
Ε /  ίναι κοινό μυστικό ότι σημαντι
κός άριθμός στελεχών τής έκτος 
ΠΑΣΟΚ Αριστερός, έχουν άναλάβει 
υπεύθυνες πολιτικές θέσεις στόν 
κυβερνητικό μηχανισμό. Πρόκειται 
γιά ενα φαινόμενο πού ξεκίνησε 
δειλά-όειλά λίγους μήνες μετά τις 
έκλογές, γιά νά πάρει στή συνέχεια 
όλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις. Δέν 
άναφερόμαστε προφανώς στό γεγο
νός ότι πολλοί δημόσιοι ύπάλληλοι 
προέρχονται άπό τήν Αριστερά, 
φαινόμενο πού άσφαλώς προϋπήρξε 
τού ΠΑΣΟΚ, ούτε στό έπίσης αύτο- 
νόητο ζήτημα ότι μετά τίς έκλογές 
άρθηκαν κάποια παραδοσιακά έ- 
μπόδια πού ορθώνονταν άνάμεσα 
ατούς προοδευτικούς διανοούμε
νους καί τό κράτος.

Τό θέμα μας είναι ότι γιά πρώτη 
φορά άπασχολούνται στή θέση τού 
κρατικού λειτουργού διανοούμενοι 
τής Αριστερός πού καλούνται νά 
προσφέρουν τίς ύπηρεσίες τους μέ 
τήν ιδιότητα τού πολιτικού στελέ
χους. Γιατί βέβαια πρώτη ή Δεξιά 
έπιχείρησε νά άξιοποιήσει σέ ύπεύ- 
θυνες θέσεις αυτό τό δυναμικό, 
πάντα όμως σέ συνάρτηση μέ κά
ποια αύστηρά τεχνοκρατική λει
τουργία. Είναι γνωστό π.χ. ότι ό 
βασικός σύμβουλος τού Στ. Μάνου 
ήταν στέλεχος τού ΚΚΕ έσωτ.

Τό σημερινό όμως φαινόμενο είναι 
διαφορετικό. Δέν έχουμε νά κάνου
με μέ τήν άναρρίχηση σέ άνώτερες 
θέσεις τής κρατικής ιεραρχίας κά
ποιων στελεχών, πού μέ τά τυπικά 
τους προσόντα διασκέδασαν τήν πο
λιτική τους προέλευση. Στίς περι
πτώσεις πού άναφερόμαστε ή (αρι

στερή ) πολιτική προέλευση συμπε- 
ριλαμβάνεται ατά τυπικά προσόντα 
καί έχει άπόλυτη συνάρτηση μέ τίς 
άρμοδιότητες καί τά καθήκοντα πού 
τούς άνατίθενται.

Θά προσπαθήσουμε νά περιγρά
φουμε τό φαινόμενο άνιχνεύοντας 
τά κοινά χαρακτηριστικά αύτών τών 
περιπτώσεων. "Ας μάς συγχωρήσουν 
οί έξαιρέσεις πού δέν μπορέσαμε νά 
τίς διακρίνουμε.

Ή έκταση τοϋ φαινομένου

Πρέπει νά πούμε άπ' τήν άρχή ότι 
τόσο τό άριθμητικό, όσο καί τό τό 
πολιτικό βάρος αύτών τών στελεχών 
είναι έλάχιστο σέ σύγκριση μέ τόν 
συνολικό κρατικό μηχανισμό. Δέν 
ύπάρχει ώστόσο ύπουργείο ή κρατι
κός οργανισμός πού νά μήν προσφέ
ρει τά δικά του παραδείγματα «ειδι
κών» συμβούλων. Πρώτο άπ' όλα 
βέβαια τό Υφυπουργείο Νέας Γε
νιάς, όπου όχι μόνο όλοι οί ειδικοί 
σύμβουλοι τού ' Υφυπουργού προέρ
χονται άπό τήν «πέραν» τού ΠΑΣΟΚ 
' Αριστερά, άλλά άντίστοιχη σύνθεση 
παρυσιάζει καί ή κατώτερη στελέχω- 
ση. Αύτή ή ύπερσυσσώρευση λει
τουργεί βέβαια στό έν λόγω ύφυ- 
πουργείο μέχρις ένός σημείου καί 
σάν αύτοσκοπός. Ισως όμως άπλώς 
είναι ή πιό ορατή πλευρά τού φαινο
μένου.

Γιατί καί στό ύπουργείο Οικονομι
κών, στό ύπουργείο Παιδείας, στό 
ύπουργείο Εσωτερικών, τή Γενική 
Γραμματεία Τύπου κλπ. συναντάμε 
στελέχη τής ίδιας προέλευσης στίς 
θέσεις ειδικών συμβούλων. Τό ίδιο

ισχύει καί γιά διευθυντικά πόστα σέ 
κρατικά κέντρα έρευνων, γιά θέσεις 
στό έπιτελείο τών μέσων ένημέρω- 
σης καί, φυσικά, γιά τίς έλληνικές 
ύπηρεσίες τής ΕΟΚ πού κατακλύζο
νται άπό διανοούμενους τής άνανέω- 
σης κυρίως στά κατώτερα κλιμάκιά 
τους, άλλά όχι μόνο σ' αύτά. Εδώ 
βέβαια ή άρχή έγινε έπί Ν.Δ. καί έχει 
σχέση μέ τό γεγονός ότι τήν έποχή 
έκείνη τό ΚΚΕ έσωτ. ήταν υπέρ τής 
ένταξης σέ άντίθεση μέ τό ΠΑΣΟΚ 
καί τό ΚΚΕ.

"Αν στά προηγούμενα προσθέ
σουμε καί τίς πληροφορίες γιά τόν 
τρόπο συγκρότησης τοϋ σχεδιαζόμε
νου ύφυπουργείου έπιμόρφωσης 
ύπό τόν υιόν Παπανδρέου, θά σχη
ματίσουμε τήν εικόνα μιας συνειδη
τής κυβερνητικής έπιλογής. Η συ
γκρότηση αύτή θά έπιτύχει βέβαια 
μόνο έφόσον ξεπεραστούν οί αντιθέ
σεις τών «άκτιβιστών» τού Ύφ. 
Νέας Γενιάς μέ τούς «διανοουμενι- 
στές» τής Έπιμόρφωσης, άντιθέσεις 
πού τελευταία έχουν ένταθεϊ.

Παρ' όλη όμως τήν έκταση τού 
φαινομένου, τά στελέχη αύτά βρί
σκονται σέ κάθε περίπτωση στό 
περιθώριο τών έσωτερικών άντιθέ- 
σεων τής κυβερνητικής παράταξης. 
"Ετσι κι άλλιώς είναι «ξένο σώμα» ώς 
πρός τό στελεχικό δυναμικό τού 
ΠΑΣΟΚ πού έπανδρώνει κατά προ
τεραιότητα τίς πολιτικές θέσεις τού 
κράτους. Χωρίς κανένα πρός τό 
παρόν έρεισμα στόν κομματικό μη
χανισμό, βρίσκονται κυριολεκτικά 
στό έλεος τοϋ προϊστάμενου ύπουρ- 
γού καί άκολουθοϋν κατά κανόνα 
τήν τύχη του.

Ό  προεκλογικός 
άντιπασοκισμός

Είναι προφανές ότι τά στελέχη 
πού ένσωματώθηκαν στήν κρατική 
έξουσία υποχρεώθηκαν νά άποσιω- 
πήσουν, νά άναθεωρήσουν ή καί νά 
έγκαταλείψουν πλήριος ορισμένες 
τουλάχιστον άπό τις πολιτικές θέ
σεις τής προηγούμενης ιστορίας 
τους. Στή συντριπτική τους πλειοψη- 
φία τά στελέχη αύτά είχαν ένα πα
ρελθόν πολεμικής πρός τό ΠΑΣΟΚ. 
Αύτήν τους τήν πολεμική όχι μόνο 
δέν τήν ύπέστειλαν στήν προεκλογι
κή περίοδο, όταν δηλαδή είχε δια
γράφει ή πιθανότητα μιας κυβέρνη
σης τοϋ ΠΑΣΟΚ. άλλά αντίθετα, 
είχαν δημόσια τοποθετηθεί κατά τής 
ψήφισης τού ΠΑΣΟΚ καί μάλιστα 
κατά τρόπο άκραϊο, κατηγορηματι
κό καί συχνά έμπαθή.

Διαβάζουμε έτσι σέ ένα προεκλο
γικό μανιφέστο, τό όποιο προσυπο
γράφουν πολλοί σημερινοί ειδικοί 
σύμβουλοι:

«Τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν υίοόέτηση 
καί τήν προβολή συντεχνιακών, 
αντιφατικών κοινωνικών συμφερό
ντων, τόν ύπερσυγκεντρωτισμό, 
τόν ηγεμονισμό, τήν προαωποκρα- 
τική όομή καί τήν άρχηγική πρακτι
κή του, αναπαράγει τήν αστική 
πολιτική καί, ώς έκ τούτου, όέν 
συνδέτει οργανικά τίς πολιτικές 
καί τίς κοινωνικές δυνάμεις τού 
σοσιαλισμού. Μέ τή συνολική του 
πολιτική όχι μόνο όέν άνοίγει τό 
δρόμο πρός τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό, άλλά καί υποβιβάζει

9



τή σοσιαλιστική αλλαγή αέ άθροι- 
αμα συνθημάτων καί συμψηφισμό 
μιαθολογικών αυξήσεων καί παρο
χών».

Ό  σημερινός ειδικός σύμβουλος 
τοϋ ύφυπουργείου Νέας Γενιάς Π. 
Ευθυμίου λίγο πριν τις έκλογές κατη
γορηματικά καταδικάζει κάθε φιλι
κή πρός τό Ι1ΑΣ0Κ στάση, γιατί, 
όπως γράφει στον «Πολίτη» No 45: 
«Δέν έχουμε έπομένως έδώ νά 
κάνουμε μέ μιά κριτική ύποατήρι- 
ξη άλλα μέ μιά άκριτη καί ανιστό
ρητη παραίτηση άπό τό δικαίωμα 
τής Αριστερός νά ύπάρχει ώς 
τέτοια. Ή  άποψη τής «κριτικής 
υποστήριξης » στό ΠΑΣΟΚ μέ σκο
πό τήν «εθνική ολοκλήρωση» είναι 
άποψη αύτοκαταργητική τής Αρι
στερός. Καί σηματοδοτεί τό «ση
μείο χωρίς έπιστροφή» τής κρί
σης».

Ό  επίσης ειδικός σύμβουλος Τ. 
ΓΙαππάς στόν Πολίτη No 44 θά 
καταφερθεί μέ εμπάθεια κατά τοϋ 
ΠΑΣΟΚ καί τής ήγεσίας του δίνο
ντας τόν δικό του περί «Αλλαγής» 
ορισμό:

«Είναι ή περίπτωση όπου ό μή 
προνομιούχος καθηγητής Πανεπι
στημίου συνενώνεται μέ τόν μή 
προνομιούχο Αρχιεπίσκοπο Σε
ραφείμ (χωρισμός έκκληαίας καί 
κράτους) καί βαδίζουν γιά ένα 
σοσιαλισμό, πού όέν έγινε στις 18 
(Νοεμβρίου 1974) άλλά πρόκειται 
νά γίνει μέ τόν τρόπο του. Αυτούς 
τούς παράξενους σοσιαλισμούς, 
τό σύνθημα τής πτώσης τής δεξιάς 
όέν τούς αντιμετωπίζει, αλλά οδη
γεί τό έκλογικό σώμα αέ διάβρωση 
καί ασαφείς έθιαμούς».

Ά ς άρκεστούμε σ' αυτά τά παρα
δείγματα.

' Η άπλή διαπίστωση τής άλλαγής 
τών απόψεων αυτών τών στελεχών, 
όχι μόνο δέν λύνει τό πρόβλημα, 
άλλά, άντίθετα, δημιουργεί περισσό
τερα ερωτηματικά. Εδώ έχουμε νά 
κάνουμε μέ περιπτώσεις άνθρώπων 
πού άμφισβητοϋσαν συνολικά τό 
όραμα τής Αλλαγής καί προεξο
φλούσαν τήν άποτυχία τής κυβέρνη
σης τού ΠΑΣΟΚ. Τί συνέβη τότε 
αυτή τήν οριακή γιά τά πολιτικά 
πράγματα ήμέρα τών έκλογών καί 
μετεστράφη άρδην ή πολιτική στάση 
τους; Καί άκόμη, πώς είναι δυνατόν 
νά συλλειτουργούν άρμονικά μέ τό 
ΠΑΣΟΚ σέ μιά έποχή πού ή κυβέρ
νηση τού «άρθρου 4» καί τής συμφω
νίας παραμονής τών βάσεων έχει 
προχωρήσει σέ πρωτοβουλίες μέ σα
φή άντιλαίκό χαρακτήρα καί πρόδη
λα έκτός πλαισίου τής οποιοσδήπο
τε έκδοχής τής Αριστερός;

' Η πρώτη άπάντηση πού θά μπο
ρούσε νά δοθεί - καί δίνεται άλλωστε 
-  είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά 
σ' ένα φαινόμενο μαζικής έπιδημίας 
καριερισμού. Είναι ιστορικά κοινό
τατο καί έπαναλαμβανόμενο γεγο
νός ή μετεκλογική διόγκωση τού

Γενιάς, σύμβουλος παρά τώ ύφυ- 
πουργώ) υιοθετεί πιό άκραίες διατυ
πώσεις σύγκλισης μέ τά στρατηγικά 
οράματα τού ΠΑΣΟΚ, γράφοντας 
ότι: «στόν τόπο μας οί βαρύγδου
ποι «ισμοί» δέν εύόοκιμούν, δέν 
ταιριάζουν μέ τό κλίμα μας, ούτε 
μέ τά χρώματά μας· ή «αλλαγή», άς 
πούμε, είναι μιά λέξη έλληνική».

Καί λίγο πιό κάτω: «Τόν Τρίτο 
Δρόμο τόν ανοίγουμε έμεϊς».

Τά ίδια τά στελέχη στά όποια 
άναφερόμαστε έπιμένουν ότι δέν 
ύφίσταται καμία άντινομία στήν 
έξέλιξή τους. Καί πράγματι, ή μή 
προσχώρησή τους στό ΠΑΣΟΚ μπο
ρεί νά έρμηνευθεϊ σάν συνεπής πρός 
τό παρελθόν τους στάση. Αλλά 
τότε, ή στράτευσή τους στήν κυβερ
νητική πολιτική πού μπορεί νά άπο- 
δοθεί;

Ή  λύση τού γρίφου πρέπει νά 
άναζητηθεϊ στόν τύπο τοϋ προεκλο
γικού (καί μετεκλογικού) «άντιπα- 
σοκισμού» τους. Ή  κριτική πού 
άπηύθυναν προεκλογικά στό ΠΑ
ΣΟΚ στεκόταν, όπως είδαμε στό 
άπόσπασμα άπό τό προεκλογικό 
«μανιφέστο», στήν άντιφατικότητα, 
τήν άσυνέπεια, τόν ύπερσυγκεντρω- 
τισμό, τόν άρχηγισμό τού κόμματος 
αύτοΰ. Αύτή λίγο-πολύ ήταν έξάλλου 
ή κριτική κι ολόκληρης τής παραδο
σιακής άριστεράς. Λόγος λοιπόν γιά 
σύμπλευση μέ τό ΠΑΣΟΚ προεκλο
γικά δέν ύφίσταται.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ή φωνή 
τοϋ Άντρέα Παππά, συναγωνιστή 
καί συνεργάτη πολλών άπό τούς 
σημερινούς κυβερνητικούς συμβού
λους έμεινε άπελπιστικά μόνη πριν 
τίς εκλογές, όταν πρώτος σάλπισε τό 
προσκλητήριο τής «κριτικής υπο
στήριξης». Δέν είχε σημάνει άκόμα ή 
ώρα.

Μέ τίς έκλογές όμως συντελείται ή 
άντιστροφή. Αύτά πού θεωρούνταν 
άπαγορευτικά στοιχεία στό ΠΑ- 
ΣΟ Κ -κόμμα, μετατρέπονται σέ 
στοιχεία γόνιμα καί έκμεταλλεύσιμα 
στό ΠΑΣΟΚ-κυβέρνηση. Ή  άσυνέ- 
πεια καί ή άντιφατικότητα, όταν 
διαπιστώνεται ότι τό ΠΑΣΟΚ σταθε
ροποιείται στήν άσκηση τής πολιτι
κής έξουσίας, συγκροτούν τώρα ένα 
προνομιακό πεδίο παρέμβασης: «... 
κάποιοι άριστεροί παλεύουν γιά 
τήν τεκμηρίωση μιας άριατερής 
πρότασης μέσα ατό σύνολο τών 
αντιφάσεων τής κυβερνητικής πο
λιτικής», μάς λέει ό Πέτρος Εύθυ- 
μίου (Σχολιαστής 3).

' Η προεκλογική καταγγελία ότι τό 
ΠΑΣΟΚ δέν έχει πρόγραμμα, άλλά 
«άθροισμα συνθημάτων» μεταμορ
φώνεται λοιπόν τώρα σέ χειροπιαστή 
εύκαιρία νά «φτιάξουμε έμείς» τό 
πρόγραμμα τής Άλλαγής. Η ίδια 
άλλωστε ή πρόσκληση πού άπηύθυ- 
νε ή κυβέρνηση δέν άποτελεϊ τάχα 
τήν άναίρεση τής άντιδημοκρατικό-

άπό τό ΠΑΣΟΚ καί τήν άνεξαρτη- 
αία τους άπό τίς κυβερνητικές έπιλο- 
Υές.

Προσοχή στή λέξη αυτονομία: 
γι' αυτούς είναι ή λέξη-κλειδί, ή δια
σφάλιση τού δισυπόστατου τών ιδιο
τήτων τους, νά είναι στελέχη τής 
Άριστεράς καί ταυτόχρονα κρατικά 
στελέχη στήν ύπηρεσία τού ΠΑΣΟΚ. 
Ό  Σ. Λυγερός, έκπρόσωπος τής 
«επαναστατικής άριστεράς» στό ύ- 
φυπουργείο τύπου καί πληροφο
ριών, διατυπώνει μέ διαύγεια αύτή 
τή θέση:

«'Όποιος ατό όνομα τών κυβερ
νητικών έπιλογών άπαλλοτριώνει 
τήν αύτονομία του... μπορεί βραχυ
πρόθεσμα νά διευκολύνει τήν κυ
βέρνηση καί νά γίνεται άρεστός, 
άλλά όσο κι άν φαίνεται περίεργο 
όέν προσφέρει καλές ύπηρεσίες

στώσει ότι αύτή ή «αύτονομία» τους 
παραείναι «σχετική», ότι ολοένα καί 
περισσότερο υιοθετούν τά στρατηγι
κά οράματα τού ΠΑΣΟΚ καί άπολο- 
γούνται γιά τό κυβερνητικό έργο.

Γιατί ό ίδιος ό «αυτόνομος» Σ. 
Λυγερός είναι πού θά γράψει στό 
άρθρο του στήν Προοπτική πού ήδη 
άναφέραμε: «Παρ ' όλες τίς αρνητι
κές πλευρές πού έπεσήμανα, ό 
συνολικός απολογισμός είναι πολ
λαπλά θετικός καί θά πρέπει νά 
γίνει θετικότερος. Δέν είναι ύπερ
βολικός ό ισχυρισμός ότι ή άνάλη- 
ψη τής κυβερνητικής έξουσίας  
άπό τό ΠΑΣΟΚ άποτέλεσε γιά τήν 
έλληνική κοινωνία ένα στρατηγι
κής σημασίας βήμα πρός τά μπρο
στά».

Στό ίδιο τεύχος τής Προοπτικής, ή 
Τ. Μοροπούλου (ύφυπουργείο Νέας

στρατοπέδου τοϋ νικητή άπό κάθε 
λογής όψιμους υπερασπιστές του. 
Αύτή άλλωστε είναι ή περίπτωση 
χιλιάδων άντιδραστικών πού έσπευ- 
σαν νά πυκνώσουν τίς τάξεις τής 
Άλλαγής τήν έπαύριο τής νίκης της, 
είσρέοντας μαζικά στις οργανώσεις 
τοϋ ΠΑΣΟΚ άξιώνοντας μερίδιο στά 
λάφυρα.

Όμως οί περιπτώσεις τών άριστε- 
ρών διανοούμενων στις όποιες άνα
φερόμαστε ξεφεύγουν άπ' τόν κανό
να αυτό. Όχι μόνο δέν πέρασαν άπό 
τήν ταπεινωτική διαδικασία τών κλα
δικών, άλλά καί σήμερα διακηρύσ
σουν τήν πολιτική τους αύτονομία

στήν υπόθεση τοϋ ριζοσπαστικού 
μεταρρυθμισμοΰ καί τελικά ούτε 
στό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ». (Προοπτική, 
τεύχος, 9, ' Ιούνης- Ιούλης 1983).

Δέν χρειάζεται νά είναι κανείς 
ιδιαίτερα καχύποπτος γιά νά διαπι
στώσει ότι ή άποψη περί «αύτονο- 
μίας» τών στελεχών αυτών είναι 
διάτρητη. Γιά αύτούς τούς ίδιους ή 
άποψη αύτή έρχεται γάντι, έπιλύει 
τήν άντίφαση άνάμεσα στό πριν καί 
τό τώρα, άνάμεσα στήν καθημερινή 
τους πρακτική καί τίς ιδέες πού' 
υποτίθεται ότι φυλάνε βαθιά στή 
σκέψη τους. Άλλά δέν χρειάζεται νά 
τό ψάξει κανείς πολύ γιά νά διαπι-

Οί «αντιφάσεις 
τοϋ κράτους» 
καί ή συνοχή 
μιάς πολιτικής θέσης

Ή 'Αλλαγή
καί ή άλλαγή άπόψεων
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τητας τού ΠΑΣΟΚ σάν κόμμα; Ιδού 
ό κρατικός μηχανισμός πού μέ τόν 
πλουραλισμό του ύπερβαίνει τήν 
κομματική στενομυαλιά καί οδηγεί 
μέχρι καί τή συγκρότηση τών δυνά
μεων πού θά τόν άνατρέψουν.

' Ο πυρήνας όμως τής προβληματι
κής πού άποκαθιστά τή συνέχεια 
τής προ- καί τής μετεκλογικής στά
σης πρέπει νά άναζητηθεϊ στήν ίδια 
τήν άντίληψη γιά τήν έλληνική κοινω
νία. Από πολιτικά έντελώς διαφορε
τικούς χώρους τής Αριστερός τά 
στελέχη αύτά ύποστήριζαν μιά συ- 
γκλίνουσα άποψη γιά τόν «ύπανά- 
πτυκτο» καί «μεταπρατικό» χαρα
κτήρα τής ελληνικής κοινωνίας. Α
λήθεια, πόσο μακριά άπ' τήν πρωθυ- 
πουργική ρήση, ότι ή κυρίαρχη τάξη 
στήν Ελλάδα είναι οί μεσάζοντες, 
βρίσκεται ή παρακάτω διατύπωση:

« Ή  θέση τής Ελλάδας στόν 
παγκόσμιο καταμερισμό τής έργα- 
αίας, ό χαρακτήρας τού κυρίαρχον 
κεφαλαίου, οί σχέσεις πού συναρ
θρώνουν τόν κοινωνικό σχηματι
σμό καί τό είόος άνάπτυξης πού 
ακολουθήθηκε διαμόρφωσαν μιά 
κοινωνία πού συνέχεται από ένα 
πλέγμα  μεταπρατικώ ν σχέσεων 
σ' όλα τά έπίπεόα... Αστοί, αγρό
τες, έργάτες καί μικροαστοί έμπο
ροι, έπιστήμονες, έργολάβοι καί 
πολιτευτές, δεξιοί αριστεροί καί 
κεντρώοι, έργοδότες καί έργαζό- 
μενοι είναι μεταξύ τους φίλοι, γνω
στοί, ξαόέρφια ή κουμπάροι... Μέ
σα άπό μεσιτείες, προίκες, μίξες,

κουμπαριές καί λαδώματα, τό έ- 
θνικό εισόδημα ανακατανέμεται 
καί μετά τή δεύτερη ή τρίτη απο
γευματινή δουλειά άτονούν ή έξα- 
φανίζονται οί κοινωνικές διαφο
ρές», (Τ. Μορόπουλου ei als, στόν 
Πολίτη τ. 39).

Αύτή ή θέση γιά τόν «ύπανάπτυ- 
κτο» καί «μεταπρατικό», χαρακτή
ρα τής ελληνικής κοινωνίας κυριαρ
χεί στίς άναλύσεις όχι μόνο τών 
συγκεκριμένων διανοούμενων πού 
ένσωματώθηκαν στήν πολιτική ε
ξουσία, άλλά καί στό σύνολο τής 
έλληνικής 'Αριστερός. Τόσο τό ΚΚΕ, 
όσο καί τό ΚΚΕ έσωτ. έπαναλαμβά- 
νουν σέ όλους τούς τόνους παραλλα
γές αύτής τής θέσης. Τό όραμα τής 
άνάπτυξης καί τής άναγκαίας πρός 
τούτο δημοκρατίας, τά οράματα δη
λαδή τής σημερινής έξουσίας, άποτέ- 
λεσαν τόν θεμέλιο λίθο τής στρατηγι
κής τής παραδοσιακής Αριστερός.

Τά κόμματα, οί όμάδες, 
τά περιοδικά

Νά γιατί, ένώ άπό τή σκοπιά τού 
κρατικού μηχανισμού τό πολιτικό 
φαινόμενο πού περιγράφουμε παρα
μένει δευτερεύον καί περιθωριακό, 
γιά τόν ίδιο τό χώρο τής Αριστερός 
είνα σημαντικό. Είναι τό πιό δραμα
τικό ορατό στοιχείο τής άμηχανίας 
τής Αριστερός πού στέκει μπρος 
στό ΠΑΣΟΚ εύνουχισμένη κι άλαλη 
βλέποντας τά δικά της οράματα νά 
γίνονται πολιτική πράξη, ή όποια δέν

οδεύει όμως σέ κανέναν σοσιαλισμό.
' Η πολιτική έπιλογή τής στελέχω- 

σης τού κρατικού μηχανισμού συν
δέεται άμεσα μέ τά γενικότερα στοι
χεία πού περιγράφουν τόν μετεκλο
γικό πολιτικό χάρτη τής 'Αριστερός. 
Συνδέεται άμεσα μέ τήν ούσιαστική 
διάλυση τής όργάνωσης έπιστημό- 
νων τού ΚΚΕ έσωτ., τής πιό δραστή
ριας όργάνωσης αύτού τού κόμμα
τος. Συνδέεται έπίσης μέ τή διάλυση, 
τήν έπόμενη τών έκλογών, όλων τών 
σχημάτων πού φιλοδόξησαν νά παί
ξουν μέσα στήν Αριστερά καί πέρα 
άπό τά δύο Κ.Κ. κάποιο αύτόνομο 
μικρό ή μεγάλο ρόλο, άπ' τήν ΕΛΑ. 
τίς πρωτοβουλίες τών άνένταχτων, 
ώς τήν έπαναστατική άριστερά. Συν
δέεται καί μέ τή σημερινή δυσπραγία 
τών κινήσεων, περιοδικών καί ομά
δων πού φιλοξένησαν καί γαλούχη- 
σαν αυτές τίς άπόψεις.

Μόνο τό ΚΚΕ μοιάζει άλώβητο 
άπ' τό φαινόμενο. Πράγματι, άν ε
ξαιρέσει κανείς τήν παραδοσιακή 
πολιτική στελέχωσης τών «κόκκινων 
δήμων» μέ «κόκκινους τεχνοκρά- 
τες», φαίνεται ότι ή προσχώρηση σέ 
ύπεύθυνες κρατικές θέσεις δέν άντι- 
μετωπίζεται άπ' τά μέλη τού ΚΚΕ. 
Πρώτα-πρώτα αϊτό όφείλεται στήν 
έπιφυλακτικότητα πού διακατέχει 
τό ΠΑΣΟΚ άπέναντι στό ΚΚΕ καί 
τόν κίνδυνο πού διακρίνει στή συ
μπαγή του οργάνωση. Κυρίως όμως 
τό γεγονός αϊτό πρέπει νά άποδοθεϊ 
στό γεγονός ότι τό ΚΚΕ δέν χαρίζε
ται έτσι εύκολα στό ΠΑΣΟΚ. Έπι-

Μιά συνέντευξη... πού δέν
Ξεκινώνας τήν έρευνα πού πα
ρουσιάζουμε σήμερα, θεωρήσαμε 
απαραίτητη τόσο τήν άποψη τής 
κυβέρνησης ΰσο καί τών ίδιων 
τών στελεχών τής 'Αριστερός πού 
συμμετέχουν στίς κυβερνητικές  
εύθύνες. Απευθυνθήκαμε πρώτα 
ά π ' δλα στόν Κώστα Λαλιώτη γιά 
δυό λόγους: Καταρχήν έπειδή εί
ναι αυτός πού έχει έπιλέξει τούς 
συνεργάτες του κατά πλειοψηφία 
άπό τό χώρο τής 'Αριστερός καί 
κατά δεύτερο λόγο έπειδή συν
δυάζει τήν ιδιότητα τού υφυπουρ
γού μ ’αυτήν τού μέλους τού 'Ε
κτελεστικού Γραφείου τού ΠΑ
ΣΟΚ, είναι έπομένως κατά τεκμή
ρ ιο  ά ρ μ ό δ ιο ς  νά  δώ σει μ ιά  
πολιτική έρμηνεία στό γεγονός.

Είχαμε δυό συναντήσεις μαζί 
του. Στήν πρώτη, τού έκθέσαμε τό 
θέμα καί τού ύποβάλαμε τέσσερις 
γραπτές έρωτήαεις (τίς όποιες 
δημοσιεύουμε πιό κάτω). Μάς δή
λωσε δτι τό θέμα τόν ένόιαφέρει 
καί θέλει νά άπαντήσει, άλλά έπι- 
σήμανε κάποια έμπόδια. Είπε δτι 
πρόκειται γιά κάτι πού έγινε στήν 
πράξη, χωρίς νά προϋπάρχει κά
ποια σαφής πολιτική κατεύθυνση, 
καί ότι δυσκολεύεται νά άπαντή- 
σει γιά νά μή θεωρηθεί δτι προκα
ταλαμβάνει τή διαδικασία σύντα
ξης τών προσυνεδριακών ντοκου
μέντων. Μάς ζήτησε μιά πίστωση

χρόνου γιά νά συνεννοηθεί μέ τό 
κόμμα άν μπορεί νά μάς δώσει 
συνέντευξη. "Ηθελε έπίσης νά συ- 
νεννοηθεϊ μέ τούς συνεργάτες  
του, γιά τούς όποιους τό θέμα 
είναι κάπως λεπτό.

Στή δεύτερη συνάντηση, ό κ. 
Λαλιώτης μός έξήγησε δτι μετά τή 
συνεννόηση μέ τό κόμμα δέν πρό
κειται νά άπαντήσει παρότι θεω
ρεί «έλκτικό» τό θέμα.

Εξίσου άκαρπη άπέβη ή προ
σπάθεια μας νά συζητήσουμε μέ 
κάποιο ά π 'τά  στελέχη τής Αρι
σ τερό ς πο ύ  έπανόρώ νουν τόν 
κρατικό μηχανισμό.

Λυπούμαστε πού ή έρευνά μας 
ίσως φανεί μονόπλευρη άλλά ή 
ευθύνη δέν είναι δική μας. Πι
στεύουμε πάντως δτι δέν πρέπει 
νά ύπάρχουν θέματα ταμπού καί 
έλπίζουμε δτι σύντομα θά όλοκλη- 
ρωθοϋν τά προσυνεδριακά ντο
κουμέντα τού ΠΑΣΟΚ ώστε νά 
ύπάρξει τόσο ή κυβερνητική άπο
ψη δαο καί ή γνώμη τών ίδιων τών 
ένδιαφερομένων στελεχών. Σ

ΟΙ έρωτήσεις
1. Πώς έξηγείτε τό γεγονός ότι οί 
στενότεροι συνεργάτες σας προέρ
χονται άπό πολιτικούς χώρους πέ
ραν τού ΠΑΣΟΚ, καί συγκεκριμένα 
άπ’ τά κόμματα τής παραδοσιακής 
άριστεράς καί τό χώρο τών άνέντα-

Κανείς βεβαίως δέν άντιμετωπίζει 
σοβαρά τίς αιτιάσεις τής δεξιάς ότι 
τό ΠΑΣΟΚ δέν διαθέτει άξιόλογα 
στελέχη. Πρόκειται λοιπόν γιά μιά 
συνειδητή κυβερνητική έπιλογή καί 
άν ναί πού στοχεύει;

2. Ή  άνάληψη κάποιων σημαντι
κών πολιτικών ευθυνών δέν συμβά
δισε μέ τήν προσχώρηση στό ΠΑ
ΣΟΚ αύτών τών στελεχών. Δέν δη
μιουργεί προβλήματα αύτή ή άναντι-

διώκει μία «συντεταγμένη» διαπλο
κή μέ τήν κρατική έξουσία, έστω καί 
άλά γαλλικά. Γϊ αύτό καί δέ χάνει 
εύκαιρία νά ζητά συμμετοχή «κορυ
φής» στήν κυβέρνηση καί ιδιαίτερα 
στίς στιγμές έντονων πολιτικών ανα
μετρήσεων, δηλαδή όταν όξύνει τόν 
άντιπολιτευτικό του τόνο καί δια
γράφεται τό ένδεχόμενο νά διαρρα- 
γούν οί δεσμοί του μέ τούς σοσιαλι
στές.

Κυριαρχεί λοιπόν στό σύνολο σχε
δόν τής Άριστεράς τό αίτημα τής 
συμμετοχής στίς κυβερνητικές εύθύ
νες. Καί ταυτόχρονα κυριαρχεί ή 
ιδεολογία τού «πολίτικοι' πραγματι
σμού», τής «τριβής μέ τήν πραγματι
κότητα». Λυδία λίθος γιά τήν Αρι
στερά άναδεικνύεται ή ικανότητά 
της νά προσφέρει στήν «ύπόθεση 
τής Αλλαγής». Δικαίωμα ύπαρξης 
έχει μόνο αϊτός πού μπορεί έδώ καί 
τώρα νά διατυπώσει συγκεκριμένες 
προτάσεις στά συγκεκριμένα προ
βλήματα τής κρατικής πολιτικής.

Είναι δύσκολο νά άποτιμήσει κα
νείς σήμερα στό σύνολό τους τίς 
συνέπειες πού έχει ή στενή διαπλοκή 
τής ' Αριστερός μέ τόν κρατικό μηχα
νισμό. Τό βέβαιο όμως είναι ότι ή 
« Αριστερά» καί ή «κρίση» της 
περιγράφουν - τελείως διαφορετικά 
πράγματα άπό αύτά πού συνηθίσα
με νά έννοούμε μέ αϊτές τίς λέξεις.

Τάκης Μαστραντωνης 
Γιάννης Μηλιάς 

Λημήτρης Ψαρράς

στυιχία;
Πρός ποιά κατεύθυνση έπιδιώκε- 

τε νά λυθεί, ένόψει μάλιστα τού 
Συνέδριου τού Κινήματος;

3. Σέ πολλές άπ’ αύτές τίς περι
πτώσεις βρισκόμαστε μπροστά στό 
φαινόμενο άνθρωποι πού προεκλο
γικά άντιμάχονταν μετωπικά τό ΠΑ
ΣΟΚ, μέ άκραία μάλιστα φρασεολο
γία, νά στρατεύονται στίς κυβερνητι
κές γραμμές ύποστηρίζοντας όμως 
τήν προσωπικά πολιτική τους αύτο- 
νομία. 'Επειδή γνωρίζουμε πρόσω
πα καί πράγματα ξέρουμε ότι στή 
συντριπτική τους πλειοψηφία δέν 
ήταν ούτε ό μικροπολιτικός ύπολογι- 
σμός ούτε ό καιροσκοπικός καριερι- 
σμός πού έπικράτησαν. Πρόκειται 
γιά μιά καθαρά πολιτική έπιλογή 
πού συνοπτικά όνομάστηκε «κριτι
κή ύποστήριξη». Ά π ' τή δική σας 
πλευρά πόσο κριτική καί πόσο υπο
στήριξη αισθάνεστε αύτή τή στάση;

4. Τόν τελευταίο καιρό, μέ άφορμή 
κυρίως τή διαγραφή τού Καργόπου- 
λου καί τή σύσκεψη στελεχών τού 
κινήματος γράφτηκαν πολλά γιά τήν 
αύστηρή άντιμετώπιση τών διαφορε
τικών άπόψεων στό έσωτερικό τού 
ΠΑΣΟΚ καί άναμίχθηκε καί τό δικό 
σας όνομα ώς ύποστηρικτή τής 
«σκληρής» γραμμής. Πώς συνδυάζε
ται αύτή ή στάση μέ τόν «πλουραλι
σμό» πού διαπιστώνουμε στή στελέ- 
χωση καί τήν πολιτική τού 'Υφυ
πουργείου;

Π


