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ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
Καί μιά προσωπική περίπτωση 

Ή παρακάτω ανάλυση 6χει κάπως προσω
πικό χαρακτήρα καί σάν τέτοια αναφέρεται 
στά καυτά προβλήματα, της (upac^ τούτης. 
Τό πρόβλημα πού μέ απασχολεί άπό τό 1974 
καί πέρα είναι τό πρόβλημα των στόχων καί 
των προοπτικών τού εργαζόμενου λαού καί 
συνάμα τό πρόβλημα των πολιτικών φορέων 
του. 'Ύστερα άπό τήν κριτική πού άσκησα 
μετά τις προηγούμενες εκλογές προσπα
θώντας νά αναλύσω τά εκλογικά αποτελέ
σματα, σώπασα πάνω στό θέμα αυτό μέχρι 
τώρα. Σώπασα, χωρίς νά πάψω νά στοχάζο
μαι, νά προβληματίζομαι καί νά μελετώ. Μέ 
τήν προσχώρηση μου στό ΠΑΣΟΚ καί τή 
συμμετοχή μου στις εκλογές τής 20 τού Νο
έμβρη έδωσα μιαν απάντηση. Γιά μερικούς ή 
έμπρακτη αυτή απάντηση ήταν απροσδόκη
τη, ακριβώς γιατί ή κριτική πού είχα ασκήσει 
στό ΠΑΣΟΚ ήταν σκληρή καί αυστηρή. 
"Οφείλω έτσι μιαν εξήγηση. Κι είναι καθήκον 
τήν απάντηση αυτή νά μήν τή δώσω σέ 
προσωπικό τόνο, άλλα μέ τή μορφή τής ανά
λυσης, πού οδήγησε στή συγκεκριμένη 
απόφαση. Τούτο είναι αναγκαίο, γιατί μου 
εκτοξεύθηκε μιά κατηγορία γιά έλλειψη 
«πολιτικού ήθους» επειδή ακριβώς προσ
χώρησα στον πολιτικό σχηματισμό πού είχα 
κριτικάρει αυστηρά. Οά επανέλθω σέ τούτο 
πιό κάτω, γιατί στό χαρακτήρα τής κατηγο
ρίας αυτής είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Οά 
ήθελα μόνο νά διευκρινίσω πώς άπό τήν 
ανάλυση τών εκλογών τού 1974 πού δημοσι
εύεται στον επίλογο τού βιβλίου μου «'Αντί
σταση καί Αντιπολίτευση» καί πού αναδη
μοσιεύτηκε στό «Αντί» (τεύχος τής 
25.1.1975) δέν παίρνω τίποτα πίσω. Ξαναδι
αβάζοντας τό κείμενο αυτό άλλη μιά φορά 
τώρα, μέσα στό πλαίσιο τής ιστορικής πεί
ρας άπό τότε μέχρι τώρα, δέν βρίσκω πώς ή 
ανάλυση εκείνη ήταν άστοχη. 'Εκείνο πού 
μπαίνει τώρα σάν πρόβλημα είναι οι εξελί
ξεις πού ακολούθησαν άπό τό 1974 καί δώθε 
καί ή εκτίμηση τών προοπτικών πού ανοί
γονται. 

ΕΙΝΑΙ πρωταρχικό σέ μιά πολιτική ανά
λυση νά αρχίσει κανείς άπό τή βάση. Καί τή 
βάση τούτη τή δίνει ή μελέτη τών λαϊκών 
αγώνων, ή διαπίστωση τού επιπέδου τό 
όποιο έχουν φτάσει. Οι μάζες είναι εκείνες 
πού δίνουν τήν κατεύθυνση γιά τις εξελί
ξεις, οί μάζες στό σύνολο τους, ο'ι μάζες 
οπως εκφράζονται στίς αντιθέσεις πού δια
μορφώνουν στην καθημερινή τους πάλη. Ή 
πάλη αυτή άφορα τήν καθημερινή τους οι
κονομική υπόσταση, πού διαμορφώνει έτσι 
τή βάση γιά αλλαγή, μιαν αλλαγή πού άφορα 
τήν ατομική ή οικογενειακή περίπτωση τού 
καθενός, πού πραγματώνεται όμως μόνον 
εφόσον αλλάξουν οί γενικές συνθήκες. Κα
θένας πού θέλει νά μελετήσει τις προοπτι
κές, κι ακόμα πιό πολύ νά διαμορφώσει 
στρατηγικές γιά τήν επίτευξη στόχων κοι
νωνικής αλλαγής, πρέπει νά σκύβει κάθε 
φορά κάτω καί ν' αφουγκράζεται τους παλ
μούς τής καρδιάς τού λαού καί τά μηνύματα, 
έτσι οπως εκφράζονται μέ τις διάφορες 
μορφές τού αγώνα. Κάθε πολιτική απόφαση 
πού δέν στηρίζεται στό επίπεδο πολιτικής 
συνείδησης πού έχει φτάσει ó λαός είναι 
αντιλαϊκή. Καί κάθε πολιτική απόφαση πού 
στηρίζεται σέ μιά λαθεμένη ερμηνεία τών 
μηνυμάτων τού λαού μπορεί νά είναι κατα
λυτική γιά τήν παραπέρα πρόοδο τού λαϊκού 
κινήματος. 
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Κοιτάζοντας τήν περίοδο πού πέρασε άπό 
τό 1974 καί δώθε μπορούμε νά τήν χαρακτη
ρίσουμε σάν περίοδο διαρκούς κρίσης. Ό 
αστικός τύπος καί οί αστοί πολιτικοί μιλάνε 
γιά «τή νεαρή δημοκρατία» κλπ. Ή δημο
κρατία δέν έχει ηλικία, οϋτε αποτελεί κατά
σταση , άλλα είναι μιά διαλεκτική κίνηση, μιά 
συνεχής πάλη. Κι αυτό τό σύστημα πού τό 
ονόμασαν δημοκρατία μετά τό 1974, καί μά
λιστα «νεαρή δημοκρατία» είναι ένα σύ
στημα γεμάτο αντιφάσεις, πού αποτελούν 
καί τή βάση τής κρίσης πού περνάει. Ή δη
μοκρατία αυτή είναι ή δημοκρατία τής αστι
κής τάξης, μιά δημοκρατία φτιαγμένη γιά νά 
εξασφαλίσει τήν κυρίαρχη θέση τής τάξης 
αυτής μέ όλα τά προνόμια καί κάτω άπό τήν 
επίφαση τού αστικού δημοκρατικού προσω
πείου πού δίνει τό κοινοβουλευτικό σύστη
μα. Τό κοινοβουλευτικό σύστημα είναι, κοι

ταγμένο στην ιστορική πορεία τών λαών, 
ένα βήμα μπροστά κι είναι καί μιά ελπίδα, 
κατά τήν έκταση πού μπορεί νά είναι άψογα 
αντιπροσωπευτικό. Κοιταγμένο στή συγκε
κριμένη πρακτική του μορφή, τό κοινοβου
λευτικό σύστημα εμφανίζει σέ μικρή ή με
γάλη έκταση μιά σκληρή, νόθα μορφή, ανά
λογα μέ τή δύναμη τής αστικής τάξης. Έκεϊ 
πού τό αστικό καθεστώς στηρίζεται σέ αδύ
νατες βάσεις κι ή αστική τάξη είναι μικρή, κι 
άρα έχει καί μικρή ιστορική πείρα πίσω της ή 
νοθεία τού κοινοβουλευτικού καθεστώτος 
παίρνει διαστάσεις πού φτάνουν μέχρι τήν 
άρνηση του άπό τήν ϊδια τήν αστική τάξη. 
Κάθε φορά πού τό σύστημα πάει νά γίνει 
πραγματικά αντιπροσωπευτικό, όταν οί ερ
γαζόμενες μάζες μέ τους πολιτικούς τους 
φορείς πλησιάζουν τήν εξουσία, ή γελοι
οποιείται ή καταργείται. Ή ιστορία τού κοι
νοβουλευτισμού στην 'Ελλάδα μεταπολε
μικά είναι κλασσικό παράδειγμα τών παρα
πάνω διαπιστώσεων. 

Εδώ χρειάζεται μιά διευκρίνιση, γιά τις 
αντιθέσεις μέσα στην ίδια τή δεξιά, τήν Ίδια 
τήν αστική τάξη, οπως εμφανίζεται καί μορ
φολογικά στην εμφάνιση τού νεοχουντικού 
κόμματος τής 'Εθνικής Παράταξης σάν 
αντίβαρο τής Νέας Δημοκρατίας Πρέπει νά 
ξεκαθαριστεί μιά καί καλή πώς ή αστική τάξη 
είναι ενιαία στά γενικά συμφέροντα της. Σάν 
τέτοια πρέπει νά εννοηθούν τά συμφέροντα 
γιά τή διατήρηση τής κυριαρχίας τής αστι
κής τάξης καί τού συστήματος. Στά συγκε
κριμένα βραχυχρόνια προβλήματα τά διά
φορα τμήματα τής αστικής τάξης ακολου
θούν τό καθένα δική του πολιτική κι έχουν 
συμφέροντα πού πολλές φορές βρίσκονται 
σέ αντίθεση ανάμεσα τους. ΟΙ αντιθέσεις 
αυτές εκφράζονται στό πολιτικό επίπεδο 
στους διάφορους σχηματισμούς τής Ίδιας 
τής δεξιάς. Ή χούντα είχε στηριχθεί κι είχε 
στηρίξει τήν ολιγαρχία, τό διεθνοποιημένο 
ξένο κεφάλαιο. Τό μεγάλο ελληνικό κεφά
λαιο, ή μεγαλοαστική τάξη, εκφράζεται άπό 
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Ή κρίση ποιντερνάει τό πολιτικό σύστημα 
στην 'Ελλάδα μετά τό 1974 είναι κρίση πού 
πηγάζει άπό τή μορφή πού έγινε ή πολιτική 
αλλαγή. Ή πολιτική αλλαγή έγινε γιατί ή δι
κτατορία δέν έλυνε πιά τά προβλήματα πού 
είχαν μπει ή πού ή ϊδια δημιούργησε. Κι έγινε 
ακριβώς ή πολιτική αλλαγή γιά νά λύσει τά 
προβλήματα αυτά υπέρ τής αστικής τάξης. 
Καί τούτο είναι βασικό. Εξηγεί όλη τήν πο
ρεία μετά τό 1974 κι όλα τά γεγονότα. Δημι
ουργήθηκε ένα σύστημα πού νά αποκλείει 
τις μάζες βασικά καί νά εξασφαλίζει τήν επι
κυριαρχία τού μεγάλου ελληνικού κεφα
λαίου καί τής αστικής τάξης γενικότερα. Τό 
Σύνταγμα πού φτιάχτηκε είναι ανάλογο. Οί 
δίκες τής χούντας πού έγιναν εξυπηρέτη
σαν τό σκοπό αυτό. Έθιξαν μόνον εκείνους 
πού έβλαπταν τό νέο προσωπείο τής αστι
κής τάξης, τή «νεαρά δημοκρατία», δέν έθι
ξαν όλα τά πρόσωπα εκείνα πού εξυπηρε
τούν τους μηχανισμούς, πρόσωπα πού υπη
ρετούν στό στρατό, τήν αστυνομία, τή διοί
κηση, τήν παιδεία. Δέν είναι θέμα τό άν ή 
κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας μπο
ρούσε νά άποχουντοποιήσει τό κράτος. Ή 
Νέα Δημοκρατία δέν ήθελε τή σωστή άπο-
χουντοποίηση, κι οΰτε μπορούσε νά τή θέ
λ ε ι , γιατί αλλιώς θά αρνιόταν τόν εαυτό της 
σάν εκφραστή τής αστικής τάξης καί τών 
συμφερόντων της. Πιό άμεσα τούτο θά έσή-
μαινε πώς θά υπόσκαπτε τήν ϊδια τή δυνατό
τητα τής εξουσίας της. Αυτές τίς λίγες 
παραχωρήσεις εκδημοκρατισμού πού έκα
νε, οπως π.χ. ή αναγνώριση τού ΚΚΕ, ήταν 
παραχωρήσεις πού τήν εξυπηρετούν πού 
τήν διευκολύνουν νά διαιωνίσει τήν παρα
μονή της στην εξουσία, καί μ' αυτή τήν 
άσκηση τής εξουσίας άπό τήν αστική τάξη, 
κάτω άπό δημοκρατικό μανδύα. Καί ή ετι
κέτα τής «δημοκρατίας» είναι καλύτερη άπό 
τήν ετικέτα τής «χούντας». 'Εξασφαλίζει πιό 
άνετη διακυβέρνηση μακροχρόνια. Είναι 
σάν τό χλωροφόρμιο. Δίνοντας μιά σχετική 
ελευθερία χλωροφορμίζει μέρος τού λαού 
έτσι ώστε νά μή νιώθει τόν ταξικό χαρα
κτήρα τού συστήματος καί νά ζει στην ψευ
δαίσθηση τής αντιπροσωπευτικής καί πλή
ρους δημοκρατίας. 

τή Νέα Δημοκρατία, Τά μέσα-καί μικρο
αστικά στρώματα ταυτίζονται μέ τή μιά ή τήν 
άλλη παράταξη, ανάλογα μέ τή συγκυρία, 
ευκαιριακά, σέ εξάρτηση μέ τό βαθμό πού ή 
κατεστημένη ιδεολογία γιά «ευταξία» καί 
«ασφάλεια», εξασφαλίζεται άπό τό ένα ή τό 
άλλο τμήμα, τους μεγαλοαστούς ή τήν ολι
γαρχία. Η διατήρηση τής επικυριαρχίας τής 
αστικής τάξης γίνεται μέσα άπό τή διαλε
κτική κίνηση τών αντιθέσεων αυτών. Κι είναι 
ενδιαφέρον νά παρακολουθήσει κανείς πώς 
ή εμφάνιση τής 'Εθνικής Παράταξης δέν εκ
φράζει μόνο τό άναθάρρεμα εκείνου τού 
κομματιού τής αστικής τάξης, ολιγαρχικού ή 
μικροαστικού πού αναζητάει σκληρές μορ
φές επικυριαρχίας τής αστικής τάξης, άλλα 
συντείνει κιόλας στή διατήρηση τής κυριαρ
χίας τής αστικής τάξης στό σύνολο της κάτω 
άπό τό «δημοκρατικό» μανδύα. Τούτο τό 
κάνει αφενός γιατί δημιουργεί τό φόβο σέ 
πολλά τμήματα τού πληθυσμού μιας νέας 
εκτροπής κι αφετέρου γιατί σύγχρονα κάνει 
τή Νέα Δημοκρατία νά φαίνεται σάν «δημο
κρατική» σάν εγγυητής μάλιστα τής «νε
αρός δημοκρατίας». 'Η λογική αυτή είναι 
άτεγκτη. "Αν στίς εκλογές τού 1974 δούλεψε 
τό σύνθημα «ή Καραμανλής ή τά τάνκς» στίς 
εκλογές τής 20ης Νοέμβρη θά επιχειρηθεί 
νά δουλέψει τό σύνθημα «ή Καραμανλής ή 
Νεοχούντα» πού στην ουσία είναι τό 'ίδιο 
πράγμα μόνο πού τό δίλημμα πού μπαίνει 
στον ψηφοφόρο εκφράζεται κάθε φορά 
ανάλογα μέ τίς συγκεκριμένες Ιστορικές 
συνθήκες. Τή Νέα Δημοκρατία τή συμφέρει 
τελικά ή εμφάνιση τής 'Εθνικής Παράταξης 
στή Βουλή. Θά εμφανίζεται έτσι σάν κεν
τρώα πολιτική δύναμη (!) - ό κ. 'Αβέρωφ επι
καλέστηκε μάλιστα τόν χαρακτήρα τής Κεν-
τρο-Άριστεράς γιά τή Νέα Δημοκρατία σέ 
πρόσφατη συνέντευξη του - καί θά επισείει 
πάντοτε τόν κίνδυνο τού φασισμού γιά νά 
προλάβει τήν έκφραση τών λαϊκών δυνά
μεων γιά αλλαγή. 

Καί μιά αναφορά ατούς Νεο - Φιλελεύθε
ρους. Αποτελεί τή λύση «ρεζέρβας» γιά τήν 
αστική τάξη. Πίσω άπό τό κόμμα αυτό στέκε
ται κεφάλαιο, εβρωπαϊκό ελληνικό καί αμε
ρικάνικο. Τό κόμμα τούτο άσχετα μέ τίς τω
ρινές του πιθανότητες γιά επιτυχία αποτελεί 
μιά δεύτερη εναλλακτική λύση γιά τό μέλ
λον μέσα στό πλαίσιο τής δεξιάς πού θά δίνει 

ένα χαρακτήρα «δημοκρατικότητας» στό 
πολίτευμα. Δέν έχει στ\μασία άν ό κ. Μητσο
τάκης ήταν ò μπουρλοτιέρης τής δημοκρα
τίας τού 1965. Ή αστική τάξη δέν έχει ηθική. 
Ή ηθική πού επικαλείται είναι ή ηθική της 
πού σάν Ιδεολογία γενικεύεται γιά νά Ισχύ
σει δήθεν γιά όλους καί γιά πάντα, είναι 
όμως ή ηθική πού καλύπτει τίς ανομίες της 
καί τήν αίσχρότητά της. Ή ηθική της αστικής 
τάξης είναι ηθική τής πόρνης, πού πηγαίνει 
στην εκκλησία κι ανάβει κερί γιά νά γυρίσει 
στή συνέχεια στό κρεβάτι τής δουλειάς της 
καί νά έκπορνευθεϊ. Ή διαφορά είναι πώς ή 
πόρνη μπορεί νά βρίσκεται στην περίπτωση 
αυτή σέ διχασμό προσωπικότητας. Ή έκ-
πόρνευση τής αστικής τάξης είναι συνειδητή 

Μιά παρατήρηση. Τά παραπάνω φαινό
μενα δέν είναι μοναδικά. Μέ τή διαφορά πού 
έπιβάλλλουν οί διαφορετικές συγκεκριμέ
νες Ιστορικές συνθήκες, τήν ίδια λογική εξ
υπηρέτησε στή Δυτ. Γερμανία ή μή άποναζι-
στικοποίηοη τού κράτους μετά τόν πόλεμο, 
όπως ή εμφάνιση καί λειτουργία τού Έθνι-
κοσοσιαλιστικού κόμματος. Τήν ίδια λογική 
ακολουθούν οί εξελίξεις στην Ισπανία καί 
τήν Πορτογαλία. 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 
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Οί αντιθέσεις τώρα ανάμεσα στά κομμάτια 
τής αστικής τάξης παίρνουν έντονο ή όχι 
χαρακτήρα ανάλογα μέ τό επίπεδο τών αγώ
νων τών εργαζομένων, εξαρτημένων τάξε
ων. Ή πίεση τών λαϊκών αγώνων καί ό κίνδυ
νος πού μπορεί νά σημαίνουν δίνει τόν τόνο 
στίς εσωτερικές αντιθέσεις καί διαμάχες 
τής αστικής τάξης. Κι οί λαϊκοί αγώνες άπό 
τό 1974 μέχρι σήμερα ήταν καί πλατείες καί 
έντονοι. ΟΙ λαϊκές μάζες έδειξαν αγωνιστι
κότητα πού εκφράστηκε μέ απεργίες, δια
δηλώσεις, διαμαρτυρίες. Ή αγωνιστικότητα 
αυτή εκφράστηκε παραπέρα καί μέ τή μεγα
λύτερη οργάνωση στους υπάρχοντες κομ
ματικούς φορεϊς, καί μέ τίς ζυμώσεις πού 
έγιναν μέσα στά εργατικά συνδικάτα, καί μέ 
νέες μορφές, οπως είναι οί επιτροπές πρω
τοβουλίας. Τό ανυψωμένο επίπεδο αγωνι
στικότητας τών λαϊκών μαζών εκφράζει μιά 
βαθύτερη συνειδητοποίηση τών προβλημά
των, μιά συνειδητοποίηση πού πηγάζει άπό 
τήν αντικειμενική εμφάνιση τών προβλημά
των σάν αποτέλεσμα τής κρίσης. Ή άπο-
χουντοποίηση πού μάλιστα σέ πολλές περι
πτώσεις έφερε μπροστά καί επάνω σέ ψηλές 
θέσεις πρόσωπα χουντικά, ή παρωδία τών 
δικών γιά τους βασανισμούς, ή γελοιοποί
ηση τής δικαιοσύνης μέ προεξάρχοντα τόν 
"Αρειο «Πάγο, ή σκληρότητα καί ή συνειδητή 
κι ατιμώρητη παρανομία τής αστυνομίας, ή 
χουντική στελέχωση τού στρατού καί τής 
παιδείας δείξανε τό πραγματικό πρόσωπο 
τής «νεαράς δημοκρατίας». 

Άπό τό άλλο μέρος τά οικονομικά προ
βλήματα γίνανε πιεστικά. Ό πληθωρισμός 
αύξησε τό κόστος ζωής, ένώ oi μισθοί μεί
νανε καθηλωμένοι. Κάθε αύξηση πού έγινε 
ήταν χαμηλότερη άπό τό ϋψος τού πληθω
ρισμού καί ή αύξηση τών τιμών ήταν ταχύ
τερη άπό τίς αυξήσεις τών μισθών. Στους 
εργαζόμενους δέν έμεινε άλλη λύση άπό 
τήν απεργία. Ή γενικότερη κρίση τού καπι
ταλιστικού συστήματος σέ διεθνές επίπεδο 
πού όδηγεϊ σέ αδιέξοδο καί σέ πτώση τού 
κέρδους έκανε καί τό κεφάλαιο στην 'Ελ
λάδα νά απαντήσει στίς απεργίες πολλές 
φορές μέ σκληρότητα πού κάποτε σέ βα
ναυσότητα καί σαδισμό, '¿ί ένταξη στην ΕΟΚ 
έρχεται σάν λαίλαπα σέ μεγάλες μάζες τού 
λαού, ιδιαίτερα τους βιοτέχνες, τους μικρο
επαγγελματίες καί τους αγρότες. Τό έλ
λειμμα στό εμπορικό ισοζύγιο αυξάνεται ρα
γδαία. Ή οικονομική πολιτική τής κυβέρνη
σης φάνηκε τά χρόνια αυτά αλλοπρόσαλλη, 
ασυντόνιστη Κβί συγκυριακή. Τό πενταετές 
πρόγραμμα δημοσιεύτηκε άφοϋ είχε περά
σει σχεδόν ένας χρόνος άπό τότε πού θά 
έπρεπε νά αρχίσει νά εφαρμόζεται. Τά προ
βλήματα τού περιβάλλοντος έγιναν πιεστικά 
καί οί συνθήκες της ζωής σκληρές καί απάν
θρωπες. 'Αρκεί μόνο νά δεϊ κανείς τήν 
Αθήνα καί τόν Πειραιά, τή θεσσαλονίκη καί 

τήν 'Ελευσίνα, γιά νά νοιώσει τό μέγεθος 
τών προβλημάτων. Στην παιδεία οί αντιφά
σεις καί τά αδιέξοδα εμφανίστηκαν έντονα, 
τόσο στή στοιχειώδη, όσο καί ατή μέση καί 
στην ανώτατη. Τά προβλήματα είναι γνωστά, 
ώστε μόνο ή απαρίθμηση τους φτάνει έδώ. 
01 διαφορές ανάμεσα στά αστικά κέντρα καί 
τήν επαρχία οξύνθηκαν, οπως οξύνθηκαν 
καί οί διαφορές ανάμεσα στίς διάφορες 
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ΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ 

περιφέρειες. Τέλος, ή έλλειψη επενδυτικής 
δραστηριότητας άπό τήν πλευρά των βιομη
χάνων, συνέπεια της γενικής κρίσης, άλλα 
και τής πολιτικής τής κυβέρνησης, οδηγούν 
σέ αδιέξοδο και σέ βαθύτερη κρίση οτόν 
επόμενο καιρό 

Μ κρίση τούτη και τά προβλήματα πού 
εμφανίζει έχουν πρώτα δομικό χαρακτήρα, 
αποτελούν δηλαδή αποτέλεσμα των αναγ
καίων αναδιαρθρώσεων πού γίνονται γιά νά 
προσαρμοσθεί τό σύστημα στό νέο ρόλο 
πού τό προδιαγράφει τό νέο σύστημα δι
εθνούς κατανομής τής εργασίας. Δεύτερο, 
συνδέεται ή κρίση μέ τήν κρίση τού δι
εθνούς καπιταλιστικού συστήματος καί τήν 
αναδιάρθρωση πού τούτο επιχειρεί σέ παγ
κόσμια κλίμακα. Τρίτο, συνδέεται μέ τήν 
ανικανότητα τής κυβέρνησης νά δώσει λύ
σεις. Πρέπει νά τονιστεί πώς ή αναδιάρ
θρωση αυτή είναι αναγκαία γιά τό κεφάλαιο, 
γιατί αλλιώς δέν μπορεί νά επιζήσει, ' ^ κ υ 
βέρνηση έτσι επιχειρεί μιαν αναπροσαρ
μογή τού συστήματος καί μιά προετοιμασία 
ένταξης στην ΕΟΚ όχι γιά τό λαό στό σύνολο 
του, αλλά γιά τό κεφάλαιο, γιά τήν αξιοποί
ηση του. 'Εδώ βρίσκεται ή πηγή τών αντιθέ
σεων. Μιά αναπροσαρμογή πού γίνεται γιά 
λογαριασμό τής αστικής τάξης καί γιά τήν 
εξυπηρέτηση τών συμφερόντων της καί μέ 
θυσία τών συμφερόντων τών πλατιών μα
ζών, είναι αναπόφευκτο νά οδηγήσει σέ 
ανοικτή αντίθεση. Ή αντίσταση τών λαϊκών 
μαζών είναι άμυνα εναντίον της φαλκίδευ
σης καί τού παρόντος καί τού μέλλοντος 
τους. 

Στην εσωτερική δομή τής κρίσης προστί
θεται τό μπλέξιμο στή διεθνή σφαίρα. Ή έν
ταξη στην ΕΟΚ , οσο καί αν είναι μακροχρό
νια επιθυμητή καί άπό τή δική της πλευρά, 
δημιουργεί προβλήματα. Γιατί ή ένταξη 
αυτή θά επιχειρηθεί νά γίνει άπό τήν ΕΟΚ μέ 
μεγιστοποίηση τοϋ οφέλους πού αυτή 
προσδοκά άπ' αυτήν καί μείωση τού κόστους 
πού συνεπάγεται. Τό πρόβλημα τοϋ Αιγαίου, 
δέν είναι πρόβλημα μόνο τής Τουρκίας. Εί
ναι καί πρόβλημα γιά τό πετρέλαιο. Πίσω του 
στέκονται συμφέρονταπολυεθνικών καί δι
εθνών ομίλων κεφαλαίου. Τό Κυπριακό απο
τελεί μιαν εμπλοκή πού εντάσσεται μέσα 
στά πλαίσια τής διεθνούς στρατηγικής τών 
ΗΠΑ καί τής Σοβιετικής Ένωσης. Ό ρόλος 
έτσι τού ξένου παράγοντα είναι πρωταρχι
κός. Καί πρωταρχικός, γιατί ή αστική τάξη 
στην ουσία είναι εξαρτημένη, εξαρτημένη 
άπό τό ξένο κεφάλαιο. Τό θέμα τού NATO 
είναι θέμα υποτέλειας. Ή «εθνική ανεξαρ
τησία» τήν όποια επικαλείται ή ελληνική 
αστική τάξη, τό «ή 'Ελλάς ανήκει στή Δύση», 
είναι δήλωση υποτέλειας. Ή ελληνική 
αστική τάξη είναι στην ουσία πουλημένη. 

στικά λύση πού εξυπηρετεί τά συμφέροντα 
τής τάξης αυτής. Τό νά δώσει λύσεις εθνικές 
θά έσήμαινε άρνηση τού εαυτού της, θά 
έσήμαινε τήν καταστροφή της, γιατί ή απο
κοπή της οικονομικά άπό τό ξένο κεφάλαιο, 
θά έσήμαινε τό θάνατο της, μιά πού οϋτε 
τεχνολογικά είναι ¡οχυρή, οϋτε τήν Ικανό
τητα αυτόνομης διείσδυσης στή διεθνή 
αγορά έχει. ΟΙ λύσεις πού ή αστική τάξη 
μπορεί νά δώσει στά εθνικά προβλήματα εί
ναι έτσι αναγκαστικά, σχεδόν έξ ορισμού, 
λύσεις μειοδοσίας. Τούτο δέν σημαίνει πώς 
οΐ λύσεις αυτές δέν είναι αναγκαίο νά έχουν 
μιά επίφαση «εθνική», γιατί μόνον έτσι μπο
ρούν νά δοθούν γιά εσωτερική κατανάλωση. 
Κάθε προδοσία δέ γίνεται ποτέ ανοιχτά. 
Κάθε προδοσία γίνεται πάντα στό όνομα καί 
γιά τή σωτηρία κάποιου «ανώτερου σκο
πού» 

ΟΊ εκλογές της 20 Νοέμβρη αποβλέπουν, 
όπως σωστά έχει είπωθεί άπό τά κόμματα, 
στό νά δώσουν τή βάση γιά τέτοιες λύσεις 
μειοδοσίας πού είναι αναπόφευκτες. Ή 
αστική τάξη επιδιώκει νά ανακόψει τήν 
όξυνση τών αντιθέσεων μέ τήν αναβάπτιση 
στή λαϊκή ετυμηγορία, πού ελπίζει νά έχει. 
Τούτος είναι ό βραχυχρόνιος στόχος τών 
εκλογών. "Ομως οί εκλογές αποβλέπουν στό 
νά δώσουν τή βάση γιά μακροχρόνιες λύσεις 
πού νά εξασφαλίζουν τήν αστική τάξη. Καί 
έδώ μπορεί νά προβλεφθεί μιά μεθόδευση 
τής δεξιάς πού νά τής εξασφαλίζει τήν εξ
ουσία, μέ τό σύστημα τών εκλογών. Ή προ
κήρυξη τών εκλογών όχι μετά τήν εξάν
τληση τής τετραετίας πού προβλέπει τό 
Σύνταγμα, άλλα κάθε φορά πού αυτό είναι 
αναγκαίο γιά νά μειώνεται ή όξυνση τών 
αντιθέσεων, δίνει τήν δυνατότητα μακρό
χρονης επικυριαρχίας τοϋ τμήματος τοϋ 
κεφαλαίου πού εκπροσωπεί ή Νέα Δημοκρα
τία. Τοϋτο μπορεί νά εξασφαλιστεί μέ τή δη
μιουργία τοϋ κατάλληλου κλίματος, γιά τό 
φόβο δήθεν τής χούντας, ή - αν ή κατά
σταση είναι δύσκολη - μέ τους μηχανισμούς 
πού είναι γνωστοί άπό τό παρελθόν. Είναι 
έξαλλου γνωστό οτι ο'ι μηχανισμοί δουλεύ
ουν καί στις εκλογές αυτές γιά τήν εκπλή
ρωση τοϋ σκοποϋ αύτοϋ. Ή νοθεία είναι τό 
έσχατο μέσο, κάτω άπό συνθήκες διατήρη
σης τοϋ «φημοκρατικού», κοινοβουλευτι
κού καθεστώτος. Ή αστική τάξη στό σύνολο 
της έχει σέ περίπτωση κινδύνου τήν εναλ
λακτική λύση τών Ν ε ο - Φιλελευθέρων καί 
τής 'Εθνικής Παράταξης, σέ έσχατη ανάγκη 
πάλι τό στρατό. Πιθανή κυβερνητική συνερ
γασία ανάμεσα στή Νέα Δημοκρατία καί τήν 
ΕΔΗΚ μετά τίς εκλογές θά αποβλέπει γιά νά 
εξαλείψει γιά τήν Νέα Δημοκρατία τόν κίν
δυνο νά χάσει τήν εξουσία, ρίχνοντας τήν 
ευθύνη καί σ' ένα σοσιαλδημοκρατικό 

Ό ίργαζόμι,νσς λαός αντιδρά ιχττιν àvriAaruTi noAiTiun της ΐΑυβίρντισης 

Τοϋτο δέν λέγεται σάν σλόγκαν, άλλα σά 
διαπίστωση. Κι είναι πουλημένη αντικειμενι
κά , άσχετα άπό τίς προθέσεις της, καί τοϋτο 
γιατί δέν έχει άλλη επιλογή. Οί αντικειμενι
κοί όροι επιλογών της καθορίζονται άπό τίς 
διεθνείς συνθήκες σώρευσης. Ή ελληνική 
αστική τάξη γιά νά επιβιώσει είναι αντικειμε
νικά αναγκασμένη νά στηριχτεί στό ξένο 
κεφάλαιο, νά ενταχτεί στίς συμμαχίες πού 
τήν εξασφαλίζουν. Τά εθνικά θέματα δέ 
μπορεί έτσι νά τά λύνει πάνω σέ εθνική βά
ση, είναι υποχρεωμένη νά τά λύσει πάνω σέ 
ταξική βάση, πάνω σέ βάση πού τής εξασφα
λίζει τή θέση της. Κάθε «εθνική» λύση άπό 
κυβέρνηση τής εθνικής τάξης είναι άναγκα-

κόμμα καί τραβώντας έτσι ορισμένα στρώ
ματα τού πληθυσμού πού είναι φιλελεύθε
ρα, άλλα τελικά συντηρητικά. Τό πιθανό 
άνοιγμα τ τής «Νέας Δημοκρατίας» προς τά 
«αριστερά» μπορεί νά πάει μόνο μέχρι ) τήν 
ΕΔΗΚ καί τοϋτο μόνον εφόσον θά είναι 
αναγκαίο καί γιά τήν διατήρηση τής εξου
σίας μακροχρόνια, καί γιά νά δοθούν ορι
σμένες λύσεις σέ «εθνικά» προβλήματα πού 
θά έχουν φαινομενικά «πλατύτερη», «λαϊ
κότερη» βάση. 

Τό σύστημα τής δεξιάς είναι έτσι κλειστό 
άπό όλες τίς μεριές. Μέ αλλεπάλληλες εκ
λογές θά είναι δυνατόν νά διαιωνιστεί ή επι

κυριαρχία τής Νέας Δημοκρατίας. Στό λο
γαριασμό αυτό μόνον ο'ι λαϊκές μάζες, ο'ι μά
ζες όλων τών εργαζομένων, μπορούν νά 
σπάσουν τό σύστημα αυτό καί νά ανοίξουν 
δρόμους. Γι' αυτό ο'ι εκλογές τής 20 Νοέμ
βρη έχουν θεμελιακή σημασία. Ό δρόμος 
τών λαϊκών μαζών περνάει κάτω άπό τίς δο
σμένες Ιστορικές συνθήκες άπό τό κουνο-
βούλιο καί πρέπει κάτω άπό τίς συνθήκες 
αυτές νά εξαντληθούν τά περιθώρια δημο
κρατικού παιχνιδιού πού επιτρέπει τό σύ
στημα, σάν ένα βήμα στό δρόμο γιά μιά ρι
ζική αλλαγή. Μόνο μιά λαϊκή πλειοψηφία 
μπορεί νά δώσει πραγματικά εθνικές λύσεις, 
λύσεις πού ανταποκρίνονται στά συμφέ
ροντα τών πλατιών μαζών. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΑΖΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Οί λαϊκές μάζες οργανώθηκαν μετά τό 
1974 σέ παραδοσιακούς φορείς ή σέ νέους 
πού σχηματίσθηκαν. Τό πρόβλημα τών φο
ρέων είναι θεμελιακό, γιατί οί φορείς είναι 
εκείνοι πού εκφράζουν τό λαϊκό κίνημα 
εκείνοι πού κινητοποιούν ή τό καθηλώνουν. 
Ή πολυμορφία στην οργάνωση τών λαϊκών 
μαζών εκφράζει άπό τό ένα μέρος τίς διάφο
ρες τάσεις, σύγχρονα όμως αποτελεί καί τήν 
τροχοπέδη γιά τήν αποτελεσματική πρόοδο 
τους, οσο οί φορείς γιά πολλούς λόγους, 
δημιουργούν στεγανά. 'Υπάρχει μιά διαλε
κτική σχέση ανάμεσα στό λαϊκό κίνημα στό 
σύνολο του καί ατούς οργανωτικούς του 
φορείς. "Η τό κίνημα φουντώνει μόνο του καί 
τό χαρακτηρίζει άγωνιστηκότητα, σάν έκ
φραση τής έντασης τών ταξικών αντιθέσε
ων, οπότε ή πολυμορφία οργάνωσης αποτε
λεί στενωπό, πού δυσκολεύει τό ξεδίπλωμα 
τοϋ κινήματος, ή οί οργανωτικοί φορείς 
καταφέρνουν νά εκφράσουν τις λαϊκές μά
ζες καί νά προωθήσουν τό κίνημα πιό πέρα, 
ανοίγοντας δρόμους συγκεκριμένους. Αυ
τός είναι κι ó σκοπός ύπαρξης τους. Στό 
προηγούμενο τμήμα διαπιστώσαμε τήν 
αγωνιστικότητα τών μαζών, τό επίπεδο τών 
λαϊκών αγώνων καί τήν κρίση στην οποία 
βρίσκεται τό αστικό σύστημα. "Ας δούμε έδώ 
τους οργανωτικούς φορείς τών λαϊκών μα
ζών όπως εμφανίζονται στά διάφορα κόμμα
τα. Τά κόμματα τής δεξιάς, άπό τή Νέα Δη
μοκρατία μέχρι τήν 'Εθνική Παράταξη καί 
τους Νεο-Φιλελευθέρους δέν χρειάζεται νά 
μάς απασχολήσουν. 'Αποτελούν εκφράσεις 
τής αστικής τάξης, τοϋ κεφαλαίου. Κατά τήν 
έκταση πού εγκλωβίζουν λαϊκές μάζες, στίς 
οποίες καταλογίζω τους εργαζόμενους μέ 
σχέση εξαρτημένης εργασίας καί τους 
αγρότες, πρόκειται εϊτε γιά στρώματα προ
νομιούχα (π.χ. μεγαλοκτηματίες), εϊτε γιά 
στρώματα πού έχουν κερδηθεϊ μέ παροχές 
(π.χ. αγρότες πού παίρνουν δάνεια ή υπάλ
ληλοι πού τους γίνονται ρουσφέτια) ή γιά 
στρώματα πού ή ταξική τους συνειδητοποί
ηση έχει μπλοκαριστεί άπό τήν κατεστημένη 
ιδεολογία, Ιδεολογία τής καθιερωμένης 
ηθικής, τής θρησκείας, τής τάξης, τής 
ασφάλειας, τής παράδοσης καί τού εθνικι
σμού, όλα στοιχεία συντήρησης. Μας ενδι
αφέρουν οί οργανωτικοί φορεϊς πού παίρ
νουν μέρος στίς εκλογές σάν κομματικοί 
σχηματισμοί. 

Η ΕΔΗΚ 

Η ΕΔΗΚ έκανε ενα ξεκάθαρο βήμα προς 
τή σοσιαλδημοκρατία. Ή σοσιαλδημοκρατία 
τής ΕΔΗΚ αποτελεί εντούτοις πρόθεση. Στή 
νοοτροπία της είναι βασικά φιλελεύθερη, 
συντηρητική, μέ στοιχεία κοινωνιστικά. 
Πίσω της στέκονται κύρια φιλελεύθερα, 
αλλά συντηρητικά στρώματα μικρό- καί με
σοαστών. Ή φυσική πρόσβαση τής ΕΔΗΚ εί
ναι έτσι στό χώρο τής δεξιάς ένα χώρο πού 
προσανατολίζεται προς τόν εκσυγχρονισμό 
του μπροστά καί στην Κοινή 'Αγορά. Ή 
ΕΔΗΚ προετοιμάζεται νά παίξει τό ρόλο τών 
σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων τής Δυτι
κής Ευρώπης, χωρίς νά έχει οϋτε τήν Ιστο
ρία τους, ούτε τους αναγκαίους δεσμούς μέ 
αυτά. Είναι ένα κόμμα πού, άσχετα μέ τή 
πρόθεση του, θά αναγκαστεί Ιστορικά νά 
παίξει ένα ρόλο μέσα στό αστικό πλαίσιο. Ή 
ΕΔΗΚ αποτελεί τό πιό δημοκρατικό προσω
πείο πού μπορεί νά φορέσει ή αστική τάξη, 
άν τό επίπεδο τών λαϊκών αγώνων αυξηθεί 
σέ σημείο ποίτνά αποτελεί κίνδυνο καί δέν 
υπάρχει άλλη λύση. Κι άπό τή νοοτροπία της 

κι άπό τή σύνθεση της κι άπό τό οργανωτικό 
της πλαίσιο, ή ΕΔΗΚ δέν μπορεί νά εκφράσει 
τίς λαϊκές μάζες στό σύνολο τους, κι οί μά
ζες πού ενδεχόμενα εγκλωβίζονται σ' αυτή, 
θά οδηγηθούν στή λύση τής αστικής τάξης, 
τήν οποία τελικά μπορεί ή ΕΔΗΚ νά εξυπη
ρετήσει αντικειμενικά, κάτω άπό τους 
όρους πού αναφέρθηκαν πιό πάνω. 

Η "ΣΥΜΜΑΧΙΑ. 

Στό χώρο τής αριστεράς ή πολυμορφία 
τών φορέων είναι τελικά καταλυτική. 

Ή Συμμαχία τών πέντε αποτελεί μιαν ευ
καιριακή συνεργασία ετεροβαρών, άνισων 
καί ανομοιογενών φορέων, πού είναι έξ ορι
σμού θνησιγενείς. Σάν φορείς είναι θνησι

γενείς, εϊτε γιατί είναι προσωπικές ενώσεις 
(Πρωτοβουλία), εϊτε γιατί είναι ομάδες δια
μαρτυρίας στην ουσία, χωρίς πολιτική υπό
σταση καί χωρίς πελατεία (Σοσιαλ. Πορεία), 
εϊτε γιατί αποτελούν μιαν ιδεολογική εκ
προσώπηση, συμπαθή καί σημαντική σάν 
έκφραση, άλλα λόγω τοϋ χώρου στον όποιο 
απευθύνονται (θρησκευόμενοι) πολιτικά 
χωρίς σημασία (Χριστιανική Δημοκρατία). Οί 
ομάδες αυτές είναι θνησιγενείς αντικειμε
νικά, δέν πείθουν, δέν μπορούν νά εκφρά
σουν πλατιές λαϊκές μάζες αντικειμενικά, 
γιατί ό τρόπος γένησης καί δημιουργίας 
τους είναι καταλυτικός. Μέ εξαίρεση τή Χρι
στιανική Δημοκρατία, οί άλλες δύο γεννή
θηκαν σάν διαμαρτυρίες, σάν αρνήσεις, χω
ρίς νά έχουν αντικειμενικά τή δυνατότητα 
νά αποτελέσουν θέσεις. Άποτελοϋν ευκαι
ριακές μορφές οργάνωσης πού ό μόνος λό
γος ϋπαρξής τους είναι ή ανάγκη τών λίγων 
μελών τους νά υπάρξουν μέ μιά σφραγίδα. 
Οί οργανώσεις αυτές καί οί τρεις θά περά
σουν στην επόμενη φάση σέ άλλα, μεγαλύ
τερα καί πλατύτερα πολιτικά σχήματα. 

'Ανάλογα ισχύουν καί γιά τήν ΕΔΑ. Ή ΕΔΑ 
αποτελεί ένα υπόλοιπο μέγεθος. 'Αποτελεί 
τό αποτέλεσμα μιας αφαίρεσης, τοϋ ΚΚΕ 
Εσωτερικού άπό τό ΚΚΕ, μιας αφαίρεσης 

όχι στην μαθηματική έννοια τού όρου. Από 
μιά άλλη άποψη είναι τό αποτέλεσμα μιας 
διαίρεσης, καί σάν τέτοιο αποτελεί διαμαρ
τυρία, άρνηση, δέν αποτελεί θέση. Ή ΕΔΑ 
δέν έχει πρόσωπο πολιτικό, κι ούτε έχει τή 
δυνατότητα νά τό βρεί, άφοϋ αποτελεί τήν 
ένωση δυσαρεστημένων. Δίκαια δυσαρε
στημένων, πού δέν παύουν ομως νά είναι 
άτομα, χωρίς μεγάλο αντίκτυπο στή βάση. 
Τό ΚΚΕ Εσωτερικού είναι δημιούργημα τών 
εσωτερικών αντιθέσεων μέσα στό ΚΚΕ. Δέν 
κατάφερε όμως μέχρι τώρα νά πείσει. Πρώτα 
γιατί έμεινε αΙχμάλωτο στην ονομασία ΚΚΕ, 
γεγονός πού είναι ενδεικτικό τής νοοτροπί
ας. Μιά ονομασία πού παραπέρα έχει πίσω 
της τήν πλατιά Ιστορική διάσταση αγώνων 
κοινωνικών εξήντα περίπου χρόνων, άλλα 
καί τό βάρος μιας ευθύνης, οτ ι διέπραξε 
λάθη βαριά πού χαντάκωσαν καί τό κίνημα 
καί τό απογοήτεψαν. Δεύτερο, γιατί δέν 
ανανεώθηκε έσωτερικά-όργανωτικά. ΟΙ δο
μές του έμειναν οί παραδοσιακές, κι ό τρό
πος λειτουργίας του. Τρίτον, γιατί ή διά
σταση ανεξαρτησίας άπό τό ΚΚ τής Σοβιετι
κής "Ενωσης, πού έδωσε καί ό εύρω-
κεντρισμός του, αποτελούν μιά στροφή, μιά 


