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Οί κομπάρσοι καί oi επαΐοντες 
της πολιτικής 

«Γιά παράδειγμα δέν διαθέτει τά περιθώρια τό ΠΑΣΟΚ νά μην προστρέξει 
στη συνδρομή δυνάμεων της κομμουνιστικής αριστεράς γιά τό χειρισμό των 
πολιτιστικών θεμάτων (τομέα πού στίς μέρες μας έχει προσλάβει τεράστιες 
διαστάσεις) άφοϋ τό κίνημα δέν φαίνεται νά διαθέτει ούτε σοβαρή υποδομή 
οντε κάν τήν κατάλληλη στελέχωση γιά τήν αντιμετώπιση τον». 

Αυτά γράφονται στό σοβαρό ΒΗΜΑ1 διά γραφίδος Βασίλη Πάικου, καί, 
όπως άλλα πολλά, συνιστούν εμπεριστατωμένη πολιτική ανάλυση καί συνάμα 
κατευθυντήρια γραμμή γιά τό μέλλον των δημοκρατικών δυνάμεων στον αγώνα 
τους ενάντια στή δεξιά. 

Έτσι, τή στιγμή πού τό ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στά «πρόθυρα τής εξουσίας» -
όπως διατείνεται τό ίδιο άλλα καί τό ΒΗΜΑ γιά λογαριασμό του - μοιράζον
ται καί οί μελλοντικοί ρόλοι: υπουργεία, γραμματείες, βουλευτιλίκια άπλα ή 
τής Επικρατείας, υποψηφιότητες, πριμοδοτήσεις. Σ' αυτό τό, σύμφωνα μέ τήν 
έκφραση τοΰ συρμού, καλοστημένο «σενάριο», μοιράζονται όχι μόνο οί ρόλοι 
των πρωταγωνιστών αλλά καί τών κομπάρσων. Σίγουρα υπάρχει φροντίδα καί 
γιά τή θέση τών θεατών πού θά πρέπει νά πληρώσουν μέ τήν ψήφο τους τό 
θέαμα τής μεγάλης «αλλαγής». 

Οί κομπάρσοι 

Ό λόγος τώρα γιά τους κομπάρσους. Καί βέβαια πρόκειται γιά τους κομμου
νιστές - αριστερούς τής ανανέωσης πού ορίστηκαν αρμόδιοι γιά τά πολιτι
στικά θέματα. Στην υπηρεσία του λαού καί τοΰ κινήματος, εννοείται: κιθαρω
δοί, μελοποιοί, υμνωδοί, σαλτιμπάγκοι, θεατρίνοι, σινεάστ, εκφωνητές, στιχο-
πλόκοι, καλαμαράδες, κονδυλοφόροι, εμψυχωτές, άναστηλωτές, διακοσμητές, 
προπαγανδιστές, υπεύθυνοι τού καλλιτεχνικού προγράμματος στή φιέστα τής 
αλλαγής, καί σοσιαλμερακλήδες προμηθευτές τερψιλαρυγγίων. 

'Από πολιτική άποψη τό ρεύμα τών κομμουνιστών - αριστερών τής ανανέω
σης, οργανωμένων καί ανοργάνωτων, δέν λαμβάνεται υπόψη. Ούτε φίλοι ούτε 
εχθροί, ούτε σύμμαχοι ούτε αντίπαλοι. Έμπειροι, όμως, καθώς είναι στά 
«κουλτουριάρικα» προορίζονται γιά τήν επάνδρωση τού σκάφους, γράσο γιά 
τό «πέρασμα» τής γραμμής, τζουτζέδες γιά τή διευθέτηση τών προβλημάτων 
πού θά «μπαίνουν» στή νέα κατάσταση. Γιατί, αφού «γιά τό χειρισμό τών πο
λιτιστικών θεμάτων τό κίνημα δέν διαθέτει ούτε σοβαρή υποδομή οντε κάν τήν 
κατάλληλη στελέχωση» τότε θά πρέπει μέ δανεικά κι αγύριστα θαλασσοδάνεια 
νά κάνει τή δουλειά του. 'Αλλά γιατί τό ΠΑΣΟΚ δέν διαθέτει υποδομή καί 
στελέχωση; Γιατί οί άνθρωποι τής κουλτούρας πού λένε, επιστήμονες ή δη
μιουργοί, βρίσκονται μακριά άπό τό κόμμα πού θεωρεί σίγουρη τήν αλλαγή; 
Καί τί σημαίνει γι' αυτήν τή σοσιαλιστική αλλαγή, τήν ποιότητα, τή βιωσιμό
τητα καί τήν ίδια τή δυνατότητα της, αν οί άνθρωποι τής επιστήμης καί τής 
τέχνης δέν εντάσσονται στην πειθήνια κομματική στελέχωση τού ΠΑΣΟΚ; Τά 
ερωτήματα αυτά δέν απασχολούν τόν κ. Πάικο καί ούτε τό ΒΗΜΑ. Δικαίωμα 
τους νά μήν ασχολούνται μέ όλα τά θέματα. Δικαίωμα μας όμως νά θεωρούμε 
οτι τό κύριο πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς σ' αυτά πού εκείνοι λησμονούν. 

Τό ΠΑΣΟΚ, ό Πρίγκιπας·καί ό σοφός 

Τά ερωτήματα αυτά, πού σχετίζονται μέ τήν πολύ μικρή απήχηση τού ΠΑΣΟΚ 
ανάμεσα στους διανοούμενους, θά περίμενε κανείς οτι θά βάραιναν αποφασι
στικά στίς πολιτικές εκτιμήσεις καί τους πολιτικούς χειρισμούς τής υπεύθυνης 
πολιτικής του ηγεσίας. Βέβαια διακηρύξεις γιά τήν ανάγκη συσπείρωσης κ.λπ. 
δέ λείπουν. Ωστόσο σέ μιά έρευνα τής 'Εξόρμησης, δημοσιογραφικού οργάνου 
τού ΠΑΣΟΚ, γιά τό ρόλο τού διανοουμένου στή σύγχρονη κοινωνία2 υποβάλ
λεται ή έξης ερώτηση στους ερωτώμενους: «.Μπορεί καί μέχρι ποιο βαθμό νά 
συμβάλει ό διανοούμενος στην υποβοήθηση τον λαού γιά σωστές πολιτικές 
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επιλογές μέ στόχο ριζικές κοινωνικές αλλαγές;» Ή ερώτηση αυτή (όπως καί 
πλήθος άλλες διατυπώσεις στελεχών του) αποδεικνύει τήν πραγματική αντί
ληψη του ΠΑΣΟΚ γιά τό θέμα πού μας απασχολεί. Καθιερώνεται δηλαδή ένας 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ λαού καί διανοουμένων (λές καί οί διανοούμενοι 
δεν είναι λαός). Ό διανοούμενος θεωρείται στοιχείο εξωτερικό ώς προς τό λαό 
καί όχι ένα άπό τά δομικά στοιχεία τής έννοιας λαός. Κι έτσι, σάν μορφωμένος 
πού είναι, λογίζεται ώς ένοχος γιά τή μόρφωση του καί συνεπώς υποχρεωμένος 
(άν θέλει νά είναι προοδευτικός) νά ξεπληρώσει τήν ένοχη του προσφέροντας 
βοήθεια στό λαό. Κι όχι μόνο θεωρείται στοιχείο εξωτερικό αλλά καί πολιτικά 
ανύπαρκτο αφού καλείται νά «υποβοηθήσει τό λαό, γιά σωστές πολιτικές επι
λογές». Ποιος όμως θά κάνει τίς σωστές πολιτικές επιλογές; Σίγουρα οί εκπρό
σωποι τού λαού πού χρειάζονται τους διανοούμενους νά τους «υποβοηθή
σουν», προφανώς γιά νά μή διαπράξουν μνημειώδεις γκάφες, γιά νά προσφέ
ρουν τίς γνώσεις τους ώς τεχνοκράτες ή μυστικοσύμβουλοι. 'Ακριβώς οπως ό 
κ. Πάικος καί τό ΒΗΜΑ προορίζουν τους κομμουνιστές τής ανανέωσης γιά τά 
πανηγύρια έτσι καί ή 'Εξόρμηση θά αναθέσει στους διανοούμενους ρόλους 
«υποβοηθητικούς». 

Νά λοιπόν πού μιά ορισμένη αντικειμενική δημοσιογραφία εκφράζει καί ε
κλαϊκεύει μιάπολύσυγκεκριμένη|καί ύποκειμενικότατη πολιτική αντίληψη πού 
τόσο ταιριάζει μέ αντίστοιχες γιά τό θέμα του «φορέα τής αλλαγής». Καί ή μιά 
καί ή άλλη θά συμφωνήσουν ότι οί διανοούμενοι, καί πολύ περισσότεροι όταν 
είναι διανοούμενοι καί κομμουνιστές - αριστεροί, χρησιμεύουν μόνο ώς όπα-
δοί-ψηφοφόροι καί διαχειριστές τών πολιτιστικών θεμάτων. Γιά τά θέματα τής 
πολιτικής άς μή γίνεται λόγος. Γι αυτά αρμοδιότητα έχουν τό «Κίνημα» καί ό 
'Αρχηγός του. 

Μέ τά παραπάνω δεν θέλω νά ισοπεδώσω τίς διαφορές πού υπάρχουν 
μεταξύ ανθρώπων πού έχουν ανώτερη μόρφωση καί κείνων πού καταδικάστη
καν στή στοιχειώδη, ανάμεσα σέ κείνους πού δημιουργούν προσωπικό επιστη
μονικό ή καλλιτεχνικό έργο καί κείνους πού δέν δημιουργούν. Ούτε επιτρέπε
ται νά κάνει κανείς οτι δεν βλέπει ότι όντως υπάρχουν διαφορετικοί κοινωνι
κοί ρόλοι, ακριβώς επειδή υπάρχει ό κοινωνικός (καπιταλιστικός) καταμερι
σμός εργασίας πού, κοντά στ' άλλα, έχει δημιουργήσει μιαν ειδική κοινωνική 
κατηγορία, τους διανοούμενους. Μιλάω μόνο γιά μιά γενικευτική καί απλου
στευτική διχοτομία λαός/διανοούμενοι (κεντρικό ιδεολόγημα τού λαϊκισμού 
καί τής αστικής ιδεολογίας) πού ευθέως παραπέμπει στό διαχωρισμό μεταξύ 
Πολιτικής καί Διανόησης. Αυτός όμως ό διαχωρισμός είναι μυθευτικός τών 
πραγματικών σχέσεων καί τών πραγματικών καταστάσεων · στην πολιτική 
πράξη απομονώνει τους ανθρώπους, ανοίγει χάσματα ανάμεσα τους, απαλ
λάσσοντας τους πολιτικούς άπό τήν υποχρέωση νά διανοούνται καί στερώντας 
τους διανοούμενους (καί όχι μόνο τους διανοούμενους) τό δικαίωμα τους στην 
πολιτική. Μήπως λοιπόν οί διαχειριστές τής πολιτικής, οί Πολιτικοί, δέν είναι 
διανοούμενοι, ή μήπως οί ονομαζόμενοι διανοούμενοι βρίσκονται εξω από τήν 
πολιτική; "Η μήπως τό νά είσαι μέσα στην πολιτική σημαίνει αναγκαστικά νά 
είσαι ψηφοφόρος ή «βοηθητικός» τού κινήματος; Τό αντιθετικό αυτό ζεύγος 
τού Σοφού καί τού Πολιτικού, πού πολλοί θεωρητικοποίησαν καί περισσότε
ροι εξυπηρέτησαν, φέρνει στό νοΰ τή γνωστή εικόνα τού Πολιτικού Ηγέτη καί 
τού υποτελούς ειδικού, του Πρίγ.απα καί τού όσφυοκαμψία μυστικοσύμβου-
λου ή γελωτοποιού. 

'Ωστόσο αυτές οί «αθώες» νύξεις γιά τό μέλλον στό πλαίσιο τής πασοκικής 
δημοκρατίας πού προετοιμάζεται μάς υποχρεώνουν νά πάρουμε υπόψη ορι
σμένα πράγματα. Καί πρώτα άπ' όλα ότι κατά τό ΠΑΣΟΚ έναν μόνο ρόλο 
μπορούν νά αναλάβουν οί διανοούμενοι γιατί ενα μόνο ρόλο τους αναθέτει: νά 
συναινέσουν στις δοσμένες πολιτικές επιλογές τής ηγεσίας, νά προσφέρουν τήν 
όση γνώση, ευφυία ή ταλέντο διαθέτουν γιά νά τίς προπαγανδίσουν, νά τεθούν 
στην υπηρεσία τους ώς ιδιότυποι μισθοφόροι, νά τίς δοξολογήσουν, νά δοξο
λογήσουν εκείνους πού κατά τεκμήριο εκφράζουν τή λαϊκή θέληση. 

'Αλλά αν, πάλι, δέν είναι έτσι τά πράγματα, άν άλλες αντιλήψεις πρυτα
νεύουν στό ΠΑΣΟΚ, γιά τίς σχέσεις κόμματος καί τών διαφορετικών κοινωνι
κών στρωμάτων, τότε θά περίμενε κανείς οτι θά είχε εφαρμόσει μιαν άλλη 
πρακτική πολιτικών συνεργασιών καί συμμαχιών όπου ό ηγεμονισμός θά ήταν 
έξ ορισμού άγνωστος καί ή ανάγκη ισότιμης συνεργασίας μέ τίς άλλες πολιτι-
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κές δυνάμεις τού σοσιαλισμού θά ήταν απαράβατος όρος. Όλοι όμως ξέρουν 
οτι αυτό δεν συμβαίνει: συνεργασία με τό ΠΑΣΟΚ σημαίνει σύμβαση προσχω
ρήσεως άνευ ορών. 

'Αλλά tí σχέση έχουν αυτά μέ τό σοσιαλισμό; 

Ή χρησιμοθηρία αυτής τής αντίληψης γιά τό ρόλο τών διανοουμένων, ό έκδη
λος ωφελιμισμός της, έχει έδώ καί πολλές δεκαετίες καταταλαιπωρήσει καί 
αποπροσανατολίσει τό κίνημα του σοσιαλισμού σ' όλο τόν κόσμο. Φαίνεται, 
όμως, οτι στον τόπο μας αυτού τού είδους οί βαρβαρότητες δέν είναι θλιβερό 
μονοπώλιο τού ΚΚΕ. Φαίνεται επίσης πώς πολλοί ακόμη όχι μόνο δέν εναν
τιώνονται άλλα καί αποδέχονται τήν υποταγή σέ πρόσκαιρες πολιτικές σκοπι
μότητες ακόμη κι άπό κείνους πού δέν τσιγκουνεύτηκαν τίς κουβέντες τους γιά 
νά στηλιτεύσουν τά έκτροπα τού σταλινισμού. 

Σύμφωνοι. Έτσι θά συμβεί αν έτσι προτιμούν οί ενεχόμενοι στην περίπτωση. 
'Υπάρχει μάλιστα καιρός, όσοι δέν ξέρουν, νά μάθουν καί μπουζούκι. 'Αλλά 
αυτό δέν είναι αλλαγή, δέν είναι σοσιαλιστικός μετασχηματισμός. 'Αλλάζει 
απλώς ó λόχος τών τυμπανιστών καί τή θέση τών αφερέγγυων καί γεγηρακό-
των παίρνουν άλλοι νεότεροι καί βροντωδέστεροι. Όσο γιά τους κομμουνιστές 
- αριστερούς τυχαίνει νά πιστεύουν οτι ή πορεία προς τήν αλλαγή υπάρχει 
μόνο όταν όλοι οί εργαζόμενοι παίρνουν τήν υπόθεση στού σοσιαλισμού στά 
χέρια τους, όταν όλοι οί άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά καί διαπλαστικά στην 
πολιτική, όταν πολιτική δέν είναι αλλοτρίωση. Πράγμα πού είναι πολύ πιό 
δύσκολο άπό μιά θεαματική εκλογική συγκέντρωση, πολύ πιό περίπλοκο άπό 
μιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί πολύ πιό σύνθετο άπό τό διαχωρισμό 
τών ανθρώπων σέ επαΐοντες τής πολιτικής καί οπαδούς. 

"Αγγελος Έλεφάντης 

O i τακτικοί καθηγητές καί ό "Αγιος Θωμάς 
ò Άκινάτης 

Μιά άπό τίς αποδείξεις γιά τήν ύπαρξη θ ε ο ί πού διατύπωσε ό "Αγιος 
Θωμάς ό Άκινάτης στηρίζεται στό «πρώτο κινούν»: Ή κίνηση υπάρ
χει. Κάθε κινούμενο κινείται χάρη σέ κάποιο άλλο κινούν. "Αν καί 
αυτό τό κινούν κινείται, τότε ή κίνηση του απαιτεί κάποιο άλλο κι
νούν. Καί ούτω καθεξής. Μόνος τρόπος νά αποφευχθεί τό regressus ad 
infinitum είναι ή ύπαρξη κάποιου πρώτου κινούντος. Αυτό τό πρώτο 
κινούν είναι ό Θεός. 

Τώρα, ενώ ή Ό μ ά δ α 'Εργασίας γιά τή σύνταξη τού Νόμου-Πλαίσιο 
πρόβλεπε ώς γενική καί λογικά συνεπή αρχή γιά τήν εξέλιξη τού διδα
κτικού προσωπικού τήν κρίση κάθε μέλους ή υποψηφίου μέλους άπό 
τους όμοιοβάθμους καί ανωτέρους του, ή 'Επιτροπή τών Πρυτάνεων, 
ώς γνήσιος εκφραστής τού σώματος τών τακτικών καθηγητών, διέ
γραψε τή λέξη «όμοιόβαΰμος» καί άφησε τό υπόλοιπο. Δηλαδή ό κα
θένας θά κρίνεται μόνο άπό τους ανωτέρους του. 

Καί τίθεται τό ερώτημα: Ποιος είναι ανώτερος όλων τών ανωτέρων 


