
*Η Δομική 'Αντιπολίτευση 
Ή  Θεωρία, τά προβλήματα, προοπτικές

Οι Αντιθέσεις μεταξύ κυβερνητικής πλειοψηφίας καί Α- 
ζιωματικής Αντιπολίτευσης δέν αφορούν σήμερα όπως στήν πε
ρίοδο 1974-1977 όταν δεύτερο κόμμα ήταν ή ΕΔΗΚ τίς λεπτομέ
ρειες κοινών βασικών προβληματισμών, τίς προτεραιότητες έ- 
νός κοινού σέ γενικές γραμμές προγράμματος. 'Αφορούν τό σύ
νολο τής όργάνωσης τής κοινωνίας, τήν δομή της. Δέν ύπάρχει 
πιά κοινή άποψη γιά τίς καΟοδηγητικές αξίες καί άρχές πού 
πρέπει νά διέπουν τή λειτουργία τής πολιτείας. Δομική Αξιω- 
ματική Αντιπολίτευση ήταν καί ή ΕΔΑ τό 1958· *Αλλά οι συγκυ
ριακοί λόγοι τής έπιτυχίας της καί ή ύπαρξη μιας κατασπαρμέ- 
νης άλλα ίσχυρής Αστικής Αντιπολίτευσης, δέν έπέτρεψαν νά 
φανουν ξεκάθαρα τά προβλήματα πού θέτει μιά δομική Αντιπολί
τευση.

'Η σημερινή στάση του πολίτικου κόσμου καί τής κοινής 
γνώμης Απέναντι στό Γ1Α.Σ0.Κ. έπηρεάζεται σέ μεγάλο βαθμό εί
τε Από παραδοσιακές Αντιλήψεις είτε Από άγνοια γιά τό ποιός 
μπορεί νά είναι ό ρόλος τής Αντιπολίτευσης στό σημερινό κοι
νοβουλευτικό σύστημα. Παράδειγμα Αποτελούν δύο διαμετρικά 
Αντίθετες Απόψεις γιά τή δουλειά τού ΙΙΛ.ΣΟ.Κ. στή Βουλή.
'II μία θεωρεί οτι δέν συμβάλλει αρκετά, όπως θά έπρεπε, στή 
νομοθετική έργασία έπηρεάζοντας τήν κυβέρνηση. *11 άλλη ρωτά 
μήπως άν καί σοσιαλιστικό κόμμα έχει παρασυρθεΐ σέ Αστική 
Αντιπολίτευση. 'Η παρακάτω Ανάλυση σκοπό έχει νά δείξει 
ποίά μπορεί νά είναι ή λειτουργία τής Αντιπολίτευσης στή Βου 
λή, ποιούς κινδύνους διατρέχει, σέ ποιά σημεία πρέπει νά 
συγκεντρώσει τήν προσοχή της.

£ Σύμφωνα μέ τήν θεωρία τού κοινοβουλευτισμού όπως Α
ναπτύχθηκε στή Μεγάλη Βρεταννία στάμμέσα τού δεκάτου όγδόου 
αίώνα ή Αντιπολίτευση δφειλε νά Αναπτύσσει τή δραστηριότη- 
τά της πρός τρεις κο-τευθύνσεις. "Επρεπε νά έπηρεάξει μέ τίς 
τοποθετήσεις της τό κυβερνητικό έργο καί νά συμβάλλει άπο- 
λεσματικά στήν βελτίωση των κυβερνητικών νομο^δίων. ΤίΙταν 
υποχρεωμένη νά Ασκεί έλεγχο στήν κυβερνητική δραστηριότητα



καί νά συντείνει στην έντιμότερη λειτουργία του κρατικού μη
χανισμού. Καθήκον της ήταν τέλος, νά διαμορφώνει μιά διαφο
ρετική άπό τήν κυβέρνηση άποψη, γιά νά προσφέρει τή δυνατό
τητα αλλαγής των διοικούντων όποιαδήποτε στιγμή. ·
‘Η άντιπολίτευση είχε γενικά τή θέση υπευθύνου συμβούλου καί 
παρατηρητου. ’Εκπληρουσε με έπιτυχία τό ρόλο της έφ'δσον συ
νέβαλε δημιουργικά στήν πραγματοποίηση του κυβερνητικού 
έργου.

Ή  σχέόη τούτη άνάμεσα σέ κυβέρνηση καί αντιπολίτευση 
βασιζόταν καί προϋπόθετε τήν ταξική ταυτότητα των άντιτιθε- 
μένων κομμάτων. Καί τό κυβερνητικό καί τό άντιπολιτευδμενο 
κόμμα (οί Τ0ΚΙΕ8 καί οί Υ/ΗΪΟΕ πού έναλλάσσονταν στήν έξουσία) 
ήταν κόμματα πού έκπροσωπούσαν τά συμφέροντα τής άρχουσας 
τάξης. Οί διαφορές όφείλονταν στό δτι ένεργουσαν γιά διαφο
ρετικά στρώματα τής τάξης αύτής, οί μέν γιά τούς γαιοκτήμο
νες καί τούς εύγενεΐς, οί δέ γιά τήν έπιχειρηματική τάξη. 
Εεκινούσαν γιά τούτο καί τά δύο άπό τίς ϊδιες βασικές προϋ- 
ποΟέόεις, διαφωνούσαν στήν τακτική καί συνέκλιναν οπού έπρδ- 
κειτο νά αντιμετωπίσουν κοινά σέ δλους προβλήματα. Ή  συζήτη
ση στή Βουλή δέν ήταν δπως σήμερα άντιπαράθεση δύο διαφορετι
κών καί άσυμβιβάστων άπόψεων, άλλά προσπάθεια έξεύρεσης μιας 
κοινής πολιτικής. ^Ηταν πραγματική συζήτηση δπου ή κάθε πλευ
ρά έστάθμιζε καί έξέταζε σοβαρά τά έπιχειρήματα τής άλλης.

‘Η πμακτική αύτή άνταποκρινόταν στή θεωρία τού κοινο
βουλευτισμού γιά τήν όπόία δέν υπάρχει δεδομένη πλειοφηφία καί 
μειοψηφία. ‘II πλειοφηφία δημιουργειται κάθε στιγμή μετά άπό 
τή συζήτηση στή βουλή. ‘Αποτελεί προσωρινή ίσορροπία δυνάμεων 
μέ άφορμή τό συζητούμενο θέμα. 'Η πλειοφηφία τού σήμερα δέν 
προδικάζει τό αύριο. Κυβέρνηση καί ή άντιπολίτευση μπορούν 
πάντα άναπτύσσοντας πειστικά τίς άπόψεις τους νά κερδίσουν 
γιά τίς θέσεις τους τούς βουλευτές. Οί πιό πετυχημένοι κοινο
βουλευτικοί στό άγγλικό κοινοβούλιο ήταν έκεινοι πού μέ τή 
ρητορία τους μπορούσαν νά μεταπείθουν τούς βουλευτές τού 
άντιπάλου κόμματος καί έτσι νά έπηρεάζουν τίς πλειοψηφίες. 
Κυβέρνηση καί άντιπολίτευση άποτελούν ένα ζευγάρι. *11 συνεργα- 
σιά τους καί ή άντίθεσή τους γέννα τή δυναμική γιά τή σωστή



λειτουργία τοϋ συστήματος.
Οί προϋποθέσεις λειτουργίας του κοινοβουλευτικού συστή

ματος σύμφωνα μέ τό θεωρητικό σχήμα έχουν έκλείψει. Μέ τήν 
όργάνωση καί έπιτυχία των κομμάτων των έργαζομένων, κομμου
ν ιατικών ή σοσιαλιστικών, τά κοινοβούλια έχουν χάσει τήν τα
ξική ένότητά τους. Οί βουλευτές δέν έχουν κοινό βάθρο συζήτη
σης. 'Ακολουθούν τήν κομματική γραμμή καί ψηφίζουν σύμφωνα 
μέ τίς κομματικές όδηγίες. ’Π σύμφωνη μέ τήν κοινοβουλευτική 
θεωρία κοινοβουλευτική συμπεριφορά, ή διαμόρφωση τής άποψης 
του βουλευτή μετά ·ίή συζήτηση θεωρείται άντιδημοκρατική. *Η 
υποστήριξη του άντιπάλου κόμματος άποτελει στίγμα, άποστασία. 
*Η αντιπολίτευση δέν μπορεί νά έκπληρώσει είτε καθόλου είτε 
περιωρισμένα τόν κύριο ρόλο της, τόν έπηρεαρμό τής κυβερνη
τικής πολιτικής.

‘Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει πάρει έπίσης άλλη 
μορφή, άπό έκείνη, πού θέλει ή θεωρία. Στά έλληνικά χρονικά 
του μεταπολέμου δέν υπάρχει παράδειγμα κυβέρνησης, πού κατα
ψηφίστηκε στή βουλή μετά άπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. *0 έ
λεγχος δέν είναι έλεγχος. Είναι άνταλλαγή έπικρίσεων καί άλ
λοθι γιά τή κυβέρνηση. Τής έπιτρέπει νά Ισχυρίζεται τήν ύ
παρξη έλέγχου, τοϋ όποιου όμως τό άποτέλεσμα σέ καμμιά περίπτω 
ση δέν μπορεί νά είναι άρνητικό γι'αύτήν.

*Η άρχή οτι ή αντιπολίτευση είναι ή μελλοντική κυβέρνη
ση, πού μπορεί νά άντικαθιστα όποτεδήποτε τή κυβέρνηση, δέν 
έχει παρά περιωρισμένη ίσχύ. *Η έναλλαγή στήν έξουσία δέν 
πραγματοποιείται παρά έκτακτα γιατί ή έναλλαγή δέν συνεπάγε
ται μόνο διαφορετικό τρόπο διαχείρισης άλλα κατά κανόνα ριζι
κές άλλαγές. Τό Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα τής Ιταλίας κυ
βέρνα τήν 'Ιταλία άπό τό τέλος τοϋ παγκοσμίου πολέμου. Στή 
Γαλλία άπό τό Τ958 καί μετά κυβέρνα ή £δι.α παράταξη. Στήν 
‘Ελλάδα ή άνοδος τής αντιπολίτευσης στή κυβέρνηση τό Τ964 συ
νοδεύτηκε άπό τέτοιους κλυδωνισμούς, ώστε σύντομα μετά μόλις 
δύο χρόνια νά έπανέλθει ή συντηρητική παράταξη στήν έξουσία, 
πού συμπληρώνει μέ έξαίρεση τή διετία 1963-^965 κοντά 26 χρό
νια συνεχούς διακυβέρνησης.

'Αντιπολίτευση μέ τήν κλασσική έννοια τοϋ ορού δέν ύ-
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-πάρχει πιά. Τό Αντιπολιτευόμενο κόμμα Αποτελεί Αντιπαράταξη. 
*Ενώ στή θεωρία του κοινοβουλευτισμού Αρχή τής κοινοβουλευτικής 
λειτουργίας ήταν ή Αποκατάσταση μιας κοινές πεποίθησης, Αποτέ
λεσμα της σύγκλισης των Απόψεων μετά Από συζήτηση, άρχή τής 
λειτουργίας τής Βουλής σήμερα είναι ή Αντιπαλότητα, οί σταθε
ροί κομματικοί σχηματισμοί, ή διαφοροποίηση των Απόψεων..*11 
πολιτική πάλη μεταφέρΟηκε έξω Από τή Βουλή. *Η Αποκατάσταση 
μιας κοινής πεποίθησης έπιδιώκεται Από τά κόμματα έκτός Βου
λής με τό νά μεταπεισθούν καί νά προσελκυσθουν οί ψηφοφόροι 
ώστε νά μπορέσουν νά αλλάζουν οί σταθερές πλειοψηφίες στή Βου
λή.

’Λιιοτέλεσμα τής έξέλιζης είναι ή μετάθεση του κέντρου 
βάρους τής πολιτικής Από τή Βουλή στήν έκτελεστική έζουσία.
Οί Αποφάσεις γιά τίς έπιδιωκτέες λύσεις παίρνονται έξω Από τό 
κοινοβούλιο στά πλαίσια διαβουλεύσεων των υπευθύνων υπουργών 
μέ τίς ύπηρεσίες, τίς ομάδες συμφερόντων καί τούς πολιτικούς 
παράγοντες. Οί λύσεις έρχονται έτοιμες, καλά προετοιμασμένες 
στή Βουλή καί έπιδέχονται έλάχιστες τροποποιήσεις κι άπ’αύ- 
τούς Ακόμη τούς βουλευτές τής κυβερνητικής παράταξης. Ή  Βου
λή έχει υποβαθμιστεί σέ όργανο >£ά τυπική έπικύρωση των κυ
βερνητικών Αποφάσεων.

Ή  έζέλιξη αύτή θέτει σέ κάθε Αντιπολίτευση καί ίδιαί- 
τερα σέ μιά δομική αντιπολίτευση σειρά Από έρωτήματα. Ποια 
πρέπει νά είναι ή στάση της απέναντι στήν ύποβάθμιση τής κοι
νοβουλευτικής διαδικασίας; ’Αρκεί ή κοινοβουλευτική διαδικασία 
νά προβάλει τούς στόχους της καί νά πετύχει τούς σκοπούς της;

*Η Αξία τής συμμετοχής τής Αντιπολίτευσης στή κοινοβου
λευτική διαδικασία είναι Αναμφισβήτητη. *11 Αδυναμία νά έπη- 
ρεασθουν οί κυβερνητικές αποφάσεις δέ σημαίνει ότι ή παρουσία 
τής Αντιπολίτευσης έχει τυπική μόνο Αξία καί Αποτελεί άλλοθι 
γιά τή δημοκρατικότητα τής κυβέρνησης. *Η Βουλή είναι τό πιό 
σημαντικό όργανο γιά τή δημοκρατική διαμόρφωση τής κοινής γνώ
μης. Τό βήμα τής Βουλής παρέχει στήν Αντιπολίτευση τή δυνατό
τητα νά Αναπτύσσει μέ τρόπο πού νά γίνεται Ακουστός σέ δλη ίή 
χώρα τόν Αντίλογό της καί νά πληροφορεί τό κοινό γιά τά ποιά 
είναι τά προβλήματα του καί ποιά είναι ή λύση τους.
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*0 Πρόεδρος του ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. ’Λνδρέας Παπανδρέου άξιοποίησε μέ ι
διαίτερη έπιτυχία τή δυνατότητα αύτή μεταβάλλοντας τίς συζητή
σεις αέ έπίπεδο άρχηγών σέ διαδικασία πανελλήνιας ένημρρωσης.
‘Ο κύριος ρόλος τής άντιπολίτευσης σήμερα δέν είναι νά συμβά- 
λει όπως τό θέλει τό Θεωρητικό σχήμα σή διαμόρφωση μιας κοινής 
πολιτικής των κομμάτων στή Βουλή. Είναι νά συντείνει μέ τή 
παρουσία καί τίς τοποθετήσεις της στήν πληροφόρηση καί τήν πο
λιτική συνειδητοποίηση του λαού νά δημιουργεί τίς προϋποθέσεις 
γιά έναν ευρύτερο διάλογο μεταξύ των πολιτών. *0 νέος αύτός 
ρόλος τής άντιπολίτευσης συνεπάγεται δτι θά πρέπει νά έξαντλει 
δλα τά μέσα πού τής παρέχει ¿Κανονισμός τής Βουλής έστω καί 
έάν οί ένέργείές της άποδεικνύονψαι μάταιες γιατί ή κυβέρνηση 
δέν είναι διατεθειμένη ούτε σέ λογοδοσία ούτε σέ συζήτηση.
Τρία κύρια μέσα παρέχει στήν άντιπολίτευση ό Κανονισμός τής 
Βουλής, τήν υποβολή τροπολογιών ή προσθηκών σέ σχέδια νόμου, 
τήν άσκηση τού κοινοβουλευτικού έλέγχου μέ άναφορές, έρωτήσεις 
καί έπερωτήσεις καί τέλος τήν υποστήριξη προτάσεων νόμου.
Μέ τήν υποβολή τροπολογιών ή αντιπολίτευση έχει τή δυνατότητα 
νά μεταφέρει στή διάρκεια των συζητήσεων γνώμες ομάδων πού 
δέν είσακούστηκαν άπό τή κυβερνητική παράταξη, μειοψηφιων πού 
παραβλέπονται, περιφερειών πού δέν έκπροσωπουνται ικανοποιητι
κά άπό κυβερνητικούς βουλευτές. 'Ερωτήσεις καί έπερωτήσεις 
είναι μέσα πού συντελούν στή συγκέντρωση στοιχείων, τήν έρευνα 
υποθέσεων, τήν έπισήμανση κακών. Μέ τίς προτάσεις νόμου ή αντι
πολίτευση προβάλλει τίς δικές της απόψεις γιά τήν διαμόρφωση 
των θεσμών.

‘0 Κανονισμός τής Βουλής έχει διαμορφωθεί μέ τέτοιο τρό
πο ώστε νά περιορίζει τίς δυνατότητες κριτικής καί έλέγχου πού 
παρέχουν τά μέσα αύτά. Μιά έπερώτηση μπορεί νά συζητηθεί μετά 
άπό ένα χρόνο ή καί καθόλου. Οί προτάσεις νόμου τής άντιπολί- 
τευσης συζητούνται στήν καλύτερη δυνατή περίπτωση μόνο μιά φο
ρά τό μήνα. "Ομως οι έσκεμμένες αύτές δυσκολίες δείχνουν μό
νο πόσο ένοχλητική είναι γιά τίς κατεστημένες δυνάμεις ή λει
τουργία τής Βουλής ώς τόπου προβολής άντιθέτων άπόψεων καί πλη
ροφόρησης τού κοινού.

*Η δυνατή καί άναγκαία δραστηριότητα τής άντιπολίτευσης
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δέν πρέπει νά μας παρασύρει νά παραβλέψουμε τό πρόβλημα πού 
παρουσιάζει ή συμμετοχή της στή Βουλή. Ή  άπρόσκοπτη λειτουργία 
του πολίτικου συστήματος προϋποθέτει τήυ όσο τό δυνατόν πλατύ
τερη άποδοχή των άρχώυ καί στόχων του άπό τούς πολίτες. "Οσο 
μεγαλύτερη ή συναίνεση τόσο περισσότερες οί δυνατότητες τής διοί
κησης νά έκτελέσει χωρίς αμφισβήτηση τίς όδηγίες καί κατευ
θύνσεις πού προέρχονται άπό τό οίκονομικό σύστημα. *ΪΙ συναίνεση 
αποτελεί γιά τό πολιτικό σύστημα τήν νομιμοποίησή του. Του παρέ
χει τό δικαίωμα καί τήυ έντολή νά έκφραζει καί νά ένεργεΓ γιά 
λογαριασμό των πολιτών. Ή  συναίνεση έζασφαλίζεται μέ πολλές 
διαδικασίες. Τέτοιες είναι οι έκλογές, ή λειτουργία τής Βουλής, 
ή δημιουργία όργανισμών πού σκοπό έχουν νά φιλτράρουν καί νά έ- 
λέγχουν δυσαρέσκειες καί άυτιθέσεις (παράδειγμα τό Συμβούλιο 
Κοινωνικής καί Οίκονομικής Πολιτικής), ό κυβερνητικός έλεγχος 
συνδικαλιστικών καί συνεταιριστικών όργανώσεων. *Ισχυρό όπλο 
είναι έπίσης ή προπαγανδιστική χρησιμοποίηση των μαζικών μέσων 
ένημέρωσης καί ή μονόπλευρη ίδεολογική διαπαιδαγώγηση μέ τή 
βοήθεια τόσο των σχολείων όσο καί τής κατευθυνόμενης πολιτιστικής 
δραστηριότητας. * Ιδεολογικά μέσα γιά τή δημιουργία συναίνεσης 
είναι ή στροφή τής κοινής γνώμης σέ μή πολιτικές δραστηριότητες, 
ή κατοχύρωση μέσα άπό τυπικοδημοκρατικές διαδικασίες των κοινωνι
κών ανισοτήτων (πολιτική Ισότητα των οίκουομικά καί κοινωνικά 
άνίσων πολιτών) καί ή συγκάλυψη των άντινομιών τής κοινωνίας. 
Πολλοί άνθρωποι δέν άντιλαμβάνονται βασικά προβλήματα. Τό γεγονός 
ότι ή κοινωνικοποιημένη στή λειτουργία της παραγωγή έργάζεται 
πρός όφελος ίδιωτικών συμφερόντων πέρνα γιά τούς πολλούς άκόμη 
άπαρατήρητο.

Φθίυουσα συναίνεση όδηγεΐ σέ κρίση του πολίτικου συστή
ματος, σέ κρίση νομιμοποίησής του. Φθίνουσα συναίνεση δημιουργεί 
δυσκολίες στό σύστημα νά έπιβάλει τίς άπόψεις του, υά καθοδηγή
σει καί νά έφαρμόσει τίς οίκονομικές έπιταγές των φορέων του.
Ή  αμφισβήτησή του όδηγεΐ σέ άναπολελεσματίκδτητά του. Οί πολίτες 
άρνουνται νά συμμορφωθούν μέ έθνικές ύποχμρήσεις ή οικονομική 
πολιτική λιτότητας. Ή  ύπαρξη δομικής άντίπολίτευσης μέ ίσχυρή 
μάλιστα έκπροσώπηση στή Βουλή άποτελεΐ ένδειξη αύξανομένης κρί
σης νομιμοποίησης, ένδειξη κινδύνων.γιά τήυ ύπαρξη τού συστήμα- 
τος. Ε»-ναι λογικό μέ τήυ αύξηση τής άπήχησης τής δομικής άντιπο-
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-λίτευσης οι υπεύθυνοι για τή λειτουργία τοϋ συστήματος νά έ- 
πιδιώζουν νά τήν έντάξουν στίς νομιμοποιημένες διαδικασίες του 
γιά νά υπερνικήσουν τήν κρίση. *Η παρουσία τής δομικής Αντιπο
λίτευσης στή Βουλή μπορεΤ νά συντείνει παρά τήν Αντίθεσή της 
στή κυβέρνηση στήν ένίσχυση του συστήματος. "Ενας γάλλος συντη
ρητικός πολιτικός είχε κι ολας διαπιστώσει τόν περασμένο αίώνα;
" *Η αντιπολίτευση υποστηρίζει τήν ίδια τήν έξουσία, τήν όποία 
μάχεται, μέ τό νά άντιτίθεται σίαύτήν".

*Η διαπίστωση τούτη έχει Αμφισβητηθεί μέ τό έπιχείρημα, 
ότι ή *ντιπολίτευση υποστηρίζει πάντως στή Βουλή Απόψεις άντί& 
θετες μέ έκεΐνες τής κυβέρνησης. Ή  κοινοβουλευτική διαδικασία, 
όπως κάθε διαδικασία στήν όποία έντάσσονται φορείς άντιτιθεμέ- 
νων Απόψεων, δέν είναι απλή τυπική διαδικασία χωρίς ούσιαστική 
έπίπτωση. Ή  ίδια ή διαδικασία συντείνει ώστε νό έπιλέγονται 
Από τίς πολλές Απόψεις, μερικές νά δημιουργουνται προηγούμενα 
γιά τό εύρος τής συζήτησης, νά προκαθορίζεται τό ούσιαστικό Α 
ποτέλεσμά της. Οί διαδικασ ιικόί κανόνες παρέχουν σέ όρισμένες Α
πόψεις μεγαλύτερες δυνατότητες προβολής, σέ ορισμένα συμφέροντα 
μεγαλύτερη βαρύτητα, σέ όρισμένες Αμάδες δυνατότητες έπιβολής 
καί άσκησης τής έζουσίας τους. *11 δομική Αντιπολίτευση είναι 
υποχρεωμένη νά Αποδεχθεί τίς διαδικασίες του πολιτικού συστήματος 
Αφού μόνον μέσα Από αύτές μπορεί νά έπιτύχει τήν Αλλαγή του.
Έτσι όμως υποτάσσεται στίς δεσμεύσεις τής διαδικασίας. Δη
μιουργεί περιορισμούς στή δράση της καί κινδύνους γιά τήν έπιτυ- 
χία της. Θά Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
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Τό γεγονός ότι ή άυτιπολίτευση είναι έκείνη πού μπορεί 
νά προβάλλει πιό Αποφασιστικά Mat μέ τίς μεγαλύτερες δυνατότη
τες Απήχησης τίς απόψεις Αμάδων, στρωμάτων καί προσώπων των ό- 
πάων τά συμφέροντα θίγονται ή παραβλέπονται άπό τή κυβέρνηση 
οδηγούν πολλούς ένδιαφερόηενους νά στρέφωνται σ'αύτήν. θέλουν 
νά έπηρεάσουν τή στάστ) της ώστε νά έμφανιστει έκφραστής των ά- 
πόψεών τους. "Οσο μεγαλύτεοη είναι ή πιθανότητα ή άντιπολίτευ- 
ση νά ασκήσει κυβερνητικές έζουσίες τόσο μεγαλύτερη ή έλξη της 
καί Αντίστοιχα ή πίεση πού Ασκείται σ'αύτήν. ‘Υφίσταται προσπά
θειες έπηρεασμού Από όλους πού πιστεύουν ότι πρέπει νά διασφα
λίσουν μέ τή συμπαράσταση της ή τήν Ανοχή της ?εά συμφέροντα 
τους. *Η Αντιπολίτευση άν καί δέν συμμετέχει στην άσκηση έξου- 
σίας καί δέν έπηρεάΓει τήν διανομή των παροχών του κρατικού 
μηχανισμού διατρέχει τδν κίνδυνο νάέ(1πλακει οτή διαδικασία 
έκτίμησης, κριτικής, έλέγχου καί Αναμόρφωσης τού καπιταλιστι
κού συστήματος.

Σέ κοινωνίες μέ Ανεπτυγμένες συνδικαλιστικές όργανώσεις, 
οί αντιπαραθέσεις καί συΓητήσεις πόύ πραγματοποιούνται μέσα 
στίς όργανώσεις Αλλά καί μεταξύ των όργανώσεων συμβάλουν ώστε 
νά προωθούνται πρδς τά κόμματα κατά κύριο λόγο αίτήματα ένταγμέ 
να σέ ένα γενικό πλαίσιο διεκδικήσεων. Στήν ‘Ελλάδα όπου τά 
συνδικάτα καί οί συνεταιρισμοί είναι όργανα έφαρμογής κυβερνη
τικής πολιτικής, όπου οί έπιστημονικοί σύλλογοι, σωματεία καί 
όμάδες συμφερόντων δέν είναι ένταγμένα σέ ένα διαρθρωμένο μαζι
κό κίνημα μέ τό ίδιο πλαίσιο στόχων δέν ύπάρχει ό διάλογος, 
πού διευκολύνει τό πολιτικό κόμμα νά σταθμίσει τά διάςρρα αίτή
ματα. Τά αίτήματα προβάλλονται πρός τήν αξιωματική αντιπολίτευ
ση άμεσα, πιεστικά, χωρίς θεώρηση έάν έντάασονται ή όχι στίς 
έπιδιώξεις της. Διαγράφεται έτσι έντονα ό κίνδυνος ή αντιπολί
τευση νά γίνει διαμετακομιοτής κάθε 'δυνατής έπιθυμίας, ύπερασπι 
στής Απόψεων πού δέν έχουν άλλη έκφραση. Μιά τέτοια πορεία μπο
ρεί νά ^χει καθοριστική έπίδραση στό χαρακτήρα τής δομικής Αντί 
πολίτευσης. *II προοπτική αλλαγής του συστήματος συγκαλύπτεται 
καί χάνεται πίσω άπό τό παραπέτασμα των πολλών ειδικών καί έπί 
μέρους λύσεων τίς όποιες υπεράσπισε κατά καιρούς.

Στήν τέτοια έξέλιξη, τόν έκτροχίασμδ άπό τή κύρια κατεύ
θυνση, μπρρεΐ νά συμβάλει Αποφασιστικά καί ή κυβέρνηση. Μέ τό
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άποδεχτεΐ τή ουξήτηση ή έστω Λαί τήν ικανοποίηση που ενός ή του 
άλλου μικροαιτήματος μπορεί νά σπρώξει τήν Αντιπολίτευση πρός 
τή μικροσυναλλαγή, νά δημιουργήσει δεσμεύσεις καί γιά τή πολιτι
κή της.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά νά Αντιμετωπίσει μιά τέτοια έξέλιξη έχει 
δημιουργήσει σειρά από όργανα καί έπιτροπές. 'Π 'Επιτροπή ‘Ανά
λυσης καί Προγραμματισμού * ή. ’’Υπηρεσία Μελέτης καί (Τεκμηρίωσης 
τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας, οέ Κοινοβουλευτικοί Τομείς 'Εργα
σίας σκοπό έχουν νά έπιλέγουν καί νά έντάασουν τά διάφορα αιτή
ματα στις κατευθυντήριες γραμμές τής κυβερνητικής πολιτικής του. 
Ιό Κίνημα έπεζεργάί(ετα ι συστηματικά τό γενικώτερο σκεπτικό,πού 
τού έπιτρέπει την πολιτική αξιολόγηση άπόρριψη ή Αποδοχή των δια
φόρων αίτημάτων.

σί Απόψεις γιά τό τί είναι όρθή Αντιπολίτευση έπηρεά- 
ζονται σε μεγάλο βαθμό άπό τήν πείρα προηγουμένων χρόνων. *0 
τρόπος άοκησης τής Αντ ιπο?\.ίτευσης κρίυεται ακόμη σήμερα μέ τίς 
παραστάσεις, πού δημιούργησαν οι αντιθέσεις τής έ.εζιας καί τής 
'Ενωσης ωέντρου, ή των Λαϊκών καί των Φιλελευθέρων. ‘11 πολιτική 
Αντιπαράθεση είναι γιά πολλούς τότε μόνον πραγματική διαμάχη 
όταν είναι προσωπική (Αντίθεση αρχηγών) ή Αφορά θέματα έντιμό- 
τητας στή δημόσια διαχείριση (σκάνδαλα) ή έντάσσεται στά παραδο
σιακά θέματα Αντίθεσης συντηρητικών καί δημοκρατικών (π.χ. τό 
παρακράτος). Ίΐ άποψη τούτη συντείνει ώστε πολΑές φορές ή διαμά
χη στή Βουλή'νά στρέφεται πρός παραδοσιακές κατευθύνσεις Αντί 
νά τονίΓει τίς θεμελιώδεις διαφορές. Στρέφεται πρός τά σκάνδαλα 
στην έφαρμογή του ένεργειακου προγράμματος καί όχι οτό ένεργεια- 
κό πρόγραμμα αυτό καθ’έαυτό. ωίνει μεγαλύτερη σημασία στή λει
τουργία ένός προσώπου (π.χ. του κ. ’χπουργαυ του Συντονισμού) 
παρά στην πολιτική πού έχφράΓει. Τό ΠΛ.ΣΟ.Ιί. έχει έτιδιώξει μέ 
υποβολή προτάσεων νόμου (π.χ. γιο τά Α.Ε.Ι.) καί κυρίως έπερωτή- 
αεις νά ίσορροπήσει σωστά τήν κοινοβουλευτική διαμάχη καί νά 
στρέψει τό ένδισφέρον τού κοινού καί πρός τά βασικά προβλήματα.

Τήν δομική Αντιπολίτευση σπρώχνει σέ μιά πιό σύμφωνη,:μέ 
τά παραδοσιακά πρότυπα, συμπεριφορά καί ή διαδεδομένη άποψη γιά 
τή λειτουργία του βουλευτή. 50 ψηφοφόρος περιμένει άπό τό βου
λευτή, ίδιαίτερα στήν έπαρχία, έζυπηρετήαεις στά θέματα τής κα
θημερινής Γωής του. Δέν μπορεί νά κατανοήσει γιατί ό βουλευτής
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τοΰ Π^.ΣΟ.Κ. δέν πρέπει, νά έργάΓεται μέ τόν έδιο τρόπο που 
έργαΓόταν προηγούμενα ό βουλευτής τής Ε.Ε. ή έργάΓεται σήμερα 
ό βουλευτής τής συμπολίτευσης, Γι’αύτό όταν τόν έπισκεφΟει ό 
βουλευτής Οά συΓητήσει μαΓί του καί γενικό θέματα αλλά Ηαί 
προσωπικά. 6ά Γητήσει βοήθεια. Ό  ψηφοφόρος περιμένει άπό τό 
βουλευτή νά προβάλλει τά αίτήματά του καί τά αιτήματα τού 
τόπου του καί δέν έξετάΓι:ι έάν αύτά έντάσσονται στό γενικότε
ρο πρόγραμμα του κόμματος. ‘Οβουλευτής άντιμέτωπος μέ τίς έ- 
πιθυμίες των ψηφοφόρων του, έζαρτώμενος άπό τούς σταυρούς τους 
αίσΟάνετοι Αναγκασμένος να Ακολουθήσει παραδοσιακές μορφές προ
βολής καί νά συντηρήσει τήν όποιαδήποτε προσωπική πολιτική πε
λατεία δημιουργειται Από τά πράγματα. Πρέπει νά στείλει Αντί
γραφα των Αγορεύσεων του στους ψηφοφόρους, νά έπισκεφτεΐ τδ 
νομάρχη καί τίς δημόσιες ύπηρεσίρς, νά συμφάει μέ τίς αστυνο
μικές καί έκι^λησιαστιπές Αρχές. Πρέπει νά παρακαλέσει γιά ν* 
Αποφευχθούν Αδικίες, νά έζετασθοΟν άδικες περιπάώόεις, νά βρε
θεί διέξοδος σέ προβλήματα ενός Ατόμου ή ένδς χωρίου πού μένουν 
άπό καιρό άλυτα. *Η Αναγκαία Από τήν πολιτική πρακτική συναλλα
γή δυσκολεύεται βέβαια όταν ό βουλευτής έκφράΓει συνεχώς τή 
ριΓική Αντίθεση τής παράταξής του πρός τήν ύπάρχουσα κατάστα
ση. *0 βουλευτής Αποφεύγει τδ ρόλο είσαγγελέα πού του έπιβάλλει 
ή πολιτική του τοποθέτηση.

*ϋ δομική Αξιωματική Αντιπολίτευση διατρέχει έτσι τόν 
κίνδυνο νά χάσει τήν έντονη ίδιαιτερότητά της νά άκολουθήσει 
στάση πού δημιουργεί τήν έντύπωση τής προσαρμογής.

Τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. γιά ν’ ’Αντιμετωπίσει τή κατάσταση αύτή έ
χει δώσει ίδιαίτερη σημασία στή στενή συνεργασία των νομαρχιακών 
όργανώσεών του μέ τούς βουλευτές του, τήν κοινή Αντιμετώπιση 
των προβλημάτων καί τήν Ανάληψη όρισμένων λειτουργιών του βου
λευτή Από τίς δργανώσεις.

Τδ πολιτικό καί οικονομικό σύστημα τελειοποιείται 
διαρκώς μέ νέα θεσμικά, ίδεολογικά καί νομικοτεχνικά μέσα καθο
δήγησης, ώστε νά ξεπερνοΰνται οί Αναφυδμενες Αντιθέσεις νά παρέ
χονται στό κατεστημένο τά μέσα νά έπεμβσίνει Αποτελεσματικά στίς 
κοινωνικές καί πολιτικές διαμάχες καί νά τίς έπιλύει πρός όφε- 
λδς του.

Οί κυβερνητικές ενέργειες παρουσιάζουν γιά τή δομική



Αντιπολίτευση δυο πλευρές«, *Η Αντιπολίτευση δέ μπορεί ν'άρνη- 
θεΐ τήν Ανάγκη τό κοινωνικά ξεπερασμένο θεσμικό πλαίσιο νά 
προσαρμοσθεί στίς έζελίζεις τής έποχής. *Η Αντίθεση στή προσπά
θεια τού έκσυχρονισμου θά τήν έφερνε Αντιμέτωπη μέ τ£ς ίδιες τ£ς 
δυνάμεις πού τήν υποστηρίξουν Ακριβώς γιατί τίς καταπιέΓουν καί 
τίς περιορίζουν οί υπάρχοντες θεσμοί. *0 έκσυγχρονισμδς όμως 
παρέχει στή κυβέρνηση πρόσθετα μέσα νά περιορίσει τή δραστηριδ- 
τητάς τής Αντιπολίτευσης καί νά τής δημιουργήσει έμπόδια στήν 
Ανάπτυξή της. Γιά ν'Αντιμετωπίσει αύτό τδ δίλημμα ή Αντιπολίτευ
ση είναι υποχρεωμένη νά έκπονεί καί νά προβάλλει τίς δικές της 
λύσεις. Τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρουσίασε π.χ τό δικό του νδμο-πλαίσιο 
γιά. τά πανεπιστήμια, ΰέ τό τρόπο αύτό μπορεί νά δώσει στή κοινή 
γνώμη τήν Λρθή προοπτική τού προβλήματος καί τά μέσα γιά τήν 
έκτίμηση των κυβερνητικών λύσεων.

‘Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πολλές φορές σκόπιμα τά ίδια 
έπιχειρήματα μέ τήν Αντιπολίτευση γιά νά δικαιολογήσει ένέργειές 
της. "Οταν είναι φανερό ότι ή κυβέρνηση έπιδιώκει νά έκμεταλ- 
λευτεΐ μιά σωστή θέση γιά νά ένισχυθεί ή ίδια καί νά χτυπήσει 
μεθαύριο Ακόμη πιό Αποτελεσματικά τήν Αντιπολίτευση, ή Αντιπολί
τευση θά Απαντήσει στό κυβερνητικό έλιγμό μέ Αντίστοιχο έλιγμό. 
Σκοπός της ιπρέπει νά είναι ή ένίσχυση τής συνολικής πολιτικής 
της θέσης καί όχι ή πρόσκαιρη Αποδοχή των Απόψεων της. Θά έθε- 
λοτυφλουσε Αν Αδιαφορούσε γιά τίς συγκεκριμένες συνέπειες τής κά
θε κίνησης τής κυβέρνησης, 'Γλιγμοί πού Απαντώνται μέ έλιγμούς 
δημιουργούν τήν έντύπωση συναλλαγής, δημιουργούν έπίσης τήν 
έντύπωση- ίδιαίτερα στήν περίπτωση τού έκλογχκσύ νόμου- ότι κυ
βέρνηση καί Αντιπολίτευση Αποτελούν πολιτικό όλιγοπώλιο, δτι 
τείνουν νά μή χειροτερεύσουν ό ένας τή θέση τού άλλου Απέναντι 
σέ τρίτους καί Αλληλοβοηθούνται στήν έπικυριο.ρχία των Αντιστοί
χων πολιτικών τους χώρων. Τό πολιτικό σύστημα βασίζεται στδν 
Ανταγωνισμό, ωέ τό νά Απονέμει έζουσία σέ όσους πετυχαίνουν πα
ροτρύνει όμως τούς συμμετέχοντες νά αρουν τίς προϋποθέσεις του 
Ανταγωνισμού. *Η δομική Αντιπολίτευση υποχρεωμένη νά συνεργάζε
ται στή λειτουργία τού συστήματος βρίσκεται μόνιμα τεθειμένη 
στή μομφή ότι ήγεμονεύει καί καταπιέζει τίς Ασθενέστερες παρατά
ξεις τού Αντιπολιτευτικού χώρου.

Τά υπόλοιπα κόμματα τής Αντιπολίτευσης έχουν πράγματι
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Ιό ΠΑ.ΣΟ.&. έχει έπιδιώξει νά βελτιώσει τή θέση της άντι- 
πολίτευσης συνολικό μέ τδ νά συνεργαστεί έπανειλημμένα σέ εί- 
δικούς τομείς, όπως ή τοπική αύτοδιοίκηση ή τδ συνδικαλιστικό 
μέ τά δλλα κόμματα. συνεργασία πάνω σέ έζειδικευμένα προγράμ
ματα καί γιά τήν άντιμετώπιση ειδικών θεμάτων βοηθάει καί νά 
άντιμετωπισΟει ή προσπάθεια τής κυβέρνησης καί νά τονισθοΰν 
οί Ιδιαιτερότητες του κάθεσχηματισμοΠ ώστε νά μήν έμφανίζεται 
ή πολιτική διάμάχη ώς διαμάχη έλιγμών γύρω άπό γενικόλογα 
προγράμματα.

Ή  πρόσφατη διένεξη μεταξύ τής κυβέρνησης κάί του ΠΛΣΟΚ 
γύρω άπό τήν ένημέρωση γιά τό περιεχόμενο τίών φακέλλων του 
έΟνικοΰ θέματος δείχνει μιά άλλη όψη των περιορισμών τής άντι- 
πολίτευσης. *Η άντιπολίτευση γιά ν*άσκήσει ύπεύθυνα καί πειστι
κά τήν πολιτική της χρειάζεται συνεχώς στοιχεία γιά κατατο- 
πισμδ της στά τρέχοντα προβλήματα. Πολλά άπό τά στοιχεία αύτ' 
είναι προσιτά στδ εύρύ κοινό καί έναπδκειται στήν όργανωτική 
ικανότητα του κάθε κόμματος νά τά συγκεντρώσει, ίίολλά όμως - 
πολύ σημαντικά- είτε δεν δημοσιεύονται σκόπιμα άπό τήν κυβέρνη
ση είτε δέν είναι δημοσιεύσιμα (π.χ. στοιχεία γιά τήν άμυντική 
ικανότητα τής χώρας ή τή κατάσταση των ένόπλων δυνάμεων συνο
ριακών χωρών). Ή  κυβέρνηση, πού διαθέτει τά στοιχεία αύτά, 
είναι σέ θέση νά καθορίσει τήν τακτική της, σέ τρόπο ώστε νά 
αίφνιδιάσει τήν άντιπολίτευση νά τήν έκθέσει ώς άνέτοιμη ή μή 
κατατοπισμένη.

*ίΙ κυβέρνηση θά παράσχει τήν πληροφόρηση πού χρειάζεται ή 
αντιπολίτευση είτε όταν έχει διασφαλίσει ότι ή άντιπολίτευση δέν 
θά μπορέσει νά μήν έκμεταλλευτεί είτε όταν έπίδιώκει νά δημι
ουργήσει συνυπευθυνότητα,νά δεσμεύσει τήν άντιπολίτευση στις γραμ
μές της. 'Η άντιπολίτευση άντιμέτωπη μέ τήν πρόθεση τής κυβέρνη
σης νά τήν πληροφορήσει έχει υποχρέωση άπέναντι στό λαό νά συλλέ- 
ξει τά στοιχεία πού είναι άπαραίτητα γιά τήν υπεράσπιση των 
συμφερόντων του. Κινείται έτσι άνάμεσα στή Σκύλλα νά έκτεθεί &ν 
δέν έπιτελέσει τό καθήκον της καί στή Χάρυβδη νά έκτεθεί έφ*όσον 
πληροφορηθεί. Πρέπει γι'αύτό κάθε φορά νά σταθμίσει τδ κέρδος 
καί τή ζημίά άπό τήν τυχόν ένημέρω(?η. Μπορεί μιά φορά νά κρίνει 
ότι ή ένημ/έρωση είναι σκόπιμη γιατί θά άποφέρει τά άπαραίτητα 
στοιχεία γιά μιά καλύτερη χάραξη πολιτικής ^αί τήν άλλη οτι ή έ
νημέρωση είναι περιττή γιατί ό σκοπός της περιορίζεται στή 
δέσμευσή της.
‘Ανάλογα προβλήματα θέτει ή συμμετοχή τής άντιπολίτευσης



σέ έπιτροπές, συμβούλια., αντιπροσωπείες τής Βουλής ή άλλης 
μορφής όργανα κοινής διαβούλευσης μέ τή κυβέρνηση. Ή  συμμετο
χή στίς έπιτροπές έξασφαλίζει πληροφόρηση. Παρέχει καί ένα 
βήμα από τό όποιο ή αντιπολίτευση μπορεί νά προβάλει τίς άπό- 
ψεις της καί νά Αναπτύξει διάλογο μέ συνομιλητές μέ τους όποί- 
ους δέν έχει Αλλοιώς συχνή έπαφή (π.χ. τούς έκπροσώπους των 
"παραγωγικών τάξεων")· "Ομοίς δημιουργεί τήν έντύπωση ότι ή Αντι
πολίτευση Αποδέχεται τό πλαίσιο λειτουργίας τής έπιτροπής, βρίσκε 
ται σέ συνεννόηση μέ τήν κυβέρνηση καί συμβάλει σέ διαμόρφωση 
μιας κοινής πολιτικής.

‘Η άρνηση τής αντιπολίτευσης νά συμμετάσχει μπορεί Αντί- ' 
Οετα νά θεωρηθεί Αδικαιολόγητη. Παράδειγμα Αποτελεί ή συμμετοχή 
του ΠΑ.Σϋ.Ε. στή ώικτή Κοινοβουλευτική 'Επιτροπή 'Ελλάδας-ΕίΚ.
*Η παρουσία των έκπροσώπων του χρησιμοποιήθηκε ώς έπιχείρημα 
κάποιας συμβιβαστικής θέσης Απέναντι στήν ΕΟΚ. ‘Η Αποχώρηση 
τους θεωρήθηκε Από τόν κυβερνητικό τύπο ώς Απόδειξη Ανεδαφικής 
πολιτικής. Ή  σημερινή παρουσία του μέ έναν παρατηρητή έξασφαλί- 
Γει τήν Αναγκαία πληροφόρηση καί προλαβαίνει θελημένες παρερμη
νείες γιά τή συμμετοχή του.

Ή  Αλλαγή στό τρόπο δράσης του κράτους καί τή μορφή του έ
χουν καταστήσει έπίκεντρο τής νομοθετικής έξουσίας τήν κυβέρνηση 
καί τόν καθοδηγούμενο Από αύτήν διοικητικό μηχανισμό. "Αλλοτε οι 
νόμοι ήσαν γενικοί καί Αφορούσαν τό σύνολο των πολιτών. Σήμερα 
οι νόμοι πού ρυθμίΓουν ειδικά προβλήματα, θέματα μιας περιοχής, 
μιας ομάδας πολιτών ή μιας έπιχείρησης, Αποτελούν τόν κανόνα. 
"Αλλοτε οί νόμοι περιείχαν τό σύνολο μιας ρύθμισης, ήσαν όλοκλη- 
ρωμένα κείμενα. Σήμερα όλο καί περισσότερα νομοθετικά κείμενα 
Αποτελούν μόνο πλαίσια. 'Εξουσιοδοτήσεις πρός τή κυβέρνηση γιά 
τήν έκδοση διαταγμάτων μεταθέτουν τήν πρωτοβουλία στή διοίκηση.
Τό Σύνταγμα του 1975 προέβλεφε μάλιστα τή δυνατότητα τής έκδοσης 
κανονιστικών διαταγμάτων αλλά καί πράξεων νομοθετικού περιεχομέ
νου Από τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, δηλαδή ούσιαστικά Από τή 
κυβέρνηση. *Η κυβέρνηση καί ή διοίκηση Αποκτούν έτσι δλο καί 
περισσότερες έξουσίες σέ σύγκριση μέ τό κοινοβούλιο. Οΐ κυβερνη
τικοί βουλευτές έκπληρώνουν μόνο ρόλο συνηγόρου στή διαδικασία 
έπικύρωσης στή Βουλή.

Τά πράγματα είναι διαφορετικά στήν 'Αντιπολίτευση. *Β πλη-



-ροφδρηση γιά τίς κινήσεις τής κυβέρνησης τής παρέχεται στη Βου
λή κύρια μέ τά νομοσχέδια πού αποκαλύπτουν τά κέντρα βάρους τής 
κυβερνητικής πολιτικής. Ή  άυτιπολίτευση δέ διαθέτει καί δέ θά 
μπορούσε νά διαθέτει τίς ίδιες πολυπληθείς, καταρτισμένες καί 
ένήμερες υπηρεσίες όπως ή κυβέρνηση. 'Απέναντι στδ διοικητικό 
μηχανισμό ή Αντιπολίτευση Αυτιποραθέτει ένα πλέγμα συμβούλων 
καί όλίγων έπαγγελματικων στελεχών. Τό πλέγμα αύτό, Επειδή ό 
ρυθμός κατάθεσης των νομοσχεδίων, συζήτησης καί ψήφισης είναι 
ταχύτατος, είναι στενά συνδεδεμένο μέ τή κοινοβουλευτική όμάδα. 
Κατά κανόνα δεν ύφίσταται ό καιρός ή άντιπολίτευση νά στέλνει 
τά νομοσχέδια σέ ιδιαίτερες υπηρεσίες, νά περιμένει τήν έπεζεργα 
σία τους καί νά λειτουργεί καί αύτή ώς υπερασπιστής μιας άπο
ψης, πού διαμορφώθηκε από ένα έξωκοινοβουλευτικδ μηχανισμό. *0 
βουλευτής πού θά άντιπαρατεθεΐ στή κυβέρνηση είναι πολύ πιό άμε
σα υπεύθυνος άπό τόν Αντίστοιχο κυβερνητικό βουλευτή γιά τήν 
παρουσίάση τής θέσης τής παράταξής του. *Η συνέπεια είναι ότι έ- 
νω ή κυβερνητική κοινοβουλευτική ομάδα έλάχιστο ρόλο παίζει σάυ 
όργανο διαμόρφωσης καί χάραξης πολιτικής, ή κοινοβουλευτική ό
μάδα. τής Αντιπολίτευσης Αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα είτε αύτό 
προβλέπεται άπό τίς καταστατικές διαδικασίες είτε όχι.

*Η τέτοια έξέλιξη έκεί όπου ό τρόπος λειτουργίας τού 
άντιπολιτευομένου κομματικού σχηματισμού δέν είναι διαμορφωμένος 
ή οπού υπάρχουν άντιτιθέμενες τάσεις μέ έπίκεντρα Αντίστοιχα 
τή κοινοβουλευτική όμάδα καί τή κομματική δργάυωση μπορεί νά 
όδηγήσει σέ Αντίθεση Ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς καί τούς έ- 
ξωκοινοβουλευτικούς. Στό Αγγλικό έργατικό κόμμα είχαν έπισημά- 
νει πολλά Από τά μέλη του ότι Μ ό κοινοβουλευτικός αoσιαλισμóς,, 
ήταν διαφορετικός Από τόν σοσιαλισμό όπως τόν πρέσβευε τό κόμμα. 
Τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. έχει κατορθώσει νά πειθαρχήσει Αποτελεσματικά τίς 
όποιεσδήτοτε διαφορές λόγψ πολιτικής προέλευσης, Αντιλήψεων ή 
ήλικίας Ανάμεσα σέ βουλευτές καί έξωκοιυοβουλευτικά στελέχη.

*Π συΓήτηση γιά τήν Αντίθεση κοινοβουλευτικών καί έζωκοι- 
υοβουλευτικών καλλιεργείται όμως σκόπιμα Από τόν κυβερνητικό 
τύπο. Γιά τή συντηρητική παράτοξ] είναι φανερό ότι πρέπει νά έ- 
νισχύσει τό ρόλο έκείνων των όργάνων τού Αντιπάλου πού βρίσκονται 
κάτω άπό έντονώτερη πίεση του συστήματος,είναι έμπλεγμένα στούς 
περιορισμούς καί τίς Αναγκαιότητες του καί νά έζασθενίσει Από



τό ρόλο Εκείνων πού γιατί πιό Ελεύθερα μπορούν πιό Αποτελεσματι
κά καί Ανενδοίαστα νά στραφούν Εναντίον της. Προβάλλει τά Επιχει
ρήματα, οτι οί βουλευτές είναι υπόλογοι στους ψηφοφόρους καί ό
χι στό κόμμα, ότι τό Σύνταγμα Αναγνωρίζει τή Βουλή καί έτσι έμ- 
μεσα τούς βουλευτές καί πάντως όχι τά κομματικά όργανα σάν υπεύ
θυνα γιά τή λειτουργία του πολιτεύματος, οτι όποιαδήποτε μείω
ση του ρόλου τής κοινοβουλευτικής ¿μόδας Αποτελεί καί μείωση τής 
Βουλής. Οι ίδεολόγόι τής ¿'εξιας Αποσιωπούν ότι οι βουλευτές ό- 
φείλουν τήν Εκλογή τους στην παράταξη τους καί ότι ό βουλευτής 
τής συντηρητικής παράταξης 6έν όχει Απέναντι οΊτή κυβέρνηση καί 
τό διοικητικό μηχανισμό τίς Ελευθερίες Εκείνες πού διεκδικοϋν 
γιά τούς Αντιπολιτευόμενους.

Γιά νά Αντιμετωπίσει τίς προσπάθεις τής Βεξιδς ή δομική 
Αντιπολίτευαη τρέπει νά στρέψει τήν προσοχή της σέ δύο σημεία, 
'ρέπει νά τηρήσει μέ προσήλωση τίς καταστατικές διαδικασίες:·; καί 
νά ένισχύσει τά όργανα, εκείνα, πού σύμφμνα μέ τό καταστατικό 
Αποτελούν καί τά Αποφασιστικά όργανά της. Πρέπει έπίσης νά μή 
περιορισθεΐ σέ μιά μονόπλευρα κοινοβουλευτική πολιτική δραστηρίό- 
ττ)τα Αλλά νά προωθήσει καί νά Ενισχύσει τίς Εξωκοινοβουλευτικές
μορφές δράσης.

Οί Εξωκοινοβουλευτικοί Αγώνες είναι γιά τή κυβέρνηση 
χατ’άρχήν Ανεπίτρεπτοι. ’Ισχυρίζεται ή κυβέρνηση ότι Εφ'οσον ή 
πολιτική τής χώρας άποψααίΓεται μέ διάλογο ατή Βουλή όποιαδήπο
τε προσπάθεια έπηρεαομου τής πολιτικής Εξέλιξης μέ έξωκοινοβου- 
λευτικες δραστηριότητες οδηγεί σέ μείωση του κύρους τής Βουλής. 
"Ομως συζήτηση σπανίως υπάρχει οπή Βουλή καί ή λήψη άποφάσεων ά- 
νολουθεΐ τήν Αρχή ότι ή πλειοψηφία υπαγορεύει τή βούλησή της στη 
μειοψηςοία. ‘Η κυβέρνηση είναι Αντίθετη μέ τούς εξωκοινοβουλευ
τικούς Αγώνες γιατί θέτουν οέ κίνδυνο τούς καλοδουλεμένους κανό
νες του παιγνιδιού, πού δίνουν α ’αύτήν τή δυνατότητα νά έζουσιά- 
Γει καί υποχρεώνουν τήν άντιπολίτευοη νά ύποτάσοεται.
*11 κινητοποίηση των κατοίκων τού ‘Ηρακλείου γιά τή ματαίωση τής 
Εζσγαγής των Αρχαιοτήτων οέ Αντίθεση μέ τό κοινό αίσθημα Από 
μιά οτρατευμένη στην Εφαρμογή προαποφαοισμένης πολιτικής κυβερνη
τική πλειοψηφία μπορούν νά Ανατραπουυ. Ή  Εξωκοινοβουλευτική 
δραστηριότητα Επιτρέπει στη δομική Αντιπολίτευση όχι μόνο νά έ-
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-πηρεάσει τή λήψη των άποφάσεων αέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό άπ'δτι 
ή δραστηριότητά της στή Βουλή άλλά καί νά άνατρέψει τους περιο
ρισμούς, πδύ τής έπιβάλλονται άπό τή Κυβέρνηση. Μπορεί καί νά 
πετύχει τή ματαίωση ή τροποποίηση μιας ρύθμισης άλλα κύρια νά 
σπάσει τδ φράγμα σιωπής πού έπιβάλλουν κυβέρνηση καί μαΓικά μέσα 
ένημέρωσης γύρω άπό τίς θέσεις της.
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‘II δομική Αντιπολίτευση δέν πρέπει νά Αποδεχθεί μοιρολατρικά 
τους περιορισμούς, πού απορρέουν Από τό σύστημα. Πρέπει νά 
σχεδιάσει τήν τακτική της οέ τρόπο ώστε νά μειώσει τίς έπιπτώ— 
σεις τους. *Η Αντιπολίτευση σέ καμμιά περίπτωση δέν πρέπει νά 
αποδέχεται τό κοινοβουλευτικό πλαίσιο, δηλαδή τό πεδίο οπού 
κυριαρχεί ή κυβερνητική παράταξη, σάν αποκλειστικό πλαίσιο τής 
δραστηριότητας της. ’Η δραστηρίότητά τηςςπρέπει νά Αναπτύσσε
ται καί στή Βουλή Αλλά δχι μόνο στή Βουλή.

Γιά τή δουλειά στή Βουλή πρέπει νά ίσχύει ή Αρχή, δτι 
κύριος στόχος πρέπει νά είναι ή Αξιοποίηση τής λειτουργίας της 
ώς όργάνου πληροφόρησης του κοινού.

Γιά τή δουλειά εξω από τή Βουλή πρέπει νά ίσχύει ή 
Αρχή, οτι κύριος στόχος είναι ή δημιουργία έρειαμάτων σ'όλους 
τούς τομείς πού είναι άποφασΰστικοί γιά τήν πολιτική έξέλιξη 
(τοπική αύτοδιοίκηση, συνδικάτα, σωματεία, συνεταιρισμοί, άγρο 
τικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί καί μορφωτικοί σύλλογοι). Κύριοης 
πρωταγωνιστές ή πολιτική διαμάχη έχει τά κόμματα Αλλά δχι μόνο 
τά κόμματα.

’<ποτελεΐ διαδεδομένη άποψη, ίδιαίτερα σέ κύκλους τής 
Αντιπολίτευσης πού δέν Ανήκουν στό ΠΑ.ΒΟ.Κ., οτι ή κρίσιμη γιά 
τήν έπιτυχία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μάΓα των ψηφοφόρων 
βρίσκεται στόν κεντρώο χώρο. Γι’αύτό τό ΓΙΑ ΣΟΚ πρέπει νά προ
σαρμόσει τίς θέοεις του στίς Απόψεις καί τίς προτιμήσεις των 
ψηφοφόρων σύτων. *Λν δέ τό κάνει τό tiA.BO.il. 6ά τό κάνει ή Νέα 
- ημοκρατ ίο κερδίζοντας έτσι ένα Αποφασιστικό ποοοστό γιά διατή
ρηση οτήν εξουσία.
*Η έπιχειρηματολογία τούτη βασίΓεται στήν υπόθεση, ότι οί Από
ψεις τής μεγάλης μά.Γ,ας των ψηφοφόρων έντάοσονται οτό ίδιο πλαί
σιο, ότι συμφωνούν ως προς τή γενική κατεύθυνση. Οί προτιμήσεις 
τής συντριπτικής πλειοψηφίας έχουν τό ίδιο έπίκεντρο. *Η κοινή 
>νώμη είναι μονοεπίκεντρη. ώιά τέτοια διαμόρφωση κοινής γνώμης 
υπάρχει οτήν ‘ομοσπονδιακή Γερμανία, ’ϋ ουναίνεση γιά τήν Ακο
λουθητέα εξωτερική πολιτική είναι σχεδόν καθολική, 
δυνατό όμως είναι καί ένα άλλο σχήμα. * Η κοινή γνώμη μπορεί νά 
είναι διαοπαρμένη, νά ακολουθεί διαφορετικές κατευθύνσεις. Τά 
έαίκεντρα τής κριτικής καί των έπιθυμιών είναι τότε δύο ή καί
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περισαότερα, ή κοινή γνώμη είναι πολυεπίκεντρη. Κάβε κόμμα πού 
δέν Ακολουθεί καθαρά τή μιά ή άλλη κατεύθυνση διατρέχει τόν 
κίνδυνο νά χάοει ψηφοφόρους στήν παράταξη πού υπερασπίζεται 
πιό άτεγκτα μιά άπό τίς κυρίαρχες πολιτικές κατευθύνσεις. Στό 
σχήμα αύτό τά κόμματα άντί νά τείνουν ατό συμβιβασμό καλλιεργούν 
τήν Αντύθεοη. Οι ένδιάμεσες παρατάξεις χάνουν ατό πολιτικό κλί
μα πού έπΐΗρατεί τήν έπιρροή καί τούς ψηφοφόρους τους. Οι ψηφο
φόροι δέν μετατοπίζονται βαθμιαία άπό τό ένα κύριο στό άλλο kv~ 
ριο κόμμα άκολουθώντας γιά ώρισμένο χρονικό διάστημα τά ένδιά- 
μεσα σχήματα άλλά άμεσα άπό τή μιά κατεύθυνση στήν άλλη.

Στήν ’Ελλάδα ή πολιτική διαμάχη δείχνει ότι ή κοινή γνώ
μη είναι πολυεπίκεντρη. ’Υπάρχει αντίθεση ώς πρός τίς κατευ
θύνσεις τής έξωτερικής πολιτικής, τή λειτουργία τοϋ κράτους, 
τή διανομή του έθνικου εισοδήματος. ÜÍ διάφορες τοπικοδημοκρα- 
τικές διαδικασίες δέν είναι σέ θέση νά γεφυρώσουν τίς Αντιθέσεις 
πού δημιουργεί ή έξάρτηση άπό τά μητροπολιτΐίκά κέντρα καί νά κα
ταστήσουν Αποδεκτή τήν ένταξη ατό οίκονομικοπολιτικό σύστημα των 
Ανεπτυγμένων βιομηχανικών καπιταλιστικών κρατών.

Σήμερα στήν 'Ελλάδα δέν έχει τελειώσει Ακόμη ή περίοδος 
έντόνων κοινωνικών Ανακατατάξεων, πού συνδέεται μέ τήν έπέκταση 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, τήν όλιγοπωλιακή όργάνωση 
τής οικονομίας.

'Η έκβιαμηχάνιση καί ή άνιση περιφερειακή Ανάπτυξη οδή
γησαν στή μαζική μετανάστευση πρός τήν *Αθήνα καί τά άλλα Αστι
κά κέντρα. *Η χαμηλή παραγωγικότητα τής γεωργίας, πού δέν έ- 
πέτρεπε στίς περισόδτερες Αγροτικές οικογένειες,τήν έπιβίωση 
στά χωριά, προώθησε τήν έγκατάλειψη τής υπαίθρου. Οι χιλιάδες 
μικρές βιοτεχνίες καί οικογενειακές έπιχειρήσεις πού άποτελού- 
σαν μιά πρόσκαιρη λύση βρέθηκαν σύντομα σέ κρίση κάτω άπό συνθή
κες αύξανόμενου Ανταγωνισμού μεγάλων έπιχειρήσεων. ‘II μεγάλη 
κινητικότητα του πληθυσμού ή έναλλαγή στήν άπασχόληση, ή ένταξη 
σέ νέα κοινωνικά στρώματα, ή έπαφή μέ άλλα προβλήματα καί ή 
δημιουργία νέων Αναγκών όδήγησαν σέ Αλλαγή τής πολιτικής συμπε
ριφοράς. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πού άλλοτε Ακολουθούσαν μιά 
παραδοσιακή πολιτική στάση άπανεξέτάζουν τήν πολιτική τους τοπο
θέτηση μέ βάσητά συνειδητοποιημένα πιά αυμφέροντά τους. Οΐ ψηφο
φόροι άποδεσμέύονται άπό τά πελατειακά δίκτυα τών κομματαρχών
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κα ί βουλευτών της δεξιού. Η διαρροή από τά παραδοσιακά πολι
τικά σχήματα προς νέους σχηματισμούς, ή άνσΓήτηση νέων πολίτι
κων κατευθύνσεων γίνεται δλο καί π ιό έντονη.
Οί έκλογικές νίκες τής 12. Κ. τό *1963 καί Λ<)6!\, ή δημιουργία καί 
έπιτυχία του ίΙΑ,ΣΟ.Κ. είναι όνδείξεις γιο τή ριΓοσταστικοποίηση 
των μοΓων καί την αύζανόμήμχπολιτική καί ταξική αυιειδητοτοίη- 
ση.

*Ε Αξιωματική αντιπολίτευση κάτω από τίς συνθήκες αυ
τές όέν ¿χεί^δυνατότητα με μιά πιο ήπια πολιτική υά συγκινήσει 
μάξες Αναποφασίστων ψηφοφόρων. ,Τιό ήπια πολιτική 0« όδηγήσει 
τόν δγκο των ψηφοφόρων της σέ άλλες κατευθύνσεις. ‘II μεγάλη 
δεξαμενή των κεντρώων φηφρςόρων, τήν όποίο πρέπει δήθεν νά 
κερδίσει τό ΓΓΑΕΟΚ, είναι μιά ούτοπια., τήν οποία καλλιεργούν κυ
ρίως ¿κείνοι, πού μετά τήν Αποτυχία του κεντρώου σχηματισμού 
θέλουν νά συνσχίσουν τήν "ένδιάμεαη" πολιτική του άτοπροσονα- 
τολίΓοντας τό δ/ΣΡΚ.

Οί στατιστικές τύν τελευταίων έκλογών δείχνουν οτι αό 
Π/',Σ.Ο.Κ. κέρδισε τήν κύρια μάΓα των νέων ψηφοφόρων ¿ου ά.πό τή 
ΪΙέα δημοκρατία. καί ότι οί ψηφοφόροι δέν μετατοπίΓουται έ ε- 
λικτικά άπό τή Ν.ύ, μέσψ Ε/ΙΙΕ πρός τό Π/.Γ.Ο.Κ. Οί Αναλύσεις 
δείχνουν έπίσης, δτι οί π ο λ λ ο ί κεντρώοι ψήφοι πού έγκατελείψαν 
τήν Ε/ΗΚ μετακινήθηκαν πρός τήν ίΊ.Ψ., δτι έπόμενσ ή "συμβιβσ.στι 
κή" στάση τής ηγεσίας τους δέν τους συνεκρ'τησε στό χώρο τους, 
Αλλ'αντίθετα τούς ¿σπρώξε πρός τήν συντηρητική παράταξη.

Ιέ μιά πολυεπίκεντρη κοινή γνώμη οί δπσόοί τής μιας ή 
ολλης παράταξης δέν £χονν ταυτόσημες άπόψεις οέ δλο τά θέματα. 
*€ όπαδός τής Κέας δημοκρατίας, πού άσπάξεται τήν έξωτεριχή πο
λιτική της μτσρεΐ νά θεωρεί, δτι ή κυβέρνηση Ανέχεται χουντικά 
στοιχείο στίς δημόσιες υπηρεσίες καί νά συμφωνεί μέ τό ΠΑ.ΙΟ.Ε. 
ατήν άνάγκη κάθαρσης του κρατικού μηχανισμού. 'Αντίστροφα ό- 
παδός τού Γι Α. ί Χ. Κ.  μπορεί νά πιστεύει σκόπιμη τήν ¿ντσξη τής 
‘Ελλάδας στήν ΕΟΚ παρ'δλο πού ύποστηρίΓει τήν πλήρη Αποχώρησή 
της άπδ τό ΝΑΤΡ. Εέ κάθε φάσμα τής κοινής γνώμης ή σύμπτωση των 
άπόψ'εων απορεί νά είναι μεγαλύτερη ή μοκρότε,ρη. Χαμηλός βαθμός 
σύμπτωσης έχει οάν άποτέλεσμσ νά υπάρχουν περισσότερες τάσεις 
σπό έσωτερικό μιας παράταξης. 'Επιβάλλει έπίσης σ'ενο κόμμα Α- 
φού καθορίσει τίς κύριες αίχμές τής πολιτικής του σύμφωνα μέ



τά έπίκεντρα τής κοινής γνώμης νά είναι πιό έλαστικό σέ αλλα θέ
ματα ώοτε νά μπορέσει νά διευρύνει τήν απήχησή του.

Ίό ιΐ/>.LG.it. πρέπει γιά ν’αυξήσει τή δύναμή του νά απεγκλω
βίσει οσο τό δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους άπό τό«παραδοσιακό 
περιβάλλον τους» ρά μειώσει τή ¿¡,εξιά. Οί παραδοσιακοί ψηφοφόροι 
τής Δεξιάς οτήν έπαρχία ή οι αστοί ψηφοφόροι με Ανεπτυγμένη φιλε
λεύθερη ίδεολογία καί προσήλωση σέ φιλελεύθερα οίκονομικά καί 
πολιτικά οχήματα, δύσκολα κατανοούν καί αποδέχονται χωρίς προη
γούμενη μακρόχρονη Ιδεολογική διαφώτιση θέσεις όπως τίς υποστηρί
ξει ή δομική άντιπολίτευση. Τά μαζικά μέσα ένημέρωοης δυσκολεύουν 
μέ τή καθημερινή πλύση έγκεφάλου αού Αοκ,ουν νέους πολιτικούς προ
σανατολισμούς. Οι ψηφοφόροι , πρύ πρέπει νά απεγκλωβιστούν, είναι 
ψηφοφόροι ¿βέβαιοι ατή τοποθέτησή τους, συγγενείς καί πρός τίς 
δύο παρατάξεις (θέλουν καί τό τερματισμό καί τής έζάρτηοης καί 
τήν υποτιθέμενη Ασφάλεια του άνήκομεν είς τήν ί,,ύσιν), έπηρεά- 
ζονται εύκολα Από δευτερεύαντα γεγονότα καί προσωπικά βιώματα 
(π.χ. αύξηση του φορολογικού βάρους). "Η δομική Αντιπολίτευση 
πιέζεται έτσι νά προβάλει τό πρόγραμμά της, τά συνθήματα της μέ 
γνωστά φραστικά οχήματα μέ είκόνες πού έχουν ήδη γίνει κτήμα ή 
μπορούν νά Αποκτήσουν τήν έμπιοτοσυνη των Αναποφασίστων. *Η 
συντηρητική παράταξη καλλιεργεί τήν Ακριβώς Αντίθετη τακτική γιά 
νά συγκροτήσει τούς ψηφοφόρους. Ιά συνθήματα της σκοπό έχουν 
νά δημιουργήσουν χάσματα πού δύσκολα μπορούν νά ξεπεραοθουν, νά 
ΛναΓωογονήσουν ταληές Αναστολές, ώαρξιατές- Αντιμαρξιστές, άντι- 
ευρφταίοτές- ευρωπαϊστές, είναι παραδείγματα τέτοιων συνθημάτων. 
*Η συντηρητική παράταξη έκμεταλλευεται τήν πίεση μπού Ασκεί ατή 
δομική Αντιπολίτευση ό συναγωνισμός γιά τούς ταλαντευόμενους ψη
φοφόρους γιά νά διαδίδει ότι ή Αντιπολίτευση έγκαταλείπει τίς θέ
σεις της. θέλει έτσι νά δημιουργήσει τήν έντύπωση καί τής Ασυνέ
πειας καί τής Ανεδαφικότητας. Ή  δομική Αντιπολίτευση Απέναντι 
στους περιορισμούς καί τίς Αναγκαιότητες πού τής έπιβάλλει τό 
σύστημα πρέπει να σταθμίσει προσεκτικά αέ ποιό βαθμό μπορεί νά 
είναι ευέλικτη στή τακτική της χωρίς νά όπισθοχωρήοει στίς θέ
σεις της.

Τό ΤΑ.LO.it. έχει έπιτύχει οέ μεγάλο βαθμό τά δύο τελευταία 
χρόνια τήν παρουσίαση των θέσεων του μέ κατανοητό τρόπο καί τήν ά 
ποφυγή των παγίδων που του έθεσε ή •̂¿». οτήν προσπάθεια της νά



πολώσει την πολιτική διαμάχη. 'Η πρόσ<ρατη έκρηξη του κ. ’Λβέρωφ 
με αφορμή την Απόφαση τής Ι..Ι<;, του ΠΑ.ΕΟ.Κ. είναι ένδειξη γιά 
'>ο βαθμό πού ένοχλεΐ τούς ηγέτες τής ¿.εζιας ή έπιτυχία τής τακτι
κής του.

II δεξιά ροώθησε στά πλαίσια τής εξαρτημένης ανάπτυξης 
τή συγκέντρωση τής έξουσίας στδν κεντρικό διοικητικό μηχανισμό.
*Η τοπική αυτοδιοίκηση έλάχιστες ουσιαστικές έζουσίες εχει καί 
δέν διαθέτει καν τούς πόρους νά Ασκήσει τίς έζουσίες αυτές. Πε
ριφερειακά όργανα δέν υπάρχουν. "Οσο πιο συγκεντρωμένες οι έζου
σίες στδν κεντρικό διοικητικό μηχανισμό τόσο μεγαλύτερη ή σημασία 
των κεντρικών Εκλογικών δίναμε τρήσεων. '¿έ ένα σύστημα ο του υ
πάρχουν διάφορα πεδία Αναμετρήσεων (τοπικά, περιφερειακά, σέ 
συνδικάτα, συλλόγους) περιορίζεται αντίθετα ή σημασία των κεντρι
κών βουλευτικών έκλογών. Τό έκλογικό Ατοτέλεσμο δέν συνεπάγεται 
γιά τή μιά ποράιυ.ξη τόυ έλεγχο κάθε έξουσίας κο ί γιά την άλλη 
καμμιά Απολύτως Εξουσία. *0 χαμένος μπρρει νά κερδίσει σέ τοπικό 
ή περιφερειακό έπίτεόο καί νά Εξισορροπήσει ^τσι τό Αρνητικά α
ποτελέσματα τής ήττας στις κεντρικές έκλογές. όταν α * ένα καπιτα
λιστικό σύστημα υπάρχουν μόνο κεντρικές βουλευτικές έκλογές, όπου 
ίσχύει η Αρχή του δλο ή τίποτε μικρές παρατάξεις δέν είναι δυνατόν 
να έπιΓήσουν. ’Επιπρόσθετο. ¿κείνος πού κερδίζει δεν έχει κανένα λό
γο νά συνεννοηθεΐ μέ. τούς Αντιπάλους του. 'Π πολιτική διαμάχη 
παίρνει έντονα άντσγωνιστικά χαρακτηριστικά.

'¡I *εζιά με τή συγκέντρωση τή ς έξουσίας, ·» ίς κεντρικές 
Εκλογικές αναμετρήσεις καί τό έκλογ ικό σύστημα Εκμηδένισε τίς το- 
πικ.ιστικές παρατάξεις πού ήταν ιδιαίτερο πολλές στό χώρο της, Ε
ξανάγκασε όλους τούς Αστούς προύχοντες νά υπαχθούν στον κεντρικό 
έκλογικό μηχανισμό της καί ενοποίησε την παράταξή της. 'ϋπέβαλε 
έτσι στην Αντιπολίτευση εναν απόλυτα ανταγωνιστικό τύπο πολιτικής 
αναμέτρησης, ’ί: συνεννόηση, ή διαπραγμάτευση μεταξύ των Αντιπάλων 
παρατάξεων ήταν καί όταν ή Ε .Κ .  ή ή Ε . / Π . λ .  ησαν άζιι.αοτυτή Αντι
πολίτευση Αδιανόητη, νό χασμα ήταν τόσο μεγάλο ώστε δέν μπορούσε νά 
ζεπεροσθεΐ.

*Π διεύρυνση άποτέλεσε μιά αλλαγή στη τακτική τής δεξιάς. 
’Απέναντι στή ραγδαίο. Ανοδο τού ΠΑ.χΧ.ά. καί τήν κατάρρευση τής πα
ραδοσιακής Αστικής Αντιπολίτευσης, ή ¿>εξιά Εγκαταλείπει τό Ατόλυτα 
Ανταγωνιστικό οχήμα. δημιουργεί καί στήν Ακροδεξιά καί στό κέντρο



νέους σχηματισμούς, ώστε νά μπορέσει νά καλύψει άκομη ευρύτερο 
φάσμα άπόψεων άπ'ο,τι μέ τδν παραδοσιακό ένιαΐο μηχανισμό.
Οί δορυφορικοί αύτοί σχηματισμοί 0ά τής έπιτρέφουν σέ περίπτωση 
πού τό κόμμα της δέν έζασφαλίσει τήν άπόλυτη πλειοψηφία τή δη
μιουργία συνασπισμών, κυβερνήσεων συνεργασίας. *Από τή στιγμή 
πού ή Δεξιά προχωρήσει σέ συνεργασίες τό πολιτικό σκηνικό θ* 
άλλάξει. Κοντά στήν έκλογική άναμέτρηση άποφασιστικής σημασίας 
0ά είναι ή συναλλαγή γιά τήν κατάληψη των κυβερνητικών θέσεων, 
πού 0ά έπιτρέπει στό ένα ή άλλο κόμμα νά κερδίΓει στή διαπραγμά
τευση έκείνο πού δέ μπόρεσε νά κερδίσει τήν έκλογική άναμέτρη
ση. *Η όποιαδήποτε συνεργασία θά γίνεται βέβαια μέ κύρια κατεύ
θυνση τήν ένίσχυση του δλου σχήματος άπέναντι στόν άντίπαλο, 
τήν έξασθένιση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ποιές θά είναι οί άντιδράσεις του 11Α.Σ0.Κ. είναι πρόωρο 
νά λεχθεί σήμερα. Οί αίχμές δράσης του τότε θά έξαρτωνται άπό 
τά δεδομένα έκείνης τής στιγμής. 'Η άυάλυση έδειξε δτι ή τακτι
κή τής άντιπολίτευσης πού θέλει νά καταλάβει τήν έξουσία έξαρτα- 
ται άπό πολλά στοιχεία, όπως ή συνταγματική ρύθμιση, τό έκλογι- 
κό σύστημα, οί πολιτικές καί πολιτιστικές παραδόσεις, οί κοινωνι
κές καί οίκονομικές άντιθέσεις, ό συσχετισμός των πολίτικων δυ
νάμεων. Ή  άλλαγή στά δεδομένα αύτά μπορεί νά έπιφέρει καί αλ
λαγή στόν τρόπο πού ένεργεί ή σημερινή άντιπολίτευση, ‘Αναλ
λοίωτος παραμένει ό στόχος. Κι αύτδς είναι γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ό 
σοσιαλιστικός μετασχηματισμός τής κοινωνίας.


