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Τα γκάλοπ «ανάβουν» 
ον αριστερό εμφύλιο

ΙΟι κοινωνικές ομάδες που στοχοποιούν ΚΚΕ και Συνασπισμός και η 
πολιτική «γεωγραφία» των υποστηρικτών τους σύμφωνα με τις μετρήσεις
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Την αποκρυπτογρά
φηση των στοιχείων και των τάσεων των ψηφοφόρων που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της Αριστερός μελετούν τα επιτελεία του ΚΚΕ και του ΣΥΝ εν όψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.Το «πάρε - δώσε», οι εισροές από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται το τελευταίο τρίμηνο έχει αποτε- λέσει - ουκ ολίγες φορές - αντικείμενο συζήτησης στις κλειστές αίθουσες του Π ερισσού και της Κουμουνδού- ρου.Ετσι εξηγείται και η αριστερή κόντρα κορυφής που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΚΚΕ και τον ΣΥΝ με ευθείες βολές και αλληλοκατηγορίες, με μαέστρους την Αλέκα Παπαρή- γα και τον Αλέκο Αλαβάνο.Τους τελευταίους μήνες η μεταξύ τους αντιπαράθεση ε πεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους τομείς, όπως: τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, το βιβλίο της Σ Τ ' Δημοτικού, τις εκδηλώσεις μνήμης για τον Ν.

Η Μ Α Χ Η  για τη διατήρηση ή αλλαγή των συσχετισμών 
μέσα στην ίδια την Αριστερά αναμένεται να ενταχθεί το 
αμέσως επόμενο διάστημα με επιθέσεις ένθεν κακείθεν.Μπελογιάννη αλλά και για το ιστορικό στέλεχος Ερηγόρη Φαράκο, τη ΕΣΕΕ, τη δράση των «κουκουλοφόρων» και την περιφρούρηση των διαδηλώσεων.

Η νέα απειλήΣτο ερώτημα γιατί η ηγεσία του Περισσού επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στον ΣΥΝ η απάντηση δεν είναι μία και χρήζει πολλώ ν ερμηνειώ ν. Το ΚΚΕ πλέον έχει διαπιστώσει ότι ο ΣΥΝ δεν κινείται ο 

ριακά γύρω στο 3% αλλά πλέον αποκτά ερείσματα και σε προνομιακούς μέχρι σήμερα χώρους, όπως της νεολαίας.Από τη μελέτη των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων φαίνεται οι διαρροές ψ ηφ οφόρων από τον ΣΥΝ προς το ΚΚΕ και το αντίθετο δεν επηρεάζουν τα εκλογικά ποσοστά των δύο κομμάτων. Μάλιστα φαίνεται ότι ο ΣΥΝ έχει ελάχιστη επικοινωνία με το ΚΚΕ.Σε σχέση με τις μετακινή

σεις ψηφοφόρων από τα δύο μεγάλα κόμματα προς το ΚΚΕ και τον ΣΥΝ τα στοιχεία δείχνουν τα εξής: Ο ΣΥΝ εξακολουθεί να έχει θετικό ισοζύγιο με το ΠΑΣΟΚ, που μεταβάλλεται όμως ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, ενώ σχεδόν δεν εισπράττει τίποτα από το χώρο της ΝΔ. Προς το ΚΚΕ πηγαίνουν ψηφοφόροι όχι μ ό νο ν του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ - περίπου στο 1,5 και 2%.Ο ΣΥΝ φαίνεται πως διευρύνει την επιρροή του στις μικρότερες ηλικίες από 18 έως 34 ετών, ενώ στις ηλικίες 35-44 ετών ανήκουν οι μισοί περίπου ψηφοφόροι του. Στον ΣΥΝ υπερτερούν οι άνδρες έναντι των γυναικών (56% με 44%).Το σημαντικότερο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΚΚΕ ανήκουν στις ηλικίες 45 και άνω, ενώ εξακολουθεί να έχει ερείσματα στο χώρο της νεολαίας.Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ ανήκουν κυρίως στους πολίτες με κατώτερη και μεσαία μόρφωση, ενώ αντίθετα ο ΣΥΝ ελάχιστα προσεγγίζει αυτούς τους ψηφοφόρους - κυρίως όσους έχουν κατώτερη μόρφωση.
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚΑριστερό φλας στον... μονόδρομο του δικομματισμού
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Φλας αριστερά β γ ά ζε ι το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εκλογές, πλην όμως το χαρτί που θα παίξει το επόμενο διάστημα θα είναι η κυβερνητική σταθερότητα.Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πολύ καλά πως με τις παρούσες συνθήκες ακόμα και η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος μπορεί να είναι οριακή ή - με πέντε κόμματα στη Βουλή - ίσως και να μην υπάρχει, γι’ αυτό δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να κλείσουν την πόρτα στην Αρι

στερά και κυρίως στον ΣΥΝ, καθώς για το ΚΚΕ εκτιμούν πως δεν υπάρχει έδαφος ούτε για συζήτηση. Αλλωστε, την ερχόμενη Παρασκευή στο Προγραμματικό Συνέδριο, όπου θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα ν α  χα ιρ ετίσ ο υ ν, στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν τον πρόεδρο του ΣΥΝ Αλέκο Αλαβάνο και εκτιμούν ότι θα υπάρχουν εκατέρωθεν ανοίγματα.Πρωτίστως όμως στη Χαρ. Τρικούπη εκτιμούν πως οι εκλογές θα κριθούν στο επίπεδο της διακυβέρνησης της χώρας και σ’ αυτή την κατεύθυνση θα τεθούν και τα διλήμματα, που, μεταξύ άλλων, θα α

φορούν και τη «χαμένη ψήφο». Η πόλωση, άλλωστε, και η μετωπική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι εκείνα που αν επιτευχθούν με πειστικό τρόπο θα σταματήσουν τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς τα Αριστερά, διαρροές που, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, στην παρούσα φάση μόνο ασήμαντες δεν είναι.Ο κ. Κ. Σημίτης, για παράδειγμα, φέρεται να πιστεύει πως στην παρούσα φάση το εγχείρημα της Κεντροαριστεράς δεν είναι ρεαλιστικό, αφού πρωτίστως τέτοια μεγάλα εγχειρήματα θέλουν τη στήριξη της κοινωνικής τους βάσης,

σημειώνει όμως πως θα ήταν φοβερό λάθος να αποκλειστεί μια τέτοια προσπάθεια.Ανεξαρτήτως των φραστικών ανοιγμάτων μεταξύ των δύο χώρων, είναι σαφές πως στις προσεχείς εκλογές ο ανταγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αριστεράς θα είναι... ο θάνατός σου η ζωή μου. Παρ' ό λα αυτά, πάντως, οι πληροφ ορ ίες επ ιμ έν ο υ ν  πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να διεκ- δικήσει και να εντάξει προεκλογικά στη δύναμή του στελέχη του ΣΥΝ, επιδιώκοντας να θέσει τις βάσεις για μια άλλη σχέση με την Αριστερά, σε βάθος χρόνου όμω ς...

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΙΤΗΖητούμενο ηπολιτικοποιημένηδημοκρατία
Αφού εμπλούτισε με πολλές νέες πλευρές την ομιλία του στον ΟΠΕΚ με τίτλο «Η Δημοκρατία σε κρίση;» ο κ. Σημίτης την εξέδωσε και σε βιβλίο που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα από τις εκδόσεις «ΠΟΛΙΣ». Το «Εθνος της Κυριακής» προδημοσιεύει απόσπασμα από το βιβλίο αυτό.Το ζητούμενο σήμερα είναι να διαμορφώσουμε δικλίδες ασφαλείας που θα αποτρέψουν τη μελλοντική έκπτωση των δημοκρατικών θεσμών. Να προσδιορίσουμε αρχές, κατευθύνσεις και μέσα που θα διασφαλίσουν μια δημοκρατική λ ε ιτουργία της κοινων ία ς , παρά την ισχυροποίηση της α- γ ο ρ α ία ς  ν ο ο τ ρ ο πίας, τη μειωμένη απήχηση των πολιτικώ ν κομμάτω ν, τον περιορισμό της επιρροής των κοινω νικώ ν οργανώ σεων και την ανάδειξη νέων κέντρων οικονομικο-πολιτι- κής εξουσίας.Καθοριστικό μέσο για  να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, μια πολιτική διαφορετική από εκείνη στην οποία επικεντρώνεται η προσοχή των πολυσυλλεκτικών κομμάτων. Μια πολιτική που δεν έχει περιεχόμενο την κατάκτηση και διαχείριση της εξουσίας, τις τεχνικές λήψεως αποφάσεων, την οργάνωση και καθοδήγηση μηχανισμών, την κομματικοποίηση, αλλά τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας και του πολίτη. Μια πολιτική που είναι πολιτικοποιημένη γιατί αφορά την απασχόληση, το εισόδημα, την παιδεία, το περιβάλλον, την καθημερινότητα του πολίτη. Ειατί δεν προσφέρει μόνο γενικολογίες, ωραιοποιήσεις, κα- θησυχαστικές διαβεβαιώσεις, αλλά διαπραγματεύεται με κοινωνι-κή ευαισθησία συγκεκριμένα μέτρα, οικονομικά εφαρμόσιμα, με αποτίμησή των επιπτώσεων και της συνολικής συμβολής τους στην ανάπτυξη.Η απολιτική δημοκρατία χαρακτηρίζεται από τον φόβο του πολιτικού κόστους, την προσπάθεια ικανοποίησης προσωπικών επιδιώξεων, την προσαρμογή στο τι είναι ευρύτερα επιθυμητό, ασχέτως από το αν λύνει ή όχι τα προβλήματα. Γι' αυτό και αποφεύγει τον δημόσιο διάλογο, που κρίνει, αποκαλύπτει, επιδοκιμάζει και αποδοκιμάζει.Η πολιτικοποιημένη δημοκρατία διαμορφώνει τις επιδιώξεις της με συνεχή δημόσιο διάλογο, ιδέες που προβάλλονται και ανα κρούονται, σχέδια που προσδιορίζονται και ελέγχονται, μέτρα που εξειδικεύονται και α- ποτιμώνται. Δ εν φοβάται το πολιτικό κόστος, γιατί αυτό είναι το τίμημα της δημιουργικότητας. Ζητεί θάρρος στην υποστήριξη απόψεων και ειλικρίνεια στην καταγραφή καταστάσεων. Στηρίζεται στην παιδεία, στη γνώση, στην πληροφόρηση, στη συμμετοχή, στην ενασχόληση με τα προβλήματα, στο ήθος που προκύπτει από την πίστη στις δημοκρατικές αξίες.


