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∆ηµ.Ρόκος 

 

Επιχειρώντας µια απόπειρα διερεύνησης της σχέσης της δηµοκρατίας µε το 

σοσιαλισµό στις συγκεκριµένες σήµερα συνθήκες, θα µπορούσα πιστεύω να 

ισχυρισθώ, χωρίς να προκαλώ κύµα θεωρητικών, θεολογικού τύπου, διενέξεων, ότι 

πρακτικά, η µέση κοινωνική συνείδηση, θεωρεί κι αντιλαµβάνεται, την δηµοκρατία 

µεν ως γεννήτορα, προϋπόθεση κι υποδοµή του σοσιαλισµού, τον δε σοσιαλισµό ως 

προέκταση, προβολή, εµβάθυνση, κι ολοκλήρωση της δηµοκρατίας, στο οικονοµικό, 

το πολιτισµικό και το κοινωνικό γενικότερα πεδίο. 

Στην πράξη όµως - κι είµαστε όλοι µάρτυρες γι' αυτό - σηµειώθηκαν και 

σηµειώνονται αποκλίσεις απ' τη θεώρηση αυτή, που στρεβλώνουν και 

παραµορφώνουν την πολυδιάστατη αντικειµενικά σχέση δηµοκρατίας και 

σοσιαλισµού, αν δεν την αναιρούν πολλές φορές, ολοσχερώς. 

Σε περιόδους επαναστατικές, σε συνθήκες αντίστασης, συνωµοτικές και παρανοµίας, 

κάτω από πολεµικές, εθνικοαπελευθερωτικές ή εµφυλιοπολεµικές περιστάσεις, είναι 

ίσως νοητοί, θεµιτοί ή επιβάλλονται αντικειµενικά στην πράξη, περιορισµοί στην 

έκταση και την ποιότητα των δηµοκρατικών διαδικασιών. 

Οι περιορισµοί αυτοί, κάποιες φορές (τις λιγότερες), δικαιώθηκαν στη συνείδηση του 

λαού, κι αυτό µόνο όταν οι ηγετικές οµάδες της επαγγελόµενης ή υπαρκτής 

σοσιαλιστικής εξουσίας, σεβάσθηκαν τις βαθιά ανθρώπινες αξίες του σοσιαλισµού, 

την εγγενή πολιτική ηθική του και τις συνακόλουθες σχετικές λαϊκές προσδοκίες. 

Κατάλοιπο των επί µακρό χρόνο περιορισµών των δηµοκρατικών διαδικασιών, 

ακόµα και λόγω θεµιτών αιτίων, κι όχι µόνο, αποτέλεσε συνήθως η θεσµοποίηση κι 

ιδεολογικοποίηση (στην καλύτερη των περιπτώσεων) µιας συγκεντρωτικής 

λειτουργίας, που προοδευτικά απέκοψε τις ηγετικές οµάδες απ' την κοινωνική 

δυναµική και την υλική βάση της, και συνέβαλε στην ανάδειξη και κατοχύρωση 

αυτοαναπαραγόµενων και αυτοπροστατευόµενων δοµών και λειτουργιών 

αντιπροσώπευσης και διαχείρισης του σοσιαλισµού, από πρωτοποριακές ή 

επαναστατικές κοµµατικές οµάδες, χαρισµατικούς ηγέτες, κι ηγεµόνες. 

Η µονόδροµη αναµονή της γραµµής "απ' τα πάνω", η µυθοποίηση των περίπου 

προµηθεϊκών δυνατοτήτων της "καθοδήγησης" και η συνεπαγόµενη αποκοπή της 
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θεωρίας απ' την πράξη, µε τον διαχωρισµό αυτών που βουλεύονται κι αποφασίζουν, 

απ' αυτούς που "πιστεύουν" και πραγµατοποιούν ή δρουν, ακόµα και στις υγιέστερες 

ή ηρωικότερες περιόδους λειτουργίας προτύπων δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού, 

συντέλεσαν στην προοδευτική ατροφία της πεµπτουσίας του σοσιαλισµού, δηλαδή 

της υπεύθυνης, ουσιαστικής, κι άµεσης συµµετοχής του λαού στα δρώµενα, στις 

κοινωνικές µ' άλλα λόγια διαδικασίες γέννησης κι ανάπτυξης του καινούργιου, της 

αλλαγής. 

Σε περιόδους σχετικής οµαλότητας, στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού ο 

"εφαρµοσµένος" δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός κι οι ποικιλόµορφες αλλοιώσεις του 

απ' τους διάφορους τύπους σοσιαλιστικής εξουσίας, στην καλύτερη περίπτωση 

απώθησαν, περιθωριοποίησαν, παθητικοποίησαν κι απολιτικοποίησαν 

µακροπρόθεσµα τους πολίτες, αµβλύνοντας παραµορφωτικά σε µεγάλο βαθµό τα 

κριτήρια τους για την ίδια την ποιότητα και την αξία του σοσιαλισµού. 

Και είναι, επαναστατικής σηµασίας και εµβέλειας, ο σε εξέλιξη σήµερα 

ριζοσπαστικός αναπροσανατολισµός του υπαρκτού σοσιαλισµού στην κατεύθυνση 

της διαφάνειας και της δηµοκρατικής συγκρότησής του. 

Στα κινήµατα τώρα ή κόµµατα, τα επαγγελόµενα τον βαθύ διαρθρωτικό 

µετασχηµατισµό της κοινωνίας, την Αλλαγή όπως επικράτησε στην τρέχουσα 

πολιτική ορολογία τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες του 

νότου, η αντίληψη για την δηµοκρατία, όπως αυτή βιώθηκε, κυριάρχησε ή κυριαρχεί 

στο εσωτερικό τους, προκάλεσε και προκαλεί ισχυρότατο κύµα αµφισβητήσεων για 

την ποιότητα, την έκταση και το βάθος της δηµοκρατικότητας της σοσιαλιστικής 

κοινωνίας την οποία θέλουν υποτίθεται ν' αντιπαρατάξουν, τόσο στο γνωστό 

νεοφιλελεύθερο και νεοσυντηρητικό πρότυπο αστικής κοινωνίας, όσο και στην 

αλλοτριωµένη ή παραχαραγµένη, όπως υποστηρίζουν, εκδοχή της κοινωνίας των 

χωρών του υπαρκτού σοσιαλισµού. 

Στην καλύτερη των περιπτώσεων τα κινήµατα και κόµµατα αυτά, κατά την περίοδο 

επιδίωξης της εξουσίας, υποκαθιστούν στην εσωκοµµατική τους λειτουργία τον 

δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό, (τον οποίο αντιµάχονται τις περισσότερες φορές ως 

συνώνυµο, της γραφειοκρατίας και της απολυταρχικής δοµής της εξουσίας του 

υπαρκτού σοσιαλισµού), µ' ένα µίγµα, διαφόρων κάθε φορά ποσοστών: 

(α) δηµοκρατικών διαδικασιών τυπικής αστικής δηµοκρατίας, που ενίοτε ανέχονται 

ή επιτρέπουν την δηµιουργία και λειτουργία ρευµάτων και τάσεων, 
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(β) µιας ιδιότυπης λειτουργίας δηµοκρατίας, που βαφτίζεται συνήθως "δηµοκρατία 

και αποτελεσµατικότητα", για να αναιρεθεί έτσι σε µεγάλο βαθµό στην πράξη 

και 

(γ) µιας αύξουσας εκχώρησης εξουσιών στον τυχόν υπάρχοντα χαρισµατικό ηγέτη 

ή στην ηγετική οµάδα, ανάλογα πάντα µε τις συγκεκριµένες αντικειµενικές κι 

υποκειµενικές συνθήκες που ενθαρρύνουν ή επιβάλλουν στ' όνοµα κάποιων 

σκοπιµοτήτων µια τέτοια εξέλιξη. 

Στη χειρότερη των περιπτώσεων η εσωκοµµατική λειτουργία κάποιων σοσιαλιστικών 

κινηµάτων ή κοµµάτων µπορεί ν' αποτελέσει ασφαλή δείκτη, αλλά κι αδιάψευστο 

αρνητικό κριτήριο, τόσο για την ποιότητα του επαγγελόµενου σοσιαλισµού όσο και 

για την τύχη που αυτός επιφυλάσσει στην προς εγκαθίδρυση σοσιαλιστική 

δηµοκρατία. 

Σ' αυτή την περίπτωση συνήθως απαγορεύεται µε αφελείς επικλήσεις σοσιαλιστικής 

καθαρότητας κι αποφυγής "σοσιαλδηµοκρατικών εξελίξεων" και "φραξιονισµών", η 

δηµιουργία και λειτουργία τάσεων και ρευµάτων µε συγκεκριµένο 

ιδεολογικοπολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό υπόβαθρο αρχών και αξιών, που θα 

µπορούσε ν' αποτελέσει απόδειξη ή ένδειξη τουλάχιστον προθέσεων πλουραλισµού 

στην µελλοντική κοινωνία. 

Αντίθετα ενθαρρύνεται ή γίνεται ανεκτή η λειτουργία πολλών 

αλληλοεπικοινωνούντων, αλλά και ταυτόχρονα αλληλοϋποβλεπόµενων, (αν και κατά 

καιρούς συνεργαζοµένων), κέντρων ή οµάδων, δοτής απ' την ηγεµονεύουσα 

προσωπικότητα ή οµάδα, εξουσίας. 

Τα κέντρα ή οι οµάδες αυτές αποδύονται κατά περιόδους στο απαραίτητο "κυνήγι 

µαγισσών" για την εξολόθρευση, τόσο κάθε εξυγιαντικής κίνησης εκδηµοκρατισµού 

του κινήµατος ή κόµµατος που φαίνεται να απειλεί τον "νόµιµο" κατά την κυρίαρχη 

αντίληψη καταµερισµό εξουσίας, όσο και των τυχόν σε διαδικασία αυτονόµησης 

κέντρων ή οµάδων δοτής εσωκινηµατικής ή εσωκοµµατικής εξουσίας. 

Στις παθολογικές αυτές συνθήκες χτίζονται σχέσεις αλληλεγγύης, εξάρτησης, 

υποστήριξης, αλληλοεξυπηρέτησης και συνενοχής της ηγεµονεύουσας 

προσωπικότητας και των κέντρων ή οµάδων δοτής εξουσίας της ηγετικής οµάδας. Οι 

σχέσεις αυτές αποτελούν αντικειµενικά δείκτη και κριτήριο για ανάλογες εξελίξεις 

στον επαγγελόµενο κοινωνικό µετασχηµατισµό. 

Έτσι η όποια στοιχειώδης εσωκοµµατική ζωή παραλύει, τα µέλη και τα στελέχη είτε 

ενσωµατώνονται, διαπαιδαγωγούνται και διαπαιδαγωγούν στο ύψιστο "αγαθό" του 
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συµβιβασµού και της ανοχής, ή βαθµιαία περιθωριοποιούνται, αποστασιοποιούµενοι 

για µια περίοδο τουλάχιστον απ' την πολιτική, την κοινωνική δράση και το µαζικό 

κίνηµα. 

Ταυτόχρονα οι πολυδιάστατες επιπτώσεις της κατάστασης αυτής και των 

συνεπαγόµενων απ' αυτή, (ασυνέπεια στις προγραµµατικές διακηρύξεις, παραχάραξη 

αρχών, αναξιοκρατία, συµβιβασµός, παραίτηση, ιδιώτευση κ.λ.π.) επεκτείνονται, 

επιδρούν, και δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα µεγεθύνονται, ακόµα και 

δυσανάλογα, στο κοινωνικό σώµα. Οι επιπτώσεις αυτές γίνονται καθοριστικές στην 

περίπτωση που ένα τέτοιο κίνηµα ή κόµµα περνάει, έστω κι ονοµαστικά στην 

εξουσία. 

Τότε η αναξιοπιστία, η αναντιστοιχία θεωρίας και πράξης, κι η απόκλιση απ' τις 

αρχές και τα σοσιαλιστικά οράµατα, (που αν δεν συγκλόνισαν, τουλάχιστον 

επηρέασαν ευνοϊκά ένα ευρύτερο απ' τους οπαδούς και ψηφοφόρους κύκλο, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την προσωρινή, ευµενή ως ανεκτική αποδοχή τους), 

γενικεύουν κι εντείνουν δραµατικά την κρίση της κοινωνίας, αποκοινωνικοποιούν κι 

απολιτικοποιούν τους πολίτες. 

Κάθε µονοεπίπεδη κι εύκολη αναγωγή στα καθ' ηµάς και µόνο, θα µπορούσα εύκολα 

ν' αποδείξω, (στη συζήτηση που θ' ακολουθήσει µετά από ενδεχόµενες παρεµβάσεις 

αναγνωστών), ότι θα ήταν αποσπασµατική αλλά και εσφαλµένη, µια που η κοινωνική 

κρίση στις µέρες µας, κι όχι µόνο στη χώρα µας, έχει τις ρίζες της σε περισσότερο 

πολύπλοκες και πολύσηµες αιτίες και στις αλληλεπιδράσεις τους, (στις 

συγκεκριµένες κάθε φορά κοινωνικοοικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές 

συνθήκες), που σχετίζονται µε την ιστορική πορεία κάθε χώρας, κι ειδικότερα, µε το 

επίπεδο ανάπτυξης της ταξικής πάλης, την πολιτική και κοινωνική ευαισθησία, την 

φύση και το είδος των κύριων προβληµάτων που αντιµετωπίζει, και µια σειρά άλλους 

λόγους, για τους οποίους θα µπορούσαµε να συζητήσουµε στη συνέχεια. 

Σταµατάω λοιπόν εδώ την συνοπτική αυτή ανάλυση και χωρίς καµιά διάθεση 

διεκδίκησης λενινιστικής κληρονοµιάς, θα ήθελα να συνεισφέρω τον προβληµατισµό 

µου για το τι να κάνουµε, στην επόµενη επικοινωνία µας. 

 

14.9.88 ∆.Ρόκος 


