
Σέ σχόλιο της πολιτική έπιθεώρηση διαπίστωσε πριν μερικές 
μέρες μελαγχολικά ότι ό δεύτερος κόσμος των προσπαθειών 
γιά δημοκρατική συνεργασία δέν διάνοιξε " καμμιά σχεδόν σο
βαρή προοπτική ".'Ακόμη διό δικαιολογημένη θά ήταν όμως ή 
ή μελαγχολία τοϋ σχολιαστοΟ άν φυλλομετρούσε τά πολλά κεί- 
μένα γιά δημοκρατική συμμαχία - &ύνόΐΤχ&- συνεργασία θέλοντας 
νά διαπιστώσει τήν χειροπιαστή προσφορά τους. ‘Η άναζήτηση 
γιά συγκεκριμένες θέσεις πέρα άπό φραστικά πυροτεχνήματα,θά 
άπέβαινε, μέ έλάχιστες έξ<$ρέσεις άκαρπη.
Ή  δημοκρατική συμμαχία έχει πάρει μορφή άνθρωπιστικής έπιταγής 
άνάλογης πρός τό χριστιανικό " άγαπ^τε άλλήλους ".'Αποτέλε
σμα τής τοποθέτησές τής ένότητας σάν κοινού άποδεκτού στόχου 
σ'έναν κόσμο καλοπροαιρέτων πολιτικών είναι ή έπισήμανση καί 
άπομόνωση τών κακών πού δέν έντάσσονται στό γενικό κλίμα τού 
συναδελφώματος. Κακός είναι συνήθως τό Π.Α.Σ.Ο.Κ.
"Ας ρίξουμε ένα κριτικό βλέμμα στήν κυρίαρχη σήμερα άνάλυση:

‘Η δημοκρατική συνεργασία, όπως κάθε πολιτικό αίτημα,είναι 
αίτημα πού χρωματίζεται άπό τίς έπιδιώξεις, τά συμφέροντα, τήν 
ταξική θέση τού κοινωνικού χώρου πού προβάλλει.Κάθε κόμμα άνα- 
λύει, επομένη-Α~ή δημοκρατική συνεργασία, σύμφωνα μέ τίς έπιδιώ- 
ξεις τών ομάδων πού έκπροσωπεί. Παράδειγμα. Ή  Ε.Δ.Η.Κ. είναι 
κυρίως έκφραση μεσαίων άστικών στρωμάτων. Κύριο τίρό̂ λτμιά:.:τουις 
e/fvct-t (“|j μονοπωλιακή καί μεταπρατική διάρθρωση τής οίκονομίας 
καί ή αύταρχική διαμόρφωση τής πολιτικής έ ξ ο υ σ ί α ς δ έ ν
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τούς έπιτρέπουν νά διαδραματίζουν τό ρόλο πού τούς άνήκει κα
τά τό σύστημα. 'Επιδίωξή τους είναι γιά τούτο όχι ή άλλαγή τής

/
σημερινής δομής τής κοινωνίας, άλλά ή " διαφορετική" λειτουρ
γία τού όυστήματος.Ή συνεργασία, έπόμενα, πρέπει νά έχει σάν



στόχο τήν ένταξη καί άλλων κοινωνικών στρωμάτων στήν έπιδίωξη 
γιά διατήρηση τοΟ συστήματος μέ " βελτιωμένη" λειτουργία του.
Γιά τούτο ή ΕΔΗΚ υποστηρίζει δτι ή συνεργασία προϋποθέτει προπαν
τός τή συνεργασία των δυνάμεων του 53%, τήν άναβίωση τής Ε.Κ.
"Η 'Εθνική ' Αντιδικτατορική Δημοκρατική ‘Ενότητα τοΟ ΚΚΕΣ 
έκφράζει ιδίως τήν τάση τής αστικής διανόησης νά συμμετάσχει 
στή διαχείριση τής έξουσίας υπό καθεστώς είτε ταξικού συμβιβα- 
σμοΟ είτε άποδοχής, έστω βραχυπρόθέσμα, βασικών άρχών του συ
στήματος. ‘Η δημοκρατική συμμαχία έντάσσεται άπό τό ΚΚΕ έσ. 
στή γενική τακτική τής άντιδικτατορικής ένότητας,πρωταρχικός 
δηλαδή παραμένει ό στόχος νά ζεπεραστεΐ,2 ή παλιά διαίρεση 
σέ άριστερούς καί δεξιούς " πού αποκλείει τήν προοδευτική δυ- 

' τική διανόηση άπό τά κέντρα λήψης άποφάσεων.

Τό πρώτο συμπέρασμά μας, λοιπόν, είναι :
Οί άντιθέσεις γύρω άπό τή δημρκρατική συμμαχία δέν οφείλονται σέ 
συνεργάσιμους καί μή πολιτικούς άλλά σέ διαφορές έπιδιώξεων του 
κοινωνικού ύποστρώματος τών πολιτικών φορέων.
‘Υπάρχουν βέβαια καί δευτερογενείς αντιθέσεις. Τέτοια είναι ή 
άντίθεση άνάμεσα στό ΚΚΕ καί τό ΚΚΕ έσ., ή άρνηση τού ενός ή 
τού άλλου ή καί τών δύο νά συνεργασθοϋν. Δέν πρέπει όμως οί 
δευτερογενείς άντιθέσεις νά μάς κρύβουν ότι ή διάταξη τών κοι
νωνικών δυνάμεων είναι καθοριστική γιά τήν τοποθέτηση τών κομ
μάτων άπέναντιστήν δημοκρατική συνεργασία.

I
Άν  λοιπόν τό πρόβλημα τής δημοκρατικής ένότητας δέν ύπάρ- 

χει άφηρημένα στό χώρο,πρέπει γιά νά Μετέχουμε τήν ενότητα, νά 
έξασφαλ^ουμε τέτοια σχέση τών κοινωνικών ομάδων, ¿άστε ή πολι- 
τική συμμαχία νά είναι λογικό έπακόλουθο. ‘Η ένότητα γιά νά εί
ναι ούσία καί όχι σύνθημα, γιά νά έπιφέρει τήν ποιοτική αλλαγή



έχει σάν άναγκαια προϋπόθεση πολιτική γραμμή πόυ συνενώνει 
τις έπιδιώξεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
Τό δεύτερο συμπέρασμα είναι δτι πολιτική " ενότητα " σημαίνει 
συμμαχία - συνεργασία των κοινωνικών ομάδων, ταξικό μέτωπο. 
Σημαίνει συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, κοινά άποδεκτό κατά
λογο διεκδικήσεων.
Τά παραπάνω μάς δίνουν καί τήν ερμηνεία ενός φαινομένου, πού βα
σάνιζε άρκετά τούς πολιτικούς σχολιαστές. “Οταν τόν Γενάρη του 
1976 έγινε λόγος γιά δημοκρατική συμμαχία ή προσπάθεια έμεινε 
χωρίς έπαύριο. “Οταν τόν Νοέμβρητου 1976 ό Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
άπηύθυνε στά υπόλοιπα κόμματα τό γράμμα^ου γιά τή δημοκρατική 
συνεργασία πολλοί έκραύγασαν ότι ή πατρότητα άνήκει σ'αύτούς καί 
είναι άδικαιολόγητος ό θόρυβος πού γίνεται. “Ομως ό θόρυβος ο
φειλόταν στό ότι γιά πρώτη φορά διαγράφηκε ή σωστή προοπτική γιά 
τήν ένότητα: ή κοινή προώθηση συγκεκριμένων θέσεων πού έκφρά- 
ζουν ολόκληρο τόν άντιπολιτευτικό χώρο, 4να(Ρ^Ρω ενδεικτικά μερι
κές θέσεις: δημιουργία αύτονόμων συνδικαλιστικών φορέων, ενίσχυ
ση καί οίκονομική άνεξαρτησία τής τοπικής αύτοδιοίκησις, άντι- 
μετώπιση του μονοπωλιακού κεφαλαίου καί :τών πολυεθνικών εταιρει
ών, άποχουντοποίηση καί δημοκρατικό( έλεγχο.τού κρατικοΟ μηχα
νισμοί) ,παιδε ία πού νά εξυπηρετεί τά συμφέροντα τών εργαζομένων. 
Οί μέχρι τώρα συνομιλίες άν κατέληξαν μόνο στήν κατ'άρχή συμ
φωνία, ότι πρέπει νά υπάρξει συζήτηση πάνω στόν έκλογικό νόμο, 
τά συνδικαλιστικά νεολαιίστικα προβλήματα καί τήν τοπική αυτο
διοίκηση έπιβεβαιώνουν πόσο μάταιος είναι κάθε άλλος δρόμος. 
‘Ενότητα γιά χάρη τής ενότητας δένυπάιρχει καί όσοι επιμένουν στή· 
προβολή κενών συνθημάτων άποπροσανατολίζουν τό λαό καί συμβά2· 
λουν στήν έξαπάτησή του.-



ί

Τό 53% της Ε.Κ. είχε κι'δλας μέσα του τήν αποστασία.-
ί

Γιατί ή αποστασία δέν όφείλέται. σέ έλλειψη πολίτικης ήθικής, 
αλλά προπαντός σέ πολιτική αντίθεση σέ έλλειψη κοινού προγράμ
ματος καί οργάνωσης δεμένης μέ τό πρόγραμμα.
Ταξικό μέτωπο καί κοινό πολιτικό πρόγραμμα δέν σημαίνουν άμεση 
δημιουργία ένιαίου τιολιτικου φορέα ή εκλογική σύμπραξη.
‘Η κοινή έν,δίωξη συγκεκριμένων στόχων είναι δυνατή καί άπό πε
ρισσότερους πολιτικούς φορείς, -νΓΊ•Η άπαίτηση νά δημιουργηθεΐ μέ κάθε τρόπο ενιαίο άντιπολιτευτικό 
κόμμα, παραβλέπει ότι ή άνι<χση άνάπτυξη τής Ελληνικής οικονο
μίας έχει οδηγήσει σέ έντονες δΐφοροποιήσεις στήν ‘Ελληνική 
κοινωνία. ‘Η πολλαπλότητα ομάδων μέ διάφορα βραχυπρόθεσμα 
συμφέροντα δέν εξαφανίζεται μέ τήν έκ των άνω έπιβολή ένιαίου πο
λιτικού φορέα. ‘Η δημιουργία ένός κάποιου σχήματος χωρίς ξεκα- 
θάρισμα των άντιθέσεων θά οδηγήσει άναπόφευκτα σέ άντιδικίες 
καί διασπάσεις, στά άντίθετά,άκριβώς, άποτελέσματα άπ'ότι ή 
προσπάθεια γιά ενότητα. ‘Η ένοποίηση δέν μπορεΓ παρά νά 
είναι άποτέλεσμα μακρόχρονων διεργασιών. Καί σ'αύτήν πρωτοπόρα 
θά είναι, οπωσδήποτε έκείνη ή παράταξη πού , γιατί θά είναι- 
πιό μαζιηοποιημένη καί δεμένη οργανωτικά, θά μπορέσει νά ξεπε- 
ράσει τίς άντιθέσεις περισσοτέρων ομάδων καί νά μορφοποιήσει 
τίς έπιδιώξεις τους. Χρέος είναι, έπόμενα, έάν θέλουμε τήν δήμο
κρατική συνεργασία, νά δουλέψουμε γιά μαζικοποίηση.όργάνωση 
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καί πρόγραμμα.


