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ΟΗ ΑΡΗΣΔΡΔ ΑΓΩΝΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΑΓΚΑΗΔ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Ο ιαόο ηεο Αξηζηεξάο επηβάιιεηαη λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία 

 
Δηζαγσγή. 

 

ην θείκελν «Ζ ΛΑΪΚΖ ΑΓΩΝΗΑ, Ζ ΑΡΗΣΔΡΖ ΔΛΠΗΓΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΝΗΚΖ», ηεο 1ε Μαΐνπ 2014, 

(http://seke2012.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html) αλέθεξα:  

«Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη έλα θείκελν αγσλίαο από ηε κηθξή, 

πξνζσπηθή, κνπ εκπεηξία. Η νπνία, ζπλνπηηθά, είλαη εκπεηξία ζθεπηηθηζκνύ 

θαη απνγνήηεπζεο γηα ηνλ θόζκν ηεο πνιηηηθήο Αξηζηεξάο θαη αλαζηνιώλ θαη 

δπζπηζηίαο γηα ηα επξύηεξα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο πνπ πξνζεγγίδνπλ ή 

ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ Αξηζηεξά. Εθηηκώ όηη ην δίπνιν «θεληξνπνίεζε-

ζπληεξεηηθνπνίεζε» ηεο γξακκήο ηνπ ΤΡΘΖΑ απ’ ηε κηα θαη έλαο 

«εληεηλόκελνο-επηζεηηθόο» ζερηαξηζκόο ηεο ππόινηπεο Αξηζηεξάο απ’ ηελ 

άιιε είλαη βαζηθέο αηηίεο απηήο ηεο εκπεηξίαο θαη νδεγνύλ ηελ θνηλσλία 

ζε ζηξαηεγηθή ήηηα. Παξάιιεια, ειπίδσ, απηό ην θείκελν, λα είλαη κηα 

ζπκβνιή ζηελ απνηξνπή κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο». 

 

Σα εθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ Δπξσεθινγώλ ηνπ Μαΐνπ 2014 

(ζπληξηπηηθή ήηηα γηα ηελ θπβέξλεζε, λίθε ηνπ ΤΡΗΕΑ, ήηηα γηα ΚΚΔ θαη 

ΑΝΣΑΡΤΑ, ζηαζεξνπνίεζε γεληθά γηα ηελ φιε Αξηζηεξά ζηα επίπεδα ηνπ 34%, 

αχμεζε απνρήο, άλνδνο ΥΑ, επηηπρία ζπζηεκηθψλ κνξθσκάησλ - ΛΑΟ, Πνηάκη, 

Έιιελεο Δπξσπαίνη Πνιίηεο θιπ.-), παξά ηα αληηθαηηθά ζηνηρεία πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ, δπζηπρψο ελίζρπζαλ ηελ αγσλία κνπ. 

Τπάξρεη πιεζψξα ζπκπεξαζκάησλ, ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ Αξηζηεξά, θαη απφ ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

εθινγέο, θαη ηα νπνία νθείιεη λα απνθσδηθνπνηήζεη θη ελζσκαηψζεη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο. Δλδεηθηηθά κφλν: θνπξηέο, Γεκνςήθηζκα Θεζζαινλίθεο γηα ην 

λεξφ, εθινγή ηεο Κνχλεβα, Υαιάλδξη, Μαλσιάδα, Πάηξα, πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

αιιά θαη Βφινο, Πεηξαηάο, Αζήλα, Βξηιήζζηα θαη πνιιά αθφκα. 

 

Κεληξηθά φκσο, θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ιατθήο αγσλίαο, εθηηκψ φηη ην 

θπξίαξρν δήηεκα πνπ αλαδείρηεθε είλαη ε ζπγθξάηεζε ηεο αξηζηεξήο 

δπλακηθήο, πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ νθείιεηαη ζην δίπνιν πνπ αλαθέξσ πην 

πάλσ («θεληξνπνίεζε-ζπληεξεηηθνπνίεζε» ηεο γξακκήο ηνπ ΣΥΡΘΖΑ απ’ ηε κηα 

θαη έλαο «εληεηλόκελνο-επηζεηηθόο» ζερηαξηζκόο ηεο ππόινηπεο Αξηζηεξάο 

απ’ ηελ άιιε) θαη πνπ θαζνξίδεη θαη ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη 

πξνζαξκνγέο πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, πξέπεη λα θάλνπλ ηα θφκκαηα ηεο 

Αξηζηεξάο. 

 

 ηξνθή πξνο ηα αξηζηεξά γηα ην ΤΡΗΕΑ. 

 ηξνθή πξνο ηα “εγθόζκηα” γηα ην ΚΚΔ. 

 ηξνθή πξνο ηελ πνιηηηθή γηα ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ. 
 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη λα ζέζεη επηηαθηηθά ηελ αλάγθε 

πνιηηηθήο ζπδήηεζεο, ζηελ Αξηζηεξά θαη θπξίσο ζηα ηκήκαηά ηεο πνπ 

δηαηείλνληαη φηη θηινδνμνχλ λα παίμνπλ πξνσζεηηθφ, αξηζηεξφ ξφιν ζηε 

κεγάιε αλάγθε ηεο θνηλσλίαο, ζε απηή ηε ζηξνθή ηεο ηζηνξίαο. 

http://seke2012.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html
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Ση ζα θξηζεί ην επόκελν δηάζηεκα. 

 

 Αλ νη αξηζηεξέο ηδέεο θαη πνιηηηθέο ζα δηεπξχλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο 

πέξαλ ηνπ εθινγηθά θαηαγεγξακκέλνπ 34%, ψζηε λα γίλεη πιεηνςεθηθφ – 

εγεκνληθφ ξεχκα ζηελ θνηλσλία. πλέπεηα απηνχ ζα είλαη ην αλ ζα 

ππάξμεη θπβέξλεζε κε θνξκφ ην ΤΡΗΕΑ (δελ είλαη δεδνκέλν). 

 Αλ ε αξηζηεξή θαη φρη ε ελζσκαησηηθή θαηεχζπλζε ζα γίλεη θπξίαξρε 

ζε απηφ ην πιεηνςεθηθφ ξεχκα. 

 Αλ ζα ππάξμεη κηα επδηάθξηηε παξνπζία, θαη σο παξάγνληαο 

δηακφξθσζεο ησλ εμειίμεσλ, ηεο επαλαζηαηηθήο θαη θνκκνπληζηηθήο 

ηάζεο ζε απηή ηελ αξηζηεξή θαηεχζπλζε ή ζα παξαηεξεζεί θαη 

πεξαηηέξσ εθινγηθή απνςίισζε ηνπ ΚΚΔ, ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ θαη ινηπψλ 

αξηζηεξψλ ζρεκαηηζκψλ απφ ην ΤΡΗΕΑ, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αδπλακίαο 

απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ιφγσ ησλ εθινγηθψλ δηιεκκάησλ. (Γελ 

ππνλνψ, ζε θακία πεξίπησζε, φηη απηνί νη ζρεκαηηζκνί θαηέρνπλ θαη 

κνλνπσινχλ ην θνκκνπληζηηθφ θαη επαλαζηαηηθφ πξφζεκν). 

 

Ζ απάληεζε ησλ παξαπάλσ ηξηψλ  εξσηεκάησλ ζα θξίλεη:  

 αλ ζα ππάξμεη κηα, όλησο, Αξηζηεξή Κπβέξλεζε (θαη όρη απιά κηα 
θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ), από πνηεο δπλάκεηο ζα ζπγθξνηεζεί θαη ζα 

ζηεξηρζεί, θαη θπξίσο, κε ηη πξόγξακκα ζα θπβεξλήζεη, αλ ηειηθά 

θπβεξλήζεη; 

 Ή αλ ζα “παγησζεί” έλα θξηζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ζα “ρσλεπηεί” από 
ηελ θνηλσλία ε νπνία ζα ςάρλεη κνλνπάηηα επηβίσζεο θαη πνιηηηθήο 

έθθξαζεο (ή απάζεηαο) εληόο ηνπ πιαηζίνπ (κε όιε ηελ αζηάζεηα πνπ 

ζα έρεη κηα ηέηνηα ηζνξξνπία) 

 

Μία αλαγθαία, ξεαιηζηηθή θη επαλαζηαηηθή, πνιηηηθή ηαθηηθή: 

Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ, αξηζηεξόο ππιώλαο κηαο Αξηζηεξήο Κπβέξλεζεο. 
 

Δάλ ηα δηαθπβεχκαηα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ είλαη φλησο απηά, κε ηη 

πνιηηηθφ ζηίγκα ζα εκθαληζηεί ε ΑΝΣΑΡΤΑ θαη ζε ηη ζα ειπίδεη;  

Ση αιιαγέο πξέπεη λα θάλεη ζε ζηόρνπο, ηαθηηθή θαη πξόγξακκα (παίξλνληαο 

ππφςε ηελ πνιηηηθή ζηηγκή πνπ βξηζθφκαζηε θαη ηηο απαξαίηεηεο 

ηεξαξρήζεηο πνπ απηή επηβάιιεη); 

 

Τπεξάζπηζε ηεο αλάγθεο λα ππάξμεη Αξηζηεξή Κπβέξλεζε (θαη φρη εζληθή, 

νηθνπκεληθή, ζσηεξίαο, ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ηφμνπ ελάληηα ζην θαζηζκφ θιπ.) 

σο δπλαηφηεηα λα αλνίμεη κέησπα ζηελ ηαμηθή πάιε, αιιά κε έλα ζαθέο 

ΑΡΗΣΔΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε αξηζηεξή, ιεθηηθή, 

πιεηνδνζία αιιά κε ηε δηακφξθσζε ελφο ιηηνχ, ζαθνχο, ζπλεθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ:  

 ζα εμαζθαιίδεη Αξηζηεξή θαηεχζπλζε,  

 δελ ζα κπνξνχλ λα ην αξλεζνχλ ν ΤΡΗΕΑ, αθφκα θαη ην ΚΚΔ, γηαηί ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη  

 παξάιιεια ζα νμχλεη ηελ ηαμηθή πάιε.  

Θα είλαη δειαδή έλα φλησο κεηαβαηηθφ πξφγξακκα. Όρη επεηδή έηζη νξίδεηαη 

ζηα θείκελα αιιά επεηδή ζα ιεηηνπξγήζεη φλησο “κεηαβαηηθά” ζηελ 

θνηλσλία.  
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Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ κπνξεί λα είλαη ν αξηζηεξφο ππιψλαο κηαο Αξηζηεξήο 

Κπβέξλεζεο (φρη απαξαίηεηα δηα ζπκκεηνρήο ζηελ θπβέξλεζε) σο αξηζηεξήο 

ζπλείδεζεο θαη πίεζεο πνπ ζα εκπνδίδεη κηα ελζσκαησηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

νπνία ζα «ζπξψρλεη» ηηο εμειίμεηο πξνο ηα Αξηζηεξά, ζα δεκηνπξγεί 

δπλαηφηεηεο ζπκκαρίαο πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζα απνηξέπεη ηάζεηο ζπκκαρίαο 

ηνπ ΤΡΗΕΑ πξνο ην πνιηηηθφ θέληξν. 

 

ΣΗΘΔΣΑΗ, ΓΖΛΑΓΖ, ΘΔΜΑ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΖ ΑΝΣΑΡΤΑ Δ ΑΡΗΣΔΡΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ; 

Καηεγνξεκαηηθά ΝΑΗ (απηό άιισζηε ςήθηζε, εθθσθαληηθά, ν επξύηεξνο θόζκνο 

ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ -θαη ηνπ ΚΚΔ-, θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2012 θαη ηε δεύηεξε 

Κπξηαθή ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2014, θαη όινη ππνπηεπόκαζηε ηη ζα γίλεη ζηηο 

επόκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, αλ δε ζέινπκε λα εζεινηπθινύκε θαη ε 

ΑΝΣΑΡΤΑ δελ αιιάμεη πνιηηηθή ηαθηηθή ή/θ΄ ν ΤΡΗΕΑ δελ «ην πάξεη πνιύ 

δεμηά»). Τπνζηεξίδνπκε καρεηηθά ηελ αλάγθε άκεζεο πηψζεο ηεο δνινθνληθήο 

θαη ιανκίζεηεο θπβέξλεζεο ακαξά-Βεληδέινπ θαη φπνησλ παξαιιαγψλ ηεο 

θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα ππάξμεη Αξηζηεξή Κπβέξλεζε. Γελ απνθιείνπκε ηε 

ζπκκεηνρή, ηε ζηήξημε ή ηελ αλνρή καο θαη θπξίσο ηελ καρεηηθή καο 

ζπκκαρία ζην θίλεκα θαη ζε δηαδηθαζίεο θαη ζεζκνύο πνπ ζα αιιάδνπλ, ππέξ 

ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ νηθνλνκία θαη ζα 

αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Γελ είλαη ζέκα αξρήο ε 

ζπκκεηνρή καο ή φρη, ζε θπβέξλεζε. Θα εθηηκήζνπκε  νηηδήπνηε εμππεξεηεί 

ηελ θνηλσλία, λα πξνσζεζεί κε θάζε ηξφπν (θαη θπβεξλεηηθά).  

Ζ ηαθηηθή φηη δε καο αθνξά ε θπβεξλεηηθή εμνπζία, αθφκα θαη φηαλ 

κηιάκε γηα Αξηζηεξή Κπβέξλεζε, θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο εξγαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο γελνθηνλίαο, αιιά ζα ζηεξίδνπκε ζην θίλεκα νηηδήπνηε ζεηηθφ 

θαη  ε νπνία είλαη απηή αθξηβψο πνπ νδήγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εθινγηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ, πνπ ζηε ζπλέρεηα γέλλεζε απνγνεηεχζεηο, είλαη 

εληειψο αληίζηξνθε, απφ απηή πνπ πξνηείλεηαη κε ην παξφλ θείκελν.  

Ο θόζκνο ηεο Αξηζηεξάο είπε «ΑΝΣΑΡΤΑ ζην θίλεκα, αθνύ απηό 

επαγγέιιεζηε θαη ζέιεηε θαη ΤΡΗΕΑ ζηελ θπβέξλεζε, αθνύ ηνικάηε θαη 

ελδερνκέλσο κπνξείηε» 

Θεσξψ ιάζνο ηα ζπλζήκαηα ηεο “ιατθήο αληηπνιίηεπζεο” ή ηεο “ρξήζηκεο 

Αξηζηεξάο”. Ζ χπαξμε «ζσζηψλ» πνιηηηθψλ ζπλζεκάησλ, πνπ ζα ζπκππθλψλνπλ 

ηελ πνιηηηθή ηαθηηθή ηεο ζηηγκήο, είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα. 

 

Μηα ηέηνηα ηαθηηθή δε ζα είλαη νύηε, έλα ηξπθ δηαθπγήο (λα βάινπκε 

1-2 αηηήκαηα πνπ ζα απνξξίςεη ν ΤΡΗΕΑ θη έηζη λα επηβεβαηψζνπκε ηε 

«δεμηά ηνπ κεηαηφπηζε»), νύηε ελζσκάησζεο (λα ρακειψλνπκε ηφζν ηνλ πήρε 

ψζηε νπσζδήπνηε λα κπνχκε ζε κηα θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ). Αιιά κηα ηαθηηθή πνπ 

ζα βνεζάεη, ζα σζεί ή ζα αλαγθάδεη κηα Αξηζηεξή Κπβέξλεζε θαη, θπξίσο, 

ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πιεηνςεθία πνπ δηακνξθώλεηαη ,ζε εθαξκνγή 

κηαο πξαγκαηηθά ξηδνζπαζηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Έηζη ζα επηηεπρζεί: 

 Να δηαηεξεζνχλ, θαη λα αλνίμνπλ λένη, δίαπινη ζηελήο επαθήο κε ηνλ 
θφζκν πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα Αξηζηεξά θαη εθινγηθά εθθξάδεηαη, 

θπξίσο απφ ην ΤΡΗΕΑ, ψζηε λα θεξδεζεί θαη εδξαησζεί ε εκπηζηνζχλε 

ηνπ. 

 Να θεξδεζεί ππέξ κηαο ηέηνηαο ινγηθήο, ζεκαληηθφ θνκκάηη αγσληζηψλ 
απφ θφζκν πνπ έρεη αγαλαθηήζεη απφ ηε ζηάζε ηνπ ΚΚΔ, αιιά ζεσξεί ην 

ΤΡΗΕΑ αξθεηά “δεμηφ”. 
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 Να δξαζηεξηνπνηεζεί θαη θεξδεζεί  θνκκάηη απφ ηνλ θφζκν ηεο απνρήο 
θαη ηεο δπζπηζηίαο. 

 Να εκθαληζηεί ε ΑΝΣΑΡΤΑ ζηελ θνηλσλία σο δύλακε αληηζπζηεκηθή, 
δπλακηθή θη επαλαζηαηηθή κελ, αιιά ζνβαξή, όρη ζλνκπ θη ειηηίζηηθε, 

πνπ θάλεη πνιηηηθή γηα ηελ θνηλσλία θαη όρη γηα ηηο ηδενινγηθέο 

εκκνλέο ηεο. Όλησο αξηζηεξή, ρσξίο ηηο παιηλσδίεο θαη ηηο “δεμηέο” 

κεηαηνπίζεηο ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ ζα σζεί όιε ηελ Αξηζηεξά πξνο ηελ 

δένπζα πνιηηηθή. 

 

 Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ ζα κπνξέζεη έηζη λα ζπζπεηξψζεη ζεκαληηθά θνκκάηηα (θαη 
ε Αξηζηεξά ζπλνιηθά λα απμήζεη ηε δηείζδπζή ηεο):  

o θνηλσληθά απφ αλέξγνπο, ηα πην ρακειά ηκήκαηα ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο, θαηεζηξακκέλα κεζαία ζηξψκαηα, λένπο θαη κεηαλάζηεο,  

o πνιηηηθά απφ απηνχο πνπ απέρνπλ ή εθθξάδνπλ δπζπηζηία γεληθά 

γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, απφ ηνπο απνγνεηεπκέλνπο θη 

απνηξαβεγκέλνπο αξηζηεξνχο, απφ απηνχο πνπ δελ αλέρνληαη ηε 

“δεμηά” κεηαηφπηζε θαη ηελ “αζπλέπεηα” ηνπ ΤΡΗΕΑ, αγαλαθηνχλ 

κε ηνλ “απνκνλσηηζκφ-αλαρσξεηηζκφ” ηνπ ΚΚΔ θαη άιισλ αξηζηεξψλ 

ζρεκάησλ (ζε ζεκείν νπζηαζηηθά ζηήξημεο ησλ θαζεζησηηθψλ 

δπλάκεσλ) αιιά, δπζηπρψο, δελ πείζνληαη νχηε απφ ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ 

θαη  

o θηλεκαηηθά απφ ηνλ θφζκν ηνπ αγψλα, ησλ θηλεκάησλ, θαη ηεο 

αιιειεγγχεο. 

 

Απηή ε ηαθηηθή δε ζα αλαηξέςεη ζε 1
ε
 θάζε ηνπο ζπζρεηηζκνχο εληφο ηεο 

Αξηζηεξάο αιιά δελ είλαη θαη καθξηλφ ελδερφκελν αλ ε ηαθηηθή απηή 

απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή (αο ζθεθηνχκε ηη έγηλε κε ην ΤΡΗΕΑ ηνπ 4%). 

 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΑΤΣΖ Ζ ΣΑΚΣΗΚΖ; Φπζηθά θαη έρεη θαη κάιηζηα 

κεγάιν, θαζψο ην πνιηηηθφ ηέκπν ην έρεη πιένλ ν ΤΡΗΕΑ ζηελ Αξηζηεξά θαη 

δελ είλαη απίζαλν φια απηά λα απνβνχλ ζε φθεινο ηνπ ΤΡΗΕΑ (φπσο άιισζηε 

ιέεη ή ππνλνεί θαη ην ΚΚΔ). Όκσο αθελφο, απηφ έρεη ήδε γίλεη κε ηελ έσο 

ηψξα αθνινπζνχκελε ηαθηηθή ηνπ ΚΚΔ θαη ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ θαη αθεηέξνπ ην 

ιηβάδη κε ηηο απόιπηεο βεβαηόηεηεο απνδείρηεθε άγνλν. Μφλν ε ζπλερήο θαη 

επίκνλε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο είλαη ν δξφκνο πξνο ην (πνιηηηθά) ζσζηφ, 

επηβεβαηνχκελν απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη φρη απφ ηα κπαιά καο. 

 

ΜΠΟΡΔΗ ΜΗΑ ΣΔΣΟΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΝΑ Δ ΚΑΣΑΣΖΔΗ ΓΟΡΤΦΟΡΟ ΑΛΛΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ 

(ΤΡΗΕΑ); Φπζηθά θαη κπνξεί. Γελ ππάξρεη πνιηηηθφ εξψηεκα πνπ λα έρεη 

κνλνζήκαληε απάληεζε, θαη νη ζπλζήθεο, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δξάζεηο 

είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα (ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ εμαξηψληαη 

απφ απηφλ πνπ παίξλεη, θάζε θνξά, ηελ απφθαζε). Οκνίσο βεβαίσο κπνξεί λα 

ζε θαηαζηήζεη θαθέθηππν ή θαη δνξπθφξν άιισλ δπλάκεσλ (ΚΚΔ) θαη ε 

παξνχζα ή θάπνηα άιιε ηαθηηθή. Σν δεηνύκελν είλαη ε απηνηέιεηα ηεο 

αξηζηεξήο (θαη ηεο επαλαζηαηηθήο) πνιηηηθήο θαη ε ππνηαγή ηεο ζηηο 

ιατθέο αλάγθεο θαη ηελ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα θαη φρη ε απηνηέιεηα 

θνκκάησλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ κεραληζκψλ θαη ε δνξπθνξηνπνίεζε ησλ 

θηλεκάησλ θαη ηνπ ιανχ γχξσ απφ απηά. 

 

ΜΠΟΡΔΗ ΜΗΑ ΣΔΣΟΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΝΑ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ, ΞΔΠΔΡΝΩΝΣΑ ΣΖΝ 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΖΣΣΑ ΠΟΤ ΤΠΔΣΔΗ Ζ ΑΡΗΣΔΡΑ ΣΟΝ 20ν  ΑΗΩΝΑ; Κακία ηαθηηθή, θαη 
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κάιηζηα, εθιακβαλφκελε σο «έμππλε θίλεζε» δε κπνξεί από κόλε ηεο λα 

αληηκεησπίζεη ηα ζηξαηεγηθά, νξακαηηθά θαη πνιηηηθά θελά ή αδηέμνδα ηεο 

Αξηζηεξάο. 

Πξέπεη, θπζηθά λ’ απνθεπρζεί κηα ινγηθή ηαθηηθηζκψλ, σο ζεξαπεία δηα 

πάζαλ λφζν, φκσο ε θνηλσλία δε ζα πεξηκέλεη, ελώ θαηαθξεκλίδεηαη, πόηε 

ζα ιύζεη ε Αξηζηεξά ηα ζέκαηά ηεο, γηα λα κπνξέζεη λα επηβηώζεη. Οθείιεη 

ινηπφλ, φπνηα δχλακε ζεσξεί φηη ππάξρεη θη ελεξγεί γηα ηελ εξγαηηθή 

ηάμε, ηελ θνηλσλία, ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, λα δξάζεη ηώξα 

θαη λα δξάζεη πνιηηηθά.  

ην πιαίζην, ινηπφλ κηαο ηέηνηαο δξάζεο ζα ιχζεη ή ζα μαλαιχζεη ή 

ζα νινθιεξψζεη ή ζα επαλαζεκειηψζεη ή … ή … θαη ηα ζηξαηεγηθά δεηήκαηα.  

Μηα Αξηζηεξά, φκσο, πνπ ράλεη ηελ επαθή ηεο κε ηελ θνηλσλία δε ιχλεη 

νχηε ηαθηηθά, νχηε ζηξαηεγηθά δεηήκαηα. Καη ε επαθή κε ηελ θνηλσλία 

κπνξεί λα είλαη κφλν πνιηηηθή θαη απηό είλαη ην ΣΔΡΑΣΗΟ ΔΛΛΔΗΜΑ ηεο 

ΑΝΣΑΡΤΑ, ε ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ, ρσξίο κάιηζηα λα έρεη πξνο θαηαλάισζε 

θαη ην ηζηνξηθφ θαη νξγαλσηηθφ θεθάιαην πνπ έρεη ην ΚΚΔ, θάλεη νηηδήπνηε 

άιιν (ηδενινγία, εζηθή, θίλεκα, νξγαλσηηζκνχο), εθηόο από πνιηηηθή.  

 

Θα κνπ επηηξέςεηε λα παξαζέζσ έλα απφζπαζκα απφ ηα «ηειεπηαία 

δεκφζηα ιφγηα» ηνπ Τπνδηνηθεηή Marcos, θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο παξαίηεζή 

ηνπ, ην πξσί ηνπ αββάηνπ 25 Μαΐνπ 2014. Ξέξσ φηη ζρεδφλ φινη έρεηε 

δηαβάζεη ηελ νκηιία ηνπ 

(http://www.toperiodiko.gr/m%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-

%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b1-

%cf%84%ce%b5%ce%bb/ ).  

Ξέξσ επίζεο φηη νη ζπλζήθεο ζηελ Σζηάπαο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. Αο 

πξνζπαζήζνπκε φκσο, λα ζθεθηνχκε θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζέηεη, 

θάλνληαο αθαηξέζεηο θαη παξαιιειηζκνχο γηα ηε δηθή καο θαηάζηαζε, γηα ηα 

εξσηήκαηα πνπ έρνπκε εκείο θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ηα απαληήζνπκε. 

 

«Έπξεπε λα μαλαρηίζνπκε ην κνλνπάηη ηεο δσήο, λα ρηίζνπκε φ,ηη απηνί πνπ 

βξίζθνληαη απφ πάλσ είραλ θαηαζηξέςεη θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαζηξέθνπλ – 

ηελ πνξεία φρη κφλν ησλ απηφρζνλσλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ λέσλ, θαη ησλ αγξνηψλ. Πάλσ ζην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ηφζν ζε φζνπο είλαη πάλσ φζν θαη ζε απηνχο 

πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ θαη απηέο νη δηαθνξέο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη. 

Δκείο έπξεπε είηε λα ζπζηάζνπκε ην αίκα καο γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ 

εμνπζία δίλνληαο απιψο ηελ εγεζία ζε άιινπο ή λα ζηξέςνπκε ηηο θαξδηέο 

θαη ηα κάηηα καο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είκαζηε – ηνπο ηζαγελείο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηε Γε θαη ηε κλήκε. 

Σν δίιεκκα καο δελ ήηαλ αλάκεζα ζην λα δηαπξαγκαηεπηνχκε ή λα 

πνιεκήζνπκε, αιιά αλάκεζα ζηνλ ζάλαην θαη ηελ δσή. 

Δκείο επηιέμακε λα ρηίζνπκε δσή, αιιά ζηε κέζε ελφο πνιέκνπ – πνπ δελ 

ήηαλ ιηγφηεξν ζαλαηεθφξνο. 

Οη λεθξνί είλαη φινη εδψ, αιιά ηψξα γηα λα δήζνπλ. 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία, φηη θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο θάλακε ιάζνο κε 

ηελ επηινγή καο απηή – φηη δειαδή έλαο ζηξαηφο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη 

λα πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ηελ εηξήλε. Με πνιινχο ηξφπνπο ε ζθέςε απηή 

είλαη ζσζηή αιιά ν θχξηνο ιφγνο γηα ηελ επηινγή καο ήηαλ θαη είλαη, ην 

http://www.toperiodiko.gr/m%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/
http://www.toperiodiko.gr/m%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/
http://www.toperiodiko.gr/m%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/
http://www.toperiodiko.gr/m%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%cf%89%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb/
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γεγνλφο φηη κε κάρεο, ζα θαηαιήγακε λα εμαθαληζηνχκε. Ίζσο θάλακε ιάζνο 

κε ηελ επηινγή λα θαιιηεξγήζνπκε ηε δσή αληί λα πκλνχκε ηνλ ζάλαην. 

Αιιά θάλακε απηή ηελ επηινγή θνηηάδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν θαη αθνχγνληαο 

ν έλαο ηνλ άιιν – βάζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ είκαζηε. Δκείο επηιέμακε 

εμέγεξζε. Με άιια ιφγηα, εκείο επηιέμακε ηε δσή. 

Γλσξίδακε θαη γλσξίδνπκε φηη ν ζάλαηνο είλαη απαξαίηεηνο ψζηε λα ππάξμεη 

ε δσή θαη φηη γηα λα δήζνπκε πξέπεη λα πεζάλνπκε.» 

 

 

Ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζπδήηεζεο θαη απόθαζεο ζηελ 

Αξηζηεξά. 
 

Παξαθξάδνληαο θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Τπνδηνηθεηή Marcos ζα 

έιεγα:  

“Δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία, όηη θάπνηνη πηζηεύνπλ πσο ζα θάλνπκε ιάζνο 

κε κηα ηέηνηα επηινγή – όηη δειαδή κηα επαλαζηαηηθή ΑΝΣΑΡΤΑ δε κπνξεί 

θαη δελ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα επηβάιιεη Αξηζηεξή θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή. Με πνιινύο ηξόπνπο ε ζθέςε απηή είλαη ζσζηή αιιά ν θύξηνο 

ιόγνο γηα ηελ επηινγή καο είλαη, ην γεγνλόο όηη κε κάρεο, ζα θαηαιήμνπκε 

λα εμαθαληζηνύκε. Ίζωο θάλνπκε ιάζνο κε ηελ επηινγή λα θαιιηεξγήζνπκε ηε 

δσή αληί λα πκλήζνπκε ηνλ ζάλαην, λα δηεθδηθήζνπκε ηηο λίθεο αληί λα 

γηνξηάδνπκε ηηο ήηηεο. 

Αο θάλνπκε, όκωο, ηηο επηινγέο καο θνηηάδνληαο ν έλαο ηνλ άιιν θαη 

αθνύγνληαο ν έλαο ηνλ άιιν – βάζε ηεο ζπιινγηθόηεηαο πνπ πξέπεη λα 

είκαζηε. Αο επηιέμνπκε ηελ εμέγεξζε. Με άιια ιόγηα αο επηιέμνπκε ηε 

δσή”. 

 

Απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα γίλεη κηα δεκφζηα, εηιηθξηλήο, ρσξίο 

ραξαθηεξηζκνχο, ζπδήηεζε. 

Με επηρεηξήκαηα θαη αληίιεςε φηη κπνξεί λα θάλνπκε ιάζνο. Δίκαζηε 

πνιχ απζηεξνί κε ηα ιάζε ησλ άιισλ θαη θνβφκαζηε λα επηηξέςνπκε ζηνλ 

εαπηφ καο λα δνθηκάζεη θαη αο θάλεη θαη ιάζνο. Ο θφζκνο πνπ πξνζβιέπεη 

ζηελ Αξηζηεξά (θαη ζηελ ΑΝΣΑΡΤΑ) είλαη ηθαλφο λ’ αλαγλσξίζεη ηη γίλεηαη 

πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ηη γηα λα δηθαηνινγεζεί απιά ε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ απηνζπληεξηηηθά θαη ην επφκελν 

δηάζηεκα, νη δηάθνξνη θνκκαηηθνί κεραληζκνί. 

Αο «ζηξέςνπκε ηηο θαξδηέο θαη ηα κάηηα καο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είκαζηε». 

Αο δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο αλνηρηνχ δηαιφγνπ. Αο αθνύζνπκε ηνπο 

δηπιαλνύο καο (έληηκνπο θαη αληδηνηειείο, αξηζηεξνχο θαη αγσληζηέο, 

ζπληξφθνπο θαη ζπλνδνηπφξνπο, πνπ ρξφληα επηκέλνπλ ζε δχζθνινπο, 

πνιηηηθά, ρξφλνπο θαη δχζθνινπο ρψξνπο) γηα λα πεηζηνύκε θαη όρη κόλν λα 

κηιάκε γηα λα πείζνπκε.  

 

Σα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο ηαθηηθήο, ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ ζηόρσλ ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ λα βξεζνύλ ηξόπνη θαη δηαδηθαζίεο λα ηεζνύλ ζε 

θξίζε θαη απόθαζε από όιν ην δπλακηθό (πνπ ζέιεη) θαη κε θάπνην ηξόπν 

έρεη δεζκνύο κε ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ (25.000-125.000 αγσληζηέο ηνπιάρηζηνλ). Γελ 

λνκηκνπνηνχληαη νη φπνηεο «εγεζίεο», κε νπνηεζδήπνηε δηθαηνινγίεο, λα 

ιακβάλνπλ (πνιχ πεξηζζφηεξν λα πξνθαηαιακβάλνπλ ή λα ππνβάιινπλ) 

απνθάζεηο πνπ πξνθαινχλ “αζθπμία” ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη ηνλ βάδνπλ ζε 

δηιιήκαηα  πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, νθείινληαη ζηελ πνιηηηθή ηαθηηθή θαη 
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ην πξφγξακκα ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ θαη φρη ζε κηα «αζπλεπή-ηαιαληεπφκελε» ηάζε 

ηνπο λα είλαη επάισηνη ζηα εθινγηθά δηιιήκαηα (17% ησλ εθινγέσλ πνπ 

ςήθηζαλ κηθξά θφκκαηα θαη κεγάιν ηκήκα πνπ απείρε, κάιινλ αλζεθηηθφ παξά 

επάισην ζηα εθινγηθά δηιήκκαηα θάλεθε). 

Ο θόζκνο ηεο Αξηζηεξάο νθείιεη λα απνηεηλάμεη ην ξόιν ηεο «βάζεο» 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ηζόηηκν ππνθείκελν ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο 

θαη ησλ εμειίμεσλ, γηα λα επηβάιιεη ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο, θαη ηελ 

αλαγθαία πνιηηηθή. 

 

 

 

Με πνην πξόγξακκα; 

 

 Η αλόξζωζε ηωλ θνηλωληθώλ εξεηπίωλ, κε άκεζε βειηίωζε ηεο ζέζεο ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο, (εδψ απαηηείηαη έλα ζχλνιν άκεζσλ κέηξσλ πνπ ζα 

βειηηψλεη εδψ θαη ηψξα, ηε ζέζε ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ, θπξίσο 

κηζζσηψλ, αλέξγσλ, λέσλ θαη ζπληαμηνχρσλ, θαη ζα ηνπο ζπζπεηξψλεη 

καρεηηθά γχξσ απφ κηα αξηζηεξή πνιηηηθή, παγηψλνληαο θαη 

δηεπξχλνληαο ηελ θνηλσληθή βάζε ζηήξημεο ηεο αξηζηεξήο πιεηνςεθίαο. 

Θεκειηψλνληαο έηζη ηε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα βαζχηεξεο αιιαγέο 

θαη ηνκέο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καηψηαηνο κηζζφο, επίδνκα 

αλεξγίαο, 35σξν-5κεξν, άκεζε κείσζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 

60 ρξφληα, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, επαλαθνξά 13
νπ
-14

νπ
 κηζζνχ, λέα 

ζπζάρζεηα, κπνξνχλ λα είλαη έλα παθέην κέηξσλ άκεζεο αλαηξνπήο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ αιιά θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζηελ θνηλσλία) 

 ε ππεξάζπηζε ηωλ θνηλωληθώλ αγαζώλ (πγεία, παηδεία, θαηνηθία, 

κεηαθηλήζεηο, ξεύκα, λεξό, επηθνηλωλίεο, δεκόζηνο ρώξνο) ωο δεκόζηα 

- θνηλά αγαζά, κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο θαζνιηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, θαη ηεο θζελήο ηηκήο  

 ε ζεζκηθή επαλαζεκειίωζε ηωλ αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ ειεπζεξηώλ θαη 
ηωλ δεκνθξαηηθώλ δηθαηωκάηωλ (απνθαηάζηαζε ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, θαηάξγεζε ηεο αμηνιφγεζεο 

παληνχ, ειεχζεξε πξφζβαζε ζην παλεπηζηήκην, θαηάξγεζε φισλ ησλ 

εηδηθψλ ζσκάησλ ηεο αζηπλνκίαο, πεξηθξνχξεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο  

απφ ηνλ έιεγρν ζπκθεξφλησλ κέζσ ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη θπζηθά 

άλνηγκα δηαδηθαζηψλ ζπληαθηηθήο ζπλέιεπζεο, σο κέζνπ ιατθήο 

αλαζεζκνηέζεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο) 

 ε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο (θαη άκεζε ζηάζε πιεξωκώλ) θαη  

 ε πινπνίεζε ελόο γηγαληηαίνπ πξνγξάκκαηνο δεκόζηωλ επελδύζεωλ κε  

αλαηξνπή ζην  παξαγωγηθό κνληέιν θαη ζηηο θνηλωληθέο δπλάκεηο πνπ 

ζα παίξλνπλ ην πάλω ρέξη ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα βξνπλ 

δνπιεηά 1,5 εθαηνκκύξην άλεξγνη (απηφ κάιινλ είλαη ην πην δχζθνιν 

θνκκάηη γηαηί είλαη εχθνιν λα ην ιέκε αιιά δχζθνιν λα πεξηγξάςνπκε 

πνην αθξηβψο είλαη απηφ ην παξαγσγηθφ κνληέιν θαη πσο πξαγκαηηθά ζα 

παίξλνπλ ην πάλσ ρέξη νη δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο έλαληη ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ),  εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, 

ζαθήο ζηξνθή ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή, κέηξα γηα ην εθνπιηζηηθφ 

θεθάιαην, αλάπηπμε φισλ ησλ θξαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ζπλεηαηξηζηηθψλ δνκψλ παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ πξνο ηελ 

θνηλσλία, είλαη κεξηθά απφ ηα, θαη’ εκέλα, πξνθαλή ηέηνηα κέηξα. 
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Έλα ηέηνην πξόγξακκα ζαλ ζύλνιν απαληάεη ζηηο ησξηλέο, δσηηθέο θη 

επείγνπζεο, αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ζπγθξνχεηαη κε ηηο θπξίαξρεο 

επηινγέο, αλνίγεη κέησπα κε ην θεθάιαην (ληφπην θαη δηεζλέο), έξρεηαη ζε 

επζεία ξίμε κε βαζηθά ηδενινγήκαηα θαη επηινγέο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

(ηδησηηθνπνίεζε ησλ πάλησλ θαη αξπαγή ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ αγαζψλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδνπλ επελδχζεηο). Πξνθαλψο 

ρξεηάδεηαη επεμεξγαζία, θαη δε θηινδνμψ λα δηαηππψζσ εγψ, πνην αθξηβψο 

ζα είλαη απηφ ην πξφγξακκα. Όκσο απηφ πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 

θαηαιήμνπκε άκεζα. 

 

Ζ πξνβνιή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο δε ζεκαίλεη ππνζηνιή ησλ αξρψλ 

ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ θαη ηνπ αληηΚαπηηαιηζηηθνχ ή αληηΔΔ ραξαθηήξα ηεο, 

Αληηζέησο πξέπεη λα ζηεξίδεη απηφ ην πξφγξακκα, ιέγνληαο θαη 

πξνεηνηκάδνληαο ηελ θνηλσλία γηα ηηο επεξρφκελεο ξίμεηο. Όκσο είλαη 

ιάζνο λα ηίζεηαη σο πξναπαηηνύκελν κηαο αξηζηεξήο ζπκκαρίαο ν αληηΔΔ, 

αθφκα θαη ν αληηΔπξψ πξνζαλαηνιηζκφο. Δίλαη, επίζεο, ιάζνο λα ζεσξνχκε 

φηη κηα πνιηηηθή ηαθηηθή είλαη αληηΔΔ επεηδή ν πνιηηηθφο θνξέαο ηε 

ραξαθηεξίδεη έηζη. Δίλαη αληηΔΔ αλ ε θνηλσλία ηελ αληηιακβάλεηαη ζαλ 

ηέηνηα θη αλ παξάγεη ηέηνηα (αληηΔΔ) πξαθηηθά πνιηηηθά απνηειέζκαηα. 

Γεληθά γίλεηαη ε εμήο αληηζηξνθή: Σν δεηνύκελν απφ ηελ πξνβνιή θη 

εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο γίλεηαη πξναπαηηνύκελό ηνπ θαη κάιηζηα θαη 

όξνο ησλ επξχηεξσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ (ζηα ραξηηά κφλν, 

γηαηί ε θνηλσληθή εμέιημε θαη ε ηαμηθή πάιε απνδεηθλχεηαη πνιχ πην 

«πινχζηα» απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ ληνθνπκέλησλ). 

 

Οηηδήπνηε ζεσξεζεί όηη εκπνδίδεη ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ή ηίζεηαη εκπόδην ζηε ζπκκαρία κε άιιεο δπλάκεηο) ζα 

επηιύεηαη από ηελ απόθαζε ησλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ, πξέπεη λα, είκαζηε θαη 

από ηε ζέιεζε ηνπ ιανύ.  

 

Αο ζθεθηνχκε, κεηά θαη απφ ηηο απνθαιχςεηο ησλ Καλλψλ, ηνπ 

Οθησβξίνπ 2011, γηαηί ν Γηνπλθέξ είπε «πξέπεη λα ζθνηψζνπκε ην 

δεκνςήθηζκα», ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ θακία κεγάιε πνιηηηθή δχλακε ζηε 

Διιάδα δελ έβαδε ζέκα άκεζεο απνρψξεζεο απφ Δπξψ θαη ΔΔ. Καη φκσο δελ 

δηαλννχλην λα ζέζνπλ ζην ιαφ ηέηνην ζέκα. Πξέπεη θη εκείο κε πνιχ 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε λα αληηκεησπίδνπκε ην ιαφ. (Άιιν παξάδεηγκα ην 

δεκνςήθηζκα ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην λεξφ. 220.000 άλζξσπνη θάζηζαλ ζηελ 

νπξά γηα λα ςεθίζνπλ, παξά ηελ θπβεξλεηηθή απαγφξεπζε θαη ηελ 

εηζαγγειηθή παξαγγειία γηα ζπιιήςεηο). Όηαλ ε ΔΔ θξαηήζεη ερζξηθή ζηάζε 

απέλαληη ζε κηα Αξηζηεξή Κπβέξλεζε, ε νπνία ζα έρεη απνδείμεη φηη 

θηλείηαη ππέξ ησλ ιατθψλ θη επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ν ιαφο ζα 

ηνπνζεηεζεί κε ηελ πξέπνπζα ζνθία.  

 

Οη επηινγέο γηα όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Αξηζηεξάο είλαη ζθιεξέο. Ζ 

παγίσζε ηνπ θξηζηαθνύ πεξηβάιινληνο, ε θαηάξξεπζε ηεο θνηλσλίαο, ε 

δπλαηόηεηα ή/θαη ε πξννπηηθή ηεο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο από ηελ Αξηζηεξά, 

επηβάιινπλ ζε όινπο λα ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ αλαγθώλ θαη ησλ θαηξώλ.  

 

Κώζηαο Λπκπέξεο (klyberis@otenet.gr)     

Αζήλα, 5ε Ηνπλίνπ 2014  

mailto:klyberis@otenet.gr

