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Έθνος και ταξική πάλη
Ποιοι θέλουν την «Αριστερά» στο
περιθώριο της κοινωνίας;

1

του ∆αµιανού Βασιλειάδη

www.damonpontos.gr

Η Αριστερά ή θα είναι πατριωτική ή δεν θα υπάρξει
∆αµιανός Βασιλειάδης

Εισαγωγή
Η Αριστερά ή θα είναι πατριωτική ή δεν θα υπάρξει, γιατί πατριωτισµός και
σοσιαλισµός είναι δίδυµες έννοιες, όπως είπε ο Βάσος Λυσαρίδης. Και αν παρ’ όλα
αυτά υπάρξει, τότε θα ενταχθεί στο σύστηµα, αποτελώντας δηµοκρατικό άλλοθί του,
γιατί ποτέ δεν θα µπορέσει να γίνει πλειοψηφικό ρεύµα, χωρίς την πατριωτική του
συνιστώσα. Και ας θέλουν ορισµένοι µετά βίας να ταυτίσουν τον πατριωτισµό µε τον
εθνικισµό, γιατί έτσι τους βολεύει. Το ελαφρυντικό για τους τελευταίους συνίσταται στο
γεγονός ότι είναι ανιστόρητοι, καθηλώνοντας την ιστορική εξέλιξη στα τέλη του 19
αιώνα, το επιβαρυντικό ότι υπηρετούν εκών άκων τη Νέα Τάξη και την
παγκοσµιοποίηση.
Η µόνη περίπτωση που έγινε πλειοψηφικό ρεύµα η Αριστερά ήταν κατά τη διάρκεια του
ΕΑΜ και εν µέρει µε την Ε∆Α. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε η σύζευξη του
πατριωτικού µε το κοινωνικό αίτηµα. Τότε µόνο µεγαλούργησε! Στην Ελλάδα ιδιαίτερα
τα εθνικά - πατριωτικά θέµατα είναι συνδεδεµένα µε τα οικονοµικά - κοινωνικά.
Η αλήθεια είναι, ότι «αυτό που πάντα τρόµαζε την αντίδραση ήταν η ενότητα του
εθνικού µε τον κοινωνικό αγώνα, γιατί όποτε αυτό επιτεύχθηκε, έπεσαν θρόνοι,
κατέρρευσαν αυτοκρατορίες, ανατράπηκαν καθεστώτα».1
Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις η Αριστερά ήταν και παρέµενε στο περιθώριο,
αποτελώντας «λειτουργικό» στοιχείο του αστικού συστήµατος.
Η «Αριστερά» σαφώς δεν θέλει να είναι στο περιθώριο, ούτε και να την οδηγούν
κάποιοι στο περιθώριο. Τι συµβαίνει όµως στην πράξη;
∆εν είναι το τι λες και το τι επιθυµείς, αλλά που οδηγείσαι ανάλογα µε τις πράξεις
σου, ανάλογα µε την πολιτική που εφαρµόζεις στην αντικειµενική πραγµατικότητα.
Οι πράξεις επιβεβαιώνουν τη θεωρία.
Ένα βασικό πρόβληµα που πρέπει να απασχολήσει την Αριστερά είναι ο
προσδιορισµός της.
Στον προσδιορισµό των εννοιών µε βάση - όπως είπαµε - όχι τη θεωρία, αλλά την
πράξη, υπάρχει απόλυτη σύγχυση.
Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που ορίζουν τον χαρακτήρα ενός πολίτη ή ενός
πολιτικού φορέα και τον κατατάσσουν σε µια κλίµακα που έχει διαβάθµιση από την
άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά;
Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την αριστερή ή δεξιά φυσιογνωµία του;
∆υστυχώς εκεί έχουµε καταλήξει: Να αναρωτιόµαστε, ποιοι είµαστε και τι
αντιπροσωπεύουµε τελικά! Είµαστε «αριστεροί» κατά δήλωσην και αυτάρεσκην
αυθυποβολήν και φαντασίαν ή όχι;
Είναι κρίσιµα ερωτήµατα αυτογνωσίας και γι’ αυτό στρατηγικής σηµασίας, κυρίως
για έναν πολιτικό φορέα που θέλει να φέρει το φωτοστέφανο του αριστερού και
µάλιστα του «ριζοσπάστη αριστερού», ως τίτλο τιµής για την προσφορά του στο
λαϊκό κίνηµα.
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Τα ερωτήµατα αυτά ανακύπτουν από την ίδια την ελληνική πραγµατικότητα.
Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες απ’ όλες τις πλευρές ότι η ελληνική κοινωνία µετά
την µεταπολίτευση, και µε µικρές ίσως διακυµάνσεις, πάει από το κακό στο
χειρότερο. Κι’ αυτό δε συµβαίνει µόνο σε έναν τοµέα της δηµόσιας ζωής π.χ. τον
τοµέα της καθηµερινότητας του πολίτη, όπου η διαπίστωση είναι οφθαλµοφανής,
αλλά σε όλους τους τοµείς συνολικά και χωρίς εξαίρεση, δηλαδή, στον οικονοµικό,
κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό.
Είναι εύλογο λοιπόν να τεθεί επιτακτικά το ερώτηµα. Η λεγόµενη Αριστερά σε τι και
πως αναχαίτισε αυτόν τον κατήφορο και σε τι θετικό συνετέλεσε; Τόσο στα εθνικά,
όσο και στα κοινωνικά θέµατα έχουµε πάθει µια γενική καθίζηση .
Σε ποιον τοµέα λοιπόν µπορεί να καυχηθεί ότι έχει συντελέσει σε µια πορεία
ανατροπής αυτής της κατάστασης και έχει προτείνει ένα σχέδιο εναλλακτικής
προοπτικής που θα βγάλει την Ελλάδα από το τέλµα; Μήπως στο να αποτρέψει τα
χειρότερα από τα πιο χειρότερα; Εκεί τελειώνει ο ρόλος της; Εδώ µιλάµε για τραγικές
καταστάσεις. Μιλάµε για φαινόµενα παρακµής, σήψης και αποσύνθεσης της
ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Οι πολίτες αισθάνονται ότι ζουν στο
περιθώριο της κοινωνίας και στο πνεύµα της γενικής παραλυσίας ανήµποροι να
αντιδράσουν. ∆ε χρειάζεται στατιστικά στοιχεία για επιβεβαίωση.
∆ε θα πρέπει αυτή η κατάσταση να µας αφυπνίσει και προβληµατίσει;
Τι θετικό προσέφερε σε όλη αυτή την κατάσταση η σηµερινή αυτοαποκαλούµενη και
αυτοπροσδιοριζόµενη Αριστερά; Για ποιο πράγµα µπορεί να επαίρεται. Ουσιαστικά
για τίποτε!. ∆εν πρέπει να µας παρασύρουν τα ανοδικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις
δηµοσκοπήσεις σε λανθασµένα συµπεράσµατα και ενέργειες Γιατί από τη
µεταπολίτευση και µετά, ύστερα από µια ίσως µικρή αναλαµπή, συνεχίζει ακάθεκτη η
παρακµιακή πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
Ή µήπως είναι απαράδεκτο και προσβλητικό για την «Αριστερά» να θέτει τέτοια
ερωτήµατα, όταν µάλιστα βλέπει να ανεβαίνουν τα ποσοστά της;
Πως λοιπόν µπορούµε να µιλάµε για Αριστερά και ∆εξιά και να προσδιορίζουµε
αυθαίρετα και χωρίς κανένα κριτήριο, που να αντέχει στην πράξη, ότι είµαστε
προοδευτικοί, ριζοσπάστες, αριστεροί; Όταν µάλιστα το χάσµα ανάµεσα στους
πολίτες και την πολιτική αυξάνει; Αφού δεν είµαστε σε θέση να αλλάξουµε µια
αρνητική κατάσταση και εφόσον στον πολιτικό ορίζοντα δεν φαίνεται καµία
δυναµική ανατροπή της, πως µπορούµε να χαρακτηριστούµε προοδευτικοί; Επειδή
απλώς το διακηρύττουµε;
Μήπως λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουµε και επαναστοχαστούµε ορισµένα πράγµατα
που τα θεωρούµε αυτονόητα, αυταπόδεικτα και συνεπώς ανάξια έρευνας; Ιδιαίτερα
τώρα που η αξιοσηµείωτη ανοδική της πορεία µπορεί να οδηγήσει σε λάθος
συµπεράσµατα;
Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουµε από τη φιλοσοφική αρχή, να αµφιβάλουµε εκ
προοιµίου για τα πάντα, ώστε να είµαστε σε θέση από µηδενική βάση, να
στοχαστούµε ελεύθερα, µε γνώµονα την ανεξάρτητη κριτική σκέψη, αν η ιδεολογία,
η στρατηγική, η πολιτική και η οργανωτική µας συγκρότητη είναι παρωχηµένη,
αναποτελεσµατική και αδιέξοδη και χρειάζεται άµεσα µια ριζική αναπροσαρµογή;
Γιατί άραγε η συγκεκριµένη Αριστερά διέγραψε από το λεξιλόγιό της τη λέξη
«αυτοκριτική»; Μήπως πρέπει να θέσουµε υπαρξιακά προβλήµατα της Αριστεράς
στο καµίνι της διαλεκτικής έρευνας, εφόσον πάγκοινη είναι η διαπίστωση, ότι έτσι
όπως λειτουργεί και δρα είναι το ολιγότερο, αναξιόπιστη και αναποτελεσµατική; Και
δεν το διακηρύττουµε εµείς. Το λέει η αντικειµενική πραγµατικότητα. Σε πρόσφατη
δηµοσκόπηση (εφηµ. «Καθηµερινή», 30.12.07) τα κόµµατα έρχονται στην τελευταία
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σκάλα εµπιστοσύνης από µέρους των πολιτών. Και δεν γίνεται εξαίρεση ούτε φυσικά
στα «αριστερά» κόµµατα.
Μήπως, για να θέσουµε πιο σκληρά διλήµµατα, είναι σοφοί οι έλληνες πολίτες που
δεν εµπιστεύονται την «Αριστερά» ή απεναντίας ανώριµοι και γι’ αυτό την
αποστρέφονται; Μήπως υπάρχει ένα υπόγειο αισθητήριο του λαού που δηµιουργεί
την αντίθεση ανάµεσα στην κοινωνική και πολιτική «Αριστερά». Μήπως χωρίς να το
αντιλαµβάνεται η «Αριστερά» εξυπηρετεί χωρίς να το θέλει το σύστηµα µε τη
λεγόµενη εναλλακτική παγκοσµιοποίηση και την κοσµοπολίτικη, πολυπολιτισµική
κοινωνία που επαγγέλλεται; Και γιατί η «Αριστερά» δεν αποκτά την ιδεολογική
στήριξη που είναι απαραίτητη, για να πείσει τον ελληνικό λαό, ότι αυτή αποτελεί την
εναλλακτική λύση; Η µήπως διολισθαίνει η ίδια µε τη σύγχυση που την κατατρύχει,
στην αθέλητη στήριξη του συστήµατος;
Ερωτήµατα επί ερωτηµάτων, στα οποία καλούµαστε µε θάρρος και παρρησία να
δώσουµε απάντηση. Μήπως η ιδεολογία της, έτσι όπως πραγµατώνεται, είναι ένα
άχρηστο απολίθωµα, που καµία σχέση δεν έχει µε αυτό που φανταζόµαστε ως
«Αριστερά»;
Γενικό συµπέρασµα: Η κρίση της «Αριστεράς», παρά τα φαινόµενα, είναι βαθιά
και διαρκής και κατά πρώτιστο λόγο ιδεολογική. Και η ανανεωτική αριστερά
δεν έχει ανανεώσει την ιδεολογία της. Παραµένει, καταµαρτυρούν οι ενδείξεις,
στα παλαιά, παραδοσιακά, ορθόδοξα πλαίσια, µπερδεύοντας πολλές φορές, όπως
θα προσπαθήσω να αποδείξω στα ακόλουθα, τον µαρξισµό µε τον
νεοφιλελευθερισµό, την ταξική πάλη µε τον ιµπεριαλισµό, δηµιουργώντας ένα
πρωτόφαντο κράµα «αριστερο - φιλελεύθερου διεθνισµού».
Τι µας δίνει ωστόσο το δικαίωµα να θέτουµε µεθοδολογικά υπό αµφισβήτηση τα
πάντα; ∆εν αποτελεί «ύβριν»; Την απάντηση θα την βρούµε στη διαλεκτική
φιλοσοφία.
Στα επόµενα θα ασχοληθούµε µε ορισµένα θεωρητικά θέµατα και ορισµένα
προβλήµατα πρακτικής πολιτικής, που έχουν σχέση µε την κρίση αυτή και
προσπαθούν, έστω ως πρόθεση, να δώσουν µια απάντηση για το ξεπέρασµά της.

Κεφάλαιο πρώτο: Θέµατα θεωρίας
Η δυσκολία δεν έγκειται στις νέες ιδέες
αλλά στο να ξεφύγει κάποιος από τις παλιές
Τζον Μέιναρντ Κέινς
1. Το πρόβληµα των κριτηρίων
Πριν επιχειρήσουµε οποιαδήποτε ανάλυση πρέπει να προσδιορίσουµε τα θεωρητικά
εργαλεία, τις έννοιες - κριτήρια, που χρησιµοποιούµε, για να αναλύσουµε την
αντικειµενική πραγµατικότητα της εποχής µας, γιατί µόνο µε τον καθορισµό και την
προβολή αυτών των κριτηρίων µπορούµε να έχουµε πιθανότητες να προσεγγίσουµε
την αλήθεια και αναπτύξουµε κατ’ ακολουθία την επιχειρηµατολογία µας για να
πείσουµε για τις απόψεις µας.
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Πρέπει µε άλλα λόγια να θέσουµε υπόψη του συνοµιλητή µας, που είναι πρόθυµος να
κάνει αντιπαράθεση, τα - ας τα ονοµάσω- κασµοθεωρητικά µας εργαλεία - κριτήρια,
που αποτελούν τη βάση και την αφετηρία της σκέψης µας και του στοχασµού µας.
Μια τέτοια προϋπόθεση είναι αναγκαία για τον απλούστατο λόγο ότι τόσο οι απόψεις
µας, όσο και τα συµπεράσµατά µας, αλλά και η δράση µας στην κοινωνική
πραγµατικότητα, που εκπορεύεται από αυτά τα συµπεράσµατα, µπορούν να
διεκδικούν «κατά προσέγγιση» το τεκµήριο της αλήθειας. Έτσι µπορούµε να
καθορίσουµε ποιο είναι αντικειµενικό στη συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία και ποιο
φαντασιακό, ποιο είναι το ον και ποιο το µη ον, ποιο είναι σωστό και ποιο λάθος, που
είναι η αλήθεια και που το ψέµα κ.λπ. και ποιος σε τελευταία ανάλυση θα είναι ο
σωστός προσανατολισµός µας.
Αν τα θεωρητικά εργαλεία δεν µπορούν να προσδιορίσουν την αντικειµενική
πραγµατικότητα, τότε θα πρέπει να τα επανεξετάσουµε για να δούµε, αν πρέπει να τα
επαναπροσδιορίσουµε, να τα τροποποιήσουµε ή να τα αλλάξουµε ή σε τελευταία
ανάλυση να συγκροτήσουµε καινούργια, για να µπορούµε να ερµηνεύσουµε και
δεόντως αξιοποιήσουµε την πραγµατικότητα της ιστορικής περιόδου που διανύουµε.
Για µια τέτοια διαδικασία και µια τέτοια πορεία είµαστε υποχρεωµένοι εκ των
πραγµάτων, να ανατρέξουµε στη συνδροµή εκείνων των κολοσσών του πνεύµατος,
που η θεωρητική τους πληρότητα προσεγγίζει τα όρια της αυθεντίας. Το κύρος τους
µάλιστα για αρκετούς είναι πέρα από κάθε αµφισβήτηση, άρα αποτελεί δόγµα.
Έλα όµως που η φιλοσοφία έχει ως βάση την αµφισβήτηση! Η φιλοσοφία δεν
παραδέχεται αιώνιες αλήθειες. Και αυτό µας το διδάσκουν αυτές οι ίδιες οι
«αυθεντίες, αυτές οι σπάνιες µορφές της ανθρώπινης σκέψης.
Για τους Αριστερούς, οι οποίοι θέλουν να αυτοαποκαλούνται έτσι ή να τους
αποκαλούν οι άλλοι έτσι, γιατί δεν είναι δεδοµένο εκ προοιµίου και λόγω
αυτοκαθορισµού ή ετεροκαθορισµού, ότι είναι αντικειµενικά, δηλαδή πραγµατικά
«Αριστεροί», (το «όπερ έδει δείξε» ισχύει πάντοτε), οι βασικές και αφετηριακές
αυθεντίες είναι ο Μαρξ και ο Ένγκελς και οι επίγονοί τους, Ρόζα Λούξεµπουργκ,
Λένιν, Τρότσκι, Γκράµσι και µια σειρά «αριστερών» διανοουµένων. Τη λέξη
«αριστερός» τη βάζω µε επιφύλαξη σε εισαγωγικά, γιατί επαναλαµβάνω ότι σήµερα
υπάρχει σχεδόν απόλυτη σύγχυση, ποιος είναι αριστερός, δεξιός, κεντρώος,
συντηρητικός, κ.λπ.
1.1. Ένα είναι το βασικό κριτήριο: Η πράξη.
Στη θεωρία µπορείς να ισχυρίζεσαι οτιδήποτε. Το τι κάνεις στην πράξη, αυτό ισχύει
και προσδιορίζει τι είσαι και τι δεν είσαι. Η διαλεκτική σχέση θεωρίας - πράξης
οριοθετεί, τι είσαι και τι δεν είσαι πραγµατικά και όχι φαντασιακά. Στην Ελλάδα
βέβαια, όπου οι έννοιες διανύουν, όπως και η ελληνική κοινωνία, µια παρακµιακή
φάση, και διακατέχονται από τα πολλαπλά φαινόµενα του εκφυλισµού και της σήψης,
είναι δύσκολο να καθορίσεις, τι πραγµατικά αντιπροσωπεύει ο καθένας.
Μπορεί δηλαδή κάποιος θεωρητικά να αυτοαποκαλείται επαναστάτης και να είναι
στην πράξη, στη δράση του, φοβερά αντιδραστικός. Και αυτό το φαινόµενο ας µη
µας παραξενεύει. Αποτελεί καθηµερινή πραγµατικότητα. Περίσσεψαν στην ελληνική
κοινωνία οι υποκριτές και οι τυχοδιώκτες, άνθρωποι δηλαδή που χρησιµοποιούν
ιδεολογίες και πολιτικές για ιδιοτελείς σκοπούς. Άνθρωποι, σε τελευταία ανάλυση,
χωρίς ήθος. Το κακό είναι ότι προκαλούν ασύστολα την κοινωνία και δυστυχώς η
κοινωνία λόγω συνθηκών (της γνωστής πλύσης εγκεφάλου) δεν µπορεί να
αντιδράσει. Και το λέµε αυτό και το τονίζουµε σε κάθε ευκαιρία για να δηλώσουµε -
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και έχει σηµασία - ότι την ιδεολογία µπορεί να τη χρησιµοποιήσεις και για
τυχοδιωκτικούς σκοπούς, το ήθος όµως ποτέ.
Γι’ αυτό και ο µεγάλος Έλληνας παιδαγωγός Αλέξανδρος ∆ελµούζος τόνιζε: «Για να
κρίνεις πρόσωπα και έργα δε χρειάζεται µονάχα µυαλό, παρά και χαρακτήρας»,
δηλαδή ήθος. Το ήθος έχει αυταξία και δεν αποτελεί αντικείµενο χρήσης, όπως
µπορεί να είναι και να γίνει η ιδεολογία, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τα
µεγαλύτερα κακουργήµατα (βλ. Στάλιν).
Μετά απ’ αυτή την λεπτοµερή εισαγωγή, αλλά κατά την άποψή µου απαραίτητη, για
να γίνουµε καταληπτοί, προχωρούµε για να προσδιορίσουµε τα θεωρητικά εργαλεία ή
εν πάση περιπτώσει τα κριτήρια, που µας κληροδότησαν οι προαναφερθέντες
θεωρητικοί του µαρξισµού µε πρώτο τον Μαρξ.
Η δέσµευση πάνω στα κριτήρια, µε την έννοια ότι τα αποδεχόµαστε ή δεν τα
αποδεχόµαστε, αλλά οπωσδήποτε τοποθετούµαστε και δεσµευόµαστε απέναντί σ’
αυτά, είναι η προϋπόθεση του διαλόγου, όπου ο στόχος είναι να πείσουµε κι’ όχι να
ασκήσουµε πολεµική.2 Ο λόγος είναι απλός:
Η πειθώ εντάσσεται στο αξιακό σύστηµα της Αριστεράς, ενώ η πολεµική - κατά
βάθος - υπηρετεί ιδιοτελείς σκοπούς.
1.2. Η κριτική σκέψη και το δόγµα
Πριν προχωρήσουµε στην αναφορά µας στον Μαρξ είναι απαραίτητο να πούµε δυο
λόγια για τις προϋποθέσεις που έχει η ανθρώπινη διάνοια να αναλύει την
αντικειµενική πραγµατικότητα. Κάθε κοσµοθεωρία, δηλαδή κάθε θεωρία που
προσπαθεί να συλλάβει και ερµηνεύσει τόσο τη φύση όσο και την ιστορία ( τη δράση
των ανθρώπων) έχει αναγκαστικά ως βάση τη φιλοσοφία, η οποία µε τη σειρά της
έχει ως αφετηρία την κριτική σκέψη, που µε τη σειρά της ως βάση έρευνας έχει την
αµφισβήτηση - αµφιβολία (απορία).
Στη διαλεκτική φιλοσοφία είναι θεµελιώδες αξίωµα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
απόλυτες αλήθειες, αλλά απλώς θεωρίες ερµηνείας του κόσµου και της ιστορίας.
Αυτή η διαπίστωση αποτελεί κοινό τόπο. Μας προφυλάσσει συνάµα και από
δογµατικές αγκυλώσεις.
Αναφερόµενος ο Μαρξ στη διαλεκτική φιλοσοφία καθορίζει την επαναστατικότητά
της ως εξής: «Στη λογική της µορφή είναι για τους αστούς και για τους δογµατικούς
εκπροσώπους της σκάνδαλο και φρικαλεότητα, γιατί στη θετική αντίληψη αυτού που
υπάρχει περικλείνει ταυτόχρονα και την αντίληψη της άρνησής του, του αναγκαίου
αφανισµού του, γιατί αντιλαµβάνεται κάθε µορφή που υπάρχει µέσα στη ροή της
κίνησης, εποµένως και από την παροδική της πλευρά, γιατί τίποτα δεν την επηρεάζει,
γιατί στην ουσία είναι κριτική και επαναστατική3
Τον ισχυρισµό του Μαρξ για την παροδικότητα των πραγµάτων και το πεπερασµένο
της γνώσης έρχεται να κατοχυρώσει ο Ένγκελς στο βιβλίο του: «Ο Λουδοβίκος
Φόυερµπαχ και το τέλος της κλασσικής γερµανικής φιλοσοφίας. Γράφει σχετικά:
«Έχουµε πάντα συνείδηση, ότι οι γνώσεις που αποκτούµε είναι αναγκαστικά
περιορισµένες, ότι καθορίζονται από τις συνθήκες, όπου τις αποχτήσαµε».4
3

(βλ. Κ. Μαρξ, «Κεφάλαιο», Στο Κ. Μαρξ -Φ. Ένγκελς, ∆ιαλεχτά Έργα, τόµ. Ι, (επίλογος στη Β΄
έκδοση), σ. 542
4
βλ. Φρίντριχ Ένγκελς, «Ο Λουδοβίκος Φόυερµπαχ και το τέλος της κλασσικής γερµανικής
φιλοσοφίας, στο Κ. Μαρξ -Φ. Ένγκελς, ∆ιαλεχτά Έργα, τόµ. ΙΙ, εκδοτικό της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ, 1951, σ. 4444
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Σε ένα άλλο σηµείο, επεξηγώντας τον επαναστατικό χαρακτήρα της χεγκελιανής
διαλεκτικής προσθέτει: «Η αλήθεια βρισκόταν τώρα στο ίδιο το προτσές της γνώσης,
στη µακρόχρονη ιστορική εξέλιξη της επιστήµης, που από τις κατώτερες βαθµίδες
της γνώσης ανεβαίνει διαρκώς σε ανώτερες, χωρίς όµως ποτέ να φτάσει µε την
ανακάλυψη µιας λεγόµενης απόλυτης αλήθειας σε σηµείο που να µη µπορεί πια να
προχωρήσει πιο πέρα».5 Επειδή ωστόσο µετά το θάνατο κυρίως του Μαρξ ή
αµφισβήτηση για την αποκλειστικότητα των οικονοµικών όρων για την κοινωνική
εξέλιξη έγινε πιεστική, θεώρησε απαραίτητο να επεξηγήσει επακριβέστερα την ουσία
και τη σηµασία της διαλεκτικής: «Για τη διαλεκτική φιλοσοφία δεν υπάρχει τίποτα το
οριστικό, το απόλυτο, το ιερό. Αποκαλύπτει για όλα και σε όλα τον παροδικό τους
χαρακτήρα, και τίποτα δεν υπάρχει γι’ αυτήν εκτός από το αδιάκριτο προτσές
γέννησης και αφανισµού, της ατελείωτης ανύψωσης από το κατώτερο στο ανώτερο.
Και η διαλεκτική φιλοσοφία δεν είναι παρά το απλό αντικαθρέφτισµα αυτού του
προτσές στον σκεφτόµενο εγκέφαλο. Έχει βέβαια και µια συντηρητική πλευρά:
αναγνωρίζει ότι κάθε βαθµίδα της γνώσης και της κοινωνίας δικαιώνεται για την
εποχή της και τις συνθήκες της. Μα µόνον αυτό. Η συντηρητικότητα αυτού του
τρόπου αντίληψης είναι σχετική, ο επαναστατικός της χαρακτήρας είναι απόλυτος,
είναι το µόνο απόλυτο που παραδέχεται η διαλεκτική φιλοσοφία».6 Η τελευταία
φράση του Ένγκελς για το «απόλυτο» της διαλεκτικής φιλοσοφίας αντιστρατεύεται
βέβαια την ίδια του την επιχειρηµατολογία, ότι «για τη διαλεκτική φιλοσοφία δεν
υπάρχει τίποτα το οριστικό, το απόλυτο». Πρέπει να επισηµάνουµε αυτή την
αντίφαση.
Είναι λοιπόν δυνατό να ισχυριστούµε ποτέ ότι η διαλεκτική άφηνε τον Μαρξ να
αποτελεί εξαίρεση; Αναφερόµενος ο Ένγκελς στο ίδιο θέµα λέει σ’ ένα άλλο σηµείο
τα εξής: «Κι έτσι η χεγκελιανή θέση µετατρέπεται στο αντίθετό της µε βάση την ίδια
τη χεγκελιανή διαλεκτική: ό,τι είναι πραγµατικό στην περιοχή της ανθρώπινης
ιστορίας, γίνεται µε τον καιρό παράλογο, είναι από τα πριν µολυσµένο µε
παραλογισµό. Κι ό,τι είναι λογικό στα κεφάλια των ανθρώπων προορίζεται να γίνει
πραγµατικό, όσο κι αν αντιφάσκει στην πραγµατικότητα που υπάρχει φαινοµενικά. Η
θέση για τη λογικότητα κάθε πραγµατικού, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της
χεγκελιανής µεθόδου σκέψης, µετατρέπεται στην άλλη θέση: ό,τι υπάρχει αξίζει να
καταστραφεί».7
∆εν είναι τυχαία εν κατακλείδι και η ρήση του φιλόσοφου Σωκράτη σαν απαύγασµα
της σοφίας του: «Έν οίδα ότι ουδέν οίδα».
Μόνο δόγµατα και θρησκείες ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο, γιατί η πίστη δεν έχει
σχέση µε τη γνώση. Η αξίωση για απόλυτες αλήθειες, που χαρακτηρίζονται µάλιστα
επιστηµονικές, για να περιβληθούν µε κύρος, αλλά έχουν ουσιαστικά µεσσιανικό
χαρακτήρα, οδηγούν πολλές φορές σε ιδεολογική τροµοκρατία, που στην πολιτική
της κατάληξη µπορεί να έχει ολέθρια παρεπόµενα.
Τίποτε συνεπώς δεν πρέπει η φιλοσοφική σκέψη να αποδέχεται, αν δεν το αναλύσει,
το συνθέσει και το ασπαστεί ή το απορρίψει σαν «αντικειµενικά» σωστό ή λάθος.
Είναι αναγκασµένη ωστόσο να ξεκινήσει από µια θεωρία, από ένα κάποιο αξίωµα, ως
βάση εργασίας. Στο βαθµό που αυτή η θεωρία επαληθεύεται στην συγκεκριµένη
πραγµατικότητα εν µέρει ή εν όλο έχει και την ανάλογη αξία. Οποιαδήποτε θεωρία
55

6
7

Φ. Ενγκελς, Ο.π., σ. 418 - 419

Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φόυερµπαχ…, τόµ. ΙΙ, ο.π., σ. 419
Φ. Ένγκελς, Ο Λουδοβίκος Φόυερµπαχ…, τόµ. ΙΙ, ο.π., σ. 418
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φυσικά αποτελεί προσπάθεια ερµηνείας της «αντικειµενικής» πραγµατικότητας, και η
αξιοποίησής της για συγκεκριµένους σκοπούς, που καθορίζει η θεωρία. Πολλοί
κάνουν το λάθος να θεωρούν πραγµατικότητα, µόνο αυτό που προσεγγίζει η
θεωρητική τους έρευνα, ενώ η πραγµατικότητα βρίσκεται σίγουρα και πέρα από τη
γνωστική τους περιχαράκωση. Μάλιστα ορισµένοι προβαίνουν και στην ολέθρια
υπερβολή, να απορρίπτουν την πραγµατικότητα, αν δεν ταιριάζει ή δεν
ανταποκρίνεται στο θεωρητικό τους ερµηνευτικό πρότυπο.
Για το λόγο αυτό ισχύει και αξίζει να τονιστεί: Όσο περισσότερο προβάλλεται η
απαίτηση για γνωσιολογική απολυτότητα, τόσο πιο επιφυλακτικοί πρέπει να είµαστε!
Ο αυτοκριτικός στοχασµός προφυλάσσει σε µεγάλο βαθµό από έναν τέτοιο κίνδυνο.
1.3. Οι λόγοι της αναφοράς στον Μαρξ και Ένγκελς
Η µακροσκελής ανάλυση που προηγήθηκε είχε σκοπό να αναδείξει τέσσερις βασικές
θεωρητικές αξίες, τις εξής:
α) ∆εν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, για όσους ασπάζονται τη διαλεκτική φιλοσοφία.
β) Όσοι πιστεύουν σε απόλυτες αλήθειες, όποιες και να είναι αυτές, δεν έχουν καµία
σχέση µε επιστήµη, παρά µε δόγµατα και µεσσιανικούς, µεταφυσικούς
προσανατολισµούς.
γ) Η Αλήθεια είναι σχετική, έτσι τουλάχιστον, όπως τη συνέλαβαν ο Μαρξ και ο
Ένγκελς. Ισχύει, αν ισχύει, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο και κάτω από
συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες.
δ) Οι συνθήκες αυτές είναι αντικειµενικές και υποκειµενικές, όπως τονίζει συχνά και
ο Λένιν.
Γι’ αυτό και ο Μαρξ τόνιζε ότι «...Η σύµπτωση της αλλαγής των συνθηκών µε την
αλλαγή της ανθρώπινης δράσης µπορεί να θεωρηθεί και να κατανοηθεί σωστά
µονάχα σαν ανατρεπτική πράξη».
Τελικά «τις συνθήκες τις αλλάζουν οι άνθρωποι». Την αλήθεια αυτή τονίζει και µια
θιβετιανή σοφία: «Είσαι, ό,τι πράττεις!». Η πράξη επαληθεύει τη θεωρία.
Με βάση αυτά τα κριτήρια θα επιχειρήσουµε την ανάλυσή µας.
2. Σε τι έγκειται άραγε η ιδεολογική κρίση της «Αριστεράς»
Είναι ένα θεµελιακό πρόβληµα που δεν αρκεί µόνο η κριτική του θεώρηση, αλλά
χρειάζεται και τόλµη, γιατί χρειάζεται να πει κανείς αλήθειες που έχουν κόστος
αφάνταστο. Όµως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
Η βασική άποψη εδράζεται στο γεγονός ότι λόγω του βεβαρηµένου ιστορικού
παρελθόντος της «Αριστεράς» επεκράτησε η σταλινική άποψη της καθήλωσης
οποιασδήποτε φωνής, που θα τόλµαγε να εκφράσει διαφορετική άποψη και να
ασκήσει το δικαίωµα της κριτικής σκέψης στην ορθόδοξη σταλινική παράδοση. Κάθε
κριτική στην κοµµουνιστική θεωρία και στο κοµµουνιστικό κόµµα εθεωρείτο (χωρίς
να αποκλείουµε και το σήµερα) έγκληµα καθοσιώσεως, όπως αναλογικά κάθε κριτική
στον Σιωνισµό θεωρείται αντισηµιτισµός.
Αυτός είναι ένας λόγος που ο αριστερός στοχασµός ευδοκίµησε στο εξωτερικό και
παρέµεινε στάσιµος στην Ελλάδα. (βλ. Κώστας Παπαϊωάννου, Κορνήλιος
Καστοριάδης, Αλέκος Ξενάκης, Νίκος Πουλαντζάς, Νίκος Σβορώνος και άλλοι). Η
σταλινική νοοτροπία διαπότισε την ελληνική Αριστερά στο σύνολό της και µε την
ιδεολογική τροµοκρατία που ασκούσε της έγινε φύσις «παρά φύσιν». Από την άλλη
µεριά βέβαια ήταν η εγκληµατική «εθνικοφροσύνη» της αντίδρασης. Για το λόγο
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αυτό η αριστερή σκέψη παρέµεινε στις παραδοσιακές ατραπούς του τέλους του 19ου
και αρχές του 20 αιώνα και βίωσε ελάχιστες µορφές ανανέωσης.
Έτσι ζούµε σε µια κοινωνία: ο καθένας για τον εαυτό του και όλοι εναντίον όλων.
Αν αµφιβάλλει κανείς, η ζοφερή πραγµατικότητα σ’ όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα
το επιβεβαιώνει.
Ο Γκράµσι είχε πει ότι χωρίς καλλιέργεια και αναβάθµιση του κριτικού στοχασµού
και ηθική ανάταση δεν είναι δυνατόν η Αριστερά να αποκτήσει την ιδεολογική
ηγεµονία απέναντι στην άρχουσα αστική τάξη. Επιπλέον είναι υπεραπλουστευµένη η
άποψη που αντιµετωπίζει την πολυπλοκότητα της κοινωνίας µόνο ως οικονοµική
νοµοτέλεια και τον άνθρωπο τελικά ως οικονοµική µονάδα. Η ιστορία ως αλάνθαστος
κριτής απέδειξε ότι η θέση, πως «η οικονοµική βάση καθορίζει το εποικοδόµηµα»
είναι λάθος. Και αυτό δεν είναι θέµα ιδεαλιστικής αντίληψης. Τόσο ο Μαρξ όσο και
η Ρόζα Λούξεµπουργκ, αλλά ιδιαίτερα ο Λένιν, τόνιζαν ότι δεν επαρκούν µόνο οι
οικονοµικοί όροι για την πρόοδο της κοινωνίας. Υπάρχουν κι άλλα επίπεδα που
έχουν να κάνουν µε αυτό που λέγεται συνείδηση, γιατί η πραγµατικότητα είναι
πολύπλοκη και πολυεπίπεδη. Είναι αυτονόητο π.χ. ότι χωρίς την κατάληψη της
πολιτικής εξουσίας, δεν µπορούν να αλλάξουν οι παραγωγικές σχέσεις. Η εξουσία
όµως γενικά αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της συνείδησης. Γι’
αυτό και ο Μανώλης Γλέζος τονίζει µε µια προσφιλή του έκφραση, πως δεν είναι η
παγκοσµιοποίηση το πρόβληµα, αλλά η παγκοσµιοκρατία!, δηλαδή η εξουσία, που
µε τη σειρά της είναι απόρροια της συνείδησης.
Χωρίς την ανύψωση αυτής της συνείδησης στο σηµείο που να ξεπερνά την ηγεµονία
της άρχουσας τάξης, δηλαδή του κεφαλαίου, είναι αδύνατη οποιαδήποτε αλλαγή.
Κι’ αυτό σε αντίθεση µε τη ρήση του Μαρξ ότι «η χειραφέτηση της εργατικής
τάξης πρέπει να κατακτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη». Το «πρέπει» του
Μαρξ έχει µεταλλαχθεί από τότε στη ρήση: Ουαί και αλίµονο στην εργατική τάξη,
που θα ήθελε από µόνο της να χειραφετηθεί, χωρίς την καθοδήγηση, την εντολή και
την εκπροσώπηση της από τα κόµµατα της «Αριστεράς», θα αποτελούσε «έγκληµα
καθοσιώσεως».
∆υστυχώς τόσο η παραδοσιακή όσο και η ανανεωτική «Αριστερά» παραµένει, παρ’
όλες τις επί µέρους διαφοροποιήσεις σε αρκετές περιπτώσεις, στις παρωχηµένες από
τη σηµερινή ιστορική πραγµατικότητα θεωρητικές αγκυλώσεις του παρελθόντος
Μελετώντας την πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας µπορούµε, όσο παράξενο κι’ αν
φαίνεται αυτό, να ισχυριστούµε ότι η µόνη απελευθερωτική διαδικασία εφαρµόστηκε
και λειτούργησε στα πλαίσια του δηµοκρατικού αποκεντρωτισµού στην ελεύθερη
Ελλάδα µε την «Λαϊκή ∆ικαιοσύνη και τη Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, την σχετική
εσωκοµµατική δηµοκρατία στην Ε∆Α και τη Νεολαία Λαµπράκη και προπάντων -κι’
ας φαίνεται παράξενο - την εφαρµογή του δηµοκρατικού αποκεντρωτισµού στη
Νεολαία της Ένωσης Κέντρου Ε∆ΗΝ. Ακόµη και αυτή η Νεολαία Λαµπράκη
υπολείπονταν σε δηµοκρατικότητα απέναντι στη Νεολαία του αστικού κόµµατος της
Ένωσης Κέντρου, γιατί είχε στοιχεία συγκεντρωτικής λειτουργίας.
Θα µπορούσε σ’ αυτή την απελευθερωτική διαδικασία να περιλάβει κανείς και τα
πρώτα στάδια λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ µε την αυτοοργάνωση, πριν µετατραπεί σ’
ένα προσωποπαγές, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό µηχανισµό. Σε όλες τις
περιπτώσεις της ελληνικής ιστορίας που ο λαός (ας χρησιµοποιήσουµε αυτόν τον
όρο) προσπάθησε να βγει στο προσκήνιο και να παίξει έναν αυτόνοµο δηµιουργικό
ρόλο ως ιστορικό υποκείµενο των κοινωνικών εξελίξεων, σύµφωνα µε τη ρήση του
Μαρξ, ήρθαν τα κόµµατα της «Αριστεράς» και τον χειραγώγησαν, του στέρησαν το
δικαίωµα της αυτόνοµης απελευθερωτικής του διαδικασίας. ∆εν αναφερόµαστε
φυσικά στον κατασταλτικό ρόλο της συντηρητικής παράταξης που είναι δεδοµένο ότι
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θα έπραττε µ’ αυτό το σκοπό. Το βασικό αίτιο γι’ αυτήν την αρνητική εξέλιξη
βρίσκει την ερµηνεία του στη µετάλλαξη της ιδεολογίας σε γραφειοκρατικό
µηχανισµό, µέσω της εφαρµογής και του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού. Οι
κοµµατικοί µηχανισµοί, που έχουν αποβάλει την ιδεολογία τους, (είναι γενικός
κανόνας χωρίς εξαιρέσεις), µπαίνουν φραγµός σε οποιαδήποτε απελευθερωτική
διαδικασία το λαού. Αυτήν την αλήθεια θα την διαπιστώσουµε, αναλύοντας τη
σηµερινή πραγµατικότητα.
3. Η κοινωνική και πολιτική Αριστερά
Αν εξαιρέσουµε τις εκλογές του 1981 και εν µέρει του 1985, καταγράφοντας και
καταµετρώντας την µετέπειτα κοινωνική και πολιτική εξέλιξη στην Ελλάδα θα
διαπιστώσουµε ότι η κοινωνική Αριστερά δεν εκπροσωπείται στο µέγιστο ποσοστό
της από τη λεγόµενη και αυτοαποκαλούµενη πολιτική Αριστερά, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.
Η κοινωνική Αριστερά, δηλαδή οι µισθωτοί του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τα
µικροαστικά και µεσοαστικά στρώµατα, οι αγρότες, οι εργάτες που υφίστανται την
πίεση και την εκµετάλλευση του κεφαλαίου (µικροεπαγγελµατίες, µικρέµποροι κ.λπ),
µε άλλα λόγια η δυνητικά, κοινωνική συµµαχία λαϊκών και µικροαστικών
στρωµάτων, των πάλαι ποτέ µη προνοµιούχων, είναι εγκλωβισµένη στα αστικά
κόµµατα του δικοµµατισµού, Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ακολουθούν µια
αντιλαϊκή, νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί δεν πείθει η Αριστερά, γιατί δεν ταυτίζεται η
κοινωνική Αριστερά µε την πολιτική Αριστερά, τη στιγµή που η τελευταία
κόπτεται κυριολεκτικά για την υπεράσπιση των συµφερόντων της εργατικής τάξης
και των άλλων στρωµάτων της κοινωνίας. που υφίστανται την καταπίεση και
εκµετάλλευση;
Υπάρχει απάντηση και σε τι συνίσταται αυτή;
Αποκαλυπτική είναι η απάντηση που έδωσε ο καθηγητής, Χριστόφορος Βερναρδάκης
σε µια εµπεριστατωµένη του ανάλυση, µε βάση στατιστικά στοιχεία των εκλογών του
Σεπτεµβρίου 2007 ότι «το νέο προλεταριάτο είναι έξω από τα πολιτικά κόµµατα
της αριστεράς»8[ο τονισµός δικός µας]. Για τον Συνασπισµό συγκεκριµένα είναι
στατιστικά δεδοµένη η υπερεκπροσώπησή του στα µεσαία στρώµατα, ιδίως στους
κύκλους των διανοουµένων και η διαπιστωµένη υποεκπροσώπησή του στα λαϊκά
στρώµατα. 9
Και το κρίσιµο ερώτηµα είναι: Αν ο τοµέας της εργασίας, που υφίσταται την πιο
βάναυση καταπίεση και εκµετάλλευση, στην πλειοψηφία του δεν εκπροσωπείται
πολιτικά από την λεγόµενη Αριστερά, αλλά αντιθέτως από τα δύο αστικά κόµµατα
εξουσίας, τότε τι εκπροσωπεί πολιτικά η «Αριστερά;».
∆εν θα ασχοληθώ στο σηµείο αυτό γενικά µε την «Αριστερά», αλλά περισσότερο µε
την λεγόµενη ανανεωτική «Αριστερά».
Σύµφωνα µε στοιχεία η πολιτική εκπροσώπηση της ανανεωτικής Αριστεράς αφορά:
ένα µέρος του δηµόσιου τοµέα, ένα µέρος της καλά αµειβόµενης οµάδας των
δηµοσίων υπαλλήλων, µιας οµάδας διανοουµένων, ιδίως εκείνων που είναι
ενταγµένοι στους ιδεολογικούς µηχανισµούς του αστικού κράτους, δηλαδή
πανεπιστηµιακούς, καθηγητές, µέλη συνδικαλιστικών οργανισµών, ερευνητικών και
άλλων ιδρυµάτων και µη κυβερνητικών οργανώσεων και συνάµα ένα µέρος της
8

βλ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, οµιλία του σε εκδήλωση του ιδρύµατος Πουλαντζά στην ΕΣΗΕΑ
στις 30.10.2007
9
βλ. Η. Νικολακόπουλος, ΟΠΕΚ, 15.1.2008
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µικροαστικής τάξης των ελεύθερων επαγγελµατιών. Το γεγονός αυτό από πρώτη
µατιά φαίνεται παράξενο και ανεξήγητο.
Πως διανοούµενοι της «Αριστεράς» ενσωµατώθηκαν στην κυρίαρχη ιδεολογία της
αστικής τάξης είναι σε πολλούς γνωστό από παλιά, µας το εξηγεί όµως κι’ ένας
διανοούµενος αυτού του χώρου, ο Γιάννης Μηλιός, κι’ έχει τη σηµασία του. Γράφει
λοιπόν για το θέµα, ως γνώστης και ο ίδιος του φαινοµένου: «Στη διαδικασία
ιδεολογικού µετασχηµατισµού που περιγράφουµε πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε µια
µεγάλη µερίδα διανοουµένων στελεχών της παραδοσιακής Αριστεράς, αρχικά της
‘ανανεωτικής’ και στη συνέχεια και της ‘ορθόδοξης’ πτέρυγάς της. Η πρόσβαση (ή η
προσδοκώµενη πρόσβαση) στις ανώτερες θέσεις των κρατικών µηχανισµών (που για
πρώτη φορά κατέστη δυνατή για το χώρο αυτό µετά τη µεταπολίτευση και ιδίως µετά
την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981), αποτέλεσε το µηχανισµό ενσωµάτωσής
τους στους κοινούς τόπους της κυρίαρχης ιδεολογίας».10 Aυτό που έκανε ο Ανδρέας
Παπανδρέου µε την Αριστερά και στη συνέχεια σε µεγαλύτερη κλίµακα ο Κώστας
Σηµίτης, ήταν – για να ερµηνεύσουµε το φαινόµενο και µε τη γλώσσα της ποίησης –
ένα είδος φαουστικής συναλλαγής. Όλοι αυτοί από την Αριστερά που εντάχτηκαν στο
σύστηµα κατέληξαν στην πλειοψηφία τους να γίνουν απολογητές του. Ο ίδιος ο
Ανδρέας Παπανδρέου µιλάει σ’ ένα άρθρο του για την κατηγορία των ανθρώπων
αυτών, χαρακτηρίζοντάς τους συµβιβασµένους. 11
4. Η ιδεολογική κρίση της «Αριστεράς» µε βάση τα θεωρητικά πρότυπα
Αναλύοντας περιληπτικά την αντικειµενική κοινωνική πραγµατικότητα στον
οικονοµικό -κοινωνικό τοµέα καταλήξαµε στις ανωτέρω διαπιστώσεις.
Οι αναλύσεις τόσο της παραδοσιακής όσο και της «Ανανεωτικής Αριστεράς»
ξεκινούν πάντοτε - σχεδόν χωρίς εξαίρεση - µε βάση την θεωρητική άποψη, όπως
αναφέραµε και πιο πάνω, ότι η οικονοµική νοµοτέλεια καθορίζει τις κοινωνικές
εξελίξεις. Με µαρξικούς όρους αυτό εκφράζεται µε τον ισχυρισµό του Μαρξ ότι το
«κοινωνικό είναι» καθορίζει τη «συνείδηση» των ανθρώπων. 12 Είναι το γνωστό
πρόβληµα της βάσης (οικονοµικοί όροι) και του εποικοδοµήµατος ή της υπερδοµής,
η της συνείδησης, όπως λέει ο Μαρξ, που περιλαµβάνει την πολιτική εξουσία, τα
συντάγµατα, τους νόµους, τη θρησκεία, την τέχνη, την ηθική, τις πολιτισµικές και
άλλες παραδόσεις κ.λπ. και όπως συµπληρώνει ο Ένγκελς. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια
το έθνος και γενικότερα τα εθνικά θέµατα θεωρείται ότι αποτελούν κατασκεύασµα
του κράτους, που κι αυτό µε τη σειρά του συνιστά νοµική έκφραση της συνείδησης.
Πραγµατική υπόσταση και πρωτογενή έκφραση, κατά την αντίληψη αυτή, αποτελούν
οι οικονοµικοί όροι της κοινωνίας. ενώ η εξουσία, ως κύρια έκφραση της συνείδησης,
αποτελεί αντανάκλαση της πραγµατικότητας, δηλαδή της υλικής βάσης της
κοινωνίας. Παίζει βασικά δευτερεύοντα ρόλο. Όλα τα άλλα είναι συνεπώς
αντανακλάσεις της πραγµατικότητας (της υλικής βάσης) στη συνείδηση των
ανθρώπων.

10

Βλέπε, Γιάννης Μηλιός, Ο µαρξισµός ως σύγκρουση τάσεων, εκδ. «Εναλλακτικές εκδόσεις», Αθήνα
1999, σ. 154.
11
βλ. Ανδρέας Παπανδρέου, Η εθνική ανεξαρτησία βασικός στόχος. Το απόσπασµα αναφέρεται στο
βιβλίο του ∆αµιανού Βασιλειάδη: Ο µύθος του Ανδρέα ή οι θεωρητικές βάσεις της Ένωσης Κέντρου,
του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η πρακτική τους κατάληξη, εκδ. «Εναλλακτικές εκδόσεις», Αθήνα 2007,
σ. 333 -334.
12
Bλ. Καρλ Μαρξ, «Κριτική της πολιτικής οικονοµίας» (πρόλογος), στο Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς,
∆ιαλεχτά έργα, τόµ. Ι, εκδοτικό της Κ.Ε. του ΚΚΕ, εκδ. «Νέα Ελλάδα» 1951, σ. 424 -425.
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Μ’ αυτή την έννοια την ουσία του ανθρώπου και της κοινωνίας, σαν συλλογικού
υποκειµένου, αποτελεί η παραγωγική του δραστηριότητα. Η ταύτιση του κοινωνικού
µετασχηµατισµού µε τον µετασχηµατισµό της οικονοµικής βάσης µόνο,
παραγνωρίζει τα υπόλοιπα επίπεδα. Σ’ αυτά τα πλαίσια το έθνος και ότι αυτό
συνεπάγεται, δηλαδή η εθνική συνείδηση και αυτογννωσία, η εθνική µνήµη, η εθνική
ταυτότητα, η εθνική παράδοση µε τις ποικίλες πολιτιστικές της εκφάνσεις, δεν έχει
απολύτως καµία σηµασία και δεν παίζει κανέναν ουσιαστικό τουλάχιστο ρόλο στην
ταξική πάλη και την εξελικτική πορεία της κοινωνίας.
Κι όµως ανάµεσα στο «κοινωνικό είναι» και τη «συνείδηση» υπάρχει διαλεκτική
σχέση, την οποία µε απαράµιλλα ευκρινή τρόπο διατύπωσε ο Χριστός, που σε µια
φράση συνοψίζει µια ολόκληρη επαναστατική κοσµοθεωρία:
«Ουκ έπ’ άρτω µόνω ζήσεται άνθρωπος» (Ματθαίος, 4.4)13.
∆εν υπάρχει άλλη φράση στην ιστορία, που να εκφράζει µε απίθανα συνοπτικό
τρόπο µια ολόκληρη επαναστατική κοσµοθεωρία!
Αν θέλουµε να συµπυκνώσουµε σε µία µόνο αιτία την κατάρρευση του υπαρκτού
σοσιαλισµού, η εξήγηση βρίσκεται στην παραπάνω φράση. Σ’ αυτή τη λέξη: «µόνω»,
που δηλώνει απερίφραστα ότι δεν είναι µόνο οι οικονοµικοί όροι, αλλά και άλλοι
παράγοντες που έχουν σχέση µε τη συνείδηση, που καθορίζουν την εξέλιξη της
όποιας κοινωνίας. Η Αριστερά, αν δεν συλλάβει το νόηµα και το βάθος αυτής της
αποκαλυπτικής αλήθειας, θα οδεύει αενάως στην αναπαραγωγή του υπαρκτού
σοσιαλισµού, όσο κι’ αν θεωρητικά τον αποστρέφεται και τον κατακρίνει. Θα είναι
βασικά εγκλωβισµένη σ’ έναν φαύλο κύκλο και θα ανακυκλώνει στο διηνεκές την
κρίση της .
5. Πατριωτισµός και διεθνισµός
Ο Λένιν είχε πει ότι «χωρίς επαναστατική θεωρία δεν µπορεί να υπάρξει
επαναστατικό κίνηµα».
Μήπως η παλιά επαναστατική θεωρία, κάτω από τα νέα κοινωνικά δεδοµένα
έχει χρεοκοπήσει; Η κατάρρευση του κοµµουνισµού αποκάλυψε και σφράγισε
τελειωτικά, όπως λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης «τη χρεοκοπία του µαρξισµού λενινισµού στα µάτια των ανθρώπων.14
Υπάρχει πιο συγκεκριµένα µια σχολή σκέψης - µέσα στα πλαίσια της Ανανεωτικής
αριστεράς- που ισχυρίζεται ότι τα περί έθνους κ.λπ. είναι ανύπαρκτα για την εργατική
τάξη, αποτελούν φαντασιώσεις και επιπλέον αποτελούν εθνικιστικά, σοβινιστικά και
ρατσιστικά κατάλοιπα, που δεν έχουν σχέση µε την ταξική πάλη, κατά τα
µαρξιστικάς γραφάς, γιατί οι προλετάριοι δεν έχουν πατρίδα.
Θα µπορούσε κανείς αντιθέτως -αντιστρέφοντας το συλλογισµό - να ισχυριστεί, ότι
το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, (Παγκοσµιοποίηση) ενώ το προλεταριάτο έχει.
Τουλάχιστον αυτή είναι η σηµερινή πραγµατικότητα σε αντιδιαστολή µε άλλες
εποχές. Τα λαϊκά στρώµατα ιδίως, αν δεν έχουν πατρίδα, είναι χαµένα. Γι’ αυτό
και ο Βάσος Λυσαρίδης, ένας αγνός πατριώτης και σοσιαλιστής και γνήσιος
διεθνιστής συνάµα, τονίζει µε κάθε ευκαιρία ότι « πατριωτισµός και σοσιαλισµός
13

Βλ. ∆αµιανός Βασιλειάδης, ∆ηµοκρατικός Σοσιαλισµός ή το όραµα του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η
εφαρµογή του στην πράξη, εκδ. «Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 2006, σ. 30 - 36. Στο κεφάλαιο µε
τίτλο: «Κοινωνικό είναι και συνείδηση ή βάση και εποικοδόµηµα», που παραθέτω στο παράρτηµα,
αναλύω το πρόβληµα της σχέσης Κοινωνικού είναι και συνείδησης διεξοδικά. Εδώ λόγω χώρου κάνω
απλώς µια µικρή αναφορά, για να τονίσω το πρόβληµα.
14

Βλ. «Συνέντευξη Κ. Καστοριάδη στην εφηµ. «Ελευθεροτυπία, 20 και 27.3.1994.
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είναι δίδυµες έννοιες». Άρα η πατριωτική ιδιοπροσωπία ενός ανθρώπου αποτελεί
χαρακτηριστικό στοιχείο διεθνιστικής αλληλεγγύης. Η Αριστερά στην Ελλάδα
τουλάχιστον, όταν και όποτε συνέδεσε τους λαϊκούς εθνικοαπελευθερωτικούς µε τους
κοινωνικούς αγώνες µεγαλούργησε. Γι’ αυτό και ο ∆. Παπανικολόπουλος τονίζει µε
παρρησία ότι «η Αριστερά στην Ελλάδα κατήγαγε νίκες µόνο, όταν πέτυχε την
συγκρουσιακή ιδιοποίηση της έννοιας ‘έθνος’»15. ∆εν µπορείς να κάνεις κοινωνικούς
αγώνες κάτω από ωµή και απροκάλυπτη επέµβαση του ιµπεριαλισµού στα εσωτερικά
της Ελλάδας. Ο πατριωτισµός αποτελεί την ασπίδα απέναντι στα σχέδια αυτά, για να
µπορεί να διεξαχθούν οι κοινωνικοί αγώνες. Ένα µέρος της «Αριστεράς» και
περισσότερο της ανανεωτικής «Αριστεράς» υποτιµά παντελώς τον τοµέα των
εθνικών θεµάτων, γιατί πιστεύει βάση µιας λανθασµένης ερµηνείας του µαρξισµού λενινισµού, ότι αυτά δεν παίζουν ρόλο, δεν επιδρούν και δεν έχουν επιπτώσεις στην
ταξική πάλη. Έτσι η διαχείρισή τους ανατίθεται εξ αντικειµένου σε άλλες πολιτικές
δυνάµεις.
Παρ’ όλα αυτά θα µπορούσε κάποιος σε παραλλαγή του συνθήµατος: «Προλετάριοι
όλων των χωρών ενωθείτε!» να διακηρύξει: «Πατριώτες όλων των χωρών
ενωθείτε!». Αυτή η άποψη όµως θεωρείται από τη συγκεκριµένη σχολή σκέψης, ως
αντιδραστική, γι’ αυτό και απορρίπτεται εκ προοιµίου, δεν αποτελεί αντικείµενο
προβληµατισµού και φυσικά εκ του λόγου τούτου δεν είναι άξια συζήτησης. Και όχι
µόνο αυτό, αλλά και από µερικούς εκπροσώπους της θεωρείται, ως «αθεράπευτη
νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισµού». Το δόγµα στο αποκορύφωµά του!
Ο ιστορικός Γεώργιος Μαργαρίτης ασκεί αυστηρότατη κριτική σε µια τοποθέτησή
του µε αφορµή το βιβλίου της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, στην ανιστόρητη στάση της
«Αριστεράς» σ’ αυτό το θέµα: «Ο αντιεθνικισµός καθίσταται πεµπτουσία της
αριστερής πολιτικής µε ισοπεδωτικό τρόπο, σαρώνοντας όλες σχεδόν τις υπόλοιπες
αξίες και τα πολιτικά χαρακτηριστικά της αριστεράς: την µέσα από τις κοινωνικές
σχέσεις θεώρηση των πραγµάτων πρώτα απ’ όλα. Πραγµατικά η επιλογή αυτή
καθιστά την αριστερή παρέµβαση ‘αταξική’, µε την έννοια ότι δεν µπορεί να
αντιληφθεί το πως αυτά που διακυβεύονται συνδέονται µε την οξυµένη κοινωνική ταξική -πραγµατικότητα στη χώρα µας».16
Και συνεχίζει στο πνεύµα της ίδιας επιχειρηµατολογίας: «Η ελληνική αριστερά,
πάντοτε αντι-ιµπεριαλιστική, πάντοτε πατριωτική, είχε πάντοτε συνείδηση αυτού του
κρίσιµου-µε βάση τα µεγέθη της χώρας µας- παράγοντα. Υπήρξε επίµονα πατριωτική
µε τρόπο όµως που σαφέστατα τη διαχώριζε από τον εθνικισµό των φαντασιώσεων
που χρησιµοποιούν οι απέναντι. Πάντοτε για την αριστερά ο πατριωτισµός των
Ελλήνων σταµατούσε εκεί, όπου άρχιζε ο πατριωτισµός των άλλων, αξία και
µέγεθος απόλυτα σεβαστά. Αλλά χωρίς τον πατριωτισµό, και αυτό σηµαίνει, χωρίς
όλα, όσα τον προσδιόρισαν, την ιστορία του πάνω απ’ όλα - δεν υπάρχει πολιτικό
σώµα µε το οποίο θα συνδιαλλαγεί ή αριστερά. Προσβλέποντας στην ‘προστασία’
απέναντι στα επελθόντα και στα επερχόµενα από το έθνος και δια του έθνους, οι
κοινωνικές οµάδες που πλήττονται από τον καπιταλισµό, αναζητούν τρόπους
πολιτικής αντίστασης, πολιτική έκφραση για την προάσπιση των συµφερόντων τους
που καταπατούνται. Αυτό είναι το πολιτικό σώµα που µας ενδιαφέρει, σχεδόν τόσο
διαυγές όσο και τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης που για πρώτη φορά το
προσδιόρισε. ∆εν είναι δυνατό η αριστερή πολιτική να στρέφει την πλάτη σε αυτό το
κρίσιµο κοινωνικά και πολιτικά σηµείο συνεύρεσης. Εκτός αν οι διεθνικές ‘µη
κυβερνητικές οργανώσεις -ΜΚΟ’ -που προβληµατίζονται για το αν θα σώσουν
15
16

βλ. εφηµ. «Αυγή»,
βλ. http1: //pontosandaristera.wordpress.com/2007/17-4-2007/
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πρώτα τις φάλαινες ή πρώτα τους ανθρώπους - αποτελούν το σώµα των ‘πολιτών’ του
µέλλοντος. Καλά κρασιά...».17 Αυτά λέει µε καυστικό τρόπο ένας ιστορικός που
προέρχεται από τον ίδιο χώρο.
Κατά την άποψή µου όλα αυτά, τα εκφυλιστικά φαινόµενα αποτελούν αρνητικά
κατάλοιπα µιας αριστερίστικης νοοτροπίας, που προέκυψε ως αρνητικό αποτέλεσµα
της δογµατικής, σταλινικής ιδεολογίας, εισαγόµενης κατά βάση από το εξωτερικό
(από τη Γαλλία κυρίως), η οποία δρα σ’ ένα βαθµό συνειδητά ή υποσυνείδητα έως
σήµερα.
Αυτή η αντίληψη ωστόσο έχει καταλυτικές συνέπειες για την Αριστερά στην
ελληνική κοινωνία, γιατί η τελευταία θεωρεί και µε το δίκιό της ότι τέτοιες
εθνοµηδενιστικές φωνές προσβάλουν τον πατριωτισµό και το φιλότιµό της.
Υπάρχουν βέβαια δηµόσιες φωνές, όπως αυτές του Μανώλη Γλέζου, του Στάθη
Σταυρόπουλου, του Λαοκράτη Βάσση, που παρεµβαίνουν, αλλά και πάρα πολλών
άλλων, που παραµένουν ωστόσο ακόµη αφανείς ή αδρανείς.
Κι αν υποθέσουµε ότι όλα αυτά τα περί έθνους, πατρίδας, οικογένειας, ελευθερίας
και γενικά όλες οι παραδοσιακές ηθικές αξίες είναι ανοησίες και για πέταµα και τις
µηδενίσουµε, τι θα βάλουµε άραγε στη θέση τους; Πρέπει να προτείνουµε στον
ελληνικό λαό κάποιο όραµα, κάποια πνοή, κάποια ανάταση, κάποια ελπίδα, κάποια
προοπτική, να του τονώσουµε το πατριωτικό του φρόνηµα. Γιατί αυτό το κοµµάτι της
ανανεωτικής «Αριστεράς» προσπαθεί µε κάθε µέσο, αυτόν τον λαό, να του
δηµιουργήσει ενοχές και να τον εξουθενώσει, όπως και η συντηρητική παράταξη.
Έτσι τα λαϊκά στρώµατα δε βλέπουν πουθενά φως, πουθενά ελπίδα, πουθενά
προοπτική.
Άραγε ποια κοινωνία θέλει, η συγκεκριµένη ιδεολογική τάση της ανανεωτικής
Αριστεράς να οικοδοµήσει απέναντι στην παλιά, την παραδοσιακή, την κατά την
άποψή της εθνικιστική; Μια «εκσυγχρονιστική» κοσµοπολίτικη, πολυπολιτισµική,
όπως την προπαγανδίζει η φιλοσοφία του νεοφιλελευθερισµού και τελικά του
ιµπεριαλισµού; Αυτός είναι ο στόχος;
Στην καρδιά αυτού του προβλήµατος και σε σχέση µε την «Ανανεωτική Αριστερά»
αναφέρεται και ο Μενέλαος Γκίβαλος σ’ ένα άρθρο του στην εφηµερίδα «Το παρόν»,
10.2.08. Γράφει σχετικά: «Ο αντιεθνικισµός εκφέρεται ως υποβάθµιση της εθνικής
ταυτότητας και των ιστορικών- αξιακών στοιχείων που τη συγκροτούν. Ως αντίπαλη
πρόταση η ‘πολιπολιτισµικότητα’ διαλύει το παραδοσιακό κράτος -έθνος και
µετατρέπει την κοινωνία σ’ ένα µεταµοντέρνο συνονθύλευµα, σ’ ένα άθροισµα
αντιλήψεων, ιδεών, σκοποθεσιών, που ‘ενοποιούνται’ µέσα από τους µηχανισµούς
της κατανάλωσης και της αγοράς.
Τέτοιου είδους αναλύσεις συγχέουν τον διεθνισµό µε τον κοσµοπολιτισµό, διαλύουν
τις συλλογικότητες και αναγορεύουν τον ατοµικισµό ως πυρηνικό στοιχείο
συγκρότησης της περίφηµης ‘κοινωνίας των πολιτών’, που στην ουσία αποτελεί
έκφραση της παγκοσµιοποιούµενης νέας ‘µέσης τάξης’»
Και στη συνέχεια αναφερόµενος στον ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει: «Αυτού του τύπου ο
‘κοσµοπολιτισµός’ εκφράζεται στις θέσεις που κατά καιρούς υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
αναφορικά µε τα Σκόπια, τις σχέσεις µε την Τουρκία, το µεταναστευτικό πρόβληµα
(µε τις γνωστές αφελείς απλουστεύσεις)». Βέβαια δεν µπορούµε να καταλογίσουµε σ’
όλες τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ τις πιο πάνω θέσεις. Υπάρχουν πολλές και
σηµαντικές διαφοροποιήσεις.
Αξίζει όµως να αναφερθούµε σ’ ένα εξίσου βασικό θέµα: Με ποιους θα κάνουµε τον
ταξικό αγώνα, αφού η εργατική τάξη δε µετέχει ή είναι αντιδραστική; Θα κάνουµε
17
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τον αγώνα, για την εργατική τάξη, χωρίς την εργατική τάξη, θα της επιβάλουµε εµείς
οι «φωτισµένοι» τη σωτηρία της µε το στανιό! Τι απ’ όλα θα εισηγηθεί αυτή η
συγκεκριµένη σχολή σκέψης άραγε; Ας µας πει όχι µόνο τι θέλει να κατεδαφίσει,
αλλά στη θέση του, τι και πως θέλει να οικοδοµήσει. Ένας αρχιτέκτονας π.χ.
σχεδιάζοντας την κατεδάφιση παραδοσιακών κατοικιών, προβάλλει ένα πρότυπο των
νέων, µοντέρνων πολυκατοικιών, για να δείξει τι θα φτιάξει και πως θα φτιάξει αυτό
που θα κατεδαφίσει και αν αυτό που θα φτιάξει θα είναι καλύτερο από το παλιό. Ένας
πολιτικός φορέας, κατ’ αντιστοιχία, ως συλλογικός αρχιτέκτονας, είναι επίσης
υποχρεωµένος, πριν κατεδαφίσει παραδοσιακές αρχές και αξίες (ας πούµε πατρίδα,
οικογένεια κ.λπ.), να προβάλει ένα µοντέλο της κοινωνίας που θέλει και για το οποίο
θέλει να πείσει, ότι αποτελεί εναλλακτική προοπτική. Ποιες είναι αυτές οι λεγόµενες
µοντέρνες ή, σύµφωνα µε έννοιες ακατανόητες στο ευρύ κοινό, µεταµοντέρνες ή
µετανεωτερικές ιδέες, που θέλει να οικοδοµήσει κατεδαφίζοντας το παλιό; Ποιο είναι
το σύστηµα αξιών που προβάλλει ως απελευθερωτική προοπτική;
Όµως η αντικειµενική πραγµατικότητα δεν ανταποκρίνεται στη θεωρητική σύλληψη!
Ούτε µπορεί να αγνοηθεί επειδή θεωρητικά θέλει η συγκεκριµένη αυτή σχολή
σκέψης, να την απαλείψει, γιατί δεν ταιριάζει στα θεωρητικά καλούπια που µε
δογµατική επιµονή θέλει να την εντάξει! Και τα θεωρητικά αυτά καλούπια
βασίζονται, κατά τη δική της τοποθέτηση, στην συγκεκριµένη άποψη του Μαρξ περί
κοινωνικού Είναι και συνείδησης. Είναι ενδιαφέρον, στο θέµα αυτό να δούµε την
άποψη του Λένιν, που είναι σήµερα στους κύκλους αυτής της σχολής ευρέως
διαδεδοµένη. Γιατί έχουµε την εντύπωση ότι αυτή η συγκεκριµένη σχολή στη θεωρία
είναι µαρξιστική, ενώ στην πράξη λενινιστική.
Ο Λένιν οδηγώντας στα άκρα τη λογική της αυτενέργειας του ανθρώπου ως
δηµιουργού της ιστορίας εκφράζει στην ανάλυσή του για το αυθόρµητο και τη
συνείδηση του προλεταριάτου την άποψη, ότι καθοριστικό και πρωτογενή ρόλο στο
δίπολο «βάση ή εποικοδόµηµα» παίζει η συνείδηση του ανθρώπου και ότι η
επαναστατική συνείδηση του προλεταριάτου, δηλαδή η συνειδητοποίηση της
«ιστορικής του αποστολής», δεν παράγεται από το ίδιο, αλλά εισάγεται σ’ αυτό απ’
έξω, από την επαναστατική αστική διανόηση. Το προλεταριάτο δεν είναι σε θέσει να
υψωθεί πάνω από τα συνδικαλιστικά του αιτήµατα και τις συνδικαλιστικές του
διεκδικήσεις. Η σοσιαλιστική συνείδηση, λέει ο Λένιν, «γεννήθηκε από τις
φιλοσοφικές, ιστορικές και οικονοµικές θεωρίες που τις επεξεργάστηκαν οι
πεπαιδευµένοι εκπρόσωποι των κυρίαρχων τάξεων, από τους διανοούµενους. Ο Μαρξ
και ο Ένγκελς, θεµελιωτές του επιστηµονικού σοσιαλισµού, ήταν κι αυτοί, από την
κοινωνική τους τοποθέτηση, αστοί διανοούµενοι. Το ίδιο και στη Ρωσία, το
θεωρητικό δόγµα της σοσιαλδηµοκρατίας εµφανίστηκε εντελώς ανεξάρτητα από την
αυθόρµητη ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος. Υπήρξε το φυσικό και αναπόφευκτο
προϊόν της ανάπτυξης της σκέψης στους σοσιαλιστές επαναστάτες διανοούµενους».18
Οι θέσεις αυτές του Λένιν έρχονται σε κατάφορη αντίθεση µε την θεωρία του Μαρξ
για την πρωτοκαθεδρία του κοινωνικού είναι απέναντι στη συνείδηση, καθώς και µε
την βασική θέση του Μαρξ, ότι «η χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει να
κατακτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη».
Σχολιάζοντας αυτή τη θέση του Λένιν ο Κώστας Παπαϊωάννου διατυπώνει την
ακόλουθη κριτική άποψη: «Πρόκειται εδώ για αναπάντεχη αντιστροφή µιας από τις
θεµελιώδεις προτάσεις του Μαρξισµού: δεν καθορίζει πια το είναι τη συνείδηση, οι
ιδέες δεν είναι πια ‘αντανακλάσεις’ της κοινωνικής κατάστασης, αλλά αναπτύσσονται
αυθόρµητα, σύµφωνα µε τη δική τους λογική, ανεξαρτήτως κάθε ταξικής ή άλλης
18
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κατάστασης, και καταλήγουν να καθορίζουν αυτές το είναι. Επιπλέον: το είναι του
προλεταριάτου καθορίζεται τελικά από τη συνείδηση των διανοουµένων».19 Οι
διανοούµενοι, οι οποίοι ανήκουν σαφώς στην αστική ή µικροαστική τάξη είναι
εκείνοι τελικά που είναι σε θέση να στοχαστούν και να συλλάβουν την ιστορική
εξέλιξη και την επαναστατική διαδικασία της ιστορίας, ενώ η εργατική τάξη,
αφηµένη στον εαυτό της, µπορεί να φτάσει µόνο στην συνδικαλιστική συνείδηση,
στην τρεϊντ-γιουνιονίστικη συνείδηση. Αυτά σύµφωνα µε τον Λένιν.
Μια τέτοια αντίληψη - όσο παράξενο κι αν φαίνεται - οδηγεί συνήθως στην
περιφρόνηση της εργατικής τάξης, όταν αυτή δεν ακολουθεί τους «πεφωτισµένους
καθοδηγητές» για τη «σωτηρία της!». Αποτελεί ένα εκφυλιστικό φαινόµενο στη
θεωρία του Λένιν περί κόµµατος νέου τύπου.
6. Αστική και µαρξιστική ιδεολογία. Ταύτιση ή αντίθεση;
Ο τίτλος προκαλεί. Γίνεται σκόπιµα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει µια εξόφθαλµη
εµπειρία. Ποια είναι αυτή η εµπειρία; Μελετώντας κάποιος την πραγµατικότητα
διαπιστώνει ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση ή τουλάχιστον σηµαντική προσέγγιση
ανάµεσα σ’ αυτούς που είναι οι στυλοβάτες και κύριοι εκφραστές της
«εκσυγχρονιστικής» αστικής ιδεολογίας και µιας σχολής σκέψης της αριστεράς, που
ισχυρίζεται ότι πιστεύει στην ταξική πάλη, γι’ αυτό είναι εναντίον του έθνους.
Αυτό πραγµατικά είναι εκ πρώτης όψεως ανεξήγητο. Πως συµβαίνει π.χ. να
ταυτίζονται η κ. Γιαννάκου µε την κ. Ρεπούση και τον κ. Αλαβάνο, σχετικά µε το
βιβλίο της ΣΤ΄∆ηµοτικού; Πως είναι δυνατό να ταυτίζονται οι απόψεις στα εθνικά
θέµατα ή στα θέµατα περί έθνους των κυρίων εκφραστών της αστικής ιδεολογίας,
όπως είναι π.χ. ο Αντώνης Λιάκος, ο Θ. Βερέµης, οι καθηγητές του ΕΛΙΑΜΕΠ και
µια χωρία άλλων πνευµατικών ανθρώπων της εκσυγχρονιστικής σχολής, µε την
ανανεωτική, αριστερή σχολή του Γιάννη Μηλιού, του Ηλία Ιωακείµογλου, του Άκη
Γαβριηλίδη και τόσων άλλων «αριστερών» διανοουµένων; Πώς είναι δυνατό οι
«ανανεωτές της Αριστεράς» να ταυτίζονται, στις περισσότερές τους απόψεις, για να
µην ισχυριστούµε σε όλες, -όχι φυσικά αφετηριακά, αλλά όσον αφορά το αποτέλεσµα
- µε τους «εκσυγχρονιστές», που είναι εξ αντικειµένου οι απολογητές του
συστήµατος, η εµπροσθοφυλακή του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα;
Αυτές οι διαπιστώσεις µας αφήνουν πραγµατικά άναυδους και µας δηµιουργούν
βασανιστικά ερωτήµατα, στα οποία απεγνωσµένα, είναι αλήθεια, θα προσπαθούσε
κανείς να βρει κάποια ικανοποιητική απάντηση. Και δεν είναι το τελευταίο απλώς
σχήµα λόγου.
Θα αποτολµήσουµε το εγχείρηµα, έχοντας σαν όπλο την ειλικρινή µας πρόθεση να
αναζητήσουµε την αλήθεια µε συγκεκριµένα κριτήρια:
Όλα τα θέµατα και στο προκείµενο περί έθνους «οφείλουµε ... και να το συζητήσουµε
και να το προσεγγίσουµε ήρεµα και σε βάθος και προπαντός µε νηφαλιότητα,
ορθολογικότητα και σεβασµό στην άλλη άποψη» λέει ο Άλκης Ρήγος σε ένα άρθρο
του στο περιοδικό της ΑΚΟΑ «Εποχή», (8.7.07). Παρεµπιπτόντως πρέπει να
αναρωτηθεί κανείς, αν το να αποκαλείς, όπως κάνουν ορισµένοι αυτοαποκαλούµενοι
αριστεροί, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Ν.
Σβορώνου κ.λπ «νεκρόφιλους» αποτελεί σεβασµό στην άλλη άποψη κι έχει να κάνει
µε νηφαλιότητα και ορθολογικότητα. Και γιατί άραγε εξαιρούν από τους νεκρόφιλους
τον Μανώλη Γλέζο, που το βιβλίο του «Εθνική Αντίσταση» αποτελεί έναν ύµνο στον
πατριωτισµό των Ελλήνων και σ’ αυτό που λέει ο ποιητής Ρίτσος: «Τι Ρωµιοσύνη µη
19
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την κλαις. ..κ.λπ. Θα µπορούσε λοιπόν ο Μανώλης Γλέζος να θεωρηθεί ο κατ’ εξοχήν
νεκρόφιλος, κατά τον κ. Άκη Γαβριηλίδη και τους οµοϊδεάτες του. Υπάρχει µήπως
κάποια σκοπιµότητα σ’ αυτό; Ύστερα είναι ηθικά προσβλητική η συνειδητή επιλογή
αυτού του όρου «νεκρόφιλος», γιατί αφήνει να υπονοείται και να αιωρείται και µια
κάποια σεξουαλική σχέση και όχι µόνο µεταφορική, έτσι για να είναι ακόµη πιο
προσβλητική η αµφισηµία της λέξης.
Οι δύο παραπάνω όροι σηµαίνουν ότι υπάρχουν αντικειµενικά και πραγµατικά δύο
κατά βάση αντίθετες σχολές σκέψεις γύρω από το πρόβληµα του έθνους και των
πολιτικών και κοινωνικών συνεπειών του: η µία είναι η «πατριωτική» και η άλλη η
«διεθνιστική». Με την τελευταία κατά παράξενο τρόπο ταυτίζεται και η
εκσυγχρονιστική άποψη της σχολής των εκσυγχρονιστών σηµιτικής κοπής (Αντώνης
Λιάκος, Θ. Βερέµης, Θ. Κουλουµπής, Κουλούρη, Ρεπούση, κ.λπ) η οποία
διακηρύττει σε όλους τους τόνους ότι το έθνος, ως συλλογική ταυτότητα είναι
νοητικό ή φαντασιακό κατασκεύασµα ορισµένων διανοουµένων της εποχής του
διαφωτισµού και υλοποίησής του από µέρους του κράτους. Το έθνος λοιπόν δεν
προϋπάρχει του κράτους.
Υπάρχει ή δεν υπάρχει διαλεκτική σχέση ανάµεσα σ’ αυτούς τους όρους ή
βρίσκονται σε αγεφύρωτη αντίθεση µεταξύ τους; Είναι ένα κρίσιµο ερώτηµα.
Για την απάντηση του ερωτήµατος αυτού αναγκαστικά ανατρέχει κανείς στους
κλασικούς θεωρητικούς, που καταπιάστηκαν µε αυτά τα θέµατα. Στους πρώτους
βέβαια ανήκει ο Μαρξ και ο Ένγκελς. Από κει θα ξεκινήσουµε. Στο Μανιφέστο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος υπάρχει µια τοποθέτηση στο θέµα που αξίζει να την
αναφέρουµε: «Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. ∆ε µπορείς να τους πάρεις αυτό που δεν
έχουν. Μα µια και το προλεταριάτο πρέπει πρώτα να καταχτήσει την πολιτική
εξουσία, να ανυψωθεί σε ηγέτιδα τάξη του έθνους, είναι και το ίδιο επίσης εθνικό, αν
και σε καµιά περίπτωση µε την έννοια της αστικής τάξης»20 Τι σηµαίνει αυτή η
φράση του Μαρξ. Σηµαίνει απλούστατα ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης γίνεται
στα πλαίσια του έθνους, έως ότου η εργατική τάξη κατακτήσει την εξουσία. Άρα
πρέπει να υπάρχει κάποιο έθνος για να γίνει ταξική πάλη. Αντί λοιπόν για την εθνική
αστική τάξη που κατείχε την εξουσία είναι τώρα το προλεταριάτο που στα πλαίσια
του έθνους κατέχει την εξουσία. Γι’ αυτό χαρακτηρίζει ο Μαρξ το προλεταριάτο
«εθνικό». Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι δυνατή µόνο κάτω από αυτήν την
προϋπόθεση. Αν δεν υπάρχει δηλαδή έθνος δεν µπορεί να υπάρξει διεθνισµός.
Πολλοί στην ανανεωτική «Αριστερά» µπερδεύουν το διεθνισµό µε την
πολυπολιτισµικότητα.
Το προλεταριάτο συνεπώς πρέπει να υπερασπιστεί το έθνος - κράτος απέναντι στις
ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν να το εµποδίσουν µε όλες τις
κατασταλτικές δυνάµεις να καταλάβει την εξουσία στο έθνος -κράτος.
Εδώ λοιπόν έγκειται ο πατριωτισµός της εργατικής τάξης. Αν θέλει να αναδειχτεί σε
ηγέτιδα τάξη πρέπει να παλέψει ενάντια στις εθνικιστικές και επεκτατικές βλέψεις
των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων και των υποτακτικών τους. Αυτό συµβαίνει δυστυχώς
µε τους γείτονές µας, οι οποίοι µε τις επεκτατικές τους βλέψεις και ενέργειες που
ενσωµατώνονται στην ιµπεριαλιστική πολιτική της πλανητικής υπερδύναµης και των
συµµάχων της, όχι µόνο µπορούν να δυσχεράνουν τους κοινωνικούς αγώνες, αλλά
και σε ενδεχόµενο κίνδυνο της παρασιτικής αστικής τάξης της πατρίδας µας, να
παρέµβουν (θερµό ή άλλο επεισόδιο) για να της συµπαρασταθούν. Μπορεί ένα τέτοιο

20

Μανιφέστο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, στο Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς, ∆ιαλεχτά έργα, τόµ. Ι,
εκδοτικό της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 1951, σ. 40 -41
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ενδεχόµενο να φαίνεται απίθανο, αλλά όχι και αδύνατο. Κι αυτό, γιατί απλούστατα το
κεφάλαιο αναπτύσσει τη δική του διεθνιστική αλληλεγγύη.
Στο τέλος του Μανιφέστου διατυπώνεται και η περίφηµη έκκληση: «Προλετάριοι
όλων των χωρών ενωθείτε!»21. Η τελευταία φράση θα µπορούσε να διατυπωθεί και
αλλιώς: «Προλετάριοι όλων των εθνών - κρατών ενωθείτε!» Στην παράθεση του
πρώτου εδαφίου από το Μανιφέστο διαπιστώνουµε µια φαινοµενική αντίφαση. Ενώ
το προλεταριάτο δεν έχει πατρίδα, θα πρέπει το ίδιο να αναδειχτεί σε εθνικό. Στο
δεύτερο εδάφιο δεν µας αναλύουν οι συγγραφείς του Μανιφέστου, πως θα γίνει η
Ένωση των προλεταρίων. Υπάρχει λοιπόν µια σχετική ασάφεια. Θα πρέπει να
καταργηθούν τα έθνη - κράτη και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
Στα ερωτήµατα αυτά δίνει ο Μαρξ µια πιο ξεκάθαρη απάντηση σε ένα βασικό του
κείµενο, όπου εκφράζει την ακόλουθη άποψη: «Ένας κοινωνικός σχηµατισµός ποτέ
δεν εξαφανίζεται, προτού αναπτυχθούν όλες οι παραγωγικές δυνάµεις που µπορεί να
χωρέσει, και νέες, ανώτερες παραγωγικές σχέσεις ποτέ δεν εµφανίζονται, προτού
ωριµάσουν οι υλικοί όροι της ύπαρξής τους µέσα στους κόλπους της ίδιας της παλιάς
κοινωνίας.22
Η θέση αυτή του Μαρξ σηµαίνει ότι ο καπιταλισµός αποτελεί προοδευτική φάση της
ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών και ο νεοφιλελευθερισµός, που προωθεί τη
διεθνοποίηση της αγοράς, την ανώτατη βαθµίδα του. Με µια λέξη: Ό,τι
παρεµβάλλεται ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργατική τάξη, άρα και το έθνος κράτος, ανάµεσα στα άλλα, πρέπει να εξαλειφθεί για να µείνει πια καθαρή και
αποεθνοποιηµένη η αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας και συνεπώς µόνη της, χωρίς
άλλα εµπόδια και παρεµβολές η ταξική πάλη. Άρα η κατάργηση των εθνών - κρατών
που επιδιώκει ο νεοφιλελευθερισµός στα πλαίσια της νέας τάξης αποτελεί, κατά µία
εκδοχή, προοδευτική µορφή της ιστορικής εξέλιξης, γιατί καταργεί τα έθνη - κράτη,
που µπαίνουν εµπόδιο στην ταξική πάλη. Γι’ αυτό και ο Μαρξ ισχυρίζεται στο
Κοµµουνιστικό Μανιφέστο: «Η αστική τάξη έπαιξε στην ιστορία ένα ρόλο
εξαιρετικά επαναστατικό».23 Στο σηµείο αυτό βέβαια µπορεί να αποφανθεί κάποιος
ότι υπάρχει ταύτιση της αστικής ιδεολογίας (του νεοφιλελευθερισµού) µε την
µαρξιστική ιδεολογία, έτσι όπως την αντιλαµβάνεται η συγκεκριµένη σχολή σκέψης
της «Αριστεράς» που είναι υπέρ της κατάργησης του έθνους - κράτους. Απλώς η
στρατηγική είναι διαφορετική. Η αστική τάξη, δηλαδή το κεφάλαιο, επιδιώκει την
µεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση της αγοράς, καταργώντας τα έθνη - κράτη, που
αντιστέκονται - στο βαθµό που αντιστέκονται - στα ιµπεριαλιστικά της σχέδια (δεν
µιλάµε φυσικά για τα κράτη - προτεκτοράτα της νέας τάξης). Επιδιώκει δηλαδή τη
διεθνοποίηση του κεφαλαίου, καταργώντας τα οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά σύνορα των εθνών - κρατών, που µπαίνουν εµπόδιο στη διεθνοποίηση
του κεφαλαίου. Από την άλλη η συγκεκριµένη αριστερά θεωρεί µια τέτοια εξέλιξη
θετική. Γιατί ο καπιταλισµός εξαφανίζοντας όλα τα ενδιάµεσα εµπόδια ανάµεσα στο
κεφάλαιο και την εργατική τάξη, απελευθερώνει τις δυνάµεις της για την ταξική
πάλη! Από την άλλη όµως βλέπουµε να δηµιουργεί ο ιµπεριαλισµός κράτη και έθνη κράτη προτεκτοράτα, που εξυπηρετούν τα γεωστρατηγικά της σχέδια, όπως είναι τα
Σκόπια και το Κόσοβο.
21

Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς, ο.π., σ. 58.
Κ. Μαρξ, Κριτική της πολιτικής οικονοµίας, (πρόλογος), στο Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς κοινωνίας» (βλ,
∆ιαλεχτά έργα, τόµ. Ι, εκδοτικό της Κ.Ε. του ΚΚΕ, εκδ. «Νέα Ελλάδα», 1951,σ. 424.
βλ. Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, στο Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς, ∆ιαλεχτά έργα, τόµ. Ι, σ. 22)
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βλ. Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, στο Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς, ∆ιαλεχτά έργα, τόµ. Ι, σ. 22.
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Στο σηµείο αυτό υπάρχει και µια µεγάλη σύγχυση. Στην εποχή του Μαρξ ηγεµόνευε
η λυσσαλέα αντίθεση των αστικών τάξεων µεταξύ τους, για την κατάκτηση των
αποικιών και την κυριαρχία των αγορών, έχοντας ως κυρίαρχο στοιχείο τον
εθνικισµό. Ηγεµόνευε ο εθνικός ιµπεριαλισµός. Αυτό το φαινόµενο το ερµήνευε ο
Γκράµσι ως τον «κοσµοπολιτισµό» της οικονοµίας και τον «εθνικισµό» της
πολιτικής. Αυτό βέβαια συνέβαινε έως πριν από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Μετά
τον πόλεµο αυτόν οι εθνικές αστικές τάξεις, πανούργες και ικανότατες, όπως
ισχυρίζεται ο Λένιν, κατήργησαν πια τους εθνικούς ιµπεριαλισµούς, που
δηµιουργούσαν τα αδιέξοδα στο κεφάλαιο και συνεργάζονται µεταξύ τους σε διεθνές
επίπεδο, δηµιουργώντας -θα λέγαµε - τον υπερεθνικό ιµπεριαλισµό ή τον διεθνιστικό
ιµπεριαλισµό.
Ποια είναι η µορφή και οι τρόποι αυτής της συνεργασίας µας αποκαλύπτει η θεωρία
του Λένιν για την «παγκόσµια ιµπεριαλιστική αλυσίδα».
Σύµφωνα µε αυτή την θεωρία, στην οποία αναφέρεται και ο Γιάννης Μηλιός «Η
διεθνοποίηση του καπιταλισµού µέσα από το εξωτερικό εµπόριο και τη δηµιουργία
της διεθνούς αγοράς, αλλά κυρίως µέσα από τις εξαγωγές κεφαλαίων, τη δηµιουργία
διεθνών τραστ κ.λπ. διαπλέκει τους διαφορετικούς καπιταλιστικούς κοινωνικούς
σχηµατισµούς µεταξύ τους, δηµιουργεί δηλαδή πολύµορφες αλλά και ανισοβαρείς
διασυνδέσεις µεταξύ τους, διαµορφώνοντας έτσι µια ενιαία παγκόσµια
ιµπεριαλιστική αλυσίδα. ∆εν πρόκειται όµως για µια ενιαία παγκόσµια
οικονοµικοκοινωνική δοµή, αλλά για τη διεθνή συνάρθρωση των διαφορετικών
(εθνικών -κρατικών) οικονοµικοκοινωνικών δοµών, καθεµιά από τις οποίες
αναπτύσσεται µ’ ένα διαφορετικό ρυθµό, ως αποτέλεσµα κυρίως των διαφορετικών
ταξικών και πολιτικών συσχετισµών που αποκρυσταλλώνονται στο εσωτερικό της».24
Σηµαντική θέση κατέχει συνεπώς η συνολική οικονοµική, πολιτική, ιδεολογική
δύναµη κάθε κράτους που αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα. Με την έννοια αυτή η
εξάρτηση είναι το αποτέλεσµα της σύµπλευσης, της συνεργασίας, της δηµιουργίας
µετώπου της αστικής τάξης της περιφέρειας µε τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και την
ηγεµονική ιεραρχία µεταξύ τους. Σήµερα οι ΗΠΑ αποτελούν την ηγεµονεύουσα
ιµπεριαλιστική δύναµη, η οποία µε τους συµµάχους της προσπαθεί να επιβάλει την
ηγεµονία της (την εξουσία της), µε στρατιωτικούς, (ΝΑΤΟ), οικονοµικούς (∆ΝΤ),
πολιτικούς και πολιτιστικούς οργανισµούς.
Για το λόγο αυτό τονίζει όχι µόνο ο Λένιν, αλλά και ο Μαρξ και ο Ένγκελς και ο
Μάο, ότι πρωταρχικό καθήκον κάθε επανάστασης είναι η κατάληψη της κρατικής
εξουσίας. «Το βασικό ζήτηµα κάθε επανάστασης είναι το ζήτηµα της κρατικής
εξουσίας».25 «Πρώτα δηµιουργείται µια κοινή γνώµη και καταχτιέται η πολιτική
εξουσία».26 Με κοινή γνώµη εννοεί ο Μάο την επαναστατική διαπαιδαγώγηση, τη
δηµιουργία επαναστατικής συνείδησης. Χωρίς αυτήν δεν µπορεί να προκύψει καµία
επανάσταση. Παρόµοια άποψη εξέφραζε και ο Λένιν, µιλώντας για την επαναστατική
κατάσταση. Μπορεί να υπάρχει, έλεγε, επαναστατική κατάσταση, όµως η
επανάσταση να µην είναι δυνατή, γιατί έλειπε η επαναστατική συνείδηση και
προεργασία. Ο επαναστατικός φορέας δεν ήταν ώριµος. Για να αλλάξουν οι
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής «το προλεταριάτο δεν µπορεί να ανατρέψει την
αστική τάξη, χωρίς να κατακτήσει πρωτύτερα την πολιτική εξουσία, χωρίς να
ανατρέψει την αστική τάξη, χωρίς να κατακτήσει πρωτύτερα την πολιτική
24

Βλ. Γιάννης Μηλιός, Θεωρίες για τον παγκόσµιο καπιταλισµό, εκδ. «Κριτική», Αθήνα 1997, ο.π., σ.
28.
25
Βλ. Λένιν Άπαντα, τόµ. 24, σ. 20.
26
Βλ. Μάο Τσε Τουνγκ, ο.π., σ. 69.
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εξουσία».27 Θα έπρεπε να προηγηθεί, σύµφωνα µε τον Μαρξ και τον Ένγκελς η
«ανατροπή της αστικής κυριαρχίας, κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το
προλεταριάτο», όπως αναφέραµε σε άλλο κεφάλαιο. Η αναγκαιότητα κατάληψης της
πολιτικής εξουσίας εξηγείται εύκολα, αν λάβουµε υπόψη µας και αποδεχτούµε, ότι
«Οι κοινωνικές (οικονοµικές, πολιτικές, ιδεολογικές) σχέσεις εξουσίας, όπως αυτές
συµπυκνώνονται στο εσωτερικό του κάθε συγκεκριµένου κοινωνικού σχηµατισµού,
έχουν την προτεραιότητα έναντι των διεθνών (οικονοµικών και πολιτικών) σχέσεων
και αλληλεξαρτήσεων. Οι σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό κάθε κοινωνικού
σχηµατισµού καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο το ‘εθνικό’ εντάσσεται στο
‘διεθνές’».28
Τέλος θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι «Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου δε σηµαίνει
ότι παύουν τα εθνικά κράτη να αποτελούν την κατ’ εξοχήν βαθµίδα όπου
συγκεφαλαιώνεται η ταξική εξουσία, ούτε ότι η πάλη των τάξεων παύει να διεξάγεται
πρώτ’ απ’ όλα στα πλαίσια του κάθε εθνικού και κοινωνικού σχηµατισµού. Η
ιµπεριαλιστική διεθνοποίηση του κεφαλαίου σηµαίνει ότι δηµιουργείται µια
συγκεκριµένη διαπλοκή ανάµεσα στους ξεχωριστούς κοινωνικούς σχηµατισµούς.
∆ιαµορφώνεται δηλαδή η παγκόσµια ιµπεριαλιστική αλυσίδα, που οι κρίκοι της είναι
ριζικά ετεροβαρείς, άνισα αναπτυγµένοι και αναπτύσσονται µε άνισους ρυθµούς.
Οικονοµικές
ολοκληρώσεις
καπιταλιστικά
αναπτυγµένων
χωρών,
µε
χαρακτηριστικότερο ιστορικό παράδειγµα την Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορούν να
γίνουν κατανοητές στη βάση αυτής της προσέγγισης ως στρατηγικές συµµαχίες
εθνικών κοινωνικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο του παγκόσµιου ενδοϊµπεριαλιστικού
ανταγωνισµού».29
Ύστερα από την παράθεση των κατά βάση αντίθετων θεωρητικών τοποθετήσεων,
βγαίνει ως αναγκαστικό συµπέρασµα ότι οι εθνικές αστικές τάξεις είτε είναι
διαπλεκόµενες, είτε είναι ανεξάρτητες είτε εξαρτηµένες (κοµπραδόρικες, παρασιτικές
κ. λπ, όπως λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου και όχι µόνο), είτε αποτελούν σήµερα ένα
µέτωπο οποιασδήποτε µορφής, εξαρτηµένης ή όχι των καπιταλιστικών τάξεων
ενάντια στην εργασία, ενάντια στον εργαζόµενο λαό: τον εργάτη, τον αγρότη, τον
µισθωτό, τον µικροβιοτέχνη, µικροεπαγγελµατία κ. λπ. ασκούν εξουσία για την
εξυπηρέτηση των δικών τους αποκλειστικά συµφερόντων.
Συνεπώς η κατάληψη της εξουσίας από τον φορέα του Λαϊκού Κινήµατος, που
στοχεύει στον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της συγκεκριµένης κοινωνίας,
προϋποθέτει την πάλη ενάντια στις εθνικές αστικές τάξεις, κάτω από οποιαδήποτε
µορφή, κι αν παρουσιάζονται αυτές. ∆εν µπορεί να τα βάλει κανείς µε την
ηγεµονεύουσα ιµπεριαλιστική δύναµη σε απευθείας αντιπαράθεση, παρά µόνο
σπώντας τον ένα κρίκο της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας (τον πιο αδύναµο), αποκτώντας
την εθνική ανεξαρτησία και δηµιουργώντας αγωνιστικούς δεσµούς πάλης και
αλληλεγγύης µε τους άλλους σοσιαλιστικούς φορείς των άλλων κρίκων της
παγκόσµιας ιµπεριαλιστικής αλυσίδας, αν θέλουµε να το εκφράσουµε σχηµατικά µε
τον τρόπο που το διατύπωσε ο Λένιν.
Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, που είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε
αλλαγή, προϋποθέτει µε τη σειρά της, τη δηµιουργία και δράση µε βάση ένα
συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο του πολιτικού φορέα της αλλαγής, του συλλογικού

27

Β. Ι. Λένιν, Κράτος και επανάσταση, Άπαντα Λένιν, τόµ. 25, σ. 416.
Βλ., Γιάννης Μηλιός, ο.π., σ. 106.
29
Βλ. Γιάννης Μηλιός, ο.π., σ. 108.
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δηλαδή ιστορικού υποκειµένου που θα οργανώσει θεωρητικά, ιδεολογικά, πολιτικά
και οργανωτικά την στρατηγική και τακτική για τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό.
Κατά την άποψή µας ένας τέτοιος πολιτικός φορέας δεν µπορεί να είναι αστικός,
όπως είναι σήµερα τα δύο κόµµατα εξουσίας, Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, µα ούτε
και το Κοµµουνιστικό Κόµµα, κυρίως εξαιτίας του ∆ηµοκρατικού Συγκεντρωτισµού,
που οδηγούν τελικά, πέρα από προθέσεις, στην κ η δ ε µ ό ν ε υ σ η του
εργαζόµενου λαού (της εργατικής τάξης, αν θέλουµε) και της αδυναµίας εκ του
λόγου αυτού χειραφέτησης του. Οι µαρξιστές - λενινιστές που κάνουν τον
διαχωρισµό σε ηγεσία και µάζες, (κάτι το άµορφο, χωρίς συνείδηση), τις οποίες θα
διαµορφώσουν και καθοδηγήσουν προς το σοσιαλισµό, εκφράζουν εκ των προτέρων,
ότι στόχος τους δεν είναι η χειραφέτηση της εργατικής τάξης, αλλά η υποταγή και
χειραγώγησή της, όπως αφήσαµε να υπονοηθεί στα προηγούµενα. Αυτός είναι κι
ένας από τους βασικούς λόγους της αποτυχίας τους, γιατί η πάλη των τάξεων (αλλά
ακόµη κι αν παραδεχτούµε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα κι όχι την πάλη των
τάξεων) δεν γίνεται από µόνη της. Τι είδους φορέας πρέπει να είναι αυτός για να
µπορεί να προωθήσει και επιτύχει την χειραφέτηση των εργαζοµένων;
Κι εδώ τίθεται επί τάπητος ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που έχει να
αντιµετωπίσει ένας πολιτικός φορέας που έχει ως ιδεολογική του προµετωπίδα τον
«δηµοκρατικό αποκεντρωµένο σοσιαλισµό». Το πρόβληµα έγκειται στη δυνατότητα
και τις προϋποθέσεις µετεξέλιξης της αστικής συνείδησης σε σοσιαλιστική. Είναι
πέρα από κάθε αµφιβολία και αµφισβήτηση το γεγονός ότι στην καπιταλιστική
κοινωνία που ζούµε η αστική ιδεολογία µας έχει διαπoτίσει έως το «µεδούλι», για να
εκφράσουµε την κατάσταση αυτή παραστατικά, και δεν είναι εύκολο και ούτε
αυτονόητο να ξεφύγει κανείς απ’ αυτήν µόνο µε διακηρύξεις και ευχολόγια.
Έτσι επικρατεί ο διεθνικός ιµπεριαλισµός. Θα έλεγε κανείς ότι πραγµατοποιήθηκε
αντί για την ένωση των προλεταρίων η ένωση των αστικών τάξεων µεταξύ τους. Το
κεφάλαιο διεθνοποιήθηκε. Και επί εποχής Μαρξ υπήρχε αυτή η τάση, αλλά τότε οι
αστικές τάξεις στην ιµπεριαλιστική τους πολιτική ήταν λυσσαλέα αντιµέτωπες
µεταξύ τους, όπως προαναφέραµε. Αυτή τη σηµαντική αλλαγή - φαίνεται - πως δεν
την συνειδητοποίησε η συγκεκριµένη σχολή σκέψης της αριστεράς.
Η κ. Ρεπούση που χαίρει εκτίµησης στους ηγετικούς κύκλους του Συνασπισµού και
όχι µόνο (ανήκε κάποτε στο ΚΚΕ Εσωτερικού και δεν είναι τυχαίο το γεγονός), λέει
ότι οι αντιδράσεις στο βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης προήλθαν από «συντηρητικούς, δεξιούς
και εθνικιστικούς κύκλους». (Συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία, 5.8.2007). Η κυρία
Γιαννάκου που την στηρίζει θα πρέπει κανονικά να ανήκει στους επαναστατικούς
κύκλους! Ο δε πολύς κ. Αντώνης Λιάκος εκφράζει ακολούθως τον αποτροπιασµό του
για τους εθνικόφρονες: «Που να τα πεις όµως αυτά στον ορυµαγδό της ασχετοσύνης,
του φανατισµού και της δηµαγωγίας που ξεσηκώθηκε σαν κουρνιαχτός και
συµπαρέσυρε ακόµη και αυτούς που θα έπρεπε να δείξουν σοβαρότητα και
υπευθυνότητα;» (εφηµ. «Το Θέµα», 31.7.2007). Αλλά ας παραθέσω ακόµη ένα
απόσπασµα από άρθρο της Σίσσυ Βωβού, µέλους της ΑΚΟΑ, Νάσου Θεοδωρίδη,
µέλους του ΣΥΝ και Γιάννη Μηλιού, µέλους του ΣΥΡΙΖΑ: «οι ‘εµµονές περί έθνους’
είναι εντελώς - µα εντελώς (και δίχως περιστροφές) - ασυµβίβαστες µε τη
µαρξιστική και εν γένει ταξική θεώρηση της ιστορίας...».30 Η άποψη αυτή ταυτίζεται
βασικά µε την εκσυγχρονιστική άποψη των απολογητών του νεοφιλελευθερισµού,
που αποφαίνονται, όπως προαναφέραµε, ότι τα έθνη είναι νοητικές ή φαντασιακές
κατασκευές.
30

Άρθρο τους στην «Εποχή», 24.12.2006.
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Έχει συµπληρωµατικά νόηµα να παραθέσω και την άποψη της προέδρου της βουλή
Άννας - Ψαρούδας Μπενάκη κατά την ορκωµοσία του κ. Παπούλια ως προέδρου της
δηµοκρατίας στις 8.2.2005, που είναι αποκαλυπτική και εντάσσεται στο ίδιο πνεύµα:
«Τα εθνικά σύνορα και ένα µέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της
ειρήνης, της ευηµερίας και της ασφάλειας στη διευρυµένη Ευρώπη, τα δικαιώµατα
του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν µεταβολές, καθώς θα µπορούν να
προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των
καθιερωµένων...».
Ίσως είναι πολύ διδακτικό και συµπληρωµατικό προς την τοποθέτηση της κ. Άννας
Ψαρούδας Μπενάκη αυτό που είπε ο αρχιτέκτονας της νέας τάξης Χένρι Κίσιγκερ,
µιλώντας κατά την βράβευσή του από Αµερικανούς µεγαλοεπιχειρηµατίες στην
Ουάσιγκτον (Σεπτέµβρης 1994): «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’
αυτό πρέπει να τον πλήξουµε βαθιά στις πολιτισµικές του ρίζες. Τότε ίσως
συνετισθεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουµε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευµατικά και
ιστορικά του αποθέµατα, ώστε να εξουδετερώσουµε κάθε δυνατότητα του να
αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να µη µας παρενοχλεί στα Βαλκάνια,
στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή,
µεγάλης στρατηγικής σηµασίας για µας, για την πολιτική των ΗΠΑ».
Η αστική τάξη ενδιαφέρεται µόνο για το κεφάλαιο και την παγκόσµια επικράτηση και
επιβολή του. Τα περί έθνους, πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας, που προπαγανδίζει
είναι για τους αφελείς ή για κείνους που εµπορεύονται τις αρχές και αξίες του έθνους.
Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Συνεπώς δεν το ενδιαφέρει ουσιαστικά ούτε η
πατρίδα, ούτε η θρησκεία, ούτε η οικογένεια, ούτε καµία άλλη αξία, πλην του
χρήµατος. Αυτό µπορεί να συνέβαινε, αν συνέβαινε, πριν τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο,
όταν η αστική τάξη ήταν εθνική.
Ο εργάτης και ο αγρότης όµως έχει και πρέπει να έχει πατρίδα, την οποία οφείλει να
απαγκιστρώσει από τον υποκριτικό και φαρισαϊκό εναγκαλισµό του κεφαλαίου,
δηλαδή της αστικής τάξης. Πρέπει να υπερασπίζεται το έθνος, γιατί χωρίς έθνος,
χωρίς πατρίδα, χωρίς συλλογική ταυτότητα, ούτε ταξική πάλη υπάρχει, ούτε
διεθνισµός.
Αυτό τονίζει και ο ίδιος ο Λένιν σ’ ένα απόσπασµα που έχει σχέση µε το θέµα: «Η
πατρίδα, δηλαδή το συγκεκριµένο πολιτικό, πολιτιστικό περιβάλλον, αποτελεί τον πιο
ισχυρό παράγοντα στην ταξική πάλη του προλεταριάτου...Το προλεταριάτο δεν
µπορεί να βλέπει µε αδιαφορία και απάθεια τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
συνθήκες της πάλης του, εποµένως δεν µπορεί να είναι αδιάφορο για τις τύχες της
χώρας του».31
Και ο Λένιν λοιπόν διατηρούσε τόσο τα εθνικά όσο και τα διεθνιστικά του
χαρακτηριστικά: «Ο διεθνισµός του Λένιν», προσθέτει ο Τρότσκι στο βιβλίο του για
τον Λένιν32, «δεν έχει ανάγκη να αποδειχτεί. Αλλά ταυτόχρονα ο Λένιν είναι βαθιά
εθνικός. Έχει τις ρίζες του µέσα στη νέα ιστορία της Ρωσίας...Από πρώτη όψη µπορεί
να φανεί πολύ εκπληκτικό το ότι χαρακτηρίζεται ο Λένιν από την ‘εθνική’ του
πλευρά. Αλλά στο κάτω κάτω της γραφής αυτό θα ‘πρεπε να είναι αυτονόητο. Για να
κατευθύνει κανείς µια επανάσταση ανήκουστη στην ιστορία των λαών, την ανατροπή
που περνάει η Ρωσία, πρέπει φυσικά να υπάρχει µεταξύ των αρχηγών και των βαθιών
δυνάµεων της λαϊκής ζωής, ένας αδιάρρηκτος οργανικός δεσµός, που να φτάνει ίσαµε
τις βαθιές ρίζες». ∆εν µπορεί βέβαια να είναι κανείς τόσο αφελής ή ανιστόρητος , για
να ισχυριστεί ότι ο Λένιν ήταν εθνικιστής!
31
32

βλ. Β. Ι. Λένιν, Άπαντα, τόµ. 15ος, σ 171 -172.
βλ. Λ. Τρότσκι, Ο Λένιν, εκδ. «Νέοι Στόχοι», Αθήνα.
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Αλλά και ο ίδιος ο Τρότσκι µιλάει για την υπεράσπιση της πατρίδας, αναλύοντας µε
το δικό του σκεπτικό το νόηµά της: « ‘ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ’. Μα µ’
αυτήν την αφηρηµένη έκφραση, η µπουρζουαζία εννοεί την υπεράσπιση των κερδών
της και των ληστειών που κάνει. Είµαστε έτοιµοι να υπερασπίσουµε την πατρίδα
ενάντια στους ξένους καπιταλιστές, αν πρώτα, πριν ν’ αρχίσουµε, δέσουµε
χειροπόδαρα τους δικούς µας καπιταλιστές και τους εµποδίσουµε να επιτεθούν στις
πατρίδες των άλλων. Αν οι εργάτες και οι χωρικοί της χώρας µας γίνουν οι
πραγµατικοί της αφέντες. Αν τα πλούτη της χώρας περάσουν από τα χέρια µιας
απειροελάχιστης µειοψηφίας στα χέρια του λαού. Αν ο στρατός, από όργανο των
εκµεταλλευτών γίνει όργανο των εκµεταλλευοµένων...
Όταν ο φτωχός χωρικός ή ο εργάτης µιλάνε για την υπεράσπιση της πατρίδας,
εννοούν την υπεράσπιση του σπιτιού τους, της οικογένειας τους και της οικογένειας
των άλλων ενάντια στην επέµβαση, ενάντια στις µπόµπες, ενάντια στα ασφυξιογόνα
αέρια. ... Ο αστικός πατσιφισµός και πατριωτισµός δεν περιέχουν ίχνος αλήθειας.
Στον πατσιφισµό κι ακόµα στον πατριωτισµό των καταπιεζοµένων υπάρχει ένα
προοδευτικό στοιχείο που πρέπει να ξέρουµε, να το αρπάζουµε και να βγάζουµε απ’
αυτό τα αναγκαία επαναστατικά συµπεράσµατα. Πρέπει να ξέρουµε και ν’
αντιπαραθέτουµε τις δύο αυτές µορφές πατσιφισµού και πατριωτισµού». 33
Αυτήν την πραγµατικότητα τόνιζε µε απλά και κατανοητά λόγια και ο Άρης
Βελουχιώτης σε µια οµιλία του στην Λαµία, που αξίζει να παραθέσουµε:
«Ποιος είναι λοιπόν πατριώτης; Αυτοί ή εµείς; Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και
τρέχει να ‘βρει κέρδη σ’ όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι’ αυτό δε νοιάζεται κι ούτε
συγκινείται µε την ύπαρξη των συνόρων και του κράτους. Ενώ εµείς το µόνο που
διαθέτουµε είναι και οι καλύβες µας και τα πεζούλια µας. Αυτά, αντίθετα µε το
κεφάλαιο που τρέχει όπου βρει κέρδη, δεν µπορούν να κινηθούν και παραµένουν
µέσα στη χώρα που κατοικούµε».
Τέλος αξίζει σ’ αυτή τη χωρία των παραθέσεων να καταγράψουµε και την κατάθεση
του Μανώλη Γλέζου για το έθνος και την πατρίδα. Γράφει ο Μανώλης Γλέζος
σχετικά: «Τα έθνη όλα έχουν ιστορία. Κάθε λαός έχει και τη δική του ιστορία,
βραχύχρονη ή µακρόχρονη. Όλοι οι λαοί έχουν ιστορία. Αντικειµενικά κανένα έθνος
δεν γεννιέται σήµερα. Υπάρχει από πολύ καιρό πριν. Η διαδροµή του στο χρόνο, η
ιστορία του, αποτελεί το πιο σηµαντικό συστατικό στοιχείο της ύπαρξής του. Έθνη
χωρίς µνήµη δεν υπάρχουν. Έθνη χωρίς ιστορία είναι ανύπαρκτα. Αλλά η εθνική
ιστορία, η συλλογική µνήµη ενός έθνους, παρά τις αλληλεπιδράσεις, είναι ξεχωριστή
για κάθε εθνική ολότητα... Το νόηµα της µελέτης της ιστορίας ενός έθνους από τα
άτοµα µέλη του βρίσκεται στο γεγονός ότι µ’ αυτόν τον τρόπο ανατροφοδοτείται η
εθνική µνήµη. Κρατιέται αναµµένη η πυρά της µνήµης που φωτίζει την ιστορία ενός
έθνους, ως αστείρευτη πηγή πίστης για το παρόν και το µέλλον... Τον βοηθάει να
συντηρεί, να ενισχύει την πίστη του. Τον βεβαιώνει ότι έχει την ικανότητα να
αντιστέκεται και να µην υποκύπτει στην πίεση των ισχυρών. Η ιστορία , θέλουµε δεν
θέλουµε, δηµιουργεί την εθνική και την πανανθρώπινη συνείδηση, ένα σύνολο από
στοιχεία της κοινωνίας, από ήθη, έθιµα, θεσµούς και αξίες. Όλα αυτά οφείλουµε να
τα προσφέρουµε στις νέες γενιές προς τροφοδοσία, προς ανίχνευση, προς έρευνα και
προβληµατισµό. Κι αν ακόµη αρνηθούν την προσφορά µας, συντελέσαµε στο να
ανατροφοδοτήσουµε την εθνική µνήµη, µε τα επιχειρήµατα της άρνησής τους».34
33

Λέων Τρότσκι, Η θανάσιµη αγωνία του καπιταλισµού, εκδ. «Αλλαγή», Αθήνα 1975, σ. 28.
Αφιέρωµα στην εφηµερίδα «Το παρόν», Κυριακή, 9.4.2006, µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου του
για την Εθνική Αντίσταση.

34
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Είναι σηµαντικό κοντά σ’ αυτές τις παραθέσεις περί έθνους να συµπεριλάβουµε και
την άποψη του Νίκου Πουλαντζά, που τόνιζε µε επίταση ότι το έθνος «αποτελεί µια
ιδιαίτερη ενότητα αναπαραγωγής του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων, πολύ πριν
από τον καπιταλισµό»..35
Ένα σύνολο που περιλαµβάνει όλους τους τοµείς της ύπαρξης και δράσης µιας
κοινωνίας, δηλαδή όχι µόνο τον οικονοµικό τοµέα, αλλά και τον πολιτικό, τον
κοινωνικό και τον πολιτιστικό. Το έθνος τα συµπεριλαµβάνει όλα.
Πώς εξηγείται αλήθεια το φαινόµενο να ταυτίζονται οι δύο διαµετρικά αντίθετες
σχολές σκέψεις στο σχέδιο Ανάν, στην αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων και γενικά
στην υποχώρηση και ενδοτικότητα σ’ όλα τα εθνικά θέµατα, απέναντι στην
ιµπεριαλιστική πολιτική των Αγγλοαµερικάνων και του τουρκικού επεκτατικού
κατεστηµένου, του βαθέως κράτους της Τουρκίας; Πώς είναι δυνατό να
υπερασπιζόµαστε τις υπερεθνικιστικές βλέψεις των γειτόνων µας, όπως η εισβολή και
κατοχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύµατα και να
στηρίζουµε, όσοι στηρίζουν, το σχέδιο Ανάν; Πώς είναι δυνατόν να
συµπαραστεκόµαστε στην αλυτρωτική πολιτική των Σκοπίων, την οποία προωθούν οι
αµερικανοτραφείς ηγέτες της αστικής τάξης αυτής της χώρας και να νοµίζουµε ότι
επιτελούµε το διεθνιστικό µας καθήκον; Πώς είναι δυνατόν να είµαστε υπέρ της
εισδοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε όλη την επιθετική, επεκτατική
της πολιτική;
Τι παράξενο φαινόµενο πραγµατικά να ταυτίζεται, από ορισµένους
αυτοαποκαλούµενους αριστερούς, η ταξική θεώρηση της ιστορίας µε την αστική
(εκσυγχρονιστική);
Για όλους αυτούς ανωτέρω λόγους διακηρύττουµε ότι: ∆εν µπορεί να θεµελιωθεί
πρόταση πολιτικής αλλαγής, αν δεν εδράζεται στο στέρεο έδαφος της
ιµπεριαλιστικής πάλης και της υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και
εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδας µας. Ανάµεσα στο κοινωνικό - ταξικό
αίτηµα και το δηµοκρατικό - πατριωτικό υπάρχει διαλεκτική σχέση.
«∆εν µπορεί η αριστερά να κατακτήσει ρόλο πραγµατικής αριστεράς, όταν
συµµετέχει πράγµατι ενεργά σε αντιϊµπεριαλιστική δράση που αφορά όλον τον
πλανήτη, αλλά έχει ανάλογες θέσεις µε τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τη ∆αµανάκη,
τον Παπανδρέου, τον Καραµανλή και τον Χριστόφια σε ζητήµατα εθνικής
ανεξαρτησίας της χώρας µας, σε ζητήµατα που αφορούν την Κύπρο, το Αιγαίο, τη
Θράκη και το κράτος των Σκοπίων, τα οποία µάλιστα βρίσκονται στο µάτι του
κυκλώνα της ιµπεριαλιστικής -νεοταξικής επίθεσης και η έκβαση των οποίων
συνδέεται στενά µε την επικράτηση ή όχι της ιµπεριαλιστικής Νέας Τάξης στην
Κεντρική Ασία και την Μέση Ανατολή, δηλαδή σε περιοχές όπου διακυβεύεται
συνολικά η στρατιωτικοπολιτική επικράτησή της απέναντι στον υπό διαµόρφωση
άξονά Κίνας -Ρωσίας... Αποτελεί πιστεύουµε κοινό τόπο η διαπίστωση πως σε χώρες
οι οποίες είναι δροµολογηµένες σε τροχιές προτεκτοράτου δεν µπορεί να υπάρχει
αξιόπιστη πολιτική αλλαγή. Εποµένως δεν µπορεί και να αποκτήσει δυναµική µια
πρόταση πολιτικής αλλαγής και άλλης εξουσίας, εάν δεν αποσαφηνίζει µε επαρκεί
τρόπο τις πολιτικές δηµοκρατικής πατριωτικής υπεράσπισης µιας αυτοτελούς πορείας
της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι, τόσο σε ότι αφορά την στρατιωτικοπολιτική
εξάρτηση, όσο και σε ό,τι αφορά την υποταγή στην Ε. Ένωση και το Μάστριχτ».36
35

βλ. Άλκης Ρήγος, «Συµβολή σε έναν περί Έθνους µαρξιστικό λόγο», άρθρο στο ‘Εντός Εποχής’ της
εφηµ. της ΑΚΟΑ «Εποχή», (8.6.07) όπου αναφέρεται αυτό το χωρίο. Αξίζει να το διαβάσει κανείς και
για έναν επιπλέον λόγο., επειδή προέρχεται και από τον ίδιο χώρο της «Ανανεωτικής» Αριστεράς.
36
Αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία, την λαϊκή κυριαρχία και τον Σοσιαλισµό. Απόσπασµα από θέσεις
της Κεντρικής Επιτροπής του ∆ΗΚΚΙ, 10.2.2008.
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Τέτοιες τραυµατικές εµπειρίες έχουµε πάµπολλες, αν αναλογιστούµε τα κινήµατα,
οικολογικά και ριζοσπαστικά, που προέκυψαν από την εποχή του Μάη του ΄68 και
αποτελούσαν τη µοντέρνα ελπίδα της «Αριστεράς» και τα οποία τελικά
ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα και κατέληξαν να αποτελούν τα ιδεολογικά και
πολιτικά του στηρίγµατα. Αν µελετήσουµε τους κύριους εκφραστές αυτών των
κινηµάτων, θα διαπιστώσουµε τελικά - εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις - ότι έγιναν οι
πιο σκληροί απολογητές του νεοφιλελευθερισµού και πρωτεργάτες της
ιµπεριαλιστικής αντίδρασης. Βλέπε Κον Μπεντίτ, Φίσερ των Πρασίνων της
Γερµανίας, Σρέντερ και Μπλέρ των Σοσιαλδηµοκρατικών κ.λπ. που πρωτοστατούσαν
και προπαγάνδιζαν µετά µανίας τον βοµβαρδισµό της Γιουγκοσλαβίας.
Το συµπέρασµα που βγαίνει κατά την άποψή µου από τη συνοπτική αυτή ανάλυση
είναι ότι η απελευθέρωση της εργατικής τάξης και των εργαζοµένων γενικότερα στην
πατρίδα µας και στα άλλα κράτη, µόνο από τις πατριωτικές δυνάµεις είναι δυνατή,
που τις διακρίνει η ανιδιοτέλεια.
«Η λατρεία της ιδιοκτησίας είναι ασυµβίβαστη µε τον πατριωτισµό», διακηρύττει ο
Μιχαήλ Μπακούνιν, 37 Απεναντίας το κεφάλαιο δεν είναι ανιδιοτελές.
Η σύγχυση που γίνεται, συνήθως εσκεµµένα ανάµεσα στον πατριωτισµό και τον
εθνικισµό (και κατ’ επέκταση σοβινισµό, ρατσισµό κ.λπ) δεν έχει καµία βάση. Η
προσπάθεια να παρουσιάσουν τον Έλληνα σώνει και καλά εθνικιστή, υποδηλώνει
απλώς ότι η πραγµατικότητα δεν ταιριάζει στη θεωρία τους, άρα πρέπει να αλλάξει η
πραγµατικότητα, όπως καθορίζει θεωρητικά η δική τους σχολή σκέψης, που στο
κάτω κάτω της γραφής δεν αγγίζει καθόλου, µα καθόλου την εργατική τάξη, την
οποία θέλουν να σώσουν µε το στανιό, χωρίς τη συµµετοχή της, οι αυτόκλητοι
σωτήρες.
Και ένα τελευταίο: Γράφει πολύ σωστά στο άρθρο που αναφέραµε ο Άλκης Ρήγος,
ότι το έθνος είναι «...το πληρέστερο και ανθεκτικότερο συλλογικό υποκείµενο της
ανθρώπινης ιστορίας. ∆ιαψεύδοντας τις κυρίαρχες µεταπολεµικές ιδεολογήσεις,
αστών και µαρξιστών διανοουµένων, που θεωρούσαν τα Έθνη ως παρωχηµένες
κοινωνικές ολοκληρώσεις ή ιδεολογικά νεφελώµατα, τα οποία έτειναν σε µαρασµό
µέσα από τη διεθνοποίηση της Αγοράς ή του Παγκόσµιου προλεταριάτου».
7. Έθνος και ταξική πάλη
Παρ’ όλα όσα προηγήθηκαν και αφορούσαν την ερµηνεία και κατανόηση της
διαλεκτικής σχέσης έθνους - ταξικής πάλης, είναι απαραίτητο να ασχοληθούµε
ακόµη πιο εµπεριστατωµένα µε το κεφαλαιώδες αυτό θέµα, που η τοποθέτησή του
στις σωστές και αντικειµενικές διαστάσεις, µπορεί να λύση ένα χρόνιο πρόβληµα της
ιδεολογικής κρίσης της «Αριστεράς». Και επειδή η ιδεολογία καθορίζει και την
πολιτική η απάντηση στο θέµα αυτό είναι καθοριστικής σηµασίας για τις προοπτικές
του λαϊκού κινήµατος και του καθορισµού της στρατηγικής του.
∆εν γνωρίζουµε πόσοι εννοιολογικοί προσδιορισµοί υπάρχουν για το έθνος. Κατά τη
δική µας αντίληψη εκείνος που είναι ο πιο περιεκτικός είναι αυτός που διατύπωσε ο
Νίκος Πουλαντζάς και τον οποίο προαναφέραµε, δηλαδή ότι το έθνος «αποτελεί µια
ιδιαίτερη ενότητα αναπαραγωγής του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων, πολύ πριν
από τον καπιταλισµό».
Η έννοια αυτή του έθνους είναι γενική. Μια πιο εξειδικευµένη ερµηνεία του όρου
διατυπώνει ένας από τους κύριους εκπροσώπους της συγκεκριµένης σχολής σκέψης,
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Μιχαήλ Μπακούνιν, Κριτική της υπάρχουσας κοινωνίας, «Πανοπτικόν», Αθήνα 2007, σ. 105
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για την οποία µιλήσαµε επανειληµµένως στα προηγούµενα, . Εννοούµε συγκεκριµένα
τον Γιάννη Μηλιό και τους οµογάλακτούς του.
Σε µια αξιόλογη οµιλία του µε τίτλο: «Εξουσία, έθνος, εθνικισµός» στα πλαίσια της
οργάνωσης «Κόκκινο», 25.01.06., καταθέτει αναλυτικά τον ορισµό περί «έθνους»
ξεκινώντας επαγωγικά από έναν πρώτο ορισµό λέγοντας: «Εποµένως ένας πρώτος
γενικός, αφηρηµένος ορισµός του έθνους είναι αυτός µιας ιδεολογικής, πολιτιστικής
αντίληψης του ανήκειν σε µια κοινότητα και µάλιστα στην κοινότητα που αποτελεί
την πλειοψηφία του πληθυσµού της χώρας».
Παρακάτω εξειδικεύει περισσότερο αυτόν τον ορισµό, παραθέτοντας ένα ταξικό
στοιχείο: «Εµείς, βέβαια, ξέρουµε ότι όλες οι χώρες είναι κοινωνίες ταξικές. Με αυτή
την σκέψη µπορούµε να κάνουµε λίγο πιο σύνθετο αυτόν τον αρχικό ορισµό µας.
Μπορούµε να πούµε ότι το έθνος απεικονίζει, συµπυκνώνει την ενότητα των
ανταγωνιστικών τάξεων που υπάρχουν σε µια κοινωνία».
Προχωρώντας πιο κάτω αναφέρει ένα απαραίτητο και ουσιώδες συστατικό στοιχείο
του έθνους που έχει σχέση µε τη λειτουργία του κράτους: Το έθνος «αναπαράγεται,
συνεπάγεται, προαπαιτεί ένα ολόκληρο θεσµικό πλαίσιο, τη λειτουργία του κράτους».
Το κράτος βέβαια µε τα γνωστά χαρακτηριστικά των καταναγκαστικών,
κατασταλτικών και συναινετικών του διαδικασιών, που είναι γνωστά και δεν
χρειάζεται να τα αναλύσουµε. (Μπορεί να ανατρέξει κανείς στις αναλύσεις των
µαρξιστών -λενινιστών περί κράτους για να συνειδητοποιήσει τα χαρακτηριστικά του
κράτους).
Τελικά οδηγείται - για να προσδιορίσει τον όρο «έθνος»- στην άποψη ότι εµπεριέχει
µια υλική σχέση «που εµπεδώνει την πολιτική κυριαρχία της άρχουσας τάξης πάνω
στις κυριαρχούµενες τάξεις» Το έθνος σε τελευταία ανάλυση «Είναι το κέντρο
άσκησης της ταξικής εξουσίας του κεφαλαίου επί της εργασίας» µε τα ιδιαίτερα
συστατικά εµφάνισής του. Το επαναλαµβάνει παρ’ όλα αυτά για να το εµπεδώσουµε
καλύτερα: «Το έθνος ‘είναι ο ειδικά καπιταλιστικός τρόπος ηγεµονίας της άρχουσας
τάξης σε ολόκληρη την κοινωνία’».
Και για να αναφέρουµε και µερικά από τα σηµαντικότερα αποτελέσµατά του που
συνθέτουν την ερµηνεία του τίτλου της οµιλίας του θα προσθέσουµε ότι προσδιορίζει
παραπέρα τη σχέση κράτους, έθνους και κεφαλαίου, εκφράζοντας τον ισχυρισµό ότι
«κράτος, έθνος και κεφάλαιο αποτελούν όψεις µια και της αυτής ταξικής εξουσίας,
του καπιταλισµού. Η ιδεολογία του έθνους, δηλαδή ο εθνικισµός, όποιο όνοµα κι αν
του δώσουν (‘εθνική υπερηφάνεια’, ‘πατριωτισµό’ κ.ο.κ.), αποτυπώνει την ηγεµονία
του κεφαλαίου πάνω σε ολόκληρη την κοινωνία».
Ο Γιάννης Μηλιός σε αντίθεση µε τον Πουλαντζά, που, όπως είδαµε ισχυρίζεται ότι
το έθνος προϋπάρχει του καπιταλισµού, καταλήγει σ’ ένα συµπέρασµα που γι’ αυτόν
είναι πέραν οποιασδήποτε αµφιβολίας εν είδη αξιώµατος: Η ιδεολογία του έθνους
είναι αναγκαστικά ο εθνικισµός, που φυσικά πάντοτε έχει την αρνητική του ταξική
χροιά. Κάθε πατριώτης µ’ αυτή την έννοια είναι εξ ορισµού εθνικιστής. ∆ηλαδή, για
να συνειδητοποιήσουµε εναργέστερα την σηµασία αυτού του ισχυρισµού του Γιάννη
Μηλιού θα πρέπει να αποδεχτούµε ότι όλοι σχεδόν οι αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης (βλ. Μανώλης Γλέζος κ.λπ) ήταν εθνικιστές. ∆ηλαδή δεν υπάρχει
περίπτωση να ξεφύγει κανείς από τον εθνικισµό, λέγοντας ότι είναι εθνιστής, όπως
στο τέλος της ζωής του ισχυρίστηκε ο Πάµπλο (Μιχάλης Ράπτης). Και ο Πάµπλο
λοιπόν εθνικιστής!
Αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα για να δείξουµε που οδηγούν επαγωγικά και
συµπερασµατικά τα παρεπόµενα της έννοιας του έθνους, έτσι όπως τα προσδιορίζει
η συγκεκριµένη σχολή σκέψης, που εκφράζει την παγιωµένη άποψη ότι «οι ‘εµµονές’
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περί ‘έθνους’ είναι εντελώς - µα εντελώς (και δίχως περιστροφές) ασυµβίβαστες µε
τη µαρξιστική και εν γένει ταξική θεώρηση της ιστορίας...».38
∆εν είµαστε ειδικοί επί του θέµατος, όµως έστω και από διαίσθηση και από την
ιστορική εµπειρία, που λίγο πολύ την βιώσαµε και οι ίδιοι µε το µεγαλείο της
Εθνικής Αντίστασης και µε τη στήριξη κάποιας θεωρητικής παιδείας είµαστε σε θέση
να θέσουµε ορισµένα ερωτήµατα στα περί έθνους και ταξικής πάλης µε συγκεκριµένη
αναφορά στα λεγόµενα του Γιάννη Μηλιού.
Γενικότερα προσπαθήσαµε στα πλαίσια των δικών µας δυνατοτήτων και ζητώντας τη
συνδροµή πιο αυθεντικών καταθέσεων περί έθνους και ταξικής πάλης να
αποδείξουµε ή µάλλον - για να έχουµε το γνώθι σαυτόν- να υποστηρίξουµε ότι
υπάρχει µια διαλεκτική σχέση των εννοιών: «έθνος και ταξική πάλη».
Θα ήταν πολύ απογοητευτικό να πιστεύουµε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού
που ανεγνωρισµένα και από επανειληµµένες δηµοσκοπήσεις είναι πατριώτες, πρέπει
να συµπεριλαµβάνονται, να «τσουβαλιάζονται» κυριολεκτικά στους εθνικιστές!
Ας ασχοληθούµε ωστόσο µε µεγαλύτερη επιµονή στο τόσο κεφαλαιώδες αυτό θέµα.
Αν αναστρέψουµε, ως υπόθεση εργασίας τον ορισµό του Γιάννη Μηλιού και
ισχυριστούµε ότι σε µια ταξική κοινωνία, αντί για το κεφάλαιο την εξουσία ασκεί η
εργατική τάξη, τότε πως θα διατυπώναµε τον ορισµό περί έθνους; Θα λέγαµε σαφώς
ότι το έθνος είναι το κέντρο της ταξικής εξουσίας της εργασίας επί του κεφαλαίου. Ή
στην περίπτωση αυτή δεν θα υπήρχε καν έθνος;
Ας ανατρέξουµε στη ρήση του Τρότσκι περί έθνους για να βγάλουµε ορισµένα
συµπεράσµατα. Στην περίπτωση λοιπόν που το κράτος θα ήταν εργατικό, θα
ισχυριζόµασταν ότι οι πολίτες αυτού του κράτους είναι εθνικιστές; ∆εν θα ήταν
πατριώτες; Πως θα τους χαρακτηρίζαµε αλήθεια! Θα τους αποδίδαµε απλώς τον τίτλο
«διεθνιστές;» ∆εν θα υπήρχε έθνος; ∆εν θα ήταν το έθνος «προλεταριακό;». Ή το
έθνος θα εξαφανίζονταν ως δια µαγείας; Ή µήπως όλα αυτά είναι σοφιστείες; Και για
να υπάρχει διεθνισµός δεν πρέπει κανονικά και λογικά να προϋπάρχει έθνος; Το λέει
εξάλλου και η λέξη: Ο διεθνισµός απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον δύο εθνών.
Τι θέλουµε να πούµε µε όλα αυτά τα ερωτήµατα. Απλούστατα ότι πρώτον το έθνος
έχει διαχρονική αξία και θα υπάρχει, όπως λέει και ο Άλκης Ρήγος, και στην αταξική
κοινωνία, αν µπορεί να υπάρχει µια τέτοια κοινωνία, που για µας έχει µόνο
υπερβατική αξία.
Ο πατριωτισµός κατά την άποψή µας είναι εκείνη η δύναµη που διαµορφώνει τη
διαλεκτική σχέση έθνους - ταξικής πάλης. Ο πατριωτισµός, εµφορούµενος από τα
ιδανικά του σοσιαλισµού, θα διαµορφώσει τους όρους για την αλλαγή της άσκησης
της ταξικής εξουσίας του κεφαλαίου από την εργασία.
Αυτή είναι η δική µας άποψη. Μια τέτοια δυναµική µε αυτά τα χαρακτηριστικά
πρέπει να κατοχυρώνει την εθνική ανεξαρτησία απέναντι στις ιµπεριαλιστικές
δυνάµεις για να µπορεί να διεξαχθεί στο εσωτερικό του έθνους -κράτους η ταξική
πάλη και να έχει προοπτικές επιτυχίας. Το κεφάλαιο ασφαλώς και θα διαµορφώσει µε
τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις τη συµµαχία εκείνη που θα προσπαθήσει να αποτρέψει
δυνητικά µια τέτοια εξέλιξη. Ένα τέτοιο εγχείρηµα απελευθέρωσης της εργατικής
τάξης έχει να παλέψει µε τον διεθνισµό του κεφαλαίου, δηλαδή απλά και κατανοητά
µε όσους επιβουλεύονται την εθνική µας ανεξαρτησία και την εθνική ακεραιότητα
του έθνους - κράτους. Εξ ου και η ευαισθησία µας στα εθνικά θέµατα και η
πατριωτική µας στάση σ’ αυτά. Και µιλάµε συγκεκριµένα για την Ελλάδα, που µια
εθνική τραγωδία µπορεί να αναχαιτίσει οποιαδήποτε ταξική πάλη. Η
38

(βλ. άρθρο στο ‘Εντός Εποχής’ στην εφηµ. της ΑΚΟΑ «Εποχή», 24.12.2006 του Γιάννη Μηλιού,
που παραθέτουµε στο παράρτηµα και σχολιάζουµε.
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αντιϊµπεριαλιστική πάλη για το λόγο αυτό αποτελεί την ασπίδα της ταξικής πάλης.
Άµα είσαι ραγιάς δεν µπορείς να κάνεις καµία πάλη, πόσο µάλλον ταξική! Ας
λάβουµε υπόψη µας τις δηλώσεις του Κίσιγκερ που ανέφερα σε κεφάλαιο πιο πάνω.
Ακόµη κι αν οι δηλώσεις αυτές δεν υπήρξαν, η πολιτική των Αγγλοσαξόνων µε
προεξάρχουσα ηγεµονική ιµπεριαλιστική δύναµη τις ΗΠΑ αυτό αποδεικνύουν στην
πράξη.
Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Όποιος δεν το έχει καταλάβει είναι εκτός
πραγµατικότητας και προσφέρει κάκιστες υπηρεσίες στο λαϊκό κίνηµα.
Ένας πολιτικός φορέας που έχει αξιώσεις να διεκδικήσει την εξουσία, καθορίζοντας
την ανάλογη στρατηγική και τακτική προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να λάβει
σοβαρά τον πατριωτικό χαρακτήρα της ταξικής πάλης. Ο αγώνας δεν θα πρέπει να
έχει σκοπό να εξαλείψει το έθνος, αλλά να του δώσει άλλο περιεχόµενο, σύµφωνα
και µε τη τοποθέτηση του Μαρξ στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο.
Το έθνος εµπνέει και διαµορφώνει ιδανικά. Η ταξική πάλη αποσυνδεδεµένη από
το έθνος, που σε τελευταία ανάλυση έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του την
ανιδιοτέλεια, µπορεί να οδηγήσει από µόνη της µόνο σε οικονοµικές διεκδικήσεις
και τελικά σε πρότυπα µια καταναλωτικής κοινωνίας, µιας κοινωνίας που θα
αγωνίζεται σε τελευταία ανάλυση για καταναλωτικά αγαθά.
Γι αυτό το λόγο και ο αξιωµατικός ισχυρισµός µας στην εισαγωγή αυτής της
µελέτης, ότι η Αριστερά ή θα είναι πατριωτική ή δεν θα υπάρξει.

Κεφάλαιο δεύτερο: Θέµατα πρακτικής πολιτικής
Μπορεί να µη συµφωνώ µε τη γνώµη σου, πάντοτε
όµως θα αγωνίζοµαι να µπορείς να τη λες ελεύθερα
Βολτέρος
1. Τα προβλήµατα και οι προοπτικές του χώρου της «Αριστεράς»
Η συγκεκριµένη σχολή σκέψης στην οποία αναφερθήκαµε, προσπαθεί να ασκήσει,
κατά την άποψή µας, µία ιδεολογική τροµοκρατία στον χώρο της ανανεωτικής
Αριστεράς και όχι µόνο. ∆ηλαδή όποιος δεν είναι µε την άποψή της περί έθνους
καθυβρίζεται εθνοκάπηλος, εθνικιστής, σοβινιστής, ρατσιστής και ούτω καθεξής. Το
τονίσαµε και πιο πάνω. Γι’ αυτό αναφωνεί µε συγκρατηµένη αγανάκτηση ο Στάθης
Σταυρόπουλος στο Ναυτίλο της Ελευθεροτυπίας: «Βγάλαµε ‘φαιοκόκκινο’ τον κ.
∆εσποτόπουλο, ‘εθνικοπαράφρονα’ τον άλφα, ‘αριστερόν εθνικόφρονα’ τον βήτα,
...χάριζαν και χρέωναν οι πονηροί τον Μίκη, τον Μαργαρίτη, τον Μπιτσάκη, τον
Λαοκράτη Βάση
και το 95% των Ελλήνων στον Χριστόδουλο και τον
Καρατζαφέρη’».39 Ποιος τολµά λοιπόν να διαφοροποιηθεί από αυτή την άποψη και
να κατηγορηθεί ούτε λίγο ούτε πολύ ως αντιδραστικός;
Το αποτολµούµε,40 όπως και οι ανωτέρω που αναφέρει ο Στάθης Σταυρόπουλος και
πιστεύουµε, θα το αποτολµήσουν και άλλοι.

39

Βλ. Στάθη Σ. στην «Ελευθεροτυπία», 2.11.2007
Προσπάθησα µάλιστα να αντιπαρατεθώ µε σειρά άρθρων και αναλύσεών µου στην θεωρητική
άποψη της σχολής αυτής. Ένα από τα βασικότερα άρθρα µε τίτλο: Ενάντια στον εθνοµηδενισµό, αλλά
µε ποιους;, παραθέτω στο παράρτηµα, που ακολουθεί. Επίσης σχετικά µε το αυθόρµητο και την
συνείδηση, µπορεί ο ενδιαφερόµενος να ανατρέξει στην ανάλυσή µου που περιλαµβάνεται στη µελέτη
40
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Και το αποτολµούµε για ένα πολύ σηµαντικό λόγο: Αυτός ο χώρος µας ενδιαφέρει, κι
ας φαίνεται παράξενο κι ανεξήγητο εκ πρώτης όψεως. Η ερµηνεία είναι απλή: Είναι
από τους λίγους χώρους στη σηµερινή συγκυρία, που δυνητικά θα µπορούσε µε
µια σωστή πολιτική να προσφέρει µια εναλλακτική πολιτική πρόταση διεξόδου
από την πανθοµολογούµενη κρίση που περνάει η ελληνική κοινωνία και το λαϊκό
κίνηµα ειδικότερα.
Ενισχυτικά θα αναφέρουµε την τοποθέτηση του Λαοκράτη Βάση, ενός ανθρώπου,
του οποίου την ανεξάρτητη κριτική σκέψη εκτιµούµε ιδιαίτερα, που σ΄ ένα άρθρο του
µε τίτλο: «Τα ‘ενδότερα’ του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ΄ ∆ηµοκτικού», γράφει
σχετικά µε το θέµα: « Με τη σκόπιµη αυτή προβολή των αλληλοτροφοδοτούµενων
πόλων του εθνικισµού και της ‘εθνικής αποδόµησης’ ήταν σαν να µην υπήρχε ο
ιδεολογικά
πολύχρωµος
και
συντριπτικά
πλειοψηφικός
κόσµος
του
‘αντιεθνικιστικού’ και ‘αντι/αποεθνοποιητικού’ ταυτοχρόνως πατριωτισµού µε όλα
τα αγωνιστικά και όλα τα αξιακά του φορτία (αντιφασιστικά, δηµοκρατικά,
ουµανιστικά, ειρηνικά, διεθνιστικά...). Κι ο κόσµος αυτός έχει τις δικές του ευθύνες
για τη διπλή και αποπροσανατολιστική επικάλυψη του». Και συνεχίζει ανοίγοντας
ένα παράθυρο στην ελπίδα.
«Αργά όµως ή γρήγορα το πλατύ πολιτιστικό/ιδεολογικό ρεύµα του σύγχρονου
πατριωτισµού θα ξεπεράσει, θέλω να πιστεύω, τις αδράνειές του και θα διεµβολίσει
λυτρωτικά για το µέλλον µας το παγιδευτικό δίπολο του ‘νοσηρού
ελληνοκεντρισµού’ και του ‘νοσηρού αντι/ελληνοκεντρισµού’». Ποιος θα µπορούσε
να διαφωνήσει µε τα λόγια του Λαοκράτη Βάσση; Πρέπει όµως κάποιοι να δράσουν
προς την κατεύθυνση αυτή.
Πολλοί λένε ότι κάτι τέτοιο στα πλαίσια ορισµένων συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως
στον Συνασπισµό είναι αδύνατο. Οι γραφειοκρατικοί µηχανισµοί είναι τόσο
σκληροπυρηνικοί και η ιδεολογική κρίση και συνεπώς ή σύγχυση τόσο µεγάλη, που
κάθε προσπάθεια είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. Η πεποίθησή µου είναι ότι όλα
αλλάζουν και τίποτε δεν πάει χαµένο. Ως εκπαιδευτικός εξάλλου είµαι πεπεισµένος
ότι η αλλαγή συνείδησης είναι δυνατή, γιατί αλλιώς η παιδεία δεν έχει νόηµα. Μ’
αυτήν την έννοια θεωρώ ότι αξίζει η προσπάθεια πειθούς για την αλλαγή πορείας όχι
µόνο στα εθνικά θέµατα, αλλά και στα κοινωνικά, γιατί κι εκεί τα πράγµατα δεν είναι
ρόδινα, παρ’ όλη την συγκυριακή ανάκαµψη. Υπάρχουν πολύ θετικές πρωτοβουλίες,
όπως π.χ. για το περιβάλλον, το ασφαλιστικό κ.λπ., αλλά και ενέργειες, οι οποίες
δηµιουργούν σύγχυση και απογοήτευση.
Πρώτα λοιπόν η «Αριστερά» πρέπει να επεξεργαστεί και ξεπεράσει τη δική της
κρίση. Και η κρίση της εντοπίζεται σε µια λανθασµένη θεωρητική αντίληψη που
έρχεται από τα παλιά, και στα κοινωνικά και εθνικά δεδοµένα της Ελλάδας
τουλάχιστον, δεν έχει αντικειµενική ανταπόκριση. Αυτό πιστεύουµε και περιµένουµε
την απόδειξη περί του αντιθέτου.
Τι εννοούµε; Στην Ελλάδα είτε το θέλουµε είτε όχι έχουµε εκτός από τα οικονοµικά κοινωνικά και τα εθνικά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά έχουν σχέση µε την
εδαφική µας ακεραιότητα και την εθνική µας ανεξαρτησία, τελικά µε την εθνική
µας επιβίωση, που µε τη σειρά τους φυσικά έχουν άµεση επίπτωση στα
οικονοµικά -κοινωνικά. Παράδειγµα η ενεργειακή πολιτική, την οποία θέλουν στην
πατρίδα µας να καθορίζουν οι ΗΠΑ, για να βρισκόµαστε σε µόνιµη εξάρτηση από
έναν τοµέα της οικονοµίας, ο οποίος σε µεγάλο βαθµό επικαθορίζει όλους τους
άλλους. Προβλήµατα λοιπόν που προέρχονται από την ιµπεριαλιστή υπερδύναµη και
µου ∆ηµοκρατικός Σοσιαλισµός ή το όραµα του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η εφαρµογή του στην πράξη.
ο.π. σσ. 66 - 71.
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τις υποϊµπεριαλιστικές δυνάµεις των αστικών τάξεων των γειτόνων µας, που
στηρίζονται στην επιθετικότητά τους, από την πλανητική υπερδύναµη. ∆εν ζούµε
ούτε στο Λουξεµβούργο, ούτε στη Σουηδία, ούτε σε άλλη χώρα, όπου δεν υφίστανται
εθνικά προβλήµατα και συνεπώς η κοινωνία µπορεί κατ’ αποκλειστικότητα να
αφιερωθεί απρόσκοπτα στα οικονοµικά - κοινωνικά θέµατα. Ζούµε στην Ελλάδα του
συγκεκριµένου χώρου και χρόνου και της συγκεκριµένης ιστορικής παράδοσης και
των συγκεκριµένων απειλών για την ίδια της την επιβίωση της. ∆εν µπορεί να µας
αφήνει αδιάφορους το γεγονός ότι χωρίς το όχι στο σχέδιο Ανάν δεν θα υπήρχε
σήµερα Κυπριακή ∆ηµοκρατία. ∆εν µας αφήνει αδιάφορους ο αλυτρωτισµός των
Σκοπίων και η υπερεθνικιστική, επεκτατική τους πολιτική για την Μακεδονία του
Αιγαίου. Μερικοί έχουν ανακαλύψει τελευταία την έννοια του αυτοπροσδιορισµού
για το κράτος των Σκοπίων, χωρίς να σκέφτονται ότι το κρατίδιο αυτό προσπαθεί
µετά µανίας να αυτοπροσδιοριστεί δια του ετεροπροσδιορισµού, δηλαδή δια του
σφετερισµού του ονόµατος και του αλυτρωτισµού. Αλλά µήπως και ο
αυτοπροσδιορισµός έχει κάποια όρια; Είµαστε για παράδειγµα υπέρ της
ανεξαρτησίας του Κοσόβου;
∆εν µας αφήνει επιπλέον αδιάφορους η επεκτατική πολιτική του στρατοκρατικού
κατεστηµένου της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Θράκη και ο µεγαλοϊδεατισµός της
Αλβανίας για την Τσαµουριά, δηλαδή την ελληνική Ήπειρο. Και αυτά τα εθνικά
θέµατα είναι υπαρκτά και δεν είναι αποκύηµα µιας εθνικιστικής φαντασίας. Τον
ιµπεριαλισµό σε όλες τους τις εκφάνσεις, ιδεολογικά, πολιτικά, οικονοµικά,
πολιτιστικά, τον καταπολεµούµε ανά την υφήλιο και τον αφήνουµε να αλωνίζει
στην πατρίδα µας; Και το απλό, απλούστατο ερώτηµα είναι: Αν δεν υπάρξει
πατρίδα, αν δεν υπάρξει έθνος, αν δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα, την οποία θέλει
να διαλύσει ο νεοφιλελευθερισµός, πως και που θα γίνει «ο ταξικός αγώνας»;
Στο κενό;
Θα πρέπει στα πλαίσια της Αριστεράς να αναπτυχθεί µια σωστή ευαισθησία για τα
εθνικά θέµατα και θα πρέπει να πεισθούν εκείνες οι φωνές που λοιδορούν και
χαρακτηρίζουν συλλήβδην την πλειοψηφία του ελληνικού λαού εθνικιστική, ότι στην
πραγµατικότητα δεν συµβάλουν στην ανάδειξη της Αριστεράς σε πλειοψηφικό ρεύµα
µε δυνατότητα διεκδίκησης της εξουσίας µέσα από µια σωστή στρατηγική, η οποία
θα εµπεριέχει και θα εδράζεται στη σχέση πατριωτισµού και διεθνισµού.
∆εν αντιλαµβάνονται ορισµένοι της «Αριστεράς» ότι στην Ελλάδα που ζούµε και
βιώνουµε τη συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία, χωρίς πατριωτικά
χαρακτηριστικά δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή; Επιπροσθέτως κανένας
πολιτικός φορέας δεν µπορεί να γίνει πλειοψηφικό ρεύµα, όπως λέει ο Αλέκος
Αλαβάνος ή να γίνει έστω καταλυτική πολιτική δύναµη στα πολιτικά δρώµενα,
µε δυνατότητα δηλαδή ουσιαστικής πολιτικής παρέµβασης, αν παραβλέπει ή
περιφρονεί τις εθνικές -πατριωτικές ιδιαιτερότήτες και αναγνωρίζει µόνο τα
οικονοµικά - κοινωνικά θέµατα; Kαι πατριωτικό δε σηµαίνει «αναγκαστικά»
εθνικιστικό. Ο πατριωτισµός αποτελεί το βασικό στοιχείο της κοινωνικής
συνοχής.
Όταν προσβάλει, η συγκεκριµένη σχολή σκέψης µε τους εκπροσώπους της, που θέλει
να ανήκει στην Ανανεωτική Αριστερά, έναν ολόκληρο λαό για εθνικιστή, όπως
τονίσαµε επανειληµµένα, και από πάνω τον προκαλεί, τον έχει απέναντί της ως
αντίπαλο, πως είναι δυνατό να τον πείσει, να συστρατευτεί µαζί της;!!! Γι’ αυτό και
µε δικαιολογηµένη πίκρα, αναφωνεί ο Στάθης στο Ναυτίλο, ένας του χώρου του
ΣΥΝ: «Νοσταλγώ (ως αριστερός) την Αριστερά των ιδεών και όχι των
χαρακτηρισµών, την Αριστερά που προσπαθεί να πείσει, όχι που απειλεί, κοροϊδεύει
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και περιφρονεί».41 Υπάρχουν κύκλοι αυτής της σχολής σκέψης, για την οποία
µιλήσαµε, που προσπαθούν να καθορίσουν τον ιδεολογικό προσανατολισµό της
Αριστεράς, δείχνοντας ενδιαφέρον και ευαισθησία για τις εθνικιστικές και
ιµπεριαλιστικές υστερίες των γειτόνων µας, ενώ την πατριωτική στάση των Ελλήνων
την χαρακτηρίζουν, τ’ ολιγότερο, εθνικιστική. Αυτό κι αν είναι πρόκληση στο
πατριωτικό αίσθηµα και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. ∆ύο µέτρα και δύο σταθµά.
Έτσι εννοεί η πλειοψηφία αυτής της σχολής σκέψης τη διεθνιστική της αλληλεγγύη;
Αν ναι, τότε αυτοί που στηρίζουν µια τέτοια πολιτική, ζουν εκτός (ελληνικού) τόπου
και χρόνου! Αν η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού ενδιαφέρεται για τα εθνικά θέµατα
(αυτό αποδεικνύουν οι δηµοσκοπήσεις) δεν µπορείς µια τέτοια πραγµατικότητα να
την αγνοείς, σαν να µην υπάρχει και το χειρότερο να την προκαλείς µε τη
συµπεριφορά σου! Καλύτερα να σιωπάς, παρά να αντιδράς, όπως αντιδράς και να
τους οδηγείς στην ακροδεξιά, για να διεκδικείς για τον εαυτό σου τον τίτλο του δήθεν
επαναστάτη. Τότε µην αναζητάς τα λάθη αλλού, αλλά στην δική σου πολιτική. Στις
εκλογές του 2007 το ΛΑΟΣ κέρδισε ψήφους από τα λαϊκά στρώµατα και το 13% της
νεολαίας. Ας το λάβουν µερικοί «Αριστεροί» υπόψη τους.
Κι εδώ θα κάνω παρένθεση για να αναφέρω την ανιστόρητη στάση ενός βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ (Π.Κ) απέναντι στον ελληνικό λαό, που δηλώνει στο περιοδικό
«Κόκκινο», που αποτελεί δηµοσιογραφικό όργανο µιας συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ
(Οκτώβριος 2007) µε έναν πηγαίο τίτλο: «Θα αναγνωρίσω τη ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας». O ίδιος προφανώς πιστεύει ότι πράττει το διεθνιστικό του καθήκον
απέναντι στις υπερεθνικιστικές, επεκτατικές βλέψεις των αµερικανοθρεµένων ηγετών
των γειτόνων µας, στηρίζοντας την πολιτική του αλυτρωτισµού και της αλλαγής
συνόρων. ∆ε γνωρίζει ότι το όνοµα σκέτο ή σύνθετο, δεν παίζει απολύτως κανένα
ρόλο, είναι το όχηµα του αλυτρωτισµού; ∆ε γνωρίζει ότι η µόνιµη και διαχρονική
στρατηγική τους είναι η «Μακεδονία του Αιγαίου» µε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη
και ότι ποτέ, µα ποτέ δε θα σταµατήσουν, εάν δεν πετύχουν το στόχο τους αυτό, όταν
και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν; ∆ε γνωρίζει ότι αµέσως µε την αναγνώρισή
τους ως Μακεδονία, (σύνθετη ή µη), θα διεκδικήσουν να ενταχτεί η διοικητική
περιφέρεια που λέγεται Μακεδονία και ανήκει «σήµερα» στην Ελλάδα, στο κράτος
µε το όνοµα «Μακεδονία»; ∆εν γνωρίζει ο ανωτέρω βουλευτής, ότι µε τέτοιες
δηλώσεις πυροδοτεί την αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων, θέτοντας σε κίνδυνο την
ειρήνη στην περιοχή; ∆εν κατανοεί ο ίδιος ότι τα ίδια και χειρότερα θα συµβούν στη
Θράκη, όπου το βαθύ κράτος της Τουρκίας θα διεκδικήσει σήµερα την αυτονοµία
και αύριο την ανεξαρτησία της Θράκης; ∆ε βλέπει τη στάση του υπουργού
εξωτερικών της Τουρκίας και πρόσφατα του ίδιου του πρωθυπουργού της, που
αποκαλεί τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης τουρκική: Και επιπλέον έρχεται
ο ίδιος σε αντίθεση µε την ίδια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να είναι υπέρ της
ειρήνης, της σταθερότητας, τις σχέσεις καλής γειτονίας και της αλληλεγγύης ανάµεσα
στους λαούς; ∆ε γνωρίζει ότι η Αριστερά εδώ και δεκαετίες πέρασε εξαιτίας
λανθασµένων χειρισµών (για να το εκφράσω µε τον πιο ήπιο τρόπο) στο µακεδονικό
πρόβληµα, οδυνηρότατες εµπειρίες, που τις πληρώνει ακόµη και σήµερα; ∆εν
αντιλαµβάνεται ότι όλα αυτά έχουν σχέση µόνο µε υποτέλεια, ραγιαδισµό και όχι
διεθνισµό; Θα πρέπει η «Αριστερά» να διαιωνίζει τα λάθη της;
Ενδιαφέρον στη συνέντευξη αυτή είναι και η δήλωσή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
γίνει ένα είδος ΕΑΜ του 21 αιώνα. Ξεχνά όµως να τονίσει ότι η καρδιά εκείνου του
ΕΑΜ ήταν πατριωτική. Τι θα κάνουµε λοιπόν. Θα ξεριζώσουµε την καρδιά, για να
περιφέρουµε το κουφάρι της εδώ κι εκεί; Κι ένα τρίτο είναι σηµαντικό στη
41
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συνέντευξη: «Τρίτον το πιο περιθωριακό κοµµάτι της κοινωνίας µε ενδιαφέρει
ιδιαίτερα. Για παράδειγµα τα δικαιώµατα των τραβεστί».
Να µη µιλήσουµε και για την εγκατάλειψη των εθνικών θεµάτων στο
Ευρωκοινοβούλιο.
Θα αναφέρω πάλι τον Στάθη Σ., ο οποίος, χαρακτηρίζοντας τη στάση µερίδας του
ΣΥΡΙΖΑ, στα µείζονος και ήσσονος θέµατα γράφει: «Σε ποιας µετριότητος την
κατάρα έχει αιχµαλωτιστεί µέρος της Αριστεράς; ποιων στόκων η ευήθεια και το
µικρό βεληνεκές υποβαθµίζουν το ρόλο του ΣΥΝ, όταν αιχµαλωτίζεται σε υστερίες
για ήσσονος σηµασίας θέµατα και εµφανίζεται απών στα σοβαρά...»42 ∆ε χρειάζεται
καν δικά µου σχόλια. Και τα λέει ένας άνθρωπος που προέρχεται από τις ίδιες
γραµµές και ελπίζω και πιστεύω όχι ο µόνος.
2. Η σύγχυση σκοπού και µέσων: Το τι και το πως!
Στην πολιτική, όπως και σε κάθε ανθρώπινη δράση, υπάρχει πάντοτε ο σκοπός της
δράσης και η µέθοδος ή τα µέσα για την πραγµάτωσή του. Στα παιδαγωγικά υπάρχει
πάντοτε η βασική αρχή: Τι και πως, δηλαδή: Τι θα διδάξεις (το αντικείµενο της
διδασκαλίας) και το πως θα το διδάξεις. Το πως αφορά φυσικά τη µεθοδολογία. (τη
διδακτική µέθοδο). Και τα δύο έχουν την ίδια αξία. Είναι γεγονός πέρα από κάθε
αµφιβολία, ότι, αν ο δάσκαλος δεν αποκτήσει την εµπιστοσύνη του µαθητή, ο
τελευταίος δεν αποδέχεται και δεν παραδέχεται αυτό που θα του πει ή θα το
απορρίψει αργά ή γρήγορα, έστω κι αν είναι σωστό. Άρα ο τρόπος που ενεργείς έχει
καθοριστική σηµασία για το τι θέλεις να περάσεις. Συµβαίνει πάρα πολύ συχνά, να
αποτυγχάνει κανείς στον στόχο που έχει θέσει, γιατί ο τρόπος, δηλαδή η µεθοδολογία
που ακολούθησε, επέφερε τελικά το αντίθετο αποτέλεσµα από το επιδιωκόµενο.
Πρέπει τελικά να αποκτήσεις την εµπιστοσύνη του µαθητή, για να µπορείς να τον
πείσεις. Επιπλέον το πρότυπο έχει καθοριστική σηµασία. Και το πρότυπο φυσικά έχει
να κάνει µε τη διαλεκτική σχέση θεωρίας - πράξης. ∆ίνεις το παράδειγµα, γιατί χωρίς
παράδειγµα πρότυπο δεν υπάρχει. Ο εθνοµηδενισµός αποτελεί παράδειγµα;
Το ίδιο ή παραπλήσιο συµβαίνει και στην πολιτική. Όταν τον Έλληνα πολίτη τον
τοποθετείς απέναντί σου, τον προκαλείς και τον προσβάλεις, αποκαλώντας τον
εθνικιστή, σοβινιστή, ρατσιστή, εθνοκάπηλο και λοιπά, τότε ό,τι και να του πεις, δεν
πρόκειται να σε ακούσει. ∆εν µπορείς µε τίποτε να τον πείσεις, γιατί δεν σου έχει
εµπιστοσύνη. Κι αν δε σου έχει εµπιστοσύνη, γιατί προσβάλεις την αξιοπρέπειά του,
την υπερηφάνειά του, το περιβόητο ελληνικό φιλότιµό του, την φιλοπατρία του, δεν
σε αποδέχεται. Αντιθέτως σε αποβάλει. Αυτός είναι ο ψυχολογικός µηχανισµός.
Αλλά την ψυχολογία τώρα τελευταία την ανακάλυψε «η Αριστερά» και αυτήν την
έχει αναγνώσει λανθασµένα και την εφαρµόζει στην πράξη πολύ χειρότερα.
Θα αναφέρω µερικά χτυπητά παραδείγµατα. Θέλει η ανανεωτική Αριστερά τον
χωρισµό Εκκλησίας - κράτους; Πολύ σωστό και δίκαιο. Με τον τρόπο όµως που
ενεργεί, γιατί προφανώς θέλει να «πείσει» τον Έλληνα πολίτη για την ορθότητα της
άποψής του, προσβάλει τις περισσότερες φορές το θρησκευτικό του αίσθηµα. Καλώς
ή κακώς σέβονται οι περισσότεροι Έλληνες τον θεσµό της Εκκλησίας ή της
Θρησκείας. Οι άκαιροι χαρακτηρισµοί, για να δείξουν πολλοί µια κούφια
επαναστατικότητα, πετώντας συνθήµατα, χωρίς πειστική ανάλυση, τους κάνει
αντιπαθείς στην ελληνική κοινωνία, η οποία καλώς ή κακώς (δεν το θέτω προς
συζήτηση) πιστεύει στις παραδόσεις και ανάµεσα σ’ αυτές και στη θρησκευτική
παράδοση, έστω και αν δεν έχει σχέση µε την χριστιανική πίστη.. Το ίδιο προκλητική
42
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η αποχώρηση των βουλευτών του από την ορκωµοσία. Έπρεπε να µείνουν µέσα στην
αίθουσα κι ας µην παν να ορκιστούν. Τέτοιες ενέργειες δεν δηµιουργούν
προϋποθέσεις εµπιστοσύνης στον κόσµο, που γίνεται αποδέκτης µιας πρόκλησης, η
οποία τον απωθεί.
Μιλάµε για τον τρόπο, για τη µέθοδο, για την τακτική, η οποία πολλές φορές
ακολουθεί λάθος κατεύθυνση. ∆εν µιλάµε, αν ο στόχος είναι σωστός ή όχι, που είναι
µια άλλη συζήτηση. Ακόµη και επικοινωνιακά να το κρίνει κανείς θα το βρει λάθος.
Έστω και αν, σαν υπόθεση εργασίας, αποδεχτούµε ότι οι πλειοψηφία των Ελλήνων
είναι πράγµατι εθνικιστές, θρησκόληπτοι, αντιδραστικοί και ούτω καθεξής, ο τρόπος
πως πρέπει να φέρεσαι σ’ αυτόν το λαό έχει καθοριστική σηµασία. Εκτός φυσικά, αν
δεν σε ενδιαφέρει, µε την έννοια ότι αυτούς πια τους έχει χάσει το αριστερό ή απλά
προοδευτικό κίνηµα, ότι αυτοί ανήκουν πια στην αντίδραση και δεν αλλάζουν µε
τίποτε και συνεπώς το µόνο που τους αξίζει είναι να τους βάλεις στα έξη µέτρα και να
τους εκτελέσεις (ιδεολογικά), όπως το κάνουν µερικοί αυτής της συγκεκριµένης
σχολής σκέψης. 43 Αποτελεί όµως αυτή η πολιτική µεθοδολογία, αριστερή πολιτική;
Έχει καµιά σχέση µε την αριστερή ιδεολογία; Είναι ποτέ δυνατό να πιστεύει ο
οποιοσδήποτε άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο λεγόµενος αριστερός ότι ο
άνθρωπος δεν αλλάζει; Τότε καταρρίπτεται όλο το οικοδόµηµα της παιδείας και του
µαρξισµού συγκεκριµένα, αν θέλουµε να µιλήσουµε µε µαρξικούς όρους. Ο Μαρξ
είχε πει πολύ σωστά ότι: «η σύµπτωση της αλλαγής των συνθηκών µε την αλλαγή της
ανθρώπινης δράσης µπορεί να θεωρηθεί και κατανοηθεί σωστά µονάχα σαν
ανατρεπτική πράξη».44
Και πάνω σ’ αυτό το απόφθεγµα του Μαρξ στηρίχτηκε ο Λένιν για να διατυπώσει τα
χαρακτηριστικά της «επαναστατικής κατάστασης».
Και επειδή τα απλά συνήθως είναι τα πιο δύσκολα, θα επιµείνουµε στην
επιχειρηµατολογία πάνω σ’ αυτό το θέµα για να αντικρούσουµε µια παραπλήσια
άποψη που λέει: Μα είναι δυνατό εµείς της Αριστεράς να πάµε µε την πλειοψηφία
του λαού, όταν η άποψή της είναι αντιδραστική, στην περίπτωσή µας «εθνικιστική»;
όπως φυσικά αυτή η σχολή σκέψης βλέπει τον πατριωτισµό των Ελλήνων; Ένα
χτυπητό παράδειγµα για να κατανοήσουµε καλύτερα αυτόν τον συλλογισµό είναι η
περίπτωση του Χίτλερ. Ο Χίτλερ, ως γνωστόν, κατάφερε να πάρει µαζί του, λόγω και
της λανθασµένης τριτοδιεθνιστικής πολιτικής, όλη την εργατική τάξη της Γερµανίας,
η οποία πριν ήταν στην πλειοψηφία της κοµµουνιστική και σοσιαλδηµοκρατική.
Πολλοί λένε λοιπόν το εξής απίθανο: Επειδή η εργατική τάξη πήγε µε τον Χίτλερ, θα
πρέπει κι εµείς να πάµε µαζί του; Ένα καθαρά σοφιστικό ερώτηµα. Η απάντηση
είναι: Ασφαλώς και όχι. Όµως Ο Στάλιν χαρακτηρίζοντας τους σοσιαλδηµοκράτες
σοσιαλφασίστες, συνετέλεσε στην άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, γιατί διέσπασε το
µέτωπο κοµµουνιστών - σοσιαλδηµοκρατών.
Καθήκον της Αριστεράς ήταν να εµποδίσει και αποτρέψει µια τέτοια εξέλιξη και µετά
να εφαρµόσει εκείνη την µεθοδολογία και εκείνα τα πειστικά επιχειρήµατα, ώστε να
µεταπείσει αυτή την πλειοψηφία προς το µέρος της και όχι να την χαρίσει στην
ακροδεξιά και να χαίρεται και από πάνω µαζοχιστικά µε την έννοια που είχε
εκφράσει και ο ποιητής Καβάφης: και τώρα τι θα κάνουµε χωρίς βαρβάρους; ∆ηλαδή
καταλήγουµε να επιθυµούµε την ύπαρξη της αντίδρασης, για να έχουµε κι εµείς λόγο
ύπαρξης; Και όµως, όσο παράξενο κι αν φαίνεται, αυτή η σχολή σκέψης µε τα
κείµενά της, στην πλειοψηφία τους, αυτή την νοοτροπία καταµαρτυρεί. και το
43
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χειρότερο µπολιάζει και τη νέα γενιά µε τέτοιες λανθασµένες, κατά την άποψή µας,
αντιλήψεις. Χαίρεται να αποκαλεί όλους τους Έλληνες εθνικιστές, γιατί έτσι έχει
λόγο ύπαρξης η θεωρία της. Όµως αυτό δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα, αλλά
τ’ ολιγότερο µε θέατρο του παραλόγου και το χειρότερο µε ψυχοπαθολογία, την
οποία προσπαθεί πάλι λανθασµένα µε αντικείµενο ανάλυσης τον Μίκη Θεοδωράκη,
τον Γιάννη Ρίτσο, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Νίκο Σβορώνο, του οποίους αποκαλεί
νεκρόφιλους, να εφαρµόσει. Ας διαβάσουν την «Εθνική Αντίσταση» του Μανώλη
Γλέζου για να καταλάβουν, ότι αποτελεί έναν απαράµιλλο ύµνο στον πατριωτισµό
των Ελλήνων, αν και αυτούς που εννοούµε, το ξέρουν πολύ καλά. Και αυτή η σχολή
σκέψης, προσπαθεί να ασκήσει την ιδεολογική ηγεµονία στον χώρο της ανανεωτικής
Αριστεράς κατά κύριο λόγο και εν µέρει στις γραµµές του ΣΙΡΡΙΖΑ αλλά ελπίζουµε
και πιστεύουµε ότι δεν θα τα καταφέρει.
3. Τα µείζονα και τα ελάσσονα
∆εν είναι όµως οι δυνάµεις κυρίως της ανανεωτικής Αριστεράς, έστω και µικρές, που
στα εθνικά θέµατα της καταλογίζουµε αρνητικά φαινόµενα. Φαινόµενα που
δηµιουργούν και προκαλούν ανάσχεση της κοινωνικής απήχησης και ανάπτυξης,
αυτά διαπιστώνονται και στην κοινωνική πολιτική αυτών των δυνάµεων της
ανανεωτικής αριστεράς. Και στην κοινωνική πολιτική υπολείπεται, γιατί πολύ συχνά
ασχολείται και αναλώνεται µε δευτερεύοντα και τριτεύοντα θέµατα, ενώ πολλές
φορές τα µείζονα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας τα αφήνει απ’ έξω ή
ασχολείται ακροθιγώς µαζί τους. Είναι το πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας π.χ
µόνο οι µετανάστες, ή µόνο οι οµοφιλόφιλοι ή µόνο η εκκλησία; ∆εν έχει άλλα
προβλήµατα η ελληνική κοινωνία; Και αν αυτή είναι η εντύπωση της κοινωνίας, γιατί
δεν προσπαθούν να την αλλάξουν; ∆εν ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας πάνω
από το 20% των Ελλήνων; Έχει αφουγκραστεί η «Αριστερά» τα προβλήµατα
αυτού του καταφρονεµένου κόσµου, που υφίσταται στο πετσί του τις συνέπειες της
αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης πολιτικής και προσπάθησε να τους συσπειρώσει και από
κοινού να τους εκφράσει πολιτικά; Τι απαντούν σ’ αυτούς οι αυτοπροσδιοριζόµενοι
αριστεροί; Τα πράγµατα πρέπει να τα αντιµετωπίζει κανείς σχετικά. Ασφαλώς και
όλοι πρέπει να έχουν την ίδια µεταχείριση και να υπερασπίζεσαι τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος κ.λπ. Αλλά το πετυχαίνεις αυτό µε το να
αγνοείς την πλειοψηφία του ελληνικού λαού µε τα διαρκώς οξυνόµενα προβλήµατά
του και να ενδιαφέρεσαι σχεδόν αποκλειστικά για τους µετανάστες και στο σηµείο
αυτό, ας µου επιτραπεί η κρίση, µε λανθασµένο τρόπο; Γιατί σαφώς και το πρόβληµα
της µετανάστευσης δεν αντιµετωπίζεται σωστά από κανένα κόµµα, ούτε έγινε ως
τώρα µια νηφάλια συζήτηση πάνω σ’ αυτό το κρίσιµο στην σηµερινή µας εποχή
θέµα. Απλώς επικρατεί ένας φτηνός λαϊκισµός από την µία µεριά και µια σκέτη
αντίδραση από την άλλη. ∆εν αποτελεί πολιτική του κεφαλαίου η προσέλευση
εκατοµµυρίων προσφύγων, για να έχουν φτηνή εργατική εφεδρεία οι
κεφαλαιοκράτες; Γι’ αυτό θα αναφέρω πάλι τη σχετική µε το θέµα στάση της
Αριστεράς, που στιγµατίζει ο Στάθης Σταυρόπουλος. στην Ελευθεροτυπία µε τα
λόγια: «τι αλαζονεία, ποιας κάστας είναι αυτή, που έχει παγιδεύσει ένα µέρος της
Αριστεράς;» και παρακάτω συµπληρώνει: «Όχι, όλα αυτά απάδουν προς την
Αριστερά. Την προβοκάρουν. Θυµίζουν µόνον τις πολύ µεγάλες αµαρτίες της,
σκοτεινών εποχών ή τη µισανθρωπία αριστερίστικων γκρουπούσκουλων της
νεώτερης εποχής - πολύ µακρινής όµως για τους σηµερινούς πιτσιρικάδες. Και πολύ
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απωθητικής».45 Προσωπικά θα πρόσθετα ότι ο απωθητικός αυτός µηχανισµός είναι
ίδιον µιας αντίληψης µικροαστών αριστεριστών «επαναστατών» που δυστυχώς
επηρεάζουν αυτούς του πιτσιρικάδες.
Αυτό το σύστηµα στο οποίο υποτίθεται αντιτίθενται και πολεµούν και όµως τελικά
συνειδητά ή υποσυνείδητα το υπηρετούν. Γέννηµα αυτής της περίπτωσης - και δεν
είναι τυχαίο το γεγονός - είναι και η κ. Ρεπούση και οι οµοϊδεάτες της. Άρα δεν
έχουµε αποµακρυνθεί από τις «σκοτεινές εποχές». Το αντίθετο θα έλεγα, αναλύοντας
τη σηµερινή πραγµατικότητα που τη χαρακτηρίζει η εξαχρείωση των πάντων!
Το ερώτηµα συνεπώς που έθεσα στην αρχή: «ποιοι θέλουν την ‘Αριστερά’ στο
περιθώριο της κοινωνίας» είναι εύκολο να απαντηθεί: Μα φυσικά η ίδια η
‘Αριστερά’!!! Είτε παραδοσιακή λέγεται αυτή είτε ανανεωτική. Η πρώτη κυρίως
γιατί είναι ενάντια στην ενότητα, που θα έδινε µια άλλη δυναµική και η δεύτερη, για
τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω.
Τι έχει αλλάξει αλήθεια στην ελληνική κοινωνία προς το καλύτερο; Όλοι µηδενός
εξαιρουµένου αναγνωρίζουν ότι τα πάντα (οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά,
πολιτιστικά) πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Για ποιο πράγµα λοιπόν πρέπει
να είµαστε περήφανοι; Και τη κάνει η αυτοαποκαλούµενη Αριστερά στο σύνολό της
για να αλλάξει την κατάσταση; Αυτό είναι το ερώτηµα και η πρόκληση! Φαίνεται ότι
η έως τώρα στρατηγική και πολιτική της δεν ανατρέπει τα αρνητικά δεδοµένα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα κι εδώ εντοπίζεται η κρίση της.
4. Το προσωπικό στοίχηµα
Στο τέλος όλης αυτής της ανάλυσης επανέρχοµαι στο προσωπικό ερώτηµα: Αν έτσι
όπως τα περιγράφεις έχουν τα πράγµατα στην ανανεωτική Αριστερά και σ’ ένα
κοµµάτι των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, τότε γιατί επιµένεις να µετέχεις ως ∆ΗΚΚΙ
στις εσωτερικές του διεργασίες, δηλαδή µε δικαίωµα συµµετοχής στην
προγραµµατική στρατηγική και τις αποφάσεις του;
Η απάντηση είναι διττή: Πρώτον διατηρούµε ως ∆ΗΚΚΙ την ιδεολογική, πολιτική
και οργανωτική µας αυτονοµία, ως πατριωτική, σοσιαλιστική συνιστώσα, και
δεύτερο, τόσο αρνητική είναι η πολιτική πραγµατικότητα και σε τέτοια παρακµιακή
κατάσταση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και τα κόµµατα που την εκπροσωπούν,
όπου η ιδεολογία αντικαταστάθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις από µηχανισµούς,
που το καλύτερο που υπάρχει στη σηµερινή συγκυρία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ όλα τα
αρνητικά που έχω καταγράψει µε την ανάλυσή µου ως τώρα, ελπίζοντας ότι υπάρχει
δυνατότητα αλλαγής πολιτικής πλεύσης και στρατηγικής, στην οποία συνειδητά θέλω
να συµβάλω. Θα πρέπει µία µία η πατριωτικές δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ να
συσπειρωθούν και να ξεκινήσουν δράση, χωρίς να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν
από τους εθνοµηδενιστές ότι είναι συντηρητικοί ή αντιδραστικοί.
Πιστεύω, ότι αν ακολουθήσει σωστή στρατηγική, διαµορφώσει και αναδείξει τη
θέληση και όχι την αριστερίστικη αυταρέσκεια, να κάνει επανάσταση στον εαυτό
του, µε εργαλείο την αυτοκριτική, τότε µπορεί να γίνει πλειοψηφικό ρεύµα και να
διεκδικήσει από θέση κόµµατος εξουσίας την εκπροσώπηση των εργαζοµένων στο
πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Χιλιάδες είναι εκείνοι που το ψηφίζουν, παρ’ όλο που
δεν συµφωνούν µε την πολιτική του, κυρίως στα εθνικά θέµατα, και χιλιάδες θα το
ψήφιζαν, αν δεν ακολουθούσε την συγκεκριµένη λανθασµένη πολιτική που ανέλυσα.
Αλλά και χιλιάδες έχουν «αηδιάσει» από την αντεθνική πολιτική του και δεν
πρόκειται να το ξαναψηφίσουν. Θα προτιµούσαν να ρίξουν στις κάλπες λευκό, όµως
45
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ως συνειδητοί Αριστεροί δεν θέλουν να πάει χαµένη η ψήφος τους, γι’ αυτό και θα
ψηφίσουν, υποθέτω, ΚΚΕ. ∆εν πρέπει να παραγνωρίζουµε ακόµη το γεγονός ότι οι
αναποφάσιστοι, αυτοί δηλαδή που δεν τους εκφράζει κανένα κόµµα, είναι πάνω από
το 20%, δηλαδή πάνω από τα συνολικά ποσοστά της «Αριστεράς».
Παρ’ όλα αυτά η πολιτική συγκυρία είναι πέρα από ευνοϊκή! Όµως περιµένουν να
δουν από κάπου φως, για να συντρέξουν και να συνδράµουν σε µια προσπάθεια να
βγει επιτέλους η Αριστερά, χωρίς εισαγωγικά, από το τέλµα και να δώσει προοπτική
και ελπίδα και να αναπτερώσει το φρόνηµα του ελληνικού λαού. Και αυτό θα γίνει
όταν η «Αριστερά» συνδυάσει διαλεκτικά τον πατριωτισµό µε την ταξική πάλη,
τον εθνισµό µε τον διεθνισµό.
Πολλοί λένε µάταιος κόπος! Μόνο αν γίνει κάποιο θαύµα. Οι µηχανισµοί είναι τόσο
σκληροί, ώστε είναι αδύνατη οποιαδήποτε αλλαγή. Κι όµως ένας γνήσιος Αριστερός
πρέπει να έχει την πίστη και την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Εξάλλου δεν θα
είχε νόηµα η διαλεκτική φιλοσοφία
Και όπως είπε κάποτε ο ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν: «∆εν
µπορεί να είναι κανείς ρεαλιστής, εάν δεν πιστεύει σε θαύµατα»! Είχε απόλυτο
δίκαιο, απ’ ότι απέδειξε η πραγµατικότητα.

Κεφάλαιο τρίτο: Παράρτηµα:
Όποιος θέλει να εντρυφήσει πιο βαθιά στα προβλήµατα που έθιξε η πιο πάνω
ανάλυση µπορεί να προστρέξει στο παράρτηµα που παραθέτω για µια πιο
εµπεριστατωµένη ανάλυση.
Από το κεφάλαιο δεύτερο της µελέτης του ∆αµιανού Βασιλειάδη: ∆ηµοκρατικός
Σοσιαλισµός ή το όραµα του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η εφαρµογή του στην πράξη,
εκδ. «Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα 2006, σσ. 30 - 37, µε τίτλο:
1. Κοινωνικό είναι και συνείδηση ή βάση και εποικοδόµηµα
Στο γενικό συµπέρασµα του Μαρξ οφείλουµε να κάνουµε ορισµένες παρατηρήσεις,
που αποκαλύπτουν κατά την άποψή µας βασικές αντιφάσεις. Θα ξεκινήσουµε από
την ανάλυση του προβλήµατος «κοινωνικό είναι και συνείδηση».
Ο Μαρξ περιορίζει αυθαίρετα την κοινωνική παραγωγή µόνο στον οικονοµικό τοµέα,
ενώ ο άνθρωπος παράγει και σε άλλους τοµείς, όπως τον θρησκευτικό, ηθικό,
πολιτικό, καλλιτεχνικό, αυτούς που µε µια λέξη χαρακτηρίζουµε πνευµατική ζωή ή
συνείδηση, µε µόνη τη διαφορά ότι εδώ την παραγωγή την ονοµάζουµε δηµιουργία ή
πνευµατική εργασία. Παραβλέπεται, παραδείγµατος χάρη, ο καθοριστικός ρόλος της
παραγωγής της πολιτικής εξουσίας, µε την οποία ασχολήθηκε διεξοδικά κυρίως ο
Λένιν.
Πέρα απ’ αυτό ο Μαρξ, όπως ακριβώς και ο Χέγκελ, µιλάει για καθορισµένες,
αναγκαίες, ανεξάρτητες από τη θέληση των ανθρώπων σχέσεις. Ο ισχυρισµός αυτός
έρχεται σε αντίθεση µε άλλες δηλώσεις του ίδιου του Μαρξ καθώς και του Ένγκελς,
όπου η θέληση του ανθρώπου παρουσιάζεται ανεξάρτητη και καθορίζουσα. Στις
«Θέσεις για τον Φόυερµπαχ» γράφει ο Μαρξ τα ακόλουθα: «Η υλιστική διδασκαλία
ότι οι άνθρωποι είναι προϊόντα των συνθηκών και της αγωγής και ότι εποµένως οι
άνθρωποι που έχουν αλλάξει είναι προϊόντα άλλων συνθηκών και αλλαγµένης
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αγωγής, ξεχνούν ότι τις συνθήκες τις αλλάζουν ακριβώς οι άνθρωποι και ότι πρέπει
να διαπαιδαγωγηθεί και ο ίδιος ο διαπαιδαγωγητής… Η σύµπτωση της αλλαγής των
συνθηκών µε την αλλαγή της ανθρώπινης δράσης µπορεί να θεωρηθεί και να
κατανοηθεί σωστά µονάχα σαν α ν α τ ρ ε π τ ι κ ή π ρ ά ξ η ».46
Και σ’ ένα άλλο σηµείο προσθέτει το περιβόητο: «Οι φιλόσοφοι µονάχα εξηγούσαν
µε διάφορους τρόπους τον κόσµο, το ζήτηµα όµως είναι να τον αλλάξουµε».47 Στο
ίδιο πνεύµα µιλάει και ο Λένιν, παραφράζοντας τον Μαρξ: «...η συνείδηση του
ανθρώπου όχι µόνο αντανακλά τον αντικειµενικό κόσµο, αλλά και τον
δηµιουργεί...δηλαδή, ο κόσµος δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο και ο άνθρωπος µε τη
δράση του αποφασίζει να τον αλλάξει».48 Αν είναι αληθινά αυτά που ισχυρίζεται πιο
πάνω ο Μαρξ και ο Λένιν τότε τίθεται και πάλι το επιτακτικό ερώτηµα: Ποιος θα
επιφέρει την αλλαγή, η θέληση του ανθρώπου ή θα έρθει αυτή από µόνη της ή εν
πάση περιπτώσει από µια νοµοτελειακή αναγκαιότητα, την οποία καθορίζουν οι
ανεξάρτητοι από τη θέληση του ανθρώπου «σιδερένιοι» νόµοι της εξέλιξης, που όµως
κι’ αυτοί υπάγονται στους οικονοµικούς όρους.
Η ίδια ακαθοριστία παρατηρείται ακόµα πιο έκδηλα στον Ένγκελς. Στο γράµµα του
προς τον Μπλοχ εκφράζεται πολλές φορές τελείως αντιφατικά. Παραθέτουµε
ορισµένα σηµεία του γράµµατός του.
«Σύµφωνα µε την υλιστική αντίληψη της ιστορίας, ο καθοριστικός παράγοντας στην
ιστορία είναι σε τελευταία ανάλυση η παραγωγή και η αναπαραγωγή της
πραγµατικής ζωής.
Ούτε ο Μαρξ ούτε εγώ ισχυριστήκαµε ποτέ τίποτα παραπάνω. Αν κάποιος τώρα το
διαστρεβλώνει αυτό, έτσι που να βγαίνει πως ο οικονοµικός παράγοντας είναι ο
µοναδικά καθοριστικός, τότε µετατρέπει εκείνη τη θέση σε αφηρηµένη, παράλογη
φράση, που δε λέει τίποτα. Η οικονοµική κατάσταση είναι η βάση, αλλά τα διάφορα
στοιχεία του εποικοδοµήµατος: οι πολιτικές µορφές της ταξικής πάλης και τα
αποτελέσµατά της - τα Συντάγµατα, που τα καθορίζει η νικήτρια τάξη ύστερα από τη
µάχη που κέρδισε κ.λπ. - οι νοµικές µορφές, κι ακόµα περισσότερο οι αντανακλάσεις
όλων αυτών των πραγµατικών αγώνων στον εγκέφαλο αυτών που συµµετέχουν στην
πάλη - οι πολιτικές, νοµικές, φιλοσοφικές θεωρίες - οι θρησκευτικές αντιλήψεις και η
παραπέρα ανάπτυξή τους σε συστήµατα στην πορεία των ιστορικών αγώνων και σε
πολλές περιπτώσεις, αυτά κυρίως καθορίζουν τη µορφή τους. Είναι µια
αλληλεπίδραση όλων αυτών των στοιχείων, µέσα στην οποία επιβάλλεται σε
τελευταία ανάλυση, σαν αναγκαιότητα, η οικονοµική κίνηση µέσα από το ατελείωτο
πλήθος των συµπτώσεων (δηλαδή των πραγµάτων και γεγονότων που η µεταξύ τους
εσωτερική συνάφεια είναι τόσο µακρινή ή τόσο αναπόδειχτη που µπορούµε να τη
θεωρήσουµε σαν ανύπαρχτη και να µη τη λογαριάζουµε)… Την ιστορία µας, την
κάνουµε εµείς οι ίδιοι, την κάνουµε όµως, πρώτα, κάτω από πολύ ορισµένες
προϋποθέσεις και όρους. Απ’ αυτούς οι οικονοµικοί είναι που αποφασίζουν
τελικά».49
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Καρλ Μαρξ, Θέσεις για τον Φόυερµπαχ, στο Κ. Μαρξ - Φ. Ένγκελς, ∆ιαλεχτά Έργα, τόµ. ΙΙ, σ.
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Βλέπουµε στα παραπάνω την απεγνωσµένη προσπάθεια του Ένγκελς να προσδώσει
αντικειµενική ύπαρξη και στη συνείδηση του ανθρώπου, αλλά από την άλλη δεν
θέλει να δώσει την ψευδαίσθηση ή τη βεβαιότητα στον µελετητή, ότι αυτή είναι σε
θέση να καθορίζει τις εξελίξεις σύµφωνα µε δικούς της στόχους και επιλογές, ούτε να
της προσδώσει πρωτογενές χαρακτήρα, που θα ανέτρεπε τη θεωρία του ιστορικού
υλισµού. Οι οικονοµικοί νόµοι, οι νόµοι που υπαγορεύονται από την «αδήριτη»
οικονοµική αναγκαιότητα, δεν επιδέχονται σε τελευταία ανάλυση καµία απολύτως
αµφισβήτηση. Έτσι αναιρείται λογικά αλλά και στην πράξη η δυνατότητα
διαµόρφωσης των εξελίξεων µε βάση το εποικοδόµηµα. Αυτή η «παράλογη» λογική
συνεχίζεται και µε µια σειρά παρόµοιους διαλογισµούς, την οποία επαναλαµβάνουν
και πολλοί από τους επιγόνους, που εξάρουν και τη σηµασία του ιδεολογικού
εποικοδοµήµατος, αλλά τελικά ασπάζονται αυτό που αποτελεί το καταληκτικό
συµπέρασµα του Ένγκελς.
Σε ένα γράµµα του στον Στάρκενµπουργκ επανέρχεται ο Ένγκελς στην ίδια
επιχειρηµατολογία: «Η πολιτική, νοµική, φιλοσοφική, θρησκευτική, φιλολογική,
καλλιτεχνική κ.λπ. ανάπτυξη βασίζεται στην οικονοµική. Όλες τους όµως
αντεπιδρούν επίσης η µια πάνω στην άλλη και πάνω στην οικονοµική βάση. Τα
πράγµατα όµως δεν έχουν καθόλου έτσι, ότι δηλ. η οικονοµική κατάσταση είναι η
µόνη που δρα, ενώ όλα τα άλλα είναι µόνον παθητικό αποτέλεσµα. Εδώ έχουµε
αλληλεπίδραση πάνω στην βάση της οικονοµικής αναγκαιότητας που επιβάλλεται
πάντα σε τελευταία ανάλυση».50 Και ακόµη µια πιο προχωρηµένη θέση του Ένγκελς
στο ίδιο θέµα: «Οι κύριοι αυτοί ξεχνούν συχνά σκόπιµα, ότι ένας ιστορικός
παράγοντας µόλις γεννηθεί από άλλα, σε τελευταία ανάλυση οικονοµικά αίτια,
αντιδρά αυτός, και µπορεί να αντεπιδράσει στο περιβάλλον του ακόµη και στα ίδια τα
αίτιά του».51
Στην τοποθέτηση αυτή τονίζεται µε µεγαλύτερη έµφαση το σχήµα της διαλεκτικής
αλληλεπίδρασης βάσης και εποικοδοµήµατος, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει καµιά
διαφοροποίηση από τη γενική και σταθερή επιχειρηµατολογία, ότι τελικά το
κοινωνικό είναι καθορίζει την συνείδηση.
∆εν µπορεί κανείς να µην παραξενευτεί µε αυτό το «ναι µεν αλλά» των απόψεων και
ερµηνειών του Ένγκελς. ∆εν µπορούµε να εξηγήσουµε λογικά, πώς την ιστορία τους
την κάνουν οι άνθρωποι οι ίδιοι και από την άλλη όχι, δεν την κάνουν οι ίδιοι, γιατί
τελικά εκείνοι που αποφασίζουν είναι οι οικονοµικοί όροι. Ή το ένα θα συµβαίνει ή
το άλλο ή και τα δυο µαζί, µέσα σ’ ένα πλέγµα διαλεκτικής σχέσης. Στο δίληµµα
αυτό είναι φυσικά δεδοµένη η απάντηση του Ένγκελς υπέρ του οικονοµικού
παράγοντα. Όλα τα άλλα αποτελούν γι’ αυτόν διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.
Το ίδιο ισχυρίζεται και αλλού: «Οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους, όποια κι αν
είναι η έκβασή της, επιδιώκοντας ο καθένας τους δικούς του συνειδητά θεληµένους
σκοπούς, και η συνισταµένη αυτών των πολλών θελήσεων που δρουν προς διάφορες
κατευθύνσεις, και η πολλαπλή τους επίδραση στον εξωτερικό κόσµο αποτελεί
ακριβώς την ιστορία».52 Και σ’ αυτή την περικοπή φαίνεται έκδηλα το παράλογο του
ισχυρισµού, ότι ο άνθρωπος θέτει, συνειδητά µάλιστα, σκοπούς οι οποίοι όµως,
τελικά, δεν µπορούν να καθορίζουν το αποτέλεσµα, αλλά βασικά µόνο οι οικονοµικοί
50
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όροι. Αυτή η µονόπλευρη, µονοδιάστατη και σταθερά οικονοµίστικη αντίληψη για
τον πρωτογενή καθοριστικό ρόλο του κοινωνικού είναι απέναντι στην συνείδηση,
όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ο άνθρωπος µεταβάλλεται σε οικονοµική µονάδα, είχε
καταλυτικές αρνητικές συνέπειες στην πρακτική εφαρµογή του. Η µονοδιάστατη
αυτή αντίληψη εκφράζει την πεποίθηση, ότι τελικά η ουσία του ανθρώπου είναι
η παραγωγική του δραστηριότητα. Έτσι ο άνθρωπος µεταβλήθηκε σε
οικονοµική µονάδα και µ’ αυτό τον τρόπο έχασε τον ανθρωπιστικό του
χαρακτήρα. Ο µαρξισµός, έτσι όπως εξελίχτηκε σε δόγµα, έχασε την ανθρώπινή
του διάσταση. Μάλιστα πολλοί, οδηγώντας αυτή τη λογική του Μαρξ και Ένγκελς
στα άκρα διατυπώνουν την άποψη, ότι «ο άνθρωπος είναι, ό,τι τρώει» (Der Mensch
ist, was er ißt), που έρχεται σε αντίθεση µε το «ουκ επ’ άρτω µόνω ζήσεται
άνθρωπος». Τι από τα δύο είναι άραγε ο άνθρωπος; Η δική µας απάντηση είναι
σαφής: Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, αλλά και τα δυο µαζί;
Στο σηµείο αυτό ταυτίζεται η άποψη του Ένγκελς απόλυτα µε τον ισχυρισµό του
Μαρξ: «Η ιστορία δεν πράττει τίποτε, δεν διαθέτει κάποιον απερίγραπτο πλούτο
δυνατοτήτων, δεν µάχεται αγώνες! Αντίθετα, ο άνθρωπος είναι εκείνος που ενεργεί,
που έχει όλες τις δυνατότητες, που αγωνίζεται. ∆εν είναι διόλου η ‘ιστορία’ που, σαν
να ήταν κάποιο ιδιαίτερο άτοµο, µεταχειρίζεται τον άνθρωπο ως µέσον για να
επιτύχει τους στόχους της. Η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι πράξεις των
ανθρώπων που επιδιώκουν τους δικούς τους σκοπούς».53 Ένας κοινός νους βγάζει
αναγκαστικά το συµπέρασµα, διαβάζοντας αυτές τις απόψεις, ότι τελικά ο άνθρωπος
είναι ελεύθερος να βάζει στόχους και να αποφασίζει, χωρίς να υπάρχουν κάποιοι
κρυφοί νόµοι που καθορίζουν τις επιλογές του και τη δράση του.
Ο Λένιν οδηγώντας στα άκρα τη λογική της αυτενέργειας του ανθρώπου ως
δηµιουργού της ιστορίας εκφράζει στην ανάλυσή του για το αυθόρµητο και τη
συνείδηση του προλεταριάτου την άποψη, ότι καθοριστικό και πρωτογενή ρόλο
παίζει η συνείδηση του ανθρώπου και ότι η επαναστατική του συνείδηση. του,
δηλαδή η συνειδητοποίηση της «ιστορικής του αποστολής», δεν παράγεται από το
ίδιο, αλλά εισάγεται σ’ αυτό απ’ έξω, από την επαναστατική αστική διανόηση. Το
προλεταριάτο δεν είναι σε θέσει να υψωθεί πάνω από τα συνδικαλιστικά του
συµφέροντα. Η σοσιαλιστική συνείδηση, λέει ο Λένιν, «γεννήθηκε από τις
φιλοσοφικές, ιστορικές και οικονοµικές θεωρίες που τις επεξεργάστηκαν οι
πεπαιδευµένοι εκπρόσωποι των κυρίαρχων τάξεων, από τους διανοούµενους. Ο Μαρξ
και ο Ένγκελς, θεµελιωτές του επιστηµονικού σοσιαλισµού, ήταν κι αυτοί, από την
κοινωνική τους τοποθέτηση, αστοί διανοούµενοι. Το ίδιο και στη Ρωσία, το
θεωρητικό δόγµα της σοσιαλδηµοκρατίας εµφανίστηκε εντελώς ανεξάρτητα από την
αυθόρµητη ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος. Υπήρξε το φυσικό και αναπόφευκτο
προϊόν της ανάπτυξης της σκέψης στους σοσιαλιστές επαναστάτες διανοούµενους».
(Βλ. Λένιν, Τι να κάνουµε, στο Λένιν Άπαντα, τόµ. 5, σ. 378). Οι θέσεις αυτές του
Λένιν έρχονται σε κατάφορη αντίθεση µε την θεωρία του Μαρξ για την
πρωτοκαθεδρία του κοινωνικού είναι απέναντι στη συνείδηση. Καθώς επίσης µε τη
θεµελιακή του θέση, ότι «η χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει να κατακτηθεί
από την ίδια την εργατική τάξη». Σχολιάζοντας αυτή τη θέση του Λένιν ο Κώστας
Παπαϊωάννου διατυπώνει την ακόλουθη κριτική άποψη: «Πρόκειται εδώ για
αναπάντεχη αντιστροφή µιας από τις θεµελιώδεις προτάσεις του Μαρξισµού: δεν
καθορίζει πια το είναι τη συνείδηση, οι ιδέες δεν είναι πια ‘αντανακλάσεις’ της
κοινωνικής κατάστασης, αλλά αναπτύσσονται αυθόρµητα, σύµφωνα µε τη δική τους
53
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λογική, ανεξαρτήτως κάθε ταξικής ή άλλης κατάστασης, και καταλήγουν να
καθορίζουν αυτές το είναι. Επιπλέον: το είναι του προλεταριάτου καθορίζεται τελικά
από τη συνείδηση των διανοουµένων». (Βλ. Κώστας Παπαϊωάννου, Η ψυχρή
ιδεολογία, εκδ. «Ύψιλον/βιβλία, σ. 30-31.). Οι διανοούµενοι, οι οποίοι ανήκουν
σαφώς στην αστική ή µικροαστική τάξη είναι εκείνοι τελικά που είναι σε θέση να
στοχαστούν και να συλλάβουν την ιστορική εξέλιξη και την επαναστατική διαδικασία
της ιστορίας, ενώ η εργατική τάξη, αφηµένη στον εαυτό της, µπορεί να φτάσει µόνο
στην συνδικαλιστική συνείδηση, στην τρεϊντ-γιουνιονίστικη συνείδηση, όπως λέει ο
Λένιν.
Ένας τέτοιος στοχασµός ωστόσο, που θέτει και το θέµα της χειραφέτησης της
εργατικής τάξης από µέρους του Λένιν σε διαφορετική βάση, δεν εκφράζει τον Μαρξ
και τον Ένγκελς, οι οποίοι επανέρχονται πάντοτε στην ίδια βασική θέση, ότι δηλαδή
οι οικονοµικές συνθήκες είναι εκείνες που καθορίζουν τελικά τα κοινωνικά δρώµενα
και όχι οι πράξεις των ανθρώπων, κι’ ας προσπαθεί ο Ένγκελς απεγνωσµένα και µε
επιχειρήµατα, που δεν αντέχουν στην αυστηρά κριτική σκέψη, να τη διαφοροποιήσει.
Υπάρχει σ’ αυτή την άποψη, πέρα από την αυθαίρετη επιχειρηµατολογία, ένας
ντετερµινισµός (αιτιοκρατία), που δεν αφήνει περιθώρια για άλλες σκέψεις και
επιχειρήµατα, για παρέκκλιση από την οικονοµική νοµοτελειακή πραγµατικότητα,
όσο κι’ αν προσπαθούν πολλοί από τους επιγόνους να πείσουν, ότι γίνεται
παραποίηση της αλήθειας. Τελικά όµως η προσπάθεια του Μαρξ και του Ένγκελς να
κατοχυρωθεί το «αξίωµα» του Μαρξ µε επιστηµονικούς όρους, φαίνεται πως
αποτυγχάνει, γιατί δεν υπάρχουν τα αποδεικτικά εκείνα στοιχεία, που να εδραιώνουν
λογικά παρόµοιους διαλογισµούς.
Πολλές φορές επανέρχεται ο Μαρξ, αλλά κυρίως ο Ένγκελς, στην πιο πάνω
επιχειρηµατολογία, η οποία σε τελευταία ανάλυση καταλήγει, όπως τονίσαµε
επανειληµµένα, στη γνωστή θέση, ότι «το κοινωνικό είναι» καθορίζει τη
«συνείδηση» του ανθρώπου. Αυτό το κοινωνικό είναι αποτελεί τη βάση, πάνω στην
οποία οικοδοµείται η συνείδηση και που χαρακτηρίζεται µε άλλον όρο ως
εποικοδόµηµα.
Ισχυρίζεται επιπλέον ο Μαρξ ότι µε την αλλαγή της οικονοµικής βάσης ανατρέπεται
αργότερα ή γοργότερα, ολόκληρο το τεράστιο εποικοδόµηµα. ∆εν είναι όµως ένας
τέτοιος ισχυρισµός παράλογος; Πώς µπορεί να καταστραφεί πρώτα η βάση ενός
οικοδοµήµατος και µετά όλο το οικοδόµηµα; Και πού και πότε άλλαξε ένας κάποιος
οικοδόµος τα θεµέλια ενός κτιρίου, για ν’ ανατρέψει µετά (αργά η γρήγορα) το
εποικοδόµηµα; Αυτό τουλάχιστον µας λέει και ο ίδιος ο Μαρξ σε άλλες περιπτώσεις.
Αναφέρουµε πάλι ένα παράδειγµα παρµένο από την ανάλυσή του: Ο εµφύλιος
πόλεµος στη Γαλλία: «Η πολιτική κυριαρχία του παραγωγού δεν µπορεί να υπάρχει
παράλληλα µε τη διαιώνιση της κοινωνικής του υποδούλωσης. Γι’ αυτό η Κοµµούνα
θα έπρεπε να χρησιµεύει σαν µοχλός, για ν’ ανατραπούν οι οικονοµικές βάσεις, που
πάνω τους στηρίζεται η ύπαρξη των τάξεων και εποµένως η ταξική κυριαρχία. Όταν
θα έχει πια χειραφετηθεί η εργασία, κάθε άνθρωπος γίνεται εργάτης και η
παραγωγική δουλειά παύει να αποτελεί ταξική ιδιότητα».54 Εδώ µε πολιτική
κυριαρχία εννοείται η κυβέρνηση της εργατικής τάξης, δηλαδή η νοµική και πολιτική
µορφή αυτής της εξουσίας, που σύµφωνα µε τον Μαρξ και τον Ένγκελς αποτελούν
καθοριστική µορφή του εποικοδοµήµατος ή της συνείδησης. Η πολιτική κυριαρχία
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της Κοµµούνας θα έθετε τις καινούργιες οικονοµικές βάσεις καταργώντας τις παλιές,
που σηµαίνει σ’ αυτή την περίπτωση, ότι η συνείδηση καθορίζει το κοινωνικό είναι.
Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει και πολλά άλλα παραδείγµατα, που έχουν να
κάνουν µε αυτό το βασικό πρόβληµα, όµως και µόνο αυτά αρκούν για να
αποδεχτούµε τουλάχιστον, ότι όχι µόνο το κοινωνικό είναι του ανθρώπου καθορίζει
τη συνείδησή του, αλλά και η συνείδησή του καθορίζει το κοινωνικό του είναι,
άσχετα µε το οντολογικό πρόβληµα, αν η συνείδηση είναι πνευµατική η υλική,
δηλαδή προϊόν της ύλης. ∆εν πρέπει να γίνεται σύγχυση στο θέµα αυτό. Το πρόβληµα
βρίσκεται αλλού, στον καθορισµό απλούστατα της διαλεκτικής τους αλληλεπίδρασης,
µε άλλα λόγια πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η µια καθορίζει την άλλη, γιατί το
γεγονός της αλληλεπίδρασης δεν το αρνείται κανείς. Αν θέλουµε να απλουστεύσουµε
ακόµη περισσότερο τον προβληµατισµό αυτόν θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε τη
βάση σαν τις ρίζες ενός δέντρου και το εποικοδόµηµα σαν τον κορµό, τα κλαδιά και
τα φύλλα του. Είναι αυτονόητο ότι χωρίς τις ρίζες δεν µπορεί το δέντρο να επιβιώσει,
αλλά χωρίς τα φύλλα και τα κλαδιά δεν θα επιζούσαν και οι ρίζες.
Πριν κλείσουµε την σύντοµη αυτή περιγραφή της θεµελιακής φιλοσοφικής θεωρίας
του Μαρξ, επιθυµούµε µαζί µε τον Ένγκελς να τονίσουµε την ουσιαστική του
προσφορά στην ανθρωπότητα. Λέει λοιπόν ο Ένγκελς: «Αυτές τις δύο µεγάλες
ανακαλύψεις: την υλιστική αντίληψη της ιστορίας και την αποκάλυψη του µυστικού
της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής µε την υπεραξία, τις χρωστάµε στον Μαρξ».55
Η πρώτη µεγάλη ανακάλυψη αποτελεί τον λόγο που υποχρεώνει τον Ένγκελς να
επιµένει πάντοτε ότι οι οικονοµικοί όροι είναι οι καθοριστικοί. Αν δεν δινόταν αυτή
η ερµηνεία θα κατέρρεε αυτοµάτως ο ιστορικός υλισµός. Και αυτό είναι αυτονόητο.
Γι’ αυτό η «εναγώνια» προσπάθεια να αποφευχθεί η παρεξήγηση, όταν τονίζεται και
η επίδραση της συνείδησης πάνω στην οικονοµική βάση. Η κάθε φορά επαναφορά
στον ισχυρισµό, ότι τελικά οι υλικοί όροι είναι το πρωταρχικό, «σώζει» τη θεωρία
του ιστορικού υλισµού, δεν αλλάζει όµως την πραγµατικότητα, η οποία µπορεί να
είναι τελείως η µερικώς διαφορετική απ’ ότι την καθορίζει η θεωρία.
Πολύ σηµαντική είναι η ίδια η οµολογία του Μαρξ, για τη δική του προσφορά στην
ιστορία, που δίνει αφορµή να κριθεί αυτή η προσφορά στη συγκεκριµένη
αντικειµενική πραγµατικότητα. Στο γράµµα του στον Βαϊντερµάγιερ µε ηµεροµηνία
5.3.1852 εκφράζει τα ακόλουθα αποκαλυπτικά: «Όσο για µένα, δε µου ανήκει η τιµή
ούτε ότι εγώ ανακάλυψα την ύπαρξη των τάξεων στη σύγχρονη κοινωνία, ούτε ότι
εγώ ανακάλυψα την πάλη ανάµεσά τους. Πολύ πριν από µένα αστοί ιστορικοί είχαν
περιγράψει την ιστορική εξέλιξη αυτής της πάλης των τάξεων και αστοί
οικονοµολόγοι - την οικονοµική ανατοµία των τάξεων. Ό,τι καινούργιο έκαµα εγώ
ήταν να αποδείξω: 1. ότι η ύπαρξη των τάξεων συνδέεται απλώς µε ορισµένες
ιστορικές φάσεις ανάπτυξης της παραγωγής (historischen Entwicklungsphasen der
Produktion), 2. ότι η ταξική πάλη οδηγεί αναγκαστικά στη δικτατορία του
προλεταριάτου 3. ότι αυτή η ίδια η δικτατορία αποτελεί απλώς το πέρασµα προς την
κατάργηση όλων των τάξεων και προς µια αταξική κοινωνία…».
Κατά πόσο οι αποδείξεις του Μαρξ επαληθεύτηκαν από την ίδια την πραγµατικότητα,
που αποτελεί για τους Μαρξιστές αποδεικτικό στοιχείο της αλήθειας, θα αναλύσουµε
στα επόµενα. Προκαταβολικά δηλώνουµε, ότι η πράξη δεν επαλήθευσε τα
συµπεράσµατα του Μαρξ56 και οι λεγόµενες «αποδείξεις» του αποτελούν ζητούµενο.
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2. Η χειραφέτηση της εργατικής τάξης. Αυθόρµητο και συνείδηση
Μέσα στον κύκλο των θεωρητικών προβληµάτων, που ήταν υποχρεωµένος να λύσει
ο Μαρξισµός - Λενινισµός, ήταν και το πρόβληµα της απελευθέρωσης της εργατικής
τάξης και του προσδιορισµού των τρόπων και των διαδικασιών που θα συνέβαλαν
στην πραγµάτωση αυτού του σκοπού, όπου περιλαµβάνεται και το πρόβληµα της
διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα στο αυθόρµητο και τη συνείδηση. Το πρόβληµα αυτό
έχει άµεση σχέση µε την έννοια της δηµοκρατίας και του αυθεντικού της
περιεχοµένου και των προϋποθέσεων ωρίµανσης και επικράτησης ενός λαϊκού
κινήµατος.
Θα ανατρέξουµε πάλι στις ερµηνείες που έδωσαν ο Μαρξ και ο Λένιν στο σηµαντικό
αυτό θέµα.
Η εργατική τάξη ή το προλεταριάτο έχει και διατηρεί το αυθόρµητο. ∆ιατηρεί δηλ.
µια δυναµική, η οποία είναι ανενεργή ή εν πάση περιπτώσει µη ικανή να παρέµβει
στο ιστορικό γίγνεσθαι και να δηµιουργήσει προϋποθέσεις αλλαγής. Βέβαια µέσα στο
αυθόρµητο υπάρχει, όπως λέει και ο Λένιν, «σε εµβρυακή µορφή το συνειδητό». Οι
ποικίλες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των εργατών «σηµείωναν το ξύπνηµα του
ανταγωνισµού ανάµεσα στους εργάτες και τ’ αφεντικά, µα οι εργάτες δεν είχαν και
δεν µπορούσαν να έχουν συνείδηση της ανειρήνευτης αντίθεσης των συµφερόντων
τους µε όλο το σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς, δηλ. συνείδηση
σοσιαλδηµοκρατική». Αυτά έλεγε ο Λένιν την εποχή συγγραφής του έργου του Τι να
κάνουµε, στα τέλη του 1901-02.57 Με τα παραπάνω εννοούµε βασικά την αλλαγή του
αυθόρµητου (του υποσυνείδητου) σε συνείδηση σοσιαλιστική, δηλ. την αλλαγή της
αστικής συνείδησης και ιδεολογίας σε σοσιαλιστική συνείδηση και ιδεολογία και την
επαναστατική της εφαρµογή σε µια ανατρεπτική διαδικασία (δοµική αλλαγή), µ’ ένα
λόγο την αλλαγή των σχέσεων παραγωγής (ποιοτική αλλαγή). Αυτή η διαδικασία
εκφράζεται σαν απελευθέρωση ή µε την ορολογία του Μαρξ «χειραφέτηση». Από την
στιγµή που, για να µιλήσουµε µε µαρξικούς όρους, η εργατική τάξη (κι’ αν θέλουµε
και οι σύµµαχοί της, δηλ. οι αγρότες και τα άλλα καταπιεσµένα στρώµατα της
κοινωνίας) συνειδητοποιούν τη θέση τους στην παραγωγή και στις παραγωγικές
σχέσεις και άρα ξεφεύγουν από το αυθόρµητο και προχωρούν στη συνειδητοποίηση
των σχέσεων αυτών, δηλαδή στην αλλαγή του αστικού τρόπου σκέψης και στην
πολιτική πράξη παρεµβαίνουν για να τις αλλάξουν, έχοντας δηµιουργήσει
προηγουµένως ή συντοχρόνω την επαναστατική τους συνείδηση, έχουν πετύχει την
απελευθέρωσή τους.
Ο Μαρξ σε µια σηµαδιακή διατύπωση στην εισαγωγή για το «Γενικό Καταστατικό
της ∆ιεθνούς Ένωσης των Εργατών», (Σεπτέµβριος 1871), σαφώς επηρεασµένος από
την εµπειρία της Κοµµούνας του Παρισιού του 1871, εκφράζει το περιεχόµενο αυτής
της εξέλιξης µε την εξής φράση: «…η χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει να
κατακτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη».58 Στη βαρυσήµαντη αυτή θέση, παρ’
όλο που ο Μαρξ υπονοεί κυρίως την οικονοµική χειραφέτηση, όπως ο ίδιος λέει πιο
κάτω και µ’ αυτή την έννοια σχετικοποιεί τη σηµασία της, η λέξη «πρέπει», κατά
την άποψή µας, δεν είναι τυχαία. Ο Μαρξ ήθελε καθαρά και ξάστερα να υποδηλώσει
ότι σε αντίθετη περίπτωση η χειραφέτηση της εργατικής τάξης δεν ήταν
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κατοχυρωµένη, γιατί µπορούσε να τεθεί υπό αµφισβήτηση ή να αναιρεθεί. Για να
γίνει η αλήθεια αυτή πιο κατανοητή: Όταν η εργατική τάξη δεν απελευθερώνεται µε
δική της αυτενέργεια, όταν δηλ. η ίδια δεν φτάνει σ’ εκείνο το βαθµό συνειδητότητας,
που είναι απαραίτητη, για να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις της χειραφέτησης από
την ίδια, χωρίς έναν οποιονδήποτε εξαναγκασµό, τότε δεν διασφαλίζεται µε κανέναν
τρόπο η πραγµατική της χειραφέτηση, δηλ. η κοινωνική της απελευθέρωση. Για να
γίνει αυτή η διαδικασία ακόµη πιο σαφής, γιατί έχει τεράστια σηµασία, για τη
συζήτηση του τρόπου και των µέσων αυτής της απελευθέρωσης, πρέπει να
τονίσουµε, ότι κανένας εξωγενής παράγοντας, είτε είναι φωτισµένη ηγεσία είτε είναι
πρωτοπορία της πρωτοπορίας, δηλ. κοµµουνιστικό κόµµα, δεν µπορεί να οδηγήσει
στην αληθινή χειραφέτηση (απελευθέρωση) της εργατικής τάξης. Η ιστορία γενικά
απέδειξε, αλλά και η σοβιετική εµπειρία ειδικότερα, ότι ήταν όχι µόνο αδύνατο, αλλά
και ολέθριο (Βλέπε υπαρκτό σοσιαλισµό και πού κατέληξε). Σχετικά µε το θέµα αυτό
γράφει ο Λένιν: «Είπαµε ότι δεν µπορούσε να υπάρχει ακόµα σοσιαλδηµοκρατική
συνείδηση µέσα στους εργάτες. Η συνείδηση αυτή µπορούσε να τους έρθει µόνο απ’
έξω. Η ιστορία όλων των χωρών δείχνει ότι η εργατική τάξη αποκλειστικά µε τις
δικές της δυνάµεις είναι σε θέση να αναπτύξει µόνο τρεϊντ - γιουνιονίστικη
συνείδηση, δηλ. την πεποίθηση ότι είναι ανάγκη να ενωθεί σε σωµατεία, να κάνει
αγώνα ενάντια στα αφεντικά, ν’ αγωνίζεται για να αναγκάσει την κυβέρνηση να
εκδώσει τούτους ή εκείνους τους νόµους, που είναι απαραίτητοι για τους εργάτες
κ.λπ.».59 (Αυτή η άποψη του Λένιν οδήγησε ουκ ολίγους διανοούµενους αριστερούς
στην ακραία θέση, ότι το προλεταριάτο είναι υποχρεωµένο να υποταχτεί στις απόψεις
των διανοουµένων επαναστατών για να απελευθερωθεί. Μάλιστα η µη υποταγή του
στις απόψεις τους στην καθοδήγησή τους, τους οδηγούσε τελικά στην περιφρόνησή
και την απαξίωσή του). Έστω όµως και µε αυτή τη διατύπωση του Λένιν, για την απ’
έξω εισαγωγή της σοσιαλιστικής συνείδησης στους εργάτες, είναι πολύ σηµαντικό να
τονιστεί, ότι η φωτισµένη ηγεσία, ή η καθοδήγηση της εργατικής τάξης, µπορεί και
οφείλει - ενδεχοµένως - να παρεµβαίνει στη διαδικασία
συνειδητοποίησης
διαφωτίζοντας, παρέχοντας βασικά τις γνώσεις, όχι όµως δηµιουργώντας εξ αιτίας
αυτού του λόγου ή παράλληλα, µηχανισµούς χειραγώγησης και αποφασίζοντας εν
ονόµατι αυτής.
Μια παρόµοια άποψη είχε εκφράσει και ο Περικλής στον περίφηµο επιτάφιο του, που
µας αποδίδει ο Θουκυδίδης. Λέει ο Περικλής σ’ ένα σηµείο της οµιλίας του: «Εµείς
οι ίδιοι κρίνουµε και αποφασίζουµε για τα ζητήµατά µας και θεωρούµε πως ο λόγος
δεν βλάπτει το έργο. Αντίθετα πιστεύουµε, πως βλαβερό είναι το να αποφασίζει
κανείς χωρίς να έχει φωτιστεί». Σύµφωνα µε τον Περικλή είναι απαραίτητη η γνώση,
έστω και αν εισάγεται απ’ έξω, από τους επαΐοντες ή τους καθοδηγητές κατά Λένιν.
Όµως το βασικό πρόβληµα είναι ποιος αποφασίζει για ποιον. Στην αθηναϊκή πολιτεία
έκριναν και αποφάσιζαν οι ίδιοι οι πολίτες και όχι κάποιοι «πεφωτισµένοι» γι’
αυτούς.60
Αυτό υποστήριζε αναµφίβολα ο ίδιος ο Μαρξ, όπως τονίζει σχετικά ο Ένγκελς στον
πρόλογο του Μανιφέστου στην γερµανική έκδοση το 1890: «Για την τελική νίκη των
θέσεων που διακηρύσσονται στο µανιφέστο, ο Μαρξ στηρίζεται µοναδικά στην
πνευµατική ανάπτυξη της εργατικής τάξης, που θα’ πρεπε να προκύψει αναγκαστικά
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από την ενιαία δράση και από τη συζήτηση».61 Για την χειραφέτηση λοιπόν της
εργατικής τάξης δύο ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για τον Μαρξ: Η ενιαία δράση και
η συζήτηση. Κάθε συζήτηση φυσικά αποτελεί ανταλλαγή και πάλη ιδεών και
απόψεων. Με µια λέξη αντιπαράθεση γνώσεων.
Οι γνώσεις αυτές καθαυτές ωστόσο δεν απελευθερώνουν. Μπορούν να οδηγήσουν
και σε απελευθέρωση και σε σκλαβιά. Εκλαϊκεύοντας αυτή τη σκέψη θα µπορούσαµε
να πούµε, ότι ένας κακός άνθρωπος χρησιµοποιεί τη γνώση για το κακό και ένας
καλός αντιθέτως για το καλό. Ο καπιταλισµός για παράδειγµα οδήγησε τη γνώση σε
ανώτατο επίπεδο, αυτό όµως δεν αποτελεί από µόνο του λύση στα προβλήµατα της
ανθρωπότητας, ούτε φυσικά απελευθέρωση. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι - για να
οδηγούν σε ω ρ ί µ α ν σ η, ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η σ υ λ λ ο γ ι κ έ ς αποφάσεις όλων των φορέων θεωρητικής και πρακτικής γνώσης
(διανοουµένων, εργατών, αγροτών κ.λπ.), µετά από σκληρή και επίπονη
ιδεολογικοπολιτική ζύµωση, µε κύριο θεωρητικό εργαλείο την πειθώ και την
αξιοκρατία και όχι τον εξαναγκασµό ή τον πατερναλιστικό προστατευτισµό. Η όποια
καθοδήγηση καθήκον έχει να προσφέρει τη γνώση του αντικειµένου και τα κριτήρια
αξιολόγησης το πολύ και ουδέν άλλο πέραν τούτου. Η προσφορά της γνώσης δεν έχει
αξιακό χαρακτήρα. Η ιστορία απέδειξε, ότι εξουσία ασκούσαν συνήθως, όχι οι
κάτοχοι υψηλού επιπέδου γνώσεων, όσο εκείνοι που εξουσίαζαν τη γνώση.
Παράδειγµα χαρακτηριστικό ο Χίτλερ. Η γνώση βασικά είναι ένα στοιχείο ουδέτερο.
Αν δεν ήταν έτσι, τότε θα µπορούσαµε να πούµε, ότι όσοι θα «βρικολάκιαζαν!» στις
βιβλιοθήκες, για να αποκτήσουν όσο το δυνατό περισσότερη γνώση, θα ήταν και οι
ευτυχέστεροι άνθρωποι του κόσµου, γιατί θα κατείχαν εξουσία και θα ήταν και οι πιο
απελευθερωµένοι. Γνωρίζουµε όµως, ότι αυτό δεν ισχύει. Αυτή καθ’ αυτή ή γνώση
δεν εµφορείται και αυτοπροσδιορίζεται από αξίες. Στη διαδικασία σχηµατισµού και
διαµόρφωσης της απόφασης, ατοµικής ή συλλογικής παρεµβαίνει ο αξιακός
προσδιορισµός της. Κι’ εκεί ακριβώς προσδίδει ο καθένας, ανάλογα µε την
ιδεολογική οπτική, τις αξίες από τις οποίες θα πρέπει να εµφορούνται οι γνώσεις. Το
γνωστικό επίπεδο είναι απαραίτητο, όπως τόνιζε και ο Περικλής. Αυτό µπορούν να το
δώσουν οι επιστήµονες ή οι τεχνοκράτες και όχι µόνο (όσοι κατέχουν θεωρητικές ή
εµπειρικές γνώσεις), οι οποίοι ως µεταδότες της γνώσης δεν πρέπει να τη
χρησιµοποιούν για εξουσία ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να αποφεύγεται κάτι τέτοιο.
Πάνω στην επένδυση των γνώσεων µε αξίες (ιδέες, αρχές, κ.λπ.) εκεί θα πρέπει να
γίνεται ανοιχτός διάλογος και συµµετοχή στις αποφάσεις. Αλλιώς επανερχόµαστε στα
λόγια του Μαρξ για τη «χειραφέτηση». Ένα απλό παράδειγµα µπορεί να διευκρινίσει
τα λεγόµενα: Η γνώση π.χ. της ατοµικής ενέργειας είναι κάτι ουδέτερο. Η απόφαση
για την χρήση της προς ειρηνικούς ή πολεµικούς σκοπούς, δεν εξαρτάται από τη
γνώση την ίδια, αλλά από άλλους παράγοντες, ιδεολογικούς, πολιτικούς κ.λπ. ∆εν
χρειάζεται λοιπόν να είναι κανείς πυρηνικός επιστήµονας για να καθορίσει τη χρήση
της, την εφαρµογή της. Χρειάζεται απλούστατα απόφαση προς τη µία ή την άλλη
κατεύθυνση. Στη διαδικασία της απόφασης παρεµβάλλεται η θέληση του ανθρώπου ή
των κέντρων εξουσίας, βασικά δηλαδή η πολιτική. Η θέληση αυτή καθορίζεται από
ένα σύστηµα αξιών, που είναι απόρροια µιας ιδεολογίας, ενός δόγµατος, µια πίστης,
κ.λπ.
Εκεί µπορεί να παρέµβει η συλλογική βούληση, ως ενιαία δράση, όπως έλεγε ο
Μαρξ, για να καθορίσει την πορεία. Απελευθέρωση σηµαίνει συµµετοχή στη
61
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συλλογική βούληση µε τις προϋποθέσεις που προαναφέραµε. Σε µια τέτοια
περίπτωση και διαδικασία η απελευθέρωση των εργαζοµένων είναι δυνατή και
επιβεβληµένη.
Υπάρχει συνεπώς µια εσωτερική αλληλοσυσχέτιση, µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα
στις έννοιες αυθόρµητο, συνείδηση και χειραφέτηση, την οποία οφείλουµε να
εξετάσουµε, για να δούµε το µέγεθος της σηµασίας τους στην πράξη. Για να
µιλήσουµε µε πιο κατανοητούς όρους, µπορούµε να θέσουµε το ερώτηµα: Πως
µετουσιώνεται το αυθόρµητο σε συνείδηση; Πως επέρχεται η ποιοτική αλλαγή από
την αστική συνείδηση σε σοσιαλιστική συνείδηση; Ποια είναι εκείνη η
αποτελεσµατική διεργασία που συντελεί σ’ αυτήν την ποιοτική αλλαγή; Είναι
πρόβληµα στο οποίο πολλοί επαναστάτες έπρεπε να δώσουν την απάντησή τους, για
να καθορίσουν τη στρατηγική τους και πολλοί επιστήµονες να εκφράσουν την άποψή
τους, να διατυπώσουν τη θεωρία τους, πέρα από δόγµατα και προκαταλήψεις.
Η έννοια - κλειδί περιλαµβάνει τον βασικό όρο της δηµοκρατίας που είναι η
«συµµετοχή στις αποφάσεις». Ο όρος αυτός, όσο απλός και ευκατανόητος κι’ αν
φαίνεται, άλλο τόσο είναι ο πιο παρεξηγηµένος και πιο δύσκολος στην πρακτική του
εφαρµογή. Η συµµετοχή έχει να κάνει µε την πεµπτουσία της δηµοκρατίας και των
δηµοκρατικών διαδικασιών, που τόσο έχουν παρεξηγηθεί και συκοφαντηθεί. Η
συµµετοχή εκφράζει εξουσία, η οποία δεν παραχωρείται, αλλά κατανέµεται ισότιµα
σ’ σους παίρνουν µέρος στη διαδικασία της, σηµαίνει µ’ άλλα λόγια αυτοκυβέρνηση.
Στην πολιτική η συµµετοχή του λαού στις αποφάσεις που τον αφορούν εκφράζεται µε
τον όρο «Λαϊκή Κυριαρχία», στην Σοβιετική Ένωση µε τον όρο σοβιέτ. Η Κοµµούνα
του Παρισιού του 1871 ήταν ένα ανάλογο πολιτικό σχήµα. Αρκεί να προβάλουµε τον
ισχυρισµό, ότι όπου και µε οποιονδήποτε τρόπο, από πρόθεση ή άγνοια ή τέλος από
λαθεµένη εκτίµηση του όρου, καταργήθηκε µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο η
συµµετοχή ή αναβλήθηκε, εκεί αναπτύχθηκαν αυταρχικές δοµές, αυθαίρετες και
ανεξέλεγκτες εξουσίες, (πατερναλισµοί ή κατεστηµένα), που οδήγησαν πολιτικούς
φορείς και κοινωνίες σε οπισθοδρόµηση, γιατί απλούστατα η διαδικασία της
σταδιακής απελευθέρωσης της πλειοψηφίας µέσω της συµµετοχής στις αποφάσεις,
της αυτόνοµης συλλογικής δράσης, αναχαιτίστηκε ή ανακόπηκε. Οπισθοδρόµηση
βέβαια µε την έννοια, ότι λίγοι (µια µειοψηφία) αποφασίζουν για τους πολλούς.
Κριτήριο για το ποιος είναι «προοδευτικός και ποιος «συντηρητικός» αποτελεί ο
σεβασµός ή µη και η εφαρµογή ή µη της συµµετοχικής διαδικασίας στην πράξη.
Υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να ωριµάσει κανείς για να συµµετέχει και να
συναποφασίζει σε κάτι. Αυτό είναι τραγικό λάθος.
Κ α ν ε ί ς δ ε ν ω ρ ι µ ά ζ ε ι, α ν δ ε ν σ υ µ µ ε τ έ χ ε ι κ α ι
α π ο φ α σ ί ζ ε ι. Και κανείς δεν απελευθερώνεται αν δεν ωριµάσει.

δ ε ν σ υ ν-

Αυτό θα υπονοούσε αναµφίβολα ο ίδιος ο Μαρξ, όπως τονίζει σχετικά ο Έγκελς στον
πρόλογο του Μανιφέστου στην γερµανική έκδοση το 1890:
«Για την τελική νίκη των θέσεων που διακηρύσσονται στο Μανιφέστο, ο Μαρξ
στηρίζεται µοναδικά στην πνευµατική ανάπτυξη της εργατικής τάξης, που θα ΄πρεπε να
προκύψει αναγκαστικά από την ενιαία δράση και από τη συζήτηση».62
Για την χειραφέτηση λοιπόν της εργατικής τάξης δύο ήταν οι βασικές προϋποθέσεις
για τον Μαρξ: Η ενιαία δράση και η συζήτηση. Κάθε συζήτηση φυσικά αποτελεί
62
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ανταλλαγή και πάλη ιδεών και απόψεων και µ’ αυτή την έννοια ωρίµανση της
επαναστατικής συνείδησης.
Και αυτό είναι αυτονόητο: Χωρίς συµµετοχή το ιστορικό υποκείµενο χάνει το
ενδιαφέρον του, µεταπίπτει στην απάθεια, την αδιαφορία και την προσαρµογή ή την
αντίδραση. Η συµµετοχή απεναντίας εκµαιεύει και απελευθερώνει τις αστείρευτες
δυνάµεις του λαού και αναπτύσσει τις δηµιουργικές του πρωτοβουλίες. Έτσι στο
βαθµό που καταργούνται οι δηµοκρατικές αρχές και διαδικασίες, στον ίδιο βαθµό
καταργείται και η δυναµική και αποτελεσµατικότητα ενός πολιτικού φορέα, κι ας
θεωρείται ο πιο επαναστατικός. Εξέλιξη σε µια κοινωνία υπάρχει, όταν υπάρχει
συµµετοχή. Και µε συµµετοχή εννοούµε φυσικά συµµετοχή στις αποφάσεις και όχι
µόνο στο διάλογο, όπως τονίσαµε πιο πάνω. Αυτό είναι το µαγικό κλειδί, η λυδία
λίθος της ανάπτυξης ή µη ενός πολιτικού φορέα που θέλει να φέρει τον τίτλο του
προοδευτικού, ριζοσπαστικού ή επαναστατικού. Ο δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός
είναι το ολιγότερο ανεπαρκής για την επιτυχία του στόχου αυτού.
Πολλοί συγχέουν τη µετάδοση γνώσεων µε την ωρίµανση. Αυτό -επαναλαµβάνουµε αποτελεί τραγικό λάθος. ∆εν ωριµάζει κανείς επαναστατικά αποκτώντας γνώσεις.
Ωριµάζει µόνο, δηλαδή µετέχει στην απελευθερωτική διαδικασία, µετά τη διαδικασία
διαµόρφωσης της γνώσης, συναποφασίζει ελεύθερα και ισότιµα. Επαναλαµβάνουµε
αυτή τη θέση µας κατά κόρο, γιατί στο θέµα αυτό υπάρχει απόλυτη σύγχυση.
Η επαναστατική συνείδηση για να δηµιουργηθεί απαιτεί όχι µόνο την απόκτηση
γνώσης (µελέτη της θεωρίας), αλλά και τη συµµετοχή στις αποφάσεις (εφαρµογή
στην πράξη). Άραγε – θα αναρωτηθούµε - αυτό υπονοούσε ο Μαρξ, όταν έλεγε την
περίφηµη φράση: «Οι φιλόσοφοι µονάχα εξηγούσαν µε διάφορους τρόπους τον
κόσµο, το ζήτηµα όµως είναι να τον αλλάξουµε»;63 Θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία
ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη.
Συµµετοχή στο διάλογο, στην πολιτικοϊδεολογική αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων,
στον αντίλογο που εξασφαλίζει την πειθώ και όχι τον φυσικό ή ιδεολογικό
εξαναγκασµό και τέλος - µετά από όλες αυτές τις διεργασίες - στην επακόλουθη
συµµετοχή στις αποφάσεις, που πρέπει να παίρνονται συλλογικά και αξιοκρατικά και
να εφαρµόζονται υποχρεωτικά στην πράξη. Μ’ ένα λόγο συµµετοχή στην εξουσία
αλλά µε αυτή τη συγκεκριµένη µορφή. Στην περίπτωση αυτή περιορίζεται
τουλάχιστον ο κίνδυνος της χειραγώγησης και κηδεµόνευσης της εργατικής τάξης
από παράγοντες εκτός της συγκεκριµένης διαδικασίας. Ένας πολιτικός φορέας που
θέλει να φέρει τον τίτλο «ριζοσπαστικός ή επαναστατικός», πρέπει να αποτελεί ένα
διαρκές εκπαιδευτήριο (σχολείο), ένα διαρκές φροντιστήριο, στο οποίο θα µετέχουν
ισότιµα όλοι: Τόσο η διανόηση, όσο και η εργατική τάξη. Αυτό πάλι είναι δυνατό να
λειτουργήσει, χωρίς κινδύνους εκτροπής σε αυταρχικές δοµές, σ’ ένα οργανωτικό
σχήµα, που φέρει τα χαρακτηριστικά του δηµοκρατικού αποκεντρωτισµού, σε
αντίθεση µε τον δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό του Λένιν. Ο δηµοκρατικός
συγκεντρωτισµός -µας δίδαξε η ιστορία - αναγκαστικά καταλήγει από την ουσία του
σε αυταρχικές δοµές και ιεραρχήσεις. Σε µια τέτοια διαδικασία δεν έχουν θέσει
σχολές στελεχών, οι οποίες διαµορφώνουν ελιτίστικες νοοτροπίες και προϋποθέσεις
χειραγώγησης.
Φυσικά µέσα σ’ αυτήν την διαδικασία πρέπει απαραιτήτως να κατοχυρώνεται ο
σεβασµός στις απόψεις της µειοψηφίας, οι οποίες οφείλουν να υπάρχουν και να
γίνονται σεβαστές, γιατί η ιστορία απέδειξε ότι πολλές φορές οι απόψεις της
63
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µειοψηφίας, σε µια συγκεκριµένη ιστορική περίοδο, ήταν σωστές και συνεπώς
απαραίτητη παρακαταθήκη και προϋπόθεση για την ύπαρξη διαλόγου, την
επανεκτίµηση των προηγούµενων αποφάσεων, κάτω από το πρίσµα των νέων
δεδοµένων και τον επανακαθορισµό της πολιτικής δράσης. ∆εν πρέπει συνεπώς µε
κανέναν τρόπο να εξοβελίζονται σαν αιρετικές η βλαβερές και να απορρίπτονται εκ
προοιµίου. Η συµµετοχή είναι σαν το αίµα που κυκλοφορεί σ’ έναν οργανισµό ενός
κινήµατος, που όχι µόνο τον κρατά ζωντανό, αλλά τον βοηθάει στην παραπέρα
δηµιουργική παρουσία και ανάπτυξή του.

3. Ενάντια στον εθνοµηδενισµό, αλλά µε ποιους;

Στην εφηµερίδα της ΑΚΟΑ «Εποχή» και σε σχετικό αφιέρωµα που αποκαλείται «εντός
εποχής» δηµοσιεύτηκε ένα αποκαλυπτικό άρθρο του κ. Ηλία Ιωακείµογλου µε τίτλο:
Ενάντια στον εθνοµηδενισµό, αλλά µε ποιους;
Στο άρθρο αυτό στρέφεται, σύµφωνα µε τις απόψεις µιας συγκεκριµένης σχολής σκέψης,
στην οποία ανήκει και ο ίδιος, µε τρόπο αποφασιστικό και αδιαµφισβήτητο ενάντια σε
όλες τις µορφές του εθνικισµού, τις οποίες παρουσιάζει σχηµατικά σε οµόκεντρους
κύκλους: «από τον σκληρό πυρήνα του βάρβαρου εθνικισµού των ακροδεξιών, µέχρι την
εξωτερική στοιβάδα του γλυκανάλατου πατριωτισµού». Στην τελευταία κατηγορία
διακρίνεται κι ένας τόνος ή καλύτερα µια χροιά λεπτής, υποτιµητικής ειρωνείας. Καλό
είναι να βλέπουµε και την αισθητική του πράγµατος και του ύφους, γιατί καµιά φορά
προδίδουν και το ήθος.
Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυσή µας θα ήθελα µε δυο λόγια να αναφέρω ποια είναι η
βασική αντίληψη αυτής της σχολής σκέψης. Τον ορισµό τον δίνουν οι Γιάννης Μηλιός,
µέλος του ΣΥΡΙΖΑ, η Σίσσυ Βωβού, µέλος της ΑΚΟΑ και ο Νάσος Θεοδωρίδης, µέλος
του ΣΥΝ, εκπρόσωποι και αυτοί της ίδιας σχολής, λένε σε ένα άρθρο τους στην
εφηµερίδα της ΑΚΟΑ «Εποχή»: «οι ‘εµµονές περί έθνους’ είναι εντελώς - µα εντελώς
(και δίχως περιστροφές) ασυµβίβαστες µε τη µαρξιστική και εν γένει ταξική
θεώρηση της ιστορίας....».64 . Ενδιαφέρουσα είναι η επιλογή της λέξης «εµµονές», που
εκφράζει και κάποια µορφή ψυχοπαθολογίας καθώς και ο απόλυτα δογµατικός τρόπος
διατύπωσης της άποψής τους. Μάλιστα µου θυµίζει επιπλέον µια συναφή έκφραση του
γνωστού εκσυγχρονιστή σηµιτικής κοπής (σχολής) κ. Αντώνη Λιάκου, ο οποίος
χαρακτήρισε κάποτε όσους είναι υπέρ του έθνους και εναντίον του βιβλίου της Στ΄
∆ηµοτικού «ψυχωτικούς».
Βασικά όµως ο κ. Ιωακείµογλου είναι σκληρός τιµητής και ανελέητος καταπέλτης και
χωρίς οίκτο ενάντια σ’ αυτούς που αποκαλεί εθνικιστές. Ο υποφαινόµενος που αποτολµά
µε µεγάλο κίνδυνο µπροστά στον κ. Ιωακείµογλου να χαρακτηρίσει τον εαυτό του
πατριώτη και γι’ αυτό διεθνιστή, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει διαλεκτική σχέση
ανάµεσα στον πατριωτισµό και τον διεθνισµό, ασφαλώς και θα αναβαθµιστεί µε το άρθρο
του αυτό από γλυκανάλατος πατριώτης σε σκληροπυρηνικό εθνικιστή.
Θα προσπαθήσω να ανασκευάσω τα δικά του επιχειρήµατα, µε όλο τον προσήκοντα
σεβασµό στην άλλη άποψη. Ας µου επιτρέψει µόνο το χιούµορ. Βέβαια, απ’ ότι φαίνεται,
η προσπάθειά µου είναι άνιση και εκ των προτέρων καταδικασµένη, γιατί ο κ.

64

βλ. άρθρο τους στην «Εποχή», 24.12.2006

47

του ∆αµιανού Βασιλειάδη

www.damonpontos.gr

Ιωακείµογλου ανήκει σε µια συγκεκριµένη σχολή σκέψης που «θέλει» και µάλιστα
«ιδιοκτησιακά» να αντλεί τα επιχειρήµατά της από τον µαρξισµό.
Ποιος τολµά να τα βάλει µε τον Μαρξ. Ποιος είδε τον θεό (Μαρξ) και δεν τον φοβήθηκε;
Αυτό θα αποτελούσε πραγµατική «ύβριν». Πάντως οµολογώ: Εµένα προσωπικά δεν µε
τροµοκρατεί ο Μαρξ. Μου είναι απεναντίας, ως θεωρητικός πολύ συµπαθής. Βέβαια,
όπως δεν πιστεύω τον Χριστό ως θεό, έτσι δεν πιστεύω και τον Μαρξ ως θεό!
Αλλά ας έλθουµε στο προκείµενο θέµα και στην επιχειρηµατολογία του κ. Ιωακείµογλου,
για να καταλάβει και ο αναγνώστης περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
Ερωτά λοιπόν στο άρθρο του, ενώ έχει έτοιµη την απάντηση, την οποία θα δούµε πιο
κάτω: «ενάντια στον εθνικισµό, αλλά µε ποιους;» Για να προχωρήσει στην απάντησή
του µε ποιους θα κάνει αυτόν τον εθνικιστικοαποδοµητικό αγώνα αναφέρεται στην
κοινωνική συγκυρία «της πατρίδας µας» (την λέξη την βάζω σε εισαγωγικά, για να µην
προκαλέσω την συναισθηµατική του αντίδραση και για να παραµείνουµε στο έδαφος του
«καθαρού λόγου»).
Στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας εντάσσει τους Έλληνες σε δύο κατηγορίες. Στη µια
ανήκουν οι «ηττηµένοι της αγοράς», όπως λέει, τους οποίους εκπροσωπεί η Νέα
∆ηµοκρατία. Στους άλλους οι «νικητές της αγοράς», στους οποίους συµπεριλαµβάνονται
οι εκσυγχρονιστές του ΠΑΣΟΚ και µάλλον, απ’ ότι κατάλαβα, όλο το ΠΑΣΟΚ. ∆ηλαδή,
σύµφωνα µε την άποψή του - και δεν είµαι απολύτως βέβαιος, τι θέλει να ισχυριστεί
ακριβώς - γιατί ο κ. Ιωακείµογλου συµπεριλαµβάνει (τσουβαλιάζει κατά το λαϊκότερον)
στους εθνικιστές περίπου το 80% των Ελλήνων (ίσως και τον όρο «Έλληνες» να πρέπει να
καταργήσουµε, γιατί κατά την άποψη αυτής της σχολής σκέψης, που αποτελεί ένα από τα
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ο κ. Ιωακείµογλου, δεν υπάρχει συνέχεια του
ελληνισµού. Το θέµα µάλιστα το αναλύει µαζί µε την κ. Σώτη Τριανταφύλλου και
ψυχολογικά και ψυχαναλυτικά στο βιβλίο του «Για τη σηµαία και το έθνος»).
Επιπλέον δεν διέκρινα, αν ο κ. Ιωακείµογλου κάνει διάκριση στην κοινωνική βάση των
δύο κοµµάτων από την ηγετική οµάδα. Μάλλον όχι, είναι η δική µου αντίληψη της δικής
του σύλληψης. Γι’ αυτό τον λόγο, όπως διακηρύττει και ο ίδιος σε υπότιτλο του άρθρου
του, δεν του µένουν και πολλοί, µόνον «Τριάντα για µια επανάσταση», µιας και όλοι οι
Έλληνες µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο «πρέπει» να είναι εθνικιστές. ∆εν αφήνει ο κ.
Ιωακείµογλου, ως άλλος Ιαβέρης, να του ξεφύγει κανείς εθνικιστής!!! Τριάντα λοιπόν για
µια επανάσταση, επειδή, όπως λέει πάλι ο ίδιος, «µια κριτική του εθνικισµού έχει
µηδενική πιθανότητα να γίνει κατανοητή από την συντηρητική πλειοψηφία, για τον πολύ
απλό λόγο, ότι αυτούς που κέρδισε ο εθνικισµός τους έχουµε χάσει για πάντα».65 Και
τελικά καταλήγει στο αναπόδραστο συµπέρασµα, αποτυπώνοντας τη «διαλεκτική,
µαρξιστική του σκέψη» µε το ερώτηµα: «Ποιος µας αποµένει, λοιπόν;» Αυτός είναι ο
δεύτερος υπότιτλος του άρθρου του.
Αυτοί λοιπόν που αποµένουν για µια επανάσταση (άκουσον, άκουσον!) µετριούνται στα
δάκτυλα του ενός χεριού, θα’ λεγε κάποιος καλόπιστος. Σπεύδω να δηλώσω ότι δεν θέλω
να συµπεριλάβω τον εαυτό µου σ’ αυτούς. Στην προκείµενη περίπτωση ο κ. Ιωακείµογλου
δε µιλάει για ταξική πάλη. Μας κρατάει στην αγωνία και το σκοτάδι: Αυτοί οι
«επαναστάτες» στους οποίους αναφέρεται θα πάνε µε την εργατική τάξη, δεν θα πάνε ! θα
αγωνιστούν µαζί της, δεν θα αγωνιστούν! Θα ταχθούν ενάντια στην εργατική τάξη, δεν θα
ταχθούν ενάντια.! θα την αγνοήσουν τελείως; Και, αν δεν την αγνοήσουν, που θα την
βρουν, αφού η κοινωνική βάση της χώρας (δεν λέω «πατρίδα»), κατά την άποψή του
είναι, εθνικιστικός όρος; Φυσικά µε µια εργατική τάξη, εθνικιστική, δεν θα κάνεις
επανάσταση!
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Έχω την «αποχρώσα» υποψία κατά το αποχρώσες ενδείξεις, ότι ο κ. Ιωακείµογλου
µάλλον χαίρεται γι’ αυτό. Φαίνεται πως βολεύεται άνετα µε την θεωρία του, στην οποία
αυτάρεσκα και µε ικανοποίηση επαναπαύεται.
Ιδού ένα απάνθισµα απ’ αυτούς που αποµένουν για την επανάσταση: «Όσοι
ασφυκτιούν από το πάρτι του εθνικισµού στην πολιτική σκηνή, στις οθόνες της
τηλεόρασης και στην καθηµερινή ζωή, όσοι δεν πανηγυρίζουν µε την νίκη της εθνικής
Ελλάδος, όσοι δεν συγκινούνται µε την έπαρση της σηµαίας και τις νίκες των Ελλήνων
αθλητών, όσοι νιώθουν άβολα ή αδιάφορα, όταν ακούν τις διηγήσεις πατριωτισµού, των
αγωνιστών του ΕΑΜ, τα νεκρόφιλα τραγούδια του Θεοδωράκη και την ποίηση του Ελύτη,
όσοι είναι έτοιµοι να επανεξετάσουν την πατριωτική ιστορία του ΕΑΜ σε βάρος του, όσοι
δεν υποκλίνονται στον σηµερινό πατριωτισµό των υποτελών κοινωνικών τάξεων, όσοι
καίνε τις ελληνικές σηµαίες και όσοι δεν τις καίνε, αλλά χαίρονται γι’ αυτό, όσοι δεν
πιστεύουν ότι η Ελλάδα ‘είναι η οµορφότερη χώρα του κόσµου’, όσοι γελούν µε το µύθο
της ιστορικής συνέχειας του ελληνισµού, όσοι δεν λυπήθηκαν για τον βανδαλισµό του
µνηµείου του Άγνωστου Στρατιώτη, όσοι σιχαίνονται τις παρελάσεις και τις εθνικές
εορτές...».
Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά των επαναστατών, που διαπνέονται φυσικά από τον
µαρξισµό και η δράση τους, όπως λέει ο ίδιος, πρέπει να φτάνει στα άκρα.66
Θα ήθελα να επισηµάνω, ότι τα σχετικά µε τους αγωνιστές του ΕΑΜ αναφέρονται κυρίως
στον Μανώλη Γλέζο και ξώφαλτσα «γλυκανάλατα»περιλαµβάνω και τον εαυτό µου στην
κατηγορία αυτή, γιατί θαυµάζω το µοναδικό στην ελληνική ιστοριογραφία έργο του
Μανώλη Γλέζου για την εθνική αντίσταση, που έγραψε, και αποτελεί πατριωτικό µνηµείο
και ύµνο του πατριωτισµού των Ελλήνων. Επιπλέον θα έλεγα, ότι θα θαύµαζα παράλληλα
και τον κ. Ιωακείµογλου, αν για να δώσει το παράδειγµα και στην πράξη, που αυτό
µετράει σύµφωνα µε αυτά που πιστεύει και που λέει ο Μαρξ, να πήγαινε να κάψει µαζί µε
τους άλλους «επαναστάτες» την ελληνική σηµαία και να µετείχε στον βανδαλισµό του
µνηµείου του Άγνωστου Στρατιώτη.
Θα είχα φυσικά και άλλα σχόλια για τα όσα «ανιστόρητα» αναφέρει, αλλά µένω κατ’
επιλογήν µόνο στα δύο ανωτέρω.
Μετά απ’ όλα αυτά τα «επαναστατικά» που απαριθµεί ο κ. Ιωακείµογλου, ευτυχώς που
δεν έχω πάθει παράκρουση από την απίθανη «µαρξιστική» του επιχειρηµατολογία, γιατί
µελετώντας τον Μαρξ, τον οποίο µετά πάθους επικαλείται αυτή η συγκεκριµένη σχολή
σκέψης και της οποίας δείγµα ανέφερα πιο πάνω, αναρωτιέµαι εµβρόντητος, µε ποιον και
για ποιον θα κάνουν την επανάστασή τους αυτοί οι τριάντα «αριστεροχούλιγκανς»
µικροαστικής συνήθως προέλευσης του κ. Ιωακείµογλου; Αν δεν την κάνουν µαζί µε
την εργατική τάξη, τότε µε ποιον και για ποιον, αναρωτιέµαι αγωνιωδώς και πάλι. Και
κάτι ακόµη: Εύκολα είναι να είσαι αντί αλλά εκείνο που µετράει είναι να είσαι υπέρ
κάποιας θετικής προοπτικής, να δίνεις εναλλακτικές λύσεις θετικής διεξόδου από τα
αδιέξοδα.
Η κρίση που υπάρχει στη «λεγόµενη» Αριστερά δεν είναι φυσικά µόνο ελληνικό
φαινόµενο. Στην Ελλάδα όµως αποκτά χαρακτηριστικά θεάτρου του παραλόγου, όπως
αυτά που αναφέρει µε τους τριάντα ο κ. Ιωακείµογλου. Να ήταν τουλάχιστον σαν τους
τριακόσιους του Λεωνίδα !!!
Στην Ελλάδα η κρίση της Αριστεράς έχει τις δικές της ιδιοµορφίες. Όσο η ιδεολογική
αυτή κρίση δεν βγαίνει στην επιφάνεια, δεν πρόκειται η Αριστερά να ξεφύγει από τα
αδιέξοδα, για να µπορέσει να δηµιουργήσει µια ελπιδοφόρα και νικηφόρα προοπτική. Λες
και της αρέσει να παίζει στο περιθώριο.
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∆εν έχει καταλάβει, έχω την πεποίθηση και ίσως να κάνω λάθος, για να µην κάνω και τον
αλάθητο Πάπα, ότι στην Ελλάδα τα εθνικά - πατριωτικά θέµατα είναι συνδεδεµένα µε
τα οικονοµικά - κοινωνικά. ∆ε γνωρίζει αυτή η σχολή σκέψης στην οποία ανήκει και ο
κ. Ιωακείµογλου την απλή αλήθεια, ότι «αυτό που πάντα τρόµαζε την αντίδραση ήταν η
ενότητα του εθνικού µε τον κοινωνικό αγώνα, γιατί όποτε αυτό επιτεύχθηκε, έπεσαν
θρόνοι, κατέρρευσαν αυτοκρατορίες, ανατράπηκαν καθεστώτα».67 ∆ε ζούµε ούτε στη
Γαλλία ούτε στις σκανδιναβικές χώρες, για να έχουµε προβλήµατα µόνο κοινωνικά. Έτσι
τα προβλήµατα τα εθνικά τα αφήνει στο ΛΑΟΣ. Φτάνει κανείς καµιά φορά αναγκαστικά
και στο συµπέρασµα: Μήπως επιθυµεί να υπάρχει κάποιος Καρατζαφέρης, για να
δικαιολογεί την ύπαρξή της; Μου θυµίζει µάλιστα το ποίηµα του µεγάλου Έλληνα ποιητή
«Τι θα γίνουµε χωρίς βαρβάρους». Τι θα γίνει αυτή η σχολή σκέψης που λέει ότι λίγο
πολύ όλοι οι Έλληνες είναι εθνικιστές, αν δεν υπάρχουν πραγµατικά εθνικιστές στην
Ελλάδα; Απλούστατα δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Άρα πρέπει να τους κατασκευάσει! Γιατί
αλλιώς δεν ευσταθεί η θεωρία της. Αλλά κι’ αν κάνουµε, υπόθεση εργασίας, και πούµε ότι
οι Έλληνες είναι στην πλειοψηφία τους εθνικιστές (και συνεπώς σοβινιστές, ρατσιστές
κ.λπ) τι έκανε η Αριστερά για να αποτρέψει µια τέτοια εξέλιξη; Ή µήπως οι Έλληνες από
κληρονοµικότητα είναι εθνικιστές; Άρα δεν αλλάζουν; Πολύ πιθανόν αυτή η σχολή
σκέψης να φαντάζεται ότι αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ας δούµε όµως τι λέει ο Μαρξ πάνω σ’ αυτά τα ακατανόητα και επικίνδυνα και τα
χαρακτηρίζω, γι’ αυτό το λόγο προκαταβολικά, αντιδραστικά για το κρίσιµο θέµα. Όχι
από πρόθεση, το λέω για να µην υπάρχει παρεξήγηση. Πρόθεση καταλογίζω πάντα σε
εκείνους που ενεργούν µε ιδιοτέλεια.
Λέει λοιπόν ο Μαρξ κάτι πολύ σηµαντικό: «Η χειραφέτηση της εργατικής τάξης πρέπει
να κατακτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη».68 Και µόνο µ’ αυτή τη φράση
διαγράφει αυτοµάτως τους τριάντα επαναστάτες του κ. Ιωακείµογλου από τη λίστα των
επαναστατών και όλη την επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει στο άρθρο του. ∆ε
χρειάζεται άλλη επιχειρηµατολογία κατά την γνώµη µου, γι’ αυτό θα συνεχίσω µε το
ερώτηµα: Τι εννοεί άραγε ο Μαρξ µ’ αυτό του τον αφορισµό, που µπορεί να πει κανείς
πως σ’ αυτόν περιλαµβάνεται όλη η κοσµοθεωρία του για την εργατική τάξη; Στη
βαρυσήµαντη αυτή θέση, η λέξη «πρέπει», κατά την άποψή µου, δεν είναι τυχαία. Ο
Μαρξ ήθελε καθαρά και ξάστερα να υποδηλώσει ότι η χειραφέτηση της εργατικής τάξης
δεν ήταν κατοχυρωµένη, αν η ίδια δεν αυτενεργούσε, γιατί αλλιώς η χειραφέτησή της
µπορούσε να τεθεί υπό αµφισβήτηση ή να αναιρεθεί. Για να γίνει ή αλήθεια αυτή πιο
κατανοητή: Όταν η εργατική τάξη (και οι σύµµαχοί της) δεν απελευθερώνεται µε δική
της αυτενέργεια (ο Μαρξ µιλάει µάλιστα για «αυτοκυβέρνηση των παραγωγών»69, όταν
δηλαδή η ίδια δεν φτάνει σ’ εκείνο το βαθµό συνειδητότητας, που είναι απαραίτητη, για
να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις της χειραφέτησης ή απελευθέρωσης από την ίδια,
χωρίς έναν οποιονδήποτε εξαναγκασµό απ’ έξω, τότε δεν διασφαλίζεται µε κανέναν τρόπο
η πραγµατική της χειραφέτηση. Για να γίνει αυτή η απελευθερωτική διαδικασία ακόµη πιο
σαφής, γιατί έχει τεράστια σηµασία, για τη συζήτηση και του τρόπου και των µέσων
αυτής της απελευθέρωσης, πρέπει να τονίσω ότι κανένας εξωγενής παράγοντας (σ’ αυτούς
δεν περιλαµβάνονται και οι τριάντα του κ. Ιωακείµογλου, γιατί δεν έχουν καµία σχέση µε
την εργατική τάξη) είτε είναι φωτισµένη ηγεσία είτε είναι πρωτοπορία της πρωτοπορίας,
δηλ. κοµµουνιστικό κόµµα, δεν µπορεί να οδηγήσει στην αληθινή χειραφέτηση. Η
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ιστορία γενικά απέδειξε, αλλά και η σοβιετική εµπειρία επιβεβαίωσε ειδικότερα ότι ήταν
όχι µόνο αδύνατο, µα και ολέθριο.70
Θα επικαλεστώ και την µαρτυρία για το ίδιο θέµα της καλύτερης µαθήτριας του Μαρξ,
της Ρόζας Λούξεµπουργκ. Κάνοντας κριτική στον Λένιν για τις αυταρχικές και
συγκεντρωτικές µεθόδους που ακολουθούσε απέναντι στο προλεταριάτο εξέφρασε και την
ακόλουθη άποψη: «Ακόµη αυτή η δικτατορία πρέπει να είναι το έργο της τάξης και όχι
µιας µικρής µειοψηφίας που διευθύνει στο όνοµα της τάξης. Με άλλα λόγια πρέπει να
προχωρεί ανάλογα µε την ενεργό συµµετοχή των µαζών, να παραµένει κάτω από την
άµεση επίδρασή τους, να υποτάσσεται στον έλεγχο ολόκληρου του λαού και να είναι
προϊόν της αυξανόµενης διαπαιδαγώγησης των λαϊκών µαζών».71 Σχεδόν προφητικές οι
απόψεις της. Όµως καλό είναι να θυµηθούµε και τα λόγια ενός µεγάλου Έλληνα
επαναστάτη, του Πάµπλο (Μιχάλη Ράπτη), που το απόσταγµα της µακρόχρονης εµπειρίας
του εµπεριέχεται στην ακόλουθη φράση: «Η επανάσταση για να ολοκληρωθεί απαιτεί την
κινητοποίηση και την οργάνωση των µαζών, που εξασφαλίζουν την πιο πλατιά, συνειδητή
συµµετοχή τους σε όλες τις αποφάσεις που πραγµατώνουν το περιεχόµενό της. Η
κατοχύρωση της πραγµατικής συµµετοχής των µαζών πρέπει να είναι ο στόχος κάθε
κυβέρνησης, κόµµατος ή συνδικάτου που θέλει να λέγεται σοσιαλιστικό».72. Περαιτέρω
ανάλυση στα σχετικά αυτά θέµατα στη µελέτη µου: ∆ηµοκρατικός Σοσιαλισµός ή το
όραµα του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η εφαρµογή του στην πράξη, εκδ. «Εναλλακτικές
εκδόσεις», Αθήνα 2006.
Εν κατακλείδι ως αναµφισβήτητο συµπέρασµα: Οι θέσεις που εκφράζονται στο
άρθρο του κ. Ηλία Ιωακείµογλου όχι µόνο δεν είναι µαρξιστικές, αλλά - ας µε
συµπαθά - είναι απεναντίας βαθιά σκοταδιστικές.
Και ως επίλογος: επανάσταση δεν γίνεται χωρίς την εργατική τάξη και τους συµµάχους
της Και για να µην υπάρχει παρεξήγηση: Για τους «αριστεροχούλιγκανς», όπως τους
ονοµάζω, έχω απόλυτη κατανόηση και πραγµατική συµπάθεια, γιατί είναι θύµατα. Άλλοι
είναι, οι θεωρητικοί και ιδεολογικοί αυτουργοί. Τους διδάσκουν πως και τι θα
καταστρέφουν, αλλά όχι τι θα οικοδοµούν στη θέση αυτού που καταστρέφουν. Τους
διδάσκουν πως θα καταστρέψουν τις, όπως τις λένε, αστικές αξίες πατρίς, θρησκεία,
οικογένεια, αλλά όχι τι θα οικοδοµήσουν στη θέση τους κι αυτό γιατί οι ίδιοι δεν έχουν
όραµα για µια καλύτερη κοινωνία τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Οφείλω όµως µια απάντηση στο ερώτηµα που έθεσα µε τον τίτλο του άρθρου µου: Με
ποιους είµαι;
Είµαι µε την αυτόβουλη εργατική τάξη του Κ. Μαρξ, την ελευθερία έκφρασης
του διαφορετικού της Ρ. Λούξεµπουργκ, την Εθνική Αντίσταση του Μανώλη
Γλέζου και τον εθνισµό του Πάµπλο. Ο τελευταίος µάλιστα, πριν πεθάνει, άφησε
ως παρακαταθήκη στις νέες γενιές τον τίτλο τιµής: Είµαι εθνιστής.
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βλ. υπαρκτό σοσιαλισµό και που κατέληξε
βλ. Ρ. Λούξεµπουργκ, «∆ηµοκρατία και ελευθερία», στο Ρ. Λούξεµπουργκ, Όλα τα έργα, τόµ. Ι, εκδ.
«Υδροχόος», Αθήνα 1972, σ. 104
72
βλ. Μιχάλης Ράπτης, (Πάµπλο), Αυτοδιαχείριση - Σοσιαλισµός, πολιτικά κείµενα, εκδ. «Ελληνικά
Γράµµατα, Αθήνα 2006, σ. 72
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