
Οι διαστάσεις 
της δομικής ακινησίας 
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ή μετάβαση προς τό σοσιαλισμό 

του Κώστα Ζουράρη 

«Καί δέν γνωρίζω παρά έναν τρόπο γιά νά εμποδιστεί ό εκφυλι
σμός των ανθρώπων: νά μην παραχωρηθεί σέ κανέναν, μαζί με την 
παντοδυναμία, ή κυρίαρχη εξουσία του νά τους έξαχρειώνει». 

Τοκβίλ: Ή δημοκρατία στην 'Αμερική 

Στις αρχές 'Ιουλίου του 1980 τό Κέντρο Μεσογεια
κών Σπουδών, πού πρόσκειται στό ΠΑΣΟΚ, οργά
νωσε μιά διεθνή ομήγυρη οικονομολόγων, με θέμα τή 
μετάβαση στό σοσιαλισμό. Ή συμμετοχή τεχνοκρα
τών, μελών τοϋ ΠΑΣΟΚ ή συμπλεόντων, ήταν σημαν
τική καί ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ó τόνος πού κυ
ριάρχησε στίς εισηγήσεις. 'Επειδή δέ τό ΠΑΣΟΚ έχει 
ώς στόχο τήν επικείμενη σοσιαλιστική αλλαγή, εφό
σον αύτοτιτλοφορείται, άλλα καί είναι, εκλογικά 
τουλάχιστον, ό κύριος φορεύς της αλλαγής, μιά κρι
τική αποτίμηση τοϋ κλίματος αυτού τού συμποσίου 
είναι εξαιρετικά επίκαιρη. 

Η ΠΡΩΤΗ επιφύλαξη, πού εκφράσθηκε καί στό 
συνέδριο είναι, δτι ή μονόχνωτη παρουσία οικονομο
λόγων, γιά ëva ζήτημα όπως ό σοσιαλισμός, γιά τόν 
όποιο οί ώς άνω δέν έχουν εγκυρότερη αρμοδιότητα 
άπό τή γνωστή νοικοκυρά τού Λένιν, φανερώνει μιά 
κλίση γιά ένα σοσιαλισμό εσωτερικών χώρων, πού εί
ναι ίσως άδολος ώς εναρκτήρια πρόθεση, άλλα κατα
λήγει σέ είρκτή... Άντιπαρατηρήθηκε άπό τους οργα
νωτές δτι έν αρχή ήν ό τεχνοκράτης καί έπονται μύ
ριοι όσοι αναρμόδιοι. Έστω λοιπόν τό ευεργέτημα 
της αμφιβολίας... 

Οί εισηγητές, Έλληνες καί ξένοι, δπως καί οί πα
ρεμβαίνοντες διακρίθηκαν σέ συγκρατημένα απαι
σιόδοξους, σέ ασυγκράτητα αισιόδοξους κάί σέ συν-
θηματολόγους. Θά ασχοληθώ μόνο μέ μιά περίπτωση 
συνθηματολογικού σοσιαλισμού, λόγω ειδικού βά

ρους τού προσώπου καί γενικής ασυναρτησίας της 
θεωρίας του. Πρόκειται περί τού Σαμίρ Άμίν. 

Έθνικο-λαϊκός σοσιαλισμός: 
κράτος, ένας αρχηγός; 

ένας λαός, ëva 

Ό Σαμίρ Άμίν είναι άπό τους κύριους εκπροσώ
πους τής θεωρίας κέντρου-περιφέρειας καί της άνι
σης ανταλλαγής. "Εχει γίνει ήδη διεξοδική ανασκευή 
της. Θά περιορισθώ νά αναφέρω δτι εντελώς πρό
σφατα, σέ συνέδριο στό Πανεπιστήμιο τής Βενσέν, ό 
Μπενέτι, παρόντος τού Σαμίρ Άμίν, ανέτρεψε πλή
ρως μιά εξίσωση στην οποία βάσιζε τήν ορθότητα τής 
απόψεως του περί υπεραξίας. Ή σύγχυση, δμως, 
στην άποψη αυτή βρίσκεται ¿χι τόσο σέ επιμέρους 
οικονομικές αναλύσεις, πού τμηματικά είναι σωστές, 
άλλα στην μηχανική μεταγωγή τους στό πολιτικό επί
πεδο, οπού λειτουργούν παραμορφωτικά ώς πολιτι
κές κατηγορίες. 

Η άποψη περί ιμπεριαλιστικού κέντρου καί ε
ξαρτημένης περιφέρειας μηδενίζει κατ' αρχήν τήν 
εξόρυξη τής υπεραξίας στίς χώρες τού κέντρου καί 
εξισώνει μητροπολιτικούς εκμεταλλευτές καί εκμε
ταλλευόμενους ώς προς τήν περιφέρεια. 'Υποβαθμί
ζει εντελώς τό επίπεδο τής πάλης τών τάξεων στά ι
μπεριαλιστικά κέντρα καί θεωρεί οτι ή κρίσιμη φάση 
τής επαναστάσεως είναι ή μετωπική σύγκρουση καί ή 
ανατροπή τού κέντρου άπό τήν περιφέρεια. 



Ή εξισωτική τούτη ύπεραπλούστευση πού θέλει νά 
αγνοεί ή υποτιμά τήν κοινωνική διάρθρωση των μη
τροπόλεων, τήν πολιτική υπόσταση της ταξικής τους 
πάλης καί' τήν αναπόφευκτη ανάδραση μεταξύ «μη
τροπολιτικών» δεδομένων καί «περιφερειακών» 
εξελίξεων, εμφανίζει μιά όχι τυχαία αντιστοιχία μέ 
τήν θεωρία του ύπεριμπεριαλισμοϋ, πού ανέπτυξε ό 
Κάουτσκι καί ανέτρεψε ó Λένιν. Διότι ή θεωρία 
«κέντρου-περιφέρειας» έξυπακούει, όπως εκείνη, «τή 
φάση... τής συνένωσης τών ιμπεριαλιστών όλου του 
κόσμου κι όχι τής πάλης τους, τή φάση τής από κοι
νού εκμετάλλευσης τού κόσμου από τό διεθνικά ενω
μένο χρηματιστικό κεφάλαιο». (Λένιν: Ό Ιμπεριαλι
σμός..., Θεμ. 1964, σελ. 115). 

"Αποψη πού ό Λένιν χαρακτηρίζει ώς «ύπερανοη-
σία», μέ κύριο επιχείρημα του ότι οι «νεκρές αυτές 
αφαιρέσεις περί ύπεριμπεριαλισμοϋ εξυπηρετούν 
αποκλειστικά έναν ύπεραντιδραστικό σκοπό: απο
σπούν τήν προσοχή από τό βάθος τών αντιθέσεων 
πού υπάρχουν». 

Ή αντιστοιχία μεταξύ Κάουτσκι καί Σ. Άμίν είναι 
προφανής: 
1. Ό πρώτος εξαλείφει μέσω μιας ανύπαρκτης ενο
ποίησης τού χρηματιστικού κεφαλαίου τίς διακρατι
κές καπιταλιστικές συγκρούσεις, ό δεύτερος, στό 
απροσδιόριστο ιδεολόγημα τού «κέντρου», αγνοεί τά 
πολλαπλώς συγκρουόμενα ιμπεριαλιστικά συμφέ
ροντα καί τό επίπεδο τής ταξικής πάλης, πού προκύ
πτει κάθε στιγμή μέσα στά καπιταλιστικά κέντρα. 
2. Ό Κάουτσκι δέχεται ότι ή ενοποίηση τού χρηματι
στικού κεφαλαίου, ώς ύπεριμπεριαλισμός, καταργεί 
τήν ανάγκη πολέμων γιά τόν καπιταλισμό. Κατά Λέ
νιν, αυτό αποτελεί μιά ειρηνόφιλη ψευδαίσθηση καί 
μιά όπορτουνιστική υποστολή τής πάλης εναντίον τού 
καπιταλισμού. 

Ό Σ. 'Αμίν, μέ τό διπολικό του ιδεολόγημα «κέν-
τρο-περιφέρεια», μηδενίζει τήν υπαρκτή ταξική πάλη 
πού διεξάγεται στό κέντρο καί εξιδανικεύει συμμε
τρικά τό οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτικό μόρφωμα 
τής περιφέρειας. Κατά τήν άποψη του, συγκρούονται 
σύνολα συμπαγή, στό εσωτερικό τών οποίων τά τα
ξικά χαρακτηριστικά έρχονται δεύτερα, ώς προς τό 
«πρώτο» τής μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στό 
κέντρο καί τήν περιφέρεια. 

Ό Σ. Άμίν μετατόπισε απλώς τό κύριο βάρος τής 
πολιτικής πρακτικής, πού παράγει ή θεωρία τού 
ύπεριμπεριαλισμοϋ, από τήν μητρόπολη στίς παρυφές 
της: Ό Λένιν θεωρεί ότι ή αποδοχή τού καουτσκικού 
σχήματος οδηγεί στό σοσιαλσοβινισμό τό τμήμα 
εκείνο τής εργατικής τάξης πού εγκαταλείπει τήν 
αντίληψη τών συγκεκριμένων ταξικών αντιθέσεων 
πού διατρέχουν διακρατικά τόν καπιταλισμό. 

Στό σοσιαλσοβινισμό οδηγείται άναπότρεπα ό Σ. 
Ά μ ί ν διότι θεωρεί οτι ή περιφέρεια είναι τό προλε
ταριάτο τού πλανήτη, ώς προς τόν αστισμό τού κέν
τρου. Έχοντας δεχθεί οτι, συλλήβδην, ή μητρόπολη 
εκμεταλλεύεται τήν περιφέρεια καί οτι όλες οί τάξεις 
της συμμετέχουν σ' αυτήν τήν εκμετάλλευση, ά φ ' ενός 
μέν θεωρεί οτι ή ένδομητροπολιτική πάλη τών τάξεων 
έχει επικουρικό χαρακτήρα, άφ' έτερου δέ αύτοπαγι-
δεύεται σέ μιά κατ' αρχήν ευμενή, οσο καί άκριτη, 
αποδοχή ολων τών καθεστώτων τής περιφέρειας. Τού 
αρκεί νά συγκρούονται μέ τήν μητρόπολη. Ή ποιό
τητα τού καθεστώτος τού είναι αδιάφορη... "Οπου ή 
διαλεκτική καταντά ένας αυτοματισμός μέ μόνη τήν 
οίκονομίζουσα διάσταση της καί όπως λέει ό Λένιν, 

«τό αποτέλεσμα είναι ένας αστικός ρεφορμισμός, αντί 
μαρξισμός». 

Είναι περιττό βεβαίως νά αντικρούσει κανείς τήν 
εικόνα αυτή, πού αγνοεί τήν έντονη διαστρωμάτωση 
τών προηγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών, τή συ
νεχή ταξική πάλη, τήν πολιτική πολυμορφία, πού ση
μαίνει αντιδικία, καί τίς ταξικές κατακτήσεις τών ερ
γαζομένων στίς μητροπόλεις. Ή κύρια όμως ασυναρ
τησία τής θεωρίας αυτής εμφανίζεται στό χαρακτηρι
σμό τών περιφερειακών κοινωνιών πού συγκρούονται 
μέ τόν ιμπεριαλισμό: γιά τόν Σαμίρ Ά μ ί ν προέχει ή 
«αύτόκεντρη» ανάπτυξη, ανεξαρτήτως ποιότητας τού 
καθεστώτος πού εγκαθιδρύεται. 'Οδηγείται έτσι σέ 
μιά οίκονομίζουσα, υπανάπτυκτη θεώρηση τού σο
σιαλισμού, ό οποίος ανιχνεύεται ώς σύγκρουση μέ 
τόν καπιταλισμό τού κέντρου. Ή φύση τού καθεστώ
τος, πού αυτομάτως έκσοσιαλίζεται, λόγω τής συγ
κρούσεως, ουδόλως πτοεί τόν Σαμίρ Άμίν. Είναι χα
ρακτηριστικό οτι, όταν ό Γκ. Φράνκ τού παρατήρησε 
οτι τό καθεστώς Σαντάτ είναι ή φυσική εξέλιξη τού 
Νασερισμού, ό Σαμίρ Ά μ ί ν αρκέσθηκε νά πεί οτι καί 
στον Σαντάτ δεν είναι ολα αρνητικά. Αληθέστατο 
βεβαίως, καί κυρίως! διότι δέν διώκονται |οί κομμου
νιστές, οπως επί Νάσερ, άλλα αυτό δέν αρκεί γιά τόν 
άντιιμπεριαλιστικό εξαγνισμό τού σημερινού καθε
στώτος... 

Έκτυπη όμως εκδήλωση τής πολιτικής μωρολογίας 
στην οποία φτάνει ό οικονομισμός τού Σ. Ά μ ί ν μπο
ρεί νά διαπιστώσει ό "Ελληνας αναγνώστης στό 'Αντί 
τής 15ης Μαίου 1976. 'Υπάρχει μεταφρασμένο από
σπασμα άπό τό βιβλίο του 'Ο Ιμπεριαλισμός καί ή 
άνιση ανάπτυξη, οπού ό Σ. Ά μ ί ν εκθειάζει τό πιό 
αποτρόπαιο καθεστώς πού είδε ό κόσμος μετά τους 
Ναζί, δηλαδή τους κόκκινους Χμέρ τής Καμπότζης, 
καί διαπιστώνει βαρύγδουπα οτι ή τερατώδης κατα
στροφή τών αστικών κέντρων πού μαζί μέ τό μονο
κομματικό καθεστώς τών παιδιών-βασανιστών (κατά 
τους κόκκινους(;) τυράννους, μόνον τά παιδιά 13-17 
ετών δέν ήταν «μολυσμένα» άπό αστική συνείδηση) 
εξόντωσαν 3 εκατομμύρια λαού, σέ σύνολο οκτώ, δέν 
είναι παρά μιά πετυχημένη πάταξη τής αστυφιλίας. 
Διότι ώς γνωστόν ή πόλη είναι ή έδρα τής μεταπρατι
κής αμαρτίας... Ή Άνγκάρ = επαναστατική οργά
νωση έπρεπε νά οδηγήσει σέ μιά ολοκληρωτική άνα-
παρθένευση τής κοινωνίας καταστρέφοντας τήν πό-
λη-έκπόρνευση. Κι αυτό δέν μπορούσε νά είναι παρά 
τό έργο πού ή άνηβη ή ή έφηβη παρθενία μπορούσε 
νά κάνει. 

Ανέγγιχτος άπό τό τραγικό τού παραδείγματος 
του καί ανέπαφος άπό τό γελοίο, ό Σ. Άμίν, εκμε
ταλλευόμενος τόν επαναστατικό επαρχιωτισμό τμή
ματος τού ακροατηρίου, μίλησε περί έθνικο-λαϊκής 
'Ελλάδας, μέ κλειστά, κατά τό προσφιλές ολοκαύ
τωμα, σύνορα, γιά τήν «αύτόκεντρη» άνάπτυξη-έκ-
μηδένισή της. Καί αγνόησε, μαζί μέ τό κοινό του, τή 
διαστρωμάτωση τής 'Ελλάδας, τό διάτρητο κοινωνικό 
ιστό της, τήν εντονότατη αλληλεξάρτηση της μέ τόν 
έξω κόσμο καί τή φυσική κινητικότητα τού ελληνικού 
έθνους, έδώ καί τρεις τουλάχιστον χιλιάδες χρόνια, 
μέ τήν οποία οί Έλληνες είναι έτοιμοι νά απαντή
σουν σέ κάθε «αύτόκεντρη» περιχαράκωση: διά τής 
φυγής... 

Καί πρότεινε ένα πρότυπο οπού οί Έλληνες, χωρίς 
τήν σημερινή τους προϊστορία, χωρίς νά ανήκουν σέ 
κόμματα ή πολιτικές ευαισθησίες άσυρρίκνωτες, χω
ρίς τήν πίστη τους καί τήν έμμονη τους σέ εμπάθειες 



καί καταναλωτικές έλξεις, θά αναγνωρισθούν σέ ένα 
άμορφο μάγμα ευτελούς πηλού πού θά μαλάξει ό μά
γος αγγειοπλάστης, γιά νά πλάσει μιά έθνικο-λαϊκή 
Ελλάδα, σέ ένα «αύτόκεντρο» γκέτο, με μιά σοσιαλι
στική μονοκαλλιέργεια: τή φρίκη... 

Ή Νομισματική 'Επιτροπή, μοναδικός φορέας 
της αλλαγής; 

«Σύρε πες του, δποιος είναι αυτός οπού θά βάλη τά 
χρήματα, όχι άρχηγόν τόν κάνω καμπούλι, διά τήι 
αγάπη της πατρίδος μου, άλλα δπυν κατονράγει νά 
μοϋ δίνη νά πίνω έγώ τό κάτρο». 

Μακρυγιάννης 

Σπεύδοντας νά υπενθυμίσω οτι σοσιαλισμός δέν είναι 
οί νοιησματοπιστωτικές χειραγωγήσεις, άλλα τό συγ
κριτικό πλεονέκτημα πού απορρέει άπό τήν υπέρ
βαση τους, θά αναφερθώ στίς σοσιαλίζουσες ψαύσεις 
καί ψευδαισθήσεις, πού πρότειναν οί έκ των τεχνο
κρατών ασυγκράτητα αισιόδοξοι. 

Ή σύγκλιση όλων τους εμφανίζεται στά έξης ση
μεία: 

Δραστικός περιορισμός τών εισαγωγών: («Πρέ
πει νά παρθούν (έτσι!) μέτρα γιά τόν έλεγχο τών ει
σαγωγών τόσο άπό τήν άποψη της ποσότητας όσο κι 
άπό τήν άποψη τής τιμής» (\άζαρτ\ς-Έξόρμηση, 
19/7). "Αλλοι, ασυγκράτητοι, μίλησαν μάλιστα γιά 
«δραματική» μείωση τών εισαγωγών. Ουδείς, ούτε 
καί τό ακροατήριο, θέλησε νά σχολιάσει τή σοφή 
παρατήρηση τού 'Αρσένη: «Μπορούμε νά κόψουμε 
τά καταναλωτικά είδη πολυτελείας: Ή απάντηση 
παράδοξα είναι όχι» ('Εξόρμηση, 19/7). Είναι γνω
στό βέβαια οτι οί πιό εύπιστοι είναι πάντοτε οί πι
στοί τής αδιαλλαξίας, διότι ψάχνουν νά βρουν αυ
τούς πού θά τους ξεγελάσουν. Βλέποντες, έβλεπον 
μάτην... 

Συνεχίζοντας έπί όλων όσων είπε ή δέν είπε ό Αρ
σένης, διαπιστώνω τά έξης: 

1. Ή Ε λ λ ά δ α έχει σήμερα τέτοιου τύπου οικονο
μική διάρθρωση, ώστε ένα σημαντικό τμήμα τού 
ενεργού πληθυσμού απασχολείται οτή διακίνηση τών 
εισαγωγών. «Δραματική» περιστολή τών εισαγωγών 
θά επιφέρει άμεση διόγκωση τής ανεργίας μέ «δρα
ματικές» συνέπειες γιά τήν οιαδήποτε δομική αλλαγή 
καί τους φωστήρες της. Καμία υποκατάσταση ει
σαγωγών άπό αναδιάρθρωση τής εσωτερικής παρα
γωγής δέν μπορεί νά προβλεφθεί γιά διάστημα συν
τομότερο τής δεκαετίας, χωρίς βεβαίως νά ασχοληθεί 
καί μέ τή συνολική σνγκρισιμότητα τού εγχώριου 
υποκατάστατου" προς τό αλλοδαπό... Στό μεταξύ θά 
ίχει φύγει ή ό αντίστοιχος πληθυσμός στην Αυστρα
λία, ή ή ασυγκράτητα δομική αλλαγή, ή θά έχει έρθει 
ό χαφιεδισμός γιά νά συγκρατήσει τόν μέν καί τήν 
δέ... Ή καθημερινή πείρα μάς δίνει άφεύκτως τίς 
τρεις αυτές εναλλαγές. Ποτέ, καμία τέταρτη... 

2. 'Οποιαδήποτε πίεση έπί τών εισαγωγών επιφέρει 
αυτομάτως τά έξης οικεία κακά: 

α. Έκρηξη τών τιμών ή άμεση εμφάνιση μαύρης 
αγοράς, συνήθως τά δύο σωρευτικώς. 

β. Παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος καί συνεχή 
είσροή χρυσού ή άλλων παρεμφερών υλών γιά άπο-
θησαυρισμό. 

γ. Ξεχαρβάλωμα τής εγχώριας παραγωγής, λόγω 

υψηλού ενσωματωμένου ποσοστού αλλοδαπών υλι
κών στά εγχώρια προϊόντα. 

δ. Πληθωρισμό καί φυγή τού κόσμου ώς προς τό 
εγχώριο νόμισμα. 

ε. 'Αντίποινα τών ξένων χωρών κατά τών εξαγω
γών μας καί αντίστοιχη αύξηση τής ανεργίας μας. 

στ. Πλήρη καθίζηση τού μεταναστευτικού καί ναυ
τιλιακού συναλλάγματος. Τό είδαμε κατά τήν πορτο
γαλική επανάσταση τών γαριφάλων, όπου οί πορτο
γάλοι εργάτες τού εξωτερικού κράτησαν τίς οικονο
μίες τους στίς δυτικές τράπεζες, περιμένοντας νά λή
ξουν οί πειραματισμοί τών αδιαλλάκτων τής δομικής 
αλλαγής, εις βάρος τής αγοραστικής τους δύναμης. 
'Εκεί έληξε, φυσικά, καί ή δομική αλλαγή... μέ μιά 
κλασικά αστική υποτροπή... Κατόπιν αυτών τών 
αδήριτων νομοτελειών, δέν θά πρέπει νά ανασταλεί ή 
ασυγκράτητη αδιαλλαξία τών άνευθυνο-υπευθύνων 
σοσιαλομόρφων; 

Γιά μιά νηφάλια σοσιαλιστική κυβέρνηση, ή δρα
στηριότητα της, ώς προς τό θέμα τών εισαγωγών, πέ
ραν ενός ελέγχου τών ύπερτιμολογήσεων, καθορίζε
ται «δραματικά», άπό τά ώς άνω: είναι επείγον νά 
μήν κάνει τίποτα... 

3. Ποιος καθορίζει ποια είναι τά καταναλωτικά 
αγαθά; Ή Νομισματική Επιτροπή, οί υπηρεσίες κο-
στολογήσεως τού υπουργείου 'Εμπορίου καί ό εσμός 
τών οικονομολόγων, πού είναι διάσπαρτοι στά κεν
τρικά υπουργεία. Έ τ σ ι άπεφάνθησαν ρητώς ή άρρή-
τως οί τεχνοκράτες τής δομικής αλλαγής, συναινούν-
των γηθοσύνως τών αδιαλλάκτων ακροατών. 

«'Αλλά οί άνθρωποι πού ζούνε σέ μιά ευμάρεια 
εξίσου απομακρυσμένη άπό τήν αφθονία καί τήν 
αθλιότητα, αποδίδουν στά αγαθά τους μιά απέραντη 
άξια. "Οπως είναι λοιπόν ακόμη γείτονες τής φτώ
χειας, βλέπουν άπό κοντά τή δριμύτητα της καί τήν 
φοβούνται. 'Ανάμεσα σ' εκείνη καί σ' αυτούς δέν 
υπάρχει παρά μιά μικρή περιουσία, όπου ακουμπάνε 
τίς έγνοιες καί τίς ελπίδες τους... Ή 'ιδέα νά εκχωρή
σουν ελάχιστο τμήμα της τους είναι αφόρητη». (Τοκ-
βίλ, οπ. παρ). 

Στην κατάσταση αυτή βρίσκεται τό σύνολο σχεδόν 
τών Ελλήνων. Ή διαπίστωση γιά τήν ελληνική κοι
νωνία, πού έκανε ό Καραβίδας έδώ καί εξήντα χρό
νια, παραμένει ορθή καί ενισχυμένη. Ή Ελλάδα εί
ναι μικροαστική, εξ οΰ άλλωστε καί ή καίρια επιτυ
χία τού ΠΑΣΟΚ. Καί τό ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει νά χά
σει τήν επαφή μέ τήν πλατιά αυτή Ε λ λ ά δ α ή νά τήν 
κάνει επαναστατική, άν τολμήσει νά παρέμβει μέ μιά 
κατ' επιλογήν αδιαλλαξία τύπου Λάζαρη - γραμμα
τέα τής ΕΑΠ ('Επιτροπή 'Ανάλυσης - Προγραμματι-
σιιοΰ στό ΠΑΣΟΚ): «... εκείνο, πού έχει σημασία γιά 
τήν αντιμετώπιση τού πληθωρισμού είναι ή μείωση 
τών μή παραγωγικών πιστώσεων».' ('Εξόρμηση, 
19/7/80). 

Ποιος θά αποφασίσει ποιες είναι οί παραγωγικές 
πιστώσεις; Ή επιτροπή «άνάλυσης-προγραματισμού 
τού ΠΑΣΟΚ» ερήμην τών παραγωγικών τάξεων; Καί 
πώς θά διατεθούν οί πιστώσεις; Μήπως μέ τά κριτή
ρια τής διεθνούς συναγωνιστικότητας; Μά είναι γνω
στό, οτι όλες οί μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ε λ 
λάδα είναι αντιπαραγωγικές εάν εφαρμοσθεί τό διε
θνές συγκριτικό πλεονέκτημα, ή παράγουν μή κεφα
λαιουχικά αγαθά. 'Επομένως; ' Η προτεραιότητα στίς 
παραγωγικές πιστώσεις σημαίνει προνομιακή πιστο
δότηση τών ενταύθα θυγατρικών ή τών μεγάλων μο
νάδων καί ταυτόχρονη συμπίεση τού σημερινού 



καταναλωτικού προτύπου ζωής εις βάρος των μικρο
μεσαίων. Διότι οί μεγαλόσχημοι φυσικά δέν επηρεά
ζονται άπό τους μαθητευόμενους μάγους της δομικής 
αλλαγής, λόγω σύμφυτης εξωστρέφειας... 

Είναι ηλίου φαεινότερον, ότι οί "Ελληνες ζουν σή
μερα βαθιά αγκιστρωμένοι στό διεθνή καταμερισμό 
τής εργασίας καί, μάλιστα, σε σημαντικό βαθμό άπό 
τό ΰπερποϊόν της. Είμαστε ενα έθνος μεταπρατών, με 
προχωρημένη κινητικότητα τού κοινωνικού μας ιστού 
καί σέ προχωρημένη, ασύμμετρη έστω, αλληλεξάρ
τηση πάντως με τον κόσμο. Οί άδηλοι πόροι, αυτή ή 
φλέβα ρευστού χρήματος, πού δέν έχει αντίκρισμα σέ 
εγχώρια παραγωγή, άλλα καταναλίσκεται έδώ, απο
τελεί τή ραχοκοκαλιά τής πιστοληπτικής φερεγγυότη
τας τής χώρας καί τή διαπίστωση τελικά τού σχετικά 
προνομιούχου χαρακτήρα τής οικονομίας μας, ώς 
προς τό διεθνή καταμερισμό. 

Οί άδηλοι πόροι, ομφάλιος λώρος τού δυναμισμού 
μας καί κρουνός τού καταναλωτικού προτύπου τό 
όποιο επιτρέπουν καί συντηρούν, ώς καί ό υπόλοιπος 
μικροαστικός ιστός τής χώρας, δέν επιτρέπουν δομι
κές αδιαλλαξίες. 

Διότι στό δογματισμό τής νομισματικής επιτροπής 
θ' αντιπαρατεθεί ή αρχέγονη ιαχή τών Πανελλήνων: 
Ττε παίδες Ελλήνων, αυτό τό ουίσκι είναι δικό σας! 
Μήν άφηστε cov ιΐύ"ι7£ν'ορ\ου να σας τό πάρει... Και 
θά δούμε, όχι οπως στην πάμφτωχη Χιλή, τίς νοικο
κυρές μέ τίς κατσαρόλες ν' άνασκολοπίζουν τή δο
μική εμβρίθεια τών οικονομολόγων τής αλλαγής, 
άλλα θά τίς καμαρώνουμε, εποχούμενες τών Ι.Χ. 
τους, νά εγκαταλείπουν αθρόες τήν «όαση», (κατά 
Γεννηματά - 'Εξόρμηση, 19/7), τού έλαφρο-λαϊκού 
σοσιαλισμού τών οίκονομετρών, γιά άλλους ορίζοντες 
όπου υπάρχουν ήδη οί συγγενείς τους, οί καταθέσεις 
τους καί ή συναλλακτική τους ευμάρεια... 

Μικρομεσαίοι: "Ανω ποταμών Ιερών χωροϋσι 
παγαί; 

«Οί λαοί εννοούν λιγότερο τίς επαναστάσεις, κα
θώς, σ' αυτούς, πληθαίνουν καί διαφοροποιούνται τά 
κινητά αγαθά καί μεγαλώνει ό αριθμός αυτών πού τά 
κατέχουν... Αυτό δέν τους εμποδίζει μόνον νά κάνουν 
τίς επαναστάσεις, άλλα τους αποτρέπει καί άπό του 
νά τίς θέλουν». 
Α. de Tocquewille, De la Démocratie en Amérique 

Έ ά ν λοιπόν τό καταναλωτικό πρότυπο κινδυνεύει νά 
ακυρώσει τήν τεχνοδομή τών οίκονομετρών ή έάν ή 
άντικαταναλωτική τους αδιαλλαξία κάμψει τό Πα-
νελλήνιον, νομιμοποιείται κανείς νά πιστέψει οτι ή τό 
πρότυπο θεωρείται"Αβατον, λόγω πλειοψηφικού εξα
γνισμού ή τουλάχιστο θά έχουμε τήν κάθαρση πού 
θά επιβάλλουν οί όλίγιστοι άλλα εμπειρογνώμονες 
διαχειριστές... 

Ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο, φαίνεται νά αποφαίνε
ται τό κέντρο προγραμμ. - ανάλυσης τού ΠΑΣΟΚ, 
άλλα θά υπάρξει καί τό πρώτο καί τό δεύτερο άλλα 
καί ένα... τρίτο. Σωρευτικά καί αρμονικά. Διότι ενώ 
όλοι οί υπέρμαχοι τής αλλαγής καταδικάζουν τό 
καταναλωτικό πρότυπο καί υπόσχονται αύξηση τών 
παραγωγικών επενδύσεων, επιδιώκοντας μιά αύτό-

κεντρη ανάπτυξη, ό Λάζαρης εισάγει καινόν δαιμό-
νιον: «τήν αναδιανομή τών πιστώσεων ί π έ ρ τών μι
κρομεσαίων επιχειρήσεων» ('Εξόρμηση, 19/7). Καί 
δέν όρρωδεί ενώπιον σωρευτικής δεσμίδας πλέον πα-
λιμβουλιών καί αντιφάσεων: 

1. Πού καί πώς θά βρεϊ τά χρήματα γιά νά χρημα
τοδοτήσει ταυτόχρονα καί τίς παραγωγικές επενδύ
σεις καί τους μή παραγωγικούς μικρομεσαίους; "Η θά 
διαλέξει γιά τήν πιστοδοτική του εύνοια τους λιγό
τερο αντιπαραγωγικούς τών μικρομεσαίων; 

2. Έ ά ν άναδιανείμει τίς πιστώσεις υπέρ τών μι
κρομεσαίων, πώς ό ίδιος καί ποιος στό ΠΑΣΟΚ, 
εκτός άπό τόν αρμόδιο δημοσίων σχέσεων, πιστεύει 
οτι θά υπάρξει αλλαγή τού καταναλωτικού προτύ
που; 

Καί οί πρωτοετείς γνωρίζουν, οτι αύξηση στην 
αγοραστική δύναμη τών μικρομεσαίων σημαίνει εν 
ταυτώ αναπαραγωγή σέ υψηλότερη κλίμακα τού κα
πιταλιστικού κύκλου, Επομένως τού ίδιου κι απαράλ
λαχτου καταναλωτικού προτύπου. 

Φαύλος ή κύκλος; 
3. Ποιος είναι ό οικονομικός εκείνος, σιδηρούς νό

μος, πού τού επιτρέπει νά ¿ftQiffîlifgfei ύπέο τών μι
κρομεσαίων μικ£3καπιταλιστών, εκκενώνοντας δια 
τής σιωπής τό ταξικό πρόβλημα πού θέτει ή επιλογή 
του; 

Διότι θά πρέπει νά ξαναγυρίσω άφεύκτως στό άλ-
<paf ητάριο τής μαρξικής μεθοδολογίας ή νά θέσω, 
απλούστερα, θέμα ηθικής «αναδιανομής», άλλως, 
προτεραιότητας. Π.χ.. 

Ή προστιθέμενη αξία τό 1975 (στοιχεία ΕΣΥΕ, 
στρογγυλεύω τους αριθμούς) ήταν 117 δισ. δρχ. 

Οί επιχειρήσεις πού απασχολούν άπό 

Πίνακας 1 

1- 9 άτομα είχαν 25 δισ. (112.874 επιχειρήσεις) 
10-19 » » 10 δισ. ( 4.391 επιχειρήσεις) 
20-29 » έπιτ » 7 δισ. (1.346 επιχειρήσεις) 
30-49 » » 8 δισ. ( 965 επιχειρήσεις) 

άπό 50 άτομα καί άνω 70 δισ. (1270 επιχειρήσεις) 

Τά αμειβόμενα πρόσωπα (εκτός τού επιχειρηματία 
καί τών συγγενών μή άμειβομένων)ήταν: 

Πίνακας 2 

στίς έπιχειρ. 1- 9 ατόμων 100.000 
» » 10-19 » 51.000 

» » 20-29 » 30.000 
» » 30-49 » 35.000 

Ά π ό 50 καί άνω » 218.000 

Πρώτο θέμα ηθικής αναδιανομής: 
Έ ά ν δεχθούμε οτι τό σύνολο τών επιχειρήσεων, 

πού απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους, αποτελεί 
τους μικρομεσαίους καί τό πέραν τών 50 τους μεγά
λους, διαπιστώνουμε οτι ή προστιθέμενη αξία τών 
μέν καί τών δέ είναι μεγέθη συγκρίσιμα (50 δισ. οί 



μικροί, 70 δισ. οι μεγάλοι). Ξέρουμε ότι ή ένταση τής 
κεφαλαιοκρατικής εκμεταλλεύσεως καί ή υπεραξία, 
πού προσπορίζεται ό κεφαλαιοκράτης δεν είναι με
γέθη ατομικά προσδιορίσιμα καί κατά κεφαλήν εργα
ζόμενου μετρήσιμα. Ή δέ οργανική σύνθεση του κε
φαλαίου είναι (εκτός εξαιρέσεων σε μικρές μονάδες 
τεχνολογικής αιχμής) υψηλότερη ως προς τό μετα
βλητό κεφάλαιο στίς μικρές επιχειρήσεις παρά στίς 
μεγάλες. 

Είναι επίσης γνωστό, ότι στην Ελλάδα οί συνολι
κές συνθήκες εργασίας είναι συνήθως δυσμενέστερες 
στίς μικρές παρά στίς μεγάλες μονάδες (ανύπαρκτη 
επιθεώρηση, απουσία μέτρων υγιεινής καί προστα
σίας, ανυπαρξία συνδικαλισμού, χαμηλότερες αμοι
βές). Ό "Ελληνας μικροκεφαλαιοκράτης, ώς προς τήν 
ένταση εκμεταλλεύσεως άνθρωπου από άνθρωπο, δεν 
είναι λιγότερο ζημιογόνος άπό τό μεγάλο κεφαλαιο-
κράτη. Είναι μάλλον περισσότερο. 

'Εξάλλου στίς μικρές καί μεγάλες επιχειρήσεις 
απασχολούνται (πίνακας 2) ισάριθμα εργαζόμενοι 
(215.000 καί 218.000). ' 

Ή προνομιακή καί καπιταλιστική άλλωστε πιστο
δότηση T'Jjv μνΛμϋμεϋάίώ\' 90 έχει άμεσο ασφυκτικό 
αντίκτυπο στή δραστηριότητα τον μςνάλων εκτός αν 
οί δομικοί οίκονομέτρες θεωρούν οτι ή φοροδοτική 
ικανότητα των 'Ελλήνων είναι κέραςτής'Αμαλθείας... 

Ή πιστοδοτική ασφυξία των μεγάλων θά οδηγήσει 
άφεύκτως σέ μαζικές απολύσεις καί ή κάμψη τους θά 
πλήξει αλυσιδωτά καί τους μικρομεσαίους. Καί όλοι 
μαζί θά οδεύσουμε προς τήν χρεοκοπία. 

Δέν βλέπω, λοιπόν, κανένα λόγο, μέ τά κριτήρια 
τής καπιταλιστικής λογικής πού διέπουν τόν προ
γραμματισμό τού Λάζαρη, νά προτιμηθούν οί χαμη
λής παραγωγικότητας καπιταλιστές μικρομεσαίοι. 

Δέν διακρίνω επιπροσθέτως, με τά κριτήρια τής 
σοσιαλιστικής αναδιανομής πού διέπουν τίς προθέ
σεις τού Λάζαρη, κανένα λόγο νά πληγούν οί εργα
ζόμενοι στίς μεγάλες μονάδες, διότι ή πιστοδοτική 
ασφυξία αυτούς θά πλήξει πρώτα καί νά προστατευ
θούν προνομιακά οί εργαζόμενοι στους μικρομε
σαίους καπιταλιστές. 

Τί πιθανολογεί ó Λάζαρης; 
Νά δημιουργήσει, μήπως, ένα συντεχνιακής υφής 

συγκρότημα συμφερόντων, πού θά απαρτίζεται άπό 
τους μικρομεσαίους εκμεταλλευτές,καί τους εργαζό
μενους σ' αυτούς, συγκρότημα πού θά ευνοηθεί άπό 
τήν προνομιακή καπιταλιστικού τύπου επιδότηση 
των μέν καί τήν συνακόλουθη διατήρηση ή αύξηση 
τής αγοραστικής ικανότητας τών δέ; 

Κινδυνεύει όμως, μέ τούτη τήν επιλογή του, νά 
οδηγήσει τούς^έργαζόμενους καί τους άνεργους τών 
μεγάλων μονάδων σέ ανοιχτή σύγκρουση μέ τή σο
σιαλιστική κυβέρνηο*,. Ή δέ προοπτική τέτοιας κρί
σης είναι ζοφερή. 

Διότι: 
1. Ή κάμψη τών μεγάλων μονάδων θά είναι δυ

σμενέστερη γιά τήν εθνική οικονομία άπό μιά κάμψη 
τών μικρομεσαίων, λόγω τού δγκου τών πρώτων 
(1975: 220 δισ. ή ακαθάριστη αξία πΓραγ. τών μεγά
λων έναντι 140 δισ. τών μικρομεσαίων). 

2. Ή οργανωτική ικανότητα, ή συνδικαλιστική 
προπαίδεια καί ό βαθμός συνειδητότητας τών εργα
ζομένων στίς μεγάλες επιχειρήσεις είναι, κατά τεκμή-

ριον, ψηλότερη άπ' ο,τι στους μικρομεσαίους. Ε π ο 
μένως ή δυσαρέσκεια κινδυνεύει νά βρει οργανωτική 
συνοχή καί πολιτική προοπτική ευκολότερα άπ' ο,τι 
στους μικρούς. Τά πράγματα γιά τους φιλόκαινους 
σοσιαλιστές δέν θά είναι παρά δυσκολότερα... 

3. Ή μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων πού εμ
φανίζεται στίς μεγάλες επιχειρήσεις καί ή οργανω
τική ευχέρεια πού επιτρέπουν, θά επιτρέψει κυρίως 
στό ΚΚΕ νά ύφαρπάσει τή δυσαρέσκεια καί νά τήν 
οικειοποιηθεί. Τό ΚΚΕ, λόγω διεθνιστικής «εξω
στρέφειας» καί εσωτερικής ιδιοτέλειας, θά κάνει τό 
πάν γιά νά υπονομεύσει οποιαδήποτε σοσιαλίζουσα 
αλλαγή, πού δέν θά φέρει τή σφραγίδα τής ιδιομορ
φίας καί τών επιλογών του. 

Δυστυχώς γιά τόν σύντροφο Λάζαρη, τό ΚΚΕ απο
τελεί, σέ τέτοια συγκυρία, «οικονομική» παράμετρο 
πού είναι άστοχο νά αγνοήσει κανείς. Ή μόνη λοιπόν 
ερμηνεία τής δομικής τούτης παλινωδίας δέν είναι 
σοσιαλιστική αλλά εκλογική: Ό Λάζαρης δέν ξεχνά 
οτι λέγοντας «μικρομεσαίοι», εννοεί βέβαια καί τους 
165.000 αυτοαπασχολούμενους εργοδότες πού εργά
ζονται δίπλα στους εργάτες καί παραγιούς τους. 

Γι' αυτό λοιπόν προτείνει τούτη τήν, άνω ποταμών 
tfigäv Ή3& ΰΟΰ'.αλιστικών, ανατροπή τής σοσι.αλνσίν-
κής λογικής καί θεωρεί ώς δομικό στοιχείο τής μεγά
λης 'Αλλαγής κάτι πού γίνεται γιά συγκυριακή ψη
φοθηρία... 

«Καί οίκα καί πάντα πάλιν στρέφεται»... 
Γι' αυτό λοιπόν ή δικαιοσύνη αντιστρέφεται καί οί 

προτεραιότητες ανατρέπονται. 
Διότι ποιο αντιστάθμισμα θά προτείνει τό ΠΑΣΟΚ 

στους εργαζομένους τών μεγάλων μονάδων, οταν τό 
μάνα τών πιστώσεων θά διοχετεύεται κρουνηδόν γιά 
τή διόγκωση τών μικροκαπιταλιστών; Δέν θά τους 
αφήσει ούτε τό κεκτημένο καταναλωτικό τους πρό
τυπο; Καί ένώ θά πολλαπλασιάζει τόν αριθμό καί τήν 
κοινωνικοοικονομική βαρύτητα τών μικροκεφαλαιο-
κρατών, ποια παραμυθία θά προσφέρει στά θύματα 
τής καθημερινής μικρομεσαίας στυγνότητας; 

Τή δομική άεροθεραπεία τής νέας ποιότητας ζωής 
γιά τήν καθημερινή ανέχεια τους; 

Είναι φυσικά δικαίωμα τού ΠΑΣΟΚ νά επαγγέλ
λεται τήν αλλαγή, επιδιώκοντας νά πολλαπλασιάσει 
τους μικροκατέχοντες γιά νά αποφύγει τήν επανά
σταση. Καί σ' αυτό εναρμονίζεται άλλωστε μέ τή ση
μερινή φύση τής Ελλάδας, πού ζει σέ μεγάλο ποσο
στό άπό τό διεθνές ύπερπροϊόν καί προσαρμόζεται μέ 
τήν ιδιοσυγκρασία τών Ελλήνων, πού δέν δέχονται 
νά υποστείλουν τήν καταναλωτική τους ευμάρεια, έν 
ονόματι τών σοσιαλιστικών αδιαλλαξιών. 

Δέν είναι όμως δικαίωμα τών επιστημόνων τού 
ΠΑΣΟΚ νά εμφανίζουν έναν απλούστατο άντικυ-
κλικό χειρισμό, αμφίβολης παλαιοκεϋνσιανής δρα
στικότητας καί βέβαιης μικροεκλογικής ψηφοθηρίας, 
ώς τό μέγα ελιγμό, πού θά απογειώσει τήν Ελλάδα 
προς τή σοσιαλιστική Νεφελοκοκκυγία. 

Διότι στασιάζεται εάν σοσιαλισμός είναι ή πρό
σθεση τών μικροκεφαλαιοκρατικών βουλιμιών καί ή 
αφαίρεση τών λαϊκών προσδοκιών... 

Καί είναι, επιπροσθέτως, αμφίβολης ευφυίας χει
ρισμός, νά προτιμήσει κανείς νά στηριχθεί στίς τα
ξιαρχίες τών μικρομεσαίων καί νά χαρίσει στό ΚΚΕ 



τίς τεθωρακισμένες μεραρχίες τού βιομηχανικού προ
λεταριάτου... 

Προγραμματισμού επιμύθιο 

Ή πρώτη σοσιαλίζουσα σοφία είναι νά μην κατα
φέρεται κανείς, οπως οί τιμητές στό Συνέδριο, κατά 
τοϋ καταναλωτικού προτύπου καί νά θέλει ταυτό
χρονα νά ενισχύσει τους μικρομεσαίους, άλλα νά 
διαπιστώνει, οπως ό 'Αρσένης, οτι υπάρχει τό πρώτο 
μέσα στους δεύτερους. Κι αφού είμαστε ολοι μας, κι 
επειδή ή Ελλάδα αναγνωρίζεται μέσα σ' αυτήν τήν 
κατά φύσιν άντισοσιαλιστική ασέλγεια, νά προσπα
θήσουμε νά τήν έκσοσιαλίσουμε, πρίν προσπαθή
σουμε νά τήν εξοβελίσουμε. 

Διότι σ' αυτόν τό δύσπιστο, ενήμερο καί φυγόκεν
τρο λαό, σαγηνευμένο αρχέγονα άπό τίς σειρήνες τής 
διασποράς, ουδείς είναι διατεθειμένος νά παραχωρή
σει κάτι άπό τήν ατομική του ευδαιμονία υπέρ τής 
γενικής εγκράτειας. 

'Αρχή σοσιαλοειδούς σοφίας είναι νά αποδεχθεί ή 
κυβέρνηση τής δομικής αλλαγής τό ως άνω πανελλή
νιο θέσφατο. Ή λιτότητα, στην Ελλάδα, ταιριάζει 
στους άλλους ή, αλλιώς, δέν τήν δέχεται κανείς... 

Λέν ζητώ βέβαια άπό τους ρηξικέλευθους οίκονομέ-
τρες τον πατριωτισμό τού Μακρυγιάννη, καί νά 
πιουν τό κάτουρο εκείνου «όπου θά βάλη τά χρή
ματα». 'Ελπίζω απλώς οτι θ' αναγνωρίσουν, πώς χω
ρίς αυτούς οπού βάζουν τά χρήματα τους, χωρίς δη
λαδή τό σύνολο τών παραγωγικών ή μή Ελλήνων, 
χωρίς τους άδηλους πόρους τους, χωρίς τό σεβασμό 
τής παρασιτικής ή ελάχιστα παραγωγικής θέσης πού 
κατέχουν στή χώρα μας, χωρίς τό σεβασμό τών προ
τιμήσεων καί τών προτύπων τους, θά έχουμε σοσια
λισμό τύπου χορού τού Ζαλόγγου. 

Καί παραμένοντας προς Μακρυγιάννην εύχέτης, 
εύχομαι στους ασυγκράτητα αισιόδοξους νά μήν ει
σακούσουν τήν ,ούρανομήκη εκείνη μωρία, σοσιαλοδό-
μου μεγαλόσχημου, ó όποιος δέν έβλεπε τήν ώρα νά 
καταργήσει τόν τουρισμό! Είναι βέβαιο οτι άποτασ-
σόμενοι τόν Τουρισμόν, σώζουμε ίσως τίς ψυχές τών 
παραμεθορίων περιοχών μας, αλλά χάνουμε τήν επι
κράτεια τους. Διότι φοβούμαι, οτι διέλαθε τής δομι
κής επαγρύπνησης τού σοσιαλ-Καντιώτη μας ή έξης 
λεπτομέρεια: τί έκανε ό Ρόδος μόλις απειλήθηκε τό 
καταναλωτικό της πρότυπο; 

'Ιδού λοιπόν ή Ρόδος, ιδού καί τό πήδημα τό εκ 
Τουρισμού έκπορευόμενον. Διότι χωρίς τό πήδημα, 
τό συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον μετά τού 
Τουρισμού, δέν θά μείνει ουδείς μή προνομιούχος 
"Ελλην στή Ρόδο, νά περιμένει τήν υποκατάσταση 
τών τσάρτερ άπό τήν εγχώρια σοσιαλίζουσα πολυ
πραγμοσύνη. 

Ουδείς... εκτός άπό τη Δόξα τής αλλαγής: 
Στων νησιών τήν όλόμονη ράχη 
περπατώντας ή Δόξα μονάχη 
Μελετά τά λαμπρά παλικάρια 
πούχουν φύγει άπ ' τήν έρημη γή... 

Ή Δόξα... καί τά τουρκικά αποβατικά, πού θά 
έχουν άφεύκτως υποκαταστήσει τά κρουαζιερόπλοια 
τής μητροπολιτικής υποβάθμισης... 

Σοσιαλισμός είναι ή οριστική υποκατάσταση τών 
εισαγωγών άπό τήν εγχώρια ακρισία. 

Ή δομική είρκτή της σοσιαλιστικής ίεροκρα-

τίας 

«Έκ τοϋ ασφαλούς διατυπώνουμε απόψεις, ενώ 
υστερούμε, λόγω δέους, στην πραγμάτωση τους». 

Θουκυδίδης Α, 120 

«"Ομως βασική προϋπόθεση γιά τήν εφαρμογή μιας 
τέτοιας πιστωτικής πολιτικής εϊναι ή πλήρης κοινω
νικοποίηση τοϋ τραπεζικού συστήματος καί ή πραγ
ματοποίηση θεσμικών μεταβολών όσον άφορα τόν 
έλεγχο τής πίστης αλλά καί τήν προσέλκυση τών απο
ταμιεύσεων... Τό κέντρο τοϋ βάρους όσον άφορα τόν 
έλεγχο τών τιμών πρέπει νά πέσει στην αναμόρφωση 
τών 'Υπηρεσιών κοστολόγησης τοϋ υπουργείου 'Εμ
πορίου... 
...'Αποφασιστικής σημασίας γιά τόν έλεγχο αυτό θά 
είναι ή 'ίδρυση μιας 'Υπηρεσίας Παρακολούθησης 
Διεθνών Τιμών (ολα κεφαλαία!...), σέ συνδυασμό μέ 
τήν ϊδριση κρατικού φορέα εξωτερικού εμπορίου...». 

¡Λάζαρης ('Εξόρμηση 19/7). 

"Αν γιά τό σοσιαλισμό καί τίς εφαρμογές του έγκυρη 
αύθεντί αναγνωρίζουμε εξίσου στους οίκονομέτρες 
καί στή νοικοκυρά, τότε ό Λάζαρης θά έπρεπε νά 
κρατήσει μόνον τήν πρώτη φράση τής ώς άνω παρα
πομπής καί νά διαγράψει τίς επόμενες... Θά έπρεπε 
επίσης νά απεκδυθεί τής προσπάθειας προγραμματι
σμού, όπου δλα είναι προκαθορισμένα, στιλπνά καί 
αμείλικτα σέ τάξη, έκτος ίσως τής αμηχανίας του 
στην αποδέσμευση ή όχι τών επιτοκίων... 

Διότι είναι ολοφάνερο οτι ή φράση αυτή εγκαθι
δρύει τέτοιας πρωταρχικής σημασίας έξω-οίκονομικά 
προαπαιτούμενα, ώστε ολος ό οικονομικός ισχυρι
σμός, όπως καί ή ταξινόμηση τών φάσεων καί τών 
προτεραιοτήτων, μαραζώνουν ώς έωλα... 

Διότι τί σημαίνει «σοσιαλιστικά» ή κοινωνικο
ποίηση τού τραπεζικού συστήματος καί ή πραγματο
ποίηση θεσμικών μεταβολών ώς προς τόν έλεγχο τής 
πίστης; 

Δέν μπορεί παρά νά σημαίνει τά έξης: τήν επομένη 
τής εκλογικής νίκης καλούνται όλοι οί εκπρόσωποι 
τών «παραγωγικών» καί έν ταυτώ άλληλογρονθοκο-
πουμένων τάξεων, νά ορίσουν αντιπροσώπους στό 
σύνολο τού νομισματοπιστωτικού συστήματος. Ταυ
τόχρονα, καί έπί απειλή σοσιαλιστικής ακυρότητας, 
καλούναι ή εφευρίσκονται αντιπρόσωποι τών κομμά
των, όλων τών κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών ταξικά αντιπάλων, έπί ποινή, άλλως, σοσιαλιστι
κής τυραννίας. 

"Ολοι αυτοί συνθέτουν τό όργανο πού θά σκέπτεται 
καί θά συμμετέχει στην λήψη τών αποφάσεων, πού 
πρέπει μόνον ώς απλή επιστασία | νά | συνελέγχειΐ καί 
νά συντονίζει ή όποιου χαρμανιού σοσιαλίζουσα κυ
βέρνηση. 

"Αν όμως συμβούν τά παραπάνω δέοντα καί 
ζέοντα, επειδή ή σοσιαλιστική δεοντολογία ώς προς 
τό «προτσές» τής κοινωνικοποίησης είναι ασφυκτικά 
μόνον αυτή πού ανέφερα, ανελαστική ώς προς «ορ
γανωτικές» υπεκφυγές, ασυμπίεστη ώς προς «ιδεολο
γικές» ταλαντώσεις, άν όμως οί υπεύθυνοι εκπρόσω
ποι αναλάβουν τίς αναπότρεπτα συγκρουόμενες ευ
θύνες τους, τότε πώς ό Λάζαρης αποφαίνεται έμβρι-
θώς καί άμηχάνως περί παντοίων προγραμματισμών 
καί νεφελωδών οργανογραμμάτων; (φράσεις 2 καί 3 
τής παραπομπής). 



Πώς γνωρίζει οτι οί διασκεπτόμενοι καί συναπο-
φασίζοντες θά άρουν κατ' αρχήν τίς διαφωνίες πού 
προκύπτουν άπό τό διαφορετικό τους συμφέρον, καί 
θά επιλέξουν κατ' ανάγκην τό προσχέδιο τού Λά-
ζαρη; 

Ή λύση του διλήμματος δέν είναι λοιπόν οικονο
μική, επειδή ακριβώς τά στοιχεία πού συνθέτουν τό 
πρόβλημα είναι έξω-οικονομικά. 

Δέν θέλω, βεβαίως, νά καταλογίσω κρυψιβουλία 
αστικής καταρτίσεως ή κομματικής ιδιοτέλειας στους 
οίκο .'ομέτρες, πού έδειξαν, στό συνέδριο γιά τή μετά
βαση προς τό σοσιαλισμό, πώς ή δέν είχαν συλλάβει 
τήν όχληρή τούτη γιά τους συλλογισμούς τους αντί
φαση, ή πίστευαν πώς θά τήν έλυναν, καιρού επιτρέ
ποντος, μέ τή μέθοδο τού Γόρδιου δεσμού... Δέν είναι 
ϊσως άμοιρο σημειολογικής βαρύτητας, οτι ό Λάζα-
ρης σέ τρεις φράσεις χρησιμοποιεί τρεις φορές τή 
λέξη έλεγχο, πού καταλήγει, μελαγχολικά, στην έκ
φραση «κρατικός φορέας». Κρατικός φορέας βέβαια, 
τού κράτους όλου τού λαού, όμως... "Ισως... 

Θά είναι όμως ιδιαίτερα άγκυλωτικό γιά τή σοσια
λιστική ευδία, πού μάς ευαγγελίζονται, έάν ή αντί
φαση αύτύ παρακαμφθεί επιδέξια, καταργώντας τους 
εκπροσώπου; ή τήν ανάγκη κλήσης τους ί άν οί εκ
πρόσωποι δέν είναι παρά όλοι οί άνθρωποι τού 
Προέδρου... Προεδρευομένη αγκύλωση... 

Πάντοτε, λοιπόν, «έν τώ έργω μετά δέους έλλείπο-
μεν». 'Ανεξαρτήτως τού οτι «μετ' ασφαλείας δοξάζο-
μεν». Διότι τά προσχέδια έχουν πάντοτε τό έλλιπο-
βαρές τής ζωής. Καί τούτη, εισφέρει τό μή ελέγξιμο 
«δέος»... Δέος, πού φέρνουν στην κοινή πλάστιγγα 
τής πάλης τών τάξεων, όλοι όσοι δέν αναγνωρίζονται 
στό κοινό σχέδιο, ή αναγνωρίζονται ακρωτηριασμέ
νοι. Τό δέος τών διαχειριστών ενώπιον τής δυσχέ
ρειας τού έργου καί τής ανεπάρκειας τους. 

Ή ολιγωρία τών περισσοτέρων οίκονομετρών στό 
Συνέδριο δέν έγκειται, φυσικά, στην αύτόδηλη οικο
νομολογική τους επάρκεια. Αιωρείται συνεχώς, στην 
αίθαλομίχλη τής σημερινής μας σοσιαλίζουσας ασά
φειας, τό αιώρημα ενός τεράστιου θεσμικού πλαι
σίου, τό όποιο θά διαχειρίζεται τήν κατακερματι
σμένη ίσχύ πού εκκρίνει ή ισότητα τών ομοίων. Διότι 
όμοιους θά μάς καταντήσει μιά τέτοια ισότητα, πού 
προιωνίζει ή νεύρωση τής προγραμματικής λεπτολο-
γίας, οπού απουσιάζει ή φαντασία καί ψυχοραγεί ή 
ελευθερία, οπού θά ευημερούν οί αριθμοί καί θά πά
σχουν οί άνθρωποι... 

Δέν είναι παρά έλαφρότης οικονομετρικού διαμε
τρήματος ή πεποίθηση οτι θά συνοικήσουν ίσοβαρώς 
οί αλλεπάλληλες παρασυναγωγές τού έλεγχου τών 
πάντων.καί οί διακοσμητικές «αναπτυξιακές οργα
νώσεις βάσεις», τών οποίων τήν ύπαρξη, τουλάχιστο 
στό Συνέδριο, αγνόησαν ακόμη καί οί γεννήτορες... 

Ποιος είναι, άραγε, ó σοσιαλιστικός συντελεστής 
αμοιβαίας ανάδρασης μεταξύ τών ποικιλώνυμων ορ
γάνων ελέγχου τής οικονομίας καί τής λαϊκής πρωτο
βουλίας; 

Ή σχέση μεταξύ λύκου καί προβάτου... 
Ποιος ό άλληλεπηρεασμός μεταξύ Νομισματικών 

Επιτροπών πού θά ελέγχουν μεγέθη τής τάξεως τών 
10 δισ. δολαρίων καί τής 'Αποκέντρωσης; 

Ή σχέση τού προεντεταμένου σκυροδέματος μέ τό 
«τοπικό χρώμα»... Φολκλόρ... 

Βλέπω αμείλικτα νά εγκαθιδρύεται τό καθεστώς 
τούτο τών απόψεων καί τής ισχύος, διότι τό επιδιώ
κουν οί επαΐοντες καί δέν τό απεύχονται οί αγνοού

μενοι. 'Αλλεπάλληλες τεχνικές επιτροπές θά αναπρο
σανατολίζουν τήν οικονομία, θά έσωστρέφουν τήν 
«εξωστρέφεια», θά χειραγωγούν τό νομισματοπιστω-
τικό σύστημα, θά πηδηγετούν τήν κατανάλωση. Καί 
ανάμεσα στον πολυπλόκαμο οίστρο τής «εξισωτικής» 
ίεροκρατίας, ό λαός ερεθισμένος άπό τή διατυμπανι-
ζόμενη κυριαρχία του καί εξουθενωμένος άπό τήν 
κατ' έπιταγήν εγκράτεια, θά μεταβάλλεται σέ συρ
φετό, ψάχνοντας άγχωδώς τά αγαθά πού τού στερεί ή 
εσωστρέφεια καί έκπλειστηριάζοντας τήν ψυχή του 
γιά τύν ύπεραναπλήρωση τής φτώχειας... 

Σοσιαλισμός είναι ή εξισωτική κάθειρξη λιτότητας, 
πού επιβάλλουν στό λαό οί τά πολλά κρατούντες ίε-
ροφάντες τών «θεσμικών πλαισίων»... 

Ό σοσιαλισμός τής εσωτερικής εξορίας 

«Ή επιστήμη, δυστυχώς, άμα έξέλθη του περιωρι-
σμένον κύκλου τοϋ εφικτού,... δύναται ν' αμφισβή
τηση τό άθλον τής ασάφειας καί εις αυτήν τήν θεολο-
γίαν». 

Έμμ. Ροΐδη, Τά στίγματα 

Ή συγχορδία τών αστυνομεύσεων τών τιμών καί τό 
παρακολούθημα αυτής, δηλαδή οί αλλεπάλληλοι 
ελέγχοντες θεσμοί, δέν είναι παρά τό μέσον μέ τό 
όποιο θά επιτευχθεί ή σοσιαλιστική Καλλίπολις. 

Ή αφετηρία όμως καί κατάληξη, πού υπηρετούν
ται άπό τό μέσον, δέν είναι παρά μιά ιδεοληψία, ή 
οποία, στον κώδικα τής δομικής αλλαγής, αναφέρεται 
ώς αύτόκεντρη ανάπτυξη ή εσωστρέφεια. 

Τό ασαφές όσο καί αχανές αυτό ιδεολόγημα τό 
επικαλέσθηκε ή πλειοψηφία τών εισηγητών, τό ευχή
θηκε ή παμψηφία, υποθέτω, τής εκκλησίας τών πι
στών, καί έμεινε μέχρι τέλους τόσο ερμητικά απρό
σιτο στή λογική, οσο ηδονικά οικείο έμοιαζε νά είναι 
γιά τή μεταφυσική... 

1. Διότι ένώ έδειχνε νά προορίζεται ή εσωστρέ
φεια γιά ευρεία οικονομική χρήση, αμηχανίες τών 
εισηγητών ή δυσπιστίες τών ξένων αναδίπλωναν τήν 
έννοια σέ συγκυριακά προστατευτικά μέτρα, τακτής 
καί πεπερασμένης διάρκειας. 'Υπέρμαχοι τής οικονο
μικής εσωστρέφειας, έν όψει τής αναπόφευκτης απο
ρίας: τί θά γίνει άν αυτό πού κάνουμε εμείς τό κά
νουν καί οί άλλοι;... έσπευδαν νά διακηρύξουν τήν 
πίστη τους στις διαρκείς διαπραγματεύσεις, μήν απο
ρώντας γιά τόν παραλογισμό τής στάσης καί τό ανέ
φικτο τού εγχειρήματος: διακόπτω μέν, επανασυν
δέομαι δέ... χωρίς νά συνδεθώ... 

Καί μέ ολύμπια αταραξία επανέλαβαν ακαταπαύ
στως οτι θά απομονωθούμε εμείς, ζητώντας ταυτό
χρονα άπό τους άλλους νά μήν μας αποκλείσουν καί 
αφού δυναμώσουμε (άχ αυτό τό συγκριτικό πλεονέ
κτημα), θά ζητήσουμε άπό τους άλλους νά δεχθούν 
τήν δική μας ενδυνάμωση, πού είναι βέβαια, αντιστι
κτικά, δική τους αποδυνάμωση... Οί οικονομολόγοι 
αυτής τής τάσης ζητούν προφανώς άπό τους ξένους 
πελάτες καί προμηθευτές μας νά υποκαταστήσουν 
τήν άνιση ανταλλαγή πού καταπιέζει τήν Ελλάδα μέ 
μιά μονομερή ευφυία πού θά λειτουργεί εις βάρος 
τους. 

Κουτόφραγκοι... 
Εισηγητές π.χ. επικαλέσθηκαν τή συμφωνία τής 

ΕΟΚ μέ τή Γιουγκοσλαβία, ώς υπόδειγμα γιά τό 
ακίνδυνο τής ρήξης μας μέ τήν Ευρώπη καί τό βέβαιο 
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της αναδιαπραγμάτευσης. Καί, φυσικά, παρέλειψαν 
νά κατανοήσουν οτι τό καθεστώς τών ποσοστώσεων, 
τό όποιο έπανεγγυήθηκε ή ΕΟΚ, κατ' αρχήν δεν δίνει 
καμιά αυξητική προοπτική καί, βεβαίως καί ασφα
λώς, αναγνωρίζει τό επαχθές προνόμιο νά διατηρήσει 
ή Γιουγκοσλαβία όλες τίς ξεπερασμένες τεχνολογικά 
επιχειρήσεις της, νά συντηρήσει στό έδαφος της όλες 
τίς οχλούσες περιβαλλοντολογικά βιομηχανίες καί ή 
Ευρώπη σέ αντάλλαγμα νά διατηρεί τήν τεχνολογική 
προτεραιότητα καί τήν μή διαπραγματεύσιμη διεισ
δυτική της υπεροχή. 'Ενώ ή 'Ελλάδα μπορεί νά συν
αποφασίζει στίς Βρυξέλλες καί νά συμμετέχει στά 
προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας. 

Τά τρίτω τινί άνισα, μεταξύ των ίσα; 
Καί οί εισηγητές αυτοί λησμόνησαν νά εννοήσουν 

τήν τελευταία καί πολέμου σημαντική λεπτομέρεια: ή 
οικονομική συμφωνία της ΕΟΚ μέ τή Γιουγκοσλάβα 
φαίνεται οικονομική συμφωνία άλλα είναι μιά γεω-
στρατηγική, ιδιότυπη συμμαχία. Τά γεγονότα είναι 
γνωστά τοις πάσι, ακόμη καί στους οικονομολόγους 
τής δομικής αλλαγής. Μέ τό πρόσχημα της οικονο
μίας, ή Ευρώπη εγγυάται τήν ανεξαρτησία τής Γιου
γκοσλαβίας. Επομένως, αποχωρώντας άκκιζομένη ή 
'Ελλάς καί αναζητώντας μιά αναδιαπραγμάτευση, θά 
έπρεπε νά εμφανίσει ένα άνίστοιχης τάξεως συγκρι
τικό, εν προκειμένω γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. 

'Αλλιώς, κινδυνεύει νά μείνει μέ τήν «εσωστρέ
φεια» της στά αζήτητα... 

Έ ξ οΰ καί άβιάστως συνάγεται οτι οι δομικοί οί-
κονομέτρες συνδυάζουν διαλεκτικά τήν ικανότητα 
ορθών υπολογισμών καί εσφαλμένων συλλογισμών... 

2. Συνήθως όμως καί επίμονα ή «εσωστρέφεια» 
ξεχείλιζε μιά νοσταλγία χαμένης αυθεντικότητας καί 
πλημμύριζε ένα μένος χιλιοστών τήν προτεραία τού 
θαύματος... Τό ιδεολόγημα δηλαδή έχει σαφώς ιμπε
ριαλιστικές τάσεις επεκτάσεως πέραν μιας τεχνικής, 
χρηστικής αξίας στην οικονομία. Ή εσωστρέφεια φι
λοδοξεί νά γίνει κανών συμπεριφοράς τών 'Ελλήνων 
καί τάβλα νομοπλαστική τού ελληνικού σοσιαλισμού. 
"Οπου πλέον, μέ μιά μοιραία πλαγιοκατολίσθηση, ó 
έλεγχος τών τιμών γίνεται έλεγχος τής Τιμής, ή αστυ
νόμευση τής αγορανομίας, 'Αστυνομία άπεφθη καί τό 
θεσμικό «πλαίσιο», κοινό δεσμωτήριο. 

'Αψευδές τεκμήριο, ή παρανοϊκή πρόταση παρεμ
βαίνοντος έπιστήμονος, πού ανακοίνωσε περιχαρής 
ότι ή δομική αλλαγή θά δομήσει στίς πολυκατοικίες 
τού μέλλοντος καθιστικά κοινόχρηστα γιά νά συναν-
τιώνται οί ένοικοι καί νά μήν τους απολείπει ή κοι
νωνικότητα! Καί δέν έκάγχασε τό Πανελλήνιον, διότι 
ή όμήγυρις προφανώς δέν τό εξέφραζε... Σ' αυτόν τόν 
πανάρχαιο λαό τής αγοραίας συναναστροφής καί τής 
ανέκκλητης ατομικότητας, μπορώ ήδη νά μαντεύσω 
ποια θά είναι ή τύχη τού κοινοχρήστου σαλονιού, 
υποχρεωτικής διελεύσεως, άπό απόψεως καλλωπι
σμού καί καθαριότητος: θά μοιάσει, σάν δίδυμο 
αδελφάκι, μέ τους γνωστούς κοινούς άπόπατους τών 
άγλαών μας στρατώνων... "Οπου αποδεικνύεται, οτι 
όταν ή επιστήμη «έξέλθη τού περιορισμένου κύκλου 
τού εφικτού» δέν γίνεται απλώς θεολογικά ασα
φής, αλλά καί σαφώς δυσώδης... 

Τό καίριο όμως πλήγμα κατά τής εσωστρέφειας καί 
τής «αύτόκεντρης ανάπτυξης» τό κατάφερε εκείνος 
πού είχε κληθεί γιά νά τους δώσει τό επαναστατικό 
επίχρισμα: ό Παλαιστίνιος εκπρόσωπος! Καί τό 
έκανε εισάγοντας τόν διεθνισμό άπό τή χειρότερη 
πύλη, γιά τους αδιάλλακτους έγκλωβιστές: πλέκοντας 

Κυκλοφορεί 

Αντώνης Μπριλλάκης 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

• ιστορική διαδρομή 
• κρίση 
Φ TTpOOTTliivtv, 

'Εξάντας 

ν η π ι α γ ω γ ε ι ο 

το α ο π ρ α κ ι 

tâêàtaJ ιηϊΐ'ΰ·Μί*Λ 

Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό 
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο «Τό Αστεράκι» 

• Μιά μικρή όαση μέσα στά ΓΟψέντο. 

• Πρόγραμμα μελετημένο. Διδασκαλία καί 
επίβλεψη άπό έμπειρο προσωπικό. 

• Παιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον 
φροντίδαςΊ(αί αγάπης γιά τό παιδί. 

• 'Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε 
γιά τό παιδί σας. 

Βαλσαμώνος 4 καί Ασκληπιού 
τηλ. 6447830 3635419 

Γκόλφω Π. Ευθυμίου 
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το εγκώμιο της σημερινής καπιταλιστικής Ευρώπης! 
Ό Παλαιστίνιος επανέφερε στην αίθουσα τήν 

κοινή λογική, λόγω τής επιτακτικής ανάγκης λογικής 
πού έχει ή παλαιστινιακή υπόθεση, όπως κάθε επα
νάσταση. Καί διαπίστωσε τά παγκοίνως γνωστά, γιά 
όλους όσοι δεν ταυτίζουν τήν έπαναστατικότητα μέ 
τήν άπληροφορησία. 

Δηλαδή: 
1. "Οτι ή Ευρώπη δέν είναι ουραγός των ΗΠΑ καί 

ότι οι αντιθέσεις μεταξύ τους είναι μονίμου, διαρ
θρωτικού χαρακτήρα καί γεωστρατηγικού βάρους. 

2. "Οτι ή Ευρώπη δέν έχει πιά τήν δύναμη νά βλά
ψει τόν Τρίτο Κόσμο. 

3. "Οτι ή Ευρώπη έχει αντιθέτως τήν ικανότητα 
(τεχνολογική) νά βοηθήσει τόν Τρίτο Κόσμο. 

4. Ό τ ι στην Ευρώπη συντελούνται σημαντικές 
εσωτερικές ανακατατάξεις, απόρροια τ0~, ¿σωτερικού 
συσχετισμού τής π # ν η ς τ ω ν τ α ξ έ ω ν . 

-. ν/α η Ευρώπη, δεδομένων των ως άνω, εμφανί
ζεται ως ό έτερος πόλος μιας συσπειρώσεως πού θά 
αντιδιαστέλλεται ως προς τίς δύο υπερδυνάμεις. 

6. Ό τ ι ή Ευρώπη, φυσικός καί μόνος μη ετεροβα
ρής σύμμαχος τού Τρίτου Κόσμου προοπτικά, πρέπει 
νά αποκτήσει τή στρατιωτική της αυτοδυναμία, ώστε 
νά υπάρξει αξιόπιστα ή τρίτη προοπτική, Ευρώπης 
καί Τρίτου Κόσμου... 

"Οταν τέλειωσε ή αγόρευση τού Παλαιστίνιου, όσοι 
άπό τους εσωστρεφείς, «κλύοντες ουκ ήκουον», έγι
ναν όμφαλοσκόποι καί σιγή τάφου επικράτησε... 

Ή δομική κάθειρξη καί ή εσωτερική ύπερορία ενός 
λαού, είπε ó Παλαιστίνιος, δέν είναι τό επαναστατικό 
προτσές... 

Ή τυραννία τής πλειοψηφίας; 

«ΟΙ ηγεμόνες είχαν, κατά κάποιον τρόπο, υλοποιή
σει τή βία • τά δημοκρατικά πολιτεύματα των ημερών 
μας τήν έκαναν νά είναι τόσο διανοητική, όσο καί ή 
ανθρώπινη θέληση τήν οποία θέλει νά εξαναγκάσει. 
'Υπό τήν απόλυτη διακυβέρνηση τον ενός, ό δεσποτι
σμός, γιά νά φτάσει στην ψυχή, χτυπούσε χονδροει-
δώς τό σώμα • κι ή ψυχή, ξεφεύγοντας άπ' αυτά τά 
χτυπήματα, υψωνόταν ένδοξη, υπεράνω του • άλλα 
μέσα ατά δημοκρατικά πολιτεύματα, ενεργεί διαφο
ρετικά ή τυραννία: αφήνει τό σώμα καί πηγαίνει κα
τευθείαν στην ψυχή». 

Τοκβίλ, Ή Δημοκρατία στην 'Αμερική 

Τό συμπόσιο γιά τή μετάβαση προς τό σοσιαλισμό 
έδειξε, κατά πλειοψηφίαν, νά κλίνει αποφασιστικά 
υπέρ τού γύψου τής «αύτόκεντρης ανάπτυξης» καί 
τής μετατροπής τής 'Ελλάδας, άπό αρχιπέλαγος ανοι
χτό στους άνεμους τού κόσμου, σέ σοσιαλιστικό έλος. 
Ή εσωστρέφεια, όπως φάνηκε πασίδηλα στίς 
εξωστρεφείς μεγαλαυχίες των φιλοκαίνων τεχνοκρα
τών, δέν έχει περιορισμένο οικονομικό, τεχνικό χα
ρακτήρα. 

Τού λόγου τό ασφαλές άς μού δοθεί νά καταδείξω, 
εφαρμόζοντας στην εισήγηση τού προέδρου καί τού 
εκτελεστικού γραφείου τού ΠΑΣΟΚ, περί δομικής 
αλλαγής, τους κανόνες τής δομικής σημειολογίας. 
('Εξόρμηση, 19/7: ή όργανωτικοπολιτική εισήγηση 
τού ΠΑΣΟΚ). 

Έστωσαν οί έξης παράγραφος καί φράση: 
Α. «"Οπως πρίν απαιτούσαμε άπό τό Λαό νά οργα

νωθεί στό μαζικό κίνημα καί νά στοιχίσει τίς τάξεις 
τού ΠΑΣΟΚ έτσι τώρα είναι ό Λαός πού απαιτεί άπό 
τό ΠΑΣΟΚ νά βγάλει τή χώρα άπό τά κρίσιμα 
εθνικά, οικονομικά καί κοινωνικά αδιέξοδα καί νά 
ανοίξει τό δρόμο γιά τήν μεγάλη 'Αλλαγή, τό Σοσια
λιστικό Μετασχηματισμό». 
Β. «Τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει δικαίωμα νά αποτύχει». 

Στην πρώτη παράγραφο παρατηρούμε τά εξής: 
1. Τό ρήμα απαιτώ, πού χρησιμοποιείται δυό φορές 

είναι εντόνως δεσποτισμού σημαντικόν. 
2. Οί προστακτικοί τύποι: «νά οργανωθεί», «νά 

στοιχίοει τίς τάξεις τού ΠΑΣΟΚ» είναι σαφείς ώς 
προς τήν ήπιότητα τού σοσιαλισμού πού προδιαγρά
φουν, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τό νοηματικό αποτέ
λεσμα πού δικτυώνει ή συστοιχία των δύο ρημάτων 
«οργανώνω» καί «στοιχίζω^. 

3. Ή συνολική έννοημάτωση τής παραγράφου άρ-
τιώνεται απειλητικά μέ τήν κατάχρηση τών αρχικών 
κεφαλαίων γραμμάτων στά αφηρημένα ουσιαστικά 
«λαός», «αλλαγή» («αλλαγή», πού είναι καί κεφα
λαία καί μεγάλη!), «μετασχηματισμός». Οί έννοιες γί
νονται έτσι απόλυτες δεσποτείες ύπερχρονικής αύτα-
ξίας καί ίεροπρακτικής ασυδοσίας. 

4. Τό συνολικό νοηματικό αποτέλεσμα εμφανίζει 
μία ρυθμική αγωγή αμιγώς καραβανάδικη, ή οποία 
εξευγενίζεται σέ απειλούσα ίεροκρατία τών τά Κεφα
λαία φορούντων, χρησμωδών τής 'Αλλαγής, διότι, εν 
πάση περιπτώσει, τό ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα Λαού καί 
όχι στρατώνας... 

5. Τελευταίο άλλα όχι ελάχιστο: ή ολη ρυθμική οι
κονομία τής παραγράφου, καί λόγω ασφαλώς τού 
στρατοκρατικού συμβολισμού, αναδίδει ώς ηχόχρωμα 
ένα αρειμάνιο άντριλίκι: πανελλήνια πρόσκληση, 
προφανώς, προς τίς απανταχού Έμινέ χανούμ τού 
κινήματος, νά άναρουθουνίσουν άπληστα τήν «μπόχα 
τού άντρούς». Καπετάν-Μιχάλη, είναι όλοι τους παι
διά σου... 
Β. «Τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει δικαίωμα νά αποτύχει». 

Ή ρητορική ύπαλλαγή είναι κλασική καί συνδηλώ-
νει τά εξής δύο: 

1. Τό ΠΑΣΟΚ δέν θά αποτύχει, καί, 
2. Τό ΠΑΣΟΚ δέν θά αναγνωρίσει οτι θά αποτύ

χει. 
Ή συνδήλωση γίνεται απόλυτα σαφής, έάν ή 

φράση συνδυαστεί μέ τήν νοηματική αλυσίδα πού 
συνθέτουν οί ρηματικές ενότητες τής πρώτης παρα
γράφου (εμείς απαιτούμε άπό τόν Λαό - ό Λαός 
απαιτεί άπό μας). Τό ζεύγος είναι κλειστό, είς βάρος 
τού Λαού διότι, παράξενον άλλ' ουχί παράδοξον, δέν 
υπάρχει αντίστοιχη νοηματική άρθρωση, ή οποία νά 
δίνει στό Λαό τή δυνατότητα νά αποτύχει ώς προς 
τήν προτίμηση του προς τό ΠΑΣΟΚ... 

Τυχαίο; 
Τά ώς άνω, έν συνδυασμώ προς τά πτερόεντα έπη 

τών ειδημόνων τού Συνεδρίου, δίνουν μιά γεύση τρι
κυμίας στά χείλη τών Ελλήνων. 

Καί επειδή τό νοηματικό αποτέλεσμα συναρθρώνε
ται στό σύνολο πάντοτε τών δομικών σχέσεων, τών 
έξωγλωσικών, άπό τίς όποιες γεννιέται καί στίς 
όποιες αναπέμπει, πρέπει νά ρωτήσουμε τά εξής: 

Γιατί, σύντροφε Παπανδρέου, τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει 
δικαίωμα νά αποτύχει; 

Έχει καί παραέχει. 'Εδώ -αί τρείς χιλιάδες χρόνια 
έχουν αποτύχει άλληλοδιαοόχως ό Θεμιστοκλής, ό 
Ίέρων, ό 'Αλέξανδρος, 6 Παλαιολόγος, ό Καραϊσκά
κης, ό Βενιζέλος, ό Βελουχιώτης καί ό Παναθηναϊ-



κός, τό σύνολο δηλαδή τών προσώπων καί των θε
σμών πού παραμυθιάζουν τους Έλληνες, αλλά ή άεί-
ζωη Ε λ λ ά δ α αντέχει. 

Ευελπιστώ οτι θά αναρροφήσει, Μισγάγκεια αυτή, 
ειρωνική καί δύσπιστη, διάτρητη καί άσπιλη, συλη
μένη καί ασύλληπτη, πάσης μαγγανείας ιμπεριαλι
σμούς, σοσιαλισμούς καί όσους τοιούτους εσμούς. 

Σύντροφε Παπανδρέου καί σεις σύντροφοι οίκονο-
μέτρες, ξέρουμε όλοι μας οτι ó σοσιαλισμός βαρύνε
ται εδώ καί δύο αιώνες θεωρίας καί εφαρμογής μέ 
μιά συνολική εκτίμηση αποτυχίας, διότι προσπαθών
τας νά απαλλοτριώσει τά αγαθά, κατέληξε στην 
άλωση τών ανθρώπων. 

Ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον οί τά έρυθροπράσινα 
φοροϋντες, οτι ή τρομοκρατία άρχισε στή γαλλική 
επανάσταση μέ τόν αγορανομικό έλεγχο τών «άσσι-
νιά» (χρεογράφων μή αναγκαστικής (!) τότε ακόμη 
κυκλοφορίας). 

Ξέρουμε οτι ή απολυταρχία άρχισε στή Σοβιετική 
"Ενωση μέ τίς επιτάξεις τών δημητριακών. 

Βλέπουμε καθημερινά γύρω μας οτι οί αυτοαποκα
λούμενοι σοσιαλισμοί είναι τερατώδεις Κύκλωπες, 
πού βλέπουν μ' ένα μάτι ο,τι θέλουν νά βλέπουν καί 
στηρίζονται σέ δύο πυρφόρα σκέλη: τήν ανοργάνωτη 
εξαθλίωση τού λαού καί τήν οργανωμένη άνελευθε-
ρία του. 

Δηλώσεις, επομένως, περί τού αδιανόητου τής 
αποτυχίας του ΠΑΣΟΚ μαζί μέ ψιμμυθιωμένες συν
δηλώσεις τών συμβούλων τού Ήγεμόνος, περί αύτό-
κεντρης ανάπτυξης, προδιαγράφουν μιά όαση ελλη
νικού σοσιαλισμού μέσα σέ μιά ελλαδική έρημο... 

Διότι ή τάση καί οί προδιαγραφή της συγκλίνουν: 
σοσιαλισμός μονοκομματικού τύπου. 

'Αντιγράφω άπό τήν 'Εξόρμηση (19/7), τή συ
νέντευξη τού εν άμαρτίαις γηράσαντος καί άνανή-
ψαντος Μπέν Μπελλά, «χαρισματικού ηγέτη τής Αλ
γερίας», όπως γράφει ή Εξόρμηση: 

«'Υπάρχει κάτι τό μοιραίο σ' αυτά τά μοναδικά 
κόμματα. Πολλαπλασιάζουν τίς εξαγορές, αρνούνται 
τά ανθρώπινα δικαιώματα καί τό μοναδικό κόμμα 
καταλήγει τελικά νά γίνει μοναδικό κακό». 

Μού άντιπαρατηρήθηκε, στην παρέμβαση μου στό 
Συνέδριο, οτι τό ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα, άλλα κί
νημα. 'Ομολογώ ότι διδάσκοντας έπί δωδεκαετία 
τους τρεις κλασικούς τής πολιτικής σκέψης, Θουκυ
δίδη, Μακιαβέλλι καί Τοκβίλ, δέν εχω ακόμη αντιλη
φθεί τή διαφορά κόμματος καί κινήματος. 'Εκτός έάν 
υπονοείται οτι τό κόμμα, ώς απόκομμα, τμήμα ενός 
όλου, δέν μπορεί νά «πλαισιώσει» τό σύνολο μιας 
κοινωνίας, τήν οποία προφανώς οί κινηματίες τού κι
νήματος θά προπονήσουν συνολικά, διά καθολικής 
καί αναγκαστικής κινησιοθεραπείας... 

Ό σοσιαλισμός δέν είναι υπόθεση λοιπόν οιωνδή
ποτε κινήσεων, σεμνών ή άσεμνων, οιουδήποτε κινή
ματος, συμπεριλαμβανομένου καί τού λαϊκού. 

Ό σοσιαλισμός δέν είναι κάν υπόθεση απλής 
πλειοψηφίας καί τής επιβολής της στή μειοψηφία. 

Διότι συνιστά μεταφυσικό ολίσθημα τρόμου ση
μαντικό ή διακήρυξη οτι μιά απλή πολιτική πλειοψη
φία καλύπτει ιδεολογικά καί συναισθηματικά καί 
τους άλλους μή προνομιούχους, πού ψηφίζουν αντι
δραστικούς σχηματισμούς λόγω «ψευδούς συνείδη
σης» ή «αλλοτρίωσης». 

Ή «αλλοτρίωση» είναι δυστυχώς ëva δάνειο ιδεο
λόγημα τού νεαρού Μαρξ. άπό τήν έγελιανή διαλε
κτική, τό όποιο αργότερα μάλλον εγκατέλειψε. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Cl D 

•®itf 1Η 
Προσεχείς εκδόσεις 

Τέχνη 
Φερντινάντο Ρεϋνά 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 
Ρόμπερτ Φυρνώ Τζόρνταν 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
Φόλλις Χάρτνολ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
Τζών Τσίλτον 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ 

Παιδαγωγικά 

Ζάν Πιαζε 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ 

Γυναικείο Ζήτημα 

Ομάδας Γυναικών 
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Υ Π Ο Δ Ο Μ Η 
Γ' Σεπτεμβρίου 22, Τ. 5234790. 

Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ O.E. 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 60, ΑΘΗΝΑ - 144 
ΤΗΛ. 36.05.501 & 36.08.550 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 141, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 7, 

ΤΗΛ. 41.16.530 

ΣΤΟ 
ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ 

στό κέντρο του ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 141 

θά βρείτε ο,τι χρειάζεστε γιά τή μάθηση, 
τήν εκπαίδευση, τόν προβληματισμό σας 

• ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΣΤΕ · 
μ' èva σας τηλεφώνημα 

στό 41.16.530 
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Καί είναι εν πάση περιπτώσει ευθείας πλατωνικής 
καί χριστιανικής ιθαγένειας καί έξυπακούει οτι οι 
άνθρωποι δεν ύπείκουν, λόγω ατέλειας, στά «άπει-
κάσματα» των γνησίων ιδεών, οτι μέσα σ' αυτήν τήν 
έκπτωση ó άνθρωπος είναι ό ίδιος άπείκασμα καί 
περιμένει τους βασιλικούς άντρες, τους υιούς φωτός 
καί τους κεντρικούς επίτροπους νά έρθουν νά τόν 
σώσουν. 

Σώσον, Κύριε, τόν Λαόν Σου... 

Σοσιαλισμός: το χνώτο τον Μεγάλου Ρηξικέ

λευθου; 

«...λόγω μεν δημοκρατία, έργω δέ υπό τον πρώτον 
ανδρός αρχή». 

Θουκυδίδης 

«7ο ΠΑΣΟΚ δεν έχει δικαίωμα νά αποτύχει»... 
Τήν έχουμε ξανακούσει, οδυνηρά, τήν κραυγή αυτή 

στους αιώνες πού διατρέχουν τήν απόγνωση τών 
λαών, κάθε φορά όταν Μύστες καί Θαυματοποιοί 
αύθυποβάλλονται, δείχνουν στό λαό ένα «σκιάς 
όναρ» καί διεκδικούν τό χρίσμα της αθανασίας. 

Διότι «εχουσι γνώσιν οι φύλακες», στην πλατωνική 
Καλλίπολη, καί μόνον αυτοί διεκδικούν τό αλάθητο. 
«Υιοί φωτός έσμέν», αύτοδηλώνουν οί μ'ονομανείς 
χιλιαστές του Παύλου, ενοχοποιώντας τόν λαό καί 
συναλλασσόμενοι ως συνεταίροι ήδη μέ τήν εξουσία. 

« Ή επανάσταση δέν θά σταματήσει παρά μέ τήν 
πραγματοποίηση τής ευτυχίας» άνακράζει ό έφηβος 
αρχάγγελος τής Τρομοκρατίας, Σαίν-Ζύστ. 

«Εσείς τά στελέχη, είσαστε οί μηχανικοί τών ψυ
χών», αποφαίνεται ό πρώτος Γραμματέας Ι. Β. Στά
λιν. 

«Σκοτώναμε γιατί μάς τό ζητούσε ή "Ανκάρ"», δη
λώνουν τώρα τά παιδιά τής Καμπότζης, πού τό «κί
νημα τού λαού» όπλιζε, προπέρσι ακόμα, διότι 
έβλεπε στά παιδιά τήν μόνη άσπιλη συνείδηση τής 
σοσιαλιστικής αλλαγής. 

Ή έπαναληπτικότητα τού φαινομένου είναι τόσο 
αδιάλλακτη, όσος καί ό σοςιαλισμός τών «οδηγών», 
«αδιάφθορων», «χαρισματικών ηγετών» καί ποικι
λώνυμων στελεχών, πού επιμένουν νά επιβάλουν τό 
σοσιαλισμό τής μονοσήμαντης ερμηνείας καί τήν ευ
τυχία διά τής βίας. 

Καί τό αποτέλεσμα είναι πάντοτε μονότονα φρι
κιαστικό: Ό λαός αρχικά παραμυθιάζεται μέ τό 
«σκιάς ονα£» καί γαλβανίζεται μέ τήν αδιαλλαξία, 
εναντίον πραγματικών ή εικονικών αντιπάλων καί 
συντρόφων σκεπτικιστών. 

Μοιραία όμως, ή συναποδοχή τών ετεροκλήτων 
διεκδικήσεων καί ή μή συνεκτέλεση τών αντιφατικών 
επιδιώξεων εγκαινιάζει τή μισαλλοδοξία πού φέρνει 
ή διχόνοια καί τίς δηώσεις πού προκαλεί ό γενικευ
μένος τρόμος. 

Καί ή πλειοψηφία ή ή μειοψηφία εκείνη πού νόμισε 
ότι είναι λαός, μαζί μέ τόν πραγματικό λαό, τόν χω
ρισμένο μέσα άπό τίς συνήθειες του καί τόν παγιδευ
μένο στίς ιδιοτέλειες του, συζούν μιά αμοιβαία περί
τρομη συμβίωση. 

Ό λαός υποτάσσεται, περιφρονώντας τους μεγά
λους Ρηξικέλευθους πού τόν κυβερνούν, καί αυτοί, 
ερήμην έλεγχου, άλληλο-ύποβλέπονται, υποτάσσον

τας τήν πολυδιάσπαση τους στον Πρώτο Έξισορρο-
πιστή. 

• 

Τό τρίπτυχο Λαός-Στελέχη-Ηγέτης συνέχεται άπό 
μιά ενδημική κρίση εμπιστοσύνης καί υπονομεύεται 
από τήν άσυμφιλίωτη σύγκρουση τών συμφερόντων: 
στά στελέχη καί τόν αρχηγό προέχει τό αμυντικό 
σύνδρομο τής 'Εξουσίας πού κατέχουν καί θά χά
σουν, στό λαό ή επιθετική προσδοκία τής ελευθερίας 
πού τού στερούν Αυτοί πού τόν πλαισιώνουν κι Αυ
τός πού τόν εμπνέει... 

Κάθε φορά πού απουσιάζει στην πολιτική πρα
κτική ή αποδοχή τού πολλαπλού λαού, πού δέν γίνε
ται δεκτή ή πολυμέρεια στά κόμματα καί στά στελέχη 
καί ή ύπαρξη πολλών ηγετών, κάθε φορά, τό μεταφυ
σικό τρίπτυχο Λαός-Στελέχη-Ήγέτης γέννησε καί θά 
γεννά ένα τριαδικό, τερατόμορφο πολίτευμα πού είχε 
καί θά έχει τά παρακάτω γνωρίσματα: 

1. Τό καθεστώς θά δυσλειτουργεί μέ τήν αυθαιρε
σία τών κομματικών στελεχών καί τήν ασυδοσία αυ
τοσχεδιασμού τών κομματικών τεχνοκρατών, λόγω 
εγκύρου πολιτικού επιμερισμού, πού νά επιτρέπει τήν 
θεσμικά κατοχυρωμένη παρέμβαση άλλων αντιφρο
νούντων πολιτικών φορέων. 

2. Τό καθεστώς θά δυσλειτουργεί, ίεροκρατούμενο 
άπό τήν ύπαρξη καί παρέμβαση τού Μεγάλου 'Αρχη
γού. Ό Πρώτος Ρηξικέλευθος λειτουργεί κατ' αρχήν 
ρυθμιστικά στην έσωκομματική-έσωθεσμική αναρχία 
τών άλληλο-ύπονομευομένων στελεχών. «Χρεώνεται» 
επιπλέον τήν λειτουργία τών 'Αχράντων Μυστηρίων, 
«προς τά έξω», δηλαδή προς τό λαό, ολοκληρώνοντας 
έτσι τή δυσλειτουργική ακαμψία όλης τής κοινωνίας, 
πού τίς έλλογες σχέσεις ισότητας βλέπει νά τίς υπο
καθιστούν τά παρανοϊκά εύχέλαια'τής 'Ιεραρχίας... 

3. Τό καθεστώς θά δυσλειτουργεί μέ τό λαό πού θά 
Εδιωτεύει αμυντικά, διότι οί μεγάλες επιλογές τού 
διαφεύγουν καί τά μικρά μιμοδράματα τόν αφήνουν 
αδιάφορο. 

Ή πολιτική ζωή τού λαού θά εξαντλείται σ' εκείνο 
τό καθημερινό άθλημα όπου οί ιδιώτες, ατομικά, θά 
πρέπει νά προσπορίζονται αυτά πού τους αφαιρεί 
συλλογικά ή ιδεολογική ένδεια τών τεχνοκρατών καί 
ή ιδιοτελής μεροληψία τών γραφειοκρατών. 

Τήν κατ' ιδίαν αυτή έξαχρείωση, πού συνεπάγεται 
ή καθημερινή συναλλαγή, θά τήν συνοδεύει ή γενική 
περιφρόνηση προς τήν πολιτική τού αύτόκεντρου καί 
μονοφυσιτικού αυτού σοσιαλισμού καί ή συστημα
τική υπονόμευση τής αυτοαποκαλούμενης σοσιαλι
στικής πολιτικής. 

Διότι είναι ολοφάνερο πιά, μετά άπό χιλιετηρίδες 
πρακτικής καί σκέψης, πώς μπορεί νά υπάρξει ή 
Καλλίπολις: χωρίς εκχώρηση δικαιωμάτων, χωρίς 
υπεξαίρεση προνομίων, χωρίς μονομερή επιφόρτιση 
υποχρεώσεων. Καί αυτό σημαίνει ότι ή σοσιαλιστική 
καί κομμουνιστική σκέψη καί πρακτική, θεωρία καί 
συνθηματολογία, πρέπει νά εγκαταλείψουν τήν υπα
νάπτυξη τού «μοναδικού» προτύπου, τού «κυρίου 
φορέα», τής «εμπροσθοφυλακής». 

Πρέπει νά εγκαταλειφθεί άπό τους επαγγελματίες 
τής αλλαγής ή νεύρωση τής «μοναδικής αλήθειας» 
καί ή άνεπιστημονική φαντασιοπληξία τών «επιστη
μονικών» καί «διαρθρωτικών» κατηγοριών, προκει
μένου περί πολιτικής. 

Ό σοσιαλισμός δέν θά φέ@ει τό τέλος τής πολιτι-
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κής, όπως θέλησαν οι ουτοπιστές, αλλά τή συνέχιση 
της μέ τά ϊδια μέσα. 

Δηλαδή μέ τήν ίδια αγωνία των ανθρώπων όταν 
κατέχουν τήν εξουσία ή οταν τήν υφίστανται, μέ τήν 
ίδια απληστία για τά θεωρούμενα ως αγαθά, ανεξαρ
τήτως άν είναι υλικά ή άυλα, μέ τήν ίδια αίσθηση 
στέρησης, οχι γιά ο,τι αυτοί οι ίδιοι νομίζουν οτι στε
ρούνται, άλλα γι' αυτό πού θεωρούν οτι γεύονται, 
ερήμην τους, οί διπλανοί τους. 

Παραγνώριση αυτών τών στοιχείων είναι ή εθελον
τισμός πού θά καταλήξει στην τυραννία ή υποκρισία, 
πού τήν έχει ήδη νοερά εγκαθιδρύσει... 

Γι αυτό, πρέπει μέ κάθε τρόπο ή εξουσία νά εμπο
δίζει τήν εξουσία. Γι' αυτό ή πολλαπλότητα τών πο
λιτικών φορέων πρέπει νά συνοδεύεται άπό τήν πο
λυμέρεια στην εξάσκηση καί στον έλεγχο της εξου
σίας. 

Καί πρέπει νά τό εννοήσουν άπαξ διά παντός οί 
επαγγελματίες τής επανάστασης καί οί επιστήμονες 
τής διαρθρωτικής αλλαγής: ή πολιτική, ιδιότητα, εις 
τό διηνεκές, τής κοινωνίας τών ανθρώπων, δεν είναι 
σχέση επιστημονική, πού αλλάζει μέ τά νέα δεδομένα. 
Δέν είναι σχέση διαρθρωτική, πού εξαρθρώνεται ή 
αναδιαρθρώνεται. 

Ή πολιτική είναι σχέση σαρκική. Διότι ενσαρκώ
νονται σ' αυτήν τό άγχος τοΰ άνθρωπου, ως προς τήν 
υπεροχή τού ομοίου του, ή έλλειψη του, ώς προς τήν 
πλησμονή τοΰ ομογάλακτου του. 

Ή σχέση αυτή είναι αμετάλλακτη, άσυρρίκνωτη, 
ασυμπίεστη. Είναι σχέση πανταχού παρούσα εντεύ
θεν καί εκείθεν τής. επαναστάσεως, εντός καί εκτός 
τής αλλαγής. Διότι καί τήν επομένη τού ονείρου τό 
ερώτημα θα ανακύψει αμείλικτο: ποιος είναι αυτός ό 
δμοιός μου, ώς προς εμένα; Τί έχει καί τί είναι, πού 
ενδέχεται νά μήν εχω καί νά μήν είμαι εγώ; 

Αυτή ή ερώτηση επιβάλλει μιά ανυποχώρητη απάν
τηση: επειδή υπάρχει ό ομοιός μου, ή εξουσία δέν 
μπορεί νά είναι μία, ούτε κι ή αλήθεια μία, πού 
καταυγάζει τήν εξουσία καί συνεκπορεύεται μέ τήν 
άσκηση της. 

Οί εξουσίες πρέπει νά είναι τουλάχιστο δύο: του
λάχιστο δύο λαοί, μέσα στό λαό, τουλάχιστο δύο 
κόμματα, τουλάχιστο δύο ηγέτες. 

Ή εξουσία καί δή ή σοσιαλιστική πού δέν θά δε
χθεί τόν οιωνό, όμορφα θά βασιλεύσει μόνη της σέ 
μιά έρημη χώρα... 

Κι ή σοσιαλιστική βασιλεία δέν θά είναι παρά μιά 
πολυαρχία τών στελεχών πού θά μετριάζεται άπό τήν 
απολυταρχία τού Προφήτη καί θά τελματώνεται μέσα 
στή λαϊκή αφασία... 

Σοσιαλισμός δέν μπορεί νά είναι ή αναρχία τής γε

νικής έξαχρείωση'ς, μετριασμένη άπό τήν ειδική βία 
πού θά ασκεί ή σοσιαλιστική εξουσία... 

Ή πείρα πού σέρνουμε όλοι μας είναι πιά στιλπνή 
καί αποφράς. 'Αλίμονο στή χώρα πού ενώ έχει ανάγ
κη άπό σκεπτικιστές, τής τυχαίνουν χαζοχαρούμενοι 
συνθηματολόγοι. 'Αλίμονο στή χώρα πού έχει ανάγκη 
άπό Χείρωνες καί τής προσφέρονται έλαφρολαϊκοί 
Σειληνοί. 

'Αλίμονο στή χώρα πού έχει ανάγκη άπό ήρωες, 
αλίμονο στους ήρωες πού χρειάζονται μιά χώρα, εις 
βάρος τής οποίας θά διαπιστώσουν τόν ηρωισμό 
τους. 

Ζητούμε άπό όλους τους επιτρόπους καί προγραμ
ματιστές τό δικαίωμα νά έπιτροπεύουμε τόν εαυτό 
μας, νά προγραμματίζουμε τίς χαρές καί τίς λύπες 
μας. Νά χτίζουμε τά σπίτια μας όπως θέλουμε καί νά 
καλούμε όσους μάς αρέσουν. Νά διαβάζουμε αυτά 
πού αντέχει ή φύτρα μας καί νά βλέπουμε τήν τσόντα 
πού τραβά ή ψυχή μας. Νά δημιουργούμε καί νά 
απολαμβάνουμε τή ζωή μας όπως μάς κατέβει. 

Ζητούμε συγκοινωνίες ανοιχτές μέ όλους τους ορί
ζοντες, έξωστρέφειες επιχορηγούμενες προς όλους 
τους πειρασμούς καί συνάφειες εύκολες μέ όλες τίς 
ιδέες. 

Ζητούμε τήν έν Πρυτανείω σίτιση μας καί τήν 
έξωση τών Πρυτάνεων... 

'Απαιτούμε αμετροέπεια γιά τους μή προνομιού
χους Έλληνες, τά υλικά μέσα γιά τήν αμετροέπεια 
αυτή ελεύθερα καί προσιτά (τύπος, τηλεόραση κ.λπ.), 
καί ζητούμε λελογισμένη άδολεσχία γιά τους επιτρό
πους, κεντρικούς καί αποκεντρωμένους. (Ή ευλαβική 
τους σιωπή αποτελεί βέβαια όνειρο σοσιαλιστικής 
νυκτός καί οί αυταπάτες· δέν είναι σοσιαλιστική 
αρετή). 

Ή ελευθερία τών ανθρώπων απαιτεί ένα σοσιαλι
σμό τής αποχής: χωρίς οργανωμένες πρωτοπορίες, 
χωρίς άλαλάζοντα στίφη, χωρίς αύτοπροτεινόμενες 
ζητωκραυγές. 

Χωρίς υποβολιμαία λύπη, χωρίς καθορισμένη 
αιδώ. 

Χωρίς Θεό, χωρίς 'Αφέντη. 
Μά τότε, τί ζητούμε άπό μιά σοσιαλιστική κυβέρ

νηση; 
Να κατασκευάσει υπονόμους. 
'Αρκεί, γιά νά αρδεύσουμε τήν «όαση» μας. 
Καί τό "Ονειρο; 
Τό όνειρο θά τό ψαύσουμε μόνοι μας. 

·<?@0· 


