας, την άνθηση της τέχνης, τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία της 
πόλης, την ανάπτυξη της παιδείας 
και την εδραίωση των πρώτων μη 
ελεγχόμενων από την εκκλησία σχο
λείων.

Η οργάνωση της κοινωνικής ευ
θύνης, της πραγματικής ανθρώπινης 
αλληλλεγγύης στον τομέα της περί
θαλψης, της υγείας, ακόμη και της 
ασφάλισης εναντίον επιχειρημα
τικών κινδύνων είναι προσφορά των 
συντεχνιών στην ανθρώπινη κοινωνία 
και ιστορία.

Οι συντεχνίες ειρήνης, «εθελον
τικά» προστάτευαν το δίκαιο και την 
ελευθερία στις μεσαιωνικές πόλεις 
(όταν δεν υπήρχε αστυνομία...).

Οι κανονισμοί των συντεχνιών 
αποτέλεσαν τους νόμους των πό
λεων, νόμους που στήριζαν και τη
ρούσαν ορκισμένες αδελφότητες. 
Ετσι οι συντεχνίες εμπέδωσαν ένα 
ΔΙΚΑΙΟ που πήγαζε πραγματικά από 
τα «ΚΑΤΩ» από την ίδια την κοινω
νία.

Οι συντεχνίες των εμπόρων και 
των τεχνιτών αποδεδειγμένα υπήρ
ξαν τα φυτώρια στα οποία βλάστησε 
η βιομηχανική επανάσταση.

Στην ελληνική ιστορία οι συντε
χνίες αποδείχτηκαν βασικοί συντε
λεστές εθνικής επιβίωσης. Τόσο στη 
διάρκεια της βυζαντινής περιόδου 
όσο και της Τουρκοκρατίας, όταν 
δεν υπήρχε εθνικό Κράτος να προ
στατεύει ή να ενισχύει την εθνική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι 
συντεχνίες αποτέλεσαν τη μορφή 
οργάνωσης της εθνικής επιχειρημα
τικής ιδιαιτερότητας αλλά και το 
μέσο της εθνικής διαπάλης για τον 
καταμερισμό δύναμης στα πλαίσια

της πόλης της Τουρκοκρατίας.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 

οι συντεχνίες της Ανδριανουπόλεως 
«ήταν εξ’ ολοκλήρου ελληνικοί ή 
εδεσπόζοντο από του Ελληνος πλην 
δύο των γλυκατζίδων και των χαλβα
τζήδων όπου επηρέαζαν οι Τούρ
κοι...».

Τον 19ο αιώνα οι συντεχνίες της 
Κωνσταντινούπολης εδέσποζαν της 
οικονομικής ζωής και υποστηρίζεται 
ότι υπήρξαν ίσης σημασίας με αντί
στοιχες των μεγάλων ευρωπαϊκών 
πόλεων. Επίσης, η βρετανική εγκυ
κλοπαίδεια αναγνωρίζει και επιση
μαίνει όχι μόνο το σημαντικό επαγ-

ϋ  Χαρακτηριστικά 
αυτής της

υπανάπτυξης είναι ο 
πόλεμος όλων 

εναντίον όλων κι 
ακόμα η μετατροπή 
της επιστήμης και 

της τέχνης, της 
πολιτικής οε πόλεμο 

φθοράς. §§
γελματικό ρόλο των συντεχνιών στη 
Βόρειο Ελλάδα κατά την Τουρκοκρα
τία, αλλά και τη συμμετοχή τους σε 
επαναστατικά κινήματα.

Η μοναδική μορφή κοινωνικής 
οργάνωσης, κοινωνικής άμυνας απέ
ναντι στον αυθαίρετο μονάρχη, τον 
φεουδάρχη και τους μισθοφόρους 
του, τον αυθαίρετο εκκλησιαστικό 
άρχοντα και εκπρόσωπο του θεού 
επί της γης, υπήρξε η συντεχνία.

Η Νέα Φεουδαρχία
Σε έναν κόσμου όπου η παγκό

σμια κυριαρχία των πολυεθνικών 
ολοκληρώνεται με έλεγχο στους βα
σικούς τομείς της παραγωγής και 
της διακίνησης εμπορευμάτων, στην 
έρευνα, τη συλλογή, επεξεργασία 
και διακίνηση πληροφοριών, στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δύ
ναμη του μεμονωμένου πολίτη για 
παρέμβαση στα κέντρα λήψης απο
φάσεων εκμηδενίζεται.

Σήμερα, εδραιώνεται ο κίνδυνος

να συναντήσουμε στη θέση του πο
λίτη ένα άτομο χωρίς .ιδιόκτητη κα
τοικία, χωρίς ιδιόκτητη γη, χωρίς βε
βαιότητα (και μονιμότητα) εργασίας, 
χωρίς βεβαιότητα κοινωνικής ασφά
λισης, χωρίς συνδικαλιστική ή άλλης 
μορφής κοινωνική οργάνωση που να 
του προσφέρει στοιχειώδη προστα
σία απέναντι στον εργοδότη, χωρίς 
συνδικαλιστική οργάνωση που θα 
του επιτρέπει συλλογική διαπραγμά
τευση με τον εργοδότη, αλλά και με 
τα κόμματα της εργοδοσίας ή και 
αυτά που βρίσκονται πολιτικά κοντά 
του.

Η εικόνα του απογυμνωμένου 
από κάθε ιδιοκτησία αλλά και κοινω
νικό στήριγμα, εργάτη που φοράει 
είτε μπλε, είτε άσπρο κολάρο δεν 
είναι εικόνα επιστημονικής φαντα
σίας και σε καμιά περίπτωση δεν 
απαλύνεται από τις καταναλωτικές 
δυνατότητες που πιθανόν να προ- 
σφέρονται σ’ αυτόν τον εργαζόμενο. 
Αντίθετα μάλιστα, ο απογυμνωμένος 
από κάθε ιδιοκτησία και κοινωνικό 
στήριγμα εργάτης, έστω κι αν κολυμ
πάει στα αγαθά που θα του προσφέ
ρει το «LEASING SYSTEM» (σύστημα 
μακρόχρονης ενοικίασης, αλλά όχι 
αγοράς) θα βρίσκεται σε πλήρη 
εξάρτηση, εξάρτηση που θα απολυ- 
τοποιείται ανάλογα με το ύψος του 
καταναλωτικού του επιπέδου.

...Μια τέτοια τραγική προοπτική 
για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό 
προορίζονταν να καταπολεμήσουν 
τα ιδανικά του JEFFERSON, τα ιδανι
κά της Αμερικάνικης Επανάστασης. 
Ασφαλώς για μια τέτοια προοπτική 
δεν έγινε η Γαλλική Επανάσταση και 
σε καμιά περίπτωση η ανθρωπότητα 
δεν θα αποδεχτεί την υποταγή της 
σε μια νέα φεουδαρχία, επειδή απέ- 
τυχε το σοβιετικό πείραμα.

Σ’ αυτόν τον επερχόμενο με- 
σαίωνα μιας τεχνοκρατικά πα
νίσχυρης «φεουδαρχίας», στη δύ
ναμη της οποίας ούτε Κράτη, ούτε 
Κυβερνήσεις διαθέτουν τις αναγ
καίες δυνάμεις άμυνας, η μόνη ελ
πίδα του ανθρώπου, της Δημοκρα
τίας, του πολιτισμού είναι η «συντε
χνία», μια αναγεννημένη, αναβαπτι- 
σμένη συντεχνία με την κλαδική της 
άρθρωση, τη διακλαδική της συνερ
γασία και αλληλεγγύη.
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Κ. Πλούμπης: Αδράνεια ή ανατροπή; Γ. Σκιαθίτης: Γκράμσι και αριστερά
Γ. Πανταγιός: Η « Ανοιξη» της πολιτικής Δ. Δαοάλας: Ανατολική Ευρώπη
θ. Μητοόπουλος: Συμβολικές συναντήσεις Δ. Σκιαθίτης: Παλαισπνιακό

Μελίνα: Το τραγούδια της

Επιθεώρηση

Ό & Χ Χ 51
' ' '  , Α. Παπανδρέου:

■ £  Συνέδριο γιά τη νέα μορφή 
^ 5 -  τουΠΑΣΟΚ

Ιδεολογική αναγέννηση * |Π Δ Α  
Ο  οργανωτική μετεξέλιξη —

^ ^ ΓΤα!>ρο

Κοινωνική Ανπαολίτέυοή 
Συόίτήοήμετους: 

χ . ,  Γ.Παπαδάτο 
Λ. Κανελλόπουλο 
Σ. Γιατρό 
Η. Σεϋτανίδή

&. Λιάνη- 
Παπανδρέου
9+1 σημεία ¿ η >  
γΰΐόνΚούντερα

5Ε
4

»»ΟΣΗ)

*  Τ'ςΥέφυή0° Α^

,ντεΡ0  „ ων«Π ακη (πταντησι
) ανανέωσης;
ιΣ Ο Ο »

Διεθνές Συνέδριο 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Τεύχος 3 Μά»ς 90 Δρχ. 250

Μ. Ν. Ράπτης:
Υπαρκτός 
Σοσιαλισμός 
Σ. Λυγερός: 
Κοινωνικά κινήματα 
Γ. Βαβίζος 
Περιβάλλον

ΠΑΣΟΚ
Νέα φυσιογνωμία 
και στρατηγική

Γ. Πανταγιας
Η ώρα της αλήθειας

Αποκλειστική Συνέντευξη

Α. Γ. Π απανδρέου: Συνέδριο Ενότητας 

Β. Λυσσαρίδης: Ο σοσιαλισμός σήμερα

Κ. Πλούμπης:
Μπροστά στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 

Γ. Πανταγιας:
Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στη νέα πραγματικότητα

| Ν. Αλευράς:
Το κομματικό <ητημα

Δ. Δ αουλας:
I Για το Νεοφιλελευθερισμό

I Α. Δ ια μα ντοπούλου:
Κοινωνικό Κινήματα και Σοσιαλιαμός


