
Η προσέγγιση της Αριστεράς 

 

του ∆ηµήτρη Ρόκου 

 

Τις τελευταίες µέρες διαγράφεται όλο και καθαρότερα η προοπτική προγραµµατικής 

σύγκλισης των δύο µεγαλυτέρων ρευµάτων της κοµµουνιστικής αριστεράς, του ΚΚΕ 

και της ΕΑΡ. 

Μετά την τραυµατική για το κοµµουνιστικό κίνηµα εµπειρία της διάσπασης του 1968 

και των πολυδιάστατων συνεπειών της, το γεγονός αυτό, χωρίς να προσφέρεται για 

άκαιρους πανηγυρισµούς και θριαµβολογίες, συνιστά εν τούτοις µια νέα κι 

αντικειµενικά θετική πραγµατικότητα και όχι µόνο για τα µέλη των δύο κοµµάτων. 

Κάτω µάλιστα από ορισµένες προϋποθέσεις, θα µπορούσε η σύγκλιση αυτή ν' 

αποτελέσει αφετηρία σηµαντικών κι ελπιδοφόρων εξελίξεων στον ευρύτερο 

προοδευτικό χώρο. 

Ο υπογραφόµενος έχει υποστηρίξει απ' τη θέση αυτή σε προηγούµενα κείµενά του 

την άποψη, ότι οι εκλογές που έρχονται αλλά κι οι επόµενες δεν µπορούν 

αντικειµενικά να δώσουν λύση στα µεγάλα και σωρευµένα κοινωνικά προβλήµατα 

του τόπου µας. 

Έτσι είναι σε θέση µε ψυχραιµία και νηφαλιότητα ν' αποστασιοποιηθεί απ' την παγίδα 

σχολιασµού του, (ευκαιριακού χαρακτήρα άλλωστε), "προϋπολογισµού" των 

προσδοκώµενων σχετικών εκλογικών κερδών και να επιχειρήσει να ανιχνεύσει 

κάποιες ουσιαστικότερης σηµασίας απόψεις, διαστάσεις, αλλά κι υποθήκες της 

προσέγγισης του ΚΚΕ µε την ΕΑΡ, που αφορούν και του πολίτες που δεν ανήκουν 

στα κόµµατα αυτά. 

Και πρώτα-πρώτα: 

Η αργόσυρτη κι επώδυνη πορεία εγκατάλειψης εκατέρωθεν δογµατικών εµµονών κι 

αγκυλώσεων, κι η βήµα προς βήµα πορεία αλληλοαναγνώρισης και συνύπαρξης, 

αλλά και κοινής θεώρησης και ενωτικής και δηµιουργικής πράξης σε συγκεκριµένα 

ζητήµατα που άλλοτε θ' αποτελούσαν αιτία περιχαράκωσης και στείρας 

αντιπαράθεσης, φαίνεται κατ' αρχήν να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία και να 

προδικάζει την εµβέλεια, τόσο των προθέσεων όσο και του πιθανού αποτελέσµατος 

του εγχειρήµατος. 

Προϋποθέτει όµως ταυτόχρονα και απαιτεί ίδιας ποιότητας διαδικασίες για την 

ολοκλήρωσή της. 
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Και η ολοκλήρωση της πορείας αυτής περνάει κατά τη γνώµη µου υποχρεωτικά από 

τα παρακάτω σηµεία: 

1. Η προσέγγιση που φαίνεται ότι επιτεύχθηκε, δεν θα πρέπει σε καµµιά 

περίπτωση να περιορισθεί στο πεδίο µιας σώφρονος επιλογής και κίνησης 

κορυφής. Θα πρέπει να τεκµηριωθεί µε επιχειρήµατα κι επάρκεια και να 

"περάσει" ως ώριµο και µη αντιστρεπτό γεγονός όχι µόνο στις βάσεις των 

συγκεκριµένων κοµµάτων αλλά και στους υπόλοιπους πολίτες, που, ενδεχόµενα 

µε επιφύλαξη θα τη δουν συνειρµικά ως τη "ΣΥΜΜΑΧΙΑ" του 88-89. 

2. Η προσέγγιση δεν θα πρέπει ν' αγνοήσει µε αυταρέσκεια και σιγουριά την 

οποιαδήποτε και οσοδήποτε σκληρή (ακόµα και άδικη ή υπερβολική) κριτική 

του ΚΚΕ εσ. - Ανανεωτική Αριστερά, των οµάδων της εξωκοινοβουλευτικής 

αριστεράς, των εναλλακτικών οικολογικών και κοινωνικών κινηµάτων και 

πρωτοβουλιών πολιτών, που προτάσσοντας την µακροπρόθεσµη στρατηγική 

συµβολής τους στην αναζωογόνηση της κοινωνικής δυναµικής στη βάση, ως 

απαραίτητης υποδοµής µιας κίνησης προς τα µπροστά, υποτιµούν συνήθως τον 

ρεαλισµό και την αναγκαία -ίσως κι άµεση- επικαιρότητα αλλά και την 

προοπτική κάποιων, επιβεβληµένων κάποτε απ' τα πράγµατα, κινήσεων 

κορυφής. 

Αντίθετα, πιστεύω ότι θα πρέπει να µπολιασθεί γόνιµα µε την προβληµατική 

τους και να την αναδείξει ως καταλυτικό στοιχείο ανάδρασης για τις 

πρωτοβουλίες που προγραµµατίζει ν' αναλάβει ο εν σπέρµατι συνασπισµός της 

αριστεράς στο άµεσο µέλλον. 

3. Η προσέγγιση θα πρέπει να επικυρώσει την ειλικρίνεια και το ήθος της, 

απορρίπτοντας τον συναγελασµό των κοινωνικών δυνάµεων της προόδου που 

θέλει να εκφράσει, µε ανύπαρκτα στη συνείδηση του λαού κοµµατίδια 

φιλόδοξων παραγόντων που επιχειρούν την δήθεν "διευρυντική" του 

συνασπισµού αριστερή-προοδευτική καταγραφή τους, µε αντάλλαγµα µια 

εκλόγιµη θέση στο κοινό ψηφοδέλτιο της "µεγάλης  αριστεράς". 

Τέτοιες αρνητικές "διευρύνσεις" αναιρούν στα µάτια των πολιτών την συνεχώς 

"προς απόδειξη" αξιοπιστία της. 

Την ίδια τύχη θα πρέπει να έχουν και τα όσα προκατασκευασµένα κοµµατίδια 

επιβιώνουν λάθρα, τα τελευταία χρόνια, υπενθυµίζοντας µε τον τίτλο τους την 

κάποτε κοινή παλαιοκοµµατική αντίληψη συντηρητικών και προοδευτικών 
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κοµµάτων. Καµµιά κοντόφθαλµη εκλογικίστικη ή πολιτικάντικη σκοπιµότητα 

δεν δικαιολογείται, ιδιαίτερα για µια ανανεωµένη κι αξιόπιστη αριστερά. 

4.  Η προσέγγιση ΚΚΕ-ΕΑΡ θα πρέπει να σηµατοδοτήσει αποφασιστικά την 

θέλησή τους να συµβάλουν στην ριζική ανανέωση κι εξυγίανση του δηµόσιου 

βίου και στη Βουλή, δίνοντας εµπιστοσύνη και σε µη µέλη τους, µε έξωθεν 

καλή µαρτυρία, ικανότητες, ήθος κι αξιοπρέπεια, των οποίων τυχόν εκλογή θα 

πλούτιζε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Χωρίς ο υπογραφόµενος να θεωρεί ότι τα 

πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στη Βουλή, θα µπορούσε εν τούτοις εύκολα να 

επιχειρηµατολογήσει για να µη αναφερθεί σε συγκεκριµένα ονόµατα, ότι άξιοι 

πολίτες που έδωσαν δείγµα γραφής και στάθηκαν όρθιοι ιδιαίτερα στις 

δύσκολες στιγµές του τόπου µας, αν το ήθελαν, θα ήταν αξιόπιστοι 

κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του συνασπισµού της αριστεράς. 

Το δύσκολο βέβαια είναι να πεισθούν τέτοιοι πολίτες, που βρίσκονται µέσα κι 

έξω απ' όλα τα κόµµατα, να συµµετάσχουν σε µια πολιτική διαδικασία που ο 

δικοµµατισµός ευτέλισε και στην όποια ένας ενδεχόµενος, µε τη συµµετοχή και 

της αριστεράς, "τρικοµµατισµός", δεν φαίνεται να µπορεί να δώσει υπόσταση 

και προοπτική στις συγκεκριµένες τουλάχιστον σήµερα συνθήκες. 

5. Ο συνασπισµός της αριστεράς οφείλει να αρθρώσει ένα πειστικό, 

τεκµηριωµένο, σοβαρό κι υπεύθυνο πολιτικό λόγο µακρυά απ' τα φθαρµένα 

παληοµοδίτικα, παλαιοκοµµατικά και νεοπαλαιοκοµµατικά πρότυπα και το 

κυριότερο να τον εναρµονίσει µε συνέχεια και συνέπεια µε τις πράξεις της, 

πέρα απ' τη Βουλή και στα Συνδικάτα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους 

κοινωνικούς φορείς και τα κοινωνικά κινήµατα. 

Ο συνασπισµός της αριστεράς θα πρέπει να θάψει µια για πάντα τη δηµαγωγία, 

το µαξιµαλισµό και την ανευθυνότητα. Θα πρέπει να παντρεύει τη 

δηµιουργικότητα, τη γνώση, τη φαντασία, και την πολύ δουλειά µε την 

αµφισβήτηση του παληού, τη ρήξη και την ανατροπή του. 

Θα πρέπει να αποδείχνει κάθε µέρα, κι όχι βέβαια µόνο µέχρι τις εκλογές, (γιατί 

τότε, µετά απ' αυτές, θα σβήσει οριστικά, ακόµα κι ως "δυνάµει" προοπτική 

στις καρδιές και τις προσδοκίες των πολιτών), ότι ο λόγος κι η πράξη της 

αριστεράς έχουν γερές ρίζες στις καλύτερες παραδόσεις της, ότι έχουν 

ξεπεράσει οριστικά και αµετάκλητα τα οµολογηµένα λάθη της, κι ότι 

εµπνέονται κι αναφέρονται σταθερά στις αξίες και τα ακριβά ιδεώδη της 
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δηµοκρατίας, της διαφάνειας, της άµεσης συµµετοχής, της αυτοδιαχείρισης και 

της κοινωνικής ανασυγκρότησης. 

6. Η "µεγάλη αριστερά" µπορεί να υπάρξει µόνο αν συνειδητοποιήσει βαθειά, ότι 

κανένας πολίτης δεν ανέχεται πια τη χειραγώγηση απ' οπουδήποτε κι αν 

προέρχεται και σε οποιοδήποτε κι οσοδήποτε θεµιτό σκοπό κι αν αποβλέπει. Η 

διαρθρωτική κοινωνική αλλαγή µπορεί να υπάρξει µόνο αν πεισθεί, αν το 

θελήσει κι αν παλέψει γι' αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικά 

χειραφετηµένων, ενεργών, συνειδητών κι υπεύθυνων πολιτών. 

Κανένας πολίτης δεν δέχεται πια να χρησιµοποιείται από κανένα και για κανένα 

σκοπό. 

Κανένας πολίτης δεν µπορεί να περιορισθεί πια στο ρόλο του παθητικού θεατή 

και χειροκροτητή καινούργιων µάγων και προφητών. 

Κανένας πολίτης δεν διατίθεται πια να βαφτίζει το κρέας σε ψάρι, για να 

τηρήσει µια νοµιµότητα που συντηρεί ένα σύστηµα αξιών που καταρρέει. 

Κανένας πολίτης δεν ξεγελιέται πια µε τίποτα. 

Και γι' αυτό βοήθησε αποφασιστικά και τελεσίδικα, τόσο ο κυβερνητικός 

µεταβολισµός του ΠΑΣΟΚ, όσο κι ο σταδιακός µεταµορφισµός του, από 

"δυνάµει" κίνηµα λαού σε παγιωµένο προσωπικό µηχανισµό µε τιµαριωτική 

δοµή και λειτουργία. 

7. Έτσι η "µεγάλη αριστερά" δεν έχει εκ γενετής περιθώρια κινήσεων και 

πρακτικών που έστω και αµυδρά να θυµίζουν τη "θαυµατουργή", "µυθική" και 

"σωτήρια" παρέµβαση µιας φωτισµένης πρωτοπορείας που δρα για λογαριασµό 

κι ερήµην πολλές φορές του λαού. 

Η "µεγάλη αριστερά" πρέπει να µιλήσει το λόγο της αλήθειας, µε σεµνότητα κι 

αυτοκριτική διάθεση. Να προσεγγίσει µε υπευθυνότητα, αναλυτική ικανότητα 

και πολλή δουλειά τα συγκεκριµένα προβλήµατα του τόπου µας και να 

προτείνει λύσεις που συνεπάγονται τον πρωταγωνιστικό ρόλο των πολιτών. Να 

χτίσει µ' άλλα λόγια την ελπίδα και την προοπτική για µια µη αντιστρεπτή 

διέξοδο απ' τη βαθειά κρίση της κοινωνικής και πολιτικής µας ζωής. 

- Αν παρ' ελπίδα, στα µυαλά κάποιων, "µεγάλη αριστερά" σηµαίνει µόνο, 15 ή 20 

ή 30 αντί 11 βουλευτές και γι' αυτό "από καλύτερη θέση" µετεκλογική 

συµµετοχή σ' ένα κυβερνητικό σχήµα, 

- Αν, "συνασπισµός της αριστεράς" σηµαίνει ευκαιρία για πολιτική επιβίωση 

"προσωπικοτήτων" και "κοµµατιδίων" που έπαιξαν συνειδητά το παιχνίδι της 
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εξουσίας, κι όταν βρέθηκαν έξω απ' αυτό, ΚΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ, 

θυµήθηκαν την αριστερά για να την "διευρύνουν" χρησιµοποιώντας την, 

- Αν, οι πρωτεργάτες της προσέγγισης πέσουν στην παγίδα της διπλής γλώσσας 

κι οποιασδήποτε σκοπιµότητας, 

- Αν η αριστερά δεν αποπνέει καθαρότητα, εντιµότητα κι ήθος και δεν εµπνέει µε 

την ειλικρίνειά της, 

Τότε, τουλάχιστον εµάς, τους πολίτες που στεκόµαστε θετικά απέναντι στις 

πρωτοβουλίες σύγκλισής της, χωρίς όµως να είµαστε και να θέλουµε να 

συναγελαστούµε µε τυχόν ευκαιριακούς εταίρους της, επαγγελµατίες της πολιτικής, 

ας µας ξεχάσει. 

Αλλά πιστεύω ότι είναι ήδη αρκετά ανοιχτόµυαλη, ότι έχει αρκετά διδαχθεί απ' τους 

αγώνες και τις θυσίες της, κι απ' την καταλυτική για τις εξελίξεις σηµερινή, 

κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα και ελπίζω ν' αποδείξει την ευαισθησία της 

και σ' αυτή την προβληµατική µε την πράξη της. 

Άλλωστε σύµφωνα µε την πράξη της και θα κριθεί. 

 

      7.12.88  ∆.Ρ. 


