
νόμους  και την  πολιτική τη ς  εξά ρ τησ ης  γ ια  τ ις  δημοκρατικές  ελευθ ερ ίες  και την  
άρνηση τετελεσ μένω ν  που θα δ εσμεύσουν  α ργό τερα  την  Αλλαγή.

Ή δ η  από τ ις  Δ η μ οτ ικ ές  Εκ λογ ές  του 7 8  π αρουσ ιά ζετα ι γ ια  πρώ τη φορά συγ 
κροτημένο  Δημοτ ικό  Π ρόγρα μμα  που δεν  αρκείτα ι σ ε μια πολιτική γ ια  την  εν ί
σχυση  του θεσμού  τη ς  αυτοδ ιο ίκησης αλλά  τη σύνδεση  τόσο  με τη γεν ικότερη  
αναπτυξιακή δ ιαδικασία όσο και με παρέμβαση στο  συνοικιακό κίνημα. Γ ια  να  φτά
σουμε σ την  Π ανελλήν ια  Σύσκεψ η την. Ά ν ο ιξ η  του ’80 όπου υπάρχει πρόταση  γ ια  
το  Δημοκρατικό  Προγραμματισμό.

Μ ε  τη συνολική συγκρότηση  τη ς  πολ ιτ ικής μας γ ια  το  συνδ ικαλιστικό  κίνημα 
ω ς μοχλού  α λλα γής  τω ν παραγω γικώ ν σχέσεω ν, η μαζική παρέμβαση  συνοδ εύ ε
ται από τη ν  επ ίλυση σημαντικώ ν πολιτικώ ν προβλημάτω ν.

Η αντίθεση  που ήρ θε  στο  φω ς όσο π ροχω ρούσαμε π ρ ος  την Κυβέρνηση  ανά 
μεσα  σ τ ις  δυνάμε ις  που επ ιδ ίω καν συμβ ιβασμό  με π αραδοσ ιακές εργα τικ ές  η γ ε 
σ ίε ς  ή και σοσ ιαλδημοκρατικές  δ ιεθνε ίς  πρακτικές και σ τ ις  δυνά με ις  τη ς  α υτόνο 
μης παρουσ ίας μας στο  χώ ρο λύθηκε αποφασιστικά  από το Π Α Σ Ο Κ  υπέρ τη ς  δ εύ 
τερ η ς  άποψης. Τέλος, η επ ιβεβα ίω ση τη ς  ρή ξης  μας με την  παραδοσ ιακή α ρ ισ τε
ρά στη  λογική του οργανω τικού  ελ έγχου  που βρήκε κορυφαία έκφραση σ την  κι
νητοπ ο ίηση  του  Α υγούστου  του  1980 (ταξίδι Καραμανλή  στη Μ όσχα ) έδω σε το 
δικό μας πολιτικό  σ τ ίγμα  σ το  συνδ ικαλιστικό  χώρο.

Ο  αγροτικός συνδ ικαλ ισμός με κ ινητοπο ιήσε ις  που έφ θαναν μέχρ ι τη μορφή 
τη ς  ε ξ έγ ερ σ η ς  απα ιτούσε μια αναδ ιανομή ε ισοδ ή μα τος  γ ια  να  βγε ι από τη σ υνε
χή  απομύζηση  π λεονά σ μα τος  και το  Π Α Σ Ο Κ  έπα ιξε αποφ ασ ιστικό  ρόλο σ ’ αυτή 
την  προσπάθεια.

Σ το  χώ ρο  τω ν μ ικρομεσαίω ν μόλ ις  άρχ ισ ε  να  δ ιαφ α ίνετα ι μ ια κ ινητικότητα  κι 
ένα ς σ υντον ισ μός  κύρια κάτω από την προοπτική τη ς  Ε Ο Κ  που όμω ς δεν  πήρε 
ακόμη γ ια  το Π Α Σ Ο Κ  το χαρακτήρα  μ ιας συγκεκρ ιμένης πολιτικής.

Η μεγάλη  φοιτητική κ ινητοπο ίηση ενάντια  σ το  Ν. 815 αποδυνάμω σε ένα  ακόμη 
ισχυρό  όπλο  τη ς  ά ρ χουσ α ς τά ξη ς  και παρά  τ ις  εκφ ρα σμένες  εσω κομματικές  αν
τ ιθ έσ ε ις  οδηγηθήκα με και πάλ ι στη σω στή επ ιλογή.

Β έβα ια  υπήρχαν κ ινήματα  όπω ς το πολιτιστικό  που μόλ ις  το  1979 καταφ έραμε 
να  αρθρώ σουμε ένα  ιδεολογ ικό  λόγο, χω ρ ίς  να  μπορούμε να  χα ρά ξουμε  πολ ιτ ι
κή συγκρ ό τησ ης  και α νάπ τυξης δυνάμεων, και άλλα, όπω ς τα  ν εοπ αγή  κοινωνικά 
κ ινήματα  που δεν  καταφ έραμε να  α σ χοληθούμε ουσιαστικά.

Την ίδια περ ίοδο σ την  προσπάθειά  μας να  υλοποιήσουμε τις αποφ άσεις τη ς  5ης 
Συνόδου  γ ια  την  οργάνω ση εξουσ ία ς  π αρουσ ιάσασμε σημαντικά  κενά, π α ρα λε ί
ψ εις και λάθη που σημαδεύουν  τη μ ετέπειτα  πορεία  μας και που άλλα  αναφέρον- 
τα ι σ τ ις  ίδ ιες  τ ις  συνθήκες συγκρ ό τησ ης  του  Π Α Σ Ο Κ  και άλλα  σ τ ις  υποκειμεν ικές 
αδυναμ ίες  και λάθη τη ς  καθοδήγησης.

Τα κυρ ιότερα  απ’ αυτά  είναι:
(1) Π αρά  τον εντοπ ισμό  της πολιτικοπο ίησης τη ς  οργάνω σης ω ς κυρίαρχου σ τό 

χου, η προσπ άθε ια  έμε ινε  σ ’ ένα  γεν ικό  και αφ ηρημένο  πολιτικό  επ ίπ εδο  που  α
δυνα τούσε να  συνδέσε ι πάντοτε  το ειδ ικό με το γενικό, το  τακτικό με το  σ τρ α τη 
γικό και εξαντλούσε τη δυνα τότη τά  τη ς  σ την  αμυντική α ιτ ιολόγηση  επιλογών.

Τα καθοδηγητικά  σ τελ έχη  υπέκυψαν σ τον  «πειρασμό» άσκησης γεν ικής πολ ιτ ι
κής και ό χ ι εξ ιδ ικ ευμένης  παρέμβασης.

Η ανάγκη τη ς  ευρύτερης δυνα τή ς  πολ ιτ ικής συσπ είρω σης και η ομαλή μετά βα 
ση στη  δ ιακυβέρνηση τη ς  χώ ρας απα ιτούσαν μέσα  στη  δύσκολη εθνική και δ ιε
θνή συγκυρ ία  (α) ήπ ιο  κλίμα, (β) σαφ είς ρεαλιστικούς ενδ ιάμεσους στόχους, γ) πο
λιτική στρατηγ ική  πολυ-συλλεκτική. Α υ τό  ε ίχε  σημαντικ ές  σ υ νέπ ε ιες  γ ια  το  ορ 
γανω μένο  Π Α Σ Ο Κ .

(2) Μ έσ α  σ ’ αυτή την  ατμόσφ α ιρα  η οργάνω ση αντιμετώ π ιζε με αγω νία  και α 



μυντική δ ιάθεση κάθε πολιτική επ ιλογή που υποτάσσει επ ιμέρους ρήξε ις  σ την  κυ
ρ ίαρχη α ναμέτρηση  εφ ’ ό λ η ς  τη ς  ύλης.
•  Π αρά  τη δημ ιουργ ία  δ ιεθνώ ν ερε ισμά τω ν στο  εξωτερικό, ο τρόπ ος αντιμετώ π ι
σ η ς  εθνικώ ν θεμάτω ν (επανένταξη σ το  Ν Α Τ Ο  —  έντα ξη  σ την  ΕΟ Κ, Βάσεις) έπ ρ ε
π ε  να  μην αγνοήσ ε ι την εκλογική σκοπ ιμότη τα  με α π ο τέλεσ μα  και ο πατρ ιω τικός 
χαρακτήρας τη ς  Ε Λ Ε  να  συνδυασθεί με το  κλίμα μ ιας αντιπολω τικής διαδικασίας.
•  Η προσπάθεια  συνδυασμού  του ιδεολογικού μας αγώ να και τη ς  παρουσ ίας των 
σοσ ιαλ ιστικώ ν ιδεώ ν και τομώ ν μπροστά  σ την  ανάγκη μ ια ς «εκλογίκευσης» τη ς  
πολ ιτ ικής μας ενόψ ει κυβερνητικώ ν συνθηκώ ν τόσ ο  σ τον  τομ έα  τη ς  οικονομίας, 
όσο  και σ την  αποδοχή άμεσω ν μέτρω ν σταθεροποίησης, δεν βρίσκονταν μέσα  στη 
λογική μ ιας οργάνω σης που δ ιαπα ιδαγω γήθηκε με αγώ νες και κ ινητοπο ιήσεις  και 
κύρια με ιδ εολογ ικές  συγκρούσε ις  και ρήξεις.

(3) Η σύνθεση  και ο μ ετα σ χημα τ ισ μό ς  τω ν αντιθέσεω ν στο  εσω τερ ικό  τη ς  ορ 
γά νω σ ης δ εν  π ροχώ ρησε σ τον  επ ιθυμητό  βαθμό. Η δ ια ιώ νιση αντιθέσεω ν (π.χ. 
βουλευτές, οργάνωση), η δ ιαμόρφ ω ση «κοινωνιστικών» τάσεω ν (εργατισμός, φοι- 
τητισμός), η έλλειψ η εσω τερ ικής λε ιτουργ ία ς μόνιμης και συλλογ ικής υπήρξαν το 
π ρο ϊόν  τη ς  δ ιαμόρφ ω σης κέντρω ν εξου σ ία ς  που συμφ ω νούν στη θεω ρία  και τη 
γενική  πολιτική αλλά  δ ιαφ ω νούν σ την  πολιτική πρακτική.

(4) Η προτερα ιότη τα  σ τ ις  οργανώ σεις  χώ ρου δουλε ιά ς  που έδ ινε  η 5η σ ύνοδος  
δεν  αποτέλεσε  πολιτική κατεύθυνση τη ς  καθοδήγησης. Αντίθετα, η ανάγκη μαζι- 
κοπο ίησης τω ν επ ιμ έρους χώ ρω ν που πρ οερ χότα ν  από τη ν  ανάπτυξη  τω ν μαζι
κών αγώνων, γ ιγάντω σε τ ις  ΚΟ, αναπαρήγαγε ενόψ ει τη ς  εξουσ ία ς τ ις  συντεχν ια 
κές προοπτικές, κλαδικοποίησε την  οργάνωση, δ ιαπα ιδαγώ γησε λαθεμένα  την  πα
ραγω γή στελεχώ ν. Σ ’ αυτό σ υντέλεσε η κεντρική καθοδήγηση τω ν κ ινημάτω ν στο 
Λ εκανοπ έδ ιο  καθώ ς και η αποδυνάμω ση τω ν Τ.Ο. γ ια  να  δημ ιουργηθούν  Κ.Ο. στα  
αστικά  κέντρα. Κάτω  απ’ αυτές  τ ις  συνθήκες το  τίμημα  τη ς  μαζικοπο ίησης το  πλη 
ρώ σαμε με τη ν  α ναντίστο ιχη  πολίτικο  - οργανω τική επ ένδυση  τη ς  μαζικής μας 
επ ιρροής.

(5) Δ ε ν  αναπτύχθηκε ικανοποιητικά  η πολιτική υποδομή  τη ς  οργάνω σης. Η 
ιδεολογική-θεω ρητική επ εξερ γα σ ία  δεν  π ροχώ ρησε σ τον  α ναμενόμενο  βαθμό, η 
παραγω γή σ τελεχώ ν  προ ϊόν  καθαρά εξε ιδ ικ ευμένης  δ ρ ά σ ης  δεν  ξέφ υγε από το 
γενικό  πολιτικό  επ ίπεδο, η οργάνω ση δεν  ε ίχ ε  ικανοποιητικό  κομματικό λόγο  με 
τ ις  δυσκολ ίες  και την  ανεπάρκεια  τη ς  «Εξόρμησης».

Κάτω απ’ αυτούς το υ ς  όρους και τ ις  π ροϋπ οθέσε ις  το  Π Α Σ Ο Κ  συμπυκνώ νον
τα ς  την  εφ τάχρονη  εμπειρ ία  του  προτε ίνε ι σ τον  ελλην ικό  λαό  τη Δ ιακήρυξη  Κυ 
βερνητικής Π ολ ιτ ικής ω ς το  πολιτικό  του πρόγραμμα.

Α π οτέλεσ ε  πράγματ ι τη μοναδική αξιόπ ιστη  και φ ερέγγυα  πρόταση  εξουσίας. 
Δ εν  ήταν σ τό χο ς  - πρόγραμμα  αλλά  π ερ ιε ίχ ε  σ τρα τηγ ικούς στόχους, ενδ ιά μ εσ ες  
επ ιλογές, πολιτική σ τρατηγ ική  γ ια  το υ ς  ρυθμούς τω ν αλλαγώ ν και πρόταση  κατά 
τομέα.

Ο  τρ ό π ο ς  επ εξερ γα σ ία ς  του  (από το  ειδ ικό σ το  γενικό) αλλά  και η τελ ική  του 
μορφή απε ικόν ισε τη δύναμη αλλά  και τ ις  αδυναμ ίες  του  Π Α Σ Ο Κ . Το π ερ ιεχ ό μ ε 
νό  του και η δομή του δ ίνουν μια ολοκληρω μένη πρόταση, σ τα  επ ί μ έρους  όμω ς 
σημε ία  υπάρχει άν ιση επ εξερ γα σ ία  και εξειδ ίκευση  πολιτικής.

Ο  φ ορέας τη ς  Α λ λ α γ ή ς  που καλείτα ι να  το  υλοποιήσει:
(1) Έ χ ε ι  μαζική πολιτική ακτινοβολία.
(2) Έ χ ε ι  συγκροτημένη  μαζική άρθρω ση και δ ιάταξη  δυνάμεων.
(3) Έ χ ε ι  κενά σ την  πολιτική π ροετο ιμασ ία  ενόψ ει εξουσ ίας. Αφ ήνε ι μ ια μεγάλη 

δέσμευση  αλλά  και αρκετή πρω τοβουλ ία  στη νέα  κυβέρνηση να  προσδ ιορ ίσ ε ι π ε
ρ ιεχόμενο  και πολιτικές.



Πρόταση διαλόγου και συνεργασίας

Ό π ω ς  σα ς  είνα ι ήδη  γνω στό, η Κεντρ ική  Επ ιτροπή του  Π Α Σ Ο Κ , ύστερα  από 
εισήγηση  του Π ροέδρου  του Κ ινήματος  Α νδ ρ έα  Παπανδρέου, αποφ άσ ισε να  π ρ ο 
τε ίνε ι σ τ ις  Δημοκρατικ ές  και Π ροοδευτικές  δυνάμε ις  του  τόπου μια Πρόσκληση  
Διαλόγου και Συνεργασίας, πάνω  σε θέματα  που αφ ορούν άμεσα  ή έμμ εσ α  την 
υπόθεση τη ς  Αλλαγής.

Το πλα ίσ ιο  αυτής τη ς  π ρόσ κλ ησ ης  έτσ ι όπω ς το  π ροσδ ιορ ίζε ι η Κ εντρ ική  Επ ι
τροπή είναι:

Ε Θ Ν ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Σ  στα  μεγάλα  ζη τήμα τα  που αφ ορούν την Ανεξαρτησ ία , τη 
Δημοκρατία , την  Α νάπ τυξη  και την  Κο ινω νική Αλλαγή.

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  στους  μαζικούς και κοινω νικούς χώ ρους και με 
γνώ μονα  τ ις  απόψεις, τ ις  θέσεις, τ ις  προτάσεις  που μπορούμε ν ’ α π οδεχτούμε από 
κοινού, σ ’ επ ιμ έρους ζητήματα.

ΕΝ Ο ΤΗ Τ Α  ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ  ανάμεσα  σ τις  κοινω νικές δυνάμε ις  που παλεύουν γ ια  την 
Αλλαγή.

Η Κεντρ ική Επ ιτροπή εξουσ ιοδότησ ε τον  Π ρόεδρο  και το  Εκτελεστικό  Γραφ είο  
να  συγκεκρ ιμενοπ ο ιήσουν  αυτό  το  πολιτικό  πλα ίσ ιο  και ν ’ απευθύνουν αυτή τη ν  
Επ ιτροπή - Π ρόταση  σ τα  Δημοκρατικά  και Π ροοδευτικά  Κόμματα.

Εθνικός Διάλογος
Είνα ι βέβα ιο  ότι π ερνάμε μια δύσκολη όσο  και κρ ίσ ιμη περίοδο.
Η δ ιεθνής  συγκυρ ία  δ εν  είνα ι η καλύτερη δυνατή. Μ εγ ά λ α  εθνικά  θέματα  εξα 

κολουθούν να  παραμένουν  ανοιχτά. Η πορεία  τη ς  εθν ικής ο ικονομ ία ς χα ρ ά ζετα ι 
μέσα  σ ’ ένα  αυστηρά  περ ιορ ισ τικό  πλαίσιο.

Η ανάγκη ν ’ απαντήσουμε ω ς έθ νο ς  και ω ς κοινω νία ότι μπορούμε μ εσ οπ ρ όθε
σμα  να  σ τηρ ιχτούμε σ τ ις  δ ικ ές  μας δυνάμεις, είνα ι π ροϋπόθεση  γ ια  την  επ ιβ ίω ση 
και την  ανάπτυξη  του τόπου. Ο  δ ιά λογος  α νάμεσα  σ τ ις  Δημοκρ α τικ ές  και Π ρ ο ο 
δευτικ ές  δυνάμε ις  δ εν  μπορεί σήμερα  ν ’ αποκλείσει κανένα  από τα  μεγάλα  και 
κρίσ ιμα  αυτά  ζητήματα.

Σ τα  πλα ίσ ια  αυτά  π ισ τεύουμε ότι μπορούμε να  συζητήσουμε:

1. Για την πορεία και την προοπτική της Αλλαγής

Ε ίνα ι θεμ ιτό  και κατανοητό  το  γ εγ ο νό ς  ότι γ ια  τ ις  α νάγκες και γ ια  την  πορεία  
τη ς  Α λ λ α γ ή ς  έχου μ ε  δ ιαφ ορετικές εκ τ ιμήσε ις  και προτερα ιότητες. Ακόμη ό τ ι το 
πρότυπο  τη ς  κοινω νίας που ορα ματ ιζόμα στε  δ εν  τα υτίζετα ι σ τ ις  αντιλήψ εις και 
τ ις  σ τρα τηγ ικ ές  μας.

Η σ τρα τηγ ικής μορφ ής απόκλ ιση τω ν εκτιμήσεώ ν μας δεν  επ ιτρέπει, σε ορα τό  
ορίζοντα, τη δ ιαμόρφ ω ση εν ό ς  κοινού π ρ ογρ ά μμα το ς  τη ς  Αρ ιστεράς. Ό μ ω ς, ο 
δ ιά λογος  γ ια  το παρόν και το  μ έλλον  τη ς  Α λ λ α γ ή ς  μπορεί ν ’ α ποβεί εξα ιρετικά  
χρήσ ιμος. Έ ν α ς  δ ιά λογος  χω ρ ίς  απ οκλεισμούς και διακρίσεις, στη  βάση τη ς  ισ ο 
τιμ ίας και του αλληλοσεβασμού στις  δ ιαφορετικές απόψεις, που καταθέτει τ ις  σ τρα 
τηγ ικ ές  προτάσεις  τω ν προοδευτικώ ν Κομμάτω ν χω ρ ίς  ω ρα ιοπο ιήσεις  ή δ ια σ τρε
βλώσεις.



2. Για τα μεγάλα Εθνικά μας ζητήματα

Ο ι δ ιαφ ορετικές  εκ τ ιμήσε ις  γ ια  τ ις  επ ιμ έρ ους  π ολ ιτ ικές  πάνω  στα  μεγάλα  και 
ανοιχτά  εθνικά θέματα, καθώς και οι δ ιαφορετικές προτάσεις  γ ια  την οριστική τους 
επίλυση, δ εν  α ίρουν την ανάγκη ενό ς  ενια ίου  εθνικού μετώπου, σ ε μ ίν ιμουμ  βά
σεις, που να  δ ιαμορφ ώ νει τους  αναγκα ίους όρους γ ια  τη ν  εθνική ομοψυχία, που 
είνα ι π ερ ισσότερο  από κάθε άλλη φ ορά απαραίτητη.

Μ έσ α  από  το διάλογο, αποκαλύπτοντα ι ο ι πραγματ ικές  δ ια σ τά σε ις  κάθε εθ ν ι
κού θέματος, εντοπ ίζοντα ι τα  προβλήματα, πληροφ ορείτα ι ο πολ ίτη ς  γ ια  τους  π ε
ριορ ισμούς, τ ις  ανάγκες, που επ ιβάλλουν οι δ ιεθνε ίς  συσχετ ισμο ί και η σύγκρου
ση στρατηγ ικώ ν συμφ ερόντω ν σ την  περ ιοχή, και δημ ιουργούντα ι π ροϋπ οθέσε ις  
γ ια  τη δ ιαμόρφ ω ση μ ιας κατά το δυνατόν  κο ινής σ τά σ ης  ανάμεσα  σ τ ις  π ρ ο ο δ ευ 
τικές  δυνάμεις.

Το  Κυπριακό, το  Α ιγα ίο, οι Βάσεις, οι σ χ έσ ε ις  μας με το  ΝΑΤΟ, ή τ ις  Η Π Α  ή 
την  Ε Ο Κ  μπορούν να  εγγραφ ούν  σ την  ημερήσ ια  δ ιάταξη  του δ ιαλόγου.

3. Για την πορεία της εθνικής ο ικονομίας και την ανάπτυξη

Στη  σημερ ινή  δύσκολη ο ικονομ ική συγκυρ ία  που π ερνά  η χώ ρα  μας, και σ την  
ανάγκη μ ιας ευρεία ς  αναδ ιάρθρω σης του παραγω γικού  τη ς  δυναμικού σ τηρ ίζε 
τα ι η αυριανή μας δυνα τότη τα  γ ια  μια αυτοδύναμη  ανάπτυξη.

Ο ι επ ιλογές  που κάνουμε σήμερα  σηματοδοτούν  την πορεία  τη ς  ο ικονομ ίας όχ ι 
μόνο  άμεσα, αλλά  κύρια μακροπρόθεσμα. Η αλλαγή τω ν δομώ ν σ τον  ο ικονομ ικό  
τομ έα  απα ιτεί χρ όνο  και συνολική προσπάθεια. Κα ι είνα ι π ροϋπόθεση  γ ια  τη σ τα 
θερή βελτίω ση του β ιοτικού επ ιπέδου  τω ν εργαζόμενω ν.

Τα μεγάλα  προβλήματα  τη ς  παραγω γικότητας, τη ς  α νταγω νισ τικότητας τω ν 
προϊόντω ν, τη ς  αντιμετώ π ισης του ιδ ιόμορφ ου καταναλω τισμού, τη ς  π αραγω γ ι
κής α ξ ιοπ ο ίησης όλω ν τω ν κοινωνικών δυνάμεων, του εκσυγχρον ισμού, και τη ς  
περ ιφ ερειακής ανάπτυξης, τη ς  επ έκ τα σης  τη ς  παραγω γ ικής μας βάσης επ ιβάλ 
λουν τον  εθνικό  δ ιάλογο, την  υπεύθυνη στάση  του κάθε προοδευτικού  φ ορέα  και 
την  συγκεκρ ιμένη  του πρόταση.

4. Για την Αλλαγή στο Κράτος

Είνα ι κο ινός τόπ ος  ότι ο κρατικός μηχανισμός, που δ ιαμορφ ώ θηκε γ ια  π ο λλές  
'δεκαετίες, αποτελε ί έναν αντιπαραγω γικό, γραφ ειοκρατικό  θεσμό. Η ανάγκη γ ια  
εκδημοκρατισμό  και αποκέντρω ση τη ς  δημόσ ια ς  δ ιο ίκησης, γ ια  αποκέντρω ση ε 
ξουσιώ ν και πόρω ν από το  κράτος σ το υ ς  αντιπροσω πευτικούς θεσμούς, γ ια  με
τα σ χημα τ ισ μό  του Δημόσ ιου  Τομέα  σε παραγω γικό  μοχλό, δ εν  είνα ι μόνο  υπ όθε
ση υ ιας Κυβέρνησης.

Α π οτελού ν  αναγκαίο  π εδ ίο  διαλόγου, που μπορεί να  οδ ηγή σ ε ι ακόμη και σ ’ ε 
π ιλ ογ ές  που υπαγορεύει κάποια κοινή σ τάση σ ’ επ ιμ έρους  ζητήματα. Η ριζική δ η 
μοκρατική αλλαγή στο  κράτος σημα ίνε ι ταυτόχρονη  κ ίνηση σε τρ ε ις  κατευθύν
σεις:

Κο ινω νικός έλ εγ χο ς  από τη βάση, παρέμβαση μαζικού κ ινήματος μέσα  από τους 
θεσμούς, ουσ ιαστικό  δ ιάλογο  και α ν τ ίσ το ιχες  δ εσ μ εύσ ε ις  στο  Κομματικό  επ ίπε
δο  ανάμεσα  σ τους  π ροοδευτικούς φορείς.

5. Για τους νέους θεσ μούς στην παραγωγή και στην κοινωνία

Ά μ ε σ α  συναρτημένη  από την  αποκέντρω ση και τον  εκδημοκρατισμό  του  κρά
τους  είνα ι η ανάγκη τη ς  εγκα θ ίδρ υσ ης  και κατοχύρω σης τω ν νέω ν θεσμώ ν σ την  
παραγω γή και την  κοινωνική ζωή.



Η πολιτική δημοκρατία  και η κοινωνική δ ικα ιοσύνη είνα ι δ ιακηρυγμένος κο ινός 
μας στόχος. Τ α υτόχρονα  όμω ς οι νέο ι θ εσμο ί που καθιερώ νοντα ι τόσ ο  στο  χώ ρο  
τη ς  παραγω γ ικής δ ιαδ ικασ ίας αλλά  και τη ς  ευ ρ ύ τερ η ς  λα ϊκής συμμετοχής, δ η 
μ ιουργούν σ τα θερ ές  π ρ οϋ π οθέσ ε ις  γ ια  τη ν  εδρα ίω ση τη ς  π ορε ία ς  τη ς  Αλλαγής.

ΓΓ αυτό  και η συμπ όρευση  σ ε  συγκεκρ ιμένους σ τό χο υ ς  μπορεί να  συμβάλλε ι 
σ την  πλήρη αξιοπο ίηση και ενεργοπ ο ίηση  τω ν θεσμώ ν λα ϊκής σ υ μμ ετοχή ς  και αν
τιπροσώ πευσης, αλλά  π ροϋπ οθέτε ι όμω ς τη ν  έναρξη  υπεύθυνου δ ιαλόγου  πάνω  
σ το  π ερ ιεχόμενο, τη ν  κατεύθυνση, την  προοπτική τω ν νεώ ν θεσμών.

6. Για τη βαθιά μεταρρύθμιση  στην Παιδεία και την Υγεία

Το εθνικό  π ερ ιεχόμενο  τη ς  Π α ιδε ία ς  και τη ς  Υ γ ε ία ς  και η  αναγκαία  μεταρρύθ
μιση του Σχολείου, του Νοσοκομείου, γ ια  ν ’ ανταποκρ ιθούν σ ’ αυτό  το  π ερ ιεχό 
μενο, ο δ ήγ η σ ε  σ την  εκπα ιδευτική αλλαγή και την  καθιέρω ση του ΕΣΥ. Εκτιμούμε 
την  κοινή σ τάση  και προοπτική όλω ν τω ν προοδευτικώ ν δυνάμεω ν του  τόπου  α
π έναντ ι σ ’ αυτή την  ανάγκη, όπω ς εκφ ράστηκε σ την  αρχική θεσ μοθέτησ η  και ν ο 
μοθετική κατοχύρω σή τους.

Σήμερα, τόσο  σ το  χώ ρο  τη ς  Π α ιδ ε ία ς  όσο  και τη ς  Υ γ ε ία ς  απα ιτούντα ι νέο ι σ τό 
χοι, ν έ ε ς  προτερα ιότητες, νέο ι σχεδ ιασμοί, που θα ολοκληρώ σουν τη ριζική αλ
λαγή. Δ ε ν  αμφ ισβητούμε ότι γ ι’ αυτό υπάρχουν ανάμεσά  μας π ο λ λ ές  και δ ιαφ ο
ρετ ικές απόψ εις και προτάσεις.

Ο  ανοιχτός, μπροστά  σ το  Λαό, δ ιά λογος  που δε μένει σ την  άκαμπτη κομματική 
επ ιμονή, αλλά  που φω τίζει με τη δύναμη τη ς  α νά λυσης  και τη ς  π ρ ό τα σ ης  κάθε 
π τυχή  τω ν θεμάτω ν που έχουν  εθνική σημασία, απ οτελε ί γ ια  μας προϋπόθεση. 
Κ ι αυτό αφ ορά τόσ ο  τη ν  Κυβέρνηση  όσο  και τα  Κόμματα, που υ ιοθετούν τη ν  α
νάγκη τη ς  ρ ιζ ικής αλλα γής  σ την  Π α ιδε ία  και την  Υγε ία  γ ια  το  συμφ έρον  του Λ α 
ού.

Δ εν  αποκρύβουμε το  γ ε γ ο νό ς  ότι και γ ια  τους  έξ ι παραπάνω  σ τό χο υ ς  υπάρ
χουν  α νάμεσά  μας σημαντικ ές  διαφορές. Ό μω ς, η έναρξη  ενό ς  ανοιχτού, ουσ ια 
στικού και πολύπλευρου δ ιαλόγου  πάνω σ ’ αυτούς τους  σ τόχους  κατοχυρώ νει όχ ι 
μόνο  τον  πλουραλ ισμό  και τη ν  πολυφωνία, αλλά  συντελε ί στη δ ιαμόρφ ω ση εφ ι
κτών και -  γ ια τ ί ό χ ι -  κοινών επ ιμ έρους  λύσεω ν που κ ινητοπο ιούν τον  ενημερω 
μένο  πολίτη, το  μαζικό κίνημα, την  κοινω νία συνολικά  στη σω στή κατεύθυνση.

Ε ίνα ι δηλαδή προσφ ορά  σ την  πορεία  και τ ις  α νάγκες τη ς  Αλλαγής, στο  μέτρο  
που την  εννοε ί και την επ ιδ ιώ κει ο κάθε φ ορέας ξεχω ρ ισ τά  μέσα  από την α υ τόνο 
μη στρατηγ ική  και δράση του.

Η Δημοκρατική συνεργασία

Η Δημοκρατική  Συνεργασ ία  και η ανο ιχτή  δημοκρατική δράση, σ τα  πλαίσ ια  τη ς  
Εθν ικής Λ α ϊκής Ε νότη τα ς  απ οτελε ί μια σ ταθερή  πολιτική  μας επ ιλογή  που απο- 
φ ασ ίστηκε ήδη  από τη 2η Σ ύ νοδο  τη ς  Κ.Ε. του Κ ινήματος.

Ε ίνα ι γ ε γ ο νό ς  ότι η πρότασή  μας γ ια  δημοκρατική  συνεργασ ία  σ το υ ς  μαζικούς 
χώ ρους, μπορεί ν ’ αναπτύξε ι ένα  ενω τικό πλαίσιο, και σ το  μέτρο που δ ιαμορφ ώ 
νοντα ι κο ινές θ έσ ε ις  και σ τά σ ε ις  σ ’ επ ιμ έρους ζητήματα, μπορεί να  καλύψει μια 
σ ε ιρά  από σημαντικ ές  π λευρ ές  του μαζικού κινήματος.

Π ρέπ ε ι να  δ ιευκρ ινήσουμε σαφ ώ ς ότι μια τέτο ια  συνεργασ ία  σημα ίνε ι πρ ιν  α π ’ 
όλα  σ εβ α σ μό  τη ς  φυσιογνω μίας, τω ν θέσεων, του π ρ ογρ ά μμα το ς  και τη ς  ο ρ γ α 
νω τικής α υτονομ ία ς τη ς  κάθε οργα νω μένης  δύναμης. Σημα ίνε ι κοινή δράση και 
α λληλεγγύη  πάνω  σ το υ ς  συγκεκρ ιμ ένους στόχους, σ το  π ερ ιεχόμενο  των ίδιων 
τω ν θεσμών. Δ ε ν  συνεπ άγετα ι βέβα ια  η συνεργασ ία  αυτή σ υ μμ α χ ίες  κορυφής, ή 
συναλλαγές  που οδηγούν  σ ε  νοθ εύσ ε ις  προγραμμάτω ν ή σ ε συρρίκνω ση σ τόχω ν 
και σ ε καθήλω ση τελ ικά  του  μαζικού κινήματος.



Π ισ τεύουμε  ότι και εσείς, α νεξά ρτη τα  από τ ις  δ ιαφ ορές μας, υ ιοθετε ίτε  την  α 
νάγκη να  γ ίνε ι το  μαζικό κίνημα καταλύτης σ τ ις  πολ ιτ ικές και κοινω νικές εξελ ί
ξεις, και ν ’ α ναχθούν  ο ι αντιπροσω πευτικο ί θεσμοί, σ ε βασικά κύτταρα  τη ς  αλλα 
γ ή ς  σ την  παραγω γή, σ τον  τρόπο  ζω ής και δ ρ ά σ ης  του πολίτη.

Εδώ  δεν  θα πρέπει να  μ ε ίνουμε απλά  στο  δ ιάλογο. Μ π ορούμε ν ’ α να ζητήσου 
με τα  σημε ία  που συμφ ω νούμε και να  π ρ οχω ρήσουμε σε Δημοκρατική  Σ υ νερ γ α 
σ ία  με ό σ ου ς  και όπου συμφω νούμε. Μ πορούμε, κατά τη γνώ μη μας, να  συμφ ω 
νήσουμε:

1. Στην κοινή στράτευση και πρωτοβουλία για την προάσπιση της Παγκόσμιας  
Ειρήνης, την Ύ φ εση και τον Αφοπλισμό.

Η χώ ρα  μας βρ ίσκετα ι στο  επ ίκεντρο  τω ν πρω τοβουλιώ ν γ ια  την παγκόσμ ια  
ειρήνη. Η δ ιαφ ορετική θεώ ρηση του Κ ινήμα το ς  γ ια  τη ν  Ειρήνη, α νάμεσά  μας, δεν 
αποκρύπτει και τον  κοινό παναθρώ π ινο  στόχο. Ο ύ τε  εμπ οδ ίζε ι τη ν  ανάληψ η κοι
νών πρω τοβουλιώ ν, τ ις  οπ ο ίες  μπορούμε να  π ροσδ ιορ ίσουμε και να  ενερ γ οπ ο ιή 
σουμε ε ίτε  σ ε επ ίπ εδο  πολιτικώ ν φορέων, ε ίτε  σ ε επ ίπεδο  μαζικώ ν οργανώ σεω ν.

2. Στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της Εθνικής Αντιπροσω πείας και 
του θεσμού του κοινοβουλίου ως κορυφαίου θεσμού της Δημοκρατίας και της 
Λαϊκής Κυριαρχίας.

Ή δ η  σ α ς  είνα ι γ νω σ τές  οι π ρ ώ τες  π ρ ο τά σ ε ις  μας γ ια  τη «Συζήτηση πρ ιν από 
την ημ ερ ήσ ια  διάταξη», γ ια  την  αναμόρφ ω ση του Κανον ισμού  τη ς  Βουλής, γ ια  τη 
θέσπ ιση Δ ιακομματικώ ν Επιτροπών. Τ ις προτάσεις  α υτές  να  τ ις  συζητήσουμε, και 
με τη συμβολή  σας, να  τ ις  εμπ λουτίσουμε και να  τ ις  βελτιώ σουμε. Βέβαια, η ανα 
βάθμ ιση  τη ς  Εθν ικής Αντ ιπ ροσω π εία ς προϋπ οθέτε ι μια γεν ικότερη  αναβάθμ ιση  
του ρόλου του βουλευτή, ω ς αντιπροσώ που του Έ θ ν ο υ ς  και την κατοχύρω ση θ ε 
σμώ ν και λειτουργ ιώ ν που θα την  υλοποιούν. Η σ χέσ η  του  βουλευτή  με την  εκ τε
λεστική εξουσία, με τον  κρατικό μηχανισμό  και τ ις  υπηρεσίες, με τους  υπόλοιπους 
αντιπροσω πευτικούς θεσμούς, είνα ι θέμα  γ ια  συζήτηση, απόφ αση και σ υνερ γα 
σία.

3. Στη διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός πολιτικοποιημένου, αυτόνομου ταξικού  
ενωτικού συνδικαλιστικού κινήματος με κύρια κατεύθυνση τον πατριωτικό, ανα
πτυξιακό και θεσμικό του χαρακτήρα.

Είνα ι γ εγ ο νό ς  ότι υπήρξε κρίση κορυφ ής στο  συνδ ικαλιστικό  κίνημα. Μ π ορ ού 
με να  συ ζη τήσ ουμε τα  αίτιά της, τ ις  σω στές ή λ α θ εμ έν ες  επ ιλογές. Είναι, όμως, 
το  ίδιο επ είγον  να  βρούμε σ ήμερ α  μια κοινή γλώ σσα  χω ρ ίς  η γ εμ ο ν ισ μ ο ύ ς  ή μι- 
κροκομματικές σκοπ ιμότητες. Κ ι αυτή τη γλώ σσα  μόνο  μέσα  από ένα  παρόμο ιο  
σ τόχο  μπορούμε να  πετύχουμε. Α νά μ εσ ά  μας υπάρχουν  π ο λλές  δ ιαφ ορές σ τ ις  
αντιλήψεις, τ ις  σ τρα τηγ ικ ές  αλλά  κύρια σ τ ις  πρακτικές που αφ ορούν το συνδ ικα 
λιστικό κίνημα. Α λλά  π ισ τεύουμε ότι μας ενώ νει η κοινή βούληση να  υποτάξουμε 
τ ις  δ ευ τερ εύ ου σ ες  α ντ ιθέσ ε ις  μπροστά  σ την  ανάγκη που απορρέε ι από την  κυ
ρ ίαρχη αντίθεση  ανάμεσα  σ τον  ερ γ α ζόμενο  λαό και την  άρχουσα  τάξη, ανάμεσα  
σ τ ις  δυνά με ις  τη ς  α νεξα ρ τησ ία ς  και τη ς  εξάρτησης, α νάμεσα  σ τις  δυνάμε ις  τη ς  
αλλα γής  και τη ς  συντήρησης. Καθώ ς και η κοινή αντίληψ η ότι το  συνδ ικαλιστικό  
κίνημα έχε ι κύριο λόγο  σ την  κατοχύρω ση, την προοπτική  και τη μετεξέλ ιξη  των 
θεσμών.

Μ ε  αυτή την προϋπόθεση  μπορούμε ν ’ α να ζητήσουμε άμεσα  τα  επ ιμ έρους  ση 
μεία  που συμφω νούμε.

4. Στην ολοκλήρωση του στόχου να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτοδύναμος  
αναπτυξιακός θεσ μός στα πλαίσια του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

Μ ετά  τη μεταπολίτευση στο  χώ ρο τη ς  Τοπ ικής Αυτοδ ιο ίκησης, παρά τ ις  σημαν
τικές δ ιαφ ορές στο  χαρακτήρα  και τη χρ ήσ η  του θεσμού, υπήρξε μια καθολική 
αντιπαράθεση  τω ν προοδευτικώ ν δυνάμεω ν απέναντι στη Δεξιά, που τον  αποδυ



νάμω σε και τον  καταδίκασε να  λε ιτουργε ί σαν προέκταση τη ς  κρατικής μηχανής. 
Μ έσ α  από το υ ς  αγώ νες ο θ εσ μ ός  οδηγήθηκε στη  σημερ ινή  ζωντανή, αποφ ασ ι
στική και σχετ ικά  αυτοδύναμη παρουσία. Σ ’ αυτό σ υντέλεσ ε  ασφ αλώ ς και η δική 
μας πολιτική. Θ εω ρούμε ότι είνα ι ο χώ ρ ος  όπου μπορεί πραγματικά  να  εκφ ρα
στε ί η αποκέντρω ση και η άσκηση τη ς  τοπ ικής εξουσ ίας. Ν α  μπουν οι βάσεις  γ ια  
την  ανάπτυξη  και την αξιοπο ίηση  τω ν πόρω ν τη ς  κάθε περ ιοχής. Α ν τ ίσ το ιχ ε ς  ε ί
να ι και ο ι κοινω νικές δ ιερ γ α σ ίες  που συνοδεύουν  αυτή την  πορεία.

Σ ’ αυτούς τους  σ τό χο υ ς  υπάρχει ανάμεσά  μας ορατό  πεδ ίο  σύγκλ ισης  που δ ια 
μορφώ νετα ι γύρω  από τ ις  ιδ ια ίτερες συνθήκες τη ς  ανάπτυξης τη ς  κάθε περ ιοχής. 
Μ π ορ ούμε να  ελα ττώ σουμε τ ις  άκα ιρες τρ ιβ ές  και να  πολλαπλασ ιάσουμε τ ις  δυ 
ν α τό τη τες  τη ς  κο ινής σ τά σ ης  σε κάθε γεω γραφ ικό  χώρο.

5. Στην ενίσχυση της συνετα ιρ ιστικής προσπάθειας στην αγροτική οικονομία, 
στο χώρο των μικρομεσαίω ν και των καταναλωτών, στην κατεύθυνση της ανά
πτυξης συλλογικών μορφών παραγωγής.

Η Δημοκρατική  Συνερ γα σ ία  στο  συνετα ιρ ιστικό  χώρο, είνα ι αναγκαίο  και ά μ ε
σο αίτημα. Η π ροστασ ία  τη ς  ενό τη τα ς  του συνετα ιρ ιστικού  κ ινήματος είνα ι η α 
πάντηση  σ τις  δ ιασπαστικές  κ ινήσεις  τη ς  Δεξιάς.

Η ανάγκη να  δ ιαμορφ ώ σουμε ένα  ρεαλιστικό  και ουσ ιαστικό  δ ιεκδ ικητικό  π λα ί
σιο, συμβα δ ίζε ι με την  ανάγκη να  έλθουμε σε ρήξη με τη νοο τροπ ία  του μετα- 
πρατισμού. Το χτύπ ημα  τη ς  π αραο ικονομ ίας τω ν μεσαζόντω ν, η ενοπο ίηση  τω ν 
προσπαθειώ ν τω ν μικρών παραγω γώ ν, η ανάγκη εκσυγχρον ισμού  και α νταγω νι
σ τικότητα ς σ την  παραγω γή και δ ιακ ίνηση τω ν αγαθών, η π ροστασ ία  του κατανα
λωτή, απα ιτεί να  γ ίνε ι ο συνετα ιρ ισ μός  μ οχλό ς  α νάπ τυξης και αλλαγής. Δ ε ν  αρ 
κεί η πολιτική τη ς  Κυβέρνησης. Απ α ιτε ίτα ι η δημ ιουργ ία  ενό ς  δυναμικού σ υνετα ι
ριστικού Κ ινήματος. Α ν  συμφ ω νούμε σ ’ αυτό, μπορούμε ν ’ αναγνω ρ ίσουμε κοινά 
σημε ία  σε κάθε περιοχή, και να  δ ιαμορφ ώ σουμε κοινή στάση  και πρακτική.

6. Να συνεργαστούμε στα μεγάλα κινήματα του καιρού μας, στα κινήματα της  
νεολαίας, στο κίνημα για την ισότητα των δύο φύλων, στο πολιτιστικό κίνημα.

Εδώ  τα  κοινά σημε ία  μπορούν εύκολα  να  π ροσδ ιορ ισ τούν  γύρω  από την π ολ ι
τιστική μας ταυτότητα, την  α νεργ ία  τω ν νέων, το υ ς  θ εσ μούς  σε κάθε χώρο, κοι
νω νικά προβλήματα, τη χρ ήσ η  του ελεύθερου  χρόνου, τη μόρφω ση και τη ψ υχα 
γωγία, τη νομ ική και ουσ ιαστική κατοχύρω ση τη ς  ισότητας. Η Δημοκρατική  Σ υ 
νεργασ ία  έχε ι ευρύτατο  πεδ ίο  γ ια  να  δ ιαμορφ ώ σει β ιώ σ ιμους και δ ιαρκείς όρους.

Ενότητα στη βάση

Ο  Εθν ικός Δ ιά λ ο γ ο ς  και η Δημοκρατική  Συνεργα σ ία  προϋποθέτουν, και τα υ τό 
χρ ονα  εν ισχύουν την ενότητα  τω ν λαϊκών δυνάμεω ν στη βάση. Μ ε  τη ν  κοινή το υ ς  
πάλη οι ερ γ α ζόμενο ι αντιμετω π ίζουν τα προβλήματα  μέσα  από τη ν  πραγματική  
τους  όψη, αποδυναμώ νουν τ ις  ψ εύτικες πολώ σεις, τ ις  χω ρ ίς  π ερ ιεχόμενο  αντιπα 
ρα θέσ ε ις  και σφ υρηλατούν ένα  κοινό μέτω πο απέναντι σ την  άρ χουσ α  τάξη. Π ρ ο 
ω θούν και δ ιευρύνουν τ ις  αλλαγές, δ ιεκδ ικούν μια καλύτερη θέση σ την  παραγω 
γική διαδικασία, αναπτύσσουν  τ ις  π ρω τοβουλ ίες  το υ ς  μέσα  σ τους  θεσμούς.

Η δημ ιουργ ία  ενό ς  τέτο ιου  κοινωνικού μετώ που τη ς  αλλαγής, οδ ηγ ε ί σε ήπ ιο  
πολιτικό  κλίμα, δ ιευρύνει τους  ορ ίζο ντες  και καθορ ίζε ι στάσεις, επ ιλ ο γ ές  και π ο 
λ ιτ ικές πρακτικές που μπορούν  να  δημ ιουργήσουν  το υ ς  όρους γ ια  σύγκλ ιση  τω ν 
προοδευτικώ ν και αρ ιστερώ ν δυνάμεω ν σ την  πορεία  τη ς  Α λ λ α γ ή ς  και τους μ εγ ά 
λους  σ τό χο υ ς  της.

Η πρότασή  μας γ ια  δ ιάλογο  και συνεργασ ία  είνα ι ε ιλ ικρ ινής και συγκεκρ ιμένη  
και αποβλέπε ι σ την  υπεύθυνη στάση  απέναντι σ τα  προβλήματα  που αντιμετω π ί
ζει η χώρα.



Δ εν  π ερ ιέχε ι κανενός ε ίδους «Ηγεμονισμό», ούτε πρόθεση  εγκλω βισμού άλλω ν 
δυνάμεω ν στη δική μας πολιτική. Ο  σ εβ α σ μ ός  στη λαϊκή ετυμηγορία , η κατοχύ 
ρωση του  δ ικα ιώ ματος τη ς  συμμετοχής, η πολυφω νία  και το  δ ικαίω μα τη ς  κριτι
κής και τη ς  αμφ ισβήτησης, αποτελούν  τ ις  ελ ά χ ισ τες  προϋποθέσεις.

Μ ε  βάση α υτές  τ ις  π ρ ο τά σ ε ις  και σκέψ εις α ναμένουμε  τη ν  απάντησή  σας.



Απόφαση Προέδρου και Εκτελεστικού Γραφείου 

της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ

για την άσκηση της Κυβερνητικής εξουσίας

Η δεύτερη τετραετία  δ ιακυβέρνησης τη ς  Π α τρ ίδα ς μας από το Π Α Σ Ο Κ , σ ε  συν
δυασμό  με τα  μεγάλα  εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα  που α ντ ιμ ε
τω πίζουμε, αυξάνουν  τ ις  ιστορ ικές μας ευθύνες γ ια  την  πορεία  του  τόπου.

Η εμπιστοσύνη,η θέληση  και η απόφ αση του λαού να  προχω ρήσει η Αλλαγή  
σ την  πατρ ίδα  μας, απα ιτούν μ εγ άλους  β αθμούς αποτελεσματικότητας σ την  υλο
πο ίηση του  Π ρογράμματος, συντον ισμό  τω ν ενεργειώ ν, δημ ιουργ ικό  έργο.

Παράλληλα όμως, είνα ι απαραίτητο, σήμερα, να  εδρα ιω θεί η φ υσ ιογνω μία  της 
Αλλαγής, τόσο  από το έργο  μας όσο  και από την  καθημερινή πρακτική τω ν σ τε 
λεχώ ν  μας, από τη δράση και τη στάση  τους, ό χ ι μόνο  σαν πολιτική συμπ ερ ιφ ο
ρά, αλλά  συνολικά  σαν σ τάση  ζω ής και δράσης.

Είναι ανάγκη να  κυρ ιαρχήσουν το ήθ ο ς  και ο ι α ξ ίε ς  που αρμόζουν  σ τ ις  α ρ χές  
και την  ιδεολογία του Σοσιαλισμού, που εκφ ράζουν το  ίδιο π ερ ιεχόμενο  τη ς  Α λ 
λαγής, που δ ιαμορφ ώ νουν μια νέα  σ χέσ η  ανάμεσα  σ την  κυβερνητική εξουσ ία  και 
την κοινωνία, α νάμεσα  στο  Κ ρ ά το ς  και τον  Πολίτη.

Είναι γεγονός, ότι στο επ ίπεδο τη ς  κυβερνητικής εξουσίας κληρονομήσαμε συν
τηρητικές, αυταρχικές, απαρχα ιω μένες και α ναπ οτελεσματικ ές  δομές. Υπ ά ρ χουν  
ακόμη θύλακες και εσ τ ίες  που προβάλλουν  αντίσταση σ τις  αλλαγές, που λε ιτουρ 
γούν  ανασταλτικά στην  υλοποίηση  τη ς  πολ ιτ ικής τη ς  Αλλαγής.

Για την κατάργηση των δομώ ν αυτών, γ ια  τη ξεκάθαρη ανάδειξη  του π ροσώ 
που τη ς  Α λ λ α γ ή ς  απα ιτείτα ι καθημερ ινός και ανυπ οχώ ρητος αγώνας, π ίστη  στα  
ιδανικά του Σοσ ιαλ ισμού, θέληση  και δημ ιουργ ία  και κοινωνική προσφορά.

Απαιτείτα ι άρνηση τόσ ο  τη ς  λογ ικής «της καλύτερης δ ιαχείρ ισης» όσο και τη ς  
π ολ ιτ ικής τη ς  «ρεβάνς» από παλα ιό τερους δημοκρατικούς αγώ νες, άρνηση  του 
ρουσφ ετιού  και τω ν πολιτικώ ν διακρίσεων.

Η Κυβερνητική Πολιτική του  Π Α Σ Ο Κ  συγκρούετα ι με κατεστημένα ο ικονομικά 
και κοινω νικά συμφέροντα, με την  παράδοση  και τη νοοτροπ ία  τη ς  υποτέλειας  
και τη ς  εξάρτησης.

ΓΓ αυτό και είνα ι απαραίτητο, η καθημερ ινή πολιτική δραστηρ ιότητα  τω ν Σ τε 
λεχώ ν μας, οι αποφάσεις, τα  μέτρα, οι πρω τοβουλ ίες τους  ν ’ αναδεικνύουν τη σ τε
νή σ χέσ η  τη ς  κυβερνητικής πολ ιτ ικής με τα  πραγματικά  συμφ έροντα  του τόπου.

Στα πλαίσια αυτά οι δ εσμευτικο ί κανόνες γ ια  τη ν  άσκηση τη ς  κυβερνητικής ε
ξουσ ία ς είναι:
Β  Οι κυβερνητικές επιλογές, τα  μέτρα  και οι αποφ άσεις  πρέπ ει να  έχου ν  ως 
μόνιμο  π ροσανατολ ισμό  τη δ ιαφ ύλαξη  και εν ίσ χυση  τη ς  Εθν ικής Λ α ϊκής Ε νό τη 
τας. Ν α  συμβάλουν  αποφ ασ ιστικά  στη σύγκλ ιση  τω ν δ ευτερευουσώ ν αντιθέσεω ν 
που αναπτύσσοντα ι σ τα  σ τρώ ματα  και τ ις  α ξ ίες  τω ν κοινωνικών δυνάμεω ν τη ς  
Αλλαγής. Κρ ιτήρ ιο  κάθε επ ιλ ο γ ή ς  πρέπει ν ’ αναδεικνύετα ι το  κοινωνικό, εθνικό  
και αναπτυξιακό όφελος. Ν α  κατανοεί ο κάθε εργαζόμενος, ολόκληρος  ο λαός 
— ανεξάρτητα  από πολιτική το π ο θέτησ η—  ότι οι αποφ άσεις  τη ς  Κυβέρνησης, α



κόμη και να  θ ίγουν  κάποια συμφέροντα, έχου ν  άμεση  ή έμμεση  ω φ έλεια  γ ια  το  
κοινωνικό σύνολο.
¡ Q  ΓΓ αυτό η Κυβέρνηση  πρέπει ν ’ απευθύνετα ι με τη γλώ σσα  τη ς  αλήθε ια ς  στο  
λαό. Τα κυβερνητικά  σ τελ έχη  πρέπει να  εξηγούν  το υ ς  λό γ ο υς  και τ ις  α ιτ ίες  των 
επιλογών. Να  προσδ ιορ ίζουν  τ ις  ρ ίζες  τω ν προβλημάτω ν.

Ν ’ αναλύουν με ποιά  ολοκληρω μένη πολιτική θα ξεπεραστούν. Να  συνδέουν  
τα  μέτρα  με τη μεσοπ ρόθεσμη  προοπτική τους, ώ στε να  δ ίνετα ι με σαφ ήνεια  στο 
λαό, η ολοκληρω μένη εικόνα  τη ς  π ορε ία ς και τη ς  προοπ τικής τη ς  Αλλαγής.

Ο  λα ό ς  πρέπει να  γνω ρ ίζει πάντα  τη ν  αλήθεια  και τα  προβλήματα. Γ ιατί μόνο  
τότε μπορεί να  σ τηρ ίζε ι αποφ ασ ιστικά  την  κυβερνητική πολιτική. Κ ι αυτό γ ια  μας 
είνα ι καθοριστικό. Γ ιατί το  Π Α Σ Ο Κ  δεν  έχ ε ι άλλους Π ρ ο σ τά τες  ή υποστηρικτές. 
Τη δύναμή μας την  αντλούμε αποκλειστικά  και μόνο  από την  εμπ ισ τοσύνη  του ελ 
ληνικού λαού.
B e l  Σ ε  κάθε κυβερνητικό  τομέα  είνα ι ανάγκη να  εφ αρμόζετα ι ένα ς ολοκληρω μέ
νο ς  π ρ ογρ α μμα τισ μό ς  άμεσων, μεσοπ ρόθεσμω ν  και μακροπρόθεσμω ν επ ιλογώ ν 
και στόχων, με αυστηρή ιεράρχηση  τω ν προβλημάτω ν. Ο  π ρ ο γρ α μμα τ ισ μό ς  π ρέ
πει να  εντά σσετα ι σ την  αναπτυξιακή μας στρατηγική, να  ανταποκρ ίνετα ι σ τ ις  ά
μ εσ ες  ο ικονομ ικές μας κατευθύνσεις, να  πρ ο τά σ σ ε ι το  παραγω γικό  και κοινωνκό 
κριτήριο, να  συμβάλε ι Οτην αποκέντρω ση τω ν εξουσιώ ν, τω ν πόρων, τω ν αποφ ά
σεων. Η συνολική κίνηση τη ς Κυβέρνησης απαιτεί προγραμματισμό  και προτερα ιό 
τη τα  κατά αντικείμενο  και σ τόχο  κι ό χ ι κατά υπουργείο  ή οργαν ισμό  που είνα ι 
αποκομμένα  μεταξύ  τους. Η αναβάθμ ιση  τω ν συλλογ ικώ ν οργάνω ν (Υπουργικό 
Συμβούλιο, Κ Υ Σ Υ Μ , Κ Υ ΣΕΑ , Α Σ Ο Π ) μπορεί να  συντελέσ ε ι αποφ ασ ιστικά  σ ’ αυτή 
την κατεύθυνση.
WEM Σε κάθε νέο  θεσμό, είνα ι απαρα ίτητη  η δ ιασφ άλιση  τη ς  υλικής και τεχν ικής  
υπ οδομής  που θα θεμελ ιώ σει τ ις  π ροϋπ οθέσε ις  γ ια  τη λε ιτουργ ία  του θεσμού  και 
θα επ ιτρέψ ει σ τ ις  κοινω νικές δυνάμε ις  να  τον  ενερ γ οπ ο ιήσ ουν  και να  τον  δ ιευρύ 
νουν. Α π οφ ά σ ε ις  που δεν  έχουν  εξασφ αλ ίσε ι τ ις  π ρ οϋ π οθέσ ε ις  αυτές, οδηγούν  
σε αποδυνάμω ση και συρρίκνωση τω ν θεσμικώ ν αλλαγών, σε στασ ιμότητα  και τελ 
μάτωση.
Β ϋ  Η σχέση τη ς  κυβερνητικής εξουσ ία ς  με την κοινω νία και τ ις  επ ιμ έρους  ομά 
δ ες  πρέπει να  εδρα ιώ νετα ι σ το  διάλογο, την  α να ζήτηση  και την ανάλυση τω ν αι
τιών που προκαλούν τ ις  κοινωνικές δ ιεργασ ίες  και τα  κοινωνικά φαινόμενα. Η πρό
ληψη κάποιων αρνητικώ ν φαινομένω ν, η σω στή αντιμετώ π ιση  μέσα  από το δ η μο 
κρατικό και πλουραλ ιστικό  πρόσω πο τη ς  εξου σ ία ς  που εδρα ίω σε το  Π Α Σ Ο Κ , θα 
καταστήσει π ερ ιττά  τα  όπο ια  φ α ινόμενα  κα ταστολής και θα δ ιασφ αλίσε ι ταυτό 
χρ ονα  τη ν  ομαλή λε ιτουργ ία  τω ν δημοκρατικώ ν θεσμών.
Β5Β Ο διάλογος με το υ ς  συνδ ικαλ ιστικούς και κοινω νικούς φορείς, σ ε όσο  το  δυ 
να τόν  ευρύτερη  βάση, πρ ιν από την εξαγ γελ ία  κάθε μέτρου, πρέπει ν ’ αποτελεί 
συστατικό  σ το ιχε ίο  τη ς  πολ ιτ ικής μας. Γ  ιατί, γ ια  μας, γ ια  το  Π Α Σ Ο Κ , ο δ ιά λογος  
δεν  αποτελε ί μ ια τυπική διαδικασία, ή μια δ ιαπραγμάτευση, αλλά  μια ουσ ιαστική 
λε ιτουργ ία  που εμπ λουτίζε ι και προσανατολ ίζε ι τ ις  επ ιλογές  μας σύμφ ω να με τη 
λαϊκή βούληση και δυναμική. Ο  δ ιά λογος  με τους συνδ ικαλ ιστικούς φ ορείς  π ρέ
πει να  σ το χεύ ε ι σ την  αντιμετώ π ιση  τω ν πραγματικώ ν προβλημάτω ν τω ν ερ γ α ζό 
μενω ν και σ την  απομόνω ση τη ς  συντεχν ιακής σκοπ ιμότη τα ς και δ ιεκδίκησης. Ο  
δ ιάλογος, βέβαια, δ εν  σημα ίνει ότι υπάρχει αλληλοεπ ικάλυψ η σ το  πεδ ίο  τω ν ε 
ξουσ ιώ ν και τω ν αποφ άσεω ν που τον  οδ ηγ ε ί σε αδ ιέξοδο. Αντίθετα, η δ ιάκριση 
των εξουσ ιώ ν πρέπει να  είνα ι σαφής.
Μ Λ  Τα κυβερνητικά σ τελέχη  πρέπ ει να  κρατούν ανο ικτό  δημοκρατικό  δ ιάλογο  
με τ’ άλλα πολιτικά κόμματα. Πάνω  στα  μεγάλα  εθνικά θέματα, στα  κοινωνικά προ
βλήματα, στη  δ ιασφ άλιση και τη δ ιεύρυνση τη ς  Δημοκρατίας. Ό τ α ν  όμω ς η α ντι



παράθεση  είνα ι αναπόφευκτη, πρέπει να  γ ίνετα ι με βάση τα  ο ικονομ ικά  και κοι
νω νικά συμφ έροντα  που εκπροσω πούν, τ ις  συγκεκρ ιμένες  θ έσ ε ις  που υποστηρ ί
ζουν, την  πολιτική τους  πρακτική. Το έργο  μας, τα  προγράμματά  μας, οι σ τόχο ι 
μας, οι πολ ιτ ικές μας θέσεις, ο ι α ρ χές  και η ιδ εολογ ία  μας αποτελούν  ακλόνητα  
επ ιχειρήματα. Καθ ιστούν  π ερ ιττές  και επ ιζήμ ιες  τ ις  πολώ σεις, τ ις  προσω π ικές α 
ναμετρήσεις, τ ις  χω ρ ίς  π ερ ιεχόμενο  δ ια μ ά χες  και αντιδικ ίες. Η άσκηση τη ς  π ολ ι
τ ικής εξου σ ία ς  γ ια  ένα  σοσ ιαλ ισ τικό  κίνημα είνα ι συλλογ ική  πράξη.
I · ]  Σε κάθε υπουργείο  πρέπει να  υπάρχει αποκέντρω ση τω ν εξουσ ιώ ν και ταυ
τό χρ ο να  α υστηρός  έλ εγ χ ο ς  γ ια  την  υλοποίηση τω ν αποφάσεων. Η πολιτική η γ ε 
σ ία  κάθε υπουργείου  θα πρέπ ει να  δ ιακρ ίνετα ι γ ια  τη συλλογ ικό τη τα  και τη ν  ε 
ν ια ία  έκφρασή της. Ν ’ απομπλέκετα ι από τα καθημερ ινά  προβλήματα  τριβής, δια- 
μ εσ ο λά β ησ ης  και δ ιαχείρησης. Η επ ιλογή τω ν συνεργατώ ν σ τα  υπουργεία  π ρ έ
πει να  γ ίνετα ι ό χ ι μόνο  με βάση το κρ ιτήρ ιο  τη ς  επ ισ τημον ικής συγκρ ό τησ ης  ή 
μόνο  με βάση την  πολιτική εμπ ιστοσύνη.

Απ α ιτε ίτα ι η α ξ ιολόγηση  και ο συνδυα σμός  και τω ν δύο αυτών κριτήριών. Ο ι 
σύμβουλο ι και σ υνερ γ ά τες  ε ισηγούντα ι και υποβοηθούν  την  πολιτική ηγ εσ ία  του 
κάθε υπουργείου  στο  έργο  της. Δ εν  παρεμβα ίνουν στη διοικητική δομή. Δ εν  πα ίρ 
νουν  πρω τοβουλ ίες  που εγκλω βίζουν σε ο ρ ισ μ ένες  π ερ ιπ τώ σεις  την  πολιτική η 
γεσία, σ ε αποσπασματική  πολιτική.

Η Διο ίκηση απα ιτεί το  ιδ ια ίτερο  ενδ ιαφ έρον τη ς  πολ ιτ ικής ηγ εσ ία ς  γ ια  να  υλο
πο ιεί άμεσα  και αποτελεσματ ικά  τ ις  αποφ άσεις  τη ς  Κυβέρνησης. Ε ίνα ι υπεύθυνη 
η πολιτική ηγ εσ ία  του κάθε υπουργείου  ώ στε να  μην επ έρ χετα ι δ ιάσπαση  μεταξύ  
πολ ιτ ικής απόφ ασης και τη ς  δ ιο ικητικής πράξης. Το  πρόσω πο τη ς  κυβερνητικής 
εξουσ ία ς  αποκαλύπτετα ι σ την  καθημερ ινή  επαφή τη ς  Δ ιο ίκησ ης  με το  λαό.

Τα κυβερνητικά στελέχη  πρέπει ν ’ εξαντλούν  την  προσπάθειά  το υ ς  να  αποφ εύ
γουν  την  ενσω μάτω σή το υ ς  σ το υ ς  ρυθμούς και τ ις  λ ε ιτουρ γ ίες  που επ ιβάλλει η 
γραφ ειοκρατία  και η λογική του «κράτους-δυνάστη» και ο ι οπο ίες  χα ρακτηρ ίζουν  
δυσ τυχώ ς ακόμη και σ ήμερα  την  εικόνα  τη ς  δ ιο ικητικής μηχανής.

Τα κυβερνητικά στελέχη, ω ς πολιτικά στελέχη, πρέπει να  επ ιβάλουν νέους ρυθ
μούς, ν έ ε ς  λειτουργίες, νέα  νοοτροπ ία  και αντίληψ η στη  Δ η μ όσ ια  Δ ιο ίκηση  ού 
τω ς ώ στε να  καταστεί π ράγματι υπηρέτης του λαού και τω ν συμφ ερόντω ν του 
τόπου. Τα κυβερνητικά  σ τελ έχη  έχουν  συγκεκρ ιμένο  αντικείμενο  και σ ’ αυτό κατ’ 
εξοχήν  οφ είλουν να  εξαντλούν  τη δραστηρ ιότητά  το υ ς  και σ ’ αυτό  να  κριθούν. 
Π ρέπει ν ’ αντιπαρατεθούμε στη  λαθεμένη  αντίληψη ότι «όλοι είνα ι ικανοί γ ια  όλα» 
κι ότι «όλοι έχουν  εξουσ ία  σ ’ όλα» που συχνά  αποτελεί τροχοπέδη  στο  σω στό προ
σ ανατολ ισμό  και τη ν  αποτελεσματ ικότη τα  του έργου  μας ενώ  σ την  ουσ ία  κατα
λήγουν  σ ε  δ ιάσπαση  και δ ιά χυση  πολιτικού  δυναμικού.
Κ Ι  Η σχέση με τον  Τύπο πρέπει να  καθορ ίζετα ι από την  ανάγκη τεκμηρ ιω μένης 
και σαφ ούς ενημέρ ω σ ης γ ια  το  έργο  που επ ιτελε ίτα ι σ τον  τομέα  ευθύνης  του  κά
θε κυβερνητικού σ τελέχους. Η τακτική και συστηματική  επαφή με το ν  Τύπο απο
τελε ί σαφή προτερα ιότη τα  γ ια  τα  κυβερνητικά  στελέχη. Τα κυβερνητικά  σ τελέχη  
π ροβάλλουν  με σαφ ήνεια  τ ις  θέσεις, το  πρόγραμμα, τους  στόχους, το  έργο  τη ς  
Κ υ βέρ νησ ης  του Π Α Σ Ο Κ  και όχ ι προσω π ικές απόψ εις ή εξα γ γ ελ ίες  που δ εν  έ 
χουν  δ ιασφ αλίσε ι τ ις  π ρ οϋπ οθέσ ε ις  υλοπ ο ίησής τους. Σ ε  κάθε περ ίπ τω ση οι σ χ έ 
σ ε ις  τω ν κυβερνητικώ ν σ τελεχώ ν  με τον  Τύπο αναπτύσσοντα ι με γνώ μονα  την 
ανάγκη γ ια  τεκμηρ ιω μένη  ενημέρω ση του λαού και όχ ι γ ια  δ ιασφ άλιση  τη ς  π ρ ο 
σω π ικής προβολής.
<1ι1 Βασική υποχρέω ση των κυβερνητικών σ τελεχώ ν αποτελεί η πλήρης και δ ιαρ
κής ενημέρω ση του Κοινοβουλίου. Να  γ ίνετα ι δεκτή πάντα  η συνεργασ ία  τω ν βου
λευτώ ν όλω ν τω ν κομμάτων. Ιδ ια ίτερο ρόλο όμω ς αποκτά ο Κο ινοβουλευτικός Το 
μέας Ερ γα σ ία ς  (Κ.Τ.Ε.) γ ια  κάθε υπουργείο, που σ υ μμ ετέχ ε ι ενερ γ ά  στη δ ια μόρ 



φωση τω ν νομοσχεδ ίω ν  και ελέγχει, στο  εξής, την  πολιτική ηγ εσ ία  του  υπουρ
γείου  γ ια  την  εφ αρμογή  τη ς  πολ ιτ ικής μας. Σ τη ν  κατεύθυνση αυτή, καθοριστική 
σημασ ία  έχ ε ι η συμμετοχή  σ τις  συνεδρ ιάσεις  του Κ.Τ.Ε. ενό ς  τουλά χ ισ τον  μέλους 
τη ς  Κ εντρ ικής  Επ ιτροπ ής που θα  ορ ισ τε ί με απόφ αση του  Π ροέδρου  και του Ε
κτελεστικού  Γραφ είου  γ ια  την καλύτερη μεταφ ορά  τω ν προτάσεω ν τω ν οργανώ 
σεω ν του Κ ινήματος στη δ ιαδικασία επ εξεργασ ίας τη ς  πολιτικής κάθε υπουργείου.

Κληθήκαμε να  π ρα γμα τοπ ο ιήσουμε ένα  όραμα  δεκαετιών, ένα  όραμα  που τρ ά 
φηκε με π ο λύ χρ ο νες  θυσ ίες  και αγώ νες του  λαού μας. Ε ίμασ τε τα γμένο ι σ την  εκ
πλήρω ση ενό ς  ιστορικού έργου που οι δ ιαστάσεις  του ξεπερνούν κάθε ε ίδους προ
σωπική επ ιλογή ή φ ιλοδοξία. Βρ ίσκοντα ι πολύ πιο μακριά από τον  προσω πικό μας 
ορίζοντα.

Οι κυβερνητικές θέσ ε ις  και ε ξου σ ίες  δεν  είνα ι δικαιώματα, ούτε ο χυρά  προσω 
π ικής καταξίω σης και προβολής. Είναι, αντίθετα, επ ά λξε ις  ενό ς  δύσκολου  και μα
κροχρόν ιου  αγώ να  που απα ιτεί θυσίες, που μας βαρύνει με ισ τορ ικές υποχρεώ 
σεις, που δ εν  δ ικα ιολογεί ούτε  απαιτήσεις, ούτε δικαιώματα. Γ ι’ αύτό, κάθε κυ
βερνητικό  σ τέλ εχο ς  είνα ι πρώ τα  απ’ όλα  σ τέλ εχο ς  Π Α Σ Ο Κ  και μ έλο ς  του  Π Α Σ Ο Κ  
και α π οδέχετα ι την  αρχή τη ς  ενα λλα γής  και τη ς  ανακλητότητα ς από τα  κυβερνη
τικά ή κρατικά π όσ τα  ως αναγκαία  προϋπόθεση  και ω ς φ υσ ιολογική λε ιτουργ ία  
ενός  σοσ ιαλ ιστικού  κινήματος. Π ροασπ ίζε ι τα υ τόχρ ονα  την Αυ τοδυνα μ ία  τη ς  Α λ 
λαγής, την  ενό τητα  και τη λε ιτουργ ία  του Κ ινήματος, την  εν ια ία  αντίληψ η και την 
κοινή δράση  όλω ν τω ν δυνάμεω ν του  Π Α Σ Ο Κ  σ το  δ ικό του χώρο.

Ο λαός μας δεν  μπορεί να  δ εχ τε ί τα  όπο ια  συμπ τώ ματα  τη ς  αλα ζονε ία ς  τη ς  ε 
ξουσίας, του αυταρχ ισμού  και τη ς  παντογνω σίας. Α π α ιτε ί κατανόηση και απ οδο 
χή  τη ς  καλόπ ισ της κριτικής. Ζη τά  α παντήσε ις  μ’ επ ιχε ιρήμα τα  και α ναλύσεις  που 
π ερ ιέχουν  οι α ρ χές  μας και ο ι ιδ εολογ ικές  μας θέσεις. Τα  κυβερνητικά  σ τελ έχη  
του Π Α Σ Ο Κ  είνα ι τα γμένα  σ την  υπηρεσ ία  του Λαού. Κυβερνούν  γ ια  το  συμφ έρον 
του δ ιασφ αλ ίζοντα ς την  κοινωνική δικαιοσύνη, την  αυτονομία, την  ισονομ ία  και 
την ισοπολιτεία. Ό μω ς, η καθημερινή πολιτική πράξη και η προσωπική στάση ζω ής 
είνα ι ο ι π ρ οϋπ οθέσ ε ις  που δ ια τηρούν  ακλόνητη την  εμπ ισ τοσύνη  και τη ν  π ίστη  
του λαού σ το  όραμα  τη ς  κοινω νικής αλλαγής, που αποτελούν  το  π ιο  μ εγάλο  μας 
όπλο  σ τον  αγώ να γ ια  την  Εθνική Ανεξαρτησ ία , τη Λα ϊκή  Κυρ ιαρχ ία  και το  Σ ο σ ια 
λισμό.

Απόφαση Προέδρου και Εκτελεστικού Γραφείου 
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 

για την πολίτικη πρακτική στελεχών 
σε μαζικούς χώρους

Από την ιστορική Σύνοδο  τη ς  Κ.Ε. στη Χαλκίδα, πρέπει να  κρατήσουμε μια θαρ
ραλέα  δ ιαπ ίστω ση κι ένα  σ τό χο  πρώ της π ρ ο τερ α ιό τη τα ς  γ ια  το  Π Α Σ Ο Κ . Τη δ ια 
π ίστω ση ότι: «...Η σ χέσ η  τη ς  κοινω νίας με την πολιτική φαίνετα ι ότι δ ιέρ χετα ι σ ο 
βαρή κρίση. Ο  πολ ίτη ς παθητικοπείται. Ο ι κοινω νικές τά ξε ις  και τα στρώ ματα  των 
εργαζόμενω ν, αφού δ ιασφ άλισαν ν έε ς  μορφ ές σ υ μμ ετοχή ς  και δράσης, καλύτε
ρες  θ έσ ε ις  αγώνα, φα ίνοντα ι να  π ερ ιορ ίζοντα ι στη συντήρηση  κεκτημένων. Φ αί
νοντα ι ν ’ αδυνατούν να  δώ σουν ένα  νέο  πλούτο  στη λε ιτουργ ία  τω ν αντιπροσω 
πευτικώ ν θεσμώ ν και τω ν νέω ν μορφώ ν οργάνω σης, που θέσπ ισε το  Π Α Σ Ο Κ  τα 
πρώ τα χρ όν ια  τη ς  Αλλαγής. Το  δ ιαρθρω μένο  μαζικό κίνημα σε π ο λ λ ές  περ ιπ τώ 



σ ε ις  δ ε ίχνε ι να  εξαντλε ίτα ι σ ’ ένα  δ ιεκδ ικητικό  αγώ να χω ρ ίς  πολιτικό  π ροσα να 
τολισμό, δ ε ίχνε ι να  υποτάσσετα ι σ ε «συντεχνιακές» και παραδοσ ιακές λογικές, 
αδυνατε ί ν ’ αρθρώ σει ένα  αυτόνομο  πολιτικό  λόγο...».

Α π ένα ντ ι σ ’ αυτή την  π ραγματικότη τα  έχου μ ε  ένα  κρ ίσ ιμο και καθορ ιστικό  γ ια  
την πορεία  του Π Α Σ Ο Κ  στόχο:
«...Να π ροσδ ιορ ίσουμε  το  κοινωνικό π ερ ιεχόμενο  ενό ς  νέου  ρ ιζοσπαστισμού  που 
θα κ ινητοπο ιήσει τ ις  δυνάμε ις  τη ς  Εθν ικής Λ α ϊκή ς  Ενότητας, γύρω  από τη σ ύ γ 
χρ ονη  μορφή που πα ίρνουν τα  α ιτήματα  τη ς  Εθν ικής Α νεξαρτησ ίας, τη ς  Α υ το δ ύ 
να μη ς  Α νά π τυ ξη ς  και τη ς  Λ α ϊκή ς  Συμμετοχής. Ν α  γ ίνουμε ο καταλύτης, ο κατα- 
λύ της  που προσανατολ ίζε ι το  μαζικό κίνημα σε μια πατριω τική αναπτυξιακή και 
κοινω νικά ρ ιζοσπαστική  κατεύθυνση...».

Θ έλουμε ενερ γ ό  τον πολίτη, σ υμμέτοχη  την  κοινωνία, καταλύτη το μαζικό 
κίνημα.

Θ έλουμε μαζικά κ ινήματα  με κατεύθυνση εθνικοανεξαρτησ ιακή, θεσμική, ανα
πτυξιακή, διεκδικητική, με χαρακτήρα  πολ ιτ ικοπο ιημένο  ταξικό, ενωτικό, μαζικό, 
δημοκρατικό.

Και βλέπουμε σήμερα:
•  Το συνδικαλισμό και τους  φ ορείς  του να  μην μπορούν ν ’ ανταποκριθούν, σ τον  
απα ιτούμενο  βαθμό, σ τ ις  ν έ ε ς  συνθήκες και τ ις  π ολύπ λευρες α νάγκες τη ς  Α λ λ α 
γής. Την  Τοπική Αυτοδ ιο ίκηση  να  έχ ε ι εξου σ ίες  και αρμοδ ιότητες, αλλά  ν ’ α δυνα 
τε ί ν ’ α ξ ιοπο ιήσε ι αποφ ασ ιστικά  το νέο  θεσμ ικό  πλαίσιο.
•  Τη συνεταιρ ιστική π ροσπάθε ια  να  μη μπορεί να  ξεφ ύγει εύκολα  από τ ις  δ ια νε 
μητικές, εμπορικές, συνα λλα γές  και τ ις  δ ρα χμ ικές  διεκδικήσεις, ώ στε να  στραφ εί 
σ ε π αραγω γ ικές  πρω τοβουλ ίες  που ν ’ αλλάξουν  τ ις  παραγω γ ικές σ χ έσ ε ις  σ την  
περιφέρεια.
•  Τη νεολαία να  βρ ίσκετα ι σ ε αναζήτηση  τω ν νέω ν αξιώ ν και τω ν μορφώ ν δρ ά 
σης, γ ια  ένα  ν έο  κοινωνικό πρότυπο.
•  Το κίνημα για την ισότητα να  μη μπορεί να  συνδέσε ι εύκολα  τους  μακρ ινούς 
στόχους, και το  προοδευτικό  θεσμ ικό  πλα ίσ ιο  που κατέκτησε, με μια καθημερ ινή 
πράξη που ν ’ ανατρέπε ι ν οο τρ οπ ίες  και πρακτικές.
•  Το κίνημα για την πολιτική μας ταυτότητα  να  μη μπορεί να  ξεφ ύγει από τον 
πολ ιτ ισμό  τω ν εκδηλώ σεω ν γ ια  ν ’ α ναχθεί σ τα  νέα  π ερ ιεχόμενα  μ ιας δρ α σ τηρ ιό 
τητας, που ν ’ αλλάζε ι βαθιά  την  καθημερ ινή  ζωή και να  π ροστα τεύ ε ι και ν ’ αξιο- 
πο ιε ί την  πολιτιστική  μας κληρονομιά, ν ’ αφ ομοιώ νει δημ ιουργ ικά  κάθε χρ ήσ ιμη  
αξία  του χ τ ε ς  αλλά  και του σήμερα.

•  Για όλα αυτά υπάρχουν και οι δ ικές μας ευθύνες, όμω ς συναρτώ ντα ι τα υ τό 
χρ ονα  και με τ ις  πρακτικές τω ν σ τελεχώ ν  μας σ το υ ς  μαζικούς και κοινω νικούς 
χώ ρους. Βέβα ια  υπάρχει το  Κ ρ ά το ς  που κυρ ιαρχεί π ο λλές  φ ορές πάνω  σ την  κοι
νωνία, ενώ  δ ια τηρούντα ι ακόμα  π αραδοσ ιακές αντιλήψ εις και πρακτικές που α
ναπτύχθηκαν  γ ια  δ εκαετ ίες  και εμπ οδ ίζουν  την  αυτόνομη  παρουσ ία  ενό ς  άλλου 
δρόμου, μ ιας ά λλης στρατηγικής. Υπ ά ρ χε ι η νομή  τη ς  εξουσ ία ς που εμφυλλοχω - 
ρεί α νά μεσα  στη δ ιακήρυξη  και σ την  πράξη, και τ ις  διασπά.

Τώρα όμως, πρέπει ν ’ απαντήσουμε με τόλμη  και απόφαση:
Ν α  χαράξουμε μια καινούργια πορεία  που ν ’ ανταποκρίνεται σ τις  σημερ ινές μας 

α νάγκες γ ια  «στροφή στην  κοινωνία». Κι αυτή η απάντηση αφ ορά πρώ τα και κύ
ρια τα  σ τελέχη  του Π Α Σ Ο Κ  που δρούν σ τους  μαζικούς και κοινω νικούς χώ ρους: 
το  συνδικαλιστή, το  δήμαρχο, το  συνετα ιρ ιστή, το  δάσκαλο  και το  φοιτητή, το  δ η 
μόσ ιο  υπάλληλο  και το  β ιομηχανικό  εργάτη.

Υπάρχουν δεσμεύσεις  πρακτικής, συγκεκρ ιμ ένες  και μη δ ιαπραγματεύσ ιμες, 
που απορρέουν  από τη ν  ίδ ια  τη φ υσ ιογνω μία  και τη σ τρατηγ ική  μας. Δ εσ μεύ σ ε ις  
που θα είναι το  μοναδικό κριτήριο για την αποτίμηση τη ς δουλειάς μας, για την



κριτική και την αυτοκριτική, για την αξιολόγηση και την επιλογή, για την εναλλα
γή και την ανακλητότητα.

Συγκεκριμένα, κάθε σ τέλ εχο ς  και μ έλος του Π Α Σ Ο Κ  που δουλεύε ι σ ε μαζικό 
χώρο, σ ε όργανο  ή μαζικό φορέα, σε αντιπροσω πευτικό  θεσμό, που καθοδηγεί 
συνδ ικαλ ιστικές οργανώ σεις  ή είνα ι απλό μέλος  ενό ς  σωματείου:
U  Δ ε ν  θεωρεί τη σ χέση  του με την  κοινωνική τάξη  ή το  κοινωνικό στρώ μα  που 
τα  συμφ έροντά  το υ ς  τάχθηκε να  υπηρετήσει, ω ς σ χέσ η  «αντιπροσώπου» ή «ηγέ
τη» ή «εγγυητή». Ε ντά σσε ι τον  εαυτό  του οργαν ικά  μέσα  σ την  κοινωνική τάξη, 
παλεύει να  δημ ιουργήσει κοινωνική δυναμική γύρω  από σ τό χο υ ς  και αιτήματα.

Απ οδε ικνύει κάθε σ τ ιγμή  ότι εκφ ράζει με συνέπεια  ταξικά  συμφ έροντα  ό χ ι μό 
νο  γ ια  μια καλύτερη εισοδηματική  θέση  αλλά  γ ια  την  αναβάθμ ιση  τη ς  κοινω νικής 
τά ξη ς  σ την  παραγω γή, γ ια  την κοινωνική απελευθέρω ση και την αυτοδιαχείρ ιση.

Η προσω πική του στάση  σ το  χώ ρο δουλειάς, σ τις  εργασ ιακές και κοινω νικές 
σχέσεις, οφ είλε ι να  ενώ νει τη δ ιακήρυξη με τον  τρόπο  ζω ής και δράσης.
WM Δ ε ν  ταυτίζει σε καμιά περ ίπτω ση τον  εαυτό  του με το  παρόν και το  μέλλον 
του θεσμού  μέσα  σ το  οπο ίο  δρα: το  συνδ ικαλιστή  με το  συνδικάτο, το  συνετα ιρ ι
στή με το  συνετα ιρ ισμό, το  Δ ή μ α ρ χο  ή τον Κ ο ινο τάρχη  με το  Δ ή μ ο  ή την  Κ ο ινό 
τητα, το ν  υπάλληλο με την υπηρεσία, το  δάσκαλο  με το  σχολείο, το  φ ο ιτητή με 
το  Πάνεπ ιστήμ ιο.

Ο  θ εσ μ ός  ανταποκρ ίνετα ι σ ε συγκεκρ ιμ ένες  ισ τορ ικές και κοινω νικές ανάγκες. 
Πα ίρνει περ ιεχόμενο  και αναπτύσσετα ι μέσα  στις  εξελ ισσόμενες  παραγω γικές και 
κοινω νικές σχέσεις, και την  πάλη τω ν τάξεων. Εκφ ράζει ώ ρ ιμες λα ϊκές  απα ιτή
σ ε ις  και κατοχυρώ νετα ι σ την  κοινω νία ω ς προ ϊόν  συλλογ ικής συνείδησης. Υπάρ
χει και «χωρίς εμάς» και το κυριότερο πέρα από εμάς. Το σ τέλ εχο ς  του  Π Α Σ Ο Κ  
παλεύει μέσα  στο  θεσμό  γ ια  ν ’ αλλάξε ι την κοινωνική οργάνω ση και τ ις  παραγω 
γ ικές  σ χ έσ ε ις  κι ό χ ι γ ια  να  συντηρήσει ή να  επ ενδύσε ι ο ικονομ ικά  ή επ α γ γ ελμα 
τικά ή κοινωνικά τ ις  κατακτήσεις  του μαζικού αγώνα.

Β Μ  Δ ε ν  υποτάσσει την  αυτόνομη  λε ιτουργ ία  και το υ ς  σ τό χο υς  του μαζικού κ ινή
ματος σ την  εύκολη λύση τη ς  π ρ ό σ β α ση ς  στο  Κράτος, μ ετα τρέπ οντα ς  το υ ς  α ντι
προσω πευτικούς θεσμούς  σε προέκταση του κρατικού μηχαν ισμού  και τη ς  δ ιο ί
κησης.

Απ ό  την  άλλη πλευρά  δεν  εξαντλε ίτα ι σ ’ ένα  άκριτο ανταγω νισμό  με τη Δ ιο ίκη 
ση, που υποκρύπτει επ ιθυμίες, σ τό χο υ ς  και ιδ εολογ ίες  Συνδ ιο ίκησης. Το σ τέλ ε 
χ ο ς  του Π Α Σ Ο Κ  γνω ρ ίζει καλύτερα  από τον  καθένα  να ξεχωρίσει τ ις  εξουσ ίες  
γ ια  να  π ροστα τεύσε ι την αυτόνομη  παρουσ ία  του μαζικού κ ινήματος μέσα  σ τους  
θεσμούς.
—  Πρέπει να πούμε ΟΧΙ στη  μετατροπή  τω ν μαζικώ ν σ τελεχώ ν  σε κρατικά. 
— Πρέπει να πούμε ΟΧΙ στη  μαζική επ α γγελμα τοπ ο ίηση  τω ν σ τελεχώ ν  είτε με 
τη μορφή του επ αγγελματ ία  συνδικαλιστή, ε ίτε  με τη μορφή του επ αγγελματ ία  
συνετα ιρ ιστή, ε ίτε με τη μορφή του επ αγγελματ ία  Δημάρχου.

Γ ι’ αυτό και το  μαζικό σ τέλ εχο ς  δεν  αποκόβετα ι από το  χώ ρο  δουλε ιά ς  του και 
την  παραγω γική διαδικασία.

Τα φαινόμενα μιας καθολικής συνδ ικαλιστικής επ αγγελματοπ ο ίησης πρέπει να 
καταπολεμηθούν και η χρ ήση  τω ν δ ιευκολύνσεω ν που ο ν όμ ο ς  π αρέχε ι πρέπει 
να  γ ίνετα ι με φειδώ  και ν ’ ανταποκρ ίνετα ι σ τ ις  πραγματ ικές  α νάγκες τη ς  συνδ ι
καλιστικής δράσης. Το κάθε σ τέλ εχο ς  του μαζικού κ ινήματος πρέπει να  είνα ι έ 
το ιμο  να  ενταχθε ί κάθε στιγμή  πλήρω ς σ την  παραγω γική διαδικασία, εφ αρμόζον
τα ς την  αρχή τη ς  ενα λλα γής  στα  όργανα  του μαζικού κινήματος.

E l  Σέβεται τις  δ ευ τερεύουσες α ντιθέσεις  που υπάρχουν μέσα  στο  μπλοκ τω ν ερ 
γα ζόμενω ν  τάξεω ν και στρωμάτων, α ναζητά  τ ις  ρ ίζες  και τα  α ίτιά  τους, ερ μη νεύ 
ει την  κοινωνική και πολιτική συμπ ερ ιφ ορά  τω ν κοινωνικών ομάδων.



Ά ρ α  απαιτείται γνώση και συνείδηση ταξική. Π αλεύει ενοπο ιητικά  να  μ ετασχη 
ματίσει τ ις  α ντ ιθέσ ε ις  αυτές  με κατεύθυνση π άντοτε την  υποταγή τους  σ την  κύ
ρια αντίθεση  που υπάρχει με την  άρχουσα  τάξη. Ά ρ α , απαιτείται πολιτική συνει- 
δητοποίηση και ικανότητα, καθοδηγητικής παρέμβασης, που να  μπορεί να  εξειδ ι- 
κεύσει το υ ς  στρα τηγ ικούς στόχους. Ό λ α  αυτά δεν  σημαίνουν, βέβαια, ότι η α
νάγκη ενότητας στα  συγκλίνοντα συμφέροντα δικαιώνει μια πολιτική συμβιβασμού 
και δ ιαπ ρ αγμάτευσης  ή την  υποταγή σε «συντεχνιακές» και άκρ ιτες διεκδικήσεις, 
ούτε μας επ ιτρέπ ει παράλληλα  μέσα  από μια αυταρχική  πολιτική και πόλωση, σε 
γεν ικές  θέσεις, να  χα ρ ίζουμε  ερ γ α ζόμενου ς  στη Δ ε ξ ιά  και την ά ρχουσα  τάξη.

£ |  Παλεύει στο  μαζικό χώ ρο  γ ια  μια αυτόνομη  γραμμή  μαζώ ν χω ρ ίς  τη μ εσ ολά 
βηση κρατικών ή κυβερνητικώ ν ερεισμάτω ν γ ια  επ ικράτηση της γρα μμής  μας στο 
μαζικό χώρο. Ο ι γρ α μ μ ές  μέσα  από την  ανο ιχτή  δημοκρατική δράση  αναδεικνύ- 
ουν την  πολιτική, ιδεολογ ική  και κοινωνική ηγεμονία, μέσα  από πολιτική κοινω νι
κής βάσης και ό χ ι οροφής.
— Σέβετα ι τη σω στή δ ιεκδ ίκηση και παλεύει γ ι’ αυτήν.
—  Πολιτικοποιεί τον αγώνα, προσανατολ ίζε ι τη δράση, ενώ νει την οργάνω ση στο 
χώ ρο δουλε ιά ς  με την  κοινωνική ζωή και τη συνολ ικότερη  ανάγκη του χώ ρου  και 
του θεσμού. Συνδέε ι τ ις  δ ιεκδ ικήσεις  με το υ ς  ευρύτερους σ τό χο υ ς  τη ς  ανάπτυ 
ξη ς  και τη ς  αλλα γής  τω ν σ χέσεω ν  παραγω γής.

Β  Υλοποιεί μ’ επ ιμονή και αποφασιστικότητα, ω ς μόνιμη πολιτική γραμμή  και 
πρακτική, το  Δ ιά λογ ο  και τη Συνερ γα σ ία  α νάμεσα  σ τ ις  δημοκρατικές π ρ οοδευ τι
κές και α ρ ισ τερ ές  δυνάμε ις  στο  μαζικό χώρο. Α νεξά ρ τη τα  από τη θετική ή α ρ νη 
τική το υ ς  στάση απέναντι σ τ ις  π ρ ο τά σ ε ις  μας, εμ ε ίς  θα  προω θούμε μια ενωτική 
πολιτική, γ ια  να  κ ινηθούν οι ίδ ιες οι κοινω νικές δυνάμε ις  ν ’ ανατρέψ ουν παγιωμέ- 
νες  ισορροπ ίες και πολω τικές πρακτικές μέσα από θετικούς λαϊκούς συσχετισμούς. 
Γ ιατί σ ε τελ ική ανάλυση είνα ι ο ι ίδιοι σ τόχο ι και οι προοπτικές  τη ς  αλλαγής, είνα ι 
η π ροτερα ιότη τα  τη ς  ανάπτυξης και του κοινωνικού οφ έλους που αποτελούν  τα 
ενοπο ιητικά  σ το ιχε ία  δ ρ ά σ ης  γ ια  τους  εργαζόμενους. Αυτή  δεν  ε ίνα ι μια γραμμή  
άμυνας ή υποχώ ρησης, αλλά  επ ιθετική πολιτική σ τροφ ής σ την  κοινωνία ώ στε να  
σφ υρηλατούμε τη λαϊκή ενότητα  πάνω στη θέση, την  πρόταση, το  ε ιδ ικό  π ρ όβ λη 
μα κι ό χ ι να  τη δοκ ιμάζουμε μέσα  από τον  κομματικό ανταγω νισμό  μέσα  σ τους  
θ εσ μούς  που απορρέει από τη γενική σύγκρουση στο  πολιτικό πεδίο.

Β  Συγκρούεται καθημερ ινά  με τ ις  π αραδοσ ιακές αντιλήψ εις και πρακτικές που 
μετατρέπουν  τα κόμματα  σε συνδικάτα, το υ ς  θ εσ μ ού ς  σ ε κρατικές υπηρεσ ίες, τα  
συνδικάτα σε ομάδες πίεσης, που καθηλώνουν, αποπροσανατολίζουν, και δ ιασπούν 
το δ ιαρθρω μένο  μαζικό κίνημα. Έ χ ε ι  μόνιμα  ανο ιχ τό  μέτω πο σ τον  «εργατοπατε
ρισμό», σ τον  «κρατισμό» σ τον  «κομματισμό του μαζικού κινήματος», σ τον  «αναρ- 
χοσυνδ ικαλ ισμό» και το  «ρεφορμισμό», σ τον  «άκριτο δ ιεκδ ικητισμό» και τη «συν
τεχνιακή» και «πελατειακή» σχέση.

Γνω ρίζει ότι γ ια  να  γ ίνει αυτό πράξη υπάρχει πάντα  μόνιμα στο προσκήνιο  στον 
αγώ να του η πατριω τική δ ιάσταση, στο  θεσμό  η αναπτυξιακή και κοινωνική δ ιά 
σταση, σ το υ ς  σ τό χο υ ς  του προοπτική  γ ια  δ ιεύρυνση τω ν θεσμώ ν σ την  πρακτική 
του η δημοκρατία, η μαζική αντίληψη, η ενω τική στάση.

Ε Μ  Προωθεί μέσα  σ τ ις  εσω κομματικές δ ομές  και δ ιαδ ικασ ίες την παραγω γή σ τε 
λεχώ ν με ιδεολογική  - πολιτική συγκρότηση  Π Α Σ Ο Κ , με συνε ιδητή  επ ιμονή  στη 
στρατηγ ική  του «τρίτου δρόμου».

Συμμετέχε ι αποφ ασιστικά  σ την  αποκλαδ ικοπο ίηση τω ν Τ.Ο., σ την  πολ ιτ ικοπο ί
ηση  τω ν Κ.Ο. και τω ν Ο ργανώ σεω ν Χώ ρου Δουλειάς.

Προω θεί και εξειδ ικεύει τη γραμμή  του Κ ινήμα το ς  σ το  μαζικό χώρο, χω ρ ίς  να  
καλλ ιεργεί την αυτονομ ία  τω ν χώ ρω ν και π ροσανατολ ίζε ι και συνδέε ι τ ις  διεκδι-



κήσεις με τα μεγάλα περιεχόμενα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Ανάπτυξης και 
της Κοινωνικής Αλλαγής.
— Αποδέχετα ι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο σ’ όλες του τις εκφράσεις κι όχι άθροι
σμα χώρων ή τμημάτων.
— Δίνει καθημερινά τη μάχη για την ενιαία αντίληψη, για την πολιτική και στρα
τηγική ενότητα του Κινήματος για την Αλλαγή.

Κ Ι  Γνωρίζει μέχρι πού εκτείνεται και πού εξαντλείται η αυτονομία του μαζικού 
κινήματος των θεσμών του.

Παλεύει για τη διεύρυνση των εξουσιών και την ουσιαστικοποίηση της Αυτο
διοίκησης, του Συνδικάτου, του Συνεταιρισμού, του Σωματείου, των θεσμών άμε
σης λαϊκής συμμετοχής, γιατί πιστεύει στην αυτόνομη παρουσία και δράση τους.

Δ εν  υποκαθιστά όμως το κόμμα με το συνδικάτο ή τον αντιπροσωπευτικό θε
σμό.

Λ έε ι Ν Α Ι στην οργανωτική τους αυτονομία και πολιτικοποίηση.
Λέει Ο ΧΙ στην πολιτική αυτονόμησή του ως στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο μαζικό 

χώρο.
Διακρίνει τις μορφές και το περιεχόμενο που παίρνει η ταξική πάλη, γύρω από 

το τοπικό πρόβλημα και την ανάπτυξη, τη συνδικαλιστική - οικονομική πάλη, τη 
γενική πολιτική - εθνική πάλη για την ανεξαρτησία και το σοσιαλισμό.

Θεωρεί ανώτερο επίπεδο συνείδησης και πράξης την ιδιότητά του και την πρα
κτική του ως μέλους του ΠΑΣΟΚ.

Συνειδητοποιεί την ανάγκη της ύπαρξης και ανάπτυξης των συνδικαλιστι
κών παρατάξεων, ως μαζικών φορέων με ενότητα πολιτικής και δράσης. Δεν α
ποδέχεται όμως με κανένα τρόπο ότι η συμμετοχή του σ’ αυτές σημαίνει ταυτό
χρονα και αντίστοιχες λειτουργίες κόμματος για δημιουργία εσωκομματικών συ
σχετισμών.

Γιατί τότε η παράταξη γίνεται ιμάντας μεταβίβασης των κομματικών αντιθέσε
ων, αποδυναμώνεται και απομαζικοποιείται. Τα προβλήματα του μαζικού χώρου 
έχουν τη δική τους δυναμική και απαιτούν τη δική τους επεξεργασία και δράση, 
που δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε η κομματικοσυνδικαλιστική ηγεσία, ούτε 
η αναγόρευση της παράταξης σ’ ένα παράπλευρο κόμμα.

Κληθήκαμε να πραγματοποιήσουμε ένα όραμα δεκαετιών, ένα όραμα που τρά
φηκε με πολύχρονες θυσίες του λαού μας.

Ε ίμαστε ταγμένοι στην εκπλήρωση ενός ιστορικού έργου, που οι διαστάσεις 
του ξεπερνούν κάθε είδους προσωπική επιλογή ή φιλοδοξία. Βρίσκονται πολύ πιο 
μακριά από τον προσωπικό μας ορίζοντα.

Το Π Α Σ Ο Κ  ταύτισε την παρουσία του με την ανάπτυξη του μαζικού κινήματος 
στη χώρα μας από το ξεκίνημά του στην πολιτική ζωή της χώρας.

Νοιώθει περήφανο και για την προσφορά και για την ιστορία των αγώνων του 
σ’ αυτό.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παλεύουν στους μαζικούς και κοινωνικούς χώρους, 
καθώς και στους θεσμούς, σέβονται το λαό, τους αγώνες του, την προοπτική τους.

Η καθημερινή πολιτική πράξη, η προσωπική στάση ζωής και ο τρόπος συμπε
ριφοράς, που προσιδιάζουν σ’ ένα μέλος ενός σοσιαλιστικού κινήματος, είναι οι 
προϋποθέσεις που διατηρούν ακλόνητη την εμπιστοσύνη και την πίστη του λαού 
στο όραμα της κοινωνικής αλλαγής.

Είναι τα όπλα μας στον αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή Κυρ ιαρ
χία και το Σοσιαλισμό.



Το 27ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ
Η Μόσχα, από τις 25 του Φλεβάρη μέχρι 6 του Μάρτη, αποτέλεσε το κέντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Αυτές τις μέρες, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κρεμ- 
λίνου, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 27ου συνεδρίου του Κ.Κ .Σ .Ε . Όλες τις 
εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν για πρώτη φορά και τα σοσιαλιστικά 
κόμματα.

Το 27ο συνέδριο του Κ .Κ .Σ .Ε ., έχει όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν να ριψοκιν
δυνέψει κανείς την άποψη, ότι πρόκειται για ένα ιστορικό συνέδριο. Η πραγματο
ποίηση του συνεδρίου γίνεται σε μια χρονική στιγμή, όπου η νέα σοβιετική ηγεσία 
επιχειρεί ριζοσπαστικές αλλαγές στη σοβιετική κοινωνία και επιδιώκει διεθνείς συμ
φωνίες για μείωση των εξοπλισμών και περιορισμό των πυρηνικών όπλων;

Στο συνέδριο συμμετείχε επίσημη αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ από τους σ. Ά κη 
Τσοχατζόπουλο μέλος του Ε.Γ., Γιάννη Παπαδάτο γραμματέα του Τομέα Διαφώ
τισης, το Γιάννη Μαντζουράνη αναπληρωτή Γραμματέα του Τομέα Διεθνών 
σχέσεων.

Ο σ. Ακης Τσοχατζόπουλος χαιρετ 
ανέφερε τα εξής:

Φ ίλο ι κα ι Σύντροφοι, σύνεδροι 
του Κ .Κ .Σ .Ε . ,

μεταφέρουμε στο 27ο Συνέδριό σας 
τον εγκάρδιο χαιρετισμό της Κεν
τρικής Επιτροπής του Πανελλή
νιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και 
του Προέδρου μας και Πρωθυ
πουργού της Ελλάδας Ανδρέα Πα- 
πανδρέου καθώς και τις πιο θερμές 
ευχές για την επιτυχία των εργα
σιών του Συνεδρίου σας.

Μεταφέροντας και τη δική μας 
εμπειρία σας διαβεβαιώνουμε ότι 
το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφε
ται αυτές τις μέρες στη Μόσχα, για 
να παρακολουθήσει την εμπειρία 
σας και τον προβληματισμό σας 
σχετικά με τις κατευθύνσεις της 
κοινωνικής και οικονομικής ανά
πτυξης στη Σοβ. Ένωση μέχρι το 
2000 να διαπιστώσει τη σημασία 
και την προοπτική της νέας πο
ρείας ανασυγκρότησης που αποφα- 
σίζεται. Με στόχο την κοινωνική 
πρόοδο, τη ριζική τεχνολογική α
νανέωση, την οικονομική μεταρ
ρύθμιση, την αύξηση της αποδοτι- 
κότητας, την προστασία των εργα-

;ας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ το συνέδριο

ζόμενων και το διπλασιασμό του 
παραγω γικού δυναμικού της 
ΕΣΣΔ.

Το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί με ι
διαίτερο ενδιαφέρον την πορεία του 
Κ.Κ.Σ.Ε. προς το 27ο Συνέδριό 
του, γιατί οι αποφάσεις του θα επη
ρεάσουν τις εξελίξεις όχι μόνο στο 
εσωτερικό της Σοβιετικής Ένω
σης, αλλά και στο διεθνή χώρο και 
ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα του 
αφοπλισμού, της ύφεσης και της ει
ρήνης.

Μέσα στο ξέφρενο ανταγωνισμό 
των εξοπλισμών που οδηγεί στον 
αφανισμό της ανθρωπότητας, η 
συμβολή στον αγώνα για αφοπλι
σμό, ύφεση και ειρήνη αποτελεί όχι 
μόνο πρωταρχικό καθήκον κάθε 
ανθρώπου, αλλά και όρο SINE 
QUA NON για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας και το μέλλον του 
πολιτισμού στον πλανήτη μας.

Σ’ αυτό τον αγώνα όλων των 
προοδευτικών ανθρώπων της γης 
το ΠΑΣΟΚ καταβάλλει συνεχείς 
και συνεπείς προσπάθειες με πρω
τοπόρο τον Πρόεδρο Ανδρέα Πα- 
πανδρέου που οι πρωτοβουλίες του



για μια απύραυλη Βαλκανική Χερ
σόνησο, για μια Ευρώπη χωρίς πυ
ραύλους, για τη διακήρυξη των 
«έξι ηγετών» συνιστούν ήδη διεθνή 
πολιτικά γεγονότα που δείχνουν 
ότι στο στίβο του αγώνα για αφο
πλισμό, ύφεση και ειρήνη υπάρχει 
χώρος και δυνατότητα παρέμβα
σης και για μικρά κράτη και λιγά- 
ριθμους λαούς.

Το ΠΑΣΟΚ χαιρετίζει τις εξαιρε
τικά σημαντικές πρωτοβουλίες του 
Κ.Κ.Σ.Ε., και ειδικότερα τη δήλω
ση του Γενικού Γραμματέα της 
Κ.Ε. του Κ.Κ.Σ.Ε. Μ. Γκορμπα- 
τσώφ στις 15-1-1986 και την παρά
ταση του μονομερούς μορατόριουμ 
για τις πυρηνικές δοκιμές μέχρι τις 
31/3/1986 ως ένα βαρυσήμαντο θε
τικό βήμα στην κατεύθυνση της έ
ναρξης ενός εποικοδομητικού και 
ουσιαστικού διαλόγου για αφοπλι
σμό, ύφεση και ειρήνη που αναζω
πυρώνει τις ελπίδες των λαών για 
αποτροπή ενός πυρηνικού ολοκαυ
τώματος της ανθρωπότητας.

Το ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί με α
γωνία τις εξελίξεις που επιτείνουν 
την ένταση και ενισχύουν το ψυ
χροπολεμικό κλίμα στο διεθνή χώ
ρο και ειδικότερα σε περιοχές οι ο
ποίες αποτελούν εστίες σύγκρου
σης συμφερόντων και μόνιμες α
πειλές για την ειρήνη, όπως η Μέ
ση Ανατολή και η Ανατολική Με
σόγειος, όπου λαοί όπως οι Παλαι
στίνιοι που αντιμετωπίζουν τον κίν
δυνο του αφανισμού και οι Κύπριοι 
που υφίστανται τα δεινά της ξένης 
στρατιωτικής κατοχής. Ενάντια σ’ 
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση 
η διεθνής κοινωνία οφείλει ν’ αντι- 
δράσει. Η ανάπτυξη της διεθνούς 
συνεργασίας και φιλίας, η εμμονή 
στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης 
των διαφορών, ο σεβασμός της α

κεραιότητας και ανεξαρτησίας των 
κρατών και της αυτοδιάθεσης των 
λαών οδηγούν στη μείωση των εν
τάσεων και τριβών τόσο σε τοπικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Γι’ αυ
τό και το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ιδιαίτε
ρα το ενδιαφέρον της ΕΣΣΔ για μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυ
πριακού προβλήματος που για την 
Ελλάδα είναι ταυτόχρονα διεθνές 
και εθνικό πρόβλημα, με βάση τις 
αρχές των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. 
Αγαπητοί σύνεδροι,

τους λαούς της Ελλάδας και της 
Σοβιετικής Ένωσης τους συνδέει 
πατροπαράδοτη φιλία, ιστορικά 
διαμορφωμένη και δοκιμασμένη 
τόσο στο χρόνο και στους αγώνες 
ενάντια στους κοινούς εχθρούς, ό
πως στα χρόνια του β' παγκόσμιου 
πολέμου όταν έδωσαν με αυταπάρ
νηση τον κοινό αγώνα ενάντια 
στον φασισμό.

Πιστεύουμε ότι και σήμερα με τη 
σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑ
ΣΟΚ στην Ελλάδα οι ελληνο- 
σοβιετικές σχέσεις διευρύνονται 
προς όφελος των δύο λαών.

Ανοίχτηκαν νέες προοπτικές τό
σο γ ια το βάθεμα της συνεργασίας 
μας στο πολιτικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό επίπεδο αλλά και προς 
όφελος της παγκόσμιας ειρήνης, 
της ύφεσης και της διεθνούς ασφά
λειας.

Είναι βέβαιο ότι τέτοιες σχέσεις 
και προοπτικές που συμβάλλουν 
στην εδραίωση της εμπιστοσύνης 
μεταξύ των λαών έχουν στις σημε
ρινές συνθήκες της έντασης και 
της όξυνσης των διεθνών σχέσεων 
μια ιδιαίτερη σημασία.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 
συνέδριό σας και στους αγώνες για 
υλοποίηση των οραμάτων και των 
ελπίδων των λαών σας.





_________________________ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ________________________

ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες
για την αποκλιμάκωση 
της έντασης

Το κλείσιμο της δεκαετίας 1975 - 
1985, μιας ΙΟετίας μαχητικής συνύ

παρξης, έδωσε βάσιμες ελπίδες και 
ενδείξεις με τη συνάντηση των 2 ηγε
τών Ρήγκαν και Γκορμπατσώφ στη 
Γενεύη για το πέρασμα σε μια νέα πε
ρίοδο Ειρηνικής Συνύπαρξης. Η νέα 
ελαστικότερη εξωτερική πολιτική του 
Μιχαήλ Γκορμπατσώφ με επίκεντρο 
τα ζητήματα ειρήνης και αποκλιμά- 
κωσης της έντασης και μείωσης των 
εξοπλισμών, επιβεβαιώθηκε στο 27ο 
Συνέδριο του ΚΚΣΕ.

Συγχρόνως επιβεβαιώθηκε στο ίδιο 
συνέδριο η εκσυγχρονιστική προσπά
θεια στο εσωτερικό της Σοβιετικής Έ
νωσης, με αύξηση στην παραγωγή κα
ταναλωτικών αγαθών, αύξηση της πα
ραγωγικότητας, και η δημιουργία των 
τεχνολογιών αιχμής.

Αλλεπάληλες πρωτοβουλίες της 
ΕΣΣΔ επιβεβαιώνουν την παραπάνω 
προτεραιότητα της εξωτερικής πολι
τικής, μονομερής αναστολή των πυ
ρηνικών δοκιμών, την πρώτη επίθεση 
των Η Π Α κατά της Λιβύης ακολου
θεί πρόταση της ΕΣΣΔ για Μεσόγειο - 
Θάλασσα Ειρήνης, ενώ τη δεύτερη α

κολουθεί πρόταση για μείωση των 
συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη. 
Ακολούθησε δήλωση του Μ. Γκορ
μπατσώφ ότι παρά τις ενέργειες των 
Η Π Α που δηλητηριάζουν το κλίμα, 
παρά την αναβολή της συνάντησης 
των Υπουργών Εξωτερικών, είναι έτοι
μος να συναντηθεί με τον Ρήγκαν μέ
σα στο 1986. Τέτοιες πρωτοβουλίες εί
ναι βέβαιο ότι συντελούν στην ανά
κτηση του χαμένου γοήτρου της

ΕΣΣΔ, γοήτρου που είχε δεχθεί σοβα
ρά πλήγματα στον διεθνή χώρο ιδιαί
τερα για την Πολωνία και το Αφγανι
στάν.

Από μέρους των Η Π Α ακολουθεί
ται χαμηλότερος τόνος στις σχέσεις 
τους με την ΕΣΣΔ, χωρίς όμως ουσια
στική μείωση στην τεχνολογική πίεση 
και στην πίεση για εξοπλισμούς της 
άλλης πλευράς.

Έτσι αρνείται να συζητήσει τους ε
ξοπλισμούς τον διαστήματος, του 
κατ’ εξοχήν τομέα όπου εκφράζεται η 
νέα τεχνολογία. Απαντά βάζοντας τε
χνικά ζητήματα για τον έλεγχο των 
πυρηνικών δοκιμών ενώ σύγχρονα 
πραγματοποιεί δύο πυρηνικές δοκιμές 
σπάζοντας το μονομερές μορατό
ριουμ. Μετά τα γεγονότα στη Λιβύη 
και την αναβολή εκ μέρους της ΕΣΣΔ 
της συνάντησης των υπουργών Εξω
τερικών, δέχεται να συζητήσει τη 
μείωση των συμβατικών δυνάμεων.

Είναι πιθανότατο ότι αυτός «ο χα
μηλότερος τόνος» θα ισχύσει για με
γάλο διάστημα κάτω από την πίεση 
των μαζικών κινημάτων ειρήνης, των 
αντιδράσεων των συμμάχων και των 
ηπιότερων πολιτικά δυνάμεων μέσα 
στις ΗΠΑ. Σύγχρονα υπάρχει σκλή
ρυνση με αιχμές τη Νικαράγουα (βοή
θεια στους Κόντρας), την Αγκόλα (συ
νάντηση με τον αντικαθεστωτικό Σα- 
βίμπι), και πρόσφατα ευθεία κατάλυ
ση της εθνικής ανεξαρτησίας της Λ ι
βύης.

Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί 
μια προσπάθεια να κλείσουν οι τοπι
κές αντιθέσας στον εγγύ τους χώρο,

σ’ αυτή την προσπάθεια εντάσσονται 
πιθανά τα γεγονότα στις Φιλιππίνες - 
Αϊτή και Νότια Υεμένη.

Στο ανοικτό μέτωπο του πολέμου Ι
ράν - Ιράκ που έχει πια αποσυνδεθεί 
από την συγκυρία, αλλά παρέχει τη 
δυνατότητα παρεμβάσεων των υπερ- 
δυνάμεων στην περιοχή. Στο χωρισμό 
του Λιβάνου όχι πια σε 2 κύριες θρη
σκευτικές ομάδες αλλά και σε υπο
διαιρέσεις θρησκευτικές ήρθαν να 
προστεθούν δύο άμεσες στρατιωτικές 
επεμβάσεις των ΗΠΑ εναντίον της Λ ι
βύης. Η πρώτη προσπάθησε να επιλύ
σει με στρατιωτικά μέσα, μια νομική 
διαφορά, τη διεκδίκηση από τη Λιβύη 
200 χλμ. χωρικών υδάτων, που πέρα 
απ’ ότι βύθισαν 2 τορπιλάκατους, ευ
θέως έπληξε την Εθνική Ανεξαρτησία 
της Λιβύης με το κτύπημα της βάσης 
πυραύλων. Η 2η αιφνιδιαστική, καλά 
σχεδιασμένη νυκτερινή επίθεση πήρε 
τη μορφή κρατικής τρομοκρατίας ενώ 
δηλώνουν ότι είναι αντίθετοι. Τέτοιες 
μέθοδοι είναι σίγουρο ότι δεν λύνουν 
το πρόβλημα της τρομοκρατίας αντί
θετα την επιτείνουν και κλιμακώνουν 
επικίνδυνα την ένταση της περιοχής.

Η προσπάθεια για αποκλιμάκωση 
της έντασης στην περιοχή αποκτάει 
προτεραιότητα για την εξωτερική μας 
πολιτική μέσα από πρωτοβουλίες σε 
όλα τα διεθνή βήματα. Προσπάθεια 
τελείως απαραίτητη για ευνοϊκή ειρη
νική εξέλιξη στα εθνικά μας θέματα. 
Προσπάθεια που είχε ήδη εκδηλωθεί 
με τη στάση μας στην ΕΟΚ. Είναι σα
φές για το ΠΑΣΟΚ ότι η τρομοκρα
τία υπονομεύει την ειρήνη και τη δη
μοκρατία.

Η επίσκεψη του Α. Παπανδρέου 
στην Κίνα, έδωσε την ευκαιρία να το
νιστεί και από κινεζικής πλευράς η τε
ράστια σημασία που αποδίδεται στις 
πρωτοβουλίες της Ελλάδας για την Ει
ρήνη. Η συμμετοχή μας στους «6», το 
ειδικό βάρος των πρωτοβουλιών των

«6» ηγετών αυξάνει συνέχεια, παρά το 
πλήγμα που δέχθηκε ο αγώνας για την 
Ειρήνη με τη δολοφονία του Ούλαφ 
Πάλμε.

Η πρωτοβουλία για αποπυρηνικο
ποιημένα Βαλκάνια πήρε νέα διάστα
ση με τις θετικές προτάσεις του Τόν- 
τωρ Ζίβκωφ. Συνεχίζονται οι διαβου- 
λεύσεις ενώ απομένει η συνάντηση 
Παπανδρέου - Ζίβκωφ και Παπαν
δρέου - Τσαουσέσκου για να ληφθούν 
τελικές αποφάσεις. Το άδικό βάρος 
που έχει αποκτήσει η χώρας μας, για 
να αποκλιμακώνεται η ένταση και να 
προωθείται η ειρήνη σε τοπικές αντι
θέσεις και διενέξεις, αναδεικνύεται τό
σο με τη διαμεσολάβηση που ζητήθη
κε για το Ιράν - Ιράκ όσο και κατά 
την επίσκεψη του Λίβυου υφυπουργού 
Εξωτερικών Σαχάτι και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών στην ΕΟΚ για την απο
κλιμάκωση της έντασης στη Μεσό
γειο.

Από τα παραπανω διαπιστώνεται, 
ότι μόνο η σφαιρική στρατηγική, που 
σήμερα πρώτη φορά υπάρχει και ε
φαρμόζεται, μπορεί να είναι ρεαλιστι
κή, αξιόπιστη και να υπηρετεί τα εθνι
κά μας συμφέροντα. Η συνέπεια στις 
στρατηγικές μας επιδιώξεις μέσα από 
την άσκηση της εξωτερικής μας πο
λιτικής δοκιμάζεται καθημερινά στην 
πράξη. Η υπόθεση της Εθνικής Ανε
ξαρτησίας και η προάσπιση της εδα
φικής ακεραιότητας της χώρας απαι
τεί εθνική ομοψυχία και λαϊκή ενότη
τα. Απαιτεί ένα πανεθνικό - παλαϊκό 
- πατριωτικό κίνημα για την ειρήνη 
και την ανεξαρτησία. Με στόχους, με 
ιεράρχηση, με γνώση των όρων και 
των συσχετισμών κάθε φορά που να 
συνδέει τα βήματα και τα άλματα. 
Ένα κίνημα που δεν περιορίζεται στο 
σύνθημα και δεν εξαντλεί την επανα- 
στατικότητά του στην «πικετοφορία» 
Α.Γ. Παπανδρέου, Κιλελέρ 1986.

Τ.Δ.





Ο σημαιοφόρος της Ειρήνης
Ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκαν τόσο άμεσα αντιμέτωποι,τόσο απογυμνωμένοι 

από κάθε είδους φίλτρου ή πέπλου, ένα σύμβολο του Καλού — με έναν εκπρόσωπο 
του Κακού, όσο το βράδυ του περασμένου Φλεβάρη, 

στο στενό και μισοφωτισμένο δρομάκι της Στοκχόλμης.
Το σύμβολο του Καλού, είναι επώνυμο. Το οπλισμένο χέρι, 

σαν συνέχεια του Magnum που κρατούσε, είναι ανώνυμο -  αλλά πολύ γνωστό.
Η  ιδεολογία βρέθηκε πάντα αντίθετη της βίας.

Μιας βίας που παροδικά κι επιφανειακά νικά — αλλά διαρκώς νικιέται πνιγμένη 
μέσα στα ίδια της τα ματωμένα αδιέξοδα. Και στην δύναμη των ιδεών.

Είναι άξιο προσοχής πως, όσο κι αν ανατρέξουμε στη μνήμη και στην ιστορία, 
ποτέ κανείς ενσαρκωτής μιας αντιδραστικής τακτικής, δεν έπεσε θύμα δολοφόνου.

Πάντα αυτός που χτυπιέται βάναυσα είναι ο ιδεολόγος, η ιδέα.
Αλλά ακριβώς αυτή η ανεβασμένη επανάληψη της βίας μέσα στο διάβα της ιστορίας, 

μας πείθει πόσο αναποτελεσματική είναι κάθε είδους βία ενάντια σε μια ιδεολογία.
Ο αιώνας μας, αυτός ο 20ος αιώνας του γιγάντιου πολέμου, 

των κοινωνικών επαναστάσεων, της βαθιάς αμφισβήτησης, της ανθρώπινης 
απελευθέρωσης, της άμεσης πληροφόρησης -  είναι γεμάτος από επαναλαμβανόμενες 

σκηνές βίας. Σκηνές προοίμιο βίαιων αντιδράσεων και πολέμων.
Όμως αυτή η δολοφονία του Φλεβάρη, ξεχωρίζει κάπως. Ο Πάλμε, ένας από τους έξι 

ηγέτες της Ειρήνης, πρωθυπουργός ενός ειρηνικού λαού, 
μιας σχεδόν ουδέτερης -  έξω από τα διεθνή σημεία πολιτικής τριβής -  χώρας, 

δεν σκοτώθηκε για να στηθεί ένα σκηνικό που θα χρησίμευε σαν άλοθι αντίδρασης 
ή πολέμου. Ο Πάλμε σκοτώθηκε στην προσπάθεια της βίας να κάνει να πάψει η φωνή 

του να λειτουργεί σαν φωνή συνείδησης των λαών όλης της γης -  και όπως 
και πριν είπαμε, σαν προσπάθεια να φοβίσει και να αποτρέψει 

και τις άλλες 5 ή 15 ή 1005 φωνές συνείδησης να λειτουργούνε σαν λαϊκοί καταλύτες.

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και υπογραμμίζει την πεποίθηση πως η βία σκοτώνει, 
αλλά νικιέται από την πανανθρώπινη ιδεολογία της ειρήνης, της ελευθερίας, 

της αξιοπρέπειας, το γεγονός πως το τελευταίο χαρτί που υπόγραψε ο Πάλμε, 
είναι μία νέα έκκληση για ειρήνη των έξι ηγετών προς τους Ρήγκαν και Εκορμπατσώφ. 

Η  πολιτική του βίαιου εκφοβισμού, την οποία τόσο έντονα ζούμε στις μέρες μας,
δεν είναι βέβαια νέα.

Η ιστορία μας, όπως είπαμε, είναι γεμάτη από γκαγκστερισμούς τέτοιου είδους. 
Αλλά, θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα, σ’ όλα τα σκοτεινά -  μα τόσο γνωστά 

κέντρα τέτοιων αποφάσεων, πως στον αιώνα μας ο ανθρωπισμός από ρομαντισμός 
που ήτανε στον προηγούμενο αιώνα του διαφωτισμού, έγινε εφαρμοσμένη καθημερινή 

πολιτική πρακτική. Σ ’ αυτό βοήθησε η άνοδος στην εξουσία του ίδιου του Λαού-μέσα 
από τα σοσιαλιστικά κόμματα, μέσα από την κοινωνική απελευθέρωση των επιστημών 

και της ανθρώπινης διανόησης. Μέσα απ’ αυτά 
ο Λαός ζει το καθημερινό βάθαιμα ανθρωποκεντρικών ιδεωδών και ιδεολογιών. 
Βεβαίως τα Magnum και οι βόμβες, δε θα πάψουν τόσο γρήγορα να υπάρχουν 

-  αλλά να είναι σίγουρα τα «γνωστά κέντρα» πως όλο και πιο λίγους τρομοκρατούν, 
όλο και πιο λίγους κάνουν να σιωπούν, όλο και πιο λίγοι είναι αυτοί που 

«τίποτα δε γνωρίζουν» -  και όλο και πιο πολλοί γίνονται αυτοί 
που σηκώνουν τη σημαία, κάθε φορά

που πέφτει απ’ το χέρι ενός άνανδρα χτυπημένου σημαιοφόρου της Ανθρωπότητας.
Σ.Π.



Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Υ  Γ ΙΑ  Τ Η  Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Έ ν α  από  τα  κορυφαία π ολ ιτ ικά  γεγονότα που σημαδεύουν τις εξελίξεις, α
ποτελεί αναμφ ισβήτητα η πρόταση δ ιαλόγου του Π Α Σ Ο Κ  προς τους υπ όλο ι
πους πολιτικούς φορείς της χώρας. Η  αναγκαιότητα που οδήγησε σ’ αυτή την 
πρόταση είναι δ ιπλή: Α π ’ τη μια μεριά, διαφαίνεται καθημερινά  όλο κα ι πιο 
επ ιτακτική  η  αναγκαιότητα τη ς συσπείρω σης σε Π Α Ν Ε Θ Ν ΙΚ Ο  επίπεδο ό 
λω ν τω ν πολ ιτ ικώ ν δυνάμεων που έστω  και σαν δ ιακύρηξη θεωρούν πρω 
τεύοντα τα Ε Θ Ν Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α .  Η  συγκρότηση Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ  αποτε
λεί θέμα πρώ της προτεραιότητας που ξεπερνά τα όπο ια  σ τενοκομματικά  ω- 
φέλη ή  φ ιλοδοξίες, καθ’ όσ ον  δεν κρ ίνετα ι απλά  η  επ ιτυχία  ή μη μιας πολ ιτ ι
κής α ντίληψ ης αλλά  η συνολ ική  πορεία της χώ ρας.

Α π ό  την άλλη  πλευρά, ο ι εξελ ίξεις στο  συνδ ικαλ ιστικό  κ ίνημα, η  καθημε
ρινή πόλω ση στο  επίπεδο είτε του π ολ ιτ ικού  είτε του κο ινω νικού  λόγου, κα
θιστούν επ ιτακτική  την ανάγκη του ξεκαθαρ ίσματος όχι απλά  τω ν προθέσε
ων, αλλά  και τω ν συγκεκριμένω ν προοπτικώ ν κα ι προτάσεω ν τω ν πολ ιτ ι
κώ ν φορέων που έστω  κα ι σαν δ ιακύρηξη τάσσοντα ι υπέρ της Α λλα γ ής. Η  
π όλω σ η  σε δευτερεύουσες αντιθέσεις, η σ χηματική  αντιπαράθεση αλλά  κα ι 
δ ιάσπαση τω ν κο ινω ν ικώ ν κ ινημάτω ν, είναι προφανές ότι αποδυναμώ νουν 
συνολ ικά  το λα ϊκό  κίνημα κα ι τελ ικά  στρέφονται ενάντια σ ’ όλους όσους υ
ποτίθετα ι ή  ό χ ι ότι το υπηρετούν. Η  συγκρότηση Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ Ι Κ Ο Υ  Κ Ο Ι 
Ν Ω Ν ΙΚ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ  σε καμ ιά  περ ίπτω ση δεν ω φελεί ένα μόνο  πολ ιτ ικό  φο
ρέα αλλαγής κα ι οπω σδήπ οτε προαπαιτεί τίμιο κα ι σαφή διάλογο.
' Α ε ν  είναι ανάγκη να  επ ιχειρηματολογήσει κανείς περισσότερο πάνω  στην 

αναγκαιότητα του διαλόγου. Η  καθημερινή ζωή άλλω στε, μας δ ίνει τα  π ιο αν- 
τράνταχτα  επιχειρήματα. Ε κ ε ίν ο  όμω ς που χρειάζεται ανάλυση είναι η  στάση 
τω ν πολ ιτ ικώ ν φορέων στην πρόταση διαλόγου. Ά σ χ ε τ α  από τη θετική ή όχ ι 
στάση τους, η  καθυστέρηση της απάντησης, η  με όρους θετική  απάντηση, η 
άρνηση διαλόγου, συνιστούν στοιχεία  της πολ ιτ ικής ασθένειας που λέγεται μι- 
κροκομματικό  συμφέρον, ή  στην καλύτερη περ ίπ τω ση φανερώνουν πολ ιτ ική  

μυωπία.
Τ ο  γεγονός ότι η  πρόταση γίνεται από το Π Α Σ Ο Κ  δε σημα ίνει ότι εμπεριέ

χε ι τους όρους του. 'Ο π ω ς  δήλω σε ο  πρόδρος Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Π Α Π Α Ν Α Ρ Ε Ο Υ  
η  δ ιαδ ικασ ία  του διαλόγου είνα ι Α νο ιχ τή . Ά ρ α  δεν υπάρχει αναγκαιότητα  ν ’ 
αναπτύσσετα ι αντιπαράθεση από  τ’ ά λλα  κόμματα  στη  δ ιαδ ικασ ία  εφ’ όσον 
συμφω νούν σ την  ουσ ία  του διαλόγου. Κ ά λλ ισ τα  θα  μπορούσε να  διαφω νήσει 
ένα κόμμα  κατά  τη δ ιάρκεια του διαλόγου, σ ’ ένα συγκεκριμένο  θέμα, άρα 
στο  ουσ ιαστικό  περ ιεχόμενο του δ ιαλόγου και ό χ ι στη  δ ιαδ ικασ ία  του. Ε κ τ ό ς  
αν κάποιο  κόμμα  διαφωνεί σ την  αναγκαιότητα ύπαρξης διαλόγου, αλλά  απ ’ 
όσο ξέρουμε κάτι τέτοιο δεν έχει δηλω θεί επ ίσημα τουλάχιστον από κανέναν.

Η  πρόταση διαλόγου για τη συγκρότηση Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ  και Ρ Ι Ζ Ο Σ Π Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ  
Κ Ο ΙΝ Ω Ν Ι Κ Ο Υ  Λ Ο Γ Ο Υ ,  ήταν είναι κα ι θα παραμείνει ανοιχτή. Α ς  ελπ ίσουμε 
ότι δεν θάναι μ ια  ακόμη χαμένη  ευκαιρία για το λα ϊκό  κ ίνημα  κα ι τη χώρα.

Β .Ν .

Οικονομική πολιτική 
και οικονομικές εξελίξεις

Τα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας δημιούργησαν ένα σταθερό λειτουρ
γικό πλαίσιο για τα επόμενα δύο χρόνια, περίπου. Μέσα από την αξιοποίηση των ευ
νοϊκών προϋποθέσεων, που δημιουργούνται με τη σταθερή και ολοκληρωμένη εφαρ
μογή τους, η ελληνική οικονομία θα είναι σε θέση να προχωρήσει με ταχύ ρυθμό στη 
μακροχρόνια αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, προβλήματα που αποτέ- 
λεσαν την αντικειμενική βάση για την εκδήλωση των σοβαρών μακροοικονομικών ανι
σορροπιών τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου χρόνου.

Βέβαια, οι βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων που καλούμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε 
με αποφασιστικότητα, πρέπει, όπως έχει από παλιά επισημάνει το ΠΑΣΟΚ, ν’ αναζητη
θούν στις οικονομικές εξελίξεις, τα προβλήματα και την κακοδιαχείριση, που σημάδε
ψαν τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η βαθιά κρίση της περιόδου εκείνης ήταν αποτέ
λεσμα των κατευθύνσεων που επικράτησαν στις οικονομικές επιλογές και που είχαν 
σαν αποτέλεσμα ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας μας, όπως, για παράδειγμα, σημαν
τικοί κλάδοι της βιομηχανίας, να μην έχουν εξασφαλίσει προϋποθέσεις σταθερής βιω
σιμότητας, να μην έχουν κατακτήσει θέσεις ανταγωνιστικότητας τέτοιες ώστε να μπο
ρούν ν’ αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στον οποίο εκτέθηκε η χώρα με την είσοδό 
της στην Κοινή Αγορά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι σε μια ολόκληρη δεκαετία, 
μετά το 1974, δεν πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες ιδιωτικές επενδύσεις, με αποτέλε
σμα, την ώρα που άλλες χώρες έκαναν τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσουν ν’ 
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής, ειδικότερα, κρίσης, εμείς περιοριζό
μαστε σε πρόσκαιρες και θνησιγενείς ρυθμίσεις, που, σε τελευταία ανάλυση, δημιούρ
γησαν μια οικονομία εξαιρετικά ευάλλωτη σ’ εξωτερικούς κλυδωνισμούς. Με τον τρό
πο αυτό, οι περιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης οδήγησαν σε μεγάλη απόκλιση 
μεταξύ της εγχώριας ζήτησης και της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, γεγονός που 
εμφανίζεται με μεγάλη έμφαση στην ελλειμματικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών με το εξωτερικό.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τις πρώτες αποφάσεις της έδωσε με σαφήνεια την 
απόφασή της ν’ αντιμετωπίσει ριζικά τις έντονες κοινωνικές ανισορροπίες και ανισό
τητες, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά της, που είχε λάβει τη λαϊκή έγκριση, για κοινωνι
κή δικαιοσύνη και θεσμική αναπροσαρμογή. Τ’ αποτελέσματα της πολιτικής αυτής ή
ταν θετικά ως προς τους στόχους που έπρεπε να καλύψουν, ορισμένα όμως προβλή
ματα επιτάθηκαν. Η ακονομική πολιτική που ακολουθείται από τον Οκτώβριο του 1985, 
έχει στόχο την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συνέχιση της νέας πορείας που 
έχει χαράξει το ΠΑΣΟΚ στα κοινωνικά και οικονομικά πράγματα της χώρας.

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, βελτιώθηκε σημαντικά τους τελευ
ταίους μήνες, χάρη κυρίως στη συναλλαγματική και εισοδηματική πολιτική, που ακο
λουθείται. Κι αυτό δείχνει πόσο λάθος κάνουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι το κέρδος 
αυτό έχει εξαντληθεί και πως, γι’ αυτό, τα μέτρα απότυχαν. Η ανταγωνιστικότητα δεν 
περιορίζεται αυθαίρετα σε μια σύγκριση των ρυθμών πληθωρισμού μεταξύ της χώρας 
μας και των άλλων χωρών. Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων μετριέται 
με την επίπτωση την οποία έχει το κόστος εργασίας στην τιμή των προϊόντων. Για το 
λόγο αυτό, ανάμεσα στις πιο σημαντικές ρυθμίσεις του σταθεροποιητικού προγράμ
ματος, είναι εκείνες που καθυστερούν σημαντικά το πέρασμα των αυξήσεων που προ-



έρχονται από το εξωτερικό, στο κόστος εργασίας. Για τους ίδιους λόγους αποφασί- 
στηκε να περάσει ένα μικρό τμήμα της μείωσης των τιμών του πετρελαίου, στην κατα
νάλωση, ένα μεγαλύτερο τμήμα στη βιομηχανία και ένα σημαντικό τμήμα στο δημόσιο 
προϋπολογισμό. Κι αυτό γιατί το δημόσιο έλλειμμα είναι πάντα σε υψηλά επίπεδα και 
πρέπει να συνεχίσουμε με επιμονή την προσπάθεια περιορισμού των δαπανών του και 
εξασφάλισης πρόσθετων πόρων για την πραγματοποίηση των στόχων μας.

Ένας από τους βασικούς στόχους αφορά τη σταδιακή αλλά γρήγορη αποκλιμάκω- 
ση του πληθωρισμού. Η εξέλιξη στο πρώτο δίμηνο του 1986 ήταν θετική: ο δείκτης 
τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόνο κατά 1,6% ένανπ αύξησης 2,1% το αντίστοιχο δί
μηνο το 1985. Αυτό δείχνει ότι έχουμε υπερβεί το ανώτατο σημείο αύξησης του ρυθ
μού του πληθωρισμού, ότι η τάση είναι πτωτική και ότι είναι πλέον εφικτή μια εντατι
κοποίησή της στους μήνες που έρχονται, έτσι ώστε ο τελικός στόχος για μιαν αύξηση 
μεταξύ αρχής και τέλους του χρόνου της τάξης του 16% να παρουσιάζεται σήμερα 
πιο κοντά μας.

Ο άλλος σημαντικότατος στόχος είναι ο γενναίος περιορισμός των εξωτερικών ελ
λειμμάτων. Παρόλο ότι τα στοιχεία που είναι γνωστά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να 
δείξουν ολόκληρο το μέγεθος των αποτελεσμάτων που θα έχουν τα μέτρα του Οκτω
βρίου στο σύνολο της περιόδου εφαρμογής τους, έχει διαπιστωθεί ότι το έλλειμμα του 
ισοζυγίου πληρωμών περιορίζεται: τον Ιανουάριο παρατηρήθηκε μείωση του ελλείμ
ματος κατά το ήμισυ, σε σχέση με πέρισυ. Βέβαια, τα στοιχεία ενός μηνάς αξίζουν όσο 
ένας μήνας μέσα στους δώδεκα. Οι ενδείξεις του όμως αναμένεται να ενισχυθούν από 
την εξοικονόμηση που θα καταγραφεί στο ισοζύγιο καυσίμων. Εάν η μέση τιμή αγορά 
πετρελαίου για το σύνολο του χρόνου, είναι 20 δολάρια το βαρέλι και είναι λογικό να 
μην επιχειρούμε ανασφαλείς προβλέψεις θα υπάρξει όφελος 500 εκατομμυρίων δολα
ρίων. Αν σ’ αυτό προστεθεί και η θετική εξέλιξη της τιμής του δολαρίου στις διεθνείς 
χρηματαγορές καθώς και η διαφαινόμενη τάση μείωσης των επιτοκίων, τότε, υπάρχουν 
βάσιμες ελπίδες πως, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εισαγωγών και την απα
ραίτητη ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών, το εξωτερικό έλλειμα θα τεθεί υπό έλεγχο.

Τα θετικά αυτά σημεία, επηρεάζουν, όπως φαίνεται, και την πορεία της βιομηχανι
κής παραγωγής. Έτσι, ενώ στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 1985, ο ρυθμός αύ
ξησης της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 0,3%, το τελευταίο δίμηνο του 1985, σημειώ
θηκε σημαντικότατη αύξηση, με αποτέλεσμα, για το σύνολο του έτους, να σημειωθεί, 
τελικά, αύξηση κατά 1,2%.

Από τα πλέον σημαντικά αποτελέσματα των εξελίξεων αυτών είναι η αποκατάστα
ση της εμπιστοσύνης στις συναλλαγές και στις σχέσεις των ενεργών παραγόντων της 
αγοράς και της παραγωγής. Αυτό φαίνεται και από την αισθητή υποχώρηση των κερ
δοσκοπικών πιέσεων και από την ανταπόκριση και θετική τοποθέτηση των παραγωγι
κών ομάδων πάνω στις προτάσεις της Κυβέρνησης στη διάρκεια των συζητήσεων που 
έγιναν στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, με αντικείμενο την α
ναπτυξιακή πολιτική στον τομέα της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας. Ας σημειωθεί α
κόμη ότι, τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί, με την έγκριση του Ανώτατου Συμβού
λιου Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο προεδρεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου, θέτουν τη βάση για το ξεκίνημα μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας αλ
λαγής και εκσυγχρονισμού θεμελιωδών λειτουργιών της ελληνικής οικονομίας.

Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν το συμπέρασμα, που πρόσφατα διατύπωσε και ο υ
πουργός Εθν. Οικονομίας, Κώστας Σημίτης ότι τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί σωστά και 
δεν επιβάλλεται η αλλαγή τους. Εκείνο που είναι όμως απαραίτητο είναι για μεν την 
κυβέρνηση η παρακολούθηση των εξελίξεων και η αυστηρή εφαρμογή του προγράμ
ματος σταθεροποίησης, για δε τους κοινωνικούς φορείς, εργαζόμενους, αγρότες, επι
χειρηματίες και επαγγελματίες, η ενεργητική συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες που 
απαιτούνται και στη σκληρή εργασία που χρειάζεται για να μπορέσει η χώρα μας και 
η οικονομία μας να προχωρήσουν με σιγουριά και σταθερότητα στα επόμενα βήματα.

Η Αποτίμηση του 23ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ

Το 23ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ διεξήχθη στις 4 /5 /6  Απρίλη ’86 κα ι είχε σαν 
σκοπό την εκλογή Διοίκησης της ΓΣΕΕ, μετά από τα γεγονότα παρέμβασης 
της Δικαιοσύνης η οποία διόρισε διοίκηση που έπρεπε μέσα στον Απρίλη 
να διεξάγει Συνέδριο.

Στο συνέδριο εδικαιούντο να πάρουν μέρος 614 αντιπρόσωποι Εργατικών 
Κέντρων κα ι Ομοσπονδιών που θα εκπροσωπούντο για πρώτη φορά στην ι
στορία της ΓΣΕΕ όλες οι τάσεις του σ .κ. Δυστυχώς για λόγους που θα εξε
τάσουμε, στο Συνέδριο πήρε μέρος μόνο η Π ΑΣΚΕ ενώ οι άλλες συνδικαλι
στικές παρατάξεις είτε προσήλθαν κα ι απεχώρησαν είτε δεν μετείχαν καθό
λου στις εργασίες του Συνεδρίου.

Η κρίση που μαστίζα το συνδικαλιστικό κίνημα εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη 
ένταση το τελευταίο εξάμηνο μετά την εξαγγελία της οικονομικής πολιτι
κής της Κυβέρνησης του Π ΑΣΟ Κ κα ι συντελέστηκε στο κορυφαίο οργανω
τικό επίπεδο του σ.κ. στην ΓΣΕΕ μετά την αποχώρηση στελεχών της Π Α 
ΣΚΕ που είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέοι συσχετισμοί στην 
ΓΣΕΕ.

Η σημερινή κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα δείχνει καθαρά πόσο δύ
σκολη υπόθεση είναι ο αναπροσανατολισμός της στρατηγικής του πάνω στα 
θεμελιακά ζητήματα σχέσεων με μια νέου τύπου πολιτική εξουσία, τη δια
μόρφωση ρεαλιστικού διεκδικητικού πλαισίου, την ενεργοποίησή του στους 
νέους θεσμούς, τη συμμετοχή του στα όργανα δημοκρατικού προγραμματι
σμού.

Η  προσφυγή στη Δικαιοσύνη ασφαλώς δεν αποτελεί μια αποδεκτή εν γέ- 
νει διαδικασία για την επίλυση των αντιθέσεων στο σ.κ.

Ό μω ς ήταν επιβεβλημένη πολιτική αμυντική πράξη απέναντι στην από
πειρα εκβιαστικής αλλοίωσης μαζικών συσχετισμών δηλαδή της ακύρωσης 
της ψήφου των εργαζόμενων που είναι στην ουσία αντιδημοκρατική πράξη.

Τα συνδικαλιστικά μέτωπα που υποστήριζαν αυτή την αντιδημοκρατική 
αλλοίωση είχαν συγκροτηθεί όχι σε μια βάση ταξικής αντιστοιχίας αλλά της 
κομματικής στρατηγικής της Αντιπολίτευσης.

Μ ια  κομματική στρατηγική που επιζητούσε αλλά κα ι επιζητεί να κατα- 
δείξει ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των κοινωνικών δυνάμεων όπως ε
κλογικά  καταγράφηκαν στις 2 του Ιούνη κα ι του Π ΑΣΟ Κ ώστε να δημιουρ- 
γούνται καθημερινά οι όροι αναίρεσης της πολιτικής αυτοδυναμίας του κ ι
νήματος.

Η  αποχή των συνδικαλιστικών παρατάξεων (ΑΕΜ  —  ΕΣΑΚ -  Σ —  ΔΑΚΕ 
—  ΣΣΕΚ) από το συνέδριο της ΓΣΕΕ έγινε κάτω από το επιχείρημα της «δή
θεν νοθείας» για τη γνησιότητα των διαδικασιών του Συνέδριου. Το επιχεί
ρημα αυτό δεν αντέχει σε κριτική α λλ ’ όμως η αποχή δημιουργεί όρους διά
σπασης του συνδικαλιστικού κινήματος που σίγουρα την ευθύνη θα έχουν 
οι παρατάξεις αυτές.

Το ΚΚΕ που καταδικάζει τις παρεμβάσεις της δικαιοσύνης στο σ .κ. προ- 
σέφυγε στην δικαιοσύνη μέσω του Συνδικάτου των οικοδόμων που κατέθε
σε ασφαλιστικά μέτρα για τη μη συμμετοχή των αντιπροσώπων συνταξιού
χων στο Συνέδριο.

Αυτή η πράξη αποδακνύει ότι το μέλημά του για «γνήσιες δημοκρατικές



ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

διαδικασίες» είναι κούφιος λόγος κα ι το μοναδικό που βγαίνει είναι ότι η 
όλη αντιφατική του στάση πριν το Συνέδριο αποσκοπούσε στην εκλογικί- 
στικη μεθόδευση και αφού διαπίστωσε ότι θα έβγαινε εκλογικά χαμένο από 
τη συμμετοχή του αποφάσισε να μη συμμετέχει.

Έ τσι οι ρητορικές «περί ενότητας του σ .κ.»  έχουν νόημα μόνο εάν είναι 
εξασφαλισμένη η εκλογική του νίκη κα ι από στρατηγικός όρος του σ .κ. η 
ενότητα γίνεται τακτικός εάν και πάλι εξυπηρετεί τις θετικές εκλογικές κα 
ταγραφές του ΚΚΕ.

Την ίδια αντιφατική πολιτική ακολούθησαν κα ι η Δεξιά το ΚΚΕ και η πα
ράταξη της ΣΣΕΚ αποδεικνύοντας, στους εργαζόμενους, ότι δεν ενδιαφέ- 
ρονται για την ενότητα του σ .κ. αλλά για την αύξηση των κομματικών τους 
δυνάμεων.

Η  όλη πορεία προς το Συνέδριο κα ι τ’ αποτελέσματά του δικαίωσαν την 
εκτίμηση του ΕΙΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ κοινωνικών δυ
νάμεων όπως καταγράφηκαν στις εκλογές γιατί στη μεγάλη πλειοψηφία τους 
οι εργαζόμενοι στήριζαν κα ι στηρίζουν την οικονομική πολιτική της Κυβέρ
νησης κα ι ότι υπάρχει μόνιμη αναντιστοιχία μεταξύ των εργαζόμενων κα ι 
των «συνδικαλιστικών ηγετών» της αντιπολίτευσης.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου συνοψίζονται σαν:
1. Οργανωτική ανασυγκρότηση του σ .κ.
2. Ο ικονομική αυτοδυναμία του σ.κ.
3. ΕΙλήρης εφαρμογή του 1264. και εκαθάριση των μητρώων.
4. Διοργάνωση καταστατικού συνεδρίου.

Η  μεθοδολογία υλοποίησης αυτών των αποφάσεων περνά μέσα από δια- 
παραταξιακές επιτροπές ώστε να υπάρχει δημοκρατική διασφάλιση τών 
προϋποθέσεων για ουσιαστικά αποτελέσματα. Σε τούτες τις κρίσιμες ώρες 
για το κίνημα της πατρίδας μας πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις ν ’ 
αναλογιστούν τις πολιτικές του ευθύνες γιατί η πολυτέλεια της διάσπασης 
του σ.κ. θα είναι κακό σημάδι για τα μελλούμενα στην πατρίδα μας.

Α .Θ .

Αποτίμηση του συνεδρίου του Ε.Κ.Α.

Στις 31 Μάρτη ’86 διεξήχθη το Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας 
που είχε σαν μοναδικό θέμα την αλλαγή του αντιδημοκρατικού κα ι αναχρο
νιστικού καταστατικού του.

Στο Συνέδριο πήραν μέρος 21 εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων οργανώσεων που 
απηχούσαν όλο το πολιτικοϊδεολογικό φάσμα του συνδικαλιστικού κ ινήμα
τος. Το Συνέδριο διεξήχθη σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την έρ- 
πουσα κρίση του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά κα ι από την πρόταση - 
πρόκληση - πρόσκληση του Π ΑΣΟ Κ για διάλογο με την Αριστερά που ένα 
σημείο της πρότασης ήταν οι εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Οι θετι
κές εξελίξας του Συνεδρίου σίγουρα θα ήταν σημάδι για την μετέπειτα στά
ση όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων στο συνέδριο της Ε.Σ.Ε.Ε.

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου συνοψίζονται σαν:
1. Η  ίδια η περάτωση των εργασιών του χαρακτηρίζεται σαν ουσιαστικό 

γεγονός μια κα ι το συνέδριο της Α Δ Ε Δ Υ  συνήλθε για ν ’ αποδαχθεί ότι θα 
πρέπει να ξανασυνέλθει με το ίδιο θέμα.

2. Η  συνολική τροποποίηση του Καταστατικού δημιουργεί τις προϋποθέ
σεις για την οργανωτική κα ι ποιοτική εξέλιξη του συνδικαλιστικού κ ινήμα
τος των εργαζομένων της Αθήνας.

3. Η  αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων κα ι η πολιτική επιχειρηματο
λογία που αναπτύχθηκε για επίμαχα θέματα όπου υπήρχαν διαφωνίες που 
απέρρεαν από τις διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις για το μαζικό κ ίνη
μα, κινήθηκε σε πλαίσια επιφάνειας συναισθηματισμού και πολιτικάντικων 
εξάρσεων που σαν στόχο είχαν όχι την κατάδειξη αντιθέσεων αλλά τις εσω- 
παραταξιακές συσπειρώσεις ώστε να είναι φανερή η αίσθηση ότι οι παρατά
ξεις απευθύνονται σε ψηφοφόρους κα ι όχι σε συμμέτοχους εργαζόμενους.

Ετσι η πολιτική της «δια αντιπροσώπων αντιπροσώπευσης» καταδείχθη- 
κε για μια ακόμη φορά (ιδιαίτερα από την Ε Σ Α Κ - Σ  (συνδ. παρ. ΚΚΕ).

4. Η κυρίαρχη διαφωνία μεταξύ των παρατάξεων Π ΑΣΚΕ κα ι του μπλοκ 
ΕΣΑ Κ  — Σ —  Α Ε Μ  —  ΣΣΕΚ ήταν ο νόμος 1264.

Συγκεκριμένα σε όποια άρθρα του καταστατικού υπήρχαν προτάσεις για 
εναρμόνισή τους με το νόμο 1264/82 υπήρχε κάθετη διαφωνία απ ’ όλες τις 
παρατάξεις εκτός της Π ΑΣΚΕ.

Η  πολιτική αυτή των παρατάξεων προσπαθούσε ν ’ αναιρέσει συνολικά το 
νόμο 1264/82 όχι με όρους στρατηγικής για το συνδικαλιστικό κίνημα αλλά 
με όρους συγκυρίας και μ ικροκομματικώ ν σκοπιμοτήτων. Έ τσι ενώ το ’82 
είχαν εξάρει το νόμο που δημιουργούσε το πλαίσιο για εκδημοκρατισμό κα ι 
εξυγίανση του σ .κ. στο Συνέδριο ακολούθησαν αντίθετη πολιτική κα ι μάλι
στα επιζητούσαν κα ι την καταστατική θεσμοθέτησή της (π.χ. «άδολη ανα
λογική»), Έ τσι μια ουσιαστική κατάκτηση του σ .κ . γινόταν παίγνιο αδόκι
μων ψηφοφοριών χωρίς οι παρατάξεις αυτές να συλλογίζονται το πολιτικό 
ατόπημά τους κα ι τις συνέπειες που θ’ ακολουθούσαν.

5. Η  διαφωνία μεταξύ της Ε Σ Α Κ - Σ  —  Δ Ε Ξ ΙΑ Σ  κα ι των άλλων παρατά
ξεων για την εκπροσώπηση στο Ε .Κ .Α . των αντιπροσώπων συνταξιοδοτι- 
κών οργανώσεων.

Η  Ε Σ Α Κ -Σ  κα ι η Δεξιά επιχείρησαν τη θεσμοθέτηση στο καταστατικό 
του Ε .Κ .Α . της συμμετοχής συνταξιοδοτικών οργανώσεων με το μοναδικό 
επιχείρημα στην ουσία ότι σ ’ αυτό το χώρο ελέγχουν τα συνταξιοδοτικά σω
ματεία. Φάνηκε για μια άλλη φορά ότι η ΕΣΑΚ -  Σ δεν έχει ολοκληρωμένη 
στρατηγική για το σ.κ. κα ι τα οργανωτικά του προβλήματα αλλά ακολου
θεί την λαϊκίστικη συνταγή «Μια στο καρφί κα ι μια στο πέταλο». Έ τσι στο 
συνέδριο της ΑΔ ΕΔ Υ είναι εναντίον της συμμετοχής των οργανώσεων των 
συνταξιούχων γιατί το χώρο δεν τον ελέγχει ενώ στο Ε .Κ.Α. κα ι στις συντα- 
ξιοδοτικές οργανώσεις γιατί τις ελέγχει. Έτσι η αναβάθμιση κα ι η εξυγίαν
ση του σ.κ. γίνεται τακτικός στόχος κα ι μάλιστα πάντα συνδεδεμένος με 
τα μ ικροκομματικά  της ωφέλη.

Το Συνέδριο καταψήφισε την πρόταση της Ε Σ Α Κ - Σ  κα ι εξέφρασε την 
πολιτική θέση για ξέχωρη οργανωτική ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών ορ
γανώσεων με δικές του αρθώσεις κα ι όργανα.

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίες η τροποποίηση του καταστατι
κού του Ε .Κ.Α. που ψηφίστηκε από το Συνέδριό του χαρακτηρίζεται σαν γε
γονός ιστορικό γιατί υλοποιεί μια αναγκαιότητα κρίσιμης σημασίας: την ε
ναρμόνιση του καταστατικού του Ε .Κ .Α . με το νόμο 1264/82 που έβαλε τους 
όρους για τον εκδημοκρατισμό του σ .κ. και διαμόρφωσε νέα κοινωνικά κα ι 
πολιτικά  δεδομένα για την ανάπτυξη της ταξικής φυσιογνωμίας κα ι προο
πτικής του.

Α .Θ .



Ιδεολογική ηγεμονία 
και Σοσιαλιστική Αλλαγή

του Γ ιάννη  Π απαδάτου

«Α πό  πού προέρχονται ο ι σω στές ι
δ έες; Π έφ τουνε από  τον ουρανό; Ό χ ι. 
Ε ίν α ι έμφυτες; Ό χ ι. Π ροέρχοντα ι από  
την κο ινω νική  πράξη, α π ’ αυτή κα ι μ ό 
νο. Π ροέρχοντα ι από  τρε ις  τύπους κ ο ι
νω νικής πράξης: τον αγώνα για την πα
ραγωγή, τον ταξικό αγώ να κα ι τον επ ι
στημονικό  πειραματισμό.

Ε ίν α ι η κοινω νική ύπαρξη του αν
θρώπου, που προσδιορ ίζει τη σκέμη  

του. Ό τ α ν  α  σω στές ιδέες, που αντι
προσωπεύουν την π ιο προχωρημένη τά
ξη, γίνουν κτήμα των μαζών, μεταμορ 
φώνονται σε μ ια  δύναμη υλική, που 
μ π ο ρ ε ί ν ’ αλλάξει την κοινω νία κα ι τον 

Κοσμο». Μ Α Ο  Τ Σ Ε  Τ Ο γ Ν Γ Κ

«Το πέρασμα του ελέγχου από μ ια  τά
ξη στην άλλη, μ ε  ουσιαστικά δ ιαφ ορε
τική οργάνωση της παραγω γής και των 
σχέσεω ν παραγωγής, δεν θα ήταν πο
τέ μ ια  απελευθέρω ση αν οι άνθρωποι, 
που θα έπρεπε ν ’ αναλάβουν κα ι ν α 
σκήσουν το νέο έλεγχο και να θέσουν  
τους νέους στόχους, ήταν τυπικά οι ί
δ ιο ι όπ ω ς και στην υπάρχουσα κο ινω 

νία».
Χ Ε Μ Π Ε Ρ Τ  Μ Α Ρ Κ Ο Υ Ζ Ε

Η σύνοδος της Κ.Ε. στην Χαλκίδα 
πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική στιγ
μή που τα ερωτήματα για την πορεία της 
Αλλαγής απαιτούσαν πειστικές απαντή
σεις σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήμα
τα. Το ζητούμενο της συνόδου δεν ήταν

μια νέα οργανωτική αναδιάρθρωση αλ
λά μια νέα στρατηγική καθοδηγητική 
πρόταση πειστική όχι μόνο στις κομμα
τικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ αλλά σε όλη 
την Ελληνική Αριστερά και στις κοινωνι
κές δυνάμεις που έχουν συμφέροντα στο 
σοσιαλισμό.

Οι εμπειρίες από την δχρονη διακυ
βέρνηση της Χώρας από το ΠΑΣΟΚ α
παιτούν ν’ αξιολογηθούν με αντικειμενι
κότητα και με βάση τα συμπεράσματα να 
υπάρξει μια \έα ώθηση της πορείας για 
Αλλαγή. Η υλοποίηση των κοινωνικών 
αλλαγών στηρίζεται στην ύπαρξη των κα
τάλληλων αντικειμενικών συνθηκών. Και 
αυτές οι συνθήκες υπάρχουν σήμερα 
στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι οι αν- 
πκειμενικές συνθήκες να δημιουργήσουν 
και τους αντίστοιχους υποκειμενικούς ό
ρους για σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Η αποτελεσματική δράση του πολιτι
κού υποκείμενου της Αλλαγής είναι άμε
ση συνάρτηση της δυνατότητας παρέμβα
σης στις κοινωνικές διαδικασίες. Η πα
ρέμβαση στις κοινωνικές διαδικασίες εί
ναι μια δυναμική ανατροφοδοτημένη σχέ
ση που πρέπθ ν’ αποφεύγει τους ενυπάρ- 
χοντες ιστορικά κινδύνους.

Η αντίλημη για καθοδήγηση των κοι
νωνικών δυνάμεων έχει δύο παγίδες. Η 
πρώτη είναι η λενινστική άπομη για υπο
κατάσταση των κοινωνικών δυνάμεων 
από το Κόμμα. Η δεύτερη η «κοινωνιο- 
λογισηκή» θεωρεί σαν πρωταρχικό στοι
χείο αναφοράς για την σοσιαλιστική αλ
λαγή, την αφηρημένη έννοια της «πάλης 
των τάξεων» που διαχέεται σε όλη την 
κοινωνία υποβαθμίζοντας τη σημασία του 
επαναστατικού κόμματος.

Πιστεύουμε ότι μόνο μία τρίτη άπομη 
που βλέπει τη συγκρότηση των δυνάμε
ων που παλεύουν για τη σοσιαλιστική αλ
λαγή σ’ ένα αδιάσπαστο κοινωνικό μέτω
πο μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Δε 
βλέπουμε το κόμμα να διατάζει τις κοι
νωνικές τάξεις και τις μαζικές συνδικαλι
στικές οργανώσεις, αλλά πιστεύουμε ότι 
το κόμμα θα πρέπει να είναι η καθοδη
γητική πρωτοπορία του κοινωνικού μετώ
που. Η καθοδηγππκή πρωτοπορία δεν ε
πιβάλλεται οργανωπκά αλλά κατακτιέται 
στη θεωρία με το διάλογο και την πειθώ 
και στην πράξη με το ζωντανό παράδειγ
μα της ανιδιοτέλειας και του ήθους. Δεν 
πιστεύουμε στην αντικατάσταση των κοι
νωνικών δυνάμεων ούτε στην εκπροσώ
πησή τους. Δεν πιστεύουμε στη μοιρολα
τρική αντίλημη ότι το κόμμα αντανακλά 
τις κοινωνικές δυνάμεις και τάξεις και τις 
ακολουθεί παθητικά.

Το Κόμμα κερδίζει την καθοδηγητική 
επιρρροή με τις μάζες όχι μέσω οργανω- 
τίσπκης επιβολής ή με τη χρησιμοποίη
ση μέρους της κρατικής εξουσίας που 
διαχειρίζεται η Κυβέρνηση. Αλλά τα ορ
γανωμένα μορφώματα των κοινωνικών 
δυνάμεων (Κόμμα, Συνδικάτα, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.) στις μεταξύ τους 
σχέσεις και στις σχέσεις τους με την Κυ
βέρνηση και το Κράτος, απαιτούν μια νέα 
αντίλημη καθοδήγησής τους. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται η αντιπαραθετική αυ
τονομία για να καθοριστούν οι μεταξύ 
τους σχέσεις αλλ’ αντίθετα πρέπει να ε
πιδιώκεται η ισχυροποίηση των μεταξύ 
τους δεσμών στην κατεύθυνση των κοι
νών στόχων της κοινωνικής αλλαγής.

Είναι φυσικά προφανές ότι μόνο η ύ
παρξη ενός ενιαίου κέντρου που έχει και 
τις υλικές, πρακηκές προϋποθέσεις να γί
νει ο χώρος σύνδεσης και διαμόρφωσης 
μεσοπρόθεσμων τακτικών κινήσεων θα 
μπορούσε να καθοδηγήσο αποτελεσμα
τικά το μέτωπο των κοινωνικών δυνάμε
ων της Αλλαγής.

Αυτός ο χώρος δεν μπορεί παρά να εί
ναι ο πολιτικός φορέας που μπορεί να 
επιτελέσει ρόλο «συλλογικού διανοουμέ
νου» και να ηγεμονεύσει στην κοινωνία. 
Το Κόμμα παράγει το Λόγο η Κυβέρνη

ση και το μαζικό Κίνημα προσλαμβάνει, 
συνδιαλέγεται και προσαρμόζει σης ιδιαί
τερες κοινωνικές συνθήκες το Λόγο χω
ρίς να τον αναιρεί ή να τον παραμορφώ
νει.

Μπορεί όμως το κοινωνικό μέτωπο να 
κινηθεί ταυτόχρονα στην αντίλημη της 
κοινωνικής τομής, χωρίς τον οργανωτικό 
έλεγχο. Νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να γί
νει εφόσον υπάρχει κοινή αποδοχή και 
κατανόηση των στρατηγικών στόχων. Η 
ταύτιση στους στόχους και η κοινή συμ- 
πόρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μό
νο μέσα από συνεχή ανατροφοδοτούμε- 
νη ιδεολογική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ με 
την κοινωνία.

Η αλλαγή μιας αστικής κοινωνίας σε 
σοσιαλιστική μπορεί θεωρητικά να επι- 
χειρηθεί με δύο τρόπους.

Τη βίαιη επαναστατική αλλαγή «προ
λεταριακή επανάσταση» ή τον ειρηνικό 
δημοκρατικό δρόμο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ε- 
πιλέξει χωρίς ταλαντεύσεις το δημοκρα
τικό δρόμο. Επομένως είναι ξεκάθαρο όπ 
η λογική της δημοκρατικής αλλαγής δε 
μπορεί να έχει αποτελέσματα με αυθαι
ρεσίες από τα πάνω ή με χρησιμοποίη
ση της άμεσης κρατικής βίας. Είναι όμως 
ανάγκη να υπάρχουν πρωτοβουλίες από 
τα «πάνω» από την καθοδήγηση του Κόμ
ματος. Αυτές όμως οι πρωτοβουλίες θα 
είναι αποτελεσμαηκές εφόσον έχει προη- 
γηθεί η ιδεολογική σοσιαλιστική παρέμ
βαση στην κοινωνία.

Πως όμως κατακτιέται η ιδεολογική η
γεμονία της ελληνικής κοινωνίας που θα 
δώσει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην 
εξάσκηση της εξουσίας;

Η μη ύπαρξη της ιδεολογικής ηγεμο
νίας από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις κυ
ρίαρχες αστικές αξίες κάνα συχνά ανε
νεργός τις προσπάθειες για σοσιαλισηκές 
αλλαγές. Δε μπορεί η ιδέα της συνεργα
σίας και της συλλογικότητας να εφαρμο- 
σθεί μ’ επιτυχία σ’ ένα αγροτικό συνεται
ρισμό όταν η ατομικισπκή αντίλημη εί
ναι κυρίαρχος τρόπος ζωής.

Μόνο η ύπαρξη ιδεολογικής ηγεμο
νίας μπορεί να δημιουργήσει μία πραγ
ματική οργάνωση εξουσίας. Η έννοια της 
ιδεολογικής ηγεμονίας δεν αφορά απο- 
κλεισηκά κινήσεις που εκπορεύονται από



τα όργανα του εποικοδομήματος π.χ. μέ
σα μαζικής επικοινωνίας, σχολεία κ.λπ. 
αλλά διατρέχουν όλο τον κοινωνικό σχη
ματισμό από το Πανεπιστήμιο μέχρι το 
εργοστάσιο.

Η ιδεολογική ηγεμονία καθιστά δυνα
τή την οργανική λειτουργική σύνδεση βά
σης και κορυφής χωρίς τον καταναγκα- 
σηκό χαρακτήρα των μηχανισμών εξου
σίας και επιβολής. Η ιδεολογική ηγεμο
νία χρησιμοποιεί όλα τα έντυπα και προ
φορικά μέσα της επικοινωνίας, αλλά δεν 
περιορίζεται μόνο σ’ αυτά

Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να διαμορφώ
σει πολιτική με στρατηγικό περιεχόμενο 
σε όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς 
του κράτους και της κοινωνίας, να εξει- 
δικεύσει στη συνέχεια τη στρατηγική του 
σε συγκεκριμένη πολιτική για την τηλεό
ραση τις εφημερίδες, το θέατρο, και τον 
κινηματογράφο. Για τα Πανεπιστήμια και 
τα σχολεία, στο χώρο δουλειάς και στο 
χώρο διασκέδασης.

Η ιδεολογική ηγεμονία αφορά την αν
τικειμενική ικανότητα του ΠΑΣΟΚ να ο
δηγήσει με τη συγκατάθεσή του το μέτω
πο των κοινωνικών δυνάμεων της αλλα
γής στο σοσιαλισμό. Η ηγεμονία για να 
είναι αποτελεσματική έχει ανάγκη από 
συνεχείς ανατροφοδοτικούς μηχανισμούς 
μεταξύ βάσης και κορυφής, μεταξύ κα- 
θοδηγητικής πρωτοπορίας και μαζών.

Η ιδεολογική παρέμβαση αφορά κυ
ρίαρχα στην επίτευξη συναίνεσης της με
γάλης πλειομηφίας των καταπιεζομένων 
τάξεων και στρωμάτων της Ελληνικής κοι
νωνίας για το επιδιωκόμενο πρόσωπο του 
σοσιαλισμού.

Είναι ανάγκη επομένως να υπάρξει 
στρατηγική σύγκλιση και από τα κόμμα
τα της Αριστερός που επαγγέλλονται το 
σοσιαλισμό. Είναι γι’ αυτό (καθοριστικό) 
ιδιαίτερα σημαντικός ο διάλογος που 
προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ στα κόμμα
τα της Αριστερός. Η δημιουργία ενός α
ληθινού διαλόγου θα ωφελήσει τη σοσια
λιστική προοπτική ενώ δε θα βλάμει κα
νένα κόμμα. Ο διάλογος πρέπει ν’ ανα
φερθεί κυρίαρχα στα ζητήματα μετάβα
σης και στην επεξεργασία ενός σχεδίου 
σοσιαλιστικής μετάβασης.

Ένα σχέδιο μετάβασης δεν εξαντλεί

ται σε μακροπρόθεσμους στρατηγικούς 
στόχους αλλά διαγράφει με αρκετή λε
πτομέρεια τις διαδικασίες που θα πρέπει 
ν’ ακολουθηθούν και προκαθορίζει τους 
απαραίτητους σταθμούς της πορείας. Οι 
στόχοι και οι διαδικασίες δεν αποτελούν 
μυσηκή ιδιοκτησία του κόμματος αλλά γί
νονται ευρύτερα γνωστοί σε όλο το μπλοκ 
των κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγής.

Νομίζουμε ότι η δημιουργία ενός συγ
κεκριμένου σχεδίου μετάβασης που προ
διαγράφει κυρίως τις κινήσεις και διαδι
κασίες που θα πρέπει να γίνουν και λι- 
γώτερο τις συγκεκριμένες πράξεις θ’ α- 
ποτελέσει μοναδικό και αναντικατάστατο 
θεωρητικό εργαλείο για την κοινωνική 
αλλαγή.

Αυτό το σχέδιο μετάβασης θα πρέπει 
να εστιάσει κυρίως σε μεσοπρόθεσμους 
στόχους που μπορεί χρονικά να θεωρη
θεί ότι θα επεκτείνονται μέχρι το 2000. 
Χρειάζεται για την κατάρτισή του να 
προηγηθεί ανοιχτός διάλογος με τα κόμ
ματα της Αριστερός και το λαό. Δημοσιο
ποίηση του διαλόγου και καμπάνια από 
τις εφημερίδες για το πρόσωπο της Ελ
λάδας του 2000. Αυτό το σχέδιο μεσο
πρόθεσμων στόχων σοσιαλιστικής μετά
βασης θ’ αποτελέσει τη στρατηγική συμ
φωνία με τις κοινωνικές δυνάμεις που ε
πιθυμούν τη σοσιαλιστική αλλαγή στην 
Ελλάδα.

Το Μ.Σ.Σ.Μ είναι μια δυναμική εξελισ
σόμενη σύλλημη και όχι στατικό αγκυλω- 
ποιηπκό πλαίσιο. Στα πλαίσια του 
Μ.Σ.Σ.Μ. θα πρέπει να γίνσαι πρόβλεμη 
και για αναδιάταξη των κοινωνικών συμ- 
μαχιών, ανάλογα με τη στάση τους στις 
κοινωνικές κατακτήσεις.

Η σύνοδος της Χαλκίδας αποτελεί το
μή στην πορεία του ΠΑΣΟΚ και διατύ
πωσε με σαφήνεια τις προτάσεις για το 
νέο προχώρημα της Αλλαγής.

Η σοσιαλιστική αλλαγή είναι ιδιαίτε
ρα επίπονο και μακροχρόνιο έργο, που 
δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. 
Οι καθυστερήσεις και τα λάθη που έχουν 
γίνει δεν πρέπει να δώσουν την ευκαιρία 
για να μειωθεί η ένταση των προσπα
θειών. Αντίθετα με περισσότερη προσπά
θεια και πίστη θα πρέπει να συνεχίσου- 
με το δύσκολο και ανηφορικό δρόμο.

Το σημαντικό αυτό κείμενο αναφέρεται 
στην εσωτερική δομή της Δημοκρατίας, ζήτημα που παραμένει θεμελιακό 

σε μια διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στο Σοσιαλισμό.
Η Σύνταξη

Η Εσωτερική Δομή της Δημοκρατίας
του Γ.Α. Μαγκάκη

Ολόκληρη η ιστορία του Έθνους μας διδάσκει ότι η Ελευθερία είναι μια και αδιαίρετη ε
θνική και πολιτική αξεχώριστα. Οι Έλληνες ως ελεύθεροι πολίτες υπερασπίστηκαν πάντα 
την εθνική τους ελευθερία. Τα σχετικά ιστορικά περιστατικά είναι άπειρα. Θα αρκεστώ ν’ 
αναφέρω ένα, όχι τόσο γνωστό και θλιβερό. Οι Θηβαίοι, που είχαν μηδίσει κατά τους περσι
κούς πολέμους, προέβαλαν σαν δικαιολογία, ότι στην Πόλη τους είχε επιβληθεί τυραννία, 
και γι’ αυτό «δεν είχαν ελευθέραν Πολιτείαν να υπερασπίσουν».

Και το 21 οι πρόγονοί μας για την μία και αδιαίρετη εθνική και πολιτική τους Ελευθερία 
επαναστάτησαν. Αυτό μαρτυρούν και τα κείμενα του Ρήγα και του Κοραή και προπαντός οι 
Εθνικές Συνελεύσεις του Αγώνα και τα Συντάγματά του.

Ας δούμε λοιπόν ποιά είναι η εσωτερική δομή αυτού του θεσμού-κλειδί, δηλαδή της Δη
μοκρατίας.

Η Δημοκρατία πραγματώνεται θετικά με μια ολόκληρη σειρά από ειδικότερους θεσμούς 
που συνιστούν έναν εκτεταμένο πολιτικοκοινωνικό μηχανισμό, και που η λειτουργία του στην 
πληρέστερη μορφή του προσδιορίζει την κίνηση της κοινωνικής ζωής πραγματικά στο σύ
νολό της. Έτσι η Δημοκρατία, αποτελεί όχι μόνο ένα σύστημα διακυβέρνησης, αλλά κάτι 
βαθύτερο, έναν τρόπο κοινωνικής ζωής.
—  Λογική αφετηρία του δημοκρατικού πολιτικοκοινωνικού συστήματος συνιστά η αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας.

Σύμφωνα μ’ αυτή την αρχή φορέας της κυριαρχίας στην Πολιτεία είναι ο λαός, που την 
ασκεί με τη ψήφο του εκλογικού σώματος. Στο σώμα αυτό μετέχουν όλοι οι πολίτες από μια 
ορισμένη ηλικία, χωρίς διακρίσεις οικονομικής κατάστασης, πολιτικής τοποθέτησης, θρησκείας, 
φυλής, φύλου, μόρφωσης, επαγγέλματος κ.λπ. και εκλέγουν την Εθνική Αντιπροσωπεία, δη
λαδή τη Βουλή, ως το κεντρικό όργανο της Πολιτείας. Επειδή δε η εκλογή αυτή αφορά όχι 
μόνο στην αξία των προσώπων που εκλέγονται, αλλά και στη θέση που παίρνουν πάνω στα 
φλέγοντα θέματα της κοινωνικής ζωής, γι’ αυτό η εκλογή τους συνιστά και λήψη απόφασης 
σε γενικές και βασικές γραμμές πάνω στα θέματα αυτά. Με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 
εισάγεται λοιπόν σαν βασική μέθοδος επιλογής των σημαντικότερων φορέων της εξουσίας 
και των αποφάσεων επί βασικών θεμάτων της συλλογικής ζωής η μέθοδος της λαϊκής πλειο- 
ψηφίας. Η μέθοδος αυτή της πλειοψηφίας διέπει κατόπιν και τη λειτουργία της Βουλής, κα
θώς και άλλων συλλογικών κρατικών οργανώσεων. Στηρίζεται δε στη θεμελιώδη αντίληψη 
ότι η γνώμη των πολλών πρέπει να καθορίζει την απόφαση για τα κοινά θέματα, γιατί, και 
όταν ακόμα η γνώμη αυτή οδηγεί ορισμένες φορές σ’ εσφαλμένες αποφάσεις, πάντως είναι 
ο μόνος ανθρώπινα θεμιτός τρόπος και ο μόνος από ευρύτερη άποψη κοινωνικά σκόπιμος, 
αψού μόνο μ’ αυτόν εξουδετερώνεται η βία σαν μέθοδος άσκησης της κρατικής εξουσίας. 
Η Δημοκρατία δεν στηρίζεται δηλαδή στην αντίληψη ότι η γνώμη των πολλών είναι πάντοτε 
και η ουσιαστικά σωστότερη, αλλά ότι η λήψη των αποφάσεων βάσει της πλειοψηφίας είναι 
η μόνη ανθρώπινα θεμιτή και κοινωνικά σωστή μέθοδος. ΓΓ αυτό και όταν ακόμη νομίζουμε 
ότι η πλειοψηφία σφάλει δεν έχουμε ποτέ το δικαίωμα να την αγνοήσουμε. Γιατί έτσι εισά
γουμε τη βία σαν μέθοδο διακυβέρνησης και οδηγούμε τη Χώρα σε συμφορές.
—  Η ψήφος του λαού μόνο τότε θεμελιώνει πραγματικά τη λαϊκή κυριαρχία, όταν στις εκλο
γές συμμετέχουν περισσότερα κόμματα, με διαφορετικές θέσεις και προγράμματα. Όταν 
δηλαδή στις εκλογές αντιπαρατίθενται διάφορες πολιτικές απόψεις και όταν συγκρούονται 
ελεύθερα και ανοικτά διάφορες πολιτικές δυνάμεις.
—  Η ύπαρξη όμως πολλών κομμάτων σημαίνει ουσιαστικά ύπαρξη αντιπολίτευσης, που δεν 
είναι μια αρνητική δύναμη, με τη δυνατότητα απλώς ν’ αναλάβει μελλοντικά την εξουσία, 
αλλ’ αποτελεί θετικό παράγοντα της πολιτικής ζωής και συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουρ
γία της και στον καθορισμό των λύσεων. Η συμβολή αυτή συντελείται με πολλούς τρόπους: 
με τον επηρεασμό του κυβερνητικού προγράμματος, με τις προτάσεις και τις εμπνεύσεις της 
στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις, με την κριτική της κυβερνητικής πολιτικής, με τον έλεγ-



χο της αδιάβλητης λειτουργίας της κρατικής μηχανής και βέβαια με την εξασφάλιση της
ομαλής διαδοχής στην εξουσία. . . .  ,

Έτσι η αντιπολίτευση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της Δημοκρατίας, τοσο ώστε η ύπαρξη 
αυτής και όχι της συμπολίτευσης να αποτελεί χαρακτηριστικό του δημοκρατικού καθεστω-

- ζΗ βασική δομή της Πολιτείας καθορίζεται από το σύστημα της διάκρισης των εξουσιών, 
που αποτελεί την πρώτη και θεμελιώδη εγγύηση της πολιτικής ελευθερίας κι ενα απο τα 
αναφαίρετα χαρακτηριστικά της Δημοκρατίας.

Αφετηρία της σκέψης που οδηγεί στην καθιέρωση του συστήματος της διάκρισης των ε
ξουσιών αποτελεί η διαπίστωση της πείρας ότι υπάρχει πάντοτε κίνδυνος ο κάτοχος της ε
ξουσίας να ενδώσει στον πειρασμό να την καταχραστεί. ΓΓ αυτό το λόγο πρεπει η συγκρό
τηση του πολιτειακού μηχανισμού να είναι τέτοια, ώστε να εξουδετερώνεται η δυνατότητα 
αυτής της κατάχρησης. Πρέπει, σύμφωνα με την περίφημη σκέψη του Montesquieu, απ αυ
τή την ίδια την κατάσταση των πραγμάτων «η εξουσία να σταματά την εξουσία». Αν στο ίδιο 
πρόσωπο ή στην ίδια ομάδα συμπίπτει η άσκηση τόσο της νομοθετικής εξουσίας οσο και 
της εκτελεστικής, τότε είναι βέβαιο ότι και οι νόμοι που θα τίθενται θα είναι τυραννικοί και 
η εκτέλεσή τους θα συνεπάγεται άσκηση τυραννίας, γιατί σκοπός τους θα είναι η διατήρη
ση της εξουσίας από τον κάτοχό της, η εξασφάλιση των προνομίων του και η εξουδετερωση 
των αντίθετων λαϊκών δυνάμεων με την καταπίεση. Αυτή η συγκέντρωση στα ίδια χέρια και 
της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας είναι το αψευδέστερο χαρακτηριστικό της 
δικτατορίας.

Για την ύπαρξη λοιπόν ελεύθερης, δημοκρατικής Πολιτείας επιβάλλεται α εξουσίες αυ
τές να ασκούνται από διαφορετικά όργανα, να είναι δηλαδή μ’ αυτήν την έννοια χωρισμέ
νες. Αλλά και η τρίτη εξουσία, η δικαστική, πρέπα και αυτή να είναι χωρισμένη από τις δύο 
άλλες, γιατί αν ασκείται από τους ίδιους φορείς τότε η λειτουργία της ρέπει αναγκαία προς 
την αυθαιρεσία και αποβλέπει όχι στην απονομή δικαιοσύνης, αλλά στην καταπίεση των πο
λιτών, γίνεται δηλαδή και αυτή όργανο τυραννίας.

ΓΓ αυτούς τους λόγους επιβάλλεται η διάκριση των τριών εξουσιών, που αποτελεί μια από 
τις μεγαλοφυέστερες συλλήψεις, και που όταν συμπληρώνεται και με τον θεσμό του κοινο
βουλευτισμού συνιστά ένα σοβαρό λειτουργικό φραγμό στην τάση κατάχρησης της εξου
σίας κι ένα μέσο για τη χαλιναγώγηση της κρατικής δύναμης.
—  Ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας και ολοκλήρωση του δημοκρατικού χαρακτήρα του πο
λιτειακού μηχανισμού, που στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών, συνιστά ο κοινοβουλευ
τισμός, που επιβάλλει να περιβάλλεται η κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη της Εθνικής Αντι
προσωπείας και να υπόκειται συνεχώς στον πολιτικό της έλεγχο. Η Βουλή δηλαδή στηρίζει 
την κυβέρνηση, την ελέγχει και μπορεί να την ανατρέψει, αίροντας την εμπιστοσύνη της. 
Μ’ αυτό τον τρόπο η Βουλή, που εκλέγεται από το λαό και τον αντιπροσωπεύει, καθίσταται 
το κεντρικό όργανο του πολιτειακού μηχανισμού. Γιατί αυτή προσδιορίζει και στηρίζει την 
κυβέρνηση, που ασκεί την εκτελεστική εξουσία και ψηφίζει τους νόμους που εφαρμόζουν 
τα δικαστήρια, ασκώντας τη δικαστική εξουσία. Γι’ αυτό το λόγο ο κοινοβουλευτισμός διευ
ρύνει και βαθαίνει τη λαϊκή κυριαρχία. Χωρίς αυτή τη συνεχή εξάρτηση της κυβέρνησης από 
την Εθνική Αντιπροσωπεία η Δημοκρατία είναι ατελής.
—  Από τη διάκριση των εξουσιών, που σημαίνει ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία ψηφίζει τους 
νόμους που καθορίζουν τη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας και κατευθύνουν την απο
νομή της δικαιοσύνης, πηγάζει η έννοια του κράτους Δικαίου.

Στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου μονάρχης στην πολιτεία είναι ο νόμος, σαν δημιούργη
μα και έκφραση της γενικής βούλησης, δηλαδή εκείνος ο γενικός και απρόσωπος κανόνας 
Δικαίου που θεσπίστηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία Στο κράτος Δικαίου η κυβέρνηση, 
η διοίκηση και η δικαιοσύνη πρέπει να συμμορφώνονται, χωρίς παρέκκλιση, στο νόμο, που 
καθίσταται έτσι εκφραστής της λαϊκής κυριαρχίας και εγγυητής της ελευθερίας.

ΓΓ αυτό το λόγο εκεί όπου δεν ισχύει το κράτος Δικαίου υπάρχει αστυνομικό κράτος. Εκεί 
η διοίκηση και η δικαιοσύνη υπηρετούν τη θέληση των ισχυρών, που είτε παίρνει το όνομα 
του νόμου είτε εκφράζεται απροσχημάτιστα με διαταγές και πάντως ποδοπατεί τις ελευθε
ρίες και κάθε ουσιαστική έννοια νομιμότητας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των κρα- 
τούντων. Το κράτος Δικαίου είναι λοιπόν ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας και 
ένας απαραίτητος όρος για την ύπαρξη ελευθερίας.
_Στο μηχανισμό της Δημοκρατίας περιλαμβάνεται επίσης ο πολιτειακός ρόλος του Ανώτα
του Άρχοντα να διαλύει τη Βουλή και να προκηρύσσει εκλογές, όταν έχει γίνει φανερό οτι 
η Βουλή δεν εκφράζει πια ουσιαστικά τη λαϊκή βούληση ή όταν με την υπάρχουσα κατανο
μή των δυνάμεών της δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση. Ο θεσμός αυτός, όταν χρησιμοποιεί
ται σωστά, δηλαδή αμερόληπτα, ενισχύει πραγματικά τη λαϊκή κυριαρχία. Από τη μια μέρια

γιατί τονίζει τη σημασία της ψήφου του λαού σαν μέσου για την αντιμετώπιση των πολιτι
κών κρίσεων κι από την άλλη γιατί ενισχύει τον πολιτικό ρόλο των κοινωνικών δυνάμεων, 
που με τους αγώνες τους μπορούν να οδηγήσουν στην προκήρυξη εκλογών. Έτσι ο θεσμός 
αυτός συντελεί στην ουσιαστικότερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτειακού μηχανισμού. 
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι ο Ανώτατος Άρχοντας να παραμένει εκτός πολιτικής, 
να παίζει δηλαδή το ρυθμιστικό του ρόλο αμερόληπτα και συνεπώς να κάνει χρήση του μέ
σου της διάλυσης της Βουλής και της προκήρυξης εκλογών μόνο στις περιπτώσεις που η 
Βουλή πράγματι δεν μπορεί να δώσει κυβέρνηση ή που έχει γίνει φανερό ότι η σύνθεσή 
της δεν ανταποκρίνεται πια στη λαϊκή βούληση.

Απαραίτητο στοιχείο για την ανόθευτη λειτουργία της Δημοκρατίας είναι η υπακοή του 
στρατού στην πολιτική εξουσία, που ασκείται με την ψήφο του λαού.

Η υπακοή αυτή επιβάλλεται από τη μια μεριά γιατί στα χέρια του στρατού είναι εμπιστευ
μένη η ωμότερη υλική δύναμη της Πολιτείας, που ο χειρισμός της κατ’ εξοχήν πρέπει, για 
να υπάρχει πραγματικά λαϊκή κυριαρχία, να εξαρτάται από όργανα που στηρίζονται και εκ
φράζουν τη λαϊκή βούληση, κι από την άλλη γιατί στα στελέχη του εκείνα, που δεν έχουν 
συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό τους ρόλο σαν φύλακες της ελευθερίας και της εθνικής και 
της πολιτικής, δημιουργείται με τη μορφή της επαγγελματικής διαστροφής μια νοοτροπία 
τρομακτικής υποτίμησης του λαού και μια αρρωστημένη επιθυμία κυριαρχίας. Έτσι υπάρχει 
ο κίνδυνος ο στρατός, κάνοντας κατάχρηση της υλικής δύναμης της Πολιτείας, να μεταβλη
θεί είτε σε κράτος εν κράτει σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας, είτε με πρόφαση φανταστι
κούς ή και πραγματικούς, έστω, κινδύνους να κινηθεί και να καταλύσει τη Δημοκρατία. Ο 
κίνδυνος αυτός μόνο με τη λήψη όλων των μέτρων που εξασφαλίζουν την υπακοή του στρα
τού στους πολιτικούς φορείς της εξουσίας είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί.
—  Ουσιαστικό στοιχείο της Δημοκρατίας συνιστά η αναγνώριση των «δικαιωμάτων του αν
θρώπου».

Τα δικαιώματα αυτά, που τα λέμε και «ατομικές ελευθερίες» γιατί το καθένα του αποτελεί 
πραγμάτωση της ελευθερίας σ’ ένα ορισμένο τομέα της ζωής, είναι ασφαλώς η ψηλότερη 
και πολυτιμότερη κατάκτηση του πολιτισμού. Από την ισχύ ή την περιφρόνησή τους κρίνε- 
ται αν το καθεστώς μιας χώρας είναι πολιτισμένο ή βάρβαρο. Η καθιέρωσή τους είναι συνυ- 
φασμένη με τη Δημοκρατία και η διαφύλαξή τους ανήκει στον ουσιαστικό πυρήνα της. Η 
ακατάλυτη αυτή σύνδεσή τους με τη Δημοκρατία οφείλεται στο ότι η πραγματική ισχύς των 
δικαιωμάτων αυτών προϋποθέτει τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος Δικαίου. Εκεί ό
που όλες οι εξουσίες συγκεντρώνονται στα ίδια χέρια και εγκαθιδρύεται έτσι αστυνομικό 
κράτος τα δικαιώματα αυτά αναπόφευκτα προσβάλλονται βάρβαρα.

Τα κυριότερα από τα δικαιώματα αυτά, που αφορούν την υπόσταση του ανθρώπου ως Αν
θρώπου, είναι: η ελευθερία της μετακίνησης, το άσυλο της κατοικίας, το απόρρητο των επι
στολών και των άλλων μέσων της «εξ αποστάσεως ανταποκρίσεως», η ελευθερία της σκέ
ψης και του λόγου, η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, η ελευθερία των συγκεντρώ
σεων και η ελευθερία του συνεταιρισμού. Όλα τα δικαιώματα αυτά είναι τόσο αναπόσπα
στα συνδεδεμένα με τη Δημοκρατία, ώστε χωρίς αυτά η μεν Δημοκρατία είναι αδιανόητη, 
η δε δικτατορία συνυφασμένη με την κατάλυση και την περιφρόνησή τους.
—  Από τα «δικαιώματα του ανθρώπου» η ελευθερία του τύπου ανάγεται σε αυτοτελή θεσμό 
της Δημοκρατίας, επειδή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημοκρατική λειτουργία της πολίτι
κης και της κοινωνικής ζωής.

Ο ελεύθερος τύπος εξασφαλίζει το δημόσιο και αδιάκοπο έλεγχο της κυβερνητικής πολι
τικής από τα πιο βασικά ως τα πιο ειδικά θέματα, καθώς και τον έλεγχο των προσώπων που 
πρωτοστατούν στη δημόσια ζωή, εκπληρώνει το συνυφασμένο με την ουσία της Δημοκρα
τίας «καθήκον για αλήθεια» με την αδιάκοπη και πλούσια πληροφόρηση της κοινής γνώμης 
και συντελεί αποφασιστικά στην κίνηση των ιδεών, το διάλογο μεταξύ τους και τη διάδοση 
των διαφόρων απόψεων και γνωμών. Επιτελεί δηλαδή κοινωνικές λειτουργίες, ζωτικές για 
την ύπαρξη της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό του το ρόλο, ν’ ασκεί τον αδιάκοπο δημόσιο έλεγχο 
του λαού στα θέματα και τα πρόσωπα της δημόσιας ζωής και ν’ αποτελεί το στίβο όπου με 
τη σωστή πληροφόρηση και το διάλογο διαμορφώνονται μέσα στο φως της δημοσιότητας 
οι διάφορες πολιτικές και κοινωνικές τάσεις και κινήσεις, ο ελεύθερος τύπος έχει αποκλη- 
θει σωστά η τέταρτη εξουσία, που είναι και η πιο καθημερινά και άμεσα συνδεδεμένη με 
το λαό. Όπου συνεπώς δεν υπάρχει τύπος, που να ασκεί ανεμπόδιστα πολιτική και κοινωνι
κή κριτική, εκεί δεν λειτουργεί Δημοκρατία.
—  Ουσιαστικό στοιχείο για την προστασία του ατομικού δικαιώματος της προσωπικής ελευ
θερίας είναι η φιλελεύθερη ποινική νομοθεσία.

Και τούτο γιατί τα μέσα που χειρίζεται η νομοθεσία αυτή αφορούν κυρίως στην προσωπι
κή ελευθερία και συνίστανται ακριβώς στη στέρησή της είτε με τη μορφή της ποινής, ή της



σύλληψης και προψυλάκισης, είτε και με τη μορφή των καλούμενων μέτρων ασφαλείας. Γι’ 
αυτό το λόγο η ποινική νομοθεσία είναι από τα πιο συνηθισμένα και προσφιλή μέσα κατα
πίεσης στα δικτατορικά καθεστώτα. Τα καθεστώτα δηλαδή αυτά μεταχειρίζονται τους ποινι
κούς νόμους, τα ποινικά δικαστήρια και τα άλλα όργανα της ποινικής δικαιοσύνης σαν μέσα 
για τη δίωξη και την εξόντωση των φιλελεύθερων ανθρώπων, προσπαθώντας να τους εξου
δετερώσουν έτσι ως πολιτικούς αντιπάλους και να τους στιγματίσουν ηθικά. Μ ’ αυτό τον 
τρόπο τα δικτατορικά καθεστώτα ντροπιάζουν πραγματικά την έννοια της δικαιοσύνης, για
τί δεν υπάρχει απεχθέστερο και βαρύτερο έγκλημα από το δικαστικό, από την αυθαιρεσία 
δηλαδή που περιβάλλεται τη μορφή της «δικαστικής» απόφασης.

Φιλελεύθερη είναι η ποινική νομοθεσία όταν η λειτουργία της διέπεται από τέσσερες κυ
ρίως αρχές:
—  Από την αρχή ότι ούτε έγκλημα υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται αν δεν προβλεπεται απο 
προηγούμενο νόμο, ψηφισμένο από την Εθνική Αντιπροσωπεία.
—  Από την αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί του «φυσικού του δικαστού», την αρχή 
δηλαδή εκείνη που απαγορεύει τα έκτακτα δικαστήρια, τα οποία συγκροτούνται ειδικά για 
να δικάσουν ορισμένες υποθέσεις και είναι γι’ αυτό το λόγο στην πραγματικότητα πολιτικοί 
αντίπαλοι των κατηγορουμένων.
—  Από την αρχή της ανεξαρτησίας του δικαστού, που εξασφαλίζει την ελεύθερη και συνε
πώς την αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης, που λειτουργεί έτσι για χάρη και μόνο του 
Δικαίου και όχι για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ισχυρών.
—  Από την αρχή, τέλος, του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου στο πρόσωπο του 
κάθε κατηγορουμένου και της εξασφάλισης της ανεμπόδιστης υπεράσπισής του.

Μόνο εκείνη η ποινική νομοθεσία που διέπεται από τις τέσσερις αυτές αρχές μπορεί να 
ονομαστεί Δίκαιο και αυτή υπάρχει μόνο στο πλαίσιο της Δημοκρατίας.
—  Αληθινή και πολύτιμη ουσιαστικοποίηση της Δημοκρατίας συνιστούν τα κοινωνικά δικαιώ
ματα και η συνταγματική κατοχύρωσή τους.

Γιατί με τα δικαιώματα αυτά από τη μια μεριά παρέχονται στους εργαζομένους νόμιμα 
και αποτελεσματικά μέσα άσκησης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης για να καλυτερεύσουν 
τη θέση τους και από την άλλη οδηγείται η κρατική προσπάθεια αναγκαία στο να θέσει σαν 
στόχο της την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, που αποβλέπει κυρίως στην εξασφάλιση όλων 
των μελών της κοινωνίας από τους βασικούς κινδύνους της ζωής, στη διαμόρφωση τουλάχι
στο ενός ανθρώπινα ανεκτού επιπέδου ζωής για όλους τους πολίτες και στην παροχή ίσων 
ευκαιριών και δυνατοτήτων σε όλους για μόρφωση και πρόοδο, ανεξάρτητα από την κοινω
νική και την οικογενειακή τους προέλευση. Τα κυριότερα από τα κοινωνικά δικαιώματα που 
αποβλέπουν στην εξασφάλιση της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου ανθρώπου, στην κατοχύ
ρωση της κοινωνικής του θέσης και στον εξανθρωπισμό της εργασίας είναι τα εξής:
—  Το δικαίωμα για εργασία και για εξασφάλιση από την ανεργία, όπως και το δικαίωμα για
μια χρήσιμη εργασία. , .
—  Το δικαίωμα για μια δίκαιη αμοιβή της εργασίας, που να καλύπτει τις αναγκες μιας ζωής
με αξιοπρέπεια. , . .
—  Το δικαίωμα για εξασφάλιση απέναντι στους βασικούς κίνδυνους της ζωής, όπως είναι 
το ατύχημα, τα γηρατειά, η αναπηρία και η αρρώστεια.
—  Τα διάφορα δικαιώματα για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και για μια λογική διάρκεια της.
—  Τα δικαιώματα για την προστασία της μητρότητας, τα δικαιώματα για την προστασία των 
εργαζόμενων ανηλίκων, τα διάφορα δικαιώματα που εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιρίας για 
μόρφωση και πρόοδο, η ελευθερία της εργασίας, η συνδικαλιστική ελευθερία.
- -  Το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης με τον εργοδότη από θέση όχι κατώτερη.
—  Το δικαίωμα της απεργίας και άλλα διάφορα. ,

Με την πραγμάτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμβολή 
του κοινωνικού συνόλου στην καλυτέρευση της ζωής των μελών του, η απαλλαγή των εργα
ζομένων από τις οικονομικές και τις κοινωνικές εξαρτήσεις που τους εμποδίζουν να διαμορ
φώσουν ή να εκφράσουν δική τους πολιτική βούληση, τέλος δε και η άνοδος του μορφωτι
κού επιπέδου του λαού, καθώς και η βαθύτερη συνειδητοποίηση του ρόλου του πολίτη, που 
συντελούν στο σχηματισμό πιο υπεύθυνης γνώμης σχετικά με τα πολιτικά και τα κοινωνικά 
προβλήματα. Η αναγνώριση συνεπώς και η προσπάθεια πραγμάτωσης των κοινωνικών δι
καιωμάτων συνιστά τον πυρήνα για τη διαμόρφωση της σύγχρονης μορφής της Δημοκρα
τίας, δηλαδή της ουσιαστικότερης, της κοινωνικής Δημοκρατίας.
—  Αποφασιστικό στοιχείο για την ουσιαστική λειτουργία της κοινωνικής ζωής και για την 
προστασία της Δημοκρατίας από τον κίνδυνο της υποταγής της κρατικής εξουσίας στα με
γάλα οικονομικά συμφέροντα συνιστά ο κρατικός έλεγχος της οικονομίας.

Γιατί με την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία της οικονομίας και στο σχεδιασμο 
της ανάπτυξής της από τη μια μεριά επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η οικονομική ε-

ξέλιξη προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η πραγμάτωση συνεπώς των σκοπών της 
κοινωνικής Δημοκρατίας κι από την άλλη πειθαρχούνται κοινωνικά τα μεγάλα οικονομικά 
συγκροτήματα που έχουν την τάση να υποτάξουν ολόκληρη την οικονομική αλλά και την 
κοινωνική διαδικασία στα συμφέροντά τους, καθώς επίσης και να κυριαρχήσουν πάνω στην 
κρατική εξουσία. Με τον κρατικό έλεγχο της οικονομίας αντιμετωπίζεται δηλαδή ο μεγάλος 
κίνδυνος που διατρέχουν οι σύγχρονες βιομηχανικές, δημοκρατικές κοινωνίες, να δουν το 
μεν πολίτευμά τους να είναι μόνο στο όνομα Δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα να εξε
λίσσεται σε ολιγαρχία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τα δε μέλη τους να γίνον
ται από πολίτες στοιχεία απλώς του οικονομικού μηχανισμού της παραγωγής και της κατα
νάλωσης. Μόνο συνεπώς με τον κρατικό έλεγχο της οικονομίας επιτυγχάνεται η κοινωνική 
Δημοκρατία και συγκροτούνται τα μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα από το να μην «αφη- 
νιάσουν» και εξουθενώσουν τη δημοκρατική, πολιτική και κοινωνική λειτουργία, μεταβάλ
λοντας ολο τον κοινωνικό οργανισμό σε υπήκοό τους.
—  Στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικά υπερεξελιγμένης κοινωνίας τα Πανεπιστήμια έ
χουν γίνει θεσμός πολυτιμότατος για την προστασία και την προσαρμογή στα νέα κοινωνι
κά δεδομένα του δημοκρατικού τρόπου ζωής. Μ’ αυτή την έννοια αποτελούν και τα Πανεπι
στήμια θεσμό της Δημοκρατίας.

Είναι φανερό ότι τη Δημοκρατία στην πιο ανεπτυγμένη μορφή της τη συγκροτεί ένα ολό
κληρο πλέγμα πολιτικοκοινωνικών θεσμών, που εισχωρεί πολύ βαθιά μέσα στον οργανισμό 
της κοινωνικής ζωής και της δίνει τη μορφή και το πνεύμα της. Εκείνο όμως που μεταβάλλει 
τελικά το σύνολο αυτό των θεσμών σε ζωντανό ρυθμό κίνησης της κοινωνικής ζωής είναι 
η αδιάλακτη πίστη όλων των αποφασιστικών κοινωνικών παραγόντων ότι η Δημοκρατία, σαν 
μοναδικός εκφραστής της ελευθερίας στο πολιτικό πεδίο, όχι μόνο είναι αυτή καθ’ αυτή μια 
από τις ψηλότερες αξίες της ζωής, αλλά και ότι ποτέ, σε καμιά περίσταση και για κανένα 
λόγο, δεν δικαιολογείται η κατάλυσή της, γιατί συναντά την αναγκαία προϋπόθεση για μια 
ανθρώπινη ζωή και για τη σωστή πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή: Επιβάλλεται 
να θεωρεί ο ίδιος ο λαός τη Δημοκρατία σαν την πιο πολύτιμη κατάκτησή του, που η διαφύ
λαξή της είναι το σοβαρότερο θέμα της πολιτικής ζωής.

Επιβάλλεται οι πολιτικοί να κατέχονται από τη συνείδηση ότι η διαφύλαξη του ελεύθερου 
πολιτεύματος αποτελεί το πιο βασικό και απαράβατο καθήκον τους και να μην ωθούν συνε
πώς τον πολιτικό ανταγωνισμό μέχρι το σημείο που να δημιουργείται κίνδυνος για τη Δημο
κρατία. Το πεδίο δηλαδή των πολιτικών αγώνων πρέπει να περιβάλλεται από μια ζώνη α
σφαλείας για το δημοκρατικό πολίτευμα. Εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για τη Δημοκρατία, 
εκεί σταματούν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί.

Επιβάλλεται ο Ανώτατος Άρχοντας να έχει βαθειά συναίσθηση ότι η δικαίωση της ύπαρ
ξής του βρίσκεται μόνο στο ρόλο του σαν αμερόληπτου ρυθμιστή του Πολιτεύματος και ότι 
συνεπώς δεν δικαιούται να έχει άλλη πολιτική προτίμηση από την απόλυτη αφοσίωσή του 
στη Δημοκρατία.

Επιβάλλεται ο στρατός να έχει συνείδηση ότι αποκλειστικό καθήκον του είναι η προστα
σία όχι μόνο της εθνικής αλλά και της πολιτικής ελευθερίας και να έχει συναίσθηση ότι εί
ναι τελείως ακατάλληλος να δίνει λύση στα πολιτικά προβλήματα. Πρέπει δηλαδή ο στρα
τός να γνωρίζει ότι από υπερασπιστής της ελευθερίας μεταβάλλεται, αν αναμιχθεί στα πο
λιτικά θέματα, σε καταστροφέα της.

Επιβάλλεται οι συνδικαλιστές να διαπνέονται από την πεποίθηση ότι η Δημοκρατία είναι 
το μόνο πλαίσιο που μέσα του μπορούν να βρουν τη σωστή ικανοποίησή τους οι κοινωνικές 
διεκδικήσεις και συνεπώς να μην εξωθούν την κοινωνική διαμάχη μέχρι το σημείο που να 
δημιουργείται πολιτικό αδιέξοδο κι έτσι κίνδυνος για τη Δημοκρατία

Επιβάλλεται ο Τύπος να έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας του για τη Δημοκρατία και 
να παίζει έτσι συνειδητά το ρόλο του σαν μέσου σωστής πληροφόρησης και σαν πεδίου ό
που συγκρούονται και συνθέτονται οι διάφορες ιδέες και αντιλήψεις και να μην μεταβάλλε
ται συνεπώς σε φανατικό, τυφλό όργανο μισαλλοδοξίας που υποσκάπτει τη λειτουργία της 
Δημοκρατίας.

Επιβάλλεται τέλος η πνευματική και ιδίως η πανεπιστημιακή ηγεσία να έχει πλήρη προ
σήλωση στο καθήκον της να διατυπώνει τις κρίσεις της πάνω στα βασικά προβλήματα της 
κοινωνικής ζωής και να ενισχύει έτσι τη συναίσθηση της ευθύνης των σκεπτομένων ανθρώ
πων, που αποτελούν σήμερα πολύτιμο στοιχείο για τη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Η Δημοκρατία είναι επομένως το μόνο σύστημα οργάνωσης της κοινωνικής ζωής που αν- 
ταποκρινεται στον άνθρωπο και του διαγράφει ανθρώπινο το μέλλον του, αλλά και που για 
να υπάρξει και να λειτουργήσει σωστά απαιτεί από τον άνθρωπο να είναι σωστός άνθρω
πος, να ενεργεί δηλαδή με τελικό γνώμονα την πραγμάτωση και την προστασία των αξιών 
του πολιτισμού. ^



Διδάγματα
από τις γαλλικές εκλογές

του Δημήτρη Δαούλα

Δυο σημαντικές ημερομηνίες μέσα σε πέντε χρόνια Μάης 1981 και Μάρτης 1986. Πολλοί 
θυμούνται τη νύχτα του Μάη του 1981, όλα φάνταζαν στην πλατεία της Βαστίλλης, όπου 
συγκεντρώθηκε ολόκληρη η γαλλική αριστερά για να πανηγυρίσει τη μεγάλη της νίκη, ύστε
ρα από 25 ολόκληρα χρόνια. Τα πολύχρωμα σύγχρονα βεγγαλικά φώτιζαν τον ουρανό του 
Παρισιού, αυτής της ένδοξης πόλης για τους μεγάλους κοινωνικούς της αγώνες, της πόλης 
που έγινε η χοάνη όλων των προοδευτικών επαναστάσεων του 19ου αιώνα, της πόλης του 
Λαϊκού Μετώπου του 1936.

Η αριστερά χαιρετίζουσα τη νέα εποχή, γεμάτη όνειρα και ελπίδες. Πόσο όλα φαίνονταν 
ωραία. Η ανεργία επρόκειτο να εκλείψει χάρη στην επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη.

Η εθνικοποίηση των μεγάλων βιομηχανικών μεγαθηρίων και του τραπεζιτικού - πιστωτι
κού συστήματος, θα δώσει στο κράτος τη δυνατότητα του γρήγορου εκσυγχρονισμού της 
χώρας.

Τα Λαϊκά στρώματα που βρίσκονταν μακριά από την εξουσία θα συμβάλλουν στην ανά
πτυξη της κοινωνικής ζωής, του πολιτισμού, το πρόγραμμα των κοινωνικών με - αρρυθμίξε- 
ων θ’ άλλαζε τη μορφή της Γαλλίας. Πόσο διαφορετικά παρουσιάστηκαν όμως τα πράγματα 
μετά από 5 χρόνια;

Η Γαλλία στις εκλογές του Μάρτη ψήφισε τόσο δεξιά όσο είχε ψηφίσει αριστερά το 1981. 
Αντιστράφηκαν τελείως οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με 54% της δε
ξιάς και άκρας δεξιάς και 46% το σύνολο της αριστεράς.

Παρά τη γενικότερη ήττα της αριστεράς θα πρέπει να δούμε πώς το γαλλικό σοσιαλιστικό 
κόμμα παρέμεινε το ισχυρότερο κόμμα της Γαλλίας ξεπερνώντας το 30% των ψήφων. Αν 
λάβουμε υπόψη πως το κόμμα αυτό παλαιότερα ήταν κατακερματισμένο και με μικρή επιρ
ροή, σήμερα κατόρθωσε να είναι το πρώτο κόμμα της Γαλλίας. Ο μεγάλος ηττημένος όμως 
των γαλλικών εκλογών είναι το ΚΚ Γαλλίας που για πρώτη φορά έπεσε στο 9,78%, το κόμ
μα που μετά το 1945 ως το 1973 είχε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του εκλογικού σώμα
τος. Το πρόβλημα της πορείας και της πτώσης του ΚΚΓ είναι αρκετά πολυσύνθετο και πο
λύπλευρο για ν’ αναλυθεί σ’ ένα άρθρο. Στις γαλλικές εκλογές όμως δεν θα πρέπει να δούμε 
μόνο μια μεταστροφή της εκτίμησης της κοινής γνώμης και τη γνωστή εναλλαγή στην εξου
σία των πατροπαράδοτων πολιτικών παρατάξεων, αλλά και την εμφάνιση νέων φαινομένων 
«κοινωνικής παθολογίας». Τα φαντάσματα του παρελθόντος που μετά το δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο τα ξεχάσαμε εμφανίστηκαν και πάλι, ο μεγαλοϊδεατισμός, ο εθνικισμός, στη 
χειρότερη μορφή του, ο ρατσισμός αποκτούν νόμιμο λόγο στο γαλλικό κοινοβούλιο με την 
επιτυχία του «Εθνικού Μετώπου» επικεφαλής του οποίου βρίσκεται ένας ρατσιστής και βα
σανιστής της Αλγερίας ο Λε Πεν.

Είναι γεγονός πως α σοσιαλιστές δεν περίμεναντη νίκη στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές 
εκλογές. Η δύναμή τους στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους δεν ξεπερνούσε ποτέ το 
30% του εκλογικού σώματος. Οι σοσιαλιστές θα μπορούσαν όμως και αυτό ήταν το σοβαρό
τερο πρόβλημα των εκλογών να μην επιτρέψουν στη δεξιά να ξεπεράσει εκείνο το φαταλιστι- 
κό όριο των 289 εδρών πράγμα που τους δίνει την απόλυτο πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. 
Το να νικήσουν μόνοι τους α σοσιαλιστές ήταν αδύνατο, αλλά προσπάθησαν ν’ αποτρέψουν 
τη θριαμβευτική νίκη του αντιπάλου.

Η ήττα είναι πιο πικρό χάπι όσο μεγαλύτερος ο ενθουσιασμός που επικρατούσε στη νίκη.
Παρ’ όλα αυτά οι διαστάσεις της νίκης της δεξιάς δεν ήταν τέτοιες που να αναγκάσουν

τον Μιτεράν να παραιτηθεί. Οπως τονίσαμε προηγούμενα το σοσιαλιστικό κόμμα που ξεπέ- 
ρασε το 30% και φθάνει το 31% των ψήφων παραμένει το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κόμμα 
της Γαλλίας εκτός τούτου το πολίτευμα της Γαλλίας παρέχει μεγάλες δυνατότητες παρέμβα
σης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Μα και ο ίδιος ο συσχετισμός δυνάμεων θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη νέα κεντροδε
ξιά κυβέρνηση.

Στις 9 του Απρίλη ο Ζακ Σιράκ εξέθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολι
τικής της Κυβέρνησής του, ανακοίνωσε δε, πως θα ζητήσει από τη Βουλή ψήφο εμπιστοσύ
νης για μια σειρά διατάγματα που προβλέπουν την επιστροφή στον ιδιωτικό τομέα των μεγα
λύτερων εθνικοποιημένων εταιριών. Ο Σιράκ τόνισε επίσης πως θα δοθούν εγγυήσεις για α
πόλυτο ελευθερία των επιχειρήσεων στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων τους, ελευθε
ρία στις εμπορικές συναλλαγές χωρίς κανένα συναλλαγματικό έλεγχο και ελευθερία στις προσ
λήψεις και απολύσεις των εργαζομένων.

Είναι γεγονός πως α Νεο-Γκωλικοί με το Ζακ Σιράκ από εκπρόσωποι του κρατισμού στη 
μεταπολεμική Γαλλία μετατράπησαν σε φανατικούς οπαδούς του νεοφιλελευθερισμού που 
περιέχει πολλά στοιχεία της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής του Προέδρου Ρήγ- 
καν και της Θάτσερ.

Ο κύριος στόχος της γαλλικής δεξιάς είναι η επιστροφή στον ιδιωτικό τομέα των μεγαλύ
τερων εθνικοποιημένων βιομηχανιών των ασφαλιστικών εταιριών και των τραπεζών.

Την ίδια μέρα που ο Σιράκ εξέθετε τις γραμμές της οικονομικής πολιτικής του ο κυβερνη
τικός εκπρόσωπος Αλέν Ζιπέ έδωσε σε δημοσιότητα τον κατάλογο των εταιριών που θα α- 
ποεθνικοποιηθούν.

Στον παραπάνω κατάλογο ανήκουν 42 τράπεζες μεταξύ των οποίων η Κεντρική Τράπεζα 
του Παρισιού, η Κρεντί Λιονέ και Σοσιέτε Τζενεράλ, η εταιρία πετρελαιοειδών Ελφ-Ακιτέν, 
η διαφημιστική και εκδοτική εταιρία Αβίς, εταιρίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τρεις α
σφαλιστικές εταιρίες.

Εκτός από τα παραπάνω ο Σιράκ σχεδιάζει να βάλει χέρι και σε άλλες κατακτήσεις των 
προοδευτικών δυνάμεων της περιόδου 1981-86, προσπαθεί να θεσπίσει ανώτατη ποινή κά
θειρξης τα 30 χρόνια, για να μην επαναφερθεί η εσχάτη των ποινών που το 1981 καταργήθη- 
κε από τους σοσιαλιστές, αποφάσισε να συστήσει ειδικό δικαστήριο για θέματα τρομοκρα
τίας όπως και «συμβούλιο ασφαλείας», στο οποίο θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και το 
οποίο θα συντονίζει τις προσπάθειες των αρμοδίων υπουργών για την καταστολή της τρομο
κρατίας.

Το πρόγραμμα βέβαια των αλλαγών της δεξιάς είναι πολύ πλατύτερο, προβλέπεται μεταρ
ρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ο φόρος της μεγάλης γαιοκτησίας θα καταργηθεί, θα 
γίνει αλλαγή στο φόρο επιτηδεύματος, η προοδευτική φορολογία των μεγάλων εσόδων θα 
ελαττωθεί. Θα γίνει επιστροφή στο παλαιό εκλογικό σύστημα κ.λπ.

Λίγο πριν όμως από την ομιλία του Σιράκ, ο Πρόεδρος Μιτεράν ανακοίνωσε ότι δεν πρό
κειται να υπογράψει τα κυβερνητικά διατάγματα για τις αποεθνακοποιήσεις. Επανειλημένα 
δε δήλωσε πως θ’ αγωνιστεί για να διατηρηθούν οι κατακτήσας των ετών 1981-1986.

Ας δούμε όμως σ' αυτή την καταστολή γιατί νίκησε η δεξιά, που η αιτία αντιστροφής των 
προτιμήσεων της κοινής γνώμης, τι έκανε η αριστερά;

Ασφαλώς η κάθε κυβέρνηση θεωρεί πως κρίνεται από την κοινωνία άδικα. Οι Γάλλοι σο
σιαλιστές θεωρούν πως ο λαός δεν εκτίμησε ούτε και τις καλύτερες επιτυχίες τους.

Ο λαός προσπαθούσε να βρει όλα τα λάθη τους, τους κακούς χειρισμούς τις αποτυχίες 
τους. Αυτό δε που πέτυχαν δεν εκτιμήθηκε. Ούτε οι κοινωνικές και εκπολιτιστικές μεταρ
ρυθμίσεις, ούτε το πρόγραμμα αποκέντρωσης της εξουσίας, ούτε οι εργατικές και συνδικα
λιστικές κατακτήσεις, ούτε ο διπλασιασμός των εξόδων για τον πολιτισμό και την τέχνη, 
ούτε η πέμπτη πληρωμένη εβδομάδα άδειας και η ελάττωση του χρόνου εργασίας σε 39 ώρες.

Οι σοσιαλιστές είχαν τη θέληση και την πολιτική βούληση να κάνουν πολλά. Πρώτα απ’ 
όλα στάθηκαν στο πλευρό των φτωχών ενοικιαστών που πολλές φορές πετιούνταν στο δρό-



μο από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών, αλλάζοντας τους όρους του ενόικιοστασίου. Το 1982 
με πρωτοβουλία του υπουργού ζήιίΐΐίοϊ ψηφίστηκε νόμος που ενίσχυσε τις θέσεις των ενοικια
στών. Ο καπιταλιστικός κόσμος όμως έχει τους δικούς του νόμους. Οι ιδιοκτήτες των κα
τοικιών άρχισαν να μην νοικιάζουν σπίτια. Θέλεις ν’ αγοράσεις — μάλιστα, για να νοικιάσεις 
χρειάζεται τεράστια προκαταβολή, έτι—  α  ενοικιαστές βρέθηκαν σε μεγαλύτερες δυσκολίες. 
Οι φτωχοί και καταπιεσμένα άρχισαν να βρίζουν τον Ουίΐΐίοί μαζί με το νόμο του που ψηφί
στηκε προς το συμφέρον τους. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Οι σοσιαλιστές όπως 
είναι γνωστό άρχισαν τη διακυβέρνηση της χώρας με την αύξηση των εισοδημάτων και των 
κοινωνικών παροχών. Στην πρώτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου στις 3 του Ιούνη 1981 
αυξήθηκαν με νόμο οι κατώτεροι μισθοί και τα μεροκάματα κατά 10% πράγμα που αφορού
σε 1.5 εκατ. εργαζόμενους, οι κατώτερες συντάξας αυξήθηκαν κατά 20%, η αύξηση περιέ
λαβε 2 εκατ. άτομα. Κατά 25% αυξήθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα πράγμα που αφορού
σε 3 εκατ. ανθρώπους.

Τα παραπάνω ήταν η αρχή ενός προγράμματος που αποσκοπούσε στη μίκρυνση των κοι
νωνικών ανισοτήτων. Γενικά μαζί με τα διάφορα άλλα επιδόματα, δόθηκαν στους μη προνο
μιούχους 35 δισεκατομμύρια φράγκα, είτε το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η δε
ξιά τότε προφήτευσε πως θάρθει η ώρα όλα αυτά να τα πληρώσουν πολύ ακριβά οι σοσιαλι
στές. Τα χρήματα αυτά πληρώνονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τις επιχειρή
σεις, πράγμα που είχε την επίδρασή του στον κρατικό προϋπολογισμό όπως και στην ελάτ
τωση των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων για αυτοχρηματοδότηση.

Οι αυξήσεις αυτές των εισοδημάτων ήταν όχι μόνο «σοσιαλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα 
ήταν η αρχή ανάπτυξης της οικονομίας σύμφωνα με τις κλασσικές κευνσιανές συνταγές. 
Δώσε στους ανθρώπους περισσότερα λεφτά ν’ αγοράσουν περισσότερα εμπορεύματα να προ- 
κληθεί ανάπτυξη της παραγωγής και σε συνέχεια των επενδύσεων. Όχι μόνο η γαλλική κυ
βέρνηση, αλλά και η πλειοψηφία των ειδικών πρόβλεπαν γρήγορη γενική ανάκαμψη της οι
κονομίας. Αυτό ήταν το σοβαρότερο λάθος, η ανάκαμψη σε ολόκληρο τον κόσμο δεν φάνη
κε, το 1981 η Γαλλία ήταν η μόνη χώρα που αύξησε τις αποδοχές, παντού στον ευρωπαϊκό 
χώρο ακολουθούνταν πολιτική λιτότητας και αυστηρής εισοδηματικής πολιτικής.

Σ’ αυτή την κατάσταση η Γαλλία έπαιξε το ρόλο της οικονομικής ατμομηχανής για την 
ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης.

Απλοποιώντας κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση μπορούμε να πούμε πως αυτά τα λε
φτά που πήραν οι Γάλλοι στα χέρια τους τα ξόδεψαν για ν’ αγοράσουν εισαγόμενα αγαθά. 
Όταν στη Γαλλία κάποιος αγοράζει μαγνητόφωνο, βίντεο, φωτογραφικές μηχανές είτε αυ
τοκίνητο ψάχνει δυτικογερμανικές και ιαπωνικές μάρκες. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Στο 
τέλος του 1982 το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου με το εξωτερικό έφθασε στο αστρονομι
κό ποσό των 93 δισ. φράγκων, από τα οποία σχεδόν το 1/3 ανήκει στη Δυτική Γερμανία 
και τα γενικά χρέη έφθασαν τα 300 δισ. φράγκα.

Η πρώτη σοβαρή διαρθρωτική μεταρρύθμιση που έγινε από τους σοσιαλιστές ήταν η εθνι
κοποίηση 12 μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων.

Αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης ήταν να περάσει κάτω από τον έλεγχο του κράτους το 
50% της γαλλικής βιομηχανίας. Έγινε αναδιοργάνωση της βιομηχανίας με τη δημιουργία αυ
τόνομων κλάδων που αγκάλιαζαν ολόκληρο τον παραγωγικό κύκλο από τις πρώτες ύλες 
ως το τελικό προϊόν.

Οι σοσιαλιστές πίστευαν πως οι δημόσιες επιχειρήσας θα είναι αποτελεσματικές και θα 
συμβάλουν στην εξάλειψη του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. Τα αποτελέσμα
τα όμως ήταν τελείως διαφορετικά, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν είχε κέρδη αλλά ήταν υποχρε
ωμένη να καλύπτει τα ελλείμματα των επιχειρήσεων. Τα ελλείμματα των δημόσιων επιχειρή
σεων, εκτός από τη χαλυβουργία που περνά βαθιά κρίση έφθασαν το 1,6 δισ. φράγκα ένα 
έλλειμμα δυο φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 1981.

Η κατάσταση ήταν τέτοια ώστε 1 χρόνο μετά την εθνικοποίηση ψηφίστηκε διάταγμα που 
επέτρεψε την είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου τόσο του ντόπιου όσο και του εξωτερικού στις



δημόσιες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να λειτουργούν με καπιταλιστικά κριτήρια. 
Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να συμφωνήσει στις απολύσεις εργαζομένων. Η αναδιάρθρωση 
της βιομηχανίας στηρίχτηκε σε αποδοτικές επενδύσεις που προκάλεσαν αύξηση της ανερ
γίας. Η ελάττωση όμως των εξόδων παραγωγής προς όφελος των κερδών δεν προκάλεσε 
αύξηση των επενδύσεων.

Για να σωθεί το ισοζύγιο πληρωμών οι σοσιαλιστές αναγκάστηκαν να κάνουν στροφή. Να 
εφαρμόσουν πολιτική λιτότητας και οικονομιών. Στην πολιτική ζωή εμφανίστηκε η έννοια 
«εξωτερικού περιορισμού». Ο τότε πρωθυπουργός Pierre Mauroy, τόνισε πως α  οικονομικές 
αλληλεξαρτήσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο είναι τόσο μεγάλες, ώστε η Γαλλία 
μόνη της δεν μπορεί να εφαρμόσει πολιτική που να διαφέρει διαμετρικά από τις άλλες καπι
ταλιστικές γειτονικές χώρες. Εδώ βλέπουμε πως παρουσιάστηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια στην 
εφαρμογή του προγράμματος των παραπέρα οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Η γαλλική αριστερά όπως το 1924 και το 1936 βρέθηκε σε αντιπαράθεση με τη δύναμη 
του χρήματος με την αντίσταση της άρχουσας τάξης που άρχισε να φοβάται τις συνέπειες 
των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που άρχισαν οι σοσιαλιστές.

Αρχισε σοβαρή φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό ακόμα πριν από τις προεδρικές εκλογές 
του 1981. Στις 11 του Μάη του ίδιου χρόνου την πρώτη μέρα μετά τη νίκη των σοσιαλιστών 
έπεσαν α  μετοχές στο χρηματιστήριο κατά 15%. Πάνω από 1 δισ. φράγκα έφυγαν στο εξω
τερικό. Σε λίγο έγινε γνωστό το σκάνδαλο «Paribus» ενός από τους μεγαλύτερους στον κό
σμο χρηματιστικούς ομίλους με ισολογισμό που ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 288 δισ. 
φράγκων. Ο επίλογος ήταν η δίκη που έγινε δυο χρόνια αργότερα ενάντια στον όμιλο.

Η λύση ορισμένων οικονομικών προβλημάτων αποδείχθηκε πως είναι όχι μόνο δύσκολη 
αλλά απλούστατα αδύνατη. Πρώτα απ’ όλα η ελάττωση της ανεργίας. Οι σοσιαλιστές ήταν 
βέβαιοι πως θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Ο Μιτεράν κριτικάροντας τον αντίπαλό 
του Ζισκάρ Ντ. Εσταίν τόνιζρ: εάν κύριε θα μείνετε στην εξουσία αυτό σημαίνει πως οι άνερ
γοι θα φθάσουν στο 2,8 εκατ., τότε ήταν μόνο 1,7 εκατ. Σε λίγο όμως έγινε ο ίδιος μάρτυρας 
αυτού που καθόλου δεν περίμενε.

Η αντίθεση μεταξύ της σοσιαλιστικής κυβέρνησης και των συνδικάτων, τα οποία υποστή
ριζαν τους σοσιαλιστές, άρχισε όταν η κυβέρνηση συμφώνησε είτε αναγκάστηκε να συμφω
νήσει με τις απολύσεις από τη δουλειά χιλιάδων εργαζόμενων, από τη χαλυβουργία, ανθρα- 
κορυχεία, αυτοκινητοβιομηχανία. Τα συνδικάτα αυτό το θεώρησαν «προδοσία» η κυβέρνη
ση εξηγούσε πως δεν υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να διατηρήσει τις προβληματικές 
επιχειρήσεις, όσο περισσότερο επιδοτούνται από τον προϋπολογισμό τόσο πιο δραματική θα 
είναι η χρεωκοπία τους.

Είναι καλύτερα τα χρήματα που δίνονται σ’ αυτό που δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί να 
δοθούν για νέες αποδοτικές επενδύσεις. Όλα αυτά μπορεί να είναι σύμφωνα με τη λογική, 
όχι όμως με τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους και περνούν στο ταπεινωτικό επί
δομα του άνεργου.

Η εθνικοποίηση που θεωρούνταν η ατμομηχανή των νέων επενδύσεων, όπως και το πρότυ
πο δημιουργίας νέων κοινωνικών σχέσεων στα εργοστάσια δεν έφερε τα αναμενόμενα απο
τελέσματα. Σχεδόν οι εθνικοποιημένες επιχειρήσεις ως επί το πλείστον οι υπερχρεωμένες, 
άρχισαν να ελαττώνουν τα ελλείματά τους, αλλά οι κομμουνιστές π.χ. πολλές φορές κατήγ
γειλαν το γεγονός ότι ο κοινωνικός εργοδότης εφαρμόζει τα ίδια οικονομικά κριτήρια όπως 
και ο καπιταλιστής. Πώς όμως μπορούσε να γίνει διαφορετικά ρωτούσαν οι διευθυντές των 
επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν το συναγωνισμό στην αγορά; με δυο λόγια μπορούμε να 
πούμε πως μετά από ορισμένες αλλαγές στο πρωταρχικό πρόγραμμα της σοσιαλιστικής κυ
βέρνησης, η κυβέρνηση εγκαταλείπει τις μεταρρυθμιστικές φιλοδοξίες και άρχισε να «χειρί
ζεται την οικονομία» είτε καλύτερα να «χαρίζεται την κρίση» θα τονίσουν οι κομμουνιστές, 
οι οποίοι τον Ιούλη του 1984 εγκατέλειψαν την κυβέρνηση κατηγορώντας την πως το πρό
γραμμά της δεν διαφέρει σε τίποτα από τα προηγούμενα των άλλων κυβερνήσεων.

Ο Ζωρζ Μαρσαί κατηγορούσε τους σοσιαλιστές πως δεν είναι σε θέση να εξοικονομήσουν



τα απαραίτητα μέσα για την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Μη λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι κομμουνιστές μαζί με τους σοσιαλιστές κυβέρνησαν τη χώρα τρία ολόκληρα 
χρόνια.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Γαλλίας πραγματοποίησε αλ
λαγές και σε πολλούς άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, έγιναν μια σειρά νομοθετικές πρά
ξεις που αφορούν τις υποχρεωτικές διαπραγματεύσεις κάθε χρόνο με τις επιχαρήσεις για τις 
συνθήκες εργασίας, δικαίωμα των εργαζόμενων να συναποφασίζουν για την οργάνωση της 
δουλειάς, μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση, κατάργηση των ειδικών δι
καστηρίων, κατάργηση της θανατικής ποινής, πολλές αλλαγές για την καλυτέρευση της θέ
σης της γυναίκας στην κοινωνική ζωή, φιλελεύθερη πολιτική απέναντι στους ξένους κ.λπ. 
αυτά όλα όμως φαίνεται πως έχουν μικρότερη σημασία το σοβαρότερο είναι σήμερα η κατά
σταση της τσέπης του καθενός.

Η Γαλλική κυβέρνηση από το 1982 άρχισε μια αντιπληθωριστική πολιτική όπως και ελάτ
τωση των δημοσίων δαπανών, αυτό προκάλεσε ελάττωση του πληθωρισμού στο 5%. Αυτό 
μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Αν όμως ο πληθωρισμός ελαττώθηκε σοβαρά, οι τιμές των προϊόν
των στις γειτονικές χώρες με τις οποίες βασικά έχει τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις 
η Γαλλία είχαν πτώση, πράγμα που δεν βοήθησε στην ανταγωνιστικότητα των γαλλικών 
προϊόντων. Η πτώση του πληθωρισμού έγινε σε βάρος των εργαζόμενων. Από το 1983 τα 
πραγματικά εισοδήματα έπεσαν κατά 4,2% ενώ την ίδια περίοδο τα κέρδη των βιομηχάνων 
αυξήθηκαν κατά 3,2% χωρίς όμως αυτό να προκαλέσει αύξηση των επενδύσεων και τη δη
μιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Έτσι η προτεραιότητα που δόθηκε από τη κυβέρνηση της αριστερός όταν βρέθηκε στην 
εξουσία στα προβλήματα της απασχόλησης και ελάττωσης της ανεργίας εγκαταλείφθηκε. 
Πρωταρχικός σκοπός θεωρήθηκε αργότερα η αντιπληθωριστική πολιτική. Το πρωταρχικό 
σύνθημα διατήρησης του αριθμού των ανέργων κάτω από το 2.000.000 αποδείχθηκε ουτοπία. 
Το 1985 ο αριθμός των προσώπων που ζητούσαν εργασία έφθασε τα 2.500.000. Η ανεργία 
αυξήθηκε κατά 3 βαθμούς φθάνοντας το 11% στις αρχές του 1986. Είναι χαρακτηριστικό 
πως ανάμεσα στους ανέργους αυξάνει ο αριθμός αυτών που αναζητούν εργασία σε μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Αυτοί που ψάχνουν για εργασία πάνω από ένα χρόνο, αποτελούν το 40% 
των ανέργων. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν επίδομα ανεργίας 40 φράγκα την ημέρα. Το σο
βαρότερο πρόβλημα είναι σήμερα η έλλειψη προοπτικών για την απασχόληση των νέων.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση στις τελευταίες εκλογές δέχτηκε τις επιθέσεις τόσο της δεξιάς 
όσο και του ΚΚ Γαλλίας. Η κριτική της αντιπολίτευσης ιδιαίτερα αφορούσε: το δημόσιο το
μέα που όχι μόνο δεν έγινε η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της οικονομίας αλλά αντίθετα 
συνέβαλε στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Την έλλειψη ισορροπίας στις εξω
τερικές ανταλλαγές της χώρας που δεν βοήθησε να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες διαρθρω
τικές αλλαγές στη βιομηχανία. Τη μικρή ελάττωση του πληθωρισμού σε σύγκριση με τις γει
τονικές χώρες. Την μη επίλυση του σοβαρότερου προβλήματος της ανεργίας.

Στην πραγματικότητα άρχισε στη Γαλλία μια νέα περίοδος αβεβαιότητας λόγω των νέων 
συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων που δεν είχε προηγούμενο στις κυβερνήσεις της 5ης 
Δημοκρατίας. Ο Μιτεράν παραμένει στο προεδρικό μέγαρο στο κοινοβούλιο δεν υπάρχει μια 
αντίπαλη πλειοψηφία.

Το σύνταγμα της 5ης Δημοκρατίας κομμένο και ραμένο στο ανάστημα του στρατηγού 
Ντε Γκωλ δημιουργεί τις συνθήκες επιβολής του Προέδρου στην κυβέρνηση. Στην πραγματι
κότητα όμως άλλη η περίοδος και το ανάστημα του ντε Γκωλ και άλλο η περίοδος και το 
ανάστημα των άλλων προέδρων της δημοκρατίας.

Στη Γαλλία σήμερα έχει ήδη δημιουργηθεί η αντίθεση μεταξύ των δυο πόλων εξουσίας. 
Όπως φαίνεται ο Μιτεράν δεν είναι διατεθειμένος να παίξει μόνο διακοσμητικό ρόλο. Στη 
Γαλλία αρχίζει περίοδος συγκατοίκησης (νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο), συγκατοίκηση 
η οποία μπορεί να διατηρείται με συνεχείς συμβιβασμούς είτε συγκατοίκηση με συγκρούσεις 
και δημιουργίες συνταγματικών προβλημάτων. Το τι θα γίνει θα το δείξρι το μέλλον.



Β ΙΒ Λ ΙΟ  Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Η

Το έργο του Rousseau έπαιξε απο
φασιστικής σημασίας ρόλο για την 
προώθηση των κοινωνικών επιστημών 
κατά τον 18ο αιώνα μαξί με τα έργα 
των Εγκυκλοπαιδιστών (Diderot, Βολ- 
ταίρου, κ.ά.). Ιδιαίτερη είναι η προ
σφορά του στον τομέα της πολιτικής 
επιστήμης με το έργο του το «Κοινω
νικό Συμβόλαιο» (1762), το οποίο θε
ωρείται ένα από τα κλασσικά έργα 
της πολιτικής. Με το έργο αυτό, ο 
Rousseau τάσσεται αντίθετος με το μο
ναρχικό απολυταρχικό κράτος και 
κηρύσσεται υπέρ ενός κράτους που θα 
εγγυάται τα αστικά δημοκρατικά δι
καιώματα· τοποθέτηση πολύ πιο 
προοδευτική απ’ τους ιδεολόγους της 
αστικής τάξης της εποχής του, που υ- 
πέστειλαν τη σημασία των δημοκρα
τικών ελευθεριών.

Οπωσδήποτε, οι πολιτικές αντιλή
ψεις του Rousseau εντάσσονται στα 
πλαίσια των ευρύτερων ιδεολογικών 
ρευμάτων της εποχής του. Έτσι οι 
ντεϊστικές φιλοσοφικές απόψεις τους 
(Ντεϊσμός: θεωρία που παραδέχεται 
την ύπαρξη του Θεού μόνο σαν πρω
ταρχικού, απρόσωπου αίτιου του κό

Σύντομη αναδρομή 
στο έργο του Ζαν Ζακ Ρουσσώ

του Βασίλη Ντακούμη

« Ο  άνθρω πος γεννιέται ελεύθερος κα ι παντού βρ ί

σ κετα ι μέσα στα  σίδερα. Α ν  κάπο ιος θεω ρεί τον εαυτό  

του αφέντη των άλλων, αυτό δεν σημαίνει π ω ς  δεν εί

ναι περ ισσότερο σ κ λ ά β ο ς  από  κείνους».
Ζαν - Ζ α κ  Ρουσσώ

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, Β ΙΒ Λ . Λ  , ΚΕΦ. 1)

σμου· το σύμπαν κυβερνάται από τους 
φυσικούς νόμους (Τσέρμπουρυ 
(1583-1648) - Σαρτέμπουρυ (1671-1713) 
- Βολταίρος - Ρουσσώ, κ.ά.) επηρεά
ζουν την πολιτική αντίληψή του, π.χ. 
περί σχέσεων Θεού, δύναμης, δίκαιου: 
ο Rousseau λέει: «Κάθε δύναμη προ
έρχεται απ’ το Θεό... η δύναμη δεν δη
μιουργεί δίκαιο και μονάχα στις νόμι
μες δυνάμεις είμαστε υποχρεωμένοι 
να υπακούμε. Έτσι το πρωταρχικό 
πρόβλημα ότι το δίκαιο θεμελιώνεται 
πάνω σε συμφωνίες εξακολουθεί να 
παρουσιάζεται».

Εκτός απ’ τα ιδεολογικά ρεύματα 
της εποχής του που επηρέασαν σαφώς 
τον Rousseau, η πολιτική του φιλοσο
φία επηρεάσθηκε κυρίως απ’ το ορι
σμένο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας 
που διαμορφώθηκε στην εποχή του 
απ’ τον Montesquieu με το έργο του 
«Το πνεύμα των νόμων». Σ’ αυτό το 
έργο διατυπώνεται η ιδεαλιστική - ντε- 
τερμινιστική αντίληψη του συγγραφέα 
για την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστο
ρίας: «Η εξέλιξη υπακούει σε νόμους 
που είναι οι αναγκαίες σχέσεις που 
προέρχονται απ’ τη φύση των πραγ
μάτων. Οι νόμοι κυριαρχούν και στην 
περιοχή των κοινωνικών σχέσεων».

Η κυριαρχία του λογικού, της δι
καιοσύνης, της ηθικότητας στα βασι
κά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ε
λευθερίας, για να είναι αυτή πολιτική



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ελευθερία, γενεσιουργό αίτιο του πο
λιτικού φαινόμενου, φανερώνουν έναν 
ιδεαλισμό, μη ικανό να αντιληφθεί τις 
αντικειμενικές, στα δοσμένα ιστορικά 
επίπεδα ανάπτυξής τους, κοινωνικές 
- παραγωγικές σχέσεις, που αυτές κα
θορίζουν και το περιεχόμενο της δι
καιοσύνης, της ηθικής, τα όρια της ε
λευθερίας, το επίπεδο ανάπτυξης του 
ανθρώπινου λογικού και της ανθρώπι
νης γνώσης.

O Rousseau πίστευε, ότι η εμφάνι
ση του κράτους είναι αποτέλεσμα της 
συνειδητής θέλησης των ανθρώπων, 
χωρίς να κατανοεί την ταξική φύση 
και προέλευση του κράτους. Το ιδα
νικό κράτος γι’ αυτόν είναι όταν υπάρ
χει δημοκρατία και πραγματική ισό
τητα που μόνο μέσα στα πλαίσια αυ
τών των αξιών εναρμονίζεται η θεω
ρία της πολιτικής με την πολιτική 
πράξη που στηρίζονται σ’ ένα ολοκλη
ρωμένο σύστημα επιστημονικών υπο
θέσεων - αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
πείρας. Στα πλαίσια αυτού του δημο
κρατικού κράτους εκφράζεται η «Γε
νική θέληση» με τη μορφή της άμεσης 
δημοκρατίας, πράγμα που προϋποθέ
τει το δημοκρατικό κράτος νάναι μι
κρή πολιτική κοινότητα. Οι αντιλή
ψεις αυτές ávai αποτέλεσμα της κυ- 
ριάρχουσας παραγωγικής αντίληψης 
της εποχής του, ότι η προέχουσα πη
γή πλούτου είναι η αγροτική οικονο
μία, αντιλήψεις που όπως είναι φυσι
κό δεν έφεραν τη σφραγίδα της μετέ- 
πειτα τεχνολογικής προόδου. Το πε
ριεχόμενο όμως αυτών των αντιλήψε
ων είναι σαφώς επαναστικό για την ε
ποχή του, κι έπαιξε οπωσδήποτε κα
θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της α
στικής δημοκρατικής επανάστασης 
στα κλασσικά τότε κέντρα της Ευρώ
πης.

Και πράγματι, η ιστορία έδειξε ότι, 
η σύγκρουση μεταξύ των αποκεντρω
μένων πόλεων - πόλων οικονομικής 
δύναμης και ειδικότερα, των νέων α

στικών στρωμάτων βιοτεχνών, εμπό
ρων κ.ά., και των κεντρικών ηγεμό
νων με την αυλή τους απ’ την άλλη με
ριά είχε σαν ένα απ’ τα αιτήματά τους 
τη συμμετοχή των αστών στη διοίκη
ση της χώρας τους- με τον καιρό το 
αίτημα αυτό για συμμετοχή στην πο
λιτική εξουσία πήρε τη μορφή σύγ
κρουσης μεταξύ της μορφοποιημένης 
αστικής τάξης των πόλεων που ήθελε 
μια αποκεντρωμένη διοίκηση (για να 
την ευνοεί πολιτικοδιοικητικά και να 
την εξυπηρετεί οικονομικοτεχνικά) μα 
συγχρόνως και μια εθνική αστικοδη- 
μοκρατική ενότητα ενάντια στους φε
ουδάρχες που επέβαλαν φορολογίες 
και κατακερμάτιζαν τον ενιαίο, αναγ
καίο για την αστική αγορά και παρα
γωγή χώρο.

Έτσι λοιπόν, η ιστορική εξέλιξη με
τάβασης απ’ την φεουδαρχία στον κα
πιταλισμό ávai αυτή που εξηγεί τον 
συνδυασμό της οικονομικής ανισότη
τας με τη δημοκρατία και το φιλελευ
θερισμό στα πλαίσια του αντιπροσω
πευτικού πολιτεύματος κι όχι της ά
μεσης δημοκρατίας, σε μεγάλα εθνι
κά κράτη κι όχι μικρές πολιτικές κοι
νότητες. Όλα αυτά βέβαια, δεν σημαί
νουν ότι η αντίληψη του Rousseau πε
ρί «Γενικής θέλησης» είναι μια ουτο- 
πιστική πολιτική σύλληψη· αντίθετα 
σημαίνουν, ότι αυτή η αντίληψη προ
σαρμόστηκε στις κατοπινές εξελίξεις.

O Rousseau άσκησε σκληρή κριτι
κή κατά της φεουδαρχικής τάξης 
πραγμάτων. Η αιτία της ανισότητας, 
λέει, είναι η ατομική ιδιοκτησία. Εν
τούτοις, δεν ζητά την κατάργηση της 
ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά μόνο την 
κατάργηση της μεγάλης ιδιοκτησίας 
για να μπει στη θέση της η μικρή ιδιο
κτησία. Εξάλλου, τέλος, η αντίληψη 
του Rousseau για το κράτος, παρά τα 
βασικά στοιχεία λαϊκής κυριαρχίας, 
δεν ήταν τίποτε άλλο από μια αντίλη
ψη για ένα εξιδανικευμένο αστικό 
κράτος.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΙΝΑ: Στην αναζήτηση 
μιας νέας ισορροπίας

του Κ.Β. Σωτηρέλη

Η μεταρρυθμιστική περίοδος στη μεταμα- 
οϊκή Κίνα που αρχίζει τυπικά την επόμενη του 
θανάτου του κινέζου ηγέτη, αξιολογείται ήδη 
στις αναλύσεις πολλών διεθνολόγων σαν το γε
γονός που σφραγίζει τον ευαίσθητο χώρο της 
νοτιοανατολικής Ασίας, στην εκπνοή του αιώ
να μας.

Ο άνεμος εκσυγχρονισμού που πνέει στη χώ
ρα αυτή, προδιαγράφει την απαρχή ανακατα
τάξεων σε μια περιοχή αμφίβολης σταθερότη
τας, εργαστήρι απορρόφησης αλλά και μετα
μόρφωσης πολιτικών συστημάτων, ιδεών, θρη
σκευτικών δογμάτων και πολιτιστικών αξιών. 

Οι τελευταίες ριζοσπαστικές αλλαγές που δρομολο
γούνται στη χώρα του Τενγκ-Ξιάο-Πινγκ, είτε πρόκειται 
για τις βαθειές τομές σ’ όλα τα επίπεδα της οικονομι
κής και κοινωνικής ζωής, είτε για την πρόσφατη ανα
ζωογόνηση του πολιτικού ηγετικού δυναμικού, δείχνουν 

ότι στο Μαυσωλείο όπου αναπαύεται το σώμα του «μεγάλου τιμονιέρη» θα τον συντροφεύ
ουν μόνιμα πλέον, πολλές θέσεις και σκέψεις του, που για 30 περίπου χρόνια, αποτελούσαν 
τον τρόπο ζωής αλλά και την ασφαλή πυξίδα της μελλοντικής πορείας ενός δισεκατομμυ
ρίου Κινέζων.

Η πτώση του Ν. Κρουτσώφ, το 1964, ήταν ένα ξάφνιασμα για τη διεθνή κανή γνώμη και 
η αποχώρησή του φαινόταν να έχει μεγαλύτερη σημασία, από την άνοδο στην εξουσία μιας 
ομάδας και όλοι περίμεναν να διασφαλίσει απλά και μόνο μια μεταβατική περίοδο.

Το ίδιο μπορεί να ισχυρισθεί κανείς, τηρουμένων των αναλογιών, και για τη μεταμαοϊκή 
περίοδο.

Η σχετικά γεροντοκρατική ηγεσία που αναλάμβανε με το θάνατο του Μάο (1976) αναμε- 
νόταν να πληρώσει το κενό μιας μεταβατικής εξέλιξης κατά την οποία η χώρα, παρά τα 
επιμέρους επιτεύγματα, δύσκολα θα «ξεκολλούσε» απ’ τον ιδεολογικοπολιτικό δογματισμό 
της Μαοϊκής σκέψης και της κοινωνικοοικονομικής καθυστέρησης.

Μια νέα εποχή αρχίζει μετά το 1978, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι η εσωτερική 
σταθερότητα, η έντονη αποπροσωποίηση της εξουσίας, οι πολιτικοκοινωνικές μεταρρυθμί
σεις και ο διεθνής επαναπροσδιορισμός της Κίνας σαν αποφασιστικής και βαρύνουσας δύ- 
ναάηζ> όχι μόνο στο ζωτικό χώρο της Ν.Α. Ασίας, αλλά και σε ευρύτερες, γεωπολιτικής σπου- 
δαιότητας, περιοχές του πλανήτη.

Η 3η σύνοδος της κεντρικής επιτροπής του κινέζικου Κ.Κ. επιβεβαιώνει τη ρήξη μεταξύ 
των 2 ισχυρών ανδρών: Τενγκ-^,ιάο-Πινγκ και Χούα-Κούοφενγκ, αποτελεί δε την έναρξη της 
απομαοποίησης, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί το θεαματικό αναπροσανατολισμό των προ
τεραιοτήτων της εσωτερικής κινεζικής πολιτικής.

Από το 1979, με το λεγόμενο «Σύστημα ευθύνης» το κράτος θέτει σε εφαρμογή το περίφη
μο «φαν τσουάν» , τη «μεταφορά των αποφάσεων» με το οποίο οι κοινότητες, τα αγρο
κτήματα, τα εργοστάσια αποφασίζουν μόνα τους για τις οικονομικές τους δραστηριό
τητες.

Το σύστημα των «λαϊκών επιτροπών», εκφραστής της καταλυτικής κομματικής πα
ρουσίας, εξαρθρώνεται στην πράξη από το 1981. Κάθε αγροτική οικογένεια συνάπτει 
απ’ ευθείας συμβόλαιο με το κράτος και μπορεί με την επίτευξη του μεριδίου που της 
αναλογεί, να αναπτύξει καλλιέργειες, πουλώντας τα πλεονάσματα παραγωγής σε ελεύ
θερες αγορές, που επιτρέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις.

«Η «σιωπηρή» αυτή επανάσταση εξαπλώθηκε ταχύτατα και αφορούσε το 4% των οι-



κογενειων αυτών. Το 1980, το 65% το 1981, το 80% το 1982 και σχεδόν το σύνολό τους 
το 1983»*2.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτέλεσε φοβερή εμπειρία για τα αγροτικά στρώματα που εί
δαν τα εισοδήματά τους να αυξάνεται περισσότερο από 10% το χρόνο.

Ανάλογες προσπάθειες στη Βιομηχανία με την ενθάρρυνση της ελεύθερης διαχείρη- 
σης, δημιούργησε προβλήματα στην ακονομική εξέλιξη της χώρας.

Πολλές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, πραγματοποίησαν επενδύσεις σε τομείς μεγά
λης ζήτησης όπως η κατασκευή κατοικιών, γεγονός που αύξησε ας επενδύσεις στο χώ
ρο αυτό 14% το 1983, ενώ το επίσημο πλάνο πρόβλεπε 4%. Η αντίδραση των αρχών 
ήταν δοικητικής φύσης και υλοποιήθηκε με την κατάργηση 5.000 αδειών νέων μονάδων 
παραγωγής.

Ωστόσο η κρατική επέμβαση στην οικονομική ζωή της χώρας περιορίζεται προοδευ
τικά.

Ο κεντρικός προϋπολογισμός μειώνει αισθητά τις πιέσεις του. (Αντιπροσώπευε το 1983 
το 1/4 του εθνικού ασοδήματος - 1978: 37%).

Ανάλογος περιορισμός διακρίνει το κράτος και στον επενδυτικό τομέα.
Αντίθετα ο κοινωνικός του ρόλος γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός. Δύο εκστρα

τείες καταστολής της εγκληματικότητας, που γνωρίζει ιδιαίτερη «άνθηση» το 1983, κα
λύπτουν όλο το κινεζικό έδαφος με απολογισμό, περισσότερα από 6.000 θύματα προκα- 
λώντας, όχι τόσο στο εσωτερικό, αλλά στο διεθνή χώρο, έντονες αντιδράσεις.

Το ίδιο χρονικό διάστημα η εκστρατεία ενάντια στην «πνευματική μόλυνση» θορύβη
σε και αυτόν ακόμα τον πρωθυπουργό της γειτονικής Ιαπωνίας που δημόσια εκδήλωνε 
τις ανησυχίες του για τις συνέπειες του «ανοίγματος» αυτού. Με νωπές τις μνήμες της 
«πολιτιστικής επανάστασης» πολλοί παρατηρητές επεσήμαιναν την απαρχή νέων επι
χειρήσεων με εκατόμβες θυμάτων στο βωμό της «ιδεολογικής κάθαρσης».

Οι δυτικές επιρροές βρέθηκαν στο στόχαστρο του κινήματος αυτού, επιφορτισμένου 
να αποτρέψει την κοινωνική, πολιτιστική και ηθική αλλοτρίωση του κινέζου πολίτη.

Φαίνεται ότι η ηγεσία του Πεκίνου σε μια προσπάθεια διασφάλισης των λεπτών ισορ
ροπιών στο εσωτερικό του κόμματος ήθελε να αμβλύνει τις ανησυχίες της αριστερής 
πτέρυγας για τα φιλελεύθερα ανοίγματά της, κάνοντας για άλλη μια φορά επίδειξη «κο- 
σμογονικού πραγματισμού»*3 που την διακρίνει τελευταία σ’ όλες τις εκφάνσεις της πο
λιτικής της συμπεριφοράς.

Εγγενείς αδυναμίες τροχοπεδούν το βάθεμα των μεταρρυθμίσεων και συνιστούν το 
καίριο πρόβλημα της οικονομικής αναπτυξιακής προσπάθειας. Η ενεργειακή εξάρτηση 
της χώρας, η ανεπάρκεια σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής των εργοστασίων και των 
ορυχείων, το απαρχαιωμένο σύστημα μεταφορών απορρόφησαν γιγάντιες επενδύσεις με 
αποτέλεσμα τη μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας.

Η κινεζική αγορά όμως ενορχηστρώνεται ολοένα και περισσότερο στο ρυθμό του οι
κονομικού εκσυγχρονισμού. Δημισυργούνται ζώνες σε πολλά σημεία της κινέζικης επι
κράτειας που με την κατάλληλη θεσμική υποδομή δέχονται την εγκατάσταση ξένων βιο
μηχανιών με εξαγωγικούς στόχους.
«Η Κίνα έγινε το 1983 η δεύτερη, μετά τη Σαουδική Αραβία, παγκόσμια εξαγωγική δύ
ναμη, μεταξύ των μη βιομηχανικών χωρών, πουλώντας προϊόντα υφαντουργίας και άλ
λες πρώτες ύλες.

Το εξωτερικό χρέος της χώρας παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (3 δισ. δολ.) 
ενώ το εμπορικό της ισοζύγιο παρουσιάζεται πλεονασματικό»*4.

Οι σημαντικές αλλαγές που έγιναν τελευταία στην Κεντρική Επιτροπή του κινεζικού 
Κ.Κ. με την τοποθέτηση νέων στελεχών στις τάξεις αποσκοπεί όχι μόνο στη βιολογική 
ανανέωση του κόμματος αλλά και την ποιοτική, με την είσοδο εξειδικευμένων μελών 
με πανεπιστημιακή μόρφωση.

«Είναι καθήκον στρατηγικής σημασίας να γίνει νεότερη η κεντρική ηγεσία του κόμ
ματος, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ζωτικότητα της υπόθεσης του κόμματος και να υπάρ
ξει ανταπόκριση στις ανάγκες του για μια δουλειά που γίνεται όλο και πιο δύσκολη», 
αναφέρει έκθεση την οποία ενέκρινε η συνδιάσκεψη του κόμματος*5.

Εξωτερικοί προσανατολισμοί
Στο διεθνή πολιτικό χώρο η κινεζική συμπεριφορά δεν έχα να επιδείξει ανάλογες με 

τους εσωτερικούς εκσυγχρονισμούς θεαματικές αναθεωρήσεις. Οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ



μετά την επίσημη αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων (1979) γνώρισαν ο
ρισμένες επικίνδυνες διακυμάνσεις, που προς στιγμή φάνηκαν να διαταράσσουν την ο
μαλή βελτίωση των σινο-αμερικανικών σχέσεων.

Το πολιτικό άσυλο που δόθηκε από τις ΗΠΑ στην κινέζα τεννίστρια Χου-Να, τον 
Απρίλη του 1983, η υπόθεση πώλησης όπλων στην Ταϊβάν τον Ιούλη της ίδιας χρονιάς, 
περιέπλεξε επικίνδυνα την προοδευτική προσέγγιση των 2 χωρών.

Όμως το ταξίδι του υπουργού άμυνας,των ΗΠΑ Γκάσπαρ Ουαϊνμπέργκερ το Σεπτέμ
βρη του ’83, άμβλυνε τις αντιθέσας και για πρώτη φορά οι ΗΠΑ δέχτηκαν την αρχή 
πώλησης στην Κίνα τελειοποιημένων αντιαεροπορικών και αντιαρματικών όπλων.

Ακολούθησαν οι επισκέψεις του Ζάο-Ζιγιάνγκ στην Ουάσινγκτον το Γενάρη του 1984 
και του Προέδρου Ρήγκαν στο Πεκίνο τον Απρίλη του ’84, γεγονός που επιβεβαίωσε 
την επιστροφή στην ομαλότητα.

Με τη Σ.Ε. εντείνονται οι προσπάθειες μιας σταδιακής βελτίωσης των σχέσεων των 
2 χωρών, με την έναρξη τον Οκτώβρη του 1983 της 3ης συνόδου των διμερών συνομι
λιών.

Η υπόθεση του Αφγανιστάν, της Καμπότζης, οι συνοριακές διεκδικήσεις, ιεραρχούν
ται σαν πρωταρχικές ορατές διαφορές των 2 χωρών, που σε πολλές περιπτώσεις ενι
σχύουν την αντισοβιετική ρητορική της κινεζικής ηγεσίας, χωρίς όμως να θυμίζουν την 
οξύτητα της Μαοϊκής περιόδου.

Αξιοσημείωτο είναι και το άνοιγμα της Κίνας προς τη Γαλλία και την Αγγλία.
Η επίσκεψη του Προέδρου Μιττεράν το Μάη του 1983, επέτρεψε την κατάληξη των 

συνομιλιών μεταξύ των 2 χωρών, για την πώληση από τη Γαλλία ενός μέρους του κεν
τρικού πυρηνικού αντιδραστήρα με προορισμό εγκατάστασης την Καντώνα (το υπόλοι
πο μέρος ανέλαβε η Αγγλία).

Μέσα στο 1984-85 έκλεισε και η υπόθεση του Χονγκ-Κονγκ που αποτελούσε το μήλο 
της έριδος των σινο-βρεττανικών σχέσεων.

Η Βρεττανική αυτή αποικία από το 1997 θα περιέλθει στην εδαφική κυριαρχία της 
Κίνας. Ο Χου-Ζιατούν, διευθυντής του πρακτορείου «Νέα Κίνα» στο Χονγκ-Κονγκ σχο
λιάζοντας την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στις 10 Γενάρη του 1984 δήλωνε:

«Με την επανάκτηση της κυριαρχίας μας το 1997, το παρόν καπιταλιστικό σύστημα 
του Χονγκ-Κονγκ θα διατηρηθεί όπως ακριβώς αυτό λειτούργησε τα τελευταία 50 χρό
νια»*6.

Συμπεραίνοντας και σε μια προσπάθεια σχηματοποίησης των εξωτερικών προσανα
τολισμών της μεταρρυθμιστικής Κίνας, θα λέγαμε ότι αυτοί είναι:

I. Διατήρηση μιας λογικής απόστασης, από τις 2 υπερδυνάμεις, της πυρηνικής απο
τρεπτικής της δύναμης

II. Ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής της ικανότητας απέναντι στι 2 υπερδυνά- 
μεις και ανάπτυξη πολιτικής, ίσης απόστασης, από αυτές.

III. Αύξηση της επιρροής της στο χώρο των αδεσμεύτων και ταυτόχρονη ενεργοποίη
ση της πολιτικής τους δραστηριότητας στο διεθνή χώρο

IV. Έντονη παρουσία και επιρροή σε διεθνή προβλήματα και ιδιαίτερα στον ευαίσθη
το γεωστρατηγικό χώρο της Ν.Α. Ασίας.

Η Κίνα του Τενγκ-Ξιάο-Πινγκ έχει δεσμευτεί σε μια πορεία, με απρόβλεπτες, τουλά
χιστον βραχυπρόθεσμα, εσωτερικές και εξωτερικές ανακατατάξεις.

Το κινεζικό πλοίο είναι ικανό να προσπεράσει ανέπαφο τη Χάρυβδη-δράση και τη 
Σκύλα-αντίδραση; Γάλλος συγγραφέας τιτλοφορούσε, πριν αρκετά χρόνια, ένα βιβλίο 
του-έρευνα: «όταν η Κίνα ξυπνήσει». Μήπως βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο μιας θεα
ματικής αφύπνισης;

* Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΙΝΑ 1985 - 
ΑΡΘΡΟ: ΤΑ ΝΕΑ 10.9.1985 (σελ. 23)

*2 JACQUES GRAVEREAU: CHINE DELICATS EWUIL1BRES - ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ :
L’ ETAT DU MONDE 1984 - EDITIONS LA DECOUVERTE (σελ. 114)

*3 YVES CHEVRIER: Les réformes en Chine ou la strategie du contournement, POLITIQUE ETRANGERE (σελ. 120)

*4 Jacaques Granereau: βλ. προηγ. (σελ. 118 - 119)
*5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 23.9.1985 (σελ. 44)

*6 Jacques Gravereau: βλ. προηγ. (σελ. 119)





0  δημοσιογράφος Γιώργος Γάτος έστειλε στην ΣΟ.ΘΕ.Π. 
ης εντυπώσεις του από την επίσκεμή του στη Μάλτα.

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία του με τον Πρωθυπουργό 
της Μάλτας, Καρμένο Μπονίτσι, που συνεχίζει μ’ επιτυχία τον αγώνα 

του Ντο Μίντοφ.

Η  ΣΟ.ΘΕ.Π. πιστεύει όπ οι εμπειρίες και οι αγώνες του Λαού της Μάλτας 
για απαλλαγή από τα δεσμό της εξάρτησης χρειάζεται να μελετηθούν 

με προσοχή και ν’ αντληθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα ικανά να βοηθήσουν ης δικές μας προσπάθειες 
για το σοσιαλισπκό μετασχηματισμό της Ελληνικής Κοινωνίας.

Η  σύνταξη

ΜΑΛΤΑ: ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

του Γιώργου Γάτου

Ένας γκρίζος, κατάξερος απότομος βράχος στη μέση της θάλασσας όλη κι όλη η Μάλτα. 
Ένας βράχος - φρούριο, από παλιά τείχη και πολεμίστρες μιας άλλης εποχής, κάπου στη 
μέση ανάμεσα σε Ιταλία και Νότια Αφρική.

Μάλτα - Γκότζο - Κάμινο, τρία όλο κι όλο ξερά πέτρινα νησιά ολόκληρη η επικράτεια. 
Διακόσιοι ενενήντα πέντε κοντά χιλιάδες κάτοικοι στο πρώτο, Εικοσιτρείς χιλιάδες περί
που στο δεύτερο, κάποιοι μαράδες στο τρίτο - τ’ όλο Τριακόσιες είκοσι κοντά χιλιάδες 
μυχές ο λαός της.

Βιγλάτορας της Μεσογείου το νησί, στα χέρια των κάδε φορά δυνατών της ιστορίας. 
Και ο λαός κληρονόμος της ιστορίας αυτής - αυτόχδονη επιμειξία από Αραβες, Σικελούς, 
Σπανιόλους, Νορμανδούς, ποικιλόνυμους ιππότες του τάγματος των Ιωαννιτών.

Στους στενούς πλακόστρωτους δρόμους της Βαλέτα και της παλιάς μεσόγειας ακρόπο- 
λις Μαντίνα, μέσα από τα παλιά ογκώδη κτήρια — φρούρια, τις βαριές πύλες και τα σιδε
ρόφραχτα παραθύρια, τις πολεμίστρες και τις καστρόπορτες και κείνα τα πολύχρωμα με
σαιωνικά τρόπαια η ιστορική μνήμη του νησιού αποτυπώνεται και διαρκώς επαναλαμβά
νεται σε μια και μοναδική φιγούρα—  του ιππότη του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου.

Τρεις αιώνες ολόκληροι, δεν ήταν και λίγοι για να στήσουνε τη νέα μορφή του νησιού 
που τόσο θαυμάσια διατηρείται και σήμερα. Μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του ιστορικού 
χρόνου, η αναπότρεπτη πτώση του Μεσαίωνα. Ο Ναπολέοντας με τους Γάλλους, στη διάρ
κεια της εκστρατείας του στην Αίγυπτο, έδιωξε τους ιππότες. Και στο χρόνο που κράτησε 
το νησί κατάφερε ν’ αφήσει και αυτός τη δίκιά του σφραγίδα: Να μπολιάσει τη φεουδαλι- 
κή Μάλτα, με τις πρώτες ασηκές μεταρρυθμίσεις.

Αλλά η ιστορία της Μάλτας είναι πολύ παλιότερη από τους ιππότες. Από την εποχή 
του λίθου και του χαλκού, καθώς καταδείχνουν τα πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα στο 
Hagai Qim και στο Hal Safliem. Από την εποχή που αρχίζει η ατέλειωτη αλυσίδα των



κατακτήσεων: Φοίνικες, Καλχηδόνιοι, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Νορμανδοί, κάδε κα
ρυδιάς καρύδια με τους ιππότες — Φράγκοι, Σπανιόλοι, Ιταλοί, Σικελοί Γερμανοί, Πορ- 
τογκέζοι... Και βέβαια μετά τους Γάλλους στα 1979/1800 οι Βρεταννοί, σε όλες τις απο
χρώσεις της αποικιακής επικυριαρχίας τους -  για δύο κοντά αιώνες.

★

ΠΡΩΤΗ Απρίλη 1979 φεύγει από τη Μάλτα και το τελευταίο εγγλέζικο πλοίο, μαζί 
με τις Βάσεις. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του το νησί είναι ελεύθερο. Ο λαός του 
αυτόνομος και εθνικά ανεξάρτητος — χωρίς ξένο αφεντικό. Σήμερα η Μάλτα είναι ένα 
κράτος αυτόνομο:
•  Με κυρίαρχο το λαό που μηφίζει σε 15 εκλογικές περιφέρειες τους 65 βουλευτές του 
εθνικού Κοινοβουλίου. Με Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Αγκάθα Μπάρμπαρα.Με κυ
βέρνηση σοσιαλιστική των Εργατικών εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Με δύο μεγάλα κόμμα
τα Εργατικούς και Συντηρητικούς. Με αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Με εσωτερική πολι
τική βαθιών και ριζικών σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων. Με Εφτακόσια άτομα αστυνο
μία, άλλα τόσα στρατό και χίλιους πολιτοφύλακες για την εσωτερική άμυνα Με δωρεάν 
Παιδεία και περίθαλμη. Μ’ ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία και τα ιστορικότερα Πανε
πιστήμια στο Μεσογειακό χώρο... Επικεφαλής των σκληρών και μακροχρόνιων αγώνων 
για την εθνική απελευθέρωση και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις το Εργατικό κόμμα, που 
καθοδήγησε τη λαϊκή πάλη όχι μονάχα ενάντια στους Εγγλέζους, αλλά και στο εκκλησια- 
σηκό και συντηρητικό πολιτικό Κατεστημένο. Ο παγκοσμίου κύρους εργατικός ηγέτης Ντο 
Μίντοφ.

Στο πολύβουο καρνάγιο ένας παλιός ναυτεργάτης λέει:
•  «Εμείς οι παλιότεροι, εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ζούμε μια άλλη Μάλτα -  την άλλη 
Μάλτα του Μίντοφ...».

★

Το λιμάνι και τα ναυπηγεία της Μάλτας εξακολουθούν ν’ αποτελούν πάντα την πρώτη 
και κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού.

ΣΤΟΥΣ μεγάλους ταρσανάδες, που είναι στημένοι ο ένας κοντά στον άλλον στους ατέ
λειωτους κόλπους, που σχηματίζονται από τις βαθιές εμβολές της θάλασσας στο πέτρινο 
κορμί του νησιού, στα σιλό, στους γερανούς, στα ντοκ, στη ναυπήγηση, στη φορτοεκφόρ
τωση, πέντε χιλιάδες Μαλτέζοι κινούνται, δουλεύουν, χειρονομούν...

Πριν ξηλώσουν τις αγγλο-αμερικανικές βάσεις, δούλευαν εδώ περισσότεροι από έντε
κα χιλιάδες νομάτοι, που αργότερα απορροφήθηκαν σε άλλες δουλειές. Αποδώ ξεκίνη
σαν οι μεγάλοι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες των Μαλτέζων για την ανεξαρτησία τους 
από την εγγλέζικη επικυριαρχία. Αποδώ και οι σκληρές κοινωνικοπολιτικές — ταξικές 
αντιπαραθέσσς, για τις σημερινές κατακτήσεις των Μαλτέζων εργαζόμενων που άρχισαν 
να προωθούνται σταδιακά, από τα 1947 — με τα πρώτα σοσιαλιστικά μέτρα της πρώτης 
Εργατικής κυβέρνησης:
— Πολιτικές ελευθερίες. Εθνική σύνταξη. Δωρεάν υποχρεωτική παιδεία. Δωρεάν ιατρο
φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλμη. Πολιτική μισθών ανάλογη με πληθωρισμό. 
Κρατικός έλεγχος σπς τράπεζες και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κρατικοποιημένες ή αυτο- 
διαχειριζόμενες επιχειρήσεις. Αποφασιστική συμμετοχή των εργαζόμενων σε κάθε επιχεί
ρηση.

Ο Τζέρμα είναι το πιο ενδιαφέρον πρόσωπο στα Μαλτέζικα Ναυπηγεία και στο Λιμάνι. 
Είναι ο επικεφαλής της Διοίκησης των εργαζόμενων που τ’ αυτοδιαχειρίζονται. Ένας ανά
μεσα στους πολλούς, με τη φόρμα της δουλειάς, με το δικό του ποσοστό στην παραγωγή:
•  «Τα τελευταία χρόνια σε πολλές επιχειρήσεις και βιομηχανίες έχει μπει μέσα το κρά
τος σε ποσοσιό πενηνταένα τα εκατό. Αλλωστε όλες οι μεγάλες οικονομικές μονάδες α
νήκουν στο Κράτος ή τα Συνδικάτα ή ελέγχονται αποφασισηκά από αυτό — όπως Αιρ Μάλ



τα, Λιμάνι, Ναυπηγεία, Τράπεζες, Θαλάσσιες Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Μέσα Μα
ζικής Ενημέρωσης, που πριν λίγο ανήκαν στα χέρια ξένων εταιριών...

'Αλλωστε σε όλες τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει πια η αποφασιστική 
παρουσία και συμμετοχή των εργαζόμενων σ’ επίπεδο διευθυντικό ή λειτουργίας και απο
φάσεων, έτσι που στις σημαντικές μονάδες να μην είναι ο ιδιώτης που αποφασίζει μόνο.

Δεν μπορείς να προχωρήσεις στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό μιας κοινωνίας, χωρίς 
να ελέγχεις τις βασικές πηγές της οικσνόμίας...».

Και προσθέτει:
•  «Χρειάστηκε ωστόσο μια μακριά πορεία σκληρών αγώνων για να φτάσουμε από τη Μάλ
τα των Ξένων, των Λίγων και των Παπάδων στην άλλη Μάλτα — τη Μάλτα του Μίντοφ».

★

ΓΎΡΩ στα 1930 ο περιβόητος καθολικός ιερέας στη Μάλτα μονσινιόρ Παρτσαβένια 
έκλεινε κάθε Κυριακή το κήρυγμά του στους πιστούς έτσι:
•  «Όποιος πηγαίνει σχολείο, μαθαίνει ανάγνωση και γραφή, κινδυνεύει στο τέλος να χά
σει τη μυχή του...».

Η Εκκλησία δεν ήταν και είναι μονάχα το πιο σκοταδιστικό κομμάτι του παλιού Μαλτέ- 
ζικου Κατεστημένου. Αλλά προπαντός ο πιο ισχυρός και αποφασιστικός μοχλός πίεσης 
των μαζών, το πιο άκαμπτο σημείο αντίδρασης σε κάθε μεταρρύθμιση.

Παλιότερα ήταν η Εκκλησία που αφόριζε όποιον μιλούσε για ελευθερίες, για εθνική 
ανεξαρτησία από τους Αγγλους, για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι έγινε με τον Ντα 
Μάρταν. Έτσι και με τον πρώτο Μαλτέζο «κοινωνιστή» Νανουέλ Ντιμέκ, που αφορίστηκε, 
φυλακίστηκε, πέθανε στην Αλεξάνδρεια εξόριστος και αποδιοπομπαίος.

Αλλά η ιστορία της αντίδρασης του Καθολικισμού, σε κάθε απόπειρα μεταρρύθμισης, 
συνεχίστηκε με την ίδια ένταση και πολύ αργότερα, μέχρι τη Δεκαετία του Εξήντα — τότε 
που η Εκκλησία έδωσε την τελευταία μεγάλη μάχη, για να εμποδίσει την άνοδο στην ε
ξουσία των Εργατικών, τα μέτρα της σοσιαλιστικής εργατικής κυβέρνησης του Ντο Μίν
τοφ. Ήταν τότε που τον Εργατικό η\έτη τον παρουσίαζαν από τους άμβωνες «ζωντανό διά
βολο». Τότε που δεισιδαίμονες «πιστοί» στέκονταν απο μακριά στις δημόσιες ομιλίες του 
Μίντοφ και περιμένανε από στιγμή σε στιγμή να βγάλει «κέρατα» στο κεφάλι και πίσω 
«ουρά». Τότε που τα στελέχη του Εργατικού κόμματος είχαν την επίσημη κατάρα, δεν μπο
ρούσαν να βαφτίσουνε τα παιδιά τους, ούτε και να παντρευτούνε στην Εκκλησία.

Ο ίδιος ο Μίντοφ σε μια συνάντησή μας θα πει:
•  «Ο νόμος που απαγόρευσε στην Εκκλησία να πολιτεύεται μείωσε κάπως την ανοιχτή 
παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Ήταν αναγκαίος. Δεν μπορούσε να υπάρχει ένα κρά
τος μέσα σ’ ένα άλλο κράτος...».

Σήμερα στη Μάλτα η Εκκλησία είναι πολύ ισχυρή. Αποτελεί το δυναμικό σημείο ανα
φοράς του Συντηρητισμού και του παλιού πολιτικού και κοινωνικού Κατεστημένου. Έχει 
στην κατοχή της πάνω από το Ένα — τρίτο της αστικής και αγροτικής γης του νησιού 
και δισεκατομμύρια καταθέσεις στις τράπεζες του Βατικανού.

Στην τελευταία, μόλις πριν λίγο καιρό, ανοιχτή σύγκρουσή της με την κυβέρνηση των 
Εργαπκών ηττήθηκε κατά κράτος. Η δημόσια εκπαίδευση επιβλήθηκε σε όλα τα επίπεδα 
και τα ιδιωτικά καθολικά σχολεία κλείσανε. Όμως, η νέα σύγκρουση που αρχίζει γύρω 
από την κρατικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αναμένεται να είναι περισσότερο 
σκληρή, χρονοβόρα και αμφίβολη.

Σήμερα από τον ενεργό πληθυσμό το εβδομήντα τα εκατό κοντά είναι βιομηχανικοί 
και βιοτεχνικοί εργάτες, υπάλληλοι, χειρωνάκτες. Το υπόλοιπο, επαγγελματίες, μικρέμπο
ροι, μαγαζάτορες. Και μονάχα ένα πέντε τα εκατό μια μέση, αδύναμη, επαρχιώτικη μπουρ
ζουαζία.

Ο συνομιλητής μου, στέλεχος του Εργατικού κόμματος Μάλτας, λέει:
•  «Πριν τη σοσιαλισηκή μεταρρύθμιση των κυβερνήσεων Μίντοφ η μαλίδα ανάμεσα στους
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προς τέσσερα, το πολύ πέντε»

Λ ° ο  δ εϋ α & Γ ^α , να κατεβάσουμε το επίπεδο των μ,κρομεσαίων, αλλά να ελέγξουμε 

κές παροχές και τη σωστή φορολογία».

★

ΡΝΑΣ άνονος ξερόβραχος η Μάλτα. Χωρίς καμιά απόλυτα πρώτη ύλη στο υπέδαφος

Με πόρους συγκεκριμένους, μετρημένους, ρευστούς.
•  Τουρισμός, Μεταποίηση, Ναυπηγεία, Υπηρεσίες.

Mm πολιτεία κατεξοχήν και νομοτελειακά μεταπραπκη.

-  W e0o™  με * .  -  Μ »  « *  <™Μα- 
γης για να εξισορροπούμε τις εισαγωγές με τις εξαγωγές...».

^ Α π Τ τ Γ Τ ^ η  κ υ β έ ρ ^ σ Ζ ν Ιρ ο Ζ μ ο ζ ε  τους μ,οδούς με βάση τον πληθωρισμό, 
¿ π ί  ο 1981σταμάτησε τ,ς αυξήσεις των μ,οδών, έσφιξε τους έμπορους κα, εβαλε έλεγ
χο στις τιμές κα, τα κέρδη. Καθήλωσε έτσ, ουσ,ασπκα τον πληδωρισμο...».

Συνομιλία με τον πρωθυπουργό τπς Μάλτας Καρμένο Μπονίτσι 
και τον υπουργό των Εξωτερικών Αλεξ Τριγκονα

Γ  ΕΝΑ παλιό ιστορικό αρχιτεκτονικό μεγαθήριο, που άλλοτε στέγαζε το επιτελείο των 
Ι Κ  Κασ,ίΜης κα. ,ης Λεόν. ε.να, οήμερα,» ηρ<Α,πο»ρν.κο με,αρο

της Μάλτας. Στην πρώτη χειραμία γνωριμίας με τον καινούργιο ηγέτη της Μάλτας και η 
πρώτη ατάκα
•  «Μυνήστε στον κ. Παπανδρέου ότι πάντα τον περιμένουμε στη Μάλτα... Θα γνωρίζετε 
βέβαια ότι οι σχέσεις μας με το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνησή του δεν είναι μόνο τυπικές. 
Είναι σχέσεις φιλίας και σχέσεις κοινών δέσεων. Κι αυτό ακόμα από τα 1975...».

Ο συνομιλητής μου προσδέτει ότι η Εργατική κυβέρνηση της Μάλτας παρακολουθεί 
με «ιδιαίτερο ενδιαφέρον» την ελληνική εμπειρία: Την πολιτική Παπανδρέου που δίνει 
«καινούργια πράγματα, νέες ρίζες στη νεοελληνική κοινωνία». Ότι συμφωνεί με την εξω
τερική μας πολιτική, με την πρωτοβουλία των «Έξι», με την προσπάθεια για την αποπυρη
νικοποιημένη Βαλκανική — αν και διευκρινίζει πως η Μάλτα είναι χώρα πολύ μικρή για 
προσπάθειες «πέρα από τη Μεσόγειο». Και επισημαίνει:
•  «Το άνοιγμα μιας πρεσβείας σας στη Μάλτα θεωρούμε ότι θα οδηγούσε σε μεγαλύτε
ρη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και κυβερνήσεις».

★

Ο ΝΕΟΣ εργατικός ηγέτης της Μάλτας, σε πλήρη αντίθεση με το σκληροτράχηλο, δυ
ναμικό και παρορμητικό επαναστάτη προκάτοχό του Ντο Μίντοφ, είναι ένας ήρεμος και 
πράος άνθρωπος, λεπτός στην εμφάνιση και στους τρόπους, μέτριος στο ανάστημα, αυ
στηρός και μετρημένος στην κουβέντα του, εγκάρδιος στη συγκρατημένη έκφρασή του. 
Μιλάει αργά και σταθερά, χωρίς τις χειμαρώδεις χειρονομίες του αειθαλέστατου Ντομι- 
νίκ. Θα τον έλεγα «ανπμεσόγειο», αν δεν ήταν από μια άλλη γενιά, αυτή των τεχνοκρατών.

Η επιλογή του από τον Μίντοφ ακρνιδίασε όλους. Κι όχι μονάχα γιατί προέρχεται από 
επιφανή πολιπκή οικογένεια της συντηρητικής Αντιπολίτευσης. Αλλά προπαντός, γιατί ποτέ 
δεν είχε μια ενεργό εσωκομματική δραστηριότητα στα ηγεηκά επίπεδα του Εργαπκού κόμ
ματος. Γιατί άφησε πίσω του πολλά παλιά και άξια επίδοξα δυναμικά στελέχη. Η κουβέν
τα τώρα για τη γενική πολιτική των ριζικών κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
που η σοσιαλ - εργατική κυβέρνηση πραγματοποίησε στη Μάλτα και την οποία ο συνομι
λητής μου δηλώνει πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει:
•  «Οι κοινωνικές παροχές που προωθήσαμε βασίστηκαν σε μια ελεγχόμενη οικονομία, 
γιατί γνωρίζαμε πως αν δεν ελέγχαμε τους βασικούς μοχλούς της οικονομίας μας δεν θα 
μπορούσαμε να εφαρμόσουμε μια σοσιαλιστική πολιτική.

Μέσα στα πλαίσια μιας μεικτής οικονομίας προχωρήσαμε προσεκτικά, προοδευτικά, 
με σχέδιο, χωρίς να ταράξουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε προβλήματα. 
Με δρόμο δημοκρατικό, γιατί δεν ήρθαμε στην εξουσία μ’ επανάσταση.

Έτσι καταφέραμε να μετασχηματίσουμε τις κοινοτικές και οικονομικές δομές της Μάλτας. 
Σήμερα ελέγχουμε, με την πλειομηφία των μετοχών τις τράπεζες, τα δίκτυα των μέσων μα
ζικής ενημέρωσης, τις τηλεπικοινωνίες, το λιμάνι, τα ναυπηγεία...».

— Και οι προοπτικές σας, για να βαθύνει ακόμα περισσότερο ο μετασχηματισμός αυ
τός; Ν’ αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ανεργίας και του πληθωρισμού που έρχονται 
επακόλουθα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης
•  «Και η ανεργία και ο πληθωρισμός και το προχώρημα του μετασχηματισμού των δο
μών της Μαλτέζικης κοινωνίας θα ξεπεραστούν με νέες βιομηχανίες, που ζητάνε και κε
φάλαιο και κυρίως ξένες αγορές για τα προϊόντα που θα παράγουν.

Αλλά στη Μάλτα δεν υπάρχουν επιχειρηματίες, που να εγγυώνται τέτοιες αγορές στο 
εξωτερικό. Όπως άλλωστε τα ξένα κεφάλαια δεν βλέπουμε να μπορούνε να μετασχηματί
σουν την κοινωνία μας στο δρόμο του σοσιαλισμού. Είναι δύσκολο να εξηγήσεις στους 
επενδυτές ότι το εργοστάσιο που θα κάνουν, θα έχει και τη συμμετοχή στη διεύθυνση 
των εργαζόμενων, αν δεν τους υποδείξεις τουλάχιστον πως και έτσι θα κερδίσουν.

Γι’ αυτό και μοντάρουμε τώρα έναν Κρατικό Οργανισμό που θα προωθήσει, αλλά και 
δα βοηθήσει και την ιδιωτική πρωτοβουλία, στις εξαγωγές και εισαγωγές, στην εξεύρεση
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κεφαλαίων και επενδυτών, στη διαφώτιση και προσέλκυσή τους. «Οργανωτής και επικε
φαλής του Οργανισμού αυτού έχει αναλάβει προσωπικά ο Ντο Μίντοφ...»
-Θεωρείτε ότι μια στενότερη προσέγγισή σας στην ΕΟΚ, δεν 8α βοηθούσε προς αυτή 
την κατεύθυνση;
•  «Είναι πρόωρο να μιλήσει κανένας για είσοδο της Μάλτας στην ΕΟΚ. Μσνο μια συνερ
γασία με βάση τις οικονομικές και πολιτικές ιδιομορφίες της Μάλτας μπορεί να υπάρξει
προς το παρόν. .

Η ΕΟΚ πρέπει ν’ αποκτήσει νέους προσανατολισμούς. Γιατί δεν είναι δυνατό, εμείς 
οι ουδέτεροι και αδέσμευτοι, να σταθούμε μέσα σε μια ΕΟΚ που δεν δέχεται την πολιτι
κή μας ουδετερότητα, μια ΕΟΚ δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει μετά και το μεγάλο πρό
βλημα Βορρά - Νότου, όπως σωστά το έχει επισημάνει ο κ. Παπανδρέου. Κι ακόμα πρέ
πει να λογαριάσουμε και τις σχέσεις μας με τις Αραβικές χώρες, σε αναφορά με την ΕΟΚ. 
Γιατί οι χώρες της ΕΟΚ δεν έχουν μια κοινή πολιτική απέναντι στις χώρες αυτές...».

★

ΑΠΟ τα 1971, εδώ και δεκαπέντε χρόνια ακριβώς, την κυβερνητική εξουσία στη Μάλ
τα κρατάει συνέχεια το σοσιαλιστικό Εργατικό κόμμα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ούτε πρό
κειται για ένα καινούργιο κόμμα.

Γεννήθηκε στα 1921, μέσα από τη νομοτέλεια της ταξικής πάλης που οξύνεται μετά 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Από την αντανάκλαση της νικηφόρας επανάστασης των 
Μπολσεβίκων. Με την επίδραση των εγγλέζικων Εργατικών Συνδικάτων και την παράδο
ση της Μαλτέζικης πολπτκής ομάδας. «Κοινωνία τομ Εργαζόμενοί» του περασμένου αιώνα. 
Και αναπτύχθηκε μέσα από τις ανακατατάξεις, τις συγκυρίες και την πορεία από -  αποι- 
κιοποίησης του βρεταννικού Λέοντα, που οδήγησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μέ
σα από την εθνικοαπελευθερωτική σύγκρουση με την εγγλέζικη επικυριαρχία και την κοι
νωνική πάλη με την Επικυριαρχία, την Εκκλησία, το κοινωνικοοικονομικό Κατεστημένο, 
που στήριζε τον αυτοκρατορικό Λέοντα. ,

Στα 1947, το Εργατικό κόμμα Μάλτας, έρχεται για πρώτη φορά στην εξουσία. Για δεύ
τερη φορά στα 1955 με τον Μίντοφ, που μπαίνει και επικεφαλής του εθνικοαπελευθερω- 
τικού αγώνα κατά των Εγγλέζων. Τρίτη φορά, που ακόμα συνεχίζεται για μια δεκαπενταε
τία μέχρι στιγμής, στα 1971. ,

Στο μεταξύ στα 1979 οι Άγγλοι αναγκάζονται να εγκαταλειμουν το νησί και να κλει- 
σουν τις Βάσεις. Όμως η Αντίδραση έχει και τώρα ακόμα ερίσματα ισχυρά, η ταξική πά
λη συνεχίζεται, ο κοινωνικός μετασχηματισμός πρέπει να βαθύνει. Ποιές οι προοπτικές; 
Ο πρωθυπουργός Καρμένο Μπονίτσι — επισημαίνει:
•  «Η πορεία για μα βαδύτερη αλλαγή των δομών συνεχίζεται. Αλλά τελευταία η εξέλιξή 
της αρχίζει να μας προβληματίζει. Μέχρι χθες, η γραμμή της κοινωνικής πάλης ήταν πολύ 
καθαρή. Οι εργαζόμενοι, δεν είχαν τα δικαιώματα και τ αγαθά που έχουν σήμερα και 
ήταν πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσουν τους κοινωνικούς αγώνες και ν’ αγωνιστούν για
τα δικαιώματά τους. .

Τώρα έχουν μια σταθερή δουλειά, κοινωνική πρόνοια και ένα καλό επίπεδο ζωής. Αρ
χίζουν να ξεχνάνε τους κοινωνικούς αγώνες, να σκέφτονται σαν μικρομεσαίοι αστοί. Να 
έχουν την ίδια νοοτροπία μ’ αυτούς. Κι αυτό, άρχισε να φαίνεται από την αδιαφορία συμ
μετοχής μιας μερίδας εργαζόμενων στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Αδιαφο
ρία που μπορεί να οδηγήσει με τον καιρό και πάλι το Συντηρητισμό στην εξουσία...».

Και προσθέτει: . ,
•  «Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να εξηγήσεις σε κείνους που έχουν σταθερή δουλειά 
και παροχές να σκεφτούν σαν εργαζόμενοι, που αύριο μπορεί να μην έχουν πια δουλειά. 
Την ανάγκη της κοινωνικής συμπαράταξης με ολόκληρη την τάξη των εργατών και των 
εργαζόμενων. Το φαινόμενο αστικοποίησης των εργαζόμενων μπορεί να οδηγήσει στην 
υπονόμευση των κατακτήσεών τους...».

Και οι σχέσεις σας με την Εκκλησία, που είναι το κύριο στήριγμα του Συντηρητισμού 
και του Κατεστημένου;
•  «Η Εκκλησία είναι δω πολύ ισχυρή. Έχει και κεφάλαια και ιδιοκτησία. Αλλά και το 
Εργατικό κόμμα είναι δυνατό. Πριν λίγο καιρό κερδίσαμε μια μεγάλη και σκληρή μάχη 
μαζί της, για τη δημόσια εκπαίδευση. Η Εκκλησία έχει καταλάβει ότι πρέπει ν’ ανοίξει 
κάποιο διάλογο μαζί μας. Έτσι βρισκόμαστε πια στο να προχωρήσουμε σε μια συμφω
νία, για να καταλήξουμε σε ένα «κονκορντάτο» με την Αγία Έδρα, που θα ρυθμίζει ακόμα 
και το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας».

★

ΣΤΗΝ αυστηρή μεγάλη μεσαιωνική αίθουσα υποδοχής του πρωθυπουργικού Μεγά
ρου στο μακρόστενο τραπέζι της συνάντησής μας, μαζί με τον πρωθυπουργό Καρμένο 
Μπονίτσι και τους συμβούλους του, παρακάθονται ο επίτιμος πρόξενος της χώρας μας 
στη Μάλτα, Καπετάν Παντελής Μαϊράγκας και ο υπουργός Εξωτερικών Άλεξ Σιμπέρρας 
Τριγκόνα. Ο τελευταίος πολύ νέος, μόλις 35 χρόνων. Ο νεότερος ίσως υπουργός Εξωτε
ρικών στη Μεσόγειο. Παίρνει τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό και απαντάει για όλα 
τα εξωτερικά θέματα της χώρας του. Λέει πως με τη Λιβύη έχουνε διευθετηθεί όλες οι 
διαφορές με την υφαλοκρηπίδα και ότι οι σχέσεις είναι τώρα «πολύ φιλικές». Μιλάει για 
την υποστήριξη της Μάλτας στην Κύπρο, για τη θέση της χώρας του απέναντι στην ΕΟΚ, 
το ΝΑΤΟ, τις υπερδυνάμεις. Για την εξωτερική τους πολιτική:
•  «Δεν έχουμε, ούτε θέλουμε να έχουμε σχέσεις με το ΝΑΤΟ, όπως άλλωστε και με το 
σύμφωνο Βαρσοβίας. Θέλουμε να διατηρήσουμε μια σαφή πολιτική απόσταση και από 
τις δύο υπερδυνάμεις, που θα επιτρέμει στη Μάλτα να μην είναι με κανένα από τα δύο 
μπλοκ.

Εχω ενδείξεις να πιστεύω ότι τελευταία και οι δύο υπερδυνάμεις έχουν καταλάβει τη 
σημανηκή σημασία των ουδέτερων και αδέσμευτων χωρών στην ισορροπία δυνάμεων στην 
Ευρώπη.

Από τις παραπάνω θέσεις μας καθορίζεται και η θέση της χώρας μου απέναντι στην 
ΕΟΚ. Όχι λοιπόν στην ΕΟΚ, γιατί φαίνεται ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με
τά πέντε ή δέκα χρόνια, 8 αναγκαστούν να προωθήσουν μάλλον μια κοινή αμυντική πολι
τική ασφάλειας, που θα στερούσε κάθε δυνατότητα από τους ουδέτερους να παίξουν το 
ρόλο τους στην ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη. Ύστερα εντάξη στην ΕΟΚ σημαίνει 
στέρηση της ουδετερότητάς μας».

Και προσθέτει:
•  «Στην περσινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των Αδεσμεύτων χωρών της Μεσο
γείου στη Μάλτα στείλαμε Έκκληση προς τις δεσμευμένες στα μπλοκ κυβερνήσεις της 
Ευρώπης να μην επιτρέμουν οι στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα τους να 
χρησιμοποιηθούν ενάντια των Αδεσμεύτων χωρών.

Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο στις θέσεις Παπανδρέου, να κάνει σαφές στους Αμερικα
νούς ότι, στη μεταβατική περίοδο μέχρι τα 1988, θα πρέπει να ελέγχει τη χρήση των Βά
σεων, για να μην χρησιμοποιηθούν ενάντια στους Αδεσμεύτους. Ελπίζουμε στα 1988 να 
κάνετε τη συμφωνία για να φύγουν οι Αμερικανικές βάσεις από τη χώρα σας. Γ ιατί μετά 
απ αυτό θα είναι δυνατό να πάρετε την πρωτοβουλία να περάσετε την Εκκλησή μας στη 
συμμαχία του ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, μόνο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τελικά 
στην αποπυρηνικοποίηση της Μεσογείου και της Ευρώπης».



Η

το μαρξιστικό με το Πουλαντζικό έργο ότι, 
όπως η αφετηρία του Μαρξ είναι η επίδραση 
της Γερμανικής Φιλοσοφίας, του Γαλλικού 
Σοσιαλισμού και της Αγγλικής Πολιτικής Οι-

συμβολή του Νίκου Πουλαντζά 
θεωρία του Κράτους

του Δημήτρη Χαραλάμπη

Το θέμα είναι τεράστιο και για να αναλυ
θεί θα έπρεπε να εξεταστεί λεπτομερειακά 
όχι μόνο το έργο του Νίκου Πουλαντζά αλ
λά και το επιστημονικό και πολιτικό περι
βάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι θε
ωρητικές θέσεις του Νίκου Πουλαντζά, όπως 
και η κοινωνική και πολιτική συγκυρία της 
δεκαετίας του ’60 και ’70. Η παρακμή του 
Γκωλισμού, τα γεγονότα του Μάη του ’68, 
οι ελπίδες (και οι απογοητεύσεις) του πολέ
μου του Βιετνάμ, της Πολιτιστικής Επανά
στασης στην Κίνα, ο Ευρωκομμουνισμός αλ
λά και η δικτατορία του ’67-’74 στην Ελλά
δα όπως και η εισβολή στην Τσεχοσλοβα
κία το ’68 αποτελούν συστατικά στοιχεία αυ
τών των δύο δεκαετιών που συμάδεψαν όχι 
μόνο την πορεία της στικής πολιτικής πρα
κτικής και θεωρίας αλλά και την μαρξιστι
κή πολιτική και σκέψη και την προσπάθεα 
ανάπτυξής της που κατέβαλε ο Ν.Π. Επίσης 
θα έπρεπε κανείς να εξετάσει τις καθαρά θε
ωρητικές επιδράσεις στο έργο του για να κα
ταλάβει από που ξεκίνησε και σε ποια ση
μεία προχώρησε τη μαρξιστική πολιτική θε
ωρία ο Ν.Π. Αποτελεί πια κοινό τόπο η δια
πίστωση που έχα κάνει ο λεββορ πάνω σ’ αυ
τό το θέμα. Διαπιστώνει παραλληλίζοντας

κονομίας, η αφετηρία του Πουλαντζά ήταν η Γαλλική Φιλοσοφία, ο Ιταλικός Κομμουνι
σμός, το Ρωμαϊκό - Γερμανικό Δίκαιο και ασφαλώς η Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία.
Η ανάλυση όλων αυτών των επιρροών και της σύνθεσής τους σε μια παραγωγική συμβο
λή στην πολιτική ιστορία είναι πολύ πλατειά για να αναλυθεί στο βαθμό που πρέπει να 
αναλυθεί για να γίνει κατανοητή στα πλαία των λίγων αυτών σελίδων. «Ετσι εδώ θα προ
σπαθήσω πολύ σχηματικά να προσδιορίσω τα σημεία στα οποπια προχώρησε η Πουλαν- 
τζιανή συμβολή θέτοντας μία σειρά από θέσεις απλώς ως αφετηρία για συζήτηση.

Η αναζήτηση και η θεωρητική ανάλυση του Ν.Π είναι μία πορεία. Πορεία της «τελευ
ταίας αναλύσης», Αλτουσεριανής επιρροής του 1968 μέχρι την πλήρη έκφραση της ανα
λυτικής κατηγορίας σχέση -  σχέση κοινωνική -  του 1978. Πρόκειται για μια πορεία 
προς τη διαμόρφωση μιας μαρξιστικής πολιτικής θεωρίας. Τα αντικείμενα της ανάλυ
σης του Ν.Π είναι η έννοια της εξουσίας, του κράτους ηγεμονίας, της διαμόρφωσης της 
ταξικής δομής του σύγχρονου καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού και οι προϋποθέ
σεις για το μετασχηματισμό του κ.λπ. Αυτό το πρόβλημα του κράτους είναι το κέντρο 
της ανάληψής του. Η οπτική του είναι καθαρά μαρξιστική, είναι η οπτική της ταξικής 
πάλης.

Η θεωρία του Ν.Π. αναπτύχθηκε μέσα από ένα τέλμα. Τέλμα πραγματικό καθοριστι
κό. Ασφαλώς το τέλμα αυτό δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα αλλά η πουλαντζιανή ανάλυση 
δίνει τα επιστημονολογικά εργαλεία για το ξεπέρασμα του θεωρητικού τέλματος δίνον
τας τις βάσεις για μια πραγματική ανάπτυξη της μαρξιστικής σκέψης. Το ίδιο το έργο 
του Ν.Π. είναι μια αγχώδης προσπάθεια άρνησης και ξεπεράσματος βήμα προς βήμα, 
βιβλίο προς βιβλίο, αυτού του τέλματος. Σε τι έγκειτο αλλά και σε τι ακόμα έγκειται 
αυτό το τέλμα; Πρόκειται για τη θεωρητική αδυναμία του παραδοσιακού μαρξισμού α
πέναντι κυρίως στο πολιτικό φαινόμενο και στην ανάλυση του κράτους. Αδυναμία που 
δεν αφορά μόνο το μαρξισμό αλλά και τις διάφορες αστικές θεωρίες που δεν μπορούν 
να προχωρήσουν ουσιαστικά πέρα από το «μαύρο κουτί» του Easton, ή τις βαρύγδου
πες καινολογίες του Luhan ο οποίος καταλήγει στην έννοια του κώδικα επικοινωνίας 
που ασφαλώς σαν έννοια έχει ουσιαστικά στοιχεία αλλά ο Luhan αδυνατεί να της δώσει 
αναλυτική διάσταση βασιζόμενος σε μία παράλογη και άχρηστη υπερ-αφαίρεση, (π.χ. 
η εξουσία, η αλήθεια, η αγάπη είναι κώδικες επικοινωνίας συστηματικά ισοβαρείς. Α
σφαλώς αυτή η έννοια δεν ξεπερνά σε τίποτε τη διαταγή του Weber, ή μάλλον υπολείπε
ται πολύ από αυτήν). Υπερ-αφαίρεση καθοριστική για την απολυτοποίηση της αναπα
ραγωγής της κοινωνικής θέσης της λεγάμενης επιστημονικής κοινότητας. Από την άλ
λη η θεωρία της πολιτικής συμπεριφοράς οδηγείται στη μεταπαραδειγματική φάση της 
δημιουργώντας αδιέξοδα που δεν μπορεί να λύσει. Το κράτος, ο μεγάλος άγνωστος, ο 
από μηχανής θεός που ακολουθεί, προλαμβάνει κ.λπ. αλλά τελικά μένει ανεξήγητος.

Ασφαλώς η επιστημονολογία έχει κάνει μεγάλα βήματα (Kuhn, Feyerabend), βήματα 
που μπορούν να βοηθήσουν την μαρξιστική ανάλυση και που δημιουργούν το κατάλλη
λο περιβάλλον για την παραπέρα ανάλυση και ανάπτυξη των θέσεων του Ν.Π. (Δεν χρειά
ζεται παρά να σκεφτούμε τις θέσεις του Kuhn, και κυρίως του Feyerabend για να κατα
λάβουμε την ένδεια της αντιπαράθεσης ιδεολογίας και επιστήμης που δεσπόζει στο αλ- 
τουσεριανό έργο και επηρεάζει το πρώιμο έργο του Ν.Π.). Από μαρξιστική πλευρά δεν 
υπάρχει βέβαια ο Ν.Π. που ασφυκτιά από το τέλμα και προσπαθεί να το ξεπεράσει. 
Οι Offe, Habermas ξεφεύγοντας από τη μαρξιστική ανάλυση αλλά και χρησιμοποιών- 
τάς την συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανάλυση φαινομένων όπως η γραφειοκρατία, η τε
χνοκρατία και γενικά ο ορθολογισμός της πολιτικής οργάνωσης. (Δεν θα αναφερθώ στους 
Hirsch, Mouffe, Glucksmann, Therborn, Jessop κ.λπ. στις αναλύσεις των οποίων καθο
ριστική είναι η επίδραση του Ν.Π.). Η τάση όμως του Habermas π.χ. να συγκροτήσει 
πάση θυσία ένα σύστημα -  σύστημα που βασίζρται στη λειτουργία της επικοινωνιακής 
πράξης- τον οδηγεί στην απολυτοποίηση της δυναμικής του γραφειοκρατικού υπο
συστήματος και την αντίληψη του ορθολογισμού της γραφαοκρατικής οργάνωσης ό
λων των υπο-συστημάτων που συνθέτουν την ορθολογικότητα του συστήματος. Ασφα-



λώς η συμβολή του Habermas δεν είναι μικρή και η μελέτη της γραφειοκρατίας και του 
τεχνοκρατικού (εξουσιαστικού) ορθολογισμού ουσιαστική, και για ένα λόγο ακόμη, γιατί 
θύμησε - ίσ ω ς - στο μαρξισμό τι μπορεί να κερδίσα από τις αναλύσεις του Weber που 
τόσα έχει υποτιμήσει, ή έχει συνδέσει με τη λειτουργία των -  αντικειμενικών -  δυνάμε
ων παραγωγής με την αντικειμενακοποιημένη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας 
(Lukacs). Πρόκειται για την Verdinglichung της συνείδησης που αφορά όχι μόνο τον α
στισμό αλλά και τον εργατικό ρεφορμισμό. Ο δρόμος ανοίγεται έτσι στην κριτική της 
εργαλειακής λογικής (Adorno) η οποία μέσα από την αντικειμενική -  συστηματική της 
υπόσταση αρνείται τη δυνατότητα ρήξης στη συστηματική ολοκλήρωση και αναπαρα
γωγή, γιατί αδυνατεί να διαφοροποιήσει το συστημικό ορθολογισμό από τον ορθολογι
σμό της πράξης. Ορθολογισμό που στηρίζεται στην κατανόηση της συγκρουσιακής τα
ξικής διαστρωμάτωσης της κοινωνίας. Αντίληψη που αποτελεί το κύριο περιεχόμενο 
της μαρξιστικής θεωρίας.

Η κατανόηση της συγκρουσιακής διαντίδρασης δεν οδήγησε τελικά τη μαρξιστική 
θεωρία πουθενά, ή τουλάχιστον δεν μπόρεσαν οι θεωρητικές προσεγγίσεις να ξεπερά- 
σουν τη μαρξιστική σκέψη. Ολόκληρη η μεταλενινιστική -  μαρξιστική θεωρία βασίζε
ται στην αντίληψη της ταξικής πάλης και συγχρόνως την αγνοεί ή την περιθωροποιεί 
και τη μετατρέπει σε συμπληρωματικό - βοηθητικό υπο-σύστημα. Ίσως πιο πολύ από 
κάθε θεωρία του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού φαινομένου να είναι η μαρξι
στική θεωρία που έπεσε θύμα ενός λανθάνοντος και (χυδαίο)ϋλιστικού εγελιανισμού. Αυτή 
η αμετάκλητη άρνηση της άρνησης, η νομοτελειακή - τελεολογική πορεία των παραγω
γικών δυνάμεων έγινε σύστημα, ξέχασε τη μαρξιστική ανάλυση (ή πήρε εκείνα τα στοι
χεία που αποτελούν τα αρνητικά σημεία της) και έγινε τελικά μια νομιμοποιητική ιδεο
λογία καταπίεσης γιατί αυτή ορίζρι τους φυσικούς, σιδερένιους νόμους στους οποίους 
πρέπει να υπακούουν οι πραγματικοί φορείς της ρήξης. Η ρήξη έχασε την κοινωνική 
της δυναμική, έγινε φυσικός νόμος της αναπαραγωγής της εξουσίας. Ο εγελιανής προέ
λευσης οικονομισμός, η σύνδεση εγελιανισμού και οικονομισμού, η μόνιμη αρρώστια 
του μαρξισμού μετέτρεψε την κοινωνική σύγκρουση σε μονομερή υποκειμενική υπόσταση 
(προλεταριάτο) που υπακούει σ’ ένα συγκεκριμένο ορθολογισμό του σκοπού (οργάνωση
- πειθαρχία), όπου ο σκοπός εκφράζεται μεν ως η πλήρης επικράτηση του νέου ιστορι
κού υποκειμένου (δικτατορία του προλεταριάτου) αλλά ουσιαστικά θεωρεί ως αντικεί
μενό της την πραγματοποίηση της απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων από τα 
δεσμά των παραγωγικών σχέσεων. Έτσι οι παραγωγικές δυνάμεις είναι η εξελικτική 
δύναμη, το ζητούμενο και το ποθητό αποτέλεσμα, ενώ το περίφημο υποκείμενο της ι
στορίας δεν είναι παρά ο φορέας, - το απαραίτητο υπο-σύστημα που θα εκφράσει αυτή 
την ιδιόρρυθμη απελευθέρωση του αντικειμενικού κόσμου. Οι δυνάμεις παραγωγής, ου
δέτερες κοινωνικά και πολιτικά δεν χρειάζεται παρά να αποβάλουν τον ιστορικά ξεπε
ρασμένο μανδύα τους για να απελευθερωθούν.

Το προλεταριάτο, το προλεταριακό κόμμα, το κόμμα εργαλείο της απελευθέρωσης 
δεν είναι παρά το απαραίτητο εργαλείο που χρειάζονται οι παραγωγικές δυνάμεις για 
να απελευθερωθούν: Η λατρεία της πολιτικά και κοινωνικά ελεύθερης και ουδέτερης 
τεχνοκρατίας σε όλο της το μεγαλείο. Η τάξη, το κόμμα όργανο μιας αντικειμενικής
-  νομοτελειακής διαδικασίας υποβιβάζεται κοινωνικά και πολιτικά. (Bafibar: Η Δικτα
τορία του Προλεταριάτου = Δικτατορία πάνω στο Προλεταριάτο). Κάπου στο δρόμο 
χάθηκαν οι σχέσεις παραγωγής, χάθηκε το προλεταριάτο, χάθηκε και η κοινωνική απε
λευθέρωση και απολυτοποιήθηκε ο τεχνοκρατικός εξουσιαστικός ορθολογισμός για να 
φθάσουμε έτσι - ίσ ω ς - στην πραγματοποίηση εκείνης της επεξηγηματικής έννοιας που 
χρησιμοποιεί ο Μαρξ για να εξηγήσει και για τους πιο αφελείς τη λειτουργία της αγο
ράς: στην αλλοτρίωση. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, έγινε ο σκοπός του 
υποκειμένου -προλεταριάτο. Το σχέδιο Manhattan, ο προθάλαμος του σοσιαλισμού Για
τί; Γιατί οι παραγωγικές δυνάμεις είναι η βάση, όλα τ’ άλλα αντανάκλαση, επικοδόμη- 
μα, βοηθητικά στηρίγματα για να κρατηθεί το κτίριο πάνω στα τσιμεντένια θεμέλιά του.



Με όρους της συστηματικής θεωρίας το κύριο, καθολικό σύστημα είναι οι παραγωγικές 
δυνάμεις. Η εξελικτική πορεία τους απαιτεί τη λειτουργία βοηθητικών υπό-συστημάτων. 
Το περίφημο υποκείμενο της ιστορίας δεν είναι παρά το εργαλείο του λειτουργικού ε- 
ξορθολογισμού της παραγωγής. (Του Λόγου, θα έλεγε ο Hegel). Έτσι η νομοτελειακή, 
τελεολογική δυναμική του Weltgeist εκφράζεται με τη βοήθεια του οικονομισμού στο υ
λικό πεδίο ως αντικειμενική εξέλιξη -  πορεία ενός κόσμου όπου οι κοινωνικοί ανταγω
νισμοί δεν είναι παρά ενοχλητικά, βοηθητικά επιφαινόμενα της αντικειμενικής πορείας 
της καθαρής οικονομίας.

Η πραγματικότητα όμως δεν είναι τόσο αντικειμενική όπως φαντάζεται ο οικονομι- 
σμός. Οι σχέσεις παραγωγής επιμένουν να ορίζουν τις παραγωγικές δυνάμεις έτσι η α
πελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων δεν υπάρχει αλλά πρόκειται για αναπροσαρ
μογή παρεπόμενη των ανασυνθέσεων των παραγωγικών σχέσεων.

Το προλεταριακό κόμμα, εργαλείο της απελευθέρωσης - κοινωνικοποίησης των πα
ραγωγικών δυνάμεων υποκείμενο της ιστορικής αυτής εξελικτικής πορείας πρέπει α
σφαλώς να διατηρήσει τη νέα κατάσταση, να διατηρήσει τη νέα μορφή παραγωγικών 
σχέσεων. Έτσι το κόμμα εργαλείο που εκφράζρι την τάξη υποκείμενο γίνεται κράτος 
εργαλείο και επειδή αυτή η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων ταυτίζεται με 
την ύπαρξη αυτού του κράτους απέναντι σε όλες τις ανατρεπτικές, οπισθοδρομικές κι
νήσεις που θέλουν να υποστηρίζουν την ύπαρξη των παραγωγικών σχέσεων, το κράτος 
αυτό γίνεται από εργαλείο, ιστορικό υποκείμενο, εγγυητής της ιστορικής διαδικασίας. 
Κοινωνικά υποκείμενα δεν υπάρχουν πια γιατί είναι συνδεδεμένα με την έννοια των κοι
νωνικών σχέσεων και αντίκεινται έτσι στην απελευθέρωση του αντικειμενικού κόσμου. 
Έτσι ο κρατισμός είναι το λογικό αποτέλεσμα του ακονομισμού. Η εξέλιξη αυτή του 
οικονομισμού έφερε όσο τίποτε άλλο το πρόβλημα της ανάλυσης του πολιτικού φαινο
μένου στο προσκήνιο. Τα αδιέξοδα και οι παγίδες του οικονομισμού, η αδυναμία του 
να κατανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες που δεν γνωρίζουν τελεολογικές νομοτέλειες 
αποτέλεσαν το έναυσμα της μεταπαραδειγματικής φάσης του οικονομισμού. (Ας μη ξε
χνάμε ότι και ο Μαρξ, που ασφαλώς, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον εξελικτισμό 
της εποχής του δεν νοεί τη λειτουργία π.χ. του νόμου της πτωτικής τάσης του κέρδους, 
χωρίς τη λειτουργία των αντισταθμιστικών παραγόντων. Έστω και αν εδώ υπάρχει ο 
χαρακτήρας εξωτερικότητας της σχέσης, το κοινωνικό-πολιτικό φαινόμενο δεν απο
συνδέεται από το οικονομικό). Η βάση και το επικοδόμημα δεν μπόρεσαν να πετύχουν 
την απόλυτη στατική εξισορρόπιση της μαρξιστικής θεωρίας. Η δυναμική των κοινωνι
κών σχέσεων ανέτρεψε τις στατικές εξισώσεις και άρχισαν να γίνονται κατανοητά τα 
αδιέξοδα της κατασκευής. Η συμβολή του Νίκου Πουλαντζά έγκειται σ’ αυτήν την κα
τανόηση και την παραγωγική ανάλυση του πολιτικού πέρα από στατικές, εξουσιαστι
κές κατασκευές.

Η αρχή της μεταπαραδειγματικής φάσης έγινε με τον L. Althusser. Ο δομισμός του 
L. Althusser προσπάθησε να συνδέσει αρχικά την έννοια της βάσης και του οικοδομή
ματος με την έννοια της σχέσης παραγωγής. Η διαφοροποίηση που κάνει μεταξύ ιδεο
λογίας και επιστήμης αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της κατασκευ
ής. Η επιστήμη νοείται εκτός των σχέσεων παραγωγής ακόμη και αν ο ίδιος δεν το κα
τανοεί. Η περίφημη προσδιοριστικότητα (determination) της καθοριστικής (dominant) του 
οικονομικού επιπέδου σε «τελευταία ανάλυση» δείχνει τα όρια της αλτουσεριανής προ
σπάθειας. Αυτή η «τελευταία ανάλυση» είναι και το όριο του πρώτου έργου του Ν. Που
λαντζά. Μία σειρά από νέες θέσεις εκφράζονται εκεί, αλλά ο οικονομιστικός προσδιο
ρισμός δεν μπορεί ακόμη να ξεπεραστεί.

Η τομή στο αλτουσεριανό έργο εκφράζεται για πρώτη φορά στην περίφημη 12η υπο
σημείωση στην απάντηση στον John Lewis, (1972) όπου για πρώτη φορά τίθενται στη 
φιλοσοφική, μαρξιστική σκέψη ξανά (ξανά δηλαδή όπως και στο Μαρξ) τα πρωτεία 
των κοινωνικών σχέσεων, της ταξικής πάλης. Αυτή η σκέψη συμπληρώνεται από τη 
θέση για την ιστορία ως διαδικασίας χωρίς υποκείμενο και χωρίς τέλος (σκοπό), όπου



η ιστορία δεν έχει υποκείμενο, αλλά δυναμική, τη δυναμική της ταξικής πάλης. Είναι 
η συγκρουσιακή κατάσταση το συστατικό στοιχείο της ιστορίας από το οποίο εξαρ- 
τώνται τα πάντα. Οι οικονομιστικές νομοτέλειες και οι τελεολογικές πορείες εγκατα- 
λείπονται. Δεν υπάρχει προσδιοριστικό, καθοριστικό επίπεδο (βαθμίδα). Η κοινωνική
- πολιτική σύγκρουση είναι παντού ενυπάρχουσα και δεν ακολουθεί κάποια οικονομική 
βάση, γιατί η οικονομική βάση δεν υπάρχει μ’ αυτή την έννοια, αλλά σχέσεις παραγωγής 
όπου το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό και το ιδεολογικό στοιχείο συνυπάρχουν. 
Αυτό το τελευταίο βήμα είναι και η ουσιαστική συμβολή του Ν. Πουλαντζά στη μαρξιστι
κή θεωρία.

Ασφαλώς μια εκτενής επιστημονική προσέγγιση στο έργο του Ν.Π. θα πρέπει να εξε
τάσει την πορεία ανάλυσης των κύριων εννοιών του έργου του από το «Πολιτική Εξου
σία και Κοινωνικές Τάξεις» μέχρι το τελευταίο έργο του «Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σο
σιαλισμός», για να γίνει κατανοητή τόσο η διαδικασία αποδέσμευσης από τον οικονο- 
μισμό, όσο και η διαδικασία εμβάθυνσης της ανάλυσης των κύριων εννοιών της πολιτι
κής θεωρίας: Εξουσία Κράτος, Ηγεμονία, Συσχετισμός Κοινωνικών Δυνάμεων, Πολιτι
κή Στρατηγική, Πολιτική Συγκυρία, Κράτος Έκτακτης Ανάγκης, Σχετική Αυτονομία, 
Κοινωνικές Συμμαχίες, Ταξική Διαστρωμάτωση κ.λπ.

Εδώ δεν θα προσπαθήσω τη λεπτομερή ανάλυση της θεωρητικής πορείας του Ν.Π. 
θα προσπαθήσω ν’ ανασκευάσω τις κύριες θέσεις του, ώστε να δώσω σχηματικά τις 
κύριες συντεταγμένες της προσφοράς του στη μαρξιστική πολιτική θεωρία και ειδικό
τερα στη θεωρία για το κράτος που αποτελεί μαζί με την ανάλυση την έννοιας της εξου
σίας το κύριο αντικείμενο έρευνας του Ν.Π. Επίσης θα προσπαθήσω να δώσω και τα 
κύρια σημεία διαφοροποίησής του από τον οικονομισμό και τη θεωρία της συναγωγής
- παραγωγής (ΑδΙείΨι^είάεσπε) την αντίληψη δηλαδή του αστικού κράτους ως του πλα
σματικού συλλογικού καπιταλιστή.

Σύμφωνα με τον Ν. Πουλαντζά ο Μαρξ θεωρεί το κράτος κοινωνική σχέση κατά τον 
ίδιο τρόπο που αντιλαμβάνεται το κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση. Οπως ακριβώς το κε
φάλαιο είναι μια μορφικά καθορισμένη συμπύκνωση του συσχετισμού των ταξικών δυ
νάμεων, με την έννοια ότι η μορφή της αξίας παρέχει τη μήτρα της ταξικής διαπάλης 
και η πάλη είναι καθοριστική για τη δυναμική της συσσώρρευσης, έτσι και η μορφή του 
κράτους αποτελεί μήτρα της ταξικής πάλης, ενώ η μορφή του καθεστώτος αποτελεί τη 
συγκεκριμένη συγκυρία του ταξικού ανταγωνισμού. Είναι η αλληλεπίδραση του κρατι
κού μηχανισμού ως μορφής και της ταξικής πάλης ως περιεχομένου που συνθέτει το 
συγκεκριμένο χαρακτήρα της ταξικής εξουσίας σε μια καθορισμένη συγκυρία.

«Το κράτος......το καπιταλιστικό στην περίπτωσή μας... (ο Ν.Π. δεν αναφέρεται σε
μια γενική α-ιστορική θεωρία του κράτους, αλλά σε καπιταλιστικό κράτος μένοντας 
πιστός στην αφαιρετική - λογική ανάλυση του «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» όπου το αντικείμενο της 
ανάλυσης είναι η καπιταλιστική κοινωνία - σημ. Δ.Χ.) δεν πρέπει να θεωρείται ως μία 
ενδογενής οντότητα, αλλά όπως άλλωστε συμβαίνει με το κεφάλαιο, ως σχέση. Ακρι
βέστερα ως η υλική συμπύκνωση ενός συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα σε τάξεις και 
μερίδες τάξεων, έτσι όπως αυτός εκφράζεται πάντοτε με άδικό τρόπο, μέσα στο κράτος».

Η έννοια της σχέσης της κοινωνικής σχέσης, έννοια τυπικά μαρξιστική αφού αποτε
λεί αναφορά στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας (σχέσεις παραγωγής) που είναι 
καθοριστικός για τον τεχνικό καταμερισμό της εργασίας (δυνάμεις παραγωγής), είναι 
καθοριστική για την ανάλυση της έννοιας της εξουσίας. «Με τον όρο εξουσία, αναφε- 
ρόμενος στις κοινωνικές τάξεις, πρέπει να εννοούμε την ικανότητα μιας ή μερικών τά
ξεων να πραγματώνουν τα ειδικά τους συμφέροντα. Η εξουσία αναφερόμενη στις κοι
νωνικές τάξεις είναι μια έννοια που δηλώνει το πεδίο του αγώνα τους, το πεδίο του συ
σχετισμού των δυνάμεων και των σχέσεων της μιας τάξης με την άλλη: τα ταξικά συμ
φέροντα δείχνουν τον ορίζοντα της δράσης της κάθε τάξης σε σχέση με τις άλλες. Η 
ικανότητα μιας τάξης να πραγματώνει τα συμφέροντά της βρίσκεται σε αντίθεση με την 
ικανότητα (και τα συμφέροντα) άλλων τάξεων. Το πεδίο της εξουσίας είναι επομένως



αυστηρά σχεσιακό... Η εξουσία μιας τάξης συνδέεται πριν απ’ όλα με την αντικειμενική 
θέση της μέσα στις οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές σχέσεις. Θέση που καλύπτει 
τις πρακτικές των αντιμαχόμενων τάξεων, δηλαδή τις ανισωτικές σχέσεις κυριαρχίας 
/  υποταγής των τάξεων, σχέσεις ριζωμένες στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, 
και που συνίσταται ήδη σε σχέσεις εξουσίας. Η θέση της κάθε τάξης, επομένως η εξου
σία της, οριοθετείται, δηλαδή προσδιορίζεται και συνάμα περιορίζεται, από τη θέση των 
άλλων τάξεων. Η εξουσία.... εξαρτάται και απορέει από ένα σχεσιακό σύστημα υλικών 
θέσεων».

Ξεκινώντας από την προβληματική του Θεοηκα ο Ν.Π αναπτύσσει την έννοια της 
ηγεμονίας αναλύοντας, ότι το καπιταλιστικό κράτος «είναι ένα κράτος με ταξική ηγεμο
νική διεύθυνση». Η έννοια της ηγεμονίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια του 
συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα σε τάξεις και μερίδες τάξεων. Γιατί εφ’ όσον αυτός ο 
συσχετισμός υποδηλώνει τη συγκεκριμένη -  σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή ή περίοδο -  
άνιση εξουσιαστική ισορροπία μεταξύ των κυρίαρχων και κυριαρχούμενων τάξεων, υ
ποδηλώνει και την εσωτερική επίσης άνιση ισορροπία των κυρίαρχων τάξεων στο συ
νασπισμό στην εξουσία. Η τάξη ή η ταξική ομάδα ή μερίδα που επιβάλλει τα συμφέρον
τα της στις άλλες κυρίαρχες τάξεις μέσα στο συνασπισμό στην εξουσία και ως εκ τού
του και στο σύνολο της κοινωνίας είναι η ηγεμονική τάξη ή ομάδα. Μ ’ αυτή την έννοια 
η ηγεμονία είναι ιδιαίτερη μορφή που παίρνει η κυριαρχία μας κοινωνικής ομάδας ή μιας 
κοινωνικής τάξης πάνω σ’ ολόκληρο το φάσμα της άνισης ταξικής εξουσιαστικής ι
σορροπίας κυριαρχίας.

Από τον .Ιεβεορ έχει διατυπωθεί η κριτική -την οποία και ο ίδιος σχετικοποιεί ότι 
η έννοια της ηγεμονίας σε συνδυασμό με την ανάλυση του σύγχρονου αυταρχικού κρα- 
τισμού που κάνει ο Ν.Π., εξηγώντας τη σημερινή μορφή -  εξέλιξη του αστικού κρά
τους πλησιάζει την αντίληψη για τον κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό. Θέση ιδιόμορφη 
εφ’ όσον η ανάλυση του Πουλαντζά βρίσκεται στον αντίποδα του οικονομισμού ενώ η 
αντίληψη του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού αποτελεί το επιστέγασμα της θεώ
ρησης της ουδετερότητας του κράτους και του οικονομισμού στο μαρξισμό. Ας εξετά
σουμε σύντομα το πρόβλημα για να γίν& κατανοητότερη και η προβληματική του Ν.Π.

Η θεωρία του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού ως αναλυτική θεωρία του καπι
ταλιστικού τρόπου παραγωγής προϋποθέτει: α) την ουδετερότητά του κράτους και β) 
την ουδετερότητα της οικονομίας. Η θεωρία του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού 
δεν αποτελεί ασφαλώς ανάλυση του καπιταλισμού και του καπιταλιστικού κράτους εν 
γένει, αλλά ανάλυση της σημερινής φάσης (της τελευταίας κατά την αντίληψή του) του 
καπιταλισμού και του καπιταλιστικού κράτους. Σ’ αυτή τη φάση το κράτος-πράγμα κα
ταλαμβάνεται από το μονοπωλιακό κεφάλαιο και ενεργεί σαν εργαλείο. Το κράτος υ
πήρξε εργαλείο της αστικής τάξης σαν σύνολο και τώρα γίνεται εργαλείο της μονοπω
λιακής ομάδας των κεφαλαιοκρατών. Αυτή η κατάλυψη του κράτους εργαλείου, που 
προετοιμάζει την κατάλυψή του από το προλεταριάτο και τους συμμάχους του, θεωρεί 
το κράτος έναν αντικειμενικό, λειτουργικό, υπερ-κοινωνικό (και εντέλει α-ιστορικό) μη
χανισμό του οποίου αρκεί η κατάληψη για να γίνει όργανο ή του μονοπωλιακού κεφα
λαίου ή του προλεταριάτου. Η πολιτική και κοινωνική φόρτιση τα) ουδέτερου κράτους 
είναι εξωτερικού χαρακτήρα. Αντίληψη που συμβαδίζει με την αντικειμενική ανάπτυξη 
των — επίσης ουδέτερων—  παραγωγικών δυνάμεων. Η συγκέντρωση και κοινωνικοποί
ηση της εργασίας φθάνει σ’ ένα σημείο όπου οι παραγωγικές δυνάμεις δεν μπορούν να 
υπαχθούν πια στο κεφαλαιοκρατικό τους περίβλημα, δηλαδή η καπιταλιστική παραγω
γή δημιουργεί με την αναγκαιότητα φυσικού νόμου την ίδια της την άρνηση. Η απαλλα
γή από τα όεσμά του αστισμού απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάμεις, εκφράζει τη 
χειραφετική τους λειτουργία και απελευθερώνει το κράτος από την μέγγαινη των μονο
πωλίων. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας είναι έτοιμος. Η αντίληψη του Στάλιν ότι 
το κράτος υποτάσσεται στο μονοπωλιακό κεφάλαιο μπορεί να θεωρηθεί ως η θριαμβευτι
κή εισδοχή της θεωρίας των ομάδων πίεσης στο μαρξισμό.



Όμως η θέση της κρατικής αυτονομίας μπορεί να ταυτιστεί χωρίς πρόβλημα με την 
αντίληψη της κρατικής ουδετερότητας. Πώς αντιμετωπίζει η πουλαντζιανή θεωρία την 
έννοια της αυτονομίας ή της σχετικής αυτονομίας του κράτους; Η έννοια της αυτονο
μίας είναι έννοια αστική που βρίσκει την πιο πλήρη έκφρασή της στο φυσικό δίκαιο 
και στην κοινωνικά συνεκτική λειτουργία του κράτους, αντίληψη που απορρίπτεται από 
τον Ν.Π. (Οπαδοί της αυτονομίας και μάλιστα της κρατικής ανεξαρτησίας παρέμειναν 
διάφοροι θεωρητικοί του τριτοκοσμικού μοντέλου που πιστεύουν ότι αυτή η έννοια αν- 
ταποκρίνεται στη μορφή του κράτους του περιφερειακού κοινωνικού σχηματισμού). Η 
έννοια της σχετικής αυτονομίας εμφανίζεται στην «πολιτική εξουσία και κοινωνικές τά
ξεις» για να εγκαταληφθεί τελείως στο τελευταίο έργο του Ν.Π. Στην ανάλυση δηλαδή 
της μορφής της παρουσίας του κράτους στην οικονομία, παρουσία η οποία διασφαλίζει 
τη συνέχεια της καπιταλιστικής συσσώρευσης και την αναπαραγωγή της νομιμοποίη
σης των κοινωνικών σχέσεων. (Ένταση της συσσώρευσης και Κράτος Πρόνοιας. Μέ
σα από αυτή τη λειτουργία του κράτους εξετάζει ο Ο’ Connor τη σημερινή κατάσταση 
της συνεχούς δημοσιονομικής κρίσης του αστικού κράτους). Θα πρέπει λοιπόν να εξε
τάσουμε κατά πόσο ισχύει και με ποιες μορφές η έννοια της σχετικής αυτονομίας του 
κράτους στο έργο του Ν.Π.

Συνεπής στο Μαρξ των Grundrisse ο Ν.Π. δέχεται αρχικά την έννοια της σχετικής 
αυτονομίας ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού της κοινωνίας σε κράτος και κοινωνία 
με την κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Λόγω της ειδικής μορφής της 
συναρμογής του οικονομικού με το πολιτικό στον καπιταλισμό οι δύο αυτές βαθμίδες 
χαρακτηρίζονται από σχετική αυτονομία και την κυριαρχία —  σε τελευταία ανάλυση 
οικονομικής βαθμίδας. Όταν όμως ο Ν.Π. προχωρεί στην ανάλυση και πλήρη συγκρό
τηση της έννοιας της κοινωνικής σχέσης και των πρωτείων των σχέσεων παραγωγής 
η προβληματική του διαφοροποιείται. Ο διαχωρισμός και η διαφοροποίηση των βαθμι
δών δεν υπάρχει πια, υπάρχει ένα οργανικό σύνολο ειδικών λειτουργιών, όπως ήδη ανα
φέραμε.

Εφόσον το κράτος είναι υλική συμπύκνωση του συσχετισμού κοινωνικών δυνάμεων 
τότε δεν υπάρχει ούτε σχετική, ούτε — πόσο μάλλον—  πλήρης έννοια αυτονομίας. Το 
κοινωνικό δεν διαχωρίζεται από το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή αντιπαράθεση κρά
τους - κοινωνίας. Ο διαχωρισμός αυτός έχει άπειρα χρησιμοποιηθεί από την πολιτική 
επιστήμη σαν αναλυτική έννοια. (Από την αφομοίωση της αντίληψης του φυσικού δι
καίου μέχρι τις θεωρίες της αυτονόμησης της γραφειοκρατίας και της «πολιτικής τά
ξης»). Δεν πρόκειται όμως για ουσιαστική αναλυτική έννοια, αλλά για αναφορά στην 
περιγραφή της μορφής της ιδιότυπης λειτουργίας που παίρνει υλική συμπύκνωση των 
κοινωνικών σχέσεων που καθορίζουν τη μορφή και τους όρους συγκρότησης της λει
τουργίας του κράτους. Ο διπλασιασμός αυτός είναι δηλαδή η περιγραφή των εξωτερι
κών γνωρισμάτων, της εμφάνισης, της εικόνας που παρουσιάζει η κρατική λειτουργία. 
Εφ’ όσον η μορφή της αξίας αποτελεί τη μήτρα της κοινωνικής διαντίδρασης - σχέσης 
- διαπάλης, η οποία συμπυκνώνεται με ειδικό τρόπο στο σύστημα πολιτικής κυριαρ
χίας, τα δύο επίπεδα (κοινωνικό - πολιτικό) δεν αλληλοσυμπληρώνονται αλλά αποτε
λούν ένα οργανικό όλο της ταξικής πάλης, όπου το ένα δεν προϋποθέτει το άλλο, αλλ’ 
το ένα είναι αναπόσπαστο στοιχείο του άλλου.

Έτσι το κράτος δεν έχει κάποια σχετική αυτονομία απέναντι στην κοινωνία, αλλά 
επειδή είναι συμπύκνωση του συσχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων έχα σχετική αυ
τονομία απέναντι στις επιμέρους κοινωνικές δυνάμεις που βρίσκονται σε συγκρουσιακή 
κατάσταση. Ακόμη απέναντι και στην κυρίαρχη τάξη ή την ηγεμονική κοινωνική ομά
δα, εις όφελος της οποίας λειτουργεί η άνιση ταξική ισορροπία δυνάμεων.

(Νομιμοποιητική λειτουργία του κράτους). Επειδή το κράτος είναι συμπύκνωση της 
διαπάλης δεν είναι άμεσος εκφραστής των συμφερόντων της ηγεμονίας αλλά εκφρα
στής της ηγεμονικής ισορροπίας που υπάρχει στην κοινωνία. Ισορροπίας ηγεμονικά διαρ
θρωμένης, οπότε και η σχετική αυτονομία του κράτους απέναντι στην ηγεμονική ομά



δα, στην κυρίαρχη τάξη είναι πολύ περιορισμένη και εξαρτάται από τη συγκυρία της 
ταξικής πάλης. Δεν πρόκειται εδώ για το κράτος πλασματικό, συλλογικό καπιταλιστή 
που προκύπτει από μια μορφή πολιτικής λειτουργίας της λογικής του κεφαλαίου (θεω
ρία της συναγωγής - παραγωγής), γιατί αυτή είναι έννοια ουσιαστικά εγελιανή και αγνο
εί την κοινωνική διαπάλη προς όφελος κάποιας δεδομένης λογικής της συσσώρευσης. 
Πρόκειται για το κράτος ειδική, υλική έκφραση της διαπάλης που για ν’ αναπαραχθεί 
ως σύστημα ταξικής κυριαρχίας πρέπει να λειτουργήσει ενσωμαπκά, συναινετικά, νο
μιμοποιητικά μέσα από μηχανισμούς πρόνοιας ή μηχανισμούς βίας ή καλύτερα μέσω 
του συνδυασμού και των δύο. Δηλαδή η ανάγκη αναπαραγωγής των σχέσεων καθορίζει 
το βαθμό της σχετικής αυτονομίας του κράτους από την άρχουσα τάξη. Έτσι ο μετα
σχηματισμός του αστικού κράτους προϋποθέτει στρατηγική μετασχηματισμού των κρα
τικών μορφών (διάρθρωση κέντρων εξουσίας κ,λπ.) μέσω των οποίων υλοποιείται η ά- 
νιση κοινωνική ισορροπία με ειδικό τρόπο, σε συνδυασμό με στρατηγική μετατόπισης 
του συσχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων.

Ένα τελευταίο σημείο θα ήθελα να τονίσω στη σχηματική αυτή περιγραφή της συμ
βολής του Πουλαντζά στη θεωρία του κράτους: την έννοια του κράτους έκτακτης ανάγ
κης και τους λόγους επιβολής του.

Δεν θα επεκταθώ στην αναλυτική προσέγγιση του φασιστικού και του εθνικοσοσιαλι- 
στικού φαινομένου που κάνει ο Ν.Π. θέλω απλώς να τονίσω τη διαφοροποίησή του από 
την παραδοσιακή μαρξιστική αντιμετώπιση του φαινομένου (Τρίτη Διεθνής), όπου το 
κράτος έκτακτης ανάγκης θεωρείται η λύση της αδυναμίας της άρχουσας τάξης να επι
βληθεί μέσω των θεσμών του αστικού κοινοβουλευτικού κράτους, γιατί η δύναμη του 
λαϊκού κινήματος οδηγεί στην ανατροπή των άνισων ισορροπιών κυριαρχίας.

Ο Ν.Π. αποδεικνύει με την ανάλυσή του ότι αντίθετα είναι η αδυναμία του λαϊκού 
κινήματος, της εργατικής τάξης που επιτρέπει την επιβολή του κράτους έκτακτης α
νάγκης από την αστική τάξη. (Οι διάφορες μορφές του κράτους έκτακτης ανάγκης εί
ναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συγκυρίας της ταξικής και ενδοταξικής αντίθεσης 
και των διαταξικών και ταξικών συμμαχιών στήριξης της επιβολής της ταξικής κυριαρ
χίας). Όσο πιο άνιση είναι η κυριαρχική ισορροπία κοινωνικών δυνάμεων, τόσο πιο εύ
κολη είναι η άμεση επιβολή των αστικών συμφερόντων και του περιορισμού ή της ανα
τροπής της αστικής νομιμότητας που είναι η ίδια αποτέλεσμα των λαϊκών αγώνων της 
ταξικής πάλης που επιβάλλει όρους στη μορφή της αστικής κυριαρχίας.




