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Μιά απάντηση στον 'Ανδρέα Παππά 
ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ πού ακολουθεί δέν θά 'θελα 

απλώς νά απαντήσω στο άρθρο του 'Αντρέα 
Παππα: «ΠΑΣΟΚ καί εξουσία» (ΑΝΤΙ 151). Γιατί 
διαφωνώ, βέβαια, μαζί του, μόνο πού ή βαθύ
τερη διαφωνία μας δέν άφορα τόσο τις απαν
τήσεις πού δίνει, όσο τόν τρόπο πού θέτει τό 

τοϋ Χρύσανθου Λαζαρίδη 

πρόβλημα. Καί δέν εννοώ τό πρόβλημα πού 
εμφαίνεται στον τίτλο του άρθρου του, αλλά 
έκεϊνο πού πραγματικά επιχειρεί νά απαντή
σει: τι προοπτική έχει ή «μαρξιστική ανανεω
τική αριστερά», που πρέπει νά στραφεί καί τι 
νά ελπίζει από τίς επόμενες εκλογές. 

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ, ομως τήν πρόταση τοΟ Α.Π. Ξεκινάει από μα
κριά - καί κάπως «ανορθόδοξα», όπως θά δούμε - γιά νά καταλή
ξει οτι έμεϊς οι οργανωμένοι καί οί ανεξάρτητοι τοϋ «ανανεωτικού 
χώρου», εμείς οί κομμουνιστές καί γενικότερα οί αριστεροί πού 
δέν είμαστε οϋτε μας εκφράζει τό ΚΚΕ, όπως δέ μας εκφράζει τό 
ΠΑΣΟΚ, πρέπει στις επόμενες εκλογές νά... ψηφίσουμε κριτικά 
ΠΑΣΟΚ. 

ΕΔΩ θά 'θελα νά διευκρινίσω οτι δέν υπάρχει «κριτική υποστή
ριξη» τοϋ ΠΑΣΟΚ στίς εκλογές, οπως δέν υπάρχει κριτική υποστή
ριξη οποιουδήποτε κόμματος. Αυτή ή φράση δέν έχει νόημα. «Ψη
φίζω κριτικά», σημαίνει ψηφίζω. Τό «κριτικά» άφορα τά άλλοθι πού 
θά επιστρατεύσω έκ των υστέρων γιά νά καθησυχάσω τή συνεί
δηση μου. Γιατί, ως γνωστόν, στίς βουλευτικές εκλογές δέν υπάρ
χει δικαιολόγηση ψήφου. 

ΥΣΤΕΡΑ, οπως ξέρουμε, υπάρχουν δυό είδών ψηφοφόροι: αυτοί 
πού ψηφίζουν συνειδητά, διότι εκφράζονται ή έχουν συμφέρον 
άπό τήν ενίσχυση ενός κόμματος, κι αυτοί πού δέν εκφράζονται 
άπό κανένα κόμμα καί διαλέγουν ανάμεσα σ' όλες τίς δυνατές επι
λογές αυτό πού θεωρούν ώς «μικρότερο κακό». Αυτοί οί τελευ
ταίοι έχουν κάθε λόγο νά πιστεύουν ότι τελικά εκβιάζονται έν όψει 
των εκλογών, καί βέβαια πάει πολύ αυτό τόν εκβιασμό νά τόν ονο
μάσουμε «κριτική υποστήριξη», γιά νά τόν καταπιούμε ευκολό
τερα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ πρώτο λοιπόν: 'Ανεξάρτητα αν κάποιοι καταλή
ξουν έτσι ή άλλοιώς νά ψηφίσουν τό ΠΑΣΟΚ, ή πρόταση τοϋ Α.Π. 
ώραιοποεί - αν όχι τίποτε χειρότερο - τήν άνευ όρων υπερψήφιση 
τοϋ ΠΑΣΟΚ, άπ' όσους αριστερούς «δέν έχουν κόμμα νά ψηφί
σουν». Καί τέτοιοι, ώς γνωστόν, είναι πολλοί, οπως πολλοί είναι κι 
αυτοί πού τους διεκδικούνε... 

ΑΛΛΑ ας προχωρήσουμε: Ή πρόταση τοϋ Α.Π. υποτίθεται οτ ι 
άφορα τίς δυνάμεις της «μαρξιστικής ανανεωτικής αριστεράς». 
Στην πραγματικότητα, ομως, ξεκινάει κάπως περίεργα, θέτοντας 
τά έξης δύο προβλήματα: 

Πρώτον: Τί είναι τό φαινόμενο ΠΑΣΟΚ, καί δεύτερον: Τί θά συ
νέβαινε άν τό ΠΑΣΟΚ γινόταν κυβέρνηση. 

ΚΑΤΟΠΙΝ, έχοντας δημιουργήσει τό κατάλληλο περίγραμμα, θά 
επιχειρήσει τό άλμα στό χώρο τής «μαρξιστικής άνενεωτικής αρι
στεράς». Και, βέβαια, ò τρόπος πού 'χει θέσει τό ζήτημα, δέν επι
τρέπει πολλές απαντήσεις: "Αν τό τί θά κάνει ή «μαρξιστική ανα
νεωτική αριστερά» εξαρτάται άπό τί θά συμβεί όταν τό ΠΑΣΟΚ γί
νει κυβέρνηση, τότε ό Α.Π. έχει απαντήσει στό πρόβλημα του, πριν 
κάν τό θέσει ή - σωστότερα - μέ τόν τρόπο πού τό έθεσε. 

Τέλος, άν Ισχύουν πράγματι τά όσα Ισχυρίζεται ó Α. Π., τότε ή 
λύση γιά τήν ανανεωτική αριστερά δέν είναι νά ψηφίσει ΠΑΣΟΚ 
αλλά νά προσχωρήσει στό ΠΑΣΟΚ - έκτος κι αν δέχεται νά περι
οριστεί στό ρόλο τοϋ άπλοϋ ψηφοφόρου. 

Κάποια ερωτήματα πού μόνιμα άποσιωπώνται 

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ομως έχει σήμερα ή αριστερά μέ τό πρόβλημα τής 
εξουσίας; "Η, αλλιώς, τί προοπτική διαγράφεται σήμερα γιά τήν 
αριστερά; Είναι τάχα τόσο προφανές οτι «στό προσεχές μέλλον τό 
ΠΑΣΟΚ θά κληθεί νά κυβερνήσει τή χώρα»; Καί τί θά πει - έπί τέ
λους - «νά κυβερνήσει»; 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αυτά μοιάζουν νά μήν απασχολούν τόν Α.Π. - κι 
όχι μόνον αυτόν άλλωστε. Είναι ανύπαρκτα καί γιά τό σύνολο τών 
αριστερών κομμάτων. Τό ΚΚΕ, πιστεύοντας προφανώς οτι ό παρα
μερισμός τής δεξιάς άπό τό προσκήνιο είναι «έπί θύραις», διακη

ρύσσει σέ κάθε ευκαιρία: ΟΧΙ στην κυβερνητική εναλλαγή - ΝΑΙ 
στην πραγματική Αλλαγή - ΟΧΙ αλλαγή χωρίς τό ΚΚΕ. Τό ΚΚΕέσ. 
έξαλλου, παρά τή δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει, κάνει κι 
αυτό τους δικούς του υπολογισμούς, ποντάροντας στην άνοδο 
τοϋ ΠΑΣΟΚ: άν κατορθώσει νά επιβιώσει στίς επόμενες εκλογές, 
τότε μπορεί μακροπρόθεσμα νά πλασσαριοτεΐ ώς προνομιακός 
σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ, νά αυξήσει τό ρόλο του στά πολιτικά πρά
γματα καί νά κερδίσει μέρος άπό τό χαμένο έδαφος. "Ετσι, λοιπόν, 
τό ΚΚΕέσ. ρίχνει τό βάρος του στην κομματική του οίκοδόμηση, 
άσκεΐ πολιτική «μεγάλου κόμματος» κι «Ισοδύναμου εταίρου τής 
αριστεράς», προαναγγέλλει μιά μακρά περίοδο «ανάκαμψης τής 
ανανέωσης» καί θέτει σάν πρώτο καί μοναδικό στόχο του, τήν εκ
λογή ενός - τουλάχιστον(!) - βουλευτή. 

ΚΑΤΑ κάποιο τρόπο, όλα τά κόμματα τής αριστεράς έχουν χαρά
ξει τήν πολιτική τους, έχοντας κατά νου, καί παίρνοντας «τοις με
τρητοίς», αυτό πού πρόσφατα - καί κατ' επανάληψη - διακήρυξε ό 
κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου: «ΟΙ μέρες τής δεξιάς στην εξουσία είναι 
μετρημένες»! 

"Εδώ, δμως, θά μού επιτρέψει νά αμφιβάλλω... 

Εξουσία καί 'Αριστερά 

ΠΟΛΛΕΣ εικασίες μπορούν νά γίνουν γιά τά ποσοστά τών κομ
μάτων στις επόμενες εκλογές καί τά πιθανά σενάρια πού θά έκτυ-
λιχθοϋν κατόπιν. Γιά τήν ώρα, ομως, ένα είναι βέβαιο: ή δεξιά ΔΙ
ΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ πάνω στίς πολιτικές εξελίξεις καί τήν ΠΡΩ
ΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ στό πολιτικό παιχνίδι. Αυτό, άλλωστε, 
αποδείχθηκε περίτρανα σ' ολόκληρη τή διαδικασία προεδροποίη-
σης - διαδοχής τοϋ αρχηγού της. 

ΒΕΒΑΙΑ, πολλά γράφτηκαν γιά τίς εσωτερικές δυσκολίες, τίς 
προστριβές καί τίς ομαδοποιήσεις στό κόμμα τής Ν.Δ. Καί μεϊς, 
φυσικά, δέν έχουμε κανένα λόγο νά τά αμφισβητήσουμε. Πέρα, 
δμως, άπό τά μπλοκαρίσματα καί τίς πολώσεις πού είναι φυσικό νά 
προκύπτουν σ' αυτές τίς περιπτώσεις, πρέπει στό σημείο αυτό νά 
επισημάνουμε τά έξης: 

α. Έν αναμονή τής προεδροποίησης, κι οσων εξελίξεων συνδέ
θηκαν μαζί της, γιά ένα περίπου χρόνο πάγωσε ολόκληρη ή πολι
τική ζωή- τά πάντα εξαρτήθηκαν, σέ τελευταία ανάλυση, άπό τίς 
επιλογές στίς όποιες θά κατέληγε ό κ. Καραμανλής. ΟΙ πάντες, φί
λοι καί εχθροί του - Ιδιαίτερα μάλιστα οί τελευταίοι - πάσχιζαν νά 
διαβλέψουν τίς αποφάσεις του, νά επωφεληθούν άπ' αυτές, νά 
πάρουν τά μέτρα τους έγκαιρα, νά μήν αίφνιδιαστοϋν... 

β. Τό 'ίδιο τό τελικό αποτέλεσμα τής προεδροποίησης - διαδο
χής, τροποποιεί τους εσωτερικούς συσχετισμούς τής δεξιάς καί τή 
διάταξη τών δυνάμεων της πάνω στην πολιτική σκηνή. Δημιουργεί 
σοβαρά εσωτερικά προβλήματα στό κυβερνών κόμμα, ταυτόχρονα 
ομως ανοίγει τό δρόμο γιά μιά δεξιά, πιό σύγχρονη, πιό ευρωπαϊκή, 
πιό εύέλιχτη καί πάντα καθοριστική συνιστώσα τών πολιτικών μας 
πραγμάτων. 

ΒΕΒΑΙΑ πολύς θόρυβος γίνεται γιά τήν επικείμενη διάσπαση τής 
Ν.Δ. Γιά νά ακριβολογήσουμε, ή προοπτική τής 'Αριστεράς ποντά
ρει σήμερα σέ δύο στοιχεία: στή φυσική φθορά τής Ν.Δ. μετά άπό 
έξι χρόνια συνεχή διακυβέρνηση καί στην προοπτική τής διάσπα
σης της. Πρόκειται, ωστόσο, γιά μιά κάλπικη προοπτική εξουσίας. 
Καί νά γιατί: 

ΠΡΩΤΟΝ: 'Ανεβαίνοντας ό Καραμανλής στην Προεδρία επιφορ
τίζεται ένα ρόλο πολύ ευρύτερο απ' αυτόν πού τυπικά τοϋ ανα
γνωρίζονταν μέχρι σήμερα: Άπό εγγυητής γιά τήν ενότητα τοϋ 
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δουλειά», κλπ., πού συνδέεται πάντα μέ 
την «ταμπακιέρα», πού μπορεί νά περιλαμ
βάνει άπό διευκρινίσεις των «αρμοδίων» 
υπουργών σέ προβλήματα τοπικών... ερά
νων γιά προτομές ηρώων (!) μέχρι αποχε
τεύσεις, γέφυρες, δρόμους, αλλαγή ορίων 
νομών, κλπ. 

ΜΕΣΑ σ' αυτή τήν κομματική πραγματι
κότητα ενδεχομένως ó κ. Ράλλης νά απο
δειχτεί γιά άλλη μιά φορά πολύ όξυνού-
στερος κα'ι αποτελεσματικότερος άπό τόν 
κ. 'Αβέρωφ. Γιά τόν πολύ απλό λόγο οτι ó 
κ. Ράλλης (καί άπό τή θέση του, βέβαια, ώς 
πρωθυπουργού) καταλαβαίνει πολύ καλύ
τερα, πώς ή κομματική άνοδος ταυτίζεται 
μέ τήν κυβερνητική επιβίωση καί επιτυχία. 
Καί φυσικά, ή άποψη του γιά «ήπιο πολιτικό 
κλίμα» δέν εϊναι αποτέλεσμα «κιοτέμα-
τος», οπως υπαινίχθηκε ó κ. 'Αβέρωφ. (Σ' 
ένα σημείο του λόγου του τόνισε οτι «πολ
λοί» κιότεψαν στίς επιθέσεις τών αντιπά
λων). Είναι μιά επιλογή κυβερνητικής καί 
πολιτικής έδραίωσις, μέ μακροπρόθεσμο 
χαρακτήρα, πού καθόλου δέν αποκλείει, 
δμως, τήν έξ επιλογής καί κατά περίσταση 
όξυνση, προς όλες τίς κατευθύνσεις. 

ΕΤΣΙ, ò κ. Ράλλης έχει στην πραγματικό
τητα τά περισσότερα «ατού» στά χέρια 
του, καί, οσα χάνει στίς «παλαμακιστικές» 
αναμετρήσεις, μπορεί νά τά υπερακοντίζει 
καθημερινά στίς πρακτικές οικοδόμησης 
μιας εσωκομματικής επιβολής μέσω τής 
διαχείρισης τής κρατικής εξουσίας, πού, 
ταυτόχρονα, ενδέχεται νά του προσπορί
σει κα'ι ευρύτερα αγαθά. 

ΑΥΤΟ υπαινίσσεται, άλλωστε, μέ σαφή
νεια τό πρωτοσέλιδο τής «Καθημερινής» 
τής Τρίτης 16/6, όπου αναφέρεται ή βε
βαιότητα γιά «Κάποιες προχωρημένες φά
σεις διεργασιών γιά τήν πύκνωση τών τά
ξεων τής "Νέας Δημοκρατίας" καί άπό νέα 
κεντρώα στελέχη» γιά νά συνεχίσει: «'Υπό 
τήν έννοια αυτή, καί εφόσον, βέβαια, ολο
κληρωθούν οι σχετικές διεργασίες, θά 
πρέπει νά προεξοφλούνται σημαντικές 
ανακατατάξεις στίς σημερινές πολιτικές 
δυνάμεις. Ανακατατάξεις πού θά αφήσουν 
ελάχιστες ελπίδες πολιτικής επιβιώσεως σέ 
μεμονωμένες ή περιθωριακές προσπάθειες 
ή θά αποθαρρύνουν νέες» (ή υπογράμμιση 
δική μας). 

Ο ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ αγώνας τής «Νέας 
Δημοκρατίας» έχει οπωσδήποτε πολύ ευ
ρύτερη σημασία καί πρέπει οπωσδήποτε νά 
άφορα ολες τίς προοδευτικές δυνάμεις. 
Γιατί ο'ι εξελίξεις στό βασικό κόμμα πολιτι
κής εκπροσώπησης τής άρχουσας τάξης 
διαμορφώνουν αποφασιστικά τό πλαίσιο 
τών κοινωνικών καί πολιτικών αγώνων, 
επηρεάζουν αντίστοιχα τή στρατηγική καί 
τήν τακτική τών άλλων κομμάτων. 

ΜΟΝΟ σ' αυτό τό πλαίσιο μπορεί νά 
κατανοηθεί ή αλλαγή τακτικής τού ΠΑΣΟΚ 
πού δέν «αποκαλύπτει» τίποτα παραπάνω 
άπ' ο,τι τήν επιβάλλει. Είναι χαρακτηριστι
κό, άλλωστε, οτι γιά πρώτη φορά, ó κ. Πα
πανδρέου, παρά τήν πρωτοφανή σέ σφο
δρότητα επίθεση τού κ. 'Αβέρωφ, δέν 
«έστειλε πίσω τό μπαλάκι», λάθος πού διέ
πραξε έν τούτοις ó κ. Πεσματζόγλου. Κι 
αυτό γιατί, τίποτε άλλο δέν εξυπηρετεί σ' 
αυτή τή φάση τόν κ. 'Αβέρωφ, άπό τό νά 
προβάλει ώς τό μόνο «αντίπαλο δέος» τής 
'Αντιπολίτευσης. Καί καλώντας ó κ. Πεσμα
τζόγλου τόν κ. Ράλλη νά τοποθετηθεί έν

αντι τών δηλώσεων 'Αβέρωφ, τόν επιβαρύ
νει μέ έναν πολύ άχαρο ρόλο καί τόν φέρ
νει σέ ιδιαίτερα δύσκολη θέση. 

ΑΠΟ τήν άλλη μεριά, ένώ ή «Αυγή» καί 
στά ρεπορτάζ καί στά σχόλια της δείχνει νά 
κατανοεί μέ επάρκεια τί συντελείται στή 
«Νέα Δημοκρατία», ó «Ριζοσπάστης» τής 
16/6, έρχεται μέ άρθρο του νά δείξει πώς 
πρέπει ο'ι μαρξιστές νά αντιμετωπίζουν τά 
«τερτίπια» τών αστών: «'Ασφαλώς είναι ευ
διάκριτες οι διαφορές στον τόνο, αλλά καί 
διαφοροποιήσεις Οσον άφορα τήν 'ίδια τή 
γραμμή πλεύσης τής Δεξιάς, μπροστά στά 
προβλήματα πού αντιμετωπίζει. Ταυτό
χρονα όμως, πρόκειται καί γιά ένα κοινό 
παιγνίδι, πού γίνεται σέ δυό ταμπλώ. Ένα 
παιγνίδι πού συνδυάζει τό απλωμένο χέρι 
μέ τίς απειλές. Τό «ναι» μέ τό «όχι». Τά 
«ανοίγματα» μέ τίς «προσπάθειες νά εμφα
νιστούν ο'ι προοδευτικές δυνάμεις αφερέγ
γυες καί χωρίς αρχές. Πρόκειται γιά μιά 
ταχτική πού αποβλέπει νά φέρει σύγχυση 
στό λαό, νά κλονίσει τήν πίστη του στό οτι 
είναι δυνατό σήμερα οι δημοκρατικές -
προοδευτικές δυνάμεις, ν' ανοίξουν τό 
δρόμο γιά τήν αλλαγή». 

ΟΛΟΙ, βέβαια, γνωρίζουμε πώς, σέ «τε
λευταία ανάλυση», καί οι δυό τάσεις έχουν 
τόν 'ίδιο σκοπό, νά διαφυλάξουν, δηλαδή, 
καί νά στερεώσουν τήν καπιταλιστική -
αστική εξουσία. 'Αφού, λοιπόν, «σέ τελευ
ταία ανάλυση», οι δυό τάσεις επιδιώκουν 
τά 'ίδια πράγματα, τί πιό προφανές άπ' τήν 
«ανάλυση» τού Ριζοσπάστη; Τί «μπρόκολα» 
λοιπόν καί τί «λάχανα», αφού τίς ίδιες βι
ταμίνες περιέχουν, τί «μαύρη γάτα» καί 
«άσπρη γάτα», άφοϋ «έκ φύσεως» είναι καί 
οι δυό φτιαγμένες γιά νά πιάνουν ποντίκια. 

ΕΤΣΙ, λοιπόν, τό επιτελείο πού σχεδιάζει 
«τό κοινό παιγνίδι στά δυό ταμπλώ», αφού 
μοίρασε τους ρόλους στους κ. Ράλλη καί 
'Αβέρωφ, είχε τήν πρώτη του αποτυχία 
στην «τακτική πού αποβλέπει νά φέρει 
σύγχυση στό λαό», μιά καί ó «Ριζοσπά
στης», μέ όπλο του τό μαρξισμό επέφερε 
ένα καίριο πλήγμα στή «σύγχυση», αποκα
λύπτοντας τό αιώνιο παιγνίδι τών αστών. 

ΒΕΒΑΙΑ, πίσω άπό όλα αυτά τά προβλή
ματα, πού τά επαναφέρει καί τό 8ο περι
φερειακό συνέδριο τής «Νέας Δημοκρα
τίας» εκκρεμούν τά άλλα μεγάλα καί απο
σιωπημένα, έν πολλοίς, ερωτήματα. Θά 
μπορέσουν ο'ι αριστερές καί προοδευτικές 
δυνάμεις νά απεγκλωβιστούν άπό τήν ανα
ποτελεσματικότητα τους; Θά μπορέσουν 
νά αξιοποιήσουν καί νά βαθύνουν, προς 
άλλες κατευθύνσεις, τή γενικότερη κρίση 
τού ελληνικού αστισμού, οπως εκφράζεται 
καί στό πεδίο τής πολιτικής του εκπροσώ
πησης; Θά θελήσουν καί θά μπορέσουν, 
δηλαδή, νά διαμορφώσουν μιά διαφορετική 
πολιτική εξουσίας; 

ΑΝ ΟΧΙ, τότε θά υποχρεωθούν, πράγμα
τι, νά συμπράξουν στό παιγνίδι τής «εναλ
λαγής», θά περιοριστούν, δηλαδή, ορι
στικά στό πλαίσιο επιλογών τών ηγεμονι
κών μερίδων τής άρχουσας τάξης. 

ΓΓ ΑΥΤΟ, όσο απαραίτητη είναι ή ανά
λυση τών εξελίξεων στον αστικό πολιτικό 
χώρο, όσο αναγκαία είναι ή στάθμιση τής 
σημασίας τών διαφορετικών πολιτικών τα
κτικών πού αναπτύσσονται στους κόλπους 
τής αστικής τάξης, τόσο πιό επιτακτική 
προβάλλει ή ανάγκη γιά μιά θεώρηση όλων 
αυτών άπ' τή σκοπιά τής ταξικής πάλης, 
άπ' τή σκοπιά τής προοπτικής τής αλλαγής. Ι 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ 

ιιροβλήμαια cq£ 

,ΛΕ(Μ\ ΤΡΟΤΣΚΙ 
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ΛΥΠΗ ΜΙΙΡΚΤΟΝ 

συνδικαλισμός και 
ελευθέριες στην ΕΣΣΔ 

ΟΛΓΑ ΣΕΜΙΟΝΟΒΑ 
ΒΙΚΤΟΡ ΧΕΥΝΕΣ 
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κυβερνώντος κόμματος, μετατρέπεται σέ ενοποιητικό στοιχείο 
ενός ολόκληρου συνασπισμού πολιτικών δυνάμεων - όλων αυτών 
πού αποδέχονται καί προωθούν τή φιλευρωπαϊκή εκσυγχρονιστική 
στρατηγική, τήν πολιτική πού ενοποιεί σήμερα ολόκληρο τό συν
ασπισμό εξουσίας καί τείνει νά μετατραπεί σέ νέα «Μεγάλη 'Ιδέα 
γιά τό έθνος». Ό κ. Καραμανλής - καί μαζί του ολόκληρο τό θε
σμικό σύστημα καί ή πολιτική εξουσία τών αστικών δυνάμεων -
αποχτά έτσι μιά πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια ελιγμών καί κινήσεων. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ύπ' αυτές τίς συνθήκες, ακόμα κι αν διασπαστεί ή 
Ν.Δ., αυτό δέν θά σημαίνει δτι τά δυό κομμάτια της θά μοιραστούν 
απλώς τό πενιχρό 42%. Μετά από ένα τέτοιο εσωτερικό ξεκαθάρι
σμα ή συνιστώσα τοϋ κ. Αβέρωφ θά μπορέσει ευκολότερα νά 
διεκδικήσει τό μεγαλύτερο μέρος της άκρας δεξιάς- αντίστοιχα, ή 
συνιστώσα του κ. Ράλλη θά έχει τήν ευχέρεια νά συνεργαστεί στε
νότερα μέ τους κεντρώους σχηματισμούς - πού μόνοι τους άλλω
στε είναι σήμερα λαθρόβιοι - καί νά διεκδικήσει μεγάλο μέρος από 
τό χώρο τοϋ Κέντρου. 

ΕΞΑΛΛΟΥ τό ΠΑΣΟΚ θά πρέπει - μέ τό υπάρχον εκλογικό σύ
στημα - νά ξεπεράσει τό 38% γιά νά μπορεί νά σχηματίσει αυτο
δύναμη κυβέρνηση μέ Ισχνή, βέβαια, πλειοψηφία καί κάτω άπό τή 
δαμόκλειο σπάθη τών υπερεξουσιών του Προέδρου. Πρέπει, λοι
πόν, νά αφομοιώσει ολόκληρο τό χώρο τοϋ Κέντρου - πράγμα έτσι 
κι αλλιώς εξαιρετικά δύσκολο - γιά νά εξασφαλίσει αυτοδυναμία 
λίγων εδρών - άρα επισφαλή, οπως γνωρίζουμε δλοι - καί γιά νά 
σχηματίσει τελικά κυβέρνηση μέ περιορισμένα περιθώρια ελιγμών 
«ύπό τό βλέμμα τού Βούδα». 

ΠΡΑΓΜΑΤΙ, θαυμαστή προοπτική εξουσίας! 
ΜΗΠΩΣ όμως ο,τι δέν κατορθώσει μόνο του τό ΠΑΣΟΚ μπορεί 

νά τό πετύχει συμμαχώντας μέ τό ΚΚΕ; Μήπως αυτή είναι ή πρα
γματική προοπτική εξουσίας πού ανοίγεται γιά τήν 'Αριστερά; 
Πολλοί αυτό ακριβώς πιστεύουν - λαμπρή απόδειξη ότι ό πολιτι
κός ρομαντισμός ευδοκιμεί πολύ στον τόπο μας. Όμως, ό κ. Πα
πανδρέου έχει ρητά αποκλείσει κάτι τέτοιο, τονίζοντας μέ έμφαση 
δτι μόνο ή αυτοδύναμη κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ θά τού επιτρέψει 
νά εφαρμόσει μέ συνέπεια τό πρόγραμμα του. 'Ύστερα, είναι κι οί 
σοβαρές διαφωνίες πού χωρίζουν τά δύο κόμματα σέ μείζονα θέ
ματα (Αίγαΐο, 'Ελληνοτουρκικές διαφορές, Κυπριακό, κλπ.). Τό 
σπουδαιότερο όμως: Μιά συμμαχία ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ, θά περιόριζε όλα 
τά εκλογικά ανοίγματα τοϋ ΠΑΣΟΚ στον Κεντρώο χώρο. 

ΜΙΑ μετεκλογική σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ θά αποψίλωνε τήν εκλο
γική βάση τού ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα αυτή πού έχει κεντρώα προέλευση. 
Γιατί τό κακό δέν είναι δτι τό ΠΑΣΟΚ ανοίχτηκε στό χώρο τού Κέν
τρου - δταν αυτό τό τελευταίο έμεινε ουσιαστικά ακέφαλο. Τό κακό 
είναι δτι αυτό τό άνοιγμα έγινε μ' ολους τους κανόνες τού πολιτικού 
μάρκετιγκ: άφειδής παραχώρηση ύποσχέσεων-καλλιέργεια 
ψευδαισθήσεων-κοινοβουλευτική αναμονή. 'Αλλά, ψήφοι πού κερ
δίζονται έτσι, χάνονται εύκολα. Σέ συνθήκες «κοινωνικής γαλήνης 
καί πολιτικής νηνεμίας, τά συντηρητικά στρώματα πού ψηφίζουν 
ΠΑΣΟΚ, παραμένουν συντηρητικά: δηλαδή επιρρεπή σέ κάθε κινδυ
νολογία, ανέτοιμα νά παρακολουθήσουν τους κραδασμούς μιας 
μεταβατικής κατάστασης· απροετοίμαστα γιά τίς συγκρούσεις πού 
θά προκύψουν στή μεταβατική περίοδο· πρόθυμα νά παλινοστήσουν 
στον συντηρητικό πολιτικό χώρο, στην πρώτη αποτυχία τών προο
δευτικών δυνάμεων. Ό 'ίδιος ό χώρος άπό τόν όποιο τό ΠΑΣΟΚ 
αναμένει τά μεγαλύτερα οφέλη - ο χώρος τού Κέντρου - είναι αυτός 
πού τού αποκλείει τήν σύμπραξη μέ τό ΚΚΕ. "Αλλωστε, οπως θά 
δούμε πιό κάτω, ούτε τό ΚΚΕ θά ήταν πρόθυμο νά υποστηρίζει ως τό 
τέλος μιά τέτοια προοπτική... 

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ τώρα τήν-πιό παρακινδυνευμένη υπόθεση: "Ας 
πούμε ότι έξαφνα τό ρεύμα υπέρ τού ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σάν 
πλημμυρίδα καί - παρά τήν εφαρμογή απλής αναλογικής, πού ώς 
γνωστόν περιορίζει τά ύπερκέρδη τού μεγαλύτερου κόμματος -
καταφέρνει τελικά νά πετύχει απόλυτη πλειοψηφία εδρών καί νά 
σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Περιττό νά τονίσουμε πόσο 
απίθανο είναι κάτι τέτοιο. Γιατί τέτοιες ραγδαίες ανακατατάξεις δέν 
συμβαίνουν, βέβαια, «έκ τού μηδενός». Προϋποθέτουν βαθύτερες 
κοινωνικές αναστατώσεις, ανάπτυξη κοινωνικών αγώνων, ραγδαία 
συνειδητοποίηση μαζών, ριζική ανατροπή κοινωνικών 'ισορροπιών-
πράγματα δηλαδή πού διόλου δέν προσιδιάζουν στή σημερινή κοι
νωνική στατικότητα καί πολιτική ακινησία πού επικρατεί. 

ΑΛΛΑ, τέλος πάντων, άς υποθέσουμε δτι συμβαίνει τό «θαύμα» 
τής αυτοδύναμης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε νά μαστέ σίγου
ροι γιά τό πώς θά επιδράσει ό αστισμός: άντισυσπειρώσεις τής δε
ξιάς κινδυνολογία στά μεσοστρώματα- στεγανοποίηση τών πιό δυ
ναμικών τμημάτων τού κρατικού μηχανισμού· χρησιμοποίηση τών 

προεδρικών υπερεξουσιών γιά τό μπλοκάρισμα τών πιό ριζοσπαστι
κών αποφάσεων της νομοθετικής εξουσίας καί τής κυβέρνησης-
προετοιμασία εφεδρικών λύσεων. Πού θά στηριχτεί τό ΠΑΣΟΚ, κι 
ευρύτερα ή αριστερά, γιά νά εξουδετερώσει αυτές τίς αντιδράσεις; 
Μήπως στίς λαϊκές μάζες - αυτές πού σήμερα παραμένουν πολιτικά 
αδρανείς, Ιδεολογικά απροετοίμαστες καί οργανωτικά ανέτοιμες, 
παγιδευμένες στον κοινοβουλευτικό εφησυχασμό πού τά κόμματα 
τής αριστεράς, χρόνια τώρα, κανοναρχούν; Μήπως στους κομμα
τικούς της οργανισμούς, πού άπό καιρό πιά διεκπαιρώνουν κυρίως 
προεκλογικές καμπάνιες καί φεστιβάλ- μέ εξαιρέσεις,βέβαια,φω
τεινές, άλλα σπανιότατες; Μήπως στά αξιόμαχα στελέχη προη
γούμενων αγωνιστικών περιόδων πού στή μεγάλη τους πλειοψηφία 
έχουν αποχωρήσει άπό τους κομματικούς μηχανισμούς; Μήπως 
στις πρωτοπορίες πού αναδείχνονται σήμερα μέσα άπό τους κοι
νωνικούς αγώνες καί οί όποιες ολο καί μεγαλύτερη απροθυμία 
δείχνουν νά ενταχθούν σέ πολιτικά κόμματα; Ή μήπως δέν είναι 
έτσι; 

Κακά τά ψέμματα: χωρίς κοινωνική δυναμική, ανίκανη νά αφουγ
κραστεί τίς διεργασίες πού συντελούνται στό κοινωνικό υπέδαφος, 
απρόθυμη νά τίς μετασχηματίσει πολιτικά, ή 'Αριστερά μετατρέπε
ται σέ ψηφοσυλλέκτη δυσαρεστημένων, οχι δμως σέ ηγετική - ή, 
πολύ περισσότερο, επαναστατική - δύναμη τής κοινωνίας. Έχει χά-
σειτόν πόλεμο πριν δώσει τή μάχη. Ή προοπτική της είναι νόθα, καί-
τό χειρότερο - επικίνδυνη! 

ΣΕ ΚΑΘΕ περίπτωση, λοιπόν, ό δρόμος προς τήν εξουσία παραμέ
νει κλειστός γιά τήν 'Αριστερά. 'Ανοίγει ομως ό δρόμος γιά κυβερνή
σεις συνασπισμού οπού ρυθμιστικός παράγοντας αναδείχνεται ή 
εκσυγχρονιστική συνιστώσα τής (κεντρο)δεξιάς - τό πιό διορατικό κι 
εύέλιχτο τμήμα τού συντηρητικού πολιτικού κόσμου. Διότι, ακόμα κι 
άν διασπαστεί ή Ν.Δ., ό κ. 'Αβέρωφ δύσκολα θά μπορεί νά αρνηθεί 
τους όρους τού κ. Ράλλη, αν δέν θέλει, βέβαια, νά τόν στρέψει σέ 
συμφωνία μέ τό ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά καί τούτο άν συμβεί, τό ΠΑΣΟΚ δέν 
θά 'χει άλλη επιλογή άπό τό νά συμφωνήσει μέ τους όρους τού κ. 
Ράλλη, άνδέν θέλει νά τόν εξωθήσει σέ συμμαχία μέ τήν άκρα δεξιά. 
Τό πολιτικό παιχνίδι θά γίνει πιό σύνθετο,αναμφισβήτητα»άλλα ή 
διάταξη τών δυνάμεων θά ευνοεί τό εκσυγχρονιστικό κεντροδεξιό 
κόμμα. Έτσι, τό ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό νά συμμετάσχει μελλον
τικά στην κυβέρνηση, άλλα αυτό απέχει πολύ άπό τό νά «κυβερνή
σει». Άσε πού θά 'ναι καί Πρόεδρος ό Καραμανλής... 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ αυτές -πού οί πιό διορατικοί άνθρωποι τής δεξιάς, 
οπως ή κ. Ε. Βλάχου,τίς χαραχτήρισαν δημόσια ώς πρόοδο καί απα
ραίτητη καινοτομία τής πολιτικής μας ζωής - κάθε άλλο παρά απο
δυναμώνουν τή δεξιά. "Αν ρίξουμε μιά ματιά στό διεθνή μας περί
γυρο θά διαπιστώσουμε δτι στά περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ή 
δεξιά, γιά μιά τουλάχιστον δεκαετία, κυβερνά μέ συνασπισμό πολι
τικών κομμάτων, χωρίς νά έχει αμφισβητηθεί η κυριαρχία της ή νά 
έχουν απειληθεί τά συμφέροντα πού εκπροσωπεί. Κι ας μή βολευό
μαστε μέ τό γνωστό άλλοθι: «'Εδώ είναι Βαλκάνια...», γιατί πολλά 
πράγματα έχουν ήδη αλλάξει γύρω μας, κι έμεΐς εξακολουθούμε νά 
αναμασάμε τά συνθήματα τού '58, τού '61, τοϋ '65 καί τοϋ '73... 

ΤΕΛΟΣ,ύπάρχει βέβαια καί τό ΚΚΕ.Τόκόμμααύτό δύσκολα μπορεί 
νά ελπίσει σέ οτιδήποτε περισσότερο άπό τήν απλή αύξηση τής 
εκλογικής του δύναμης. Ό ρόλος του εξακολουθεί νά παραμένει 
περιθωριακός. Στην καλύτερη περίπτωση, φιλοδοξεί νά αποτελέσει 
μοχλό πίεσης γιά κυβερνητικούς χειρισμούς πιό φιλικούς προς τή 
Σοβιετική Ένωση καί τίς 'Ανατολικές χώρες. 'Εξάλλου, μετά τά ανοί
γματα τού Καραμανλή στή Μόσχα καί τίς αντιστάσεις πού πρόβαλε 
στίς Νατοϊκές πιέσεις, τό ΚΚΕ είναι ό τελευταίος πού θά μπορούσε 
νά θέσει σήμερα ζήτημα ανατροπής τής δεξιάς. Μπορεί μάλιστα νά 
πει κανείς, δτι μιά ανεξέλεγκτη άνοδος τού ΠΑΣΟΚ,. μαζί μ' δλα τά 
ζητήματα πού θά έφερνε στην επιφάνεια - Αιγαίο, Κυπριακό, κλπ. -
καί τίς αντιδράσεις πού θά προκαλούσε, θά ανησυχούσε τους Σοβιε
τικούς πολύ περισσότερο άπ' δ,τι ή διατήρηση τών σημερινών ισορ
ροπιών. 'Αντίστοιχη, λοιπόν, είναι καί ή στάση τού ΚΚΕ: νά αφαιρέσει 
δ,τι μπορεί άπ' τά'αριστερά'τοϋ ΠΑΣΟΚ- νά ελέγξει ολες τίς «εστίες 
κοινωνικής αναταραχής» πού θά μπορούσαν νά τροφοδοτήσουν τήν 
απότομη άνοδο τοϋ ΠΑΣΟΚ- νά αναπαράγει τους σημερινούς συσχε
τισμούς- νά βελτιώσει τή δική του θέση. 

ΕΤΣΙ,λοιπόν, ή κοινωνία έχει τίς αντιθέσεις της, ή ταξική πάλη τίς 
συγκρούσεις της, ό καπιταλισμός τήν κρίση του, άλλα μέσα σ' ολο 
αυτό τό σκηνικό - γιά νά πούμε καί τά σύκα-σύκα - ή αριστερά 
σήμερα, κάθε άλλο παρά έχει προοπτική εξουσίας- οί μέρες τής 
δεξιάς, κάθε άλλο παρά μετρημένες είναι, κι οποίος 'ισχυρίζεται τό 
αντίθετο, καί τή σοβαρότητα του προσβάλλει, καί τήν νοημοσύνη 
δσων τόν ακούν, καί τήν ιστορική μνήμη όλων μας... 

ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ή ρίζα τής διαφωνίας μου: άν δεχτούμε δτι ή Δεξιά 
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«έφαγε τά ψωμιά της», άν συμφωνήσουμε οτι πλησίασε ή ώρα της 
αλλαγής, δηλαδή τής Αριστεράς, αν καταλήξουμε οτι«στόπροσε-
χές μέλλον τό ΠΑΣΟΚΘά κληθεί νά κυβερνήσει», τότε πραγματικά, 
δλοι έμεϊς «οί τής μαρξιστικής ανανέωσης» πρέπει νά ψηφίσουμε τό 
ΠΑΣΟ Κ καί-γιατί ό χ ι - νά προσχωρήσουμε κιόλαςΓΑν πάλι άμφισβη-
τουμετή «συνέπεια» τοϋ ΠΑΣΟΚ- καί ταυτόχρονα θεωρούμε τό ΚΚΕ 
«συνεπέστερο», - όπως δυστυχώς κάνουν μερικοί άνανεωτές καί 
μάλιστα από τους επίσημους - δέν ¿χουμε παρά νά ψηφίσουμε ΚΚΕ, 
ενισχύοντας έναν πόλο πίεσης «στα αριστερά» τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

Έτσι ή αλλιώς, ¿φ' δσον ή 'Αριστερά έχει βρεί τό δρόμο προς 
τήν εξουσία κι ετοιμάζεται νά τήν εκπορθήσει, ¿> χώρος τής «μαρ
ξιστικής ανανέωσης» δέν φαίνεται νά 'χει πολύ σημαντικό λόγο 
ύπαρξης, Γιατί, υποτίθεται ότι εκείνο πού γέννησε τόν ανανεωτικό 
χώρο είναι ή κρίση τής 'Αριστεράς, ή κρίση τής πολιτικής Ιδεολο
γίας, τών προτύπων της, ή αδυναμία της νά θέσει τό πρόβλημα τής 
εξουσίας, ή πολιτική της αποτελεσματικότητα, ή ανακύκλωση τών 
λαθών της. 

"Αν όμως, έκτιμήσομε αντίθετα, ότι ol δρόμοι πού οδηγούν στην 
εξουσία είναι σήμερα κλειστοί γιά τήν 'Αριστερά1 ΰν δεχτούμε οτι τό 
προσεχές μέλλον επιφυλάσσει πολύ μεγάλες απογοητεύσεις σέ 
όσους πιστεύουν οτι ή Δεξιά έχει ξοφλήσει1 άν μάλιστα συνεκτιμή
σουμε καί τά πολλαπλά ρήγματα πού κατάφεραν σέ κάθε είδους 
ορθοδοξίες καί μονολιθικότήτες διεθνή γεγονότα, όπως ol εμπόλε
μες συγκρούσεις ανάμεσα σέ χώρες τού «υπαρκτού σοσιαλισμού» 
καί οί «διεθνιστικές θοήθειες» σάν κι αυτή πού δόθηκε στο 'Αφγα
νιστάν, τότε οδηγούμαστε σ' ένα συμπέρασμα εντελώς διαφορετι
κό: οτ ι ή κρίση τής μείζονος 'Αριστεράς καί τών πολιτικών της 
φορέων θά οξυνθεί ακόμα περισσότερο' οτι τά αδιέξοδα της θά 
γίνου ν ακόμα πιό εμφανή· ότι τά φαινόμενα αποδέσμευσης από τόν 
κομματικό της λόγο κι από τά οργανωτικά της σχήματα θά πολλα
πλασιαστούν καί θά γενικευτούν. 

ΤΙ σηματοδοτούν όμως αυτές ol διαπιστώσεις; ΤΙ υποδηλώνει ή 
αδυναμία τής 'Αριστεράς στην 'Ελλάδα νά θέσει πρόβλημα εξου
σίας , ή αναδιοργάνωση κι ó εκσυγχρονισμός τής Δεξιάς, ή κρίση τών · 
πρότυπων του «υπαρκτού σοσιαλισμού», τό βάθαιμα τών διασπά
σεων στους κόλπους τού παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος; 

Τό ιστορικό ζητούμενο 

ΣΤΙΣ σημερινές συνθήκες τείνει νά ξαναγίνει επίκαιρο τό αίτημα 
μιας αύτόχθονης επαναστατικής στρατηγικής στηριγμένης στις 
εσωτερικές επαναστατικές διεργασίες. Αναδείχνεται ξανά τό πρό
βλημα μιας επαναστατικής στρατηγικής πού θά αποδίδει καθορι
στικό ρόλο στη συμμετοχή των μαζών, στην αυτενέργεια τους, στή 
συνειδητή τους δράση, στά ζητήματα πολιτικής δημοκρατίας. 

Μ' ΑΛΛΑ λόγια τίθενται ξανά στην ημερήσια διάταξη τά ζητήματα 
πού ανέδειξε ή διάσπαση τοϋ '68, καί πού τό ΚΚΕ έσ. έσπευσε στή 
συνέχεια νά «κλείσει» μέ τίς μονοσήμαντες καί λαθεμένες απαντή
σεις πού έδωσε, ταυτίζοντας τελικά τήν ανανέωση μέ τήν επαγγελία 
μιας... μετριοπαθούς καί πολιτισμένης 'Αριστεράς. 

ΜΕΤΑ τίς εκλογές μάλιστα, κι οταν οί ψευδαισθήσεις θά καταρ
ρέουν καί θά διαψεύδονται γιά μιά ακόμα φορά, όσοι θεωρούν τή 
δεξιά αντίπαλο εύκολο καί εξουθενωμένο, τά ζητήματα αυτά θά 
προκύψουν μέ οξύτερο τρόπο, θά αγκαλιάσουν ευρύτερες δυνά
μεις καί θά προσλάβουν μαζικές διαστάσεις. Νά τελειώνουμε, λοι
πόν, μέ τά πολιτικά σχόλια ρουτίνας! Κάποτε, επιτέλους, πρέπει νά 
μάθουμε νά διακινδυνεύουμε κάποιες εκτιμήσεις καί νά προετοι
μαζόμαστε έγκαιρα γιά τίς επικείμενες εξελίξεις. 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ τής κομμουνιστικής ανανέωσης τίθεται - ή μάλλον 
τείνει νά τεθεί ξανά στην ημερήσια διάταξη, αλλά μέ ορούς εντε
λώς διαφορετικούς άπ' 6ρ τό '68. Γι' αυτό άλλωστε καί, όπως σω
στά διαπιστώνει ό Α.Π.: «ή οποία άποψη γιά ανασυγκρότηση καί 
νέα δυναμική πορεία διά τού ΚΚΕ έ α , μέσα από τή συσπείρωση 
ολων τών άνανεωτών στους κόλπους του, ούτε πείθει, ούτε "περ
πατάει", οπως είναι φυσικό...». Αυτό άλλωστε τό κατανοούν οί 
πάντες, έκτος από τόν ϊδιο τό ΚΚΕ έσ. 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, λοιπόν, ή έξης αντιφατική κατάσταση: Άπό τή μιά 
μεριά ολοένα καί ευρύτερες δυνάμεις συσσωρεύονται στον λεγό
μενο ανανεωτικό χώρο, συνειδητοποιώντας μέ τόν ένα ή τόν άλλο 
τρόπο τά αδιέξοδα τής μείζονος 'Αριστεράς καί τά ζητήματα πού 
αναδείχνει ή κρίση της. Από τήν άλλη μεριά, τό ΚΚΕ έσ., ó φορέας 
πού διαχειρίστηκε, ώς πρόσφατα, κατ' αποκλειστικότητα τό ανα
νεωτικό εγχείρημα - καί πού φέρει ακέραιη τήν ευθύνη γιά τήν 
αποτυχία του - εμμένει στίς βασικές του επιλογές, επιμένει νά μο
νοπωλεί τήν ανανέωση, ματαιώνοντας τελικά, κάθε διαδικασία σύγ-

κλίσης τών δυνάμεων πού απελευθερώνει ή κρίση τής Άριστερςς, 
κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πολιτικού λό
γου. 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ κι ανένταχτοι τής ανανέωσης πληθαίνουν νέα 
μορφώματα εμφανίζονται αναλαμβάνοντας ή έξαγγέλοντας πρωτο
βουλίες- ή απήχηση τών οσων συμβαίνουν έκεΐ μέσα αρχίζει νά 
αγγίζει καί τά μεγάλα κόμματα τής 'Αριστεράς- υπάρχουν ήδη καί οί 
πρώτοι αντίκτυποι στό μαζικό κίνημα - κίνημα καταλήψεων, θεαμα
τική άνοδος τών ανεξάρτητων σημσπειρώσεων καί τής Β' Πανελλα
δικής στις φοιτητικές εκλογές· παρά τήν «όμογενοποίηση», κάποιες 
διαφοροποιήσεις εμφανίζονται καί μέσα στό ΚΚΕέσ.' ωστόσο, οί 
διαδικασίες γιά τήν συγκρότηση ενός πολιτικού υποκείμενου - μέ 
δλες τις συγκλίσεις, άλλα καί τις διασπάσεις πού αυτό υπονοεί -
βρίσκονται στό σημείο μηδέν, Στό μεταξύ ó χρόνος κυλά. ΟΙ εκλο
γές πλησιάζουν, Καί τά ερωτήματα «περί τού πρακτέου» γίνονται 
ολο καί πιό αγωνιώδη. 01 πιέσεις τού ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ αυξάνουν, 
Καί πολύ φυσικά Ι Ό σ ο ó λεγόμενος άνενεωτικός χώρος παραμένει 
ετερογενής,καί ασυγκρότητος, δσο δέν έχει δική του προοπτική, ol 
εκβιαστικές πιέσεις πού ασκούνται πάνω του θά εντείνονται, γιά νά 
τόν διαλύσουν τελικά, δισκορπίζοντας τά θραύσματα του σ' όλα τά 
σημεία του πολιτικού χάρτη, Καί σ' αυτό ακριβώς πρέπει νά αντιστα
θούμε. 

Χωρίς «διά τούτα» 

ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ αμέσως: Συγκεκριμένα «διά ταύτα» δέν υπάρχουν. Κι 
άν υπήρχαν στίς σημερινές συνθήκες θά 'ταν εγκεφαλικά, άρα 
άχρηστα. Υπάρχουν, ωστόσο, κατευθύνσεις πού μπορούμε νά κινη
θούμε, δσο μας μένει καιρός. Νά ενθαρρύνουμε όσες πρωτοβουλίες 
επανατοποθετούν τά προβλήματα τής ανανέωσης καί άπελευθερώ- • 
νουν δυνάμεις άπό τόν κλοιό τής ίδιότευσης κι άπό τά κομματικά 
στεγανά. Νά προωθήσουμε διαδικασίες ανασυγκρότησης τού ανα
νεωτικού χώρου, αποτολμώντας όλες εκείνες τίς τομές πού είναι 
απαραίτητες γιά νά κερδιθούν ξανά όσες δυνάμεις είναι παροπλι
σμένες κι όσες υίοθετοϋν σήμερα γιά πρώτη φορά τό α'ίτημα τής 
κομμουνιστικής ανανέωσης. Νά εξουδετερώσουμε κάθε αντίσταση 
στίς διαδικασίες σύγκλισης. Νά αναλάβουμε δλες εκείνες τίς πρω
τοβουλίες πού θά εντείνουν τίς διαφοροποιήσεις μέσα στό ΚΚΕέσ. 

Νά απεγκλωβίσουν τελικά τίς δυνάμεις του άπό τήν στείρα καί 
αδιέξοδη προοπτική τής ηγεσίας του, ή τουλάχιστον εκείνες τίς 
δυνάμεις του πού δέχονται μιά αυτοκριτική εξέταση τής πορείας 
τοϋ ΚΚΕέσ. κι απορρίπτουν τό συμφιλιωτισμό προς τό ΚΚΕ. Νά 
ανοίξουμε τελικά μιά προοπτική συγκρότησης ενός αυτόνομου 
πολιτικού υποκείμενου. 

ΜΟΝΟ στό βαθμό πού έχει ανοίξει ó δρόμος γιά μιά τέτοια προο
πτική είναι δυνατός ó εκλογικός συνασπισμός τού ανανεωτικού χώ
ρου καί μόνο έτσι άλλωστε θά χε καί κάποιο νόημα: νά καταγράψει 
όλες εκείνες τίς δυνάμεις πού συνειδητοποιούν σήμερα τά αδιέξοδα 
τής 'Αριστεράς καί συσπειρώνονται στην προοπτική υπέρβασης τής 
κρίσης της. 

Άντί γιά υστερόγραφο 

ΞΕΡΩ, βέβαια, οτι θά βρεθούν διάφοροι μεγαλόσχημοι τής πολιτι
κής πού θά θεωρήσουν οτι όλα α υ τ ά - μιά καί δέν απαντάνε ευθέως 
στό ερώτημα: τί θά κάνουμε στίς εκλογές - είναι τελικά υπόγειες 
διεργασίες πού διόλου δέν επηρεάζουν ή δέν αφορούν τήν πολιτική 
σκηνή. Άλλοίμονο ομως σ' όσους - καί ιδιαίτερα σ' όσους αριστε
ρούς - κάνουν μόνο πολιτική επιφανείας, αγνοώντας τίς κοινωνικές 
διεργασίες πού συντελούνται αθόρυβα, κάτω άπό τά πόδια τους, 
στον ευρύτερο χώρο τής επιρροής τους, μέσα στά 'ίδια τά γραφεί α 
τους... 

ΠΡΕΠΕΙ κάποτε έμεΐς οί αριστεροί, γιά νά ξαναγίνουμε μαρξιστές, 
γιά νά ξανά ανακαλύψουμε τόν Λένιν, τόν Μάο, τόν Γκράμσι-noú ώς 
τώρατούςάποστηθίζαμεή τους απορρίπταμε, άλλα δέν τους κατα
νοούσαμε - νά διευρύνουμε τήν αντίληψη μας περί πολιτικής- νά 
κοινωνικοποιήσουμε τήν πολιτική- νά σταματήσουμε τίς ασκήσεις 
έπί χάρτου πάνω στην πολιτική σκακιέρα πού άλλοι έστησαν κι άλλοι 
διευθύνουν νά αφουγκραστούμε τό κοινωνικό υπέδαφος- νά κατα
νοήσουμε όσες διεργασίες συντελούνται έκεΐ- νά συνδεθούμε μ' 
αυτές καί νά υπάρξουμε στην πολιτική σκηνή, φέρνοντας στην επι
φάνεια αυτές ακριβώς τίς διεργασίες- νά εκπροσωπήσουμε τή δική 
τους δυναμική καί νά ανατρέψουμε τους κανόνες τού παιχνιδιού. Μ' 
άλλα λόγια, νά κάνουμε έπί τέλους Πολιτική κι όχι γκρουπουσκου-
λιάρικα καμώματα ή καντρίλιες αριστερού πολιτικαντισμοϋ. m 
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