
/

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

χια τη
δημιουργία ενός "πολου" συσπείρωσης 

της εκσυγχρονιστικής Αριστερας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ
1. Γενικός Στρατηγικός Στοχος
2. Επιλοχες που έχουν απορριφθει
3. Η "ενεργή" επιλογή

II. 0 ΠΟΛΟΣ
Α. Το ιδεολο^ι κο-πολιτικο στίγμα
5. Η κοινωνική αντιστοιχηση
6. Πρυιιοδεσεις υπόστασης
7. Οι "μορφοποιήσεις"

III. 01 "ΜΟΡΦΕΣ" ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ
θ. 0 Κ.Σ., ως εκφραστής και φορέας "μη-9εσμοποιημενης" μορφής
9. 0 Ομιλος, ως θεσμοποιημενη μορφή του πολου
10. 0 ρολος του Ομιλου
11. Προβλήματα του "δυϊσμού"

IV. 0 Κ.Σ., ΩΣ ΜΗ-ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ
12. Εσωκομματική δραστηριότητα
13. Επιλεκτικές προσε^χισεες
ΙΑ. Επιλογή των "ομοκέντρων κύκλων"
15. Το ηχετικο προφίλ
16. Παράμετροι του ηγετικού προφίλ

V. 0 ΟΜΙΛΟΣ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ
17. 0 Ομιλος και ο Κ.Σ.
18. Το πολίτικο εύρος του Ομίλου
19. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας
20. Πολίτικο και Κοινωνικό ύφος και ήθος

VI. ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. Στελεχωση
22. Τροπος λειτουργίας



ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Μία τη
δημιουργία ενός "πολου" συσπείρωσης 

της εκσυχχρονιστικης Αριστερας

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. 0 γενικότερος στρατηγικός στοχος παραμένει η συμβολή στον
εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Απαραίτητο μέσο κια την 
προώθηση αυτού του στοχου είναι η δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου 
και εκσυγχρονιστικού αριστερού πολίτικου φορέα.

2. Οι επιλογές της προώθησης του μειζονος στρατηγικού στοχου είτε με
προσπάθεια μετεξέλιξης υπαρχοντος πολίτικου φορέα [του ΠΑΣΟΚ], 
οπερ προυποθετει την "καθολική διάδοχη", είτε με τη δημιουργία
ενός εξ'υπαρχης νέου φορέα με τις "κατάλληλες" προδιαγραφές, οπερ
συνεπάγεται την αποχώρηση απο το ΠΑΣΟΚ τώρα, έχουν - και σωστά - 
απορριφθει.

3. Η απομενουσα και "ενεργή" επιλογή είναι η δημιουργία ενός
πολίτικου πολου αναφορας, ο οποίος στην διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου και - ιδίως - σε κάθε "δεδομένη στικμη" θα επηρεάζει αλλα 
και θα μπορεί (εν δυνάμει) να προσελκισει κατα διάφορους - αναλο^α 
με την συγκυρία - τροπους:

- ενα μεγάλο τμήμα του σημερινού ΠΑΣΟΚ,
- ενα σημαντικό τμήμα των δυνάμεων που, συντεταγμένες η μη, 

θα αποδεσμευονται (οχι υποχρεωτικά οργανωτικά) απο την 
σημερινή Αριστερά,

- κοινωνικές (και πολίτικες) δυνάμεις της ευρύτερης Αριστερας 
που έχουν "αποχωρήσει" χωρίς να έχουν περιθωριοποιηθεί, και

- κοινωνικές δυνάμεις που ανήκουν στον χώρο της κοινωνικής 
ανταπόκρισης του πολου [όπως αυτός ορίζεται πιο κάτω, 
σημ.5], αλλα σήμερα είναι εγκλωβισμένες στα συντηρητικά 
κόμματα.

II. 0 "ΠΟΛΟΣ"

Α. Το ιδεολο^ικο-πολιτικο "στίγμα" του ζητούμενου πολου - πολύ γενικά 
και σχηματικά - σήμερα θα μπορούσε να περιγράφει απο τους ορούς 
"δημοκρατική σοσιαλιστική ευρωπαϊκή αριστερά". Οι οροί αυτοί, 
όμως, - ο καθένας ξεχωριστά και ολοι μαζί - χρηζουν σημαντικής 
επεξεργασίας και εξειδικευσης, πρα^μα που αποτελεί και πρωταρχική 
υποχρέωση και καθήκον. Στοιχεία αυτών των επεξεργασιών υπαρχουν 
στα βασικα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί απο τον Κ.Σ. ως σήμερα. 
Αλλα απαιτείται παραπέρα εξειδικευση και συστηματοποιηση αυτού 
του υλικου.
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5. Ο ζητούμενος πολος πρεπει να φιλοδοξεί να βρει κοι νωνι κη 
αντιστοίχηση και ιιαραλληλα να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό:

- των "δυνάμεων της εργασίας", όπως αυτές προσδιορίζονται 
στις "θεσεις",

- των ομάδων "κοινωνικής πρωτοπορεί ας", χωρίς τη φθορά που 
έχουν υποστει οι οροί, και - κατα κύριο λοχο - της νεολαίας 
και της ίηξβΐΙΐΒβηοίβ, και

- των πραγματικών νέων κοινωνικών κινημάτων (γυναικών που 6εν 
είναι "φεμινίστριες", οι κολοβών που δεν είναι 
"αντιδραστικά ουτοπικοί", καταναλωτών που δεν είναι 
"καταναλωτικοί", κλπ) .

6. Για να αποκτήσει υπόσταση ο ζητούμενος πολος θα πρεπει:
- να διαμορφώσει "ηγεμονικό" ιδεολοχικο προσανατολισμό,
- να καταθεσει αξιόπιστη και ρεαλιστική πολίτικη πρόταση,
- να προβάλει και να εκφράζεται απο πολίτικα και κοινωνική

φερεχχυα πρόσωπα (ηχεσια και στελεχη)

7. Ενα πρόσωπό και ο "περιχυρος" του έχουν κάποιο οριο ως προς τη 
δυνατότητα να αναδειχθουν και να λειτουργήσουν ως "πολος", με την 
παραπανω έννοια. Αυτή η δυνατότητα εχει αξιοποιηθει στο maximum 
KaL με ιδιαίτερη επιτυχία ως προς την προς την κοινωνία προβολή 
της. Εχει, όμως φτάσει - αν δεν εχει υπερβει - τα όρια της. 0 
πολος πρεπει πια να αποκτήσει θεσμοποιημενη η/και μη μορφή. Εχει 
ηδη την δεύτερη. Μπορεί και πρεπει πια να αποκτήσει KaL την πρώτη.

III. 01 "ΜΟΡΦΕΣ" ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ

8. 0 Κ.Σ., ως εκφραστής του πολου και - χια κάποιο ακόμα χρονικο
διάστημά - φορέας της "μη-θεσμοποιημενης" μορφής του, θα πρεπει να 
συνεχίσει να αξιοποιει τις ορχανωτικες [και πάλι, θεσμικές η μη] 
δυνατότητες που προσφέρει το ΠΑΣΟΚ χια τη συσπείρωση στελεχών χυρω
απο τις_θεσεις, τις προτάσεις και την πρακτική του. Η προσπάθεια
αυτή θα πρεπει να αναπτύσσεται - παραλληλα με την ευρύτερη 
κοινωνία και τη βάση του ΠΑΣΟΚ - σε ολα τα πεδία οπού θα "παιχτεί" 
η μάχη χια το "νεο ΠΑΣΟΚ" η ... τα "νεα ΠΑΣΟΚ", μετά την αποχώρηση 
του ΑΓΠ. Τρία τουλάχιστον τέτοια πεδία μπορούν να εντοπιστούν:

- η Κεντρική Επιτροπή,
- οι Τομεακες και Περιφερειακές Ορχανωσεις, και
- η Κοινοβουλευτική Ομαδα.

9. Φορέας θεσμοποιημενης έκφρασης και πολίτικης παρουσίας του πολου 
θα πρεπει να είναι ο Ομιλος. Με αυτή την έννοια ο Ομιλος εχει να 
παίξει διπλό ρολο. Απ'τη μια - επισημως - θα είναι χώρος 
διαμόρφωσης πολίτικων θεσεων KaL προτάσεων. Απ'την άλλη - και
ανεξάρτητα απο την οποί α_επιθυμια ____ - θα είναι και θα
αντιμετωπίζεται απ'ολους τους τρίτους ως πολίτικος φορέας. Apa οχι 
μονον οι δημοσίες παρεμβάσεις του αλλα και η πολίτικη φυσιοχνωμια 
και πρακτική του θα είναι αντικείμενα δημοσίας κριτικής.



10. 0 ρολος του Ομίλου ως πολου πολίτικης δράσης και συσπείρωσης θετει 
μερικά προβλήματα που πολύ λι^ο έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. 
Τα κυριοτερα απο αυτα είναι:

- το πολίτικο εύρος που φιλοδοξεί να καλύψει και που 8α 
απεικονίζεται (αλλα και 8α "ερμηνεύεται") απο το στελεχικο 
του δυναμικό,

- το οργανωτικό του σχήμα και οι αντίστοιχες πρακτικές και 
λειτουργίες του, που 8α προσδιορίζουν κρίσιμα στοιχεία του 
εκσυγχρονισμού στο πολίτικο επίπεδο τον οποίο προωθεί και 
ευαγγελίζεται,

- το πολιτικο ύφος και ήθος που 8ελει να επιβάλλει και το 
οποίο εκφράζεται απο το κοινωνικό και πολίτικο προφίλ των 
προσώπων που 8α ενταχθουν σ ’αυτόν - ιδιαίτερα στην πρώτη 
οργανωτική φάση.

11. Αυτός ο "δυϊσμός" εμπεριεχει κίνδυνους αντιφατικοτητας στη
λειτουργία του Κ.Σ. και του Ομίλου, που 8α λειτουργούν σε δυο 
διαφορετικά πλαίσια, με διαφορετικούς ορούς και περιορισμούς. 0 
πρώτος "κάνει πολίτικη" μέσα απο τον κομματικό του φορέα, και 
μαλιστα στο ηγετικό επίπεδο. 0 δεύτερος "απλώς προβληματίζεται" 
και εχει την πολυτελεία να περνει 8εσεις που υποκείνται σε
ασθενέστερους πολίτικους καταναγκασμούς. Η "σύγκρουση" μεταξύ της 
πρακτικής του ενός και των 8εσεων του άλλου δεν μπορεί να
θεωρείται απίθανη. Το πρόβλημα είναι συνυφασμενο ιδίως με θέματα 
που, στις συζητήσεις μας, έχουν θεωρηθεί ως "πιθανα σημεία ρηζης". 
Εκεί η θέση και των δυο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρόβλημα 
δεν εχει εύκολη λύση. Εδω απλώς "τίθεται" #ια να αποτελεσει
αντικείμενο προβληματισμού.

IV. 0 Κ.Σ., ΩΣ ΜΗ-ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ

12. Στο "άτυπο" επίπεδο ο Κ.Σ. θα πρεπει να κινείται αυστηρά μέσα στα 
θεσμικά πλαίσια του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα είναι και μια ενδειξη του 
πολίτικου ήθους του "πολου". Αλλα, με την "νομιμοποίηση" - έστω 
και . . . "βουβών" - τάσεων και λαμβανομενης υποψη και της 
συγκυρίας, που δεν επιτρεπει παληοτερες πρακτικές αποκεφαλισμών 
και "εξωπεταξεων", οι βαθμοί ελευθερίας των εσωκομματικών κινήσεων 
είναι αυξημένοι και ποιοτικά διαφοροποιημένοι.

13. Οι επιλεκτικες προσεγγίσεις στελεχών - και στα__τρία επίπεδα που
προσδιορίζονται στο σημ.θ παραπανω - στη βάση και των τριών 
κείμενων που κατατέθηκαν στο Συνέδριο αποτελούν οχι μονον μια νεα
δυνατότητα αλλα συνιστουν__ υποχρέωση και ενδειξη__ πολίτικης
συνέπειας.

ΙΑ. Η "επιλεκτικοτητα" ως προς τις εσωκομματικές συσπειρώσεις είναι 
λο^ικο να παρουσιάζει δυσκολίες. Τα οποία κριτήρια προσκρούουν στο 
οτι η σύνθεση του στελεχικου δυναμικού του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη. 
Εν πολλοίς είναι αποτέλεσμα των ^νωστων διαδικασιών επίλογων και 
απομακρύνσεων καθώς και της απόσυρσης αξιόλογων στελεχών λο#ω
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απογοήτευσής. Ετσι., η χρηση "αυστηρών" κριτήριων μπορεί να αποβει 
πολίτικα αναποτελεσματική. Ενω, απ'την άλλη, η αποδοχή ελαστικών 
κριτήριων κινδυνεύει να μεταφερει προβληματικότητες πρακτικής αλλα 
και "εξωθεν I μη ] καλής μαρτυρίας" στον νεο "πολο". Η επιλοχη 
των "ομοκέντρων κύκλων", ασκούμενη με ιδιαίτερη προσοχή και 
διακριτικότητα, είναι δυνατόν να συνδυάσει την πολίτικη 
αποτελεσματικοτητα, ως προς τη μεγιστοποίηση του τμήματος του 
ΠΑΣΟΚ που θα επηρεαστεί και τελικά θα προσελκιστει απο τον πολο, 
με την αποφυχη συμβιβασμών που θα διακυβευαν τη φυσιογνωμία και 
την ευρυτερη κοινωνική απηχηση-του.

15. Η αλλαγή της πρακτικής και του προφίλ του Κ.Σ. "επι το 
η^ετικοτερον" ίσως να είναι ηδη καθυστερημένη. 0 πολος, υπο τους 
σημερινούς ορούς του πολίτικου παιχνιδιού, πρεπει να 6ίαθετεί - η 
να διαθετει "και" - ορατο "πρωθυπουρχο". Δεν αρκεί - ως θα εδει - 
να διαθετει ενα αξιόπιστο κυβερνητικό προχραμμα και επαρκες - 
ποσοτικά και ποιοτικά - στελεχικο δυναμικό.

16. Η δημιουρχια του ηχετικου προφίλ στηρίζεται στην επιλοχη:
- των θεμάτων στα οποία χινονται δημοσίες παρεμβάσεις,
- των "συνομιλητών", [μέσα και εξω απο το ΠΑΣΟΚ],
- του χρονου, και
- του τροπου παρέμβασης.

Για όλες αυτές τις παραμέτρους χρειάζεται διαμόρφωση συγκεκριμένων 
επιμερους τακτικών επίλογων, οι οποίες να αποτελούν τον . χενικο —  
τουλάχιστον - κανόνα που θα ισχύει και χια την κατάρτιση 
μεσοπρόθεσμων προχραμματων δραστηριότητας αλλα και χια την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναχκων που θα διαμορφώνει η συγκυρία.

V, 0 ΟΜΙΛΟΣ. ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΟΥ

17. Είναι αδύνατον να "αποσυνδεθεί" ο Ομιλος απο τον Κ.Σ. και υπάρχουν 
ισχυρές αμφιβολίες *ια τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας επιλοχης. 
Και τούτο οχι μονον χια λοχους δεοντολογίας και πολίτικης ηθικης η 
Βίατι "6εν θα πείσει κανένα". Η μη συμμέτοχη του στα οποία 
"όργανα" του Ομίλου, χια κάποιο διάστημά, ίσως λύνει μερικά 
"πρακτικά" προβλήματα και του Ομίλου και του Κ.Σ., αλλα δεν μπορεί 
να διαρκέσει χια μεγάλο χρονικο διάστημά, που είναι συναρτημενο με 
την ευρυτερη πολίτικη συγκυρία. Είναι και αυτό ενα θέμα που πρεπει 
να αντιμετωπιστεί σύντομα.

18. Το πολίτικο εύρος του Ομίλου - ιδιαίτερα στην πρώτη του 
εμφάνιση που θα αποτελεί αντικείμενο διεξοδικης διερευνησης απο 
τον Τύπο και την κοινή ^νωμη - θα σηματοδοτείται απο τα πρόσωπα 
που θα συμμετασχουν στην ίδρυση και την πρώτη πλαισίωση του. Η 
διακήρυξή και τα αλλα ιδρυτικά του κείμενα θα αποδειχθουν, 
δυστυχώς, μάλλον δευτερευοντα και "ολως επικουρικά" στοιχεία. Για 
τη σύνθεση των πρωτων καταλογών των ιδρυτικών - πέραν των ”13" - 
και σε συμβατικούς ορούς της τρέχουσας πολίτικης πραγματικότητας, 
προτεινεται :



-  να συμμετέχουν πρόσωπα απο ολόκληρη αν είναι δυνατόν την 
Αριστερά, με το κύριο βάρος - όπως είναι φυσικό - σε 
εκείνους που βρίσκονται στον ευρυτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ και 
στους ανενταχτους,
[ σηματοδότηση του πολίτικου ευρους ]

- να μην συμμετέχουν στην ίδρυση του Ομίλου επώνυμα κομματικά 
στελεχη κανενος κόμματός, ούτε η ιδίως του ΠΑΣΟΚ,
ί σηματοδότηση της "ανεξαρτησίας" απο κομματικούς
μηχανισμούς και ιδίως απο το επίσημο ΠΑΣΟΚ ]

- να συμπεριλαμβανονται · και πρόσωπα που ζουν και δρουν στην 
επαρχία καθώς - "λελογισμένα" - και στο εξωτερικό.
ί σηματοδότηση της "εθνικής" εμβελεεας της προσπάθειας ]

19. Το ορχανωτικο σχήμα και οι αρχές λειτουργίας του Ομίλου πρεπει να 
αντικατοπτρίζουν - προσαρμοσμένες στην κλίμακα και τις 
λειτουργικές αναχκες ενός Ομίλου Προβληματισμού - τις αρχές 
δημοκρατικοτητας που προωθούν και ευαγγελίζονται τα μέλη του χια 
την κοινωνία. Εχει γραφτεί πως "είναι αδύνατη η προαχωχη της 
δημοκρατίας (η η κοινωνικοποίηση της κοινωνίας) απο ενα φορέα που
δεν μπορ ει να λεπουρχ ησει___ δημοκρατικά ο ίδιος (η να
κοινωνικοποιήσει τον εαυτό του)." 0 Ομιλος πρεπει να κάνει αυτή 
την αρχή κεντρικό σύνθημα και πρακτική του, χωρίς όμως αυτό να 
απονευρώνει τη δραστηριότητα του και απο "Ομιλο ανάπτυξης 
Προβληματισμού" να τον κάνει "Ομιλο ατερμονων συζητήσεων". Δεν θα 
πρεπει, ωστοσο, να διαψύχει πως ένας Ομιλος Προβληματισμού εχει 
μεχαλυτερες απαιτήσεις "δημοκρατικής ανοχής" απο ενα κομματικό 
φορέα.

20. Οπως σημειώθηκε και πιο πάνω Ισημ.17], ο Ομιλος - ιδίως στα 
πρώτα του βήματα και πριν δώσει σαφή δειχματα χραφης αλλα και μέσα 
στο κλίμα πολίτικης αναξιοπιστιας που επικρατεί - θα 
αντιμετωπιστεί κυρίως με την μέθοδο της "διύλισης" των ονομάτων 
που θα δηλώνουν συμμέτοχη. Το πολίτικο και κοινωνικό ύφος και 
ήθος αυτών των προσώπων θα είναι καθοριστικά στοιχεία της 
κοινωνικής ανταπόκρισης που θα βρει ο ίδιος ο Ομιλος. Για τούτο 
προτεινεται ο περιορισμός του αριθμού των ιδρυτικών μελών [κύκλος 
των "75"] σε επίπεδα που θα είναι δυνατή η εφαρμοχη αρκετα 
αυστηρών κριτήριων. Το οποίο πολίτικο "κέρδος" αναμένεται απο την 
ανακοίνωση μακροσκελών καταλοχων μπορεί να "ισοφαριστει" απο το 
"κοστος" που θα προκυψει με μονο τον σχολιασμό [συνήθως 
κακεντρεχή] που επιφυλλασσει η κοινωνία μας χια τα μέλη της, ακόμη 
και αν δεν υπαρξουν συχκεκριμενες "αστοχίες". Αλλωστε ολοι εχουμε 
κάποιες "χκριζες" πτυχές στην προσωπική μας ιστορία και/η 
προσωπικές αντιπάθειες στους επαχχελματικους, πολίτικους η 
κοινωνικούς χώρους απο τους οποίους εχουμε περάσει. Απο εκεί και 
πέρα οσο μακροσκελεστερος είναι ο καταλοχος τοσο μεχαλωνουν οι 
πιθανότητες "αστοχίας".



VI ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

21. Ο Ομιλος - πέρα απο τα πρόσωπα που 8α του προσδιορίζουν το 
πολίτικο και κοινωνικά του προφίλ αλλα που στην πλειοψηφια τους 
δεν έχουν διαθέσιμο χρονο - πρεπει να πλαισιωθεί απο την αρχή με 
μικρο/μεσαια στελεχπ. Τα στελεχπ αυτα, απ'τη μια, θα στηρίξουν τις 
δραστηριότητες του Ομίλου στο πρακτικό επίπεδο και απο την άλλη 
είναι "εν δυνάμει" φορείς νέων ιδεών, νέων προτάσεων και νέας 
προοπτικής.

22. Τέλος, ο Ομιλος δεν πρεπει να προσπαθήσει - απο ενα σημείο και 
μετά - να λειτουργήσει "φτηνά". Ισως το πρώτο βήμα προς τον 
εκσυγχρονισμό να είναι η αποδοχή μιας διαφορετικής αντίληψης *ια 
τον τροπο πρακτικής λειτουργάς. Η οικονομική συμβολή σε μια 
προσπάθεια είναι το ελάχιστο δείγμα στράτευσης στην ιδέα που η 
προσπάθεια αυτή υπηρετεί . Πρόταση *ι.α τα θέματα αυτα συνοδεύει 
τούτο το σημείωμα.


