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του ∆ηµήτρη Ρόκου 

 

Όπως και στο πρώτο µέρος του κειµένου αυτού, (Πρώτη, Παρασκευή 16.9.88) µε την 

συνοπτική ανάλυση της σχέσης της δηµοκρατίας µε το σοσιαλισµό, έτσι κι εδώ, 

προσπάθησα και προσπαθώ να ξεφύγω από δύο ελλοχεύοντες κινδύνους, που περίπου 

αναπόδραστα κι εξορισµού απειλούν κάθε τέτοια απόπειρα. 

Εννοώ τον "ιστορικισµό" και τον "διδακτισµό". Κι ο µεν "ιστορικισµός" είναι διπλός 

κίνδυνος, ιδιαίτερα για τον µη ιστορικό που θα επιχειρήσει να τεκµηριώσει µε 

ιστορικές αναφορές τα όσα σκοπεύει να πει. Πιο πέρα, ο "διδακτισµός" επιτείνεται 

αντικειµενικά και ξεπερνάει ακόµα και τα φυσιολογικά όρια της επαγγελµατικής 

διαστροφής, αν ταυτόχρονα προκύπτει από βιωµένες διαδικασίες και καταστάσεις 

µιας µικρής ή µεγάλης θητείας, σε κάτι που εσύ ο ίδιος, ή οι άλλοι ορίζουν, 

κατατάσσουν, ή "καταγγέλλουν" ως κάποιας µορφής επαγγελόµενο, ουτοπικό ή 

υπαρκτό σοσιαλισµό. 

Με τον πρώτο απ' τους δύο κινδύνους νοµίζω ότι θα ξεµπέρδευα εύκολα, αν δήλωνα 

εξ αρχής ότι θεωρώ, πέρα απ' τα τεκταινόµενα σήµερα κυρίως στην Σοβιετική 

Ένωση, ως χρησιµότατη κι επαρκέστατη αναφορά, τουλάχιστον ως ένα χρονικό 

σηµείο την "Σύντοµη Ιστορία του Σοσιαλισµού" του G.Lichtheim, που µε ευαισθησία 

κι αντικειµενικότητα προσεγγίζει τις διάφορες τάσεις του σοσιαλισµού, όπως αυτές 

προκύψαν, στις κάθε φορά συγκεκριµένες κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές 

συνθήκες, συγκροτήθηκαν ως θεωρίες και πραγµατώθηκαν ή εκφυλίστηκαν στη 

συνέχεια στην πορεία του χρόνου. 

Απ' τον δεύτερο κίνδυνο, που είναι κι ο µεγαλύτερος, επιχείρησα κι επιχειρώ να 

δραπετεύσω, αποστασιοποιούµενος απ' την µονοδιάστατη και γι' αυτό θετικά ή 

αρνητικά µεροληπτική οπτική της συγκεκριµένης δικής µου προσωπικής εµπειρίας, η 

οποία (όπως άλλωστε κι οι αντίστοιχες ή οµόλογες εµπειρίες των αναγνωστών) 

µπορεί να µεγεθύνει αθέλητα κι επιλεκτικά, αλλά και πολλές φορές έξω από τις 

αµοιβαίες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις κι αλληλεπιδράσεις τους, κάποια τουλάχιστον 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην όποια βιωµένη πολιτική θητεία και κοινωνική 

ευαισθησία. 
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Το γεγονός αυτό βέβαια έρχεται σε σύγκρουση µε τις συνήθεις αγκυλωµένες και 

µονοδιάστατες βεβαιότητες των κατ' επάγγελµα σίγουρων, αισιόδοξων αλλά κι 

"αλάνθαστων" τιµητών των πάντων σοσιαλιστών, που στον δικό τους ιδεολογικό, 

κοινωνικό και πολιτικό χώρο βίωσαν πάντα απόλυτα και βιώνουν σήµερα άψογες 

δηµοκρατικές διαδικασίες. Αυτούς τους παρακαλώ να µη χάσουν το χρόνο τους µε τη 

συνέχεια. 

Έτσι, επέλεξα να κινηθώ στο πεδίο του υποψιασµένου πολίτη που πολύµορφα 

διδάχθηκε κι απ' τη δική του θητεία πολιτικής ένταξης και πράξης που θα ήθελε να 

συζητήσει δηµιουργικά και συνθετικά µε άλλους υποψιασµένους πολίτες, (σ' αυτή, ή 

και σε άλλες ευκαιρίες που η ίδια η ζωή θα δώσει), τους προβληµατισµούς του για το 

σοσιαλισµό και τη δηµοκρατία. 

Εννοιολογικά, στη θέση του ζητήµατος οφείλω να ξεκαθαρίσω εκ των προτέρων, ότι 

κατά τη γνώµη µου, η µέχρι σήµερα αντίστοιχη ή αναντίστοιχη πράξη του 

επαγγελόµενου, αλλά και του υπαρκτού σοσιαλισµού, αντικειµενικά αµβλύνουν, ή 

τουλάχιστον τείνουν σε µεγάλο βαθµό να αµβλύνουν, τις εφησυχασµένες, εύκολες 

και τις περισσότερες φορές, υποκριτικές σιγουριές των κάθε τύπου αυτάρεσκων 

ορθοδοξιών και συγκροτούν µεθοδολογικά την υλική βάση για πιο αισιόδοξες 

σήµερα αναζητήσεις και συγκλίσεις. 

Γι' αυτό, καθόλου δεν δίστασα και δεν διστάζω κι απ' αυτό το βήµα σήµερα να 

προκαλέσω ενδεχοµένως την µήνι των όσων "ορθοδόξων" κατά την εκάστοτε 

κυρίαρχη αντίληψη, οποιασδήποτε σοσιαλιστικής ή ψευδεπίγραφα σοσιαλιστικής 

εκκλησίας απέµειναν, µε το να υποστηρίξω ότι είναι πια καιρός να πλουτίσουµε τη 

θεωρία του σοσιαλισµού, αναθεωρώντας την γενναία στο φως όχι µόνο των 

εµπειριών της αντίστοιχης πράξης, αλλά και κάποιων ευαίσθητων οπτικών που στο 

παρελθόν τις κρίναµε, τις βαφτίζαµε, ή και τις πολεµούσαµε, ως ουτοπικές, ως 

αναρχίζουσες, ως σοσιαλδηµοκρατικές ή και ως αντιεπιστηµονικές. Κι αυτό, επειδή 

απλά και µόνο έβλεπαν µακρύτερα από µας, ή αµφισβητούσαν την "αυταπόδεικτη" 

αξιοπιστία της οποίας σιγουριάς, υπόθεσης εργασίας ή αφιέρωσής µας, 

υπερτονίζοντας ή απλά υπαινισσόµενες τον καθοριστικό ρόλο της δηµοκρατίας στο 

σοσιαλισµό. 

Για να συνεννοούµαστε, αλλά και για να µη συνεισφέρουµε µε τη συζήτηση αυτή κι 

εµείς στην αναιτιολόγητη τρέχουσα ιδεολογικοπολιτική πόλωση όπως συχνά 

συνέβαινε παλιότερα αλλά και συµβαίνει σήµερα σε θέµατα ορισµών, όπου πριν ή 

στη συνέχεια θ' αναφέρεται ο όρος σοσιαλισµός θα σηµαίνει: 
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το σύστηµα εκείνο των αξιών ζωής, ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών 

σχέσεων και κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής οργάνωσης, που έχει ως 

κέντρο του τον άνθρωπο, ως υπεύθυνο, ελεύθερο, ενηµερωµένο και συνειδητό 

πολίτη, παραγωγό και δηµιουργό και προάγει την µε τη θέλησή του συλλογική, 

συµµετοχική, συνεταιριστική, κοινοτική και συνεργατική του πρωτοβουλία, 

δραστηριότητα και πράξη. 

Απ' τις πρωτόγονες λοιπόν, κοµµουνιστικές, τις ουτοπικές, τις 

αναρχοσυνδικαλιστικές, τις σοσιαλδηµοκρατικές, τις επιστηµονικές, τις 

αυτοδιαχειριστικές και τις σύγχρονες κοµµουνιστικές εκδοχές του σοσιαλισµού, 

δανείζοµαι τα στοιχεία που µπορούν να συγκροτήσουν µε αξιοπιστία τον παραπάνω 

ορισµό, επιχειρώντας µια απόπειρα, υπέρβασης των ανεπιβεβαίωτων στην πράξη 

θεωρητικών φορµαλισµών, αλλά κι ολοκλήρωσης κάτω απ' το πρίσµα µιας 

σοσιαλιστικού χαρακτήρα πολιτικής ηθικής, εκείνων των χαρακτηριστικών που 

µπορούν ίσως ακόµα να συγκινήσουν και να εµπνεύσουν, στις συγκεκριµένες σήµερα 

στην Ευρώπη τουλάχιστον κοινωνικοοικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές 

συνθήκες. 

Και χωρίς καµιά βεβαιότητα, µε βάση την ανάλυση της προπερασµένης Παρασκευής, 

θέλοντας περισσότερο να φωτιστώ απ' τις αντιδράσεις των αναγνωστών, θα 

διακινδύνευα να πω τα παρακάτω ως νύξη και µόνο για διάλογο. 

Πιστεύω ότι το ζητούµενο σήµερα είναι: 

Μια νέα στάση των δυνάµεων που επαγγέλλονται το σοσιαλισµό: πολιτικά 

χειραφετηµένη, κι απελευθερωµένη απ' τις µικροψυχίες των γνωστών διαιρέσεων. 

Μια στάση θετική, δηµιουργική, συνθετική, παραγωγική, κι αυτοδιαχειριστική. 

Είναι καιρός κατά τη γνώµη µου οι δυνάµεις της αριστεράς και της προόδου να 

πάψουν να είναι ΑΝΤ1. 

Να προσδιορίζονται δηλαδή, να καθορίζονται, να υπάρχουν τελικά, µόνο από 

αντανάκλαση αυτού που αντιµάχονται, είτε αυτό είναι ο καπιταλισµός, είτε µια άλλη 

µορφή, έκφραση, τάση ή ρεύµα του σοσιαλιστικού κινήµατος. 

Να πάψουν να ενδοσκοπούνται, να εξαντλούνται σε ιερατικές αντιπαραθέσεις 

ιδεολογικοφιλοσοφικών δογµάτων, ή να βλέπουν για λόγους "συνέπειας" µέσα απ' το 

ίδιο φίλτρο ιδεολογικής ή ταξικής καθαρότητας που οι ίδιοι επέλεξαν, ή 

κληρονόµησαν, παλιά προβλήµατα άλλων χωρών, κάτω από άλλες συνθήκες, που 

εµείς δεν γνωρίζουµε, παρά µόνο µέσα απ' τους οικείους θεωρητικούς µας, στους 

οποίους µε ευλάβεια, από συνήθεια, κι όλο πιο βαρετά αναφερόµαστε, ενώ η ζωή 
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τρέχει, δηµιουργεί νέες ανάγκες κι απαιτεί νέες απαντήσεις στα πολύπλοκα σηµερινά 

κοινωνικά προβλήµατα. 

Να κατανοήσουν ότι οι συζητήσεις τους τείνουν να γίνονται όλο και περισσότερο σε 

στενό κύκλο ειδικών, κοµµατικών πατριωτών, επαγγελµατιών, επαναστατών, ή 

αυτάρεσκων θεωρητικών, µακριά απ' την κοινωνία και τις µάζες, των οποίων θέλουν 

εν τούτοις να εξασφαλίσουν, (µε δικούς τους όρους κι ερήµην τους πολλές φορές), 

την "είσοδο στην ιστορία". 

Να ξεπεράσουν τις µονοµέρειες, τις διαιρέσεις και τις σιγουριές που χρεοκόπησαν, ή 

βρίσκονται σε διαδικασία χρεοκοπίας και να διεκδικήσουν µε φαντασία το αδύνατο. 

Μ' άλλα λόγια να µπορέσουν να διαλεχθούν, κι όχι µόνο µε ασύµβατους µονόλογους 

κηνσόρων. Κι αν είναι ώριµες, να ενώσουν τις δυνάµεις τους, τη ζωντάνια τους, τη 

δηµιουργικότητά τους για να εξασφαλίσουν µε αξιοπιστία, τουλάχιστον την 

αναζωπύρωση του οράµατος του σοσιαλισµού, που οι στρεβλώσεις κι οι 

παραµορφώσεις στην πραγµάτωσή του, ή στην "κατανάλωσή" του ως θεωρίας και 

πράξης, (συνέπεια τις περισσότερες φορές της αυτοκατάλυσης του, µε την κατάργηση 

των δηµοκρατικών διαδικασιών), έφθειραν και φθείρουν στην µέση κοινωνική 

συνείδηση. 

Να δοκιµάσουν στη βάση, καινούργιες µορφές ενωτικών κι αυτόνοµων κοινωνικών 

πρωτοβουλιών και παρεµβάσεων, νέες µορφές αυτόνοµων κοινωνικών οργανώσεων, 

νέες αυτοδιαχειριστικές παραγωγικές σχέσεις, νέες αξίες χρήσης, κοινωνικών κι 

ανθρωπίνων σχέσεων και συµµετοχής στα πολιτισµικά αγαθά. 

Να χειραφετηθούν από µονοµερείς ιδεοληψίες, από δογµατικές αφιερώσεις, από 

ιδεολογηµατικές αναστολές σύνθεσης, συναίνεσης, συνεργασίας και κοινής δράσης, 

ακόµα και µε πολιτικά και ιδεολογικά αντίθετους πολίτες, µε τους οποίους όµως 

συµµερίζονται κοινές συνειδήσεις θεώρησης και πράξης για ζητήµατα τουλάχιστον 

αξιών που σχετίζονται µε την ποιότητα ζωής, ή ακόµα και την ίδια την επιβίωση του 

ανθρώπου. 

Αυτά µόνο για αρχή, από κάποιον που µε πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησε αλλά και 

πήρε µέρος ως πολίτης µέχρι τώρα στις κοινωνικές διαδικασίες στον τόπο µας τα 

τελευταία τριάντα χρόνια, και που εξακολουθεί να πιστεύει σταθερά, ότι για ν' 

αλλάξουµε την κοινωνία, χρειάζεται πέρα απ' τη θεωρία, η σύνθεση, αλλά και πολύ 

περισσότερο η ευαισθησία, η αφύπνιση, η εγρήγορση και πράξη των πολιτών. 

Ακόµα (και πολύ περισσότερο) σήµερα, που το τέλµα της κοινωνικής κρίσης 

επεκτείνεται πέρα απ' την πολιτική και στην ίδια τη ζωή µας. 
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Αλλά για τη συνέχεια, την µεθεπόµενη Παρασκευή. 

 

Υ.Γ. Για κάποιες επιστολές αναγνωστών µε επαινετικό ή κριτικό χαρακτήρα σε 

προσωπικό επίπεδο ευχαριστώ. Θα ευχόµουν η συζήτηση που ενδεχόµενα θ' 

ακολουθήσει να κοιτάζει προς τα µπροστά. 

 


