
Διάλογο;
«Το Βήμα» επαναλαμβάνει σήμερα τον διάλογο που ξεκίνησε για το 
λεγόμενο «Μπιγκ Μπανγκ» της Αριστεράς. Το ερώτημα καθίσταται 

περισσότερό επιτακτικό και επίκαιρο μετά τα αποτελέσματα των γαλλικών 
εκλογών. Πρεπει να αναγεννηθεί η ευρωπαϊκή Αριστερά και, αν ναι, πώς;

□  ΤΟ ΒΗΜΑ

Σοσιαλδημοκρατία και σοσιαλμονεταρισμός
Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ *

0
 ΝΙΚΟΣ Μουζέλης χαρα

κτηρίζει την. οκταετία 
του ΠαΣοΚ ως «παταγώ
δη αποτυχία» και απο
φαίνεται ότι ο «σοσιαλ
δημοκρατικός καπιταλι
σμός» αποτελεί τη «μόνη 
λύση» στην εποχή μας. 

Φοβούμαι ότι πρόκειται για «λά
θος πόλεμο». Η σοσιαλδημοκρα
τία, που εμίσησαν άλλοτε οι μαρ
ξιστές, στάθηκε λειτουργική στο 
παρελθόν όσο αναπτυσσόταν το 
κοινωνικό κράτος, ενιί) κατά την 
τελευταία 20ετία βρίσκεται σε 
διάσταση με τους κοινωνικούς 
ρυθμούς. Η αποδυνάμωση αυτή 
συνδέεται με την εξάντληση του 
φορντισμού και των προτύπων 
της μαζικής κοινωνίας. Έτσι ε
ξηγείται η βαθιά κρίση της σο
σιαλδημοκρατίας σε χώρες όπου 
είχε ήδη επιτύχει: Γερμανία, 
Αγγλία, Σουηδία. Τα νέα σοσια
λιστικά κόμματα στη Νότιο 
Ευρώπη στη δεκαετία του ‘80 
δεν ήταν και δεν θα μπορούσαν 
να είναι σοσιαλδημοκρατικά σε 
μια εποχή που καταρρέουν οι 
προϋποθέσεις γι’ αυτό: αναδεί- 
χθηκαν απλώς τεχνοκρατικά και 
εκσυγχρονιστικά. Η παρελθούσα 
δεκαετία έθεσε θέματα όπως: 
ποιοτική κατάτμηση της παρα
γωγής και του κοινωνικού ιστού, 
κατάρρευση των μαζικών υπο
δειγμάτων, ευελιξία, τοπικότητα, 
αποκέντρωση, αυτονομισμό, που 
λίγη σχέση έχουν με τη μεγάλη 
κοινωνία της σοσιαλδημοκρα
τίας. Το ΠαΣοΚ «απέτυχε» διότι 
δεν ήταν σοδιαλδημοκρατικό; ή 
διότι ήταν σοσιαλδημοκρατικό 
σε μια λάθος εποχή; Ή  μήπως θα 
πρέπει να δεχθούμε ότι ο απολο
γισμός δεν είναι σε όλα τα σημεία 
αρνητικός;
Παρά την εν Ελλάδι αντιπαρά

θεση μεταξύ εκσυγχρονιστών και 
λαϊκιστών, η ανάλυση του 
ΟΕΚΜΑΝ! (1977) έχει δείξει ότι 
ο λαϊκισμός είναι η μορφή του 
εκσυγχρονιστικού κινήματος σε 
κοινωνίες με μέση ανάπτυξη. 
Ενώ η ευρωπαϊκή σοσιαλδημο
κρατία ενσωμάτωσε τα συνδικά
τα στη διαχείριση των κοινω
νιών, ο νοτιοευρωπαΐκός «σοσια
λισμός» προσδιορίσθηκε τελικά 
από τη διεθνοποίηση των οικο
νομιών και την ένταξη στην 
ευρωπαϊκή δυναμική. Ένας τέ
τοιος στόχος πιθανόν να αποτε
λεί σταθμό εκσυγχρονισμού, έ
στω και αν από σοσιαλιστικής 
πλευράς θεωρηθεί «φιάσκο». Η 
ανάλυση πρέπει να δείξει το τι α
κριβώς έγινε και όχι το τι δεν έγι
νε. Οι σοσιαλιστές στη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Ιταλία και την 
Πορτογαλία εφάρμοσαν τον μο
νεταρισμό με μεγαλύτερη αυτα
πάρνηση, δογματισμό και αλλα- 
ζονεία νεοφύτων από ό,τι οι φι
λελεύθεροι ομόλογοί τους: ενώ οι 
δεύτεροι ελίχθηκαν γύρω από τη 
μονεταριστική πρόταση, οι πρώ
τοι την εφάρμοσαν ολοκληρωτι
κά, ως έναν εξωτερικό και αδια
πραγμάτευτο καταναγκασμό. 
Σήμερα πλέον, οι ευρωπαϊκές οι
κονομίες είναι διεθνοποιημένες, 
αλλά τα εξ αυτού οφέλη μετα
τρέπονται σε μειονεκτήματα ενό
σω δίδεται προτεραιότητα στη 
νομισματική σύγκλιση, η οποία 
επιτείνει την ύφεση, την υπολει- 
τουργία και την οργανική ανερ
γία. Τις συνέπειες του σοσιαλμο-
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νεταριστικού θεωρήματος ει
σπράττουν σήμερα οι σοσιαλι
στές στη Γαλλία και αλλού: εγκώ
μια από τους χρηματιστές και 
τους εισοδηματίες, αλλά βαθιά 
αποδοκιμασία από τον κόσμο 
της παραγωγής.

Την οκταετία του ΠαΣοΚ ο 
Μουζέλης αναγορεύει σε «ελλη
νικό σοσιαλιστικό πείραμα», ό
μως είναι προφανές ότι αυτό πε
ριποιεί τιμή προθέσεων που ούτε 
το ΠαΣοΚ δεν διεκδικεί. Παρά 
το γενικότερο πνεύμα δημοκρα
τικού μεταρρυθμισμού και εκ
συγχρονισμού που εκδηλώθηκε 
σε πολλούς τομείς, στην οικονο
μία εγκαινιάστηκε από το 1983 
μια πολιτική όλο και περισσότε
ρο μονεταριστική. Το 1985, ο Σά
χης Καράγιωργας είχε χαρακτη
ρίσει την πρώτη περίοδο του 
ΪΙαΣοΚ (1981-85) σαν μια φάση 
·■ ήπιου μονεταρισμού». Πράγμα
τι. επί υπουργίας Αρσένη επιδιώ-

χθηκε κύριος η ανενεργοποίηση 
του μακροοικονομικού πλαισίου 
και ο έλεγχος των νομισματοπι- 
στωτικών μέσων. Η δεύτερη φά
ση της οκταετίας (1986-89) ήταν 
μάλλον ένας «ορθόδοξος μονε
ταρισμός», αλλά με εργαλείο την 
πολιτική εισοδημάτων. Μια τρί
τη φάση «σκληρού μονεταρι
σμού» έχει αρχίσει από το 1990 
και συμπεριλαμβάνει, εκτός από 
την εισοδηματική πολιτική, την 
καταπολέμηση των δημοσιονομι
κών ελλειμμάτων. Η οικονομική 
πολιτική του ΠαΣοΚ αποδείχθη
κε προϊόντως μονεταριστική, χω
ρίς αυτό να σημαίνει ότι η σημε
ρινή πολιτική της ΝΔ δεν την έ
χει ξεπεράσει από κάθε άποψη 
προς την αυτή πάντα κατεύ
θυνση. Η ΝΔ σήμερα προσθέτει 
το σοκ από τη βίαιη αρνητική δη
μοσιονομική ώθηση, πράγμα που 
οριστικοποιεί τη μακροοικονομι

κή κατάρρευση και τις σχετικές 
παρενέργειες στον ιδιωτικό το
μέα. Και κατά τις τρεις φάσεις, 
κοινός στόχος ήταν η εξωτερική 
προσαρμογή της οικονομίας, η 
διεθνοποίηση της ελληνικής κε
φαλαιαγοράς και η ένταξή της 
στην ευρωπαϊκή, με πηδάλιο την 
πολιτική σκληρού νομίσματος 
και υψηλών πραγματικών απο
δόσεων, ώστε να εξασφαλίζο
νται οι καταθέτες, οι χρηματι
στές και οι τραπεζίτες, έστω κι 
αν με αυτόν τον τρόπο ουδόλως 
διασφαλίζεται η παραγωγική 
χρηματοδότηση της ελληνικής 
οικονομίας. Η ψαλίδα του εργα
σιακού κόστους και των κοινωνι
κών παροχών ανάμεσα στην 
Ελλάδα και στην ΕΟΚ διευρύν- 
θηκε στη δεκαετία του ‘80. Οι ελ
ληνικές εργοδοτικές εισφορές, ε
νώ ήταν οι πιο χαμηλές στην 
Ευρώπη, μειώθηκαν ακόμη πε

ρισσότερο, κατ’ απομίμηση του 
παραδείγματος των γάλλων σο
σιαλιστών. Η πραγματική νομι
σματική κυκλοφορία συρρικνώ- 
θηκε, με αποτέλεσμα τη διόγκω
ση του δανεισμού αφενός και της 
δυσπραγίας αφετέρου. Η δημό
σια κατανάλωση, ενώ αυξανό
ταν με 7,5% τον χρόνο προ του 
1981, επί ΠαΣοΚ αποδείχθηκε 
αισθητά πιο φιλελεύθερη από τις 
αντίστοιχες στην Ευρώπη κατά 
την αυτή περίοδο (Ισπανία, Γαλ
λία, Ιταλία, Γερμανία, Ιρλανδία).

Τα παραπάνω επιτεύγματα, δύ
σκολο να πραγματοποιηθούν 
στη χώρα μας από δεξιές κυβερ
νήσεις, λόγω του ιστορικού πα
ρελθόντος και της περιορισμένης 
αξιοπιστίας του παλαιού πολιτι
κού συστήματος, εκπληρώθηκαν 
σχετικά εύκολα από το ΠαΣοΚ 
λόγω ακριβώς των σοσιαλιστι
κών περγαμηνών του, χωρίς βέ
βαια αυτό να σημαίνει και ότι

προωθήθηκε κάποιος σοσιαλι
στικός μετασχηματισμός. Ο δη
μοκρατικός και εκσυγχρονιστι
κός μεταρρυθμισμός του ΠαΣοΚ 
ήταν σαφής κυρίως στα μη-οικο- 
νομικά επίπεδα: στον πολιτισμό, 
στην εκπαίδευση, στη νομοθεσία 
και στο θεσμικό πλαίσιο, στις 
κοινωνικές ρυθμίσεις, στην απο
κέντρωση και τοπική αυτοδιοί
κηση κλπ. Όμως ο μεταρρυθμι- 
σμός αυτός, ενώ είχε αποτελέ
σματα συγκρίσιμα με τα σοσιαλ
δημοκρατικά, εν τούτοις δεν ορ
γανώθηκε από τη βάση όπως η 
σοσιαλδημοκρατία, αλλά παρέ
μεινε δοτός και χαρισματικός α
πό τα πάνω, κι ακόμη, επειδή ε
πήλθε σε μια εποχή που η σο
σιαλδημοκρατική σταθεροποίη
ση έχει κλονισθεί, οι ρυθμίσεις 
του δεν έχουν την αξιοπιστία 
των καταχτήσεων και εμφανίζο
νται ως αβέβαιες. Στην ουσία 
λοιπόν, ο πασοκικός λαϊκισμός 
λειτούργησε κυρίως εκσυγχρονι
στικά, προώθησε τη διεθνοποίη
ση και τον εξευρωπάίσμό της ελ
ληνικής κοινωνίας, προσέβλεψε 
προς τα μικρομεσαία κοινωνικά 
στρώματα και διεύρυνε τη λαϊκή 
συμμετοχή στο οικονομικό σύ
στημα του ελληνικού καπιταλι
σμού, παρά την αντισοσιαλδημο- 
κρατική ρητορεία του και παρά 
τις σοσιαλδημοκρατικοφανείς 
«κατακτήσεις» χωρίς εξασφαλι
σμένη επαύριο. Φυσικά τα επι
τεύγματα αυτά επέφεραν μοι
ραία όξυνση των οικονομικών α
νισοτήτων, πράγμα που έχει λά
βει ιδιαίτερα εκρηκτική ένταση 
και αποδιαρθρωτική κοινωνική 
δυναμική στις μέρες μας. Ενόσω 
τα επιτόκια παραμένουν υψηλό
τερα από την αύξηση του εθνι
κού προϊόντος, θα συνεχίζεται η 
αφαίμαξη παραγωγικού πλού
του της χώρας για υπηρεσίες μη- 
παραγωγικές, πράγμα που θα 
καθυστερεί την οποιαδήποτε α
νάκαμψη. Σήμερα, 15% του εθνι
κού προϊόντος αφαιρείται για 
πληρωμές τόκων προς έλληνες 
εισοδηματίες, αγοραστές κρατι
κών ομολόγων. Το φαινόμενο 
αυτό στις μέρες μας έχει ασφα
λώς παραγίνει, αλλά οι ρίζες του 
ανατρέχουν στα μέσα της δεκαε
τίας του ‘80.

Εφόσον οι έλληνες «σοσιαλι
στές» χρησιμοποίησαν την εμπι
στοσύνη των εργαζομένων για 
να αποσπάσουν τις θυσίες τους, 
άραγε δεν θα ήταν λογικό με μια 
«φιλελεύθερη» κυβέρνηση όπως 
η σημερινή, οι ωφεληθέντες της 
προηγούμενης περιόδου να επι
δείξουν ένα ανάλογο πνεύμα 
θυσίας, ευελιξία, δυναμισμό και 
προσαρμοστικότητα στα πλαίσια 
του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου; 
Μπορεί το ΠαΣοΚ να απέτυχε 
στο ζήτημα του σοσιαλιστικού 
μετασχηματισμού, που πάντως 
δεν επεχείρησε καν, ή στις σο
σιαλδημοκρατικού τύπου «κατα
κτήσεις», που εμφανίζονται σή
μερα μετέωρες, όμως επέτυχε α
σφαλώς στο να ενσωματώσει τα 
λαϊκά στρώματα και τον κόσμο 
της Αριστερός στην προβληματι
κή της ανασυγκρότησης του ελ
ληνικού καπιταλισμού. Και αυτό 
θα ήταν άδικο να μην του ανα- 
γνωρισθεί.

Πρώτα η πολιτική και το πρόγραμμα

J
IG Bang. What’ s Left?.. Η συζήτηση 
για την κατάσταση της Αριστερός 
συνεχίζεται ευρηματική. Πρόσφατο 
θέμα, η «μεγάλη έκρηξη» του Ρβκάρ 
για την υπέρβαση του Σοσιαλιστικού 
κόμματος. Πολιτική πρόταση καθα
ρά γαλλική, συμπίπτει με άλλες ανά
λογες που ουσιαστικά θέτουν το ακό
λουθο γενικότερο ερώτημα: Χρειάζεται α

κόμα μια σοσιαλιστική (και σοσιαλδημο
κρατική) Αριστερά ή αυτή, έχοντας χάσει 
το κοινωνικό της υπόβαθρο και την προ
γραμματική της ιδιαιτερότητα, μπορεί και 
πρέπει να διαχυθεί σε μια ευρύτερη δημο
κρατική - προοδευτική παράταξη; Είναι 
χρήσιμη και δυνατή μια διακριτή πολιτική 
ταυτότητα της ιστορικής Αριστερός ή ο σο
σιαλισμός πρέπει να διαλυθεί μέσα σε μια 
ευρύτερη δημοκρατική μεταρρυθμιστική 
πράξη; Ο προβληματισμός αυτός προσαρ
μόζεται ανάλογα με την υπάρχουσα διάτα
ξη των κομμάτων. Η συνήθης αναφορά των 
υποστηρικτοιν της υπέρβασης είναι το αμε
ρικανικό Δημοκρατικό κόμμα, το οποίο α
κριβώς εκφράζει μια μεταρρυθμιστική 
κουλτούρα που ιστορικά δεν ανάγεται στο 
σοσιαλιστικό κίνημα. Πριν σχολιάσω ωστό
σο το ερώτημα θεωρώ σκόπιμη μια παρατή
ρηση.

1. Η προφανής κρίση της Αριστερός δεν 
πρέπει να αποκρύβει την ανάλογη κρίση 
της Δεξιάς. Η απλή επισκόπηση των εκλο
γικών αποτελεσμάτων στις ανεπτυγμένες 
δυτικές χώρες δείχνει ότι, σε αντίθεση με 
την προηγούμενη δεκαετία, δεν υπάρχει 
κάποια μονοσήμαντη τάση. Δεξιά και Αρι
στερά εμπλέκονται στη γενικευμένη αμηχα
νία της Δύσης, η οποία μετά την κατάρ
ρευση της Ανατολής βρέθηκε αντιμέτωπη 
με τον εαυτό της και τα προβλήματά της. 
Με μια μεγάλη όμως διαφορά: η Δεξιά μπο
ρεί ν’ αφήσει τη βάρκα της να παρασυρθεί 
από το ρεύμα της διεθνούς αγοράς, των νέ
ων κοινωνικών και διεθνών ανισοτήτων 
που δημιουργεί, του νέου αυταρχισμού που 
υποκινεί και του εθνικισμού που αναβιώνει. 
Πρόσθετο πλεονέκτημα: μέσω του εθνικι
σμού φαίνεται να στρατολογεί δυνάμεις α
πό το αντίπαλο στρατόπεδο - ανακυκλωμέ
νους κομμουνιστές, «πραγματιστές» πολιτι
κάντηδες, νεοσυντηρητικούς σοσιαλιστές ή 
σοσιαλίζοντες. Η Αριστερό όμως είναι υπο
χρεωμένη να τραβήξει κουπί κόντρα στο 
ρεύμα. Η κρίση της έχει βαθύτερες ρίζες 
και δυσκολότερη θεραπεία. Η κομμουνιστι
κή συνιστώσα παρασύρθΐ]κε οριστικά από 
την πτώση του «υπαρκτού». Η Σοσιαλιστι-

Του ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ *

κή / Σοσιαλδημοκρατική έχασε τον μπού- 
σουλά της όταν η διεθνοποίηση κατέστησε 
αδύνατο τον «ρεφορμισμό σε μια μόνο χώ
ρα» και την ταυτότητά της όταν μετά το 
1989 δεν είχε πια την ευκολία να αυτοτοπο- 
θετείται μεταξύ του καπιταλισμού και του 
κομμουνισμού.
2. Προσφέρει λύση η μετάβαση σε μια με- 

τα-σοσιαλιστική Αριστερά ή σε μια ευρεία 
δημοκρατική παράταξη; Νομίζω ότι στο ο
ρατό τουλάχιστον μέλλον θα φτώχαινε την 
Αριστερά - όπως κι αν την φαντάζεται κα
νείς. Είναι αλήθεια ότι η Αριστερά προ- 
ϋπήρξε του σοσιαλισμού. Αναπτύχθηκε με 
το αίτημα της Δημοκρατίας και της συμμε
τοχής των κατώτερων τάξεων στην πολιτι
κή. Όμως στην Ευρώπη για πάνω από εκα
τό χρόνια Αριστερά και Σοσιαλισμός ταυτί
στηκαν: κοινή τους βάση το εργατικό κίνη
μα και το κοινωνικό πρόβλημα που δημι
ούργησε η εκβιομηχάνιση, ενώ στις 
περισσότερες χώρες θεωρητικός συνδετι
κός κρίκος υπήρξε ο μαρξισμός. Όποια 
κρίση κι αν περνάει, παραμένει γεγονός ότι 
η Αριστερά έπλασε κατά μεγάλο μέρος την 
πολιτική, κοινωνική, ιδεολογική φυσιογνω
μία της Ευρώπης - την ιδιαιτερότητά της. Η 
εύκολη αναγγελία του τέλους αυτής της ι
στορικής παράδοσης και η διάχυση σε μια 
προοδευτική παράταξη θα σημάνουν - το 
πιθανότερο - τη διασπάθισή της, την επίτα
ση της σύγχυσης και την κρίση η ς  ίδιας της 
ευρωπαϊκής φυσιογνωμίας. Το ρίσκο θα ή
ταν επιβεβλη|χένο αν ο πυρήνας του σοσια
λιστικού αιτήματος ανήκε στο παρελθόν. 
Όμως η κοινωνική δικαιοσύνη, η πολιτική 
παρέμβαση στις παραγωγικές σχέσεις και 
στην αγορά και η αλληλέγγυα δόμηση των 
ανθρώπινων σχέσεων διατηρούν ακέραιη 
την αξία τους, καθώς μάλιστα ζοφερό προ- 
βλέπεται το μέλλον για ολόκληρα κοινωνι
κά στρώματα και τμήματα του πλανήτη.
Από την άλλη, η ιστορική Αριστερά εξέ

φραζε κι εκφράζει ένα μόνο μέρος των αι
τημάτων χειραφέτησης. Οι μεγάλες προ
κλήσεις της οικολογίας, του φεμινισμού, η ί
δια η θεωρητικοποίηση του κοινωνικού 
κράτους, αναπτύχθηκαν εκτός (και συνή
θως κατά) της ιστορικής Αριστεράς. Αυτό 
δεν σημαίνει ωστόσο οτι όλοι μπορεί να 
συνυπάρξουν σ’ ένα ενιαίο, έστω χαλαρό, 
οργανωτικό σχήμα. Στις σημερινές συνθή
κες το σύνολο θα ήταν, πολιτικά και προ
γραμματικά, κατώτερο από τα μέρη. Θα ε- 
πρόκειτο περισσότερο για ένα εκλογικό

μόρφωμα που θα συνέβαλλε στον εκφυλι
σμό της δημοκρατίας σε πολιτική - τηλεο
πτική ολιγαρχία. Αντίθετα, η διατήρηση 
και ισχυροπρίηση των επιμέρους ταυτοτή
των καθιστά πιθανότερη και παραγωγικό
τερη τη συμπόρευση σ’ ένα μεταρρυθμιστι- 
κό ρεύμα.
3. Η αναγέννηση της ιστορικής Αριστεράς 
μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της σοσιαλιστι
κής φυσιογνωμίας και αφορά κυρίως το θε
μελιακό πρόγραμμά της. Ένα μέρος της α
νάλυσης του Ροκάρ κινείται σ’,αυτό το επί
πεδο - και εδώ νομίζω ότι η κριτική του Κ. 
Τσουκαλά ήταν ισοπεδωτική. Οι προβλη
ματικές π.χ. για την ανακατανομή της εργα
σίας και την αναμόρφωση των περιόδων 
ζωής του ανθρώπου στις σύγχρονες κοινω
νίες, που ο Ροκάρ δανείζεται από τους 
Τουρέν, Γκορτς κ.ά., είναι γόνιμες, είτε 
συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί
Πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα του 

σοσιαλιστικού ανανεωτικού λόγου βρίσκε
ται στην αδυναμία του να γεμίσει με στοι
χειώδη επάρκεια το κενό μεταξύ γενικών α
ξιών της Αριστεράς (οι οποίες εν τούτοις ε
ξακολουθούν να δημιουργούν ταυτίσεις για 
ευρύτατα στρώματα) και της συγκεκριμέ
νης πολιτικής πράξης. Στο κενό αυτό υπάρ
χουν παρατακτικά «ιδέες», «στόχοι», ενώ 
λείπει η συνεκτική ανάλυση που θα ενοποι
ούσε κάνοντας πειστικές τις προτάσεις· κά
τι που στο παρελθόν εξασφάλιζε ο μαρξι
σμός και αργότερα ο τεχνοκρατικός εξελι- 
κτικισμός της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν 
υπονοώ ασφαλώς ένα νέο Συνολικό Σχέδιο, 
μια και μόνη κοινωνική θεωρία. Αναρωτιέ
μαι απλώς αν ο προγραμματικός κατακερ
ματισμός εξηγείται μόνο με την κοινωνική 
πολυπλοκότητα, την εθνική περιχαράκωση 
των τμημάτων της Αριστεράς, ή αν δεν βα
ραίνει η αγκύλωση και η εμμονή σε ξεπερα
σμένες έννοιες που εμποδίζουν τη συστη
ματική επεξεργασία του νέου, το οποίο θα 
μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη συνο
χή από αυτήν που σήμερα παρουσιάζει.
Στην αισιόδοξη αυτή εκδοχή το'ζητούμενο 
δεν είναι αλλεπάλληλες προτάσεις κομματι
κών ανασυντάξεων όσο συστηματική προ
σπάθεια προγραμματικής ανανέωσης και 
σύνθεσης. Εν τω μεταξύ η φονταμενταλι- 
στική εμμονή στις αξίες της ελευθερίας και 
της αλληλεγγύης του δημοκρατικού σοσια
λισμού είναι ίσως η καλύτερη πυξίδα για 
την Αριστερά.

* Ο κ. Γιάννης Βονλγαρης είναι πολι
τειολόγος.

* Ο κ. Κώστας Βεργόπονλος 
είναι καθηγητής τον ΓΙάντει- 
ον Πανεπιστημίον
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□  ΤΟ ΒΗΜΑ

Ν
'  ΑΙ, η Αριστερά χρειά

ζεται μια «μεγάλη 
έκρηξη». Μια έκρηξη 
που θα ήταν ικανή να 
μεταμορφώσει τη με
λαγχολική εικόνα που 
παρουσιάζει σήμερα. 
Δεκαπέντε χρόνια με
τά τη νεο-φιλελεύθερη 

επανάσταση και τέσσερα χρό
νια μετά το αλησμόνητο 1989, 
που οι κραυγές θριάμβου για τη 
νίκη του καπιταλισμού, για το 
«τέλος της ιστορίας», για τον 
θάνατο του σοσιαλισμού αρχί
ζουν να κοπάζουν, η Αριστερά 
και τα σοσιαλιστικά κόμματα 
συνειδητοποιούν την ανάγκη 
ανασυγκρότησης και επανα
προσδιορισμού των στόχων και 
των οραμάτων τους. Η αποτυ
χία του νεο-φιλελευθερισμού 
ακόμη και στα ζητήματα που 
είχαν αποτελέσει την αιχμή του 
πολιτικού του λόγου (λιγότερο 
κράτος και δημοσιονομική ευ
ταξία) κάνει αυτό το καθήκον 
ιδιαίτερα επιτακτικό.

Ναι, λοιπόν, η Αριστερά 
χρειάζεται μια «μεγάλη έκρη
ξη». Μια «έκρηξη» καινοτόμο, 
που δεν θα αποτελεί το αναμά- 
σημα ή έστω μια καλύτερη 
έκδοση των νεο-φιλελεύθερων 
προταγμάτων. Αλλά μια «έκρη
ξη» που θα είναι ικανή να 
εμπνεύσει και να ανατρέψει το 
μελαγχολικό τοπίο της κοινω
νίας και του πλανήτη μας. Κάτι 
όμως που, όπως πολύ εύστοχα 
έδειξε ο Κωνσταντίνος Τσου
καλάς σε προηγούμενη παρέμ
βασή του από αυτές εδώ τις 
στήλες, η Ροκάρδεια «μεγάλη 
έκρηξη» δεν είναι σε θέση να 
επιτύχει. Παρά ταύτα, ορθά 
επισημαίνει την ανάγκη για 
ιδεολογική, πολιτική, πολιτι
σμική και οργανωτική ανανέω
ση. Η τελευταία αυτή διάστα
ση, όμως, η οργανωτική, ακόμη 
και όταν δεν παραλείπεται, 
σπανίως αναλύεται.

Η ιστορία των σοσιαλιστι
κών κομμάτων, ωςπροςαυτότο 
σημείο, είναι ιδιαίτερα διδα
κτική. Η συγκρότησή τους, η 
οποία έλαβε χώρα την περίοδο 
των μεγάλων κοινωνικών κινη
τοποιήσεων για τη διεύρυνση 
της δημοκρατίας, συνοδεύτηκε 
και από την ανάδειξη νέων 
οργανωτικών δομών και σχέ
σεων, οιοποίεςόχι μόνο έκαναν 
την προσπάθειά τους αποτελε
σματικότερη αλλά αποτέλεσαν 
και πρότυπο πολιτικής οργά
νωσης και έκφρασης ολόκλη
ρης της κοινωνίας. Το κόμμα 
μαζών ήταν η μεγάλη (πολιτι
κή) ανακάλυψη των σοσιαλι
στών. Το κομματικό αυτό μο
ντέλο, που αντιστοιχούσε στον 
κοινωνικό καταμερισμό εργα
σίας της εποχής, είχε την ικανό
τητα να συναρθρώνει (κυρίως) 
τα αιτήματα των εργαζομένων 
που προέκυπταν από τις αντι
φάσεις αυτού του καταμερι
σμού εργασίας και ταυτόχρονα 
αποτελούσε το μοντέλο - όραμα 
μιας άλλης, εναλλακτικής ορ
γάνωσης των πολιτών. Πα
ράλληλα δημιουργούσε την πε
ποίθηση πως οι προτεινόμενες 
σοσιαλιστικές πολιτικές της 

οχής δεν αποτελούσαν 
λώς το ευχολόγιο μιας ηγε- 

ίας αλλά ρεαλιστικά κοινωνι- 
' οράματα. Ήταν το (ουσια
στικό) κόμμα μαζών που 
τάφερνε, αν και όχι πάντα με

Ναι, η Αριστερά 
χρειάζεται μια 

«μεγάλη έκρηξη»
------- Του ΜΙΧΑΛΗ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗ* ---------

την ίδια διορατικότητα και 
αποτελεσματικότητα, να γίνε
ται το πεδίο των αναγκαίων 
κοινωνικών συμμαχιών πού 
εξασφάλιζαν την απαραίτητη 
κινητοποίηση και αυτοπεποί
θηση για την πραγμάτωση των 
σοσιαλιστικών στόχων και αι
τημάτων.

Ο νέος διεθνής καταμερισμός 
εργασίας που επεβλήθη ως το 
«αναπόφευκτο» (;) αποτέλε
σμα στις αντιφάσεις και τα όρια 
του μεταπολεμικού καθεστώ
τος συσσώρευσης, το τέλος των 
κοινωνικών συμβολαίων και 
των πολιτικών πλήρους απα
σχόλησης, αλλά, κυρίως, η 
ανάδειξη νέων αντιφάσεων και

σε πεδίο για τον προσδιορισμό, 
τη ζύμωση και τη σύνθεση των 
νέων αιτημάτων που αναδει- 
κνύουν τα σύγχρονα κοινωνικά 
κινήματα. Ακόμη, τότε μόνο, η 
(οργανωτικά) ανανεωμένη 
Αριστερά και πιο συγκεκριμέ
να τα σοσιαλιστικά κόμματα θα 
απεδείκνυαν καθημερινά πως ο 
πολιτικός τους λόγος και πρα
κτική επιδιώκει να βρει τη 
λεπτή ισορροπία μεταξύ κυβερ
νητικής εξουσίας και αποτελε- 
σματικότητας από τη μια και 
κοινωνικής κίνησης από την 
άλλη. Και πως αυτή η ισορρο
πία δεν έχει να κάνει απλώς με 
το φτιασίδωμα του «image» 
τους ούτε φυσικά με κάποιον

Α ν τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν θέλουν 
να παραμείνει μ «μεγάλη έκρηξη» 

της Αριστερός μία ακόμη άσκηση επί χάρτου, 
δεν μπορεί παρά να δημιουργήσουν 

τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της, 
οι οποίες θα υπάρξουν μόνο μετά από 

την οργανωτική τους «έκρηξη»

αιτημάτων, που δεν μπορεί να 
αναχθούν στην αντίθεση κεφα
λαίου - εργασίας και που 
στηρίζονταν σε νέες μετα-υλι- 
στικές αξίες και προτεραιότη
τες, οδήγησαν σε κρίση εκπρο
σώπησης και σε οργανωτική 
κρίση των σοσιαλιστικών κομ
μάτων. Οι εσωκομματικές δο
μές των κομμάτων αυτών, δέ
σμιες των πολιτικών, ιδεολογι
κών και πολιτισμικών αξιών 
μιας άλλης εποχής, αποδει- 
κνύονται ανίκανες να εκφρά- 
σουν τα νέα δεδομένα και κατ’ 
ουσίαν εμποδίζουν τα κόμματα 
αυτά να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις που αντιμετωπί
ζουν. Έτσι, η πολιτική 
ενέργεια των πολιτών, που 
πηγάζει από τις νέες υλικές και 
ιδεολογικές συνιστώσες του 
νέου καταμερισμού εργασίας 
και τις νέες μετα-υλιστικές 
αξίες, δεν μπορεί πλέον να 
απορροφηθεί από οργανωτικές 
δομές που δημιουργήθηκαν κυ
ρίως την περίοδο του Μεσοπο
λέμου.

Η ανάγκη για οργανωτική 
ανανέωση της Αριστερός δεν 
έχει όμως μόνο στενά οργανω
τικές στοχεύσεις. Δεν αποτελεί 
απλώς μία ακόμη διάσταση της 
«μεγάλης έκρηξης». Η οργανω
τική ανανέωση στην Αριστερά 
αποτελεί την εκ των ουκ άνευ 
προϋπόθεση για να μη συνεχί
σει τα μετέωρα και αδιέξοδα 
βήματά της. Η Αριστερά λοι
πόν όπως και στο παρελθόν θα 
πρέπει να εφεύρει ένα νέο 
οργανωτικό σχήμα. Το ζητού
μενο νέο αυτό σχήμα της Αρι
στερός, πέρα από την ικανότη
τά του να εντοπίσει τα λάθη, τις 
πολιτικές και ιδεολογικές υστε
ρήσεις που την οδηγούν στο 
μαρασμό της, δεν μπορεί παρά 
να κινείται στην κατεύθυνση 
του οργανωτικού της συγχρονι
σμού με τις απαιτήσεις του 
σημερινού καταμερισμού εργα
σίας. Τότε μόνο το νέο αυτό 
μοντέλο κομματικής οργάνω
σης θα μπορούσε να αναδειχθεί

ελιγμό για την εκλογική τους 
επιβίωση αλλά κυρίως με τη 
διατήρηση και διεύρυνση της 
δημοκρατίας.

Η (οργανωτική) «μεγάλη 
έκρηξη» των σοσιαλιστικών 
κομμάτων θα εγγυάται εκείνες 
τις δομές που δίνουν τη δυνατό
τητα σύνθεσης των αξιών που 
διέπουν την ιστορική τους συ
γκρότηση (ελευθερία, δικαιο
σύνη, αλληλεγγύη) και που 
έλκουν την καταγωγή τους στις 
αντιφάσεις των διαδικασιών 
παραγωγής και διανομής με τα 
νέα αιτήματα που έχουν προκύ- 
ψει από τα αιτήματα για επανα
προσδιορισμό των σχέσεων αν
θρώπου - φύσης καθώς και τη 
ριζική αναθεώρηση των σχέ
σεων των δύο φύλων. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η «μεγάλη 
έκρηξη» της Αριστερός θα πε
ριλαμβάνει και τις οργανωτικές 
προϋποθέσεις ώστε να μπορέ
σει να ξεφύγει από τη μονότο
νη, και άνευ αντικρίσματος, 
απλή αναφορά στα αιτήματα 
της οικολογίας -  της κατά τον 
ϋ ιινε^ετ «μόνης καινούργιας 
ιδεολογίας που παρήγαγε η 
Δύση τα τελευταία χρόνια» -  ή 
από την περιοδική εκδήλωση 
συμπάθειας στη φεμινιστική 
κριτική και αιτήματα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως 
σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα 
των σοσιαλιστικών κομμάτων 
σημαντικό ρόλο θα παίξει και η 
διανόηση. Γι’ αυτό η υπ’ αυτή 
την προβληματική οργανωτική 
«μεγάλη έκρηξη» της Αριστε
ρός θα στεγάσει διανοουμέ
νους, οι οποίοι σε αντίθεση με 
το πρόσφατο παρελθόν δεν 
εμπλέκονται και πολύ περισσό
τερο δεν ενσωματώνονται 
στους μηχανισμούς και τις λει
τουργίες του κράτους. Λει
τουργίες που τους θέλουν πα
ραγωγούς γνώσης προς αγο
ραία χρήση, διαχειριστές αν
θρώπων και εν τελεί συντελε
στές στην επιχείρηση ελέγχου 
του συμβολικού και φαντασια- 
κού χώρου των πολιτών. Αντί-

ΝέζΕπογίζ

θέτως στην «εκρηκτική» αυτή 
οπτική θα πρέπει να συγκρο
τούν την αιχμή για την προβολή 
χειραφετικού εναλλακτικού 
λόγου.

Η οργανωτική «μεγάλη έκρη
ξη» των σοσιαλιστικών κομμά
των θα πρέπει να αφήσει πίσω 
της την παράδοση της επαγγελ
ματικής και χωρικής οργάνω
σης καθώς και τις γραφειοκρα
τικές δομές που αυτή γέννησε. 
Αντίθετα ο προβληματισμός 
τους θα δημιουργεί δομές και 
σχέσεις που εγγυώνται τη συνε
χώς διευρυνόμενη συμμετοχή 
των πολιτών. Με αυτόν τον 
τρόπο τα σοσιαλιστικά κόμμα
τα θα αποδεικνύουν και πρα
κτικά ότι αποτελούν πεδίο 
σύνθεσης απόψεων και αιτημά
των όλων των κοινωνικών υπο
κειμένων που από διαφορετι
κές αφετηρίες επιδιώκουν την 
εναλλακτική οργάνωση της 
κοινωνίας. Έτσι τα σοσιαλι
στικά κόμματα δεν θα αναδει- 
χθούν μόνο σε τόπο συγκρότη
σης των αναγκαίων συμμαχιών 
για τη διεύρυνση της δημοκρα
τίας αλλά θα προβάλλουν ως το 
πρότυπο της κοινωνίας και της 
διακυβέρνησης που οραματί
ζονται.

Τέλος, και αυτό αφορά κυ
ρίως τα σοσιαλιστικά κόμματα 
στην Κοινότητα, μια εκ βάθρων 
οργανωτική αναδιάρθρωσή 
τους αποτελεί την προϋπόθεση 
για το ξεπέρασμα των ιστορι
κών περιορισμών στη δράση 
τους. Τα σοσιαλιστικά κόμμα
τα συγκροτήθηκαν για να οργα
νώσουν και να εκφράσουν πο
λιτικά τα αιτήματα των κοινω
νικών τάξεων και στρωμάτων 
σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα 
παρά την περί διεθνισμού ρητο
ρεία τους η πολιτική τους 
πρακτική σπανίως ξεπέρασε 
τον εθνικό τους ορίζοντα. Σή
μερα, τόσο η γενικευμένη οικο
λογική καταστροφή και η ενο
ποίηση των αγορών όσο και η 
πορεία προς την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση απαιτούν πολιτικές 
αλλά και οργανωτικές δομές με 
διεθνική οπτική.

Αν λοιπόν τα σοσιαλιστικά 
κόμματα δεν θέλουν να παρα- 
μείνει η «μεγάλη έκρηξη» της 
Αριστερός μία ακόμη άσκηση 
επί χάρτου, δεν μπορεί παρά να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέ
σεις πραγματοποίησής της, οι 
οποίες θα υπάρξουν μόνο μετά 
από την οργανωτική τους 
«έκρηξη». Τα πολιτικά κόμμα
τα αποτελούν τους κατ’ εξοχήν 
βολονταριστικούς θεσμούς του 
πολιτικού συστήματος και κα
τά συνέπεια έχουν τη δυνατότη
τα, αν και όχι πάντα εύκολα, να 
επαναπροσδιορίσουν τους ορ
γανωτικούς τους στόχους. Τα 
σοσιαλιστικά κόμματα δεν 
αποτελούν εξαίρεση στον κα
νόνα και σύμφωνα τουλάχιστον 
με την παραπάνω λογική δεν 
έχουν την πολυτέλεια να ανα
βάλουν τη ριζικά ανανεωμένη 
οργανωτική τους συγκρότηση. 
Σε αντίθετη περίπτωση η όποια 
«έκρηξη» όχι μόνο «μεγάλη» 
δεν θα είναι αλλά θα καταδικά
ζει την Αριστερά στον μαρασμό 
και την κοινωνία στη βαρβαρό
τητα.

★ Ο X. Μ. Σπουρδαλάκης είναι
επίκουρος καθηγητής στο Τμή
μα Πολιτικής Επιστήμης και
Λημόσιας Διοίκησης τον Πα
νεπιστημίου Αθηνών.

Σήμερα 
Ζωντανεψίέ  

Ενα Μύθο 
Με Μ ια Γεύση

c5C\/ρώμα λαμπερό λευκό, σαν 
τη διαύγεια του κρητικού ήλιου. 
Άρωμα που θυμίζει λευκά άνθη και 
φρέσκα φρούτα.

Ο  Κρητικός Τοπικός Οίνος 
Μπουτάρη, καρπός της εκλεκτής 
τοπικής ποικιλίας Βηλάνα, ανα- 
βλύζει τη δροσιά της Κρήτης.

Κ ρ α σ ί αρωματικό, με γεύση 
απαλή και ισορροπημένη, που 
διανύει τους αιώνες ακολουθώντας 
το μίτο της Αριάδνης και ζωντα
νεύει την εποχή του μύθου, τη 
Μινωική Κρήτη. Την εποχή που 
γέννησε ένα μεγαλειώδη πολιτι
σμό και καλλιέργησε μια οινο- 
λογική παράδοση αιώνων.
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