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Πι I: Σ Α Ρ Α  ΛΕΊΑ
Οι αλλαγές που επέφερε στο πολιτικό σύστημα της Μεταπολίτευσης, η πορεία προς 
την εξουσία, η κυβερνητική θητεία και τα ερωτήματα για το μέλλον του

Προεκλογική συγκέντρωση του ΠαΣοΚ στην Πάτρα με ομιλητή τον Ανδρέα Παπανδρέου

ξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας πολιτών (δηλαδή μεταξύ των νικητών και των ηττημένωντου Εμφυλίου). Η ενιαξιακή διαδικασία ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή αλλά ολοκληρώθηκε με πολύ πιο καθολικό τρόπο από τον αρχηγό του ΠαΣοΚ. Το κομμουνιστικό κόμμα νομιμοποιήθηκε πλήρως, ο  έλεγχος των ανπφρο- νούντων από το αντικομμουνιστικό κράτος αμβλύνθηκε, τα πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης εξέπεσαν και μια, σχετική βέβαια, ισονομία των πολιτών επιτεύχθηκε. Ετσι και το άνοιγμα του πολιτικού συστήματος και η κατάργηση των πολιτικών διακρίσεων ενδυνάμωσαν σημαντικά τον ελληνικό δημοκρατικό κοινοβουλευτισμό.
Συνέχεια στη σελ. 2

Νίκοβ Μ ουζέΜ δΔ εν υπάρχει αμφιβολία πως το Π αΣοΚ , το πρώτο αστικό, μαζικά οργανωμένο κόμμα στη χώρα μα ς, διαμόρφωσε καθοριστικά τη δομή και λειτουργία του ελληνικού μεταπολιτευτικού συστήματος. Θ α  εξετάσω με συντομία μερικές πλευρές των μετασχηματισμών που το ΠαΣοΚ επέφερε.Ξεκινάω  με μια σύγκριση. Στον

Μ εσοπόλεμο ο Ε λευθέριος Βενι- ζέλος αποδυνάμωσε τον «παλαιο- κομματισμό» του 19ου αιώνα -  ένα σύστημα καθαρά ολιγαρχικό. Ενα σύστημα όπου η πλειοψηφία, παρ’ όλη την καθολική ψήφο για άνδρες, ήταν εκτός της ενεργού συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι. Ο σο για τα κόμματα, ήταν λέσχες προυχόντων που ενεργοποιούνταν μόνο κατά τη διάρκεια των εκλογών. Στη βενιζελική περίοδο τα λεγάμενα τζάκια έχασαν την παντοδυναμία τους, καθώς νέα άτομα εισήλθαν δυναμικά στην πολιτική αρένα. Επιπλέον ο Βενιζέλος προσπάθησε να αλλάξει τα πελατειακά χαρακτηριστικά των κομμάτων μετατρέποντάς τα σε κόμματα δυτικού τύπου. Απέτυχε βέβαια λόγω της

λυσσαλέας ανάδρασης των τοπικών κομματαρχών που ο Βενιζέλος δεν μπορούσε εύκολα να ελέγξει.Στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε τη δεύτερη ριζική τομή στο σχετικά κλειστό μεταπολεμικό κομματικό σύστημα. Δημιούργησε το πρώτο μαζικό αστικό κόμμα στην πολιτική ιστορία του τόπου. Με τη μαζική κινητοποίηση του ανδρεϊσμού, τπ λαϊκά στρώματα εισήλθαν ενεργά, \ψ πρώτη φορά, στον πολιτικό στίβο, κο- θώς νέοι πολιτικοί (κυρίως, αλλά όκι μόνο, άτομα που συμμετείχαν ενεργρ στον αγώνα εναντίον της χούντας) άρχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο.Η πιο θετική πλευρά της παραπάνω μαζικής ένταξης ήταν, ως γνωστόν, η κατάργηση του διαχωρισμού μετα

Κρισιμα  
και εκκρεμή 
ερωτήματαΠ οιο το περιεχόμενο και τα όρια της αδιαμφισβήτητης συμβολής του Π αΣοΚ  σε σημαντικές δημοκρατικές, φιλελεύθερες και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις; Π ώ ς μετασχηματίστηκε σε «κόμμα του κράτους»;Σελ. 4
ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΪΝΑΣ

«Ο  Ανδρέας 
παρέμεινε 
ένα αίνιγμα 
ακόμα και 
για τον ίδιο»Ο  ελληνοαμερικανός ιστορικός θεωρεί ότι ένας άνθρωπος, όσο χαρισματικός κι αν είναι, πρέπει να κρίνεται και με τα μέτρα της εποχής του Σελ. 7
Λαϊκές 
προσδοκίες 
και διαψεύσεις
Π οιες ήταν οι πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες που επέτρεψαν την ταύτιση μεταξύ Π αΣοΚ  και ιστορικής εξέλιξης στο συλλογικό μας φαντασιακό;Σελ. 6
ΓΡΑΦΟΥΝ:

Ανδρέα,1; Πανταζόπουλοπ___
Γιώργηε Γιατρομανωλάκηζ 
Α)ΑΙη$ Καλοκαιρινά 
Χαρίδημοε Τσούκαζ 
Μιχάληζ Σηουρδαλάκην
Ι ωάννα Λαλιώτου_____________
Θεόδωρος Πάγκαλος
Δ . Ν . Μαρωνΐτης_____________
Θεόδωρος Παπα}!γελή.;

/

Στη ζωή, δεν είναι όλα φτιαγμένα στα μέτρα σου.
Στην Προθεσμιακή σου Κατάθεση όμως, είναι.Γιατί τη Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. Διάλεξε, εκτός από το ποσό και τη διάρκεια, πότε θα παίρνεις τους τόκους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά, με υψηλές αποδόσεις.
Μάθε περισσότερα και σχεδίασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ.
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Βήματα μπρο5 και βήματα πίσω: το Ε Σ Υ  και η κατασπατάληση πόρων
N íkos MouzéAns

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα Οι θετικές αλλαγές στις οποίες αναφ έρθηκα δεν επεκτάθηκαν όμω ς στη δομή του κομματικοκρατικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά το Πα- Σ ο Κ  η μαζικοποίηση δεν οδήγησε στον εκδημοκρατισμό. Αντίθετα, η πελατειακή κουλτούρα, η ρουσφετολογία  κα ι οι υπόγειες σχέσ εις μεταξύ κρατικών, κομματικών και οικονομικώ ν ελίτ εντάθηκαν. Π ιο

συγκεκριμένα, αντίθετα με τη βε- ν ιζελ ικ ή  στρατηγική, ο Α ν δ ρ έα ς  Παπανδρέου δεν προσπάθησε καν να αμβλύνει τα επιμεριστικά χαρακτηριστικά του κόμματός του. Ετσι, μαζί με τη μαζικοποίηση της κομματικής δο μή ς, βλέπουμε και τη μαζικοποίηση της δ ια φ θ ορά ς σε ένα πλαίσιο όπου οι κρατικοί πόροι ήταν πολλαπλάσιοι των πόρων της προδικτατορικής π εριό

δου. Δεν χρειάζεται να τονίσω πως και η Ν Δ, το άλλο μεγάλο κόμμα της Μεταπολίτευσης, ακολούθησε πιστά το πρότυπο που εγκαινίασε το Π α ΣοΚ .Οσο για την εσωτερική οργάνωση του Π αΣοΚ , μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε «λάίκίστικη». Από τη μια μεριά η αυτονομία των παραδοσιακών κομματαρχών μειώθηκε. Από την άλλη μεριά όμως τη θέση τους

4

Ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει 
την ιδρυτική διακήρυξη του ΠαΣοΚ 
στις 3 Σεπτεμβρίου 1974

πήραν «σιελέχη-υπάλληλοι», στελέχη που ήταν, λίγο-πολύ, πειθήνια όργανα του ανδρεϊκού κομματικού μηχανισμού. Η  νομιμοποίησή τους πήγαζε λιγότερο από τα κάτω και περισσότερο εκ των άνω , από τη βούληση του χαρισματικού ηγέτη. Με άλλα λόγια, τα κομματικά στελέχη δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν ανάχωμα στην παντοδυναμία του «αρχηγού-δεσπότη». Η επικοινωνία του τελευταίου με τον «λαό» ήταν αδιαμεσολάβητη, αδιαμφισβήτητη. Αυτού του είδους η κομματική οργάνωση θυμίζει βέβαια τα λάίκι- στικά λατινοαμερικανικά κόμματα (από αυτά των Περόν και Βάργκας ως αυτά των Τσάβες και Μοράλες).
Η κοινωνική διάστασηΗ διακυβέρνηση του Π α ΣοΚ  στον κοινωνικό χώρο είχε και θετικά και αρνητικά αποτελέοματα. Από μια προοδευτική σκοπιά η βασική τομή ήταν η δημιουργία του Ε ΣΥ . Δηλαδή κατόρθωσε να δώσει κοινωνικά δικαιώματα στα λαϊκά στρώματα. Κατόρθω σε επ ίσης, τουλάχιστον α ρ χικ ά , να  μειώ σει τις κο ινω νικοοικονομικές ανισότητες και να αμβλύνει την ανισορροπία μεταξύ πόλης και αγροτικής περιφέρειας. Αυτού του είδους όμως η στρατηγική δεν είχε πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για  παράδειγμα, ευρω παϊκοί πόροι που π ροορίζονταν για τον εκσυγχρονισμό της γεω ργία ς δ ό θ η κ α ν με τη μορφ ή παροχών που κατασπαταλήθηκαν. Ο ι γενναιόδω ρες παροχές βοήθησαν το κόμ μα  κα ι τη δ η μο φ ιλία  του Α νδρ έα  αλλά όχι την αλλαγή τω ν απ αρχαιω μένω ν δο μώ ν και πρακτικών του αγροτικού τομέα. Ο ι αγρότες διά λεξα ν λιγότερο τον παραγωγικό και περισσότερο τον καταναλωτικό τρόπο ζω ής. Αυτού του είδους τα φαινόμενα οδήγησαν στο αγροτικό α δ ιέξο δ ο  που παρατηρούμε σήμερα.Βέβαια, επί πρωθυπουργίας Σημίτη ο λαϊκισμός του Τύπου «Τσοβόλα,

Η Κεντροαριστερά οφείλει να αναμετρηθεί με την 
κληρονομιά της, να την αποδομήσει και να την 
υπερβεί, σφυρηλατώντας ταυτόχρονα, μέσα σε ένα 
δύσκολο περιβάλλον, τη φιγούρα μιας νέας λαϊκής 
φυσιογνωμίας

Η  αναγκαία υπέρβαση

Ανδρέα» navrazôiïoiiAos

ν τα πολιτικά κόμματα συγκροτούν την ταυτότητά τους και μέσω της πολιτικής σύγκρουσης, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, ένα αριστερό κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει ως τέτοιο παρά μέσα από την αντίθεσή του με ένα δ εξιό  κόμμα (και αντιστρόφως), το στοίχημα της μετα- μεταπολίτευσης, για όσους προσβλέπουν στην ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς, καί στο πλαίσιο των εξελίξεω ν των τελευταίων χρόνων που οδήγησαν στις συγκυβερνήσεις ΝΔ-ΠαΣοΚ, θα μπορούσε να συνοψι- σθεί και στην εξής διατύπωση: πώς να υπερβούμε τη στείρα αντιδεξιά κουλτούρα του μεταπολιτευτικού εθνικολάϊκισμού επινοώντας ταυτόχρονα μια νέα μη-δεξιά ταυτότητα; Η μετάβαση, με άλλα λόγια, από την αντιδεξιά στη μη-δεξιά, από μία μνησίκακη και στερητική ταυτότητα σε μια αντι-χιμαιρική και εξομαλυσμέ- νη ταυτότητα, αντι-μικροαστική και λαϊκότροπη ταυτόχρονα, είναι η μεγάλη πρόκληση. Και αυτό,'μάλιστα, μέσα σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου τα επί της ουσίας όρια Αριστεράς/Δεξιάς γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, σε σημείο που να νομιμοποιείται κάποιος να θέτει το βάσιμο ερώτημα για την υπαρκτή πολιτική αξία αυτής της «διαίρεσης».

Και μόνο η διατύπωση του προβλήματος παραλύει τον παρατηρητή. Γιατί μέσα σε αυτά συμφ ραζόμε- να, τα εν δυνάμει κοινωνικά ερείσματα ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι ισχνά, η εκσυγχρονιστική πολιτική ελίτ κατακερματισμένη και χωρίς στρατηγικό προσανατολισμό, η εθνικολάίκιστική παράδοση πιέζει ασφυκτικά, ενώ η τελευταία (αντί-) μνημονιακή τετραετία αναβάπτισε όλους της τους δαίμονες. Η εθνικο- ανεξαρτησιακή και αντι-ευρωπαϊκή αντιστασιολαγνεία, που στην πραγματικότητα μορφ άζει θρασύδειλη ανατολίτικη εθελοδουλία  (η πρόσφατη επιστολή του Μ. Γλέζου προς τον Πούτιν εικονίζει ανάγλυφα το ανυπέρβλητο σύμπλεγμα ανεύθυνης ελληνοπρεπούς ανημπόριας με την πιο αντιδραστική πίστη στο μαγικό φαντασιακό της «λύτρωσης» που θα ‘ρθει απέξω), μεταμφιέζεται ανάλογα τη συγκυρία και φωλιάζει παντού. Με τρόπο ώστε να καθιστά το ελληνικό πρόβλημα πολιτικο-πολιτισμικό και την οικονομική του διάσταση ένα «απλό» επιφαινόμενο.Εχουμε και αλλού υποστηρίξει ότι ο  πραγματικός γενέθλιος «τόπος» του Π α Σ ο Κ  είναι ο  Ιούλιος του ‘65. Η  ερμηνεία εκείνω ν των γεγονότων από τον Ανδρέα Παπαν

δρέου ενισχύει μία εδραία εθνικο- λάίκψ αφήγηση η οποία κραδαίνει με υπερηφάνεια τη διαχρονική αντιστασιακή της σημαία. Και ταυτόχρονα τη σχηματοποιεί, πολιτικοποιώντας την. Ας θυμηθούμε: το ελληνικό πρόβλημα, η άρση των αιτίων μιας χρόνια ς ελληνικής υπανάπτυξης, σύμφωνα με τον μελλοντικό ιδρυτή του Π α ΣοΚ , δεν μπορεί να ευοδω- θεί αν προηγουμένως δεν επιλυθεί το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Π οιο ήταν αυτό; Η «εξάρτηση» μιας «περιφερειακής», «αποικιακής» χώρας από τον «ιμπεριαλισμό» και τις «πολυεθνικές», κ,λπ. Διατυπωνόταν δηλαδή μια μεταχρονολογημένη τρι

τοκοσμική θέση, σύμφωνα με την οποία από τη στιγμή που θα πληγεί η εξάρτηση στην κορυφή (με την κατάκτηση της εξουσίας από ένα γνήσια πατριωτικό και λαϊκό κίνημα, όπως μερικά χρόνια αργότερα θα αυτοχρισθεί το Π α ΣοΚ ), τότε, αυτομάτως, όλα τα προβλήματα, με πρώτο αυτό της οικονομίας, αλλά  και της εκπ αίδευσης, βασικοί φ ορείς της κοινωνικής ανάπτυξης, θα βρουν τον δρόμο τους. Ο λα, συνεπώ ς, συνοψ ίζονταν σε ένα ζή τημα «πολιτικής βούλησης», μιας ριζικής «αλλαγής» στην «κορυφή» της εξουσίας, που θα συνοδευόταν από την «ελληνοποίηση του κρατι-
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δώσ’ τα όλα» υποχώρησε. Η  πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, τα μεγάλα έργα, η ένταξη της Ελλάδας στην Ο Ν Ε  και η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων έκαναν τη χώρα πολύ πιο σεβαστή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με την οικονομική κρίση όμως, καθώς και με την ά νοδο της εξουσ ία ς της Ν Δ , τα πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο. Η περίφημη «επανίδρυση του κράτους» οδήγησε στην παραπέρα διόγκωση της ήδη πληθωρικής δημόσιας διοίκησης, στην πελατειακή κατασπατάληση πόρων και στην εντυπωσιακή εκτίναξη του δημό-

Η νομιμοποίηση των 
στελεχών πήγαςε 
από τη βούληση 
του χαρισματικού 
ηγέτη. Η επικοινωνία 
του τελευταίου με 
τον «λαό» ήταν 
αδιαμεσολάβητη, 
αδιαμφισβήτητη

σιου χρέους. Στη συνέχεια η επιστροφή του Π α ΣοΚ  στην εξουσία σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ημιχρεοκοπίας της χώρας έκανε τους ψηφοφόρους να ξεχά- σουν τις τεράστιες ευθύνες της ΝΔ και να θεωρήσουν το Π α ΣοΚ  τον κύριο υπεύθυνο για την ελληνική τραγωδία. Ετσι δεν είναι περίεργο το ότι σας τελευταίες βουλευτικές εκλογές το Π αΣοΚ  καταποντίστηκε. Ενώ η ΝΔ μπόρεσε να κρατήσει ένα σημαντικό κομμάα της εκλογικής πελατείας της.
Η πολιτισμική διάστασηΤέλος, στο επίπεδο της κουλτούρας οι αλλαγές που επέφερε το

Π α Σ ο Κ  ήταν σημαντικές και ως επί το πλείστον θετικ ές. Η  κυριαρχία της ανδροκρατούμενης κουλτούρας αμβλύνθηκε. Η  σχετική νο μο θ εσ ία  που το Π α Σ ο Κ  εισήγαγε έδω σε σημαντικά δ ικαιώματα στη γυναίκα στον χώρο της ο ικ ο γένεια ς, της εργα σ ία ς, της π α ιδεία ς, της διασκέδασης κτλ. Βέβαια οι ανισότητες μεταξύ των φύλων παραμένουν. Σίγουρα όμως η σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών άλλαξε προς το δημοκρατικότερο.Ο σ ο  για την πιο γενική κουλτούρα, δεν υπάρχει αμφ ιβολία  πως διά φ ορα  πολιτισμικά αγαθά και δικαιώ ματα διαχύθηκαν προς την κοινωνική βάση. Η λα ϊκή  κουλτούρα έγινε πιο σεβα στή ενώ στον χώρο του θεάτρου, της τέχνης και της λογοτεχνίας .τα λα ϊκ ά  στρώματα είχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες να συνδεθούν με το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Ιδίως επί Μ ελίνας Μερκού- ρη, ο  κόσμος των μουσείων, των φεστιβάλ στην περιφ έρεια, των δ ια λ έξεω ν  κτλ. έγινε πολύ πιο προσιτός σε ένα ευρύτερο κοινό. Από την άλλη μεριά όμως, οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ κυβερ- νώντων και αυτών που ήλεγχανΓ και εξακολουθούν να ελέγχουν τα MME οδήγησαν προς την αντί-

κου μηχανισμού» και την άσκηση μιας «περήφανης», «αδέσμευτης» εξωτερικής πολιτικής. Μια ρητορική που και σήμερα δεν μας είναι καθόλου ξένη, προερχόμενη και από τα δύο «άκρα».Α ναμφ ίβολα, αυτή η ιδεολο- γικο-πολιτική ταυτότητα, που μετά το 1974 και το 1981 έγινε και πολιτική στρατηγική κατάκτησης και συντήρησης της εξουσίας, ενι- σχύοντας και διευρύνοντας τον πατροπαράδοτο κρατισμό, λ ε ιτούργησε εξομα λυντικά , δ η μ ο κρατικά, ενσωματώνοντας τις ως τότε «αποκλεισμένες μάζες στην πολιτική». Αλλά αυτή η άρση του μετεμφυλιακού δυϊσμού είχε το ακριβό της αντίτιμο. Τα κοινωνικά, οικονομικά, κ.λπ., προβλήματα, οι σχέσεις εξουσίας, πολιτικές ή μη, κατανοήθηκαν και προβλήθηκαν ανθρωπομορφικά, η εκβιαστική λογική της ισχύος επικράτησε σε αρχές και αξίες, το «συμβόλαιο με τον λαό» αντικατέστησε τον δημοκρατικό νόμο.Αυτή η «ιδεολογία σε πρακτική κατάσταση», όπως έλεγαν παλιό- τερα και κάποιοι μαρξιστές, είναι

5
,θετηκατεύθυνση. Οδήγησαν στα αμέτρητα σκουπίδια της ιδιωτι-κής αλλά και, σε μικρότερο βαθμ ό , της κρα τικ ής τη λ εό ρ α σ η ς, στην ενδυνάμω ση του κίτρινου Τύπου και στην άκρατη καταναλωτική νοοτροπία.Τελειώνω με την προφανή ερώτηση. Π οιο θα είναι το μέλλον του Π α Σ ο Κ ; Θ α  παρα μείνει συρρι- κνω μένο και κατακερματισμένο ή θα κατορθώσει να αναζω ογονη θ εί κα ι να  π α ίξει ξα ν ά  έναν κεντρικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι; Η  κατάσταση είναι τόσο ρευστή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που κάθε πρόβλεψη είναι εξαιρετικά προβληματική.
Ο κ. Νίκος Μουζέλης είναι ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στη London School of Economics.
στην κυνική δημαγωγία της. Αυτή η κουλτούρα της αντίστασης είναι ο υπ’ αριθμόν ένας εχθρός μιας νέα ς ταυτότητας στον χώ ρο της Κεντροαριστεράς. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υποχωρήσει, παρά τις πρόσφατες εκλογικές της αποτυχίες. Με την έννοια αυτή, η Κεντροαριστερά οφείλει να αναμετρηθεί με την κληρονομιά της, να την αποδομήσει και να την υπερβεί, σφυρηλατώντας ταυτόχρονα, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, τη φιγούρα μιας νέας λαϊκής φυσιογνωμίας.Η  ριζοσπαστική κριτική στον πολιτικό βολονταρισμό που συντηρεί μοιραίες αντιστασιακές ψευδαισθήσεις δεν συνιστά παραίτηση από την πολιτική, το ανπθετο, μπορεί να τη λυτρώσει από τα δεσμά που της χάλκευσε η βύθισή της στη δημαγωγία, να την απεξαρτήσει από μία κοινωνία που νομίζει ότι όλοι της χρωστάνε. Η  αναγκαία ανακοινωνικοποίηση της Κεντροαριστεράς, η επανεπινόησή της, είναι και ένας αγώνας με τον ίδιο της τον εαυτό.και σήμερα παρούσα, μεγαλειώδης _  „  .  . _  , -  ,, ^ V Ο κ. Ανδρέας Πανταζοπουλοςστην ακαταμαχητη αντιστασιακή είναι επίκουρος καθηγητήςτης ελληνοπρέπεια, υπονομευτική Πολιτικής Επιστήμης στο ΑΠΘ.ό  ι  α ο ο  & ψ  ι ο μ  ΐ ^ ν  1 * 0 * · ^  ¿ ¿ ο λ  τ ο ιφ  ώ ς ς χ υ ύ ?ν ι ι ι η ^ ν α ο ι  θ & ζ Τ Β ΐ Κ Κ Ρ ΐ Τ1 '· ¡-αίτ* <
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Παρά την πτώση του 
ΠαΣοΚ, ένα ιδεατό 
«ΠΑΣΟΚ» εξακολουθεί 
και μας ερεθίζει. 
Οραματιζόμαστε πάλι 
αλλαγές, ανατροπές, 
αποκατάσταση μιας 
παλιάς, πλην νοητής, 
ευτυχίας. Ξαναζούμε 
έναν πολιτικό/ 
κοινωνικό αλυτρωτισμό
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ίτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας 12 αρέσει είτε όχι, το ΠαΣοΚ που ξεκίνησε ως μεγαλειώδες Κίνημα για να καταλήξει ως δευτέραςτάξεως κυβερνητικός εταίρος, συνδέεται δραματικά εδώ και σαράντα χρόνια με την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η Ιστορία το πιστώνει με θετικές αλλαγές, αλλά -  φευ -  του χρεώνει επίσης θανάσιμα, μοιραία λάθη. Το ΠαΣοΚ συνιστά ένα άλλο παράδειγμα ακραίας πολιτικής αυτοαναίρεσης και αντίφασης. Εχοντας ως ιδρυτή και αρχηγό έναν χαρισματικό πολιτικό, τον Ανδρέα (οητεπ/ηοπτεπ), ύστερα από τις πρώτες αναγνωρισπκές και εκκαθαρι- σηκές κινήσεις, το ΠαΣοΚ αποβαίνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη με βασικό αίτημα (αντανάκλαση των λαϊκών απαιτήσεων) τη διαβόητη «Αλλαγή». Ενα απόλυτο Κίνημα (τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο) χρειάζεται απόλυτα συνθήματα. Σ ε αυτόν τον τομέα το Π αΣοΚ  υπήρξε εφευρετικό: «Αλλαγή εδώ και τώρα», «Το Π Α ΣΟ Κ  στην κυβέρνηση, ό  Λ αός στην εξουσία», «Η Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες» κ.τ.λ. Την ίδια σπγμή συνθήματα όπως «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» απωθήθηκαν σιωπηλά καθώς άνοιξε ο δρόμος της εξουσίας.Το παρόν σημείωμα (ενός μη πολιτικού αναλυτή, οτιδήποτε κι αν σημαίνει τούτο) έχει ως κύριο στόχο να δείξει πώς ένα συνεχές αίτημα για ουσιώδεις, ριζικές, ορθολογικές αλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας (Παιδεία, οικονομία, Υγεία, κοινωνική ισότητα, αξιοκρατία κ,τ,λ.) παραμένει, χρόνια τώρα, μετέωρο επειδή τόσο εμείς, οι απαιτητικοί ψηφοφόροι, όσο και οι πολλά υποσχόμενοι πολιτικοί βασιζόμαστε περισσότερο σε ευσεβείς πόθους και λιγότερο σε προγράμματα. Προτιμούμε τα λόγια από τον ορθό λόγο. Ετσι καθώς οι συνεχείς «αλλαγές» ακολουθούν τις αυταπάτες μας, στην ουσία τίποτε δεν αλλάζει. Υπό αυτή την έννοια, το ΠαΣοΚ ως (υποτίθεται) «κίνημα ελπίδας» είναι όντως εδώ. Ακόμη και τώρα, μέσα στην Κρίση, εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον με βάση τους ευσεβείς πόθους μας. Ω ς λαός εμφορούμαστε από ένα είδος εσωτερικού, πολιτικού αλυτρωτισμού που περνά από γενιά σε γενιά. Η  Κρίση επανέφερε στην επιφάνεια αυτά τα «αλυτρωτικά» οράματα και ο  συνεπόμενος μεσσιανισμός, που επί δεκαετίες διασάλπιζε το ΠαΣοΚ, ακούγεται πάλι και πάλι. Στην ουσία όμως αυτός ο μεσσιανισμός αποτελεί την πιο ακραία έκφραση του λαϊκισμού. Είτε από τα δεξιά προέρχεται, είτε από τα αριστερά.Είναι γνωστό ότι το Π αΣοΚ  στη- ρίχθηκε στην Αριστερά της εποχής του και, τελικά, απορρόφησε πολλές «αριστερές συνειδήσεις», όπως έχει λεχθεί. Αρχικά μάλιστα θέλησε να εμ- φανισθεί ως ένα νέο απελευθερωτικό κίνημα «ενάντια» σε κάποιον εσωτερικό κατακτητή -  μια ανάλογη γλώσσα ακούγεται και σήμερα από τα μεγάφωνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι, κάποια σπγμή, η γνωστή μπροσούρα του Δ. Γληνού «Τι είναι και π  θέλει το ΕΑΜ» (1942) μεταγράφεται ως «Τι είναι και π  θέλει το ΠΑΣΟΚ». Το ΠαΣοΚ επιτρέπει τεχνηέντως να προσομοιάζει με το παλαιό ΕΑΜ αλλά σε μια «λάιτ» εκδοχή. Ο ι καιροί έχουν αλλάξει, οι «σύ- ά ^ β ο φ ο ι»  δεν φέρουν γενειάδες, ούτε σταυρωτά φυσεκλίκια στο στήθος. Στη φωτογραφία της πρώτης κυβέρνησης του ΠαΣοΚ οι υπουργοί και ο Ανδρέας είναι γραβατωμένοι (σε ανάθεση με το «επαναστατικό» ζιβάγκο), άλλοι με μουστάκια και (οι περισσότεροι) με φαβορίτες. Αυτή η ενδυματολογική μεταμόρφωση/συμμόρφωση δεν είναι τόσο σημαντική μπροστά σπς επόμενες μεταμορφώσεις και αυτοαναιρέσεις του Κινήματος. X

Αυτή η συνεχής εσωτερική αλλαγή του ΠαΣοΚ, που οφείλεται στην έλλειψη ουσιωδών κανόνων και πολιτικών αρχών, δεν θα απογοητεύσει μόνο τους ακραιφνείς -  θα οδηγήσει τον τόπο σε τραγικά αδιέξοδα, καθώς τα «οράματα» θα αποδειχθούν εφιάλτες. Η «τεχνοκρατική» μεταμόρφωση του Σημίτη θα χαθεί, με τη σειρά της, μέσα στα δικά της λάθη. Η  σκυτάλη θα έρθει πάλι σε χέρια οικογενειακά για να προκόψει μια νεωτεριστική (!) μεταμόρφωση του κινήματος «του Γιώργου» και των αλλοπρόσαλλων «κηπουρών». Αλλά τώρα με συνέπειες ιδιαιτέρως τραγικές. Το σημερινό ΠαΣοΚ (όσο έχει μείνει) δεν δείχνει απλώς το θλιβερό τέλος των οραμάτων της αλλαγής -  δείχνει, για άλλη μια φορά, τις συνεχώς διαψευσμένες ελπίδες μας. Το ΠαΣοΚ «μιμήθηκε» αρχικά το ΕΑΜ και κατόπιν άρχισε (ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Ανδρέα) να μιμείται τον εαυτό του. Σήμερα μιμείται τον εαυτό του και συνάμα αρνείται τον εαυτό του. Πρόκειται για μια oppositio in imitando (όπως λέμε στη φιλολογία), όπου ένας νεότερος συγγραφέας ομολογεί πως μιμείται κάποιον παλαι- ότερο ενώ την ίδια σπγμή δείχνει να ανατίθεται σε ό,τι μιμήθηκε! Αυτό το φαινόμενο της μίμησης και ενιαυτώ της απόρριψης του προτύπου εμφανίζεται και στη νοητή ιδεολογική και ιδεοληπτική συνέχεια του ΠαΣοΚ, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνουμε περασμένα τσιτάτα, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που τα πρω- τοδιατύπωσαν.Πού λοιπόν το λάθος του ΠαΣοΚ, της ΝΔ και, οσονούπω, του ΣΥΡΙΖΑ; Μια απάντηση που αφορά αμέσως εμάς τους ίδιους (καθώς δεν μπορούμε πια να επικαλούμαστε αθωότητα και άγνοια) είναι ότι δεν τολμήσαμε να εγκαταλείψουμε τον μειωτικό ρόλο του κομμαπκού οπαδού και να αναχθούμε στο επίπεδο του σκεπιόμενου πολίτη. Ακόμη και σήμερα τα κόμματα εξακολουθούν να μας δημιουργούν αυταπάτες με νέα «οράματα» και νέες «αλλαγές». Κι εμείς ακόμη και τώρα (φάνηκε σπς προηγούμενες εκλογές, και θα ολοκληρωθεί, κατά τα φαινόμενα, σπς επόμενες) ψηφίζουμε εν θερμώ, και υπερασπιζόμαστε κουρελιασμένα και, κυρίως, ζημιογόνα «οράματα». Την ίδια σπγμή εμείς οι ίδιοι θα εξακολουθούμε να λιθοβολούμε αυτούς που λατρέψαμε, επειδή δεν μας έδωσαν όσα ψευδώς μας υποσχέθηκαν. Odi et amo. Σιχαινόμαστε (δήθεν) το πελατειακό κράτος, αλλά το αγαπούμε και θέλουμε να συνεχιστεί.Ποια τα κέρδη και ποιες οι ζημίες μέσα σε αυτή τη σαρανιάχρονη πορεία του ΠαΣοΚ; Ποια τα κέρδη και οι δικές μας ζημίες; Ας τα βρει ο καθένας μόνος του, γύρω του, μέσα του. Ενα ωστόσο είναι βέβαιο: το ΠαΣοΚ (με τα λάθη του και π ς παραλείψεις του) έδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πως οι χαρούμενες «αλλαγές» δεν γίνονται με απλές μετακινήσεις ψηφοφόρων τη μια πλευρά του εκλογικού χά άλλη. Το χειρότερο: παρά τη' >ση του ΠαΣοΚ, ένα ιδεατό «ΠΑ- :0Κ» εξακολουθεί και μας ερεθίζει. Θέλουμε να ξαναζήσουμε μαζί του την ίδια αποτυχημένη ρομανπκή ιστορία που ζήσαμε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Οραματιζόμαστε πάλι αλλαγές, ανατροπές, αποκατάσταση μιας παλιάς, πλην νοητής, ευτυχίας. Ξαναζούμε έναν πολιτικό/κοινωνικό αλυτρωτισμό, θαμπωμέναί από τις πολλές μεταμορφώσεις μιας και της αυτής πολιτικής ιδεολογίας: τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα. Γιατί; Διότι, κατά κάποιον τρόπο, μας τα οφείλει η Ιστορία...
Ο κ. Γιώργης Γιατρομανωλάκης είναι καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας και συγγραφέας.. '  ! íh-ufxKTi t û fxLl-tA .
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Ευάγγελος Βενιζέλος και Αντώνης Σαμαράς 
συνομιλούν μετά την ορκωμοσία των 
νέων υπουργών τον περασμένο Ιούνιο. Η 
συγκυβέρνηση με τη  ΝΔ πιθανότατα δεν θα  
είναι η μοναδική επιλογή για το ΠαΣοΚ μετά  
τις επόμενες εκλογές

ΠΑΣΟΚ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΣε αναζήτηση ταυτότητά και noAmxñs συνεργασιών
AAéTns Κ αλοκαιρινός

\ 7  πό ά λλες συνθήκες, η επέτειος των 40 χρόνω ν για ένα κόμμα εξουσίας θα έδινε την ευκαιρία λαμπρών τελετών. Θ α  ήταν μια ευκαιρία να επιδειχθεί το αγέρωχο ύφος των κυβερνητικώ ν στελεχών του, εκείνο το αξέχαστο μείγμα α λα ζονεία ς και λαϊκότητας. Σ ή μερα  το Π α Σ ο Κ  είναι κυβερνητικό κόμμα α λλά δ εν  είνα ι κόμμα  εξο υ σ ία ς. Εκεί συνοψίζεται το πρόβλημά του. Εκεί συμπυκνώνεται και η μετακίνηση του ύφους: η α λα ζονεία  δεν έχει εκλείψ ει αλλά ανακατεύεται με το παράπονο. Σύμφ ω να με το επίσημο αφήγημα, το κόμμα έγινε παρανάλω μα για τη σω τηρία της χ ώ ρ α ς. Α λ λ ά  κ α ν είς  δ εν  ελπ ίζει πραγματικά ότι οι πολίτες θα συ- γκινηθούν πολιτικά από την ηθική δ ο κ ιμ α σ ία  τω ν στελεχώ ν, όσω ν ασκούν κυβερνητική πολιτική και όσων βρέθηκαν στο εξω κοινοβουλευτικό ημίφ ω ς.Η  αποτίμηση της συμβολής του Π α Σ ο Κ  στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ε λλά δ α ς μπορεί να  δίνει έρεισμα σ ιο  αίσθημα μιας ιστορικής αδικίας. Αλλά η αποτίμηση της Μεταπολίτευσης συνολικά σκιάζε- ται από τα χρόνια της κρίσης και τη διάρρηξη του περίφημου άλλοτε

Το ΠαΣοΚ οφείλει να παρουσιαστεί στις επόμενες 
εκλογές με σαφώς οριοθετπμένο πρόγραμμα, 
στη βάση του οποίου θα δεχθεί ή θα αρνηθεί 
τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, χωρίς να 
αποκλείει εκ των προτέρων όποιον λάβει την εντολή 
σχηματισμού της

«συμβολαίου με τον λαό», όψεις του οποίου συνέβαλαν οπωσδήποτε στη σημερινή κατάληξη. Το Π α ΣοΚ  δεν βρίσκεται πια σε συμφωνία με την κοινωνία. Η  κοινωνία δεν βρίσκεται σε συμφωνία με τον εαυτό της. Και το Π α Σο Κ  επίσης.Τα σοσ ια λιστικά  κόμματα της Ευρώπης έχουν παράδοση μακρο- βιότητας. Σαράντα χρόνια για ένα ευρωπαϊκό σοσιαλισπκό κόμμα δεν

είναι π ολλά. Μ ά λλον όμω ς είναι πολλά για το Π α Σ ο Κ . Ο ι ιστορικές αποτιμήσεις είναι από μόνες τους ενδιαφ έρουσες αλλά το ζήτημα είναι η πολιτική τους λειτουργικότητα. Σ ε  αυτή την εργαλειακή λογική το Π α ΣοΚ  προτάσσει πλέον τον στόχο της ανασύνθεσης της «Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης». Το πολιτικό ζήτημα αφορά τους όρους με τους ο π οίους θα ανακτηθεί η πολιτική ηγεμονία. Ε ίνα ι προφ ανές ότι χρειάζεται ένα νέο πολιτικό υποκείμενο.Ο  σχεδια σμός ενό ς νέου πολιτικού υποκειμένου δεν γίνεται εν κενώ. Χρειάζονται, μεταξύ άλλων, προβολές στον πολιτικό χρόνο. Με μια πρόχειρη εκτίμηση, η Κεντροαριστερά δεν πρόκειται να ανακτήσει βραχυπρόθεσμα την πολιτική ηγεμονία, δηλαδή δεν θα καταστεί σύντομα κεντρικός πόλος δυνητικής εξουσίας. Χρειάζεται, συνεπώς, μια δεύτερη εκτίμηση για την πορεία μέσα από την οποία ο πολιτικός χώ ρος της Κεντροαριστεράς θα διαμορφ ώ σει ξα νά  μια δ υνα μική π λειοψ η φ ία  του εκλογικού σώ ματος. Η  εκτίμηση αυτή πρέπει να λάβει υπόψη μια σειρά υποθέσεων και ειδικότερα ότι: (α) Μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε κα ι αν γίνο υ ν , την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. (β) Κατά μεγάλη πιθανότητα, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα γίνουν στις αρχές του 2015. (γ) Από τη Βουλή που θα προκύψει θα λείπουν οι Ανεξάρτητοι Ε λ έ ν ε ς  και η ΔΗ Μ ΑΡ. (δ) Στη Βουλή που θα προκύψει θα εκπροσω πείται Το Π ο τά μ ι. Σε-αυτό το σενάριο υπάρχουν οι θεωρητικές προϋποθέσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα αφ ήνει τη Ν Δ  στη θέση της αξιω ματικής αντιπολίτευσης.Το πολιτικό κλίμα  στην Ε λ λ ά δα  ά λλα ξε μετά τις ευρω εκλογές του Μ αΐου 2014. Ο ι κυβερνητικοί εταίροι δίνουν πλέον την αίσθηση ότι δ ιαχειρίζονται μια επικείμενη πολιτική ήττα. Ο ι π ροϋπ οθέσεις για την έξο δ ο  από την κρίση είναι τελείω ς αβέβαιο αν θα εξασφ αλι- σθούν τους επόμενους μήνες. Το

βέβαιον είναι ότι δεν συντελέστηκε η μεταρρύθμιση του κράτους ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την έξο δ ο  από την κρίση και για τη μετά την κρίση περίοδο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες η καλλιέργεια ενός συστημικότερου προφ ίλ από τον ΣΥ ΡΙΖΑ  σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της αναγνώ ρισης από

τους δανειστές της βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας θα μο- χλεύσει στο εσωτερικό τη μεταβίβαση της κυβερνητικής εξουσ ία ς. Στο πλαίσιο αυτό η Κεντροαριστερά τίθεται ενώπιον κατ’ εξοχήν πολιτικώ ν ευθυνών που σχετίζονται με την ομαλή π ορεία  της χώ ρας κα ι τη δ ια μ ό ρ φ ω σ η  καλύτερω ν

συνθηκώ ν ζω ή ς για  την ελληνική κοινω νία.Στην παρούσα φάση το Π α Σ ο Κ  β ρίσ κετα ι δ έσ μ ιο  στη συ γκ υ β έρ νηση με τη Ν Δ . Ο σ ο  επ ιπλέον δ ιαρκέσει αυτή η συγκυβέρνηση δεν θα μπορέσει να αναπτύξει μια δι- ακριτή φ υσ ιο γνω μία  που ν α  του δίνει ανοδική εκλογική δυναμική.

Συνεπώ ς ο ρεαλιστικός εκλογικός στόχος για  το Π α Σ ο Κ  είναι η δ ιά σωσή του με ποσοστά μεταξύ των δύο τελευταίων αναμετρήσεων, θ α  είναι καλό να τον πετύχει χω ρίς να κάψ ει το χαρτί της «Δημοκρατικής Προοδευτικής Π αράταξης», για την οποία δεν υπάρχουν σήμερα οι ουσιαστικές πολιτικές προϋποθέσεις.

Ω στόσο το Π α Σ ο Κ  οφ είλει να παρουσιαστεί στις επόμενες εκλογές με σαφώ ς οριοθετημένο κυβερνητικό πρόγραμμα, στη βάση του οποίου θα δεχθεί ή θα αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, χω ρίς να  απ οκλείει εκ των προτέρω ν τη σ υ νερ γ α σ ία  με ό π ο ιο ν  λ ά β ει την εντολή σχηματισμού της.Είναι ταυτολογία ότι η αποκατάσταση ενό ς συστημικού σχήματος κ υ β ερ ν η τικ ή ς εν α λ λ α γ ή ς  μετα ξύ  Κεντροαριστεράς και Κεντροδεξιάς περνά από την προετοιμασία του κυβερνητικού διαζυγίου τους. Β εβ α ίω ς, αυτό δεν συνιστά ικανή συνθήκη για την ανάκτηση της πολιτικής ηγεμονίας από την Κεντροαριστερά, όταν μάλιστα προϋποτίθεται η ένταξή της ως ελάσσονος εταίρου σε ένα δια φ ο ρ ετικ ό  κυβερνητικό σχήμα. Α λ λ ά  εδ ώ  τίθενται ό λ ο ι ενώ π ιον των ευθυνών τους και πρωτίστως ο κυβερνητικός ΣΥ Ρ ΙΖΑ , που επιπλέον θα βρεθεί μπροστά στη δ οκιμα σία  της εσω τερικής συ νοχή ς του. Εδώ  επίσης βρίσκει τα ό ρ ιά  της η εμβέλεια  των προβλέψ εω ν και μα ζ ί επανέρχεται το ερώτημα για τις αντοχές της χώ ρ α ς σε περίπτωση κυβερνητικής αστάθειας. Δ εν είναι προβλεπτό πώς θα ανασχηματισθεί ο  χώ ρ ο ς της Κ εντροα ριστερά ς σε μείζον πολιτικό υποκείμενο. Το βέβαιον είναι ότι αυτό θα συναρτηθεί με τη συρρίκνω ση ή τη διάσπαση του ΣΥ ΡΙΖΑ.Ε ίν α ι π ιθ α ν ό ν  ότι η χ ώ ρ α  θα περάσει από πολιτικούς κλυδω νι- σμούς. Η  προληπτική φ οβική αντίδραση όμω ς απέναντι στο μέλλον απλώς εμπεδώνει συντηρητικά αντανακλαστικά και εγκλω βίζει την Κ εντροαριστερά σε μια καθοδική σπείρα. Ο σ ο ι δεν βλέπουν πέρα από τη σ υγκυβ έρνηση του Π α Σ ο Κ  μ ε τη Ν Δ  α ρ νούντα ι είτε το μ έλ λ ο ν  της Κεντροαριστερά ς είτε τον ρόλο του Π α Σ ο Κ  ω ς συντελεστή αυτού τόϋΓ -μέλλοντος. Πράγματ^το  δεύτερο εν- δϊ^δμένυ είναι λιγότερο δραματικό από το πρώτο, αν παραμερίσουμε τη φόρτιση της Ιστορίας.
Ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ηγεμονικόπαρελθόν,αμφίβολομέλλον

M ixáAnsΣπουρδαΛάκικ

«Δεν μπορώ να πάω πίσω στο 
χθες, γιατί ήμουν κάποιος άλλος» 

Lewis Carollαποτίμηση της πορείας ενός κόμματός αποτελεί πάντα μια πρόκληση, αφού, όπως παρατηρούσε και ο Γκράμσι, «το να γράψει κανείς την ιστορία ενός κόμματος δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από το να γράψει την ιστορία της χώρας από συγκεκριμένη σκοπιά... [και αυτό] προκύπτει από τη σύνθετη απεικόνιση της κοινωνίας και του κράτους στην ολότητά τους». Επιπλέον, προϋποθέτει δια δικασίες και κουλτούρα κριτικού διαλόγου, που δεν επηρεάζεται από επιλογές και συμφέροντα της συγκυρίας. Παρ’ όλο που το τελευταίο, λόγω της ακραίας πολιτικής πόλωσης, απουσιάζει, α ξίζει ίσως τον κόπο να τεθούν κάποια ερωτήματα που η προσέγγισή τους θα συμβάλει τόσο στην αποτίμηση της σαραντάχρονης πορείας του Π α Σο Κ  όσο και στην προφανή αγωνία για το μέλλον του.Η  αποτίμηση της πορείας αλλά

και της προοπτικής του Π α ΣοΚ  θα πρέπει με ψυχραιμία να συζητήσει τα παρακάτω ερωτήματα: Π ώ ς ένα πολιτικό κίνημα που εισήλθε σιη μεταπολιτευτική πολιτική σκηνή με χαρακτηριστική ριζοσπαστική (αν και αντιφατική) ορμή, ώστε οι αντίπαλοί του να το τοποθετούν στην «αριστερά της Αριστερός», αναδείχθηκε στο ηγεμονικό κόμμα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας; Π οιο το περιεχόμενο και τα όρια της αδιαμφισβήτητης συμβολής του σε σημαντικές δημοκρατικές, φ ιλελεύθερες και κοινω νικές μεταρρυθμίσεις; Π ώ ς συμβίωσαν σπς τάξεις του ανταγωνιστικές^) τάσεις και αντιλήψεις; Πώς για δεκαετίες διατηρήθηκαν οι ισορροπίες ανάμεσα στους λεγάμενους εκσυγχρονιστές και στους «παπαν- δρεϊκούς», όταν αυτοί έβλεπαν τους πρώτους σαν παρείσακιους εχθρούς του γενετικού ριζοσπαστικού προτύπου του κόμματος και εκείνοι με τη σειρά τους αντιμετώπιζαν τους εσωκομματικούς τους αντιπάλους ως εμπόδιο στην αναγκαιότητα του

«εκσυγχρονισμού»; Πώς από τις επιλεκτικές και συχνά ανακόλουθες κοινωνικές του αναφορές και πολιτικές πρωτοβουλίες, οδηγήθηκε στην πλήρη κρατικοποίησή του; Π ώ ς, με άλλα λόγια, το Π α ΣοΚ  μετασχηματίστηκε σε «κρατικοδίαιτο» κόμμα ή καλύτερα «κόμμα του κράτους»; Γεγονός που επιβεβαιώθηκε με δραματικό τρόπο από το πώς αντιμετώπισε την κρίση η κυβέρνηση Γ. Πα- πανδρέου. Πώς και γιατί φαίνεται να αναδεικνύεται σε έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό μηχανισμό του καθεστώτος, σε βαθμό μάλιστα που, πέρα από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, είναι απαραίτητο για το σύστημα διακυβέρνησης;Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα βοηθούσαν να καταλάβουμε το πώς προδιαγράφεται το μέλλον του εσαεί κυβερνητικού κόμματος. Θα βοηθούσε ίσως να εξηγήσουμε το πώς το Π αΣοΚ  των δημοκρατικών, φιλελεύθερων και κοινωνικών «κεκτημέ- νων» συμμετέχει ενεργά σε μια κυβέρνηση που ελάχιστη πίστη δείχνει σπς

αρχές του πολιτικού φιλελευθερισμού και του κράτους δικαίου. Θ α βοηθούσε επίσης για παράδειγμα να κατανοήσουμε το πώς οι «παπανδρεϊκοί» του λεγάμενου «λαϊκού» Π αΣοΚ  πασχίζουν με τους εσωκομμαπκούς τους αντιπάλους τους να κρατήσουν στη ζωή το πάλαι ποτέ κραταιό κόμμα. Θ α βοηθούσε ίσως να κατανοήσουμε το παράδοξο: ενώ οι δύο εναπομεί- νανιες πόλοι του Π αΣοΚ  παλεύουν για την πολιτική τους επιβίωση, την ίδια σπγμή κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για «πασοκοποίηση»; Κατηγορία διπλής επιδίωξης, αφού εκφράζει: είτε την επιθυμία και επιδίωξη για να «μαλακώσει» ο  ριζοσπαστισμός σιο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε τη στρατηγική, που προωθεί η νέα συμμαχία νεοφιλελεύθερων και νεοσυνιηρητικών, ώστε να διατηρηθεί ο φόβος για τον επερχόμενο «νεοπασοκικό» «εθνολαϊκισμόκ^ϊσ) του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς τα παραπάνω ερωτήματα είτε παρακάμπτονται είτε προσεγγίζονται με γνώμονα συγκυριακές επιλογές από όσους έχουν

διαχρονικά στηρίξει τις επιλογές του δικομματικού συστήματος διακυβέρνησης, έτσι είτε περιπίπτουν σε αντιφάσεις και υπερβολές είτε -  και αυτό είναι ίσως πιο σοβαρό -  αποφεύγουν τη συστηματική συζήτηση του ερωτήματος του «πώς φτάσαμε ως εδώ».

απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία, στη συνέχεια συμπορεύθηκε με αυτό το ιστορικό ρεύμα της Αριστερός και τελικά υιοθέτησε τις δραματικές μεταλλάξεις του, όπως αυτές εκφράστηκαν από τα μεγάλα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας. Μεταλλάξεις πουχαρακτη-

Το ριζοσπαστικό κίνημα που ξεκίνησε 
με μια υπερβολική επιφύλαξη απέναντι 
στη σοσιαλδημοκρατία, στη συνέχεια συμπορεύθηκε 
με αυτή και τελικά υιοθέτησε τις δραματικές 
μεταλλάξεις της

Η αλήθεια για το μέλλον του Π αΣοΚ  είναι ωστόσο άλλη. Το ριζοσπαστικό κίνημα που ξεκίνησε με μια αυθαίρετη και υπερβολική επιφύλαξη
ρίσιηκαν από τη διολίσθησή τους στην ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού και δυστυχώς εσχάτως σε εκείνη του νεο- συντηρητισμού. Υπ’ αυτή την έννοια

το Π α ΣοΚ  ακύρωσε το γενετικό του μοντέλο και το μόνο που έχει απο- μείνει είναι η ελπίδα συμμετοχής σε κυβερνητικά σχήματα που υλοποιούν δεδομένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αυτή δυστυχώς είναι η πικρή αλήθεια όχι μόνο για το Π αΣοΚ  αλλά για όλη τη λεγάμενη Κεντροαριστερά εντός και εκτός συνόρων: το βάθος και η ποιότητα της καπιταλισπκής κρίσης ακυρώνουν τη νομιμοποιητική βάση της στρατηγικής του και συρρικνώνουν την εκλογική του αποτελεσμα- τικότητα, γεγονός που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ποτάμια, γέφυρες και ελιές. Ετσι το μέλλον του Π αΣοΚ  φαίνεται να είναι συνυφασμένο με την καταφυγή στο αγοραίο κράτος. Είναι το μόνο που του απομένει και άλλωστε είναι το μόνο που ξέρει να διαχειρίζεται πολύ καλά, ακόμη και ως μικρομέτοχος μιας κυβερνητικής συμμαχίας με αβέβαιο μέλλον.Ο κ. Μιχάλης Σπουρδαλάκης είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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ο ξέρουμε και από την προσωπική μας ζωή: το νήμα του χρόνου δεν το ξαναπιάνεις εκεί που το αφήνεις. Παρεμβάλλονται γεγονότα που μεταβάλλουν συναισθήματα και αναλήψεις. Οπως μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ο άνθρωπος δεν παραμένει ίδ ιο ς, έτσι και μετά την εμπειρία της εθνικής χρεοκοπίας όλα αλλάζουν.Τη δεκαετία του 1960 η Ενωση Κέντρου (ΕΚ) εξέφ ρασε τον δημοκρατικό ριζοσπαστισμό των πο) τών. Το 1974 η ΕΚ είχε ξεθυμόζει.

Το ΓΙαΣοΚ'δεν μπορεί 
να αλλάξει γιατί αυτό 
προϋποθέτει ένα 
ορθολογικό πλαίσιο 
λειτουργίας (που 
δεν υπάρχει) και 
συνεπάγεται αλλαγή 
ηγετικής ομάδας

Τι είχε μεσολαβήσει; Η εμπειρία της επταετούς δικτατορίας. Δεν θα μπορούσαμε να πιάσουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε το 1967. Αλλάξαμε. Το 1974 το Π α Σο Κ  εξέφ ρασε και συγχρόνως μορφ οποίησε αυτή τη μεταβολή της πολιτικής συνείδησης.Η χρεοκοπία του 2010 συνιστά ένα κολοσσιαίο γεγονός που επα- νορίζει τη ζωή των πολιτών. Ο ι αβέβαιες πολιτικές εξελίξεις (κυρίως ο κερματισμός) αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα πολιτική αναζήτηση. Το ΠαΣοΚ αγωνίζεται σήμερα να επιβιώσει όπως η ΕΚ μετά τη δικτατορία. Δεν θα τα καταφέρει.Δεν είχε μόνο την ατυχία να σκάσει η βόμβα της χρεοκοπίας στα χέρια του, αλλά η έκρηξη μεταβάλλει δραστικά το πολιτικό τοπίο και τις αντιλήψεις μας. Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης (με τα καλά της και τα κακά της) είναι, εν πολλοίς, δικό του δημιούργημα. Η  οικονομική καταστροφή μετατρέπεται σε υπαρξιακή κρίση: τους αστόχαστους τους κάνει νοσιαλγούς του χαμένου παραδείσου (και τους στέλνει στα κόμματα που τον υπόσχονται), τους στοχαστικούς τους ωθεί να αναθεωρήσουν ό,τι θεωρούσαν αυτονόητο (και ψάχνονται).Η χρεοκοπία κατέδειξε οδυνηρά ότι οι κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης είχαν χτιστεί σε σαθρό βάθρο: για να έχεις βιώσιμη ευημερία χρειάζεσαι σύγχρονους θεσμούς και την αντίστοιχη ορθολογική νοοτροπία. Ο  λαϊκισμός του Π α ΣοΚ  και η αρ- χηγική-νεποτιστική του λειτουργία το απέτρεψαν να είναι ο «φορέας
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ται^)<3ξθ ι  ( ^Αλλαγής» που τόσο είχε ανάγκη η χώ ρα. Επί των ημερώ ν του οι βαθιές δομές υπανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας αναπαράχθηκαν και εκλεπτύνθηκαν. Ο  «σοσιαλισμός» του Π α ΣοΚ  ελάχιστη σχέση είχε με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία -  ήταν εσω σιρεφ ής, λαϊκιστικός, πελατειακός, κρατικισιικός. Στο μέτρο που η «φιλολαϊκή» ιδεολογία , του χρησιμοποιήθηκε για την ηθυ νομιμοποίηση φαύλων πρακτμών, ανέδειξε ένα νέο ανθρωπότκπο. Το ψηφίσαμε για να αλλάξε/τη χώρα, όχι εμάς. Ανταποκρίθηιό ανπστρό- φως: άλλαξε εμάς πρός το χειρότερο για να μην α λλά Ε ρτη χώρα.Η  εντυπωσιακή εκλογική πτώση του Π α ΣοΚ  δεν αποτυπώνει συγκυριακά ^πιωμένη απήχηση αλλά εκ φ ρ ά ζει την ηθικοπολιτική του χρεωβοπία. Το πιο προβεβλημένο 
ιστορικό στέλεχος του, αναπληρωτής ρωθυπουργός για ένα διάστημα, βρίσκεται σήμερα σιη φυλακή για διαφθορά. Ο  Τσοχατζόπουλος είναι το εμβληματικό είδος πολιτικού που ευδοκίμησε στο «πράσινο» θερμοκήπιο. Η κοινή γνώμη το γνωρίζει. 0  κομματικός μηχανισμός το απωθεί.Τ ο Π α Σ ο Κ  ζει σήμερα  με τις αναμνήσεις του χθες. Οπω ς κάθε αυτοεξυπηρετική νομενκλατούρα, η ηγετική του ομάδα πασχίζει να μη χάσει τα προνόμιά της. Αρκετοί αναμασάνε μηχανικά το φθαρμένο κομματικό ιδίω μα, ενώ άλλοι, πιο ευφάνταστα, πασχίζουν να το εκσυγχρονίσουν, ξεχνώντας όμως ότι το μήνυμα πείθει εφόσον ταυτίζεται με το μέσον. Η γλώσσα αποκτά δρα- σιικότητα όταν σημαίνει κάτι στην κοινή εμπειρία. Κανείς μεγαλόσχη-
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μος δεν αμφισβητεί την ιερή αγε- V  . λάδα του κόμματος -  τον λαϊκιστή ιδρυτή και τη δυναστεία του. Κανείς τους δεν επιδίδεται σε γενναίο και ριψοκίνδυνο ανασιοχασμό για τις «αμαρτίες» του κόμματος.Η πορεία του Π α Σ ο Κ  προς την ασημαντότητα είναι αναπότρεπτη.Η πιθανή μεταμφίεσή, άλλο πολιτικό σχήμα συνιστά ορ- γανωτική κοπτοράπτική, προκειμέ- νου να διατ
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ψ ή σ ο υ ν τηνΤιολΓπκήτους στοΛεν μπορεί να προβεί σε «αλλαγή παραδείγματος» (paradigm  shift)
t  te .

γιατί αυτό προϋποθέτει ένα ορθολογικό πλαίσιο λειτουργίας (που ί)ΪΛν Άδεν υπάρχει) και συνεπάγεται αλλαγή ηγετικής ομάδας (αδύνατον). Η ριζοσπαστική αλλαγή του κόμματος θα ήταν εφικτή αν η ηγετική ομάδα μπορούσε να αναχθεί στο μετα-επίπεδο για να δει τον εαυτό της ως αμερόληπτος παρατηρητής. Τότε όμως θα έβλεπε μια δυσάρεστη εικόνα, οπότε προτιμά να μην τη δει. Η απόκρυψη, η απώθηση και η υποκρισία είναι οι προτιμώμενες στρατηγικές της.Η ριζική αλλαγή σε παρηκμασμέ- νους οργανισμούς σπάνια έρχεται εκ των ένδον. Τα κοινωνικά συστήματα έχουν την τάση να αναπαράγουν τον εαυτό τους. Τα ανταγωνιστικά start-ups κομίζουν το καινούργιο. Στο οικοσύστημα του ριζοσπαστικού κέντρου, το Π αΣοΚ ήταν ένα τέτοιο start-up το 1974. Αργοπεθαίνει από το 2010. Αναζητείται σήμερα το καινούργιο start-up. Το όραμα παραμένει το ίδιο: η αξιοπρεπής κοινωνία. Το ταξίδι συνεχίζεται.
Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας είναι καθηγητής στα πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.

http://www.htsoukas.com
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νεεςεποχεςΤο τέλθ8 των μεταπολιτευτικών προσδοκιών
Ιωάννα ΛαΙιώτου

Η εκλογική νίκη του ΠαΣοΚ 
το ΐ98ι είναι ένα γεγονός 
που ποτέ δεν λείπει από τις 
αφηγήσεις της εφηβικής και 
μετεφηβικής ηλικίας των 
ανθρώπων που σήμερα είναι 
μεταξύ 40 και 50 χρόνων

Η οικονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων πένιε χρόνων έχει προκαλέσει έναν διευρυμένο ανασιο- χασμό γύρω από την ιστορία και τις κληρονομιές της Μεταπολίτευσης. Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει την ελληνική ιστορία των τελευταίων 40 ετών χωρίς να λάβει υπόψη τη συμβολή του ΠαΣοΚ στη διαμόρφωση των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων της περιόδου. Η ιστορική μελέτη της Μεταπολίτευσης, μέρος της οποίας αποτελεί η ιστορία του ΠαΣοΚ, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις προέρχονται κυρίως από τον χώρο της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής ιστορίας αναδεικνύοντας συγκεκριμένες μόνο πτυχές του πολιτικού και απομονώνοντας ττς πολιτικές διεργασίες από τις παράλληλες κοινωνικές και πολιτισμικές μεταλλάξεις της περιόδου. Η σημερινή συνθήκη της κρίσης τεί

νει να παγιώσει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση της ιστορίας των 40 χρόνων ΠαΣοΚ ως μιας ιστορίας ανόδου και πτώσης, ακμής και παρακμής, ευλογίας και κατάρας, λατρείας και αναθέματος. Η υιοθέτηση αυτών των αφηγηματικών δομών για την ανασύνθεση του ιστορικού παρελθόντος φαίνεται να εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία κατανοεί συνολικότερα τη μεταπολιτευτική περίοδο. Πρόκειται για αφηγηματικές δομές που ενέχουν ένα ισχυρό στοιχείο προκαθορισμού καιτελεολογίας, προϋποθέτουν δηλαδή ότι η ιστορία αναπόφευκτα θα οδηγούσε στο παρόν που βιώνουμε σήμερα.Από την άλλη πλευρά, αυτή η ταύτιση της ιστορίας του ΠαΣοΚ με την ιστορία της Μεταπολίτευσης υποδεικνύει την εμπέδωση βαθύτερων και εσωτερικών σχέσεων μεταξύ του φαινομένου -και όχι απλά του κόμματος -  ΠαΣοΚ και

του συλλογικού φαντασιακομπων με- σοασπκών κυρίως στρωμάτων, όπως αυτό συγκροτήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόντα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Ποιες ήταν οι πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες που κατέστησαν τον πράσινο ανατέλ- λοντα ήλιο κεντρικό σημαινόμενο της μεταπολιτευτικής ιστορίας και επέτρεψαν έτσι την ταύτιση μεταξύ ΠαΣοΚ και ιστορικής εξέλιξης στο συλλογικό μας φαντασιακό; Το ερώτημα θα απασχολήσει σίγουρα τους ιστορικούς που θα ερευνήσουν την περίοδο αυτή στο μέλλον. Κάποιες υποθέσεις μπορούν ωστόσο να διατυπωθούν.Η μνήμη είναι ένα γόνιμο πεδίο επεξεργασίας τέτοιων υποθέσεων εργασίας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της εκλογικής νίκης του ΠαΣοΚ το 1981. Πρόκειται για ένα γεγονός που ποτέ δεν λείπει από τις αφηγήσεις της εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας των μεταξύ

40 και 50 χρόνων ανθρώπων σήμερα. Οι αναφορές στην ίδρυση και την άνοδο στην εξουσία του ΠαΣοΚ, στην κατάργηση της «ποδιάς» στα σχολεία, στην εκμάθηση των αρχαίων κειμένων απάΝετάφραση, στη μαζικοποίηση της *ΓΜΓττβίης εκπαίδευσης και τη ραγδαία αύξήση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ κατ ΤΕΙ, στην ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης και άλλα παρόμοια αποτελούν σημαντικούς μνημονικούς <τόπους» για τις γενιές που πολιτικοποιήθηκαν και κοινωνικοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, η μνήμη των πρώιμων χρόνων της Μεταπολίτευσης φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μια νοσταλγία και αποπνέει μια αίσθηση απελευθέρωσης, διαρραγής του ιστορικού χρόνου και των συνεχειών του, μιας ανατροπής που στο μυαλό των τότε εφήβων και νέων ίσως φάνταζε μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν.

Σαράντα χρόνια που άλλαΕαν την Ελλάδα
Ο Ανδρέας Παπανδρέου συγχώνευσε δύο βαθιές ανά
γκες και απαιτήσεις της κοινωνίας μας: τον εκδημοκρα
τισμό και την εξάλειψη των ανισοτήτων και των αδικιών

ε όλη την Ευρώπη το κυρίαρχο ρεύμα της Αριστερός ήταν, ιδίως μετά τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η σοσιαλδημοκρατία. Ακόμα κι εκεί που τα κομμουνιστικά κόμματα είχαν εντυπωσιακά εκλογικά αποτελέσματα και έλεγχαν τοπικές αυτοδιοικήσεις και συνδικαλισπ- κές οργανώσεις, η σοσιαλδημοκρατία με την ισχυρή παρουσία της στο κέντρο της πολιτικής σκηνής ήταν απαραίτητος παράγοντας για την ομαλή λειτουργία του πολιτικού συστήματος.Στην Ελλάδα αντιθέτως, για μια σειρά από λόγους και αιτίες, η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορούσε να ριζώσει. Τα σημανπκά λαϊκά στηρίγματα ενός τέτοιου ρεύματος ιδεών, που είχαν συμ- βάλει καθοριστικά στην ύπαρξη και την παντοδυναμία του ΕΑΜ, δεν έβρισκαν τρόπο πεισπκής εκλογικής έκφρασης. Πότε εκφράζονταν περιθωριακά από φωτισμένους διανοούμενους περιορισμένης απήχησης και πότε αφομοιώνονταν σε ευρύτερα ρεύματα λαϊκίσπκου εκδημοκρατισμού, όπως η ΕΠΕΚ.Ολοι όσοι έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ασχοληθεί με την πολιτι

κή γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να εγκαθιδρυθεί και να αποκτήσει πλειοψηφική δυναμική ένας νέος πολιτικός φορέας.Ανπθέτως, η ίδρυση νέου κόμματος από κάποια γνωστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής είναι ευκολότατη. Ο  Ανδρέας Παπανδρέου συγχώνευσε με επιτυχία με τον λόγο του, την καταγωγή του και το σύνολο των προσωπικών χαρισμάτων που διέθετε δύο βαθιές ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας μας: από τη μία τον εκδημοκρατισμό και την απελευθέρωση της κίνησης και της πάλης των ιδεών, την κατάργηση των πολιτικών διακρίσεων και των τελευταίων κατάλοιπων της μετεμ- φυλιακής περιόδου και από την άλλη την εξάλειψη των ανισοτήτων και των αδικιών. Μπόλιασε δηλαδή τον τεράστιο κορμό της Ενωσης Κέντρου και των μεταρρυθμισπκών παραδόσεών της με το γόνιμο και δυνατό μόσχευμα των σοσιαλισπκών ιδεών, που ορφάνευαν λόγω της παρακμής του αυταρχικού σταλινικού προτύπου που είχε οικοδομηθεί στη Σοβιετική Ενωση και

την Ανατολική Ευρώπη και υιοθετηθεί τυφλά από τους γραφειοκράτες της ηγεσίας του ΚΚΕ.Ο  Ανδρέας Παπανδρέου πίστευε ως το τέλος της ζωής του στη δυνατότητα μιας διαρκούς ειρηνικής επανάστασης με δημοκρατικές διαδικασίες και στη δυνατότητα ελεύθερης αμφισβήτησης. Δεν παρίστανε τον οραματιστή. Ηταν παθιασμένα και ορισμένοι θα έλεγαν αφελώς ονειροπόλος.Λίγοι είναι αυτοί που θα ήθελαν να γυρίσουμε στο παρελθόν και να εφαρμόσουμε μια πολιτική διωγμών και διακρίσεων.

Ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν το κολοσσιαίο έργο της συμφιλίωσης των Ελλήνων και της τελικής και ορισπκής αμνήστευσης του παρελθόντος.Π ερισσότεροι είναι αυτοί που ασκούν κριτική στην οικονομική πολιτική των πρώτων κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ. Είναι γεγονός όπ η τάση αυ- ξήσεως των ελλειμμάτων και του εξωτερικού δανεισμού ενισχύθηκε από το ‘81 έως το ‘89. Εκ των υστέρων και, θα πρόσθετα, έκτου ασφαλούς, είναι εύκολο να ασκεί κανείς «ορθολογισο- κή» κριτική. Υπάρχουν πολλοί και στον
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ΠΑΣΟΚ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
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Το ΠαΣοΚ συνδέθηκε στο θυμι- κό επίπεδο με έναν δυναμικό ορίζοντα προσδοκιών που συχνά σήμερα αναπολούμε και επενδύθηκε με επιθυμίες, φόβους, φοβίες και ελπίδες που συχνά υπερέβαιναν το πολιτικό πλαίσιο και τις δυνατότητες του κομματικού μηχανισμού κα- θεαυτού. Η περίοδος των τελευταίων 40 χρόνων χαρακτηρίστηκε από τεκτονικούς μετασχηματισμούς των κοινωνικών δομών και των πολιτισμικών πλαισίων αναφοράς όπως: απο-περιθωριοποίηση μεγάλου' ματος του κόσμου της Αριστεροί, η χειραφέτηση και η προκοπή τ< μικροασπκών και νεόκοπων μετ ι/ στρωμάτων, η ανάπτυξη ν έ $  
ι μαζικής κουλτούρας και νέοπράκτικών πολιτισμικής παρα\. γής και κατανάλωσης, η μαζικοπο - 

γ  ηση της ανώτατης εκπαίδευσης κ ιΐ| ^  κυρίως η επιτάχυνση της ανοδικι ( κινητικότητας μεγάλων τμημάτων

Οι τεκτονικοί 
μετασχηματισμοί 
των τελευταίων 
40 χρόνων στην 
Ελλάδα συνδέθηκαν 
φαντασιακό με το 
φαινόμενο ΠαΣοΚ ως 
κεντρικό σημαινόμενο 
της νέας εποχής

X

των μεσαίων στρωμάτων. Πρόκειτατ για διεργασίες που επιτελέστηκαν σε διαφορετικούς ίσως χρόνους και με διαφορετικό τρόπο στο μεγαλύτερο μέρος του δυττκού κόσμου κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αλλά στην Ελλάδα συνδέθηκαν φαντασιακό μι το φαινόμενο ΠαΣοΙΓώψκεντρικι σημαινόμενο της νέας εποχής.Τι ρόλο έπαιξε το ίδιο το ΠαΣοΚ στη μορφοποίηση αυτού του ορίζοντα προσδοκιών της Μεταπολίτευσης; Το ερώτημα μοιάζει με εκείνο που αφορά την κότα και το αβγό. Οι

κομματικοί μηχανισμοί και οι πρακπ- κές διεκδίκησης και διατήρησης της εξουσίας προπαγάνδισαν και υπηρέτησαν σε έναν βαθμό το όραμα της διαρκούς ανοδικής κινητικότητας των μεσοαστικών στρωμάτων: πελατειακές σχέσεις, λαϊκισμός, κομματικά προνόμια, «ανώδυνες» και εν πολλοίς επιφανειακές μορφές εκσυγχρονισμού. Κυρίως όμως συνέβη και το αντίστροφο. Δηλαδή, το ΠαΣοΚ διαμόρφωσε ένα πολιτικό λεξιλόγιο που αφομοίωσε στοιχεία του αναδυόμενου ορίζοντα προσδοκιών της Μεταπολίτευσης, για να χρησιμοποιήσουμε έναν αδόκιμο όρο του σύνχρονου διαδικτυακού λεξιλοΑ γιου, το ΠαΣοΚ «χάκαρε» την ελπίδα, γ , ηγεμονεύοντας έτσι ένα συλλογικύ φαντασιακό το οποίο εν πολλο] κόμμα δεν κατάφερε ή δεν να διαπαιδαγωγήσει και να προσανατολίσει προς δημιουργικότερε προοππκές.Το ανάθεμα που εισπράττει ο γκεκριμένος πολιτικός χώρος σήμερα και που συνήθως ερμηνεύεται με βάση τη συμμετοχή του στη λεγάμενη καταστροφή της μεσαίας τάξης σπς συνθήκες της κρίσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτές τις αδυναμίες. Η ιδιότυπη σχέση μεταξύ ΠαΣοΚ και μεταπολιτευτικής προσδοκίας συνοδεύτηκε από την αδυναμία σύλληψης μιας διάδοχης κατάστασης και από την απουσία μιας πολιτικής πρωτοπορίας που θα μπορούσε να μετατρέψει την ελπίδα σε σύγχρονο μεταρρυθμιστικό πολιτικό πρόταγμα.Αυτή όμως η έλλειψη πολιτικού οράματος δεν χαρακτηρίζει και το σύνολο του πολιτικού σκηνικού σήμερα; Πώς μπορεί να συγκροτηθεί μια πρόταση για το μέλλον όταν ο πολιτικός λόγος φαίνεται εγκλωβισμένος μεταξύ δύο συντηρητικών κατά βάθος αφηγημάτων, δηλαδή του «εγκλήματος και της τιμωρία όπως αυτό το αφήγημα εκφράζεται από τις κυβερνητικές^ιυνάμεις, κΑι της«επιστροφήςίτήχαμένη Ε δ έΤ , ] όπως αυτή ορίζεται από τους διεκδικητές της εξουσίας; Τι θα μπορούσε να αποτελέσει, δηλαδή, σήμερα το «ΠαΣοΚ» του μέλλοντος μας;Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου είναι επίκουρη καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
χώρο του ΠαΣοΚ που «θα γνώριζαν καλύτερα αν ήταν σε θέση να πάρουν αποφάσεις».Οσοι όμως έζησαν αυτή την περίοδο θυμούνται τη φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων, την ανυπαρξία υποδομών και την πλήρη σχεδόν απουσία κοινωνικών υπηρεσιών και αν κάποιοι επιμένουν είναι εύκολο να φρεσκάρουν τη μνήμη τους ανατρέχοντας στον Τύπο και σε άλλα βοηθήματα της εποχής. * «Ο  μισός πληθυσμός της χώρας, δηλαδή οι γυναίκες, υφίσταντο τερα- | τώδεις διακρίσεις; ακόμα και σε ό,τι αφορά την αμοιβή μισθωτής εργασί- | α ς .Η  επαρχία βρισκόταν από κάθε : άποψη σε άλλη ήπειρο. Παιδεία και Υγεία, στοιχειώδεις απαιτήσεις του πολίτη σε μια προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα, ήταν απόλυτα ιδιωτικές και η «φιλανθρωπία»© εκάλυτττε όπου και όταν μπορούσε τις ανάγκες των περιθωρίων.Δεν ξέρω αν υπάρχουν πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που θα μπορούσαν αυτό το κολοσ

σιαίο έργο να το φέρουν σε πέρας κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις. Μακάρι να υπάρχουν. Το γεγονός είναι πάντως όπ αν υπήρχαν δεν εκδηλώθηκαν κατά τρόπο πιστευτό και έγκαιρο και εν πάση περιπτώσει και όταν εκδηλώθηκαν δεν αναγνωρίστηκαν από τον πολίτη.Πολλούς από τους σημερινούς φωστήρες εκείνη την εποχή, για την οποία πρέπει εμείς να απολογηθούμε, τους αγνοούσε όχι μόνο ο θυρωρός τους, αλλά και η μάνα τους. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται: ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά), ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπασπκή Ενωση), Ενωση Κέντρου και πολλά άλλα πολιτικά σχήματα ανήκουν πια στην Ιστορία.Ενα είναι σίγουρο. Χωρίς ένα κόμμα έγκυρο, με προγραμματική πνοή και σχέδιο για το μέλλον, η δημοκρατία δεν έχει σταθερότητα και η κοινωνία δεν μπορεί να υποσχεθεί ένα καλύτερο μέλλον.
Ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος είναι πρώην υπουργός.

Ο  Ανδρέας παρέμεινε ένα αίνιγμα ακόμη και για τον ίδιο
Ο ιστορικός Σπύρος 
Δραΐνας μιλά για 

)ν ηγέτη του 
ΙαΣοΚ καθώς 

ετοιμάζει τους δύο 
επόμενους τόμους 
της βιογραφίας του

Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  
Γ pnyópns Μιιέκο*

ελλη νο α μ ερ ικ α νό ς ιστορικόςΣπύρος Δραΐνας, οργανωμένος στο Π Α Κ  Τ ορόντο από το 1969, έφθασε στην Ελλάδα στις 4 Σεπτεμβρίου του 1974. Την προηγουμένη ο Α νδρέας Παπανδρέου είχε ιδρύσει το Π α Σ ο Κ . Στη διάρκεια  εκείνης της προεκλογικής περιόδου ο κατοπινός βιογράφ ος του Α νδρέα Π απανδρέου βρέθηκε στην Κρήτη επιφορτισμένος με την ενημέρωση των ξένων δημοσιογράφων. «Αυτόν 
τον πιστεύω!» φ ώ να ξε κά π οιος, ύστερα από μια ενθουσιώδη ομιλία του προέδρου του Π α Σ ο Κ , τρέχοντος προς τη συντροφιά του.«Ο  Ανδρέας Παπανδρέου ει
σέβαλε στην πολιτική σκηνή ως 
μεταρρυθμιστής και επέτυχε κατά 
πολύ ν ’ αλλάξει την Ελλάδα. Αν 
θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αν 
δεν επηρεάζει την κρίση μας η 
σημερινή δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, πρέπει ν ’ αναγνωρί
σουμε ότι το ΠαΣοΚ κατέλιπε ένα 
στοιχειώδες κοινωνικό κράτος, 
ότι επέφερε μια ισονομία καταρ
γώντας πολύχρονες διακρίσεις 
και ότι στήριξε πράγματι τους 
μη προνομιούχους Ελληνες» είπε στο «Βήμα» ο Σπύρος Δραΐνας που εργάζεται εντατικά για τους επόμενους τόμους της βιογραφ ίας. Ο  πρώτος, «Ανδρέας Παπανδρέου -  Η γέννηση ενός πολιτικού αντάρτη» (Ψυχογιός, 2013) τελειώνει μ ε την επιβολή της χουντικής δικτατορίας, ο  δεύ τερ ο ς θα εκτείνεται ως τις ανατρεπτικές εκλογές του 1981, ενώ ο τρίτος θα τον παρακολουθεί ως τον θάνατό του.

«Την περίοδο 1978-1979 ο 
Ανδρέας πέρασε μια βαριά κατά-

ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΪΝΑΣ
Ανδρέας
Παπανδρέου
Η γέννηση ενός 
πολιτικού αντάρτη
Εκδόσεις Ψυχογιός,
σελ. 504,
τιμή 19,90 ευρώΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΪΗΛΣΑ Ν Δ Ρ Ε Α Σ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
εκσυγχρόνισε και 
εκδημοκράτισε ένα κράτος 
που πέρασε μοιραία από 
τις προσωπικού χαρακτήρα 
εκδουλεύσεις στις συλλογικού 
χαρακτήρα πολιτικές 
συναλλαγές» τονίζει ο Σπύρος 
Δραΐνας

θλίψη αλλά κατάφερε να συνέλ- 
θει πλήρως, κάτι που συνδεόταν, 
νομίζω, με την προοπτική ανάλη
ψης της εξουσίας, είναι αυτό που 
λέει ο Χάιντεγκερ για τον δισταγ
μό μπροστά στο πεπρωμένο. Ο— Δ εν-είναι λίγοι, 
Ανδρέας παρέμεινε ένα αίνιγμα "κ α λ ο ύ ν τ α ι α 
ακόμη και για τον ίδιο του τον 
εαυτό», όχι μό νο  γ ι’ αυτούς που τον λάτρεψαν ή γ ι’ αυτούς που τον μίσησαν. Ο  Σπύρος Δραΐνας συζήτησε με «Το Βήμα» διάφ ορες απόψ εις που εντάθηκαν την περίοδο της κρίσης, όπως το ότι «ο Ανδρέας 
Παπανδρέου κατέστρεψε την Ελ
λάδα». Επιχειρείται, από διαφ ορετικές πλευρές, μια προσπάθεια να ακυρω θεί συνολικά «ο δημιουρ
γός αυτού που λέμε Κεντροαρι
στερά στην Ελλάδα» και το έργο του, «αναζητούν πολλοί αποδιο
πομπαίο τράγο» εκτίμησε ο ίδιος.
«Είναι, βέβαια, εντυπωσιακό ότι 
μεταξύ των σημερινών επικριτών 
του υπάρχουν και άνθρωποι που 
ευνοήθηκαν από την πολιτική του.
Αναφέρομαι σε όσους βρέθηκαν 
μέσα στα πράγματα και εκμεταλ-

λεύθηκαν τον κομματικό μηχα
νισμό για να βγούνε στον αφρό» συμπλήρωσε.Δ η λα δ ή , τον ρωτήσαμε, αυτοί που ασκούν σήμερα κριτική στην πολιτική του υπέρμετρου δ α ν εισμού είνα ι ό λ ο ι προκατειλημμένο ι; «Είναι αυτό που λέει και ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για 
την “πολιτική των ελλειμμάτων”, 
καταλαβαίνω τι εννοείτε. Δεν πρέ
πει όμως να ξεχνάμε ότι αυτή η 
πολιτική, το κεϊνσιανό μοντέλο 
αν προτιμάτε, εθεωρείτο εκείνη 
την εποχή βασικός μοχλός για 
τη ζήτηση και την ανάπτυξη. Το 
πρόβλημα στην Ελλάδα, κάτι που 
συνειδητοποίησε ο Ανδρέας το 
1987, μετά και τη στροφή του 
προς τη λιτότητα, είναι ότι αυ
ξάνοντας τους μισθούς των κα
ταναλωτών ενισχύονταν κυρίως 
τα εισαγόμενα προϊόντα, κάτι 
που επιβάρυνε στη συνέχεια το 
ισοζύγιο πληρωμών. Η  βιομη
χανική βάση της χώρας, με άλλα 
λόγια, δεν ήταν σε θέση να αντα- 
ποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής 
της ανερχόμενης μεσαίας τάξης 
που ήθελε όλα τα ωραία αγαθά 
της Δύσης» επεσήμανε ο Σπύρος Δραΐνας υπογραμμίζοντας ότι ένας ά νθρ ω π ος, όσο χαρισματικός κι αν είν α ι, πρέπει να κρίνεται και με τα μέτρα της επ οχής του . Το 1987 πιο συγκεκριμένα είναι «έτος ορόσημο» όπως προκύπτει από την ερευνά του. «Ο Ανδρέας άρχισε να 
καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσε 
να προχωρήσει στις ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις που επεξεργα
ζόταν. Από διάφορες μαρτυρίες 
προκύπτει ότι ο ίδιος είχε χάσει 
από τότε το ενδιαφέρον του για 
την πολιτική δημιουργία, είχε χά
σει την πίστη του».Ο  Α ν δ ρ έα ς  Π α π α νδρέου  ταυτίζετα ι, ακόμη κα ι σή μ ερα , από πολλούς με το «πελατειακό κράτος». Ο  Σ π ύ ρ ο ς Δ ρ α ΐν α ς βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. «Οι πε
λατειακές σχέσεις στην Ελλάδα 
έχουν βαθύτατες ρίζες. Δηλαδή 
ο Ανδρέας δημιούργησε το πελα
τειακό κράτος; Το μετεμφυλιακό 
κράτος δεν ήταν πελατειακό; Δεν 
υπήρχε πριν παράδοση έντονου 
κρατισμού στην Ελλάδα; Ο γέρος 
Καραμανλής, με τον οποίο ο Αν
δρέας είχε αναπτύξει μια σχέση 
δημιουργικής αντιπαλότητας, πώς 
την ανασυγκρότησε τη χώρα;» δι- ερωτήθηκε.Μ ήπω ς, ό μω ς, ο Α νδ ρ έα ς Π α πανδρέου διόγκωσε όλα τα προα- ναφ ερθέντα; «Θα το πω αλλιώς: 
εκσυγχρόνισε και εκδημοκράτισε 
ένα κράτος που πέρασε μοιρω 
από τις προσωπικού χαψ 
εκδουλεύσειςστιςσυλ^ικουχα- 

ϊάΜάγές»?ίσης, ό σοΤ επι- 'μη και σήμερα τα συνθήματό^ίου για την Ε Ο Κ  και το Ν ΑΤ0^που ήταν «το ίδιο συνβΚ- κάτο») για να παραπέμψουν^σε κάποιον αντιδυτικισμό εθνικιστικού χαρακτήρα που ευδοκιμεί ακόμη και σήμερα. «Η πρώτη προεκλο
γική ομιλία του Ανδρέα το 1964 
ήταν βασισμένη στον εναγκαλι
σμό της Ευρώπης, μίλησε τότε 
στην Πάτρα για την αναγκαιότητα 
εκδημοκρατισμού των θεσμών 
και εκσυγχρονισμού της οικονο
μίας. Ο  Ανδρέας όμως υπερα
σπίστηκε και μαχητικά τα εθνικά 
συμφέροντα στην Ευρώπη, αυτό 
ίσως ενοχλεί» τόνισε. Λ αϊκιστής ήταν; «Δεν καταλαβαίνω τι εννο
ούν αυτοί που του το χρεώνουν. 
Η  ταύτισή του με τον λαό ήταν 
αληθινή και ο λαός εκφράστηκε 
μέσα απ’ αυτόν» κατέληξε.


