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Μ ε το Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών 
Πολιτικών ΕΝΑ παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο επιλέγοντας να 
αναλύσει ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, τόσο σε ελληνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. 

Το Δελτίο αντιμετωπίζει την έννοια της πολιτικής συγκυρίας εκτατικά, 
επιχειρώντας να διασυνδέσει γεγονότα και συμβάντα της «στιγμής» με 
ευρύτερες συζητήσεις στο χώρο της πολιτικής ανάλυσης και της κοινωνικής 
θεωρίας. Αφετηριακή αρχή του Δελτίου Πολιτικής Συγκυρίας αποτελεί η θέση 
ότι η ελληνική κοινωνία βιώνει μια συνθήκη ενός βαθύ μετασχηματισμού ο 
οποίος αναδιοργανώνει τις κοινωνικές σχέσεις, δίνει χώρο σε νέα πολιτισμικά 
πρότυπα, διαμορφώνει νέα δεδομένα στον πολιτικό ανταγωνισμό, ανασυνθέτει 
συλλογικές ταυτότητες και προσδοκίες. Στη συνάφεια αυτών των μετατοπίσεων 
αναδύονται διαφορετικά πολιτικά σχέδια, σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, τα οποία 
διεκδικούν να αναζητήσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που αναδεικνύει αυτός 
ο υπό εξέλιξη μετασχηματισμός. Είναι αυτονόητο ότι αυτός ο μετασχηματισμός 
εγγράφεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο μετασχηματισμών που ιχνογραφούν την 
εικόνα ενός κόσμου σε ένταση, ρευστότητα και διαρκή κίνηση.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΝΑ, προωθώντας μια αριστερή-προοδευτική-εναλλακτική 
στάση, επιχειρεί να ορίσει τα βασικά πολιτικά επίδικα της συγκυρίας, να 
επισημάνει τις θεματικές γύρω από τις οποίες οργανώνονται συζητήσεις και 
αντιπαραθέσεις στην πολιτική ανάλυση και την κοινωνική θεωρία, να αναδείξει τις 
έννοιες και τους όρους που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, να 
προβεί σε ψύχραιμες αναλύσεις γύρω από εξελίξεις και γεγονότα που συνήθως 
αντιμετωπίζονται εν θερμώ. Στόχος του είναι να διερευνήσει θεωρητικά και 
εμπειρικά τις διανοητικές προϋποθέσεις ενός αριστερού-προοδευτικού-
εναλλακτικού εγχειρήματος με αναφορά πάντοτε στην υπέρβαση της κρίσης, 
αλλά και παράλληλα να προσεγγίσει κριτικά τον τρέχοντα πολιτικό, ιδεολογικό 
και κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων, επισημαίνοντας τις δυνατότητες κα τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται. 
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Το ΕΝΑ εκδίδει το 1ο Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας λίγους μήνες μετά τις 
τρεις εκλογικές διαδικασίες που χαρακτήρισαν το 2019 και μετέβαλαν 
τους πολιτικούς συσχετισμούς που είχαν δημιουργηθεί μετά τον Ιανουάριο 

του 2015.

Έκτοτε, έχει μεσολαβήσει ένας πυκνός δημόσιος διάλογος επί των πολιτικών 
εξελίξεων που ειδικά η αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου κινητοποίησε.

Έχοντας περάσει ικανό διάστημα για την, με την απαραίτητη χρονική απόσταση 
και με συστηματικό τρόπο, προσέγγιση των πολιτικών δρώμενων, το Δελτίο 
Πολιτικής Συγκυρίας #01 επιλέχθηκε να είναι θεματικό. Η θεματική επικέντρωση 
στο εγχείρημα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ συνιστά αναγνώριση της σημασίας 
τόσο από θεωρητικο-πολιτική όσο και από πολιτικο-πρακτική σκοπιά της 
διαδικασίας αφενός για το χώρο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό 
χώρο αφετέρου για το πολιτικό και κομματικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έτερος πόλος του νέου δικομματισμού έχει σε 
μεγάλο βαθμό «κανονικοποιηθεί» μετά τους κλυδωνισμούς του στην περίοδο 
μετά την εκδήλωση της κρίσης του 2010, η σε εξέλιξη διαδικασία που αφορά 
στον ΣΥΡΙΖΑ εύλογα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αναλυτικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Δελτίο Πολιτικής Συγκυρίας #01 το εγχείρημα 
ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζεται μέσα από τρεις μελέτες-αναλύσεις 
που αφορούν στις τρεις διαστάσεις του, την πολιτική-κοινωνική, την οργανωτική-
κομματική και την αξιακή-ιδεολογική. Στις μελέτες-αναλύσεις που ακολουθούν 
δεν διαμορφώνεται «εγχειρίδιο ανασυγκρότησης», τέτοιο δεν υπάρχει. Όμως, 
αναδεικνύονται θεωρητικές προϋποθέσεις, εντοπίζονται εμπειρικά δεδομένα 
και ιχνηλατούνται όρια, αδυναμίες και δυνατότητες. Η πολιτική πρακτική είναι 
εκείνη που καλείται να απαντήσει στις πραγματικές προκλήσεις.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κρίση του 2010 προκάλεσε μια απότομη και βαθιά τομή στο πολιτικό και 
κομματικό σύστημα, εγκαινιάζοντας έναν νέο πολιτικό κύκλο ο οποίος, έστω 
και σε νέα πλέον φάση, ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο, 
διακρίνεται μια περίοδος, μεταξύ 2012 και 2019, η οποία έχει σημαδευτεί από 
την πολιτική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ με τις αρχικές εκλογικές επιτυχίες του 2012 και 
τις διαδοχικές εκλογικές επικρατήσεις το 2014 και το 2015, αλλά και από την 
εκλογική ήττα της 7ης Ιουλίου 2019. Στην πορεία του χρόνου και παράλληλα 
με τις εκλογικές καταγραφές στην επιφάνεια, στη «βάση» διενεργούνταν 
σύνθετες και σε κάθε περίπτωση όχι γραμμικές διεργασίες κοινωνικών και 
πολιτικών ζυμώσεων. Εξετάζοντας την ποιοτική διάσταση των διεργασιών 
αυτών προκύπτουν δεδομένα που η ποσοτική εξέλιξη των πραγμάτων ενίοτε 
υπερκάλυπτε. Μελετώντας αυτά χαρτογραφούνται τάσεις που εν πολλοίς 
«εξηγούν» τόσο την πολιτική άνοδο όσο και την εκλογική ήττα. Για παράδειγμα 
από τη μία φαίνεται ότι, παρά τις επιμέρους δοκιμασίες, ο ΣΥΡΙΖΑ σφυρηλατεί 
με τις ισχυρές διασυνδέσεις με τις λαϊκές τάξεις και την κοινωνική βάση της 
παραδοσιακής Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Από την άλλη, εντοπίζεται μια 
προϊούσα διάρρηξη της σχέσης εκπροσώπησης με τους ελευθεροεπαγγελματίες 
ήδη από το Σεπτέμβριο του 2015, την περίοδο της κυριαρχίας του δηλαδή, 
ενώ η υστέρηση του ΣΥΡΙΖΑ στον αγροτικό πληθυσμό στις εκλογές του 2019 
υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012 στην κοινωνικο-
γεωγραφική εξάπλωσή του πέραν των αστικών κέντρων και των πληθυσμών 
τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 2019 είναι, σε επίπεδο εσωτερικής σύνθεσης της ψήφου, 
ένας «άλλος» ΣΥΡΙΖΑ από το 2009 και ένας αρκετά «διαφορετικός» από τον 
Ιανουάριου του 2015, όταν κατέστη «εθνικό» κόμμα σε όρους εκπροσώπησης. 
Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η σε εξέλιξη ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί 
και από τη δυνατότητά του να επιτύχει παράλληλα τη ζητούμενη σταθερότητα, 
την επιβεβλημένη συνεκτικότητα αλλά και την αναγκαία ελαστικότητα -ώστε να 
μπορεί να είναι δυνητικά πλειοψηφική και προοπτικά ηγεμονική- της κοινωνικής 
συμμαχίας του. Οι εμπειρίες της προηγούμενης περιόδου δεν προδικάζουν το 
μέλλον, αλλά η αξιοποίησή τους είναι κρίσιμη για την επιτυχία, στη βάση της 
στοχοθεσίας που θα οριστεί, του εγχειρήματος.

Παναγιώτης Σκευοφύλαξ
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1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΗΤΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Παναγιώτης Σκευοφύλαξ 1

Ηοικονομική κρίση προκάλεσε μια απότομη και βαθιά τομή στο πολιτικό 
και κομματικό σύστημα, εγκαινιάζοντας έναν νέο πολιτικό κύκλο ο 
οποίος, έστω και σε νέα πλέον φάση, ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Μεταξύ 2012 και 2015, ο για τρεις περίπου δεκαετίες σταθερός και ισχυρός 
δικομματισμός της μεταπολιτευτικής περιόδου, με τις εδραιωμένες κομματικές 
ταυτίσεις και την «κανονικοποιημένη» εναλλαγή στη διακυβέρνηση ανά μία ή 
δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ανατράπηκε και στη θέση του διαμορφώθηκε ένα 
πεδίο αυξημένης ρευστότητας στο έδαφος του οποίου κατέρρευσε ο ένας εκ 
των δύο πυλώνων του δικομματισμού, ενώ ο άλλος διασώθηκε σημειώνοντας, 
όμως, τα ιστορικά χαμηλά του σε εκλογικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον πολιτικό ανταγωνισμό δεν μπορεί να υπάρξει για πολύ κενό εκπροσώπησης, 
ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κομματικός σχηματισμός εκείνος, ο οποίος αξιοποίησε τη 
δυνατότητα που αναδεικνυόταν, διευρύνοντας ο ίδιος τα περιθώρια αυτής της 
δυνατότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 σηματοδότησαν 
την ολοκλήρωση μίας πυκνής, σύνθετης και έντονης –και υπό αυτούς τους 
όρους «εξαιρετικής»- πολιτικής περιόδου, η τυπική ή ορθότερα εμφανής 
έναρξη της οποίας μπορεί να τοποθετηθεί στην επομένη της ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012. Αυτή η περίοδος 
είναι δυνατόν να διακριθεί σε 3  υπο-περιόδους.

Δελτίο Πολιτικής 
Συγκυρίας 

#01

1 Σύμβουλος Στρατηγικής, Πολιτικής και Επικοινωνίας, Γενικός Διευθυντής ΕΝΑ.
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1.1 Μάιος 2012 – Ιούλιος 2019: Οι 3 χρόνοι του ΣΥΡΙΖΑ

Μάιος – Ιούνιος 2012: Η στιγμή της ανατροπής των συσχετισμών

Η πρώτη εκκινεί το Μάιο του 2012 και  ουσιαστικά διαρκεί μέχρι το Μάιο 
του 2014, με σημαντικό σταθμό τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Αν στην 
πρώτη εκλογική διαδικασία, εκείνη της 6ης Μαΐου 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μια, 
απρόσμενη εν πολλοίς, τουλάχιστον με αυτή την ένταση, δυναμική διεκδίκησης 
της κυβερνητικής εξουσίας, μορφοποιώντας πολιτικά «από τα κάτω» διεργασίες 
που έχουν την αφετηρία τους στα τέλη του 2010-αρχές του 2011, στις οιονεί 
«επαναληπτικές» εκλογές του Ιουνίου του ίδιου έτους φάνηκε ικανός όχι να 
διεμβολίσει απλώς, αλλά να αποδιαρθρώσει πλήρως το συναινετικό σύστημα 
δικομματικής εναλλαγής, που είχε εδραιωθεί κατά τη Μεταπολίτευση.

Μάιος 2014 - Σεπτέμβριος 2015: Οι 16 μήνες της τριπλής επιβεβαίωσης 

Η δεύτερη περίοδος εντοπίζεται μεταξύ των ευρωεκλογών του 2014 και των 
εθνικών εκλογών του Ιανουαρίου 2015. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών -αλλά 
και σε ορισμένο βαθμό των αυτοδιοικητικών εκλογών, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε 
κυρίως από τη μία να εκλέξει για πρώτη φορά επικεφαλής της μεγαλύτερης 
και σημαντικότερης σε εκλογικούς όρους Περιφέρειας της χώρας και από την 
άλλη ο υποψήφιός του στο Δήμο Αθηναίων, τον συμβολικά πιο «πολιτικό» στην 
επικράτεια, ηττήθηκε οριακά στο δεύτερο γύρο-  ήταν εκείνο που απάντησε 
στο ερώτημα που απασχολούσε την τότε προηγούμενη διετία, εάν δηλαδή ο 
ΣΥΡΙΖΑ πέρα από αποσταθεροποιητής του παραδοσιακού δικομματισμού, 
αλλά σε κάθε περίπτωση δεύτερος στη σειρά εκλογικής προτίμησης, θα 
ήταν σε θέση να αναδειχθεί πρώτος, υποσκελίζοντας τους αντιπάλους του. 
Η καταφατική απάντηση της 25ης Μαΐου 2014 όχι μόνο επέλυσε την απορία, 
αλλά δημιούργησε και το μομέντουμ εκείνο που σε μεγάλο βαθμό φαινόταν 
να προεξοφλεί το αποτέλεσμα των ερχόμενων, όποτε κι αν γίνονταν, εθνικών 
εκλογών. Η επιλογή, δε, της τότε κυβέρνησης για επίσπευση της εκλογής του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, άρα και του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών, 
οδήγησε σε ένα καθόλα μη αμφισβητήσιμο, εξαιτίας του εύρους της διαφοράς 
ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, εκλογικό αποτέλεσμα.
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Έτσι, λοιπόν, μέσα σε συνθήκες ριζικών ανατροπών, κομματικών αποστοιχίσεων 
και εκλογικών αποευθυγραμμίσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε τρεις διαδοχικές εκλογικές 
νίκες μεταξύ Μαΐου 2014 και Σεπτεμβρίου 2015. Η πρώτη, στις ευρωεκλογές 
του 2014, ήταν σημαντική ακριβώς γιατί ήταν πρωτόγνωρη, με την έννοια ότι 
ένα κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «έκοβε πρώτο το νήμα». Η δεύτερη 
ήταν εμφατική γιατί αφενός αφορούσε σε εθνικές εκλογές και αφετέρου 
κατοχύρωνε μία μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ΝΔ. Η τρίτη ήταν ίσως η 
πλέον καθοριστική, αφού επήλθε μετά -κατ’ άλλους εξαιτίας, κατ’ άλλους 
παρά- το «έντονο» πρώτο επτάμηνο του 2015 και δημιουργούσε προϋποθέσεις 
αδιάκοπης τετραετούς θητείας.

Εάν υποθέσουμε ότι η επικράτηση στις ευρωεκλογές του 2014 συνιστούσε το 
μεγάλο βήμα στην πορεία που ξεκίνησε στις πρώτες εθνικές εκλογές του 2012, η 
εκλογική επιτυχία του Ιανουαρίου 2015 ολοκλήρωσε κατά κάποιον τρόπο αυτήν 
την πορεία, η οποία προέκυψε από την «αναπάντεχη» ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε 
δυνητικά κυβερνητικό κόμμα με τον εκλογικό «σεισμό» του 2012. Με τις εκλογές 
του Ιανουαρίου του 2015 ικανοποιήθηκε το πολύπλευρο και πολυδιάστατο 
αίτημα «αλλαγής» που εμφανίστηκε λίγο μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2010 
και το οποίο έβαινε εντεινόμενο μετά την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου. Με 
την πρώτη θητεία να αντανακλά την πρόθεση για μια «γείωση» της συμβολικής 
διάστασης της «αλλαγής», η οποία επιτεύχθηκε με το αποτέλεσμα της 25ης 
Ιανουαρίου, σε επίπεδο κυβερνητικής πρακτικής, διαμορφώθηκε ένα σύνθετο 
και πολυεπίπεδο περιβάλλον ανταγωνισμών -πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών 
και πολιτισμικών, ανταγωνισμών για την «ηγεμονία» σε τελευταία ανάλυση- τόσο 
εντός του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο 
σε ένα πλαίσιο μεταβλητής γεωμετρίας. 

Παρά τις πολλαπλές, συχνά αντιθετικές, αναγνώσεις των όσων διαμείφθηκαν 
το καλοκαίρι του 2015, εκείνο που δεν αμφισβητείται ως δεδομένο είναι 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, καίτοι απώλεσε ένα σημαντικό -περίπου το ένα τρίτο - τμήμα 
της κοινοβουλευτικής και στελεχιακής δύναμής του, εξασφάλισε, εκ του 
αποτελέσματος, την άνετη ανάδειξη του σε πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές 
του Σεπτεμβρίου και με μια αντίστοιχη άνεση συγκρότησε κυβέρνηση με τον 
κυβερνητικό εταίρο της πρώτης θητείας, τους ΑΝΕΛ. Εάν η υπόθεση ότι οι 
εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ολοκλήρωσαν την «πορεία προς την εξουσία», 
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τότε οι εκλογές του Σεπτεμβρίου σηματοδοτούν χρονικά την έναρξη μιας 
νέας κυβερνητικής περιόδου, ουσιαστικά όμως αποτελούν όχι συνέχεια, αλλά 
«επανεκκίνηση» της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Ενδεχομένως και αυτή η 
«αυθόρμητη» συλλογιστική του εκλογικού σώματος να ήταν καθοριστική για το 
αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου.

Σεπτέμβριος 2015 – Ιούλιος 2019: Εντολή υπό αίρεση, 
άρση της εμπιστοσύνης και ήττα

Η τρίτη περίοδος είναι εκείνη που εκκινεί από την επομένη της 20ης Σεπτεμβρίου 
2015 και λήγει, τέσσερα και πλέον, χρόνια μετά, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2019. Αυτού του τέλους παρεμβλήθηκε η διπλή -για την Ευρωβουλή και την 
Αυτοδιοίκηση- εκλογική διαδικασία της 22ας  Μαΐου 2019, που, με ένα όχι και 
τόσο προσδοκώμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον ως προς την εμφατικότητά 
του, εκλογικό αποτέλεσμα, προοιώνισε, επισπεύδοντάς το, το τέλος του εν 
λόγω κυβερνητικού εγχειρήματος. Τηρουμένων των αναλογιών και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές, οι ευρωεκλογές του 2019, αλλά και οι αυτοδιοικητικές που 
έλαβαν χώρα παράλληλα -καθώς παρά τις ιδιαιτερότητες που πάντα υπάρχουν 
στα της Αυτοδιοίκησης, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε γενικευμένη υποχώρηση από τις 
ήδη ισχνές δυνάμεις που διατηρούσε σε επίπεδο δημοτικών και περιφερειακών 
Αρχών, κατατασσόμενος, μακράν της δεύτερης και με χαώδη διαφορά της 
πρώτης, τρίτη πολιτική δύναμη- υπήρξαν σταθμός αντίστοιχος των ευρωεκλογών 
του 2014 για την εξέλιξη των πραγμάτων, προς την αντίθετη φορά, βέβαια.

Στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, η «κεκτημένη ταχύτητα» από την 
πορεία που ξεκίνησε το Μάιο του 2014 και σημαδεύτηκε από την εκλογική 
επικράτηση του Ιανουαρίου 2015, πορεία που ήταν, από τη σκοπιά του πολιτικού 
χρόνου όχι «μαραθώνιος» αλλά «σπριντ», διαδραμάτισε το ρόλο της ώστε τα 
γεγονότα από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου 2015 να μην έχουν εν τέλει 
ουσιαστική εκλογική επίπτωση. Εντούτοις, εκείνο που μοιάζει ικανό να εξηγήσει 
την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου 
του 2015 είναι ότι η πρώτη θητεία της κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ 
δεν εκλήφθηκε ως «κανονική», αλλά ως μια ειδικών καταστάσεων συνθήκη 
και όπως κι αν αποτιμήθηκαν τα στάδια εξέλιξης και έκβασής της, αυτά δεν 
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θεωρήθηκαν επαρκή για «άρση της εμπιστοσύνης». Με άλλα λόγια, οι εκλογείς 
έδωσαν μία «δεύτερη ευκαιρία» στον ΣΥΡΙΖΑ, μία ψήφο που συνιστούσε «ψήφο 
εμπιστοσύνης», αλλά αυτή τη φορά σε ένα πλαίσιο ουσιωδώς διαφοροποιημένο, 
με σημαντικά άλλους όρους σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015. Ενώ εκείνη η 
πρώτη ψήφος ήταν μία ψήφος «εν λευκώ», μια εντολή «άλλαξέ τα όλα», δηλαδή 
μια εντολή υπεραυξημένης ελπίδας, η ψήφος του Σεπτεμβρίου ήταν μια ψήφος 
«μετρημένων» προσδοκιών, κυρίως όμως μία ψήφος όχι μεγάλων απαιτήσεων, 
αλλά απαιτητική, δηλαδή συνιστούσε μια εντολή σε «περιφρούρηση» με άρρητα 
διατυπωμένη την πρόθεση αναστολής της «εάν» ή «εάν δεν».

Αυτή η διάθεση αποτυπωνόταν σχεδόν εξαρχής και ήταν σχετικά ανεξάρτητη 
από τον πολιτικό ανταγωνισμό, δηλαδή δεν οφειλόταν στην πριμοδότηση 
κάποιας άλλης πολιτικής ή έστω κομματικής εναλλακτικής, αλλά είχε να κάνει 
σχεδόν αποκλειστικά με τη δυνατότητα ή την αδυναμία, αντίστροφα, του 
ΣΥΡΙΖΑ να συμβιβάσει τον ενθουσιασμό που είχε προκαλέσει στο εκλογικό σώμα 
ο Ιανουάριος με τη συγκρατημένη, αλλά χωρίς «περίοδο χάριτος», αναμονή 
μετά τον Ιούλιο του 2015. Ενώ, λοιπόν, ο Ιανουάριος είχε το χαρακτήρα της 
έγκλησης μέσω μιας υπόσχεσης, η προσμονή υλοποίησης της οποίας παρέθετε 
απροϋπόθετη ελευθερία κινήσεων στην κυβέρνηση κι ειδικά στον Πρωθυπουργό, 
ο Σεπτέμβριος είχε το χαρακτήρα της σύμπραξης μέσω ενός «συμβολαίου», 
μιας πράξης δηλαδή «οριοθετημένης» με ρήτρα αποχώρησης του ενός εκ 
των αντισυμβαλλομένων μερών. Όσο σημαντική λοιπόν, από την άποψη των 
περιθωρίων που δημιουργούσε, ήταν η εκλογική επικράτηση του Σεπτεμβρίου 
2015 για τον ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντάς του, όπως αποδείχθηκε, δυνατότητα μίας 
αδιατάρακτης, έστω κι αν κάθε άλλο παρά ανέφελης, τετραετούς κυβερνητικής 
θητείας, άλλο τόσο περιοριστική υπήρξε με όρους πολιτικούς, εξαιτίας της 
«αμφίθυμης» εντολής που έδωσε το εκλογικό σώμα, κάτι που εκ των υστέρων 
αποτυπώθηκε και στους εκλογικούς συσχετισμούς του 2019.

Υπό αυτό το πρίσμα, εύλογα, ήδη από τους πρώτους μήνες μετά την εκλογική 
νίκη του Σεπτεμβρίου, οι περισσότερες, εάν όχι όλες, οι μετρήσεις της 
κοινής γνώμης έδειχναν μια σταδιακή υποχώρηση της αποδοχής τόσο του 
Πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της κυβέρνησης. Εξέλιξη 
παράλληλη των διεργασιών για την εκλογή του νέου προέδρου της ΝΔ, όχι όμως 
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άμεσα συσχετιζόμενη. Από τις αρχές του 2016 κι έκτοτε, ανεξάρτητα από το 
εύρος της απόστασης ανά χρονική περίοδο, διαμορφώθηκε μια διαφορά μεταξύ 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, με τη δεύτερη να εμφανίζεται ότι προηγείται δημοσκοπικά, για 
πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογές του 2014.

Η άμεση ανασυσπείρωση και διεύρυνση της δυνητικής εκλογικής επιρροής 
της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε δοκιμάσει τις αντοχές της την τριετία 
2012-2015, φαίνεται να οφείλεται, κατά μείζονα λόγο στο ότι το δημοψήφισμα 
του Ιουλίου 2015 και οι εντάσεις που αυτό κινητοποίησε, δημιούργησαν το 
γόνιμο έδαφος, ώστε ο κόσμος του «ναι» να συγκροτηθεί σε ένα συμπαγές 
μπλοκ κοινωνικο-πολιτικών δυνάμεων που συγκροτήθηκαν ως «αντι-ΣΥΡΙΖΑ». 
Ταυτόχρονα, διείδαν, βοηθούσης τόσο της αναστάτωσης που προκλήθηκε στις 
εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το χειμώνα του 2015 όσο και των τακτικών 
επιλογών των εσωτερικών μετώπων της ΝΔ, στον Κυριάκο Μητσοτάκη έναν 
αυθεντικό εκφραστή του «αντι-συριζαϊσμού», αλλά και της δυνατότητας να 
ηττηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η συνθήκη επέτρεψε τόσο την αποτελεσματική 
απεύθυνση σε μη παραδοσιακά ακροατήρια όσο και τον επαναπατρισμό 
παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ, οι οποίοι είχαν αποευθυγραμμιστεί, για 
πληθώρα λόγων, στα χρόνια της κρίσης, προκαλώντας έτσι μία εντυπωσιακή 
δυναμική ανασυγκρότησης της ιστορικής παράταξης του συντηρητικού χώρου 
στην Ελλάδα.

1.2 Ποιοτικές διαστάσεις της ψήφου 
στον ΣΥΡΙΖΑ 2012-2019

Το 2012 – Ο ανατρεπτικός ΣΥΡΙΖΑ

Όπως έχει καταδειχθεί2, η εκλογική έκπληξη του ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο του 2012 και 
η περαιτέρω ενίσχυση και κατοχύρωσή του ως του δεύτερου πόλου του νέου, 
μικρού τότε, δικομματισμού, σε επίπεδο εκλογικών μετακινήσεων κατέστη 
εφικτή για δύο λόγους, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενα ότι η κρίση και η 
είσοδος στο καθεστώς των Μνημονίων αποτέλεσαν μια έκτακτη συνθήκη που 

2 Παναγιώτης Κουστένης, «Η εκλογική αναστοίχιση 2012-2015: Από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ» στο 
Γιάννης Μπαλαμπανίδης (επιμ.), ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα εν κινήσει: Από τη διαμαρτυρία στη διακυβέρνηση, 
Αθήνα: Θεμέλιο, 2019, σελ. 45-51.
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πυροδότησε πρωτόγνωρες εξελίξεις. Ο πρώτος και κύριος είναι γιατί υπήρξαν 
δύο κύματα εκλογικών μετατοπίσεων από το ΠΑΣΟΚ (βλ. ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ 
το 2009) προς τον ΣΥΡΙΖΑ ένα πρωτογενές (απευθείας από το ΠΑΣΟΚ στον 
ΣΥΡΙΖΑ το Μάιο) και ένα δευτερογενές (από πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
το 2009, οι οποίοι ψήφισαν άλλα κόμματα το Μάιο, αλλά τον Ιούνιο ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ). Ο δεύτερος είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου πέτυχε, πέρα 
από την προσέλκυση ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ -το οποίο όμως στις εκλογές 
εκείνες απώλεσε σχεδόν το ήμισυ της εκλογικής δύναμής του προς όλα τα 
κόμματα,- να εγκαλέσει αποτελεσματικά ένα σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων 
άλλων σχηματισμών, όλου του φάσματος αν και πρώτιστα του ΚΚΕ, χάρη στους 
οποίους υποσκέλισε σε επίπεδο εκλογικής επίδοσης το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εκλογική 
διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, λίγο μεγαλύτερη του 3,5%, λειτούργησε 
και ως βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του 
ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές του Ιουνίου (διαφορά μεταξύ τους μεγαλύτερη των 14 
μονάδων).

Σε επίπεδο πολιτικής καταγωγής και κομματικής προέλευσης ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, 
αρχικά το Μάιο και σαφώς εντονότερα τον Ιούνιο, κατάφερε να αποσπάσει 
σημαντικά τμήματα της εκλογικής βάσης τόσο του εκφραστή της παραδοσιακής 
Κεντροαριστεράς όσο και του εκφραστή της κομμουνιστικής Αριστεράς, άρα 
των δύο πυλώνων του ευρύτερου χώρου των προοδευτικών δυνάμεων. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να δούμε τη γεωγραφική και κοινωνικο-δημογραφική 
σύνθεση της ψήφου του 2012. 

Στις εκλογές του Μαΐου3 ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τον κύριο όγκο της εκλογικής 
δύναμής του στο Λεκανοπέδιο και σε περιοχές που ιστορικά καταγράφονταν 
ως κεντροαριστερές (Αχαΐα, τμήματα της Κρήτης κ.ά.), κάτι που εντείνεται στις 
εκλογές του Ιουνίου4 με παράλληλη ποσοστιαία ενίσχυση στα αστικά κέντρα 
και γεωγραφική επέκταση (σύνολο της Κρήτης, Μαγνησία, Ιόνιο κ.ά.). Παρά, 
πάντως, τη γεωγραφική εξάπλωση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2012 παραμένει ένα κόμμα των 
αστικών κέντρων, με αυτή την ανισορροπία μεταξύ αυτών και της περιφέρειας 

3 Υπουργείο Εσωτερικών, «Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 6ης Μαΐου 2012» διαθέσιμο στο 
https://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012a/public/index.html#{%22cls%22:%22main%22,%22par
ams%22:{}}
4 Υπουργείο Εσωτερικών, «Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012» διαθέσιμο στο 
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2012b/public/#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}}
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να αποδεικνύεται κρίσιμος παράγοντας για την επικράτηση της ΝΔ, η οποία 
υπερτερούσε στην περιφέρεια. Παρατηρώντας πιο επισταμένα, τη σύνθεση 
της ψήφου στο Λεκανοπέδιο, όπου εκ των πραγμάτων η κοινωνικές εντάσεις 
και οι ταξικές διαιρέσεις είναι πιο ευδιάκριτες και βαθύτερες, διαπιστώνεται ότι 
η ψήφος προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κοινωνκά/ταξικά πολωμένη. Για παράδειγμα, 
τον Ιούνιο 2012, στην παλαιά, πλέον, Β’ Αθηνών, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί της ΝΔ με 
σχεδόν 5%, αν όμως τα αποτελέσματα προσεγγιστούν ανά Δήμο είναι εμφανής 
η σαφής υπεροχή του στις «λαϊκές» περιοχές, που βιώσαν και με πιο άμεσο και 
βαρύ τρόπο τις συνέπειες της κρίσης, έναντι των κατά κανόνα πιο εύπορων –
Βόρειων και Νότιων- προαστίων.

Εάν, προσθετικά στην πολιτική/καταγωγική και κοινωνικο-γεωγραφική σύνθεση 
της ψήφου εστιάσουμε και στην κοινωνικο-δημογραφική, παρατηρείται σαφής 
υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ηλικιακές ομάδες έως 55 ετών, δηλαδή τόσο 
στις νεαρές 18-24 και τις δυναμικές 24-34 και 35-44 όσο και σε εκείνη των 45-
545. Αν η πρώτη είναι εκείνη που εμπειρικά πρωτοστατεί στις αλλαγές, έχοντας 
λιγότερες δεσμεύσεις με τις παραδοσιακές στάσεις πολιτικής συμπεριφοράς 
και οι δυναμικές ομάδες είναι εκείνες που μέσα στην κρίση είδαν απώλεια της 
ευκαιρίας να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους, η ηλικιακή ομάδα των 45-
54 είναι εκείνη που ίσως βίωσε δραματικότερα την κρίση είτε ως απόλυση είτε 
ως κλείσιμο της επιχείρησής τους, χωρίς προοπτική ανάκαμψης. Αντίστροφα ο 
ΣΥΡΙΖΑ υστερεί στις ηλικίες 55-64 και 64+, ο οποίος εμπειρικά είναι οι 
περισσότερες η ευαίσθητες στα εξωτερικά ερεθίσματα σε ό,τι έχει να κάνει με 
την εκλογική συμπεριφορά, διαθέτοντας ισχυρούς ιδεολογικούς και κομματικούς 
δεσμούς.

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο μόρφωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέχει και στους αποφοίτους 
Δευτεροβάθμιας και στους αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ υστερεί 

5 Βλ. Κουστένης, «Η εκλογική αναστοίχιση 2012-2015: Από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ», ο.π. και επίσης 
Christoforos Vernardakis, “The Greek Left in the 2012 Elections: The Return to the Class Vote”, 
Transform!, No. 11, 2012 διαθέσιμο στο https://www.transform-network.net/publications/yearbook/
overview/article/journal-112012/the-greek-left-in-the-2012-elections-the-return-to-the-class-vote/.
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στους αποφοίτους Δημοτικού. Τέλος, ως προς την επαγγελματική ιδιότητα, με 
την εξαίρεση των αγροτών, που συνδέεται με την υστέρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 
περιφέρεια, καθώς και των συνταξιούχων, που συνδέονται με τις ηλικιακές 
κατηγορίες υστέρησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις νοικοκυρές, που εμπειρικά 
κατατάσσονται στις ομάδες που δεν μεταβάλουν εύκολα ή και γρήγορα 
εκλογική συμπεριφορά, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερτερεί σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες 
(μισθωτοί δημόσιου τομέα, μισθωτοί ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
άνεργοι, φοιτητές).

Το «διπλό» 2015: O «εθνικός» ΣΥΡΙΖΑ και ο «νέος» ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου

Από το 2012, όταν εμφανίζονται τα παραπάνω πολιτικο-καταγωγικά, κοινωνικό-
γεωγραφικά και κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα, μέχρι και το Σεπτέμβριο 
του 2015, εμφανίζεται μια σχεδόν ομοιόμορφη τάση ισχυροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ 
σε όλες τις επιμέρους διαστάσεις. Η ισχυροποίηση αυτή συνδυαζόταν με μια 
τάση ομογενοποίησης και έντασης της συνοχής αλλά και σταθεροποίησης της 
εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ η οποία το 2012 ήταν εσωτερικά μη ισορροπημένη 
και εκ των πραγμάτων ασταθής, αφού είχε δοκιμαστεί σε δύο μόνο, μάλιστα, 
διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες.

Έτσι, σε επίπεδο γεωγραφικό, τόσο η επικράτηση του Ιανουαρίου 20156 όσο και 
του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στηρίχθηκε και στην εκλογική διείσδυση του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια, με αποτέλεσμα ο εκλογικός χάρτης, με εξαιρέσεις 
κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, να βαφτεί, κατά το κοινώς 
λεγόμενο, και στις δύο διαδικασίες, «ροζ». Αντίστοιχα, στις ηλικιακές ομάδες
ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε το προβάδισμα σε όλες όσες είχε, και το διεύρυνε και σε 
εκείνη των 55-64, ενώ στο επίπεδο εκπαίδευσης διατήρησε το προβάδισμα στις 
υπόλοιπες κατηγορίες, αποκτώντας το ταυτόχρονα και σε αυτή των αποφοίτων 
Δημοτικού7.

6 Υπουργείο Εσωτερικών, «Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015» διαθέσιμο 
στο http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2015a/v/public/index.html#{%22cls%22:%22main%22,%2
2params%22:{}}
7 Κουστένης, «Η εκλογική αναστοίχιση 2012-2015: Από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ», ο.π., σελ. 51.
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Από την άλλη πλευρά, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, στο επίπεδο 
της επαγγελματικής ιδιότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά για πρώτη φορά το 
προβάδισμα και στους αγρότες και στις νοικοκυρές, υπολειπόμενος μόνο στους 
συνταξιούχους, από τις ομάδες που υστερούσε το 20128. Επίσης, στις ίδιες 
εκλογές διαπιστώνεται μία εξέλιξη, η οποία, όπως φάνηκε θα ήταν σημαντική για 
τη συνέχεια: για πρώτη φορά από το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει την υπεροχή στους 
ελεύθερους επαγγελματίες. Σε μεγάλο βαθμό, η υστέρησή του οφείλεται στη 
διάσταση9  ανάμεσα στην εκλογική συμπεριφορά των ελεύθερων επαγγελματιών 
μη αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των ελεύθερων επαγγελματιών 
αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται και οι 
επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι). Αυτή η διάσταση10, παρατηρείται 
πρώτη φορά σε αυτήν την κατεύθυνση στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, 
χωρίς όμως να θέσει σε αμφισβήτηση την πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην 
επαγγελματική αυτή κατηγορία. Γενικά, όμως, τόσο το ιστορικά υψηλότερο 
ποσοστό σε εθνικές εκλογές που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου 
όσο και το δεύτερο υψηλότερο που έλαβε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, 
αποτύπωναν ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα σε πανελλαδικό επίπεδο σε όλα 
τα επίπεδα -πολιτικό, κοινωνικο-γεωγραφικό και κοινωνικο-δημογραφικό- οπότε 
οι όποιες εσωτερικές ανακατατάξεις και εντάσεις δεν ήταν εύκολα διακριτές ή 
δεν υπήρχε η «πολιτική αναγκαιότητα» εντοπισμού τους.

Σε κάθε περίπτωση, στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, βασιζόμενος 
σε ένα καθολικό ρεύμα επικράτησης, επιτυγχάνει, μέσω εισροών από όλο το 
πολιτικό και κομματικό φάσμα –με ιδιαίτερα ισχυρή την απευθείας εισροή από 
τη ΝΔ- μια σχετική ομογενοποίηση της ψήφου που του προσδίδει χαρακτήρα 
«εθνικού» κόμματος διεκδίκησης της κυβερνητικής εξουσίας. Σε αυτές του 
Σεπτεμβρίου πάλι, ο ΣΥΡΙΖΑ αν και ποσοστιαία σχεδόν εξίσου ισχυρός με τις 
εκλογές του Ιανουαρίου, εμφανίζει, στην πραγματικότητα, στην εσωτερική 
σύνθεση της ψήφου του τρία αξιοσημείωτα και για τη συνέχεια χαρακτηριστικά.11 

8 Στο ίδιο
9 33% στους ε.ε. με μέχρι και λυκειακή εκπαίδευση και 22% στους ε.ε. με εκπαίδευση 
ΑΕΙ/ΤΕΙ (σύνολο στους ε.ε. 28%)
10 Βλ. 37% στους ε.ε. με μέχρι και λυκειακή εκπαίδευση και 30% στους ε.ε. με εκπαίδευση ΑΕΙ/ΤΕΙ 
(σύνολο στους ε.ε. 33%). Βλ. Κουστένης, «Η εκλογική αναστοίχιση 2012-2015: Από το ΠΑΣΟΚ στον 
ΣΥΡΙΖΑ», ο.π., σελ. 51.
11 Στο ίδιο, σελ. 55-59. 
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Πρώτον, παρουσιάζει πολλές απώλειες, σε σχέση με τον Ιανουάριο, προς 
την «αντισυστημική» ψήφο και την αποχή, τις οποίες όμως καταφέρνει να 
εξισορροπήσει από σχεδόν ισόποσες εισροές, οι οποίες όμως, όπως γίνεται 
αντιληπτό, διαφοροποιούν την πολιτικο-ιδεολογική σύνθεσή του, ενώ τον 
«αποξενώνουν» από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2009, αφού από την τότε ισχνή εκλογική 
βάση του «μικρού» ΣΥΡΙΖΑ, η πλειονότητα βρίσκεται εκτός της εκλογικής βάσης 
του «μεγάλου» ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, διαμορφώνεται μια κοινωνικο-δημογραφική 
ένταση, στην οποία εντάσσεται και το εύρημα για την ψήφο των ελεύθερων 
επαγγελματιών. Τρίτον, υπάρχει και μια κοινωνικο-γεωγραφική ένταση, η οποία 
αποτυπώνεται στην εκ νέου ανάδειξη ανισορροπίας μεταξύ «λαϊκών» και 
«εύπορων» προαστίων του Λεκανοπεδίου.

Το 2019: Το «κατώφλι» και η «οροφή»

Οι πολλαπλές εκλογές του 2019, πέρα από τα όσα ειπώθηκαν πρωτύτερα, έχουν 
επιπρόσθετο ενδιαφέρον, γιατί μέσα από τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, 
εν πολλοίς, σκιαγραφούν  ευρύτερα, πέραν δηλαδή της συγκυρίας, όρια και 
δυνατότητες. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ στις μεν ευρωεκλογές δοκίμασε τα όριά του, 
φθάνοντας εν τέλει στο «κατώφλι» του, στις δε εθνικές εκλογές άγγιξε, αν δεν 
ξεπέρασε, το «ταβάνι» της εκλογικής επιρροής του. 

Στις ευρωεκλογές του 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα Exit 
Polls12, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από τη συνολική καθίζησή του -η οποία σε εκλογικούς 
όρους αποδίδεται στο σημαντικό επαναπατρισμό παραδοσιακών ψηφοφόρων 
της ΝΔ που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά και στη γενικευμένη διαρροή 
σε μικρότερο βαθμό προς άλλα κόμματα και κυρίως προς την «έξοδο» (αποχή, 
λευκό/άκυρο)- που τον επανέφερε σε ποσοστά συγκρίσιμα με εκείνα των 
ευρωεκλογών του 2014 -με σημαντική διαφορά, όμως, ότι τότε είχε πρωτεύσει 
ευρισκόμενος σε ανοδικό κύκλο, ενώ τώρα ηττήθηκε σε πορεία απότομης 
πτώσης. Όλα αυτά τα δεδομένα, αποτυπώνουν μια σημαντική αλλοίωση των 
τάσεων που εντοπίζονταν από το 2012 και εντεύθεν. Με την εξαίρεση των 
ανέργων, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε σημαντικά σε σχέση με τη ΝΔ σε όλες τις άλλες 

12 Παναγιώτης Κουστένης, «Ένα απότομα γερασμένο κυβερνητικό κόμμα», Εφημερίδα των Συντακτών, 
2 Ιουνίου 2019.
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κοινωνικο-δημογραφικές κατηγορίες, είτε επρόκειτο για ηλικιακές ομάδες είτε για 
κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες είτε για επίπεδο εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά 
τη δική του ταυτότητα ψήφου, οι εκλογικές κορυφές του εντοπίζονται, πέραν των 
ανέργων, στις ηλικιακές κατηγορίες 55-64 και 65+, στο εκπαιδευτικό επίπεδο 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους συνταξιούχους και τις νοικοκυρές. 
Δηλαδή, σε ένα κατά βάση οικονομικά ανενεργό και ηλικιακά γερασμένο σώμα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ της 25ης Μαΐου 2019 είναι ένας «παθητικός» ΣΥΡΙΖΑ, σε πλήρη 
αντίθεση με τον «δυναμικό» ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2012-2015.

Σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ η υπεροχή στους ανέργους και τις «λαϊκές» περιοχές του 
Λεκανοπεδίου -το οποίο συνολικά έχει αποσπάσει η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ- είναι 
τα χαρακτηριστικά εκείνα που «διασώθηκαν» από τον ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου 
2015. Ήταν τα χαρακτηριστικά μιας κάποιας κοινωνικής πόλωσης στην 
εσωτερική διάρθρωση της ψήφου, με τα καθαρά και ποσοστιαία μεγέθη τους 
βέβαια να ακολουθούν τη γενική τάση υποχώρησης. Η συνολική επίδοση του 
ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές 2019 και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψήφου του, 
επανέφεραν ερωτήματα σχετικά με το βαθμό σταθεροποίησης της εκλογικής 
βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το βαθμό εσωτερικής ομοιογένειας/συνοχής 
της.

Οι εθνικές εκλογές του Ιουλίου, παραδόξως ή μη, παρά τη μεγάλη και άνετη 
επικράτηση της ΝΔ με αυτοδυναμία, μετέβαλαν, τηρουμένων των αναλογιών 
και των μειωμένων προσδοκιών, θεαματικά τόσο την ποσοστιαία εκλογική 
επίδοση όσο και την ποιότητά της. Με υψηλή συσπείρωση σε σύγκριση με το 
Μάιο και εισροές από όλο το φάσμα, αλλά κυρίως από την Κεντροαριστερά και 
«αριστερότερα», ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ένα ποσοστό που τον εδραιώνει ως τον 
έναν εκ των δύο πόλων του, ενισχυμένου πια, δικομματισμού, ενώ με αναλογία 
σχεδόν 1.34/1 έναντι του ΚΙΝΑΛ, τον καθιστά αυτό, που φάνηκε ότι επιτύγχανε 
στις εκλογές του Μαΐου και κυρίως Ιουνίου 2012, να αναδειχθεί σε πολιτικό 
εκφραστή της κοινωνικής βάσης της παραδοσιακής Κεντροαριστεράς. Αυτό το 
στοιχείο ενισχύεται και από το ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του της 7ης 
Ιουλίου αποφάσισε να τον υπερψηφίσει μετά τις ευρωεκλογές. Εύλογη υπόθεση 
θα ήταν ότι αυτό συνέβη ακριβώς γιατί υπήρξε αποτελεσματική έγκληση του 
εκλογικού σώματος στη βάση της παραδοσιακής διαιρετικής τομής Αριστερά-
Δεξιά, ενδεχομένως πρόσθετα φορτισμένης από τις εγχώριες αναπαραστάσεις 
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του κεντροαριστερού ακροατηρίου σε ό,τι αφορά τόσο τη ΝΔ όσο και ειδικότερα 
τη συγκεκριμένη ηγεσία της.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους διαστάσεις της ψήφου13, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο 
ανέκαμψε αλλά ανέκτησε την υπεροχή στις ηλικιακές ομάδες 17-24 και 25-34, 
στις νεότερες δηλαδή ηλικίες, με την πρώτη ομάδα να είναι πολιτισμικά/πολιτικά 
δυναμική και τη δεύτερη κοινωνικο-οικονομικά. Παράλληλα, βέβαια, υστέρησε 
σημαντικά στις ηλικιακές ομάδες 35-44 και 45-54, που είναι εκείνες που κατά 
βάση βρίσκονται στη φάση της επαγγελματικής ανέλιξης ή και εδραίωσης.

Σε κοινωνικο-επαγγελματικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ανακάμπτει σε όλες 
τις κατηγορίες σε σχέση με τις ευρωεκλογές του Μαΐου, επιτυγχάνει όμως την 
υπέρβαση της ΝΔ, πέραν επί των ανέργων –όπως συνέβη και τότε, σε εκείνες 
των μισθωτών του δημοσίου τομέα και των φοιτητών, κάτι που σχετίζεται με 
την ιδεολογική ένταση που προξενούσε η στάση της ΝΔ για το Δημόσιο και η 
επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις ηλικίες 17-24 αντίστοιχα. Σε σχέση με τον εθνικό 
μέσο όρο του, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφάνισε υπεροχή στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, 
το οποίο υποδηλώνει κοινωνική διάσταση της ψήφου, αλλά και στις νοικοκυρές, 
που υποδηλώνει τη διαμόρφωση μιας σχετικά σταθερής σχέσης, αν τη δούμε 
στην εξέλιξη του χρόνου από το 2012. Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ υστερεί του εθνικού 
μ.ο., όπως και της ΝΔ προφανώς, στους αγρότες, το οποίο συνδυάζεται με τη 
συνολική υστέρησή του στην περιφέρεια, στους ελεύθερους επαγγελματίες, 
κάτι που φανερώνει μία σταθερή τάση διάρρηξης της σχέσης του με την εν 
λόγω κατηγορία από το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά και στους συνταξιούχους, 
που όμως ήταν ανέκαθεν έτσι.

13 Παναγιώτης Κουστένης, «Η εκλογική ταλάντωση του ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές εκλογές του 2019», 
Ενθέματα της Κυριακάτικής Αυγής, 14 Ιουλίου 2019. 



 19
Δελτίο Πολιτικής 

Συγκυρίας 
#01

1.3 Μετά την 7η Ιουλίου: Πολιτικές και κοινωνικές 
προϋποθέσεις της ανάκαμψης

Η ήττα της 7ης Ιουλίου -μαζί με αυτή της 25ης Μαΐου- δεν σηματοδότησε, για 
τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο ένα τέλος εποχής σε ό,τι αφορά την εκλογική δυναμική του, 
καθώς έπειτα από πέντε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις κάθε είδους, στις 
οποίες είτε ως δεύτερος αρχικά είτε ως πρώτος στη συνέχεια εκλαμβανόταν 
ως νικητής, αλλά και σε ό,τι αφορά τόσο το πολιτικό πρόταγμά του όσο και τις 
κοινωνικές προϋποθέσεις πλειοψηφικής υποστήριξής του. Ως προς το πολιτικό 
πρόταγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ κυριάρχησε θέτοντας, ως καθοριστικό κάθε άλλου στόχο 
του, τον τερματισμό του καθεστώτος των Μνημονίων. Επιτυγχάνοντάς το στόχο 
αυτό τον Αύγουστο του 2018, υπό μία έννοια υπήρξε «θύμα της επιτυχίας του», 
αφού έκτοτε δεν φάνηκε ικανός να αναδείξει μια τόσο σαφή και συνεκτική 
πρόταση για τη μετά τα Μνημόνια εποχή, σε αντίθεση με τη ΝΔ και τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη που, πέρα από αξιολογικές κρίσεις, με το σύνθημα «λιγότεροι φόροι, 
μεγαλύτερη ανάπτυξη, καλύτερες δουλειές», εγκάλεσε αποτελεσματικά την 
πλειοψηφία, πείθοντας ότι διαθέτει μια πρόταση καθολικής ευημερίας για το 
μετά τα μνημόνια πλαίσιο. Ως προς τις κοινωνικές προϋποθέσεις υποστήριξης 
της πολιτικής πρότασής του, ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε αυτή την επταετία από το 2012 
κι έπειτα (ανα)συγκροτεί την κοινωνική συμμαχία του, σε μια διαδικασία που 
είναι σε εξέλιξη κι αυτός είναι ο κύριος λόγος που θεωρείται ότι και ο πολιτικός 
και κομματικός κύκλος, που άνοιξε με ξέσπασμα της κρίσης, δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί, παρότι ολοκληρώθηκε μία φάση του κι έχουμε περάσει στην 
επόμενη.

Από το 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ γνώρισε μια γραμμική 
εξέλιξη της εκλογικής του επιρροής και μια θετική προς την εξισορρόπηση 
και την ομογενοποίηση, εξέλιξη της εσωτερικής σύνθεσης της ψήφου του, 
με αποκορύφωμα τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου που του προσέδωσαν 
χαρακτηριστικά «εθνικού» κόμματος. Βέβαια, η πυκνότητα του πολιτικού χρόνου 
και το σύντομο του φυσικού χρόνου από το 2012 επέτρεπαν τη διερώτηση σε 
σχέση με τη σταθερότητα και τη συνεκτικότητα της εκλογικής βάσης του. Οι 
εκλογές του Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της ποσοστιαίας επίδοσης, συγκάλυψαν εν 
πολλοίς τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν. Έτσι, η σταθερότητα 
ως προς τη δυνατότητα εκλογικής νίκης απαντήθηκε καταφατικά, έστω κι 
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αν μεσολάβησαν απόλυτα αποσταθεροποιητικά γεγονότα από τον Ιανουάριο 
του ίδιους έτους, όμως η ψήφος εσωτερικά αποδείχθηκε σχετικά ασταθής, 
αφού προέκυψε μεγάλη ανανέωση του εκλογικού ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ. 
Παράλληλα, ο Σεπτέμβριος κατέδειξε ρωγμές στο «εθνικό» ακροατήριο και 
ανέδειξε εκ νέου στοιχεία κοινωνικής πόλωσης στους εκλογείς του ΣΥΡΙΖΑ, τα 
οποία όμως λόγω της εμφατικής και άνετης εκλογικής επικράτησης δεν έλαβαν 
την αναμενόμενη προσοχή.

Περνώντας στο Μάιο του 2019 και χωρίς να έχουν μεσολαβήσει άλλες 
εκλογικές αναμετρήσεις, το αποτέλεσμα εύλογα προκάλεσε έντονη συζήτηση 
ακόμη και για τη βιωσιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Το εκλογικό ποσοστό per se δεν ήταν 
απογοητευτικό, ήταν όμως απογοητευτικό σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν 
διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ποσοστού του αποτύπωναν έναν σκληρό πυρήνα εκλογικής βάσης, μάλιστα 
αυτοτοποθετούμενου «αριστερότερα» του ίδιου του κόμματος, με δυσκολίες 
απεύθυνσης σε ένα ευρύτερο κοινό. Ενώ ο Μάιος φανέρωσε τις αδυναμίες, 
ο Ιούλιος αποκάλυψε τις δυνατότητες και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εμφανίζεται 
ως ο φορέας που συσπειρώνει πλειοψηφικά τόσο ηλικιακά δυναμικά στρώματα 
όσο και στρώματα με σαφές κοινωνικό πρόσημο σε μια πολιτικά «προοδευτική» 
κατεύθυνση. 

Παρά την ήττα του, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην -ευνοϊκή από τη μία, 
αλλά κι επικίνδυνη- θέση που τον κατέταξε το εκλογικό αποτέλεσμα της 7ης 
Ιουλίου, καθώς το ποσοστό που έλαβε, ειδικά μετά την «ηχηρή» αποτυχία 
στις εκλογές της 25ης Μαΐου, ναι μεν του στέρησε τη δυνατότητα ανανέωσης 
της κυβερνητικής θητείας του, αλλά από τη μία τον εδραίωσε ως έναν εκ των 
πόλων του σημερινού δικομματισμού, ενώ από την άλλη σε ποσοστιαία βάση 
συνιστά μία από τις «καλύτερες» εκλογικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κοντινή στην 
καλύτερή του, εκείνη της 25ης Ιανουαρίου 2015. Αυτή η συνθήκη είναι ευνοϊκή, 
αφού υποδηλώνει όχι μόνο αντοχές αλλά και σημαντικές δυνατότητες, όμως και 
επικίνδυνη παράλληλα, αφού κάτω από το «χαλί» αυτής της εκλογικής επίδοσης 
είναι πιθανό να κρυφτούν, εάν δεν υπάρξει αναστοχαστική προσέγγιση, οι αιτίες 
που οδήγησαν στην ήττα.
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Κατά έναν τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα επιστρέφει στο 2012, δηλαδή στη θέση 
της κοινοβουλευτικά ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά μέσα από την 
αντίστροφη διεργασία –τότε ήταν η αναπάντεχη εκτίναξη που προξενούσε 
ενθουσιασμό για το μέλλον, τώρα είναι η εν τέλει αποφυγή «των χειρότερων» 
που συντηρεί τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Πλέον είναι υποχρεωμένος να 
λειτουργήσει μέσα σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο εκλογικών, αλλά κυρίως 
πολιτικών συσχετισμών σε σχέση με το 2012, αφού η τότε πρωτοκαθεδρία της 
ΝΔ ήταν επισφαλής και σε καμία περίπτωση δεν αποτύπωνε κυριαρχία των ιδεών 
της, ενώ στον παρόντα χρόνο η πρωτοκαθεδρία της ΝΔ δείχνει να μην αποτελεί 
αντικείμενο αμφισβήτησης, την ώρα που οι ιδέες της μάλιστα εμφανίζουν ευρεία 
διάχυση και βαθιά επιδραστικότητα, ούσες όχι ηγεμονικές μεν, αλλά σίγουρα 
κυρίαρχες στη συγκυρία.

Με την διάκριση Μνημόνιο-αντιμνημόνιο να έχει παρέλθει και τη διαιρετική τομή 
Αριστερά-Δεξιά να επανέρχεται με τους όρους του παρόντος στο προσκήνιο, η  
ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ εκ των πραγμάτων θα περάσει, επιτυχώς ή όχι, από τη 
δυνατότητά του να φέρει εις πέρας δύο παράλληλες και αλληλοτροφοδοτούμενες 
διαδικασίες, εκείνη της ανασυγκρότησης του πολιτικού/προγραμματικού 
λόγου του και εκείνης της ανασυγκρότησης, με όρους μεταμνημονιακούς, της 
κοινωνικής συμμαχίας του. Από αυτή την άσκηση, που θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 
βαθμό από την οργανωτική ανασυγκρότησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιτύχει ή όχι 
να εγκαλέσει, προοπτικά με ηγεμονικό τρόπο, σε μια προοδευτική κοινωνική 
πλειοψηφία. Καθώς εγχειρίδια τέτοιων ασκήσεων δεν υπάρχουν, ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα πρέπει αναστοχαστικά να μελετήσει τις ποσοτικές και κυρίως ποιοτικές 
διαστάσεις της εξέλιξής του αυτά τα χρόνια, ώστε να εδραιώσει με όρους 
μέλλοντος την κυριαρχία του -σε επίπεδο πολιτικό/ιδεολογικό, κοινωνικο-
γεωγραφικό και κοινωνικο-δημογραφικό- εκεί όπου έχει δείξει διαχρονικές 
αντοχές, με τρόπο όμως που «ανοικτό» που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις, 
ώστε τα ισχυρά στηρίγματά του να καταστούν προωθητικές γέφυρες και προς 
άλλα ακροατήρια και όχι με τρόπο «κλειστό» με κίνδυνο αυτά να γίνουν αμυντικά 
οχυρά. Σε κάθε περίπτωση, μόνο το αποτέλεσμα, θεωρώντας δεδομένο όμως 
ότι προηγουμένως θα έχει προσδιοριστεί η επιδίωξη, θα πιστοποιήσει την 
«ορθότητα» των χειρισμών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το εγχείρημα της διεύρυνσης και της οργανωτικής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά αντίθετα αντίστοιχες προσπάθειες έχουν 
λάβει χώρα και σε άλλα κόμματα. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ότι αυτό το εγχείρημα λαμβάνει χώρα μετά από μια σχεδόν πλήρη κυβερνητική 
θητεία και μία μεγάλη εκλογική ήττα. Ο πλούτος των απόψεων γύρω από το 
πού πρέπει να κινηθεί αυτό το εγχείρημα της διεύρυνσης/ανασυγκρότησης, 
επιβάλλει τον προσδιορισμό των λόγων που καθιστούν απαραίτητη αυτήν 
τη διαδικασία, αλλά και των διαστάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
να παραχθεί το επιθυμητό και αναγκαίο αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος του 
κειμένου η έμφαση θα δοθεί στο γιατί μιας οργανωτικής διεύρυνσης, όπου 
θα επισημανθεί η συμβολή της στην αναβάθμιση του κόμματος ως εκλογικού 
μηχανισμού, στην ενδυνάμωσή του ως φορέα κοινωνικής εκπροσώπησης, στην 
ενίσχυση της κομματικής συμμετοχής και στην ανάδειξη του σε πραγματικό 
μηχανισμό άσκησης εξουσίας. Το δεύτερο μέρος του κειμένου θα επικεντρωθεί 
στην ποιοτική πλευρά της διεύρυνσης/ανασυγκρότησης, θα απαντήσει δηλαδή 
στο κρίσιμο ερώτημα του τι κόμμα και με ποιες διαδικασίες θα εμπλέξει 
συλλογικά τα νέα μέλη που θα στρατολογηθούν. Εδώ θα γίνει λόγος για τα 
διαφορετικά επίπεδα κομματικής συμμετοχής (μέλη, υποστηρικτές, εκλογείς), 
για την ενίσχυση και κατοχύρωση της συλλογικής λειτουργίας του υπό διεύρυνση 
κόμματος και για τις μορφές γείωσης του κόμματος στο κοινωνικό πεδίο. Βασική 
θέση του παρόντος κειμένου είναι ότι ο τρόπος μιας οργανωτικής διεύρυνσης/
ανασυγκρότησης δεν είναι απλά ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά αντίθετα συνδέεται 
άρρηκτα με τη στρατηγική του κόμματος και επιδρά καταλυτικά στην πολιτικο 
οργανωτική φυσιογνωμία του, καθώς και στις ιδεολογικές του σχηματοποιήσεις.

Κώστας Ελευθερίου
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2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Κώστας Ελευθερίου1

Τ ο 1925 ο Κλοντ Λεβί-Στρος, μετέπειτα ένας από τους κορυφαίους 
ανθρωπολόγους του 20ου αιώνα, γίνεται ως μαθητής λυκείου μέλος 
του SFIO, του μεσοπολεμικού γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος, στην 

οργάνωση του 16ου Διαμερίσματος του Παρισιού. Δέκα χρόνια μετά, ο Λεβί-
Στρος διδάσκει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία 
και βρίσκεται εκτός Γαλλίας κατά την περίοδο της κυβέρνησης του «Λαϊκού 
Μετώπου» σοσιαλιστών, ριζοσπαστών και κομμουνιστών (1936-1938). Το 1937 
επιστρέφει για διακοπές στη Γαλλία και επισκέπτεται την παλιά του οργάνωση. 
Η εντύπωση που ανακαλεί αρκετές δεκαετίες αργότερα είναι η ακόλουθη: «… 
Είχε αλλάξει πολύ, έγινε ξαφνικά ένας από τους προθάλαμους της εξουσίας και 
αντί για μια δεκαπενταριά αγνούς ανθρώπους που είχα γνωρίσει εκεί κάμποσο 
χρόνια πριν, βρήκα διακόσια ή τριακόσια άτομα, όχι ολότελα αγνά. Ο αρριβισμός, 
η επιδίωξη της καριέρας ήταν έκδηλα. Ομολογώ πως τότε η απογοήτευσή μου 
αυξήθηκε σαφώς…»2. To 1925, που στρατολογήθηκε ο Λεβί-Στρος στο κόμμα, 
τo SFIO είχε 111.276 μέλη (77.008 ενεργά) και το 1937 286.604 μέλη (206.416 
ενεργά). Στη διετία 1936-1937, στη διάρκεια της κυβέρνησης του «Λαϊκού 
Μετώπου», εγγράφονται στο κόμμα περίπου 200.000 νέα μέλη3. Αντίστοιχα, 
στις εκλογές του 1924, όπου το SFIO συμμετείχε στο συνασπισμό του «Καρτέλ 
της Αριστεράς», το κόμμα έλαβε 1.814.000 ψήφους. Στις εκλογές του 1936, 
όπου συμμετείχε στο συνασπισμό του «Λαϊκού Μετώπου» έλαβε 1.955.306 
ψήφους4.

1 Δρ. Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονιστής Ομάδας Ανάλυσης Πολιτικής Συγκυρίας 
ΕΝΑ. 
2 «Claude Lévi-Strauss : η συνέντευξη της ζωής του», Lifo.gr, 24 Αυγούστου 2019 διαθέσιμο στο: 
https://www.lifo.gr/articles/sunenteukseis_articles/157681/claude-levi-strauss-i-synenteyksi-tis-zois-
toy
3 B.D. Graham, Choice and Democratic Order: The French Socialist Party, 1937-1950, Cambridge, 
New York: Cambridge University Press, 1994, σελ. 46-47
4 Dieter Nohlen, «France» στο D. Nohlen & P. Stover (eds), Elections in Europe: A Data Handbook, 
Baden-Baden: Nomos, σελ. 692.
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Για τον Λεβί-Στρος η οργάνωσή του είχε αλλάξει ριζικά: η μαζική διεύρυνση 
της σύνθεσής της είχε χαλαρώσει τις παλιότερες ιδεολογικές δεσμεύσεις, η 
παρουσία στην κυβέρνηση είχε συγκεντρώσει άτομα που την έβλεπαν ως μέσο 
εισόδου τους στο κράτος, είχε χαθεί το κλίμα μιας συλλογικής προσπάθειας για 
το σοσιαλισμό – έτσι όπως τον κατανοούσε τουλάχιστον το SFIO. Η αίσθησή του 
ήταν καταρχάς σωστή: η κυβερνητική ανέλιξη μετέβαλε και τις στοχοθετήσεις 
της κομματικής οργάνωσης (αυτό ισχύει παντού). Ωστόσο το SFIO είχε υπάρξει 
μέρος ενός κυβερνητικού συνασπισμού και στο παρελθόν (1924-1926, 1932-
1933), έστω και αν δεν συμμετείχε με υπουργούς στις κυβερνήσεις. Επίσης, το 
πείραμα της συνύπαρξης με τους κομμουνιστές σε μια κυβέρνηση που είχε σαν 
άμεσο στόχο το να αποτραπεί η άνοδος του φασισμού στη Γαλλία, πιθανότατα 
να λειτουργούσε και σαν κίνητρο μαζικοποίησης σε μια εποχή ισχυρών πολιτικών 
διακυβευμάτων. Ενδεχομένως, για τον Λεβί-Στρος το σημαντικό να ήταν η 
απώλεια του νοσταλγικού τόπου της ρομαντικής και ανιδιοτελούς πολιτικής 
δράσης, η οποία μια δεκαετία αργότερα έδωσε τη θέση της στις καθημερινές 
αναγκαιότητες, στους περιορισμούς, στον κυνισμό και στην τάση ενσωμάτωσης 
που συνοδεύουν τη διαχείριση του κράτους.  

Η συζήτηση για τη «διεύρυνση», τον «μετασχηματισμό», την «επανίδρυση» ή και 
την «ανασυγκρότηση» του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει διαφορετικές απόψεις κυρίως 
γύρω από τον προσανατολισμό της κυοφορούμενης αλλαγής στο κόμμα και 
στην οργάνωσή του. Κάθε όρος που χρησιμοποιείται στον δημόσιο διάλογο έχει 
διαφορετικές σημάνσεις και καθορίζει ένα διαφορετικό βάθος στις υπό συζήτηση 
μεταβολές. Η «διεύρυνση» έχει μία καθαρά ποσοτική διάσταση και είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τον προβαλλόμενο αριθμητικό στόχο, χωρίς να υποδηλώνει 
per se το πώς επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Ο «μετασχηματισμός» περικλείει 
ποιοτικές και ποσοτικές επιδιώξεις και επί της ουσίας υπαινίσσεται και κάποια 
δομική αλλαγή – τόσο στο κόμμα όσο και στη βάση του – που σημαίνει ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει επιστροφή σε κάποια πρότερη κατάσταση. Η «επανίδρυση» 
σημαίνει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού υποκειμένου και η «ανασυγκρότηση» 
αναφέρεται στην επανένωση προηγούμενων αποδιοργανωμένων στοιχείων 
προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Όλοι αυτοί οι όροι προϋποθέτουν ότι ένα 
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πολιτικό υποκείμενο βρίσκεται σε κρίση ή ότι τελοσπάντων προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει ένα συνειδητοποιημένο πρόβλημα και ως εκ τούτου μεθοδεύει 
συλλογικά την υπέρβασή του. Σε γενικές γραμμές τα πολιτικά κόμματα είναι 
συντηρητικές οργανώσεις και ανθίστανται στις αλλαγές. Πρέπει, επομένως, για 
να είναι βιώσιμη μια αλλαγή το rationale της να είναι σαφές και συνεκτικό και 
το όλο εγχείρημα της αλλαγής να γειώνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κομματικής οργάνωσης.

2.1 Γιατί πρέπει να γίνει η διεύρυνση;

Γιατί πρέπει να υπάρξει η «αντιστοίχιση» του «κοινωνικού» με τον «κομματικό» 
ΣΥΡΙΖΑ – έτσι όπως καταγράφεται στα πρόσφατα κομματικά του κείμενα. Το 
ερώτημα αυτό φαίνεται πως έχει μια εύκολη απάντηση, ωστόσο αυτή η απάντηση 
σε μια εποχή βαθιάς απαξίωσης των πολιτικών κομμάτων, έχει άμεση συσχέτιση 
και με την ποιότητα της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να διευρύνει την κομματική 
του βάση ο ΣΥΡΙΖΑ; Και γιατί πρέπει να διευρύνει την κομματική του βάση το 
οποιοδήποτε κόμμα; Επί της ουσίας, ο προβληματισμός που θα αναπτύξουμε, 
σε ορισμένες πλευρές του, θα μπορούσε να γενικευθεί και στα περισσότερα 
κόμματα. 

Πρώτον, διότι θα τον αναβαθμίσει ως εκλογικό μηχανισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε 
εξαιρετικά επιτυχημένος σε συνεχόμενες εκλογές από το 2012 έως και το 2015, 
εξακολουθώντας να κινείται σε επίπεδο μελών του πάλαι ποτέ Συνασπισμού και 
έχοντας μια έντονη εσωκομματική ετερότητα. Ωστόσο από το 2012 έως και το 
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ώθηση από ένα μαζικό αντιμνημονιακό μέτωπο, το οποίο 
διαμόρφωνε για τον ίδιο μια έντονη δυναμική εξουσίας και μια ευρεία κοινωνική 
αποδοχή. Από το καλοκαίρι του 2015 αυτό το αντιμνημονιακό μέτωπο εκ των 
πραγμάτων αποδιαρθρώθηκε ή τουλάχιστον περιορίστηκε σε επίπεδο ρητορικών 
εγκλήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να βρει νέους τρόπους για να διαμορφώσει 
το περιεχόμενο ενός νέου μετώπου (παλιό/νέο, αριστερά/δεξιά, αντιδεξιά/
δεξιά), αλλά απ’ ό,τι φάνηκε κατόρθωσε μόνο να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, 
έπειτα από το πολύ αρνητικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, έχοντας απέναντι 
του ένα πολύ ισχυρό μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που τελικά 
επέτυχε μια ισχυρή εκλογική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διαθέτοντας τη 
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συντριπτική υποστήριξη των ιδιωτικών ΜΜΕ. Προκύπτει ως αναγκαιότητα, σε 
αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικές δυνάμεις που ευθυγραμμίστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στις βουλευτικές εκλογές του 2019, να αναβαθμιστούν σε κάτι παραπάνω 
από εκλογείς του κόμματος και να εισφέρουν με τη φυσική τους παρουσία και 
συμμετοχή στην υπέρβαση του ορίου των εκλογών του 2019, το οποίο δείχνει 
να είναι και το ανώτατο όριο της πραγματικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή 
τη συγκυρία. Δεδομένης, της αξιοσημείωτης επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ σε νεανικές 
ψήφους, η διεύρυνση θα έχει χαρακτήρα ανανέωσης, αλλά και βελτίωσης της 
κινητοποιητικής του δυνατότητας.

Δεύτερον, θα τον ενδυναμώσει ως φορέα κοινωνικής εκπροσώπησης. Αυτό 
έχει δύο διαστάσεις: η πρώτη διάσταση αφορά στην παγίωση της σχέσης 
εκπροσώπησης που διαμορφώθηκε στις εκλογές του 2019. Τα μέτωπα 
διαμορφώνονται στη βάση κοινωνικών συμμαχιών, οι οποίες συγκροτούν το 
πλαίσιο των πολιτικών συγκλίσεων. Η αντίθετη φορά, συνήθως, δημιουργεί 
ασταθείς και μεταβαλλόμενες συμμαχίες, οι οποίες δεν έχουν βάθος και είναι 
γειωμένες στη βραχεία πολιτική συγκυρία. Τα κοινωνικο-ταξικά χαρακτηριστικά 
της ψήφου προς τον ΣΥΡΙΖΑ5 υποδεικνύουν μία κατεύθυνση προς τη συγκρότηση 
κοινωνικής συμμαχίας, η οποία θα μπορέσει να αποκτήσει συνοχή και συνέχεια 
μόνο αν ένα αντιπροσωπευτικό της μέρος ενταχθεί στο κόμμα και στον 
οργανωμένο του περίγυρο. Η δεύτερη διάσταση αφορά στην απομάκρυνση του 
κόμματος από μία λογική «ανάθεσης». Στον ΣΥΡΙΖΑ με έναν έμμεσο τρόπο 
φαίνεται πως επικρατεί μια «πρωτοποριακή» λογική, το κόμμα και η ελίτ του 
εμφανίζονται ως αριστεροί «πληρεξούσιοι» μιας ευρείας εκλογικής βάσης, για 
την οποία θεωρούν ότι κινείται δεξιότερα της δικής τους πολιτικής αντίληψης. 
Αυτό δεν ισχύει για πολλούς λόγους. Ο ένας, που μας αφορά στο παρόν κείμενο, 
έγκειται στο ότι στην περίοδο της κρίσης υπήρξε μια ριζοσπαστικοποίηση προς τα 
αριστερά πολλών «κεντροαριστερών» ψηφοφόρων αλλά και πρώην μελών του 
ΠΑΣΟΚ, σε πολλούς από τους οποίους, σχηματικά μιλώντας, δεν «επετράπη» 
να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι ρητορικά 
αρνείται τη λογική της «ανάθεσης», λειτουργεί εξ αντικειμένου, λόγω της πολύ 
χαμηλής οργανωτικής του πυκνότητας (ποσοστό των μελών επί των ψηφοφόρων 
του κόμματος), με μια τέτοια λογική, στο βαθμό που δεν υπάρχει μια ισχυρή 
κομματική βάση που να επικυρώνει ή να ελέγχει τις αποφάσεις της κομματικής 

5 Παναγιώτης Κουστένης, «Η εκλογική ταλάντωση του ΣΥΡΙΖΑ στις διπλές εκλογές του 2019», Ενθέματα 
της Κυριακάτικης Αυγής, 14 Ιουλίου 2019· βλ. επίσης και το κείμενο του Παν. Σκευοφύλακα στο παρόν 
δελτίο.
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ελίτ. Δεν είναι αυτονόητο ότι το πρόβλημα της «ανάθεσης» θα επιλυθεί δια 
παντός λόγω της μαζικοποίησης, στην περίπτωση, ιδίως, που η μαζικότητα 
μπορεί να έχει μόνο έναν νομιμοποιητικό ρόλο προς τις επιλογές της κομματικής 
ελίτ. Σίγουρα, όμως, θα κατευναστεί η «πρωτοποριακή» λογική, η οποία σε 
πολύ μεγάλο βαθμό αντιφάσκει προς μια ριζοσπαστική αριστερή ιδεολογία 
και παράγει εθελοτυφλίες από τα πάνω (εμφανείς στην εκλογική τακτική για 
τις ευρωεκλογές, λόγω αδυναμίας της οργανωμένης βάσης του κόμματος να 
εισπράξει έγκαιρα και έγκυρα μηνύματα κοινωνικών διεργασιών και με αποδοτικό 
τρόπο να τα μεταφέρει στην κομματική ηγεσία). Ακόμη και αν κάποιος δεχτεί την 
υπόθεση ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ κινείται δεξιότερα του κόμματος, τότε σε αυτήν 
στην περίπτωση το κόμμα έχει υποχρέωση να οργανώσει την πολιτικοποίηση 
προς τα αριστερά αυτών των κοινωνικών υποκειμένων. 

Τρίτον θα ενισχυθεί η κομματική συμμετοχή, η οποία είναι μία μορφή πολιτικής 
συμμετοχής. Επί της ουσίας, η διεύρυνση έρχεται να μεθοδεύσει την εμπλοκή 
της κοινωνίας σε συλλογικές διαδικασίες. Η απόρριψη των πολιτικών κομμάτων 
και η δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις των πολιτικών αποτελεί αντανάκλαση 
της απαξίωσης που υπάρχει για τη συλλογική δράση και της αντίληψης ότι η 
πολιτική είναι αντικείμενο ορισμένων ειδικών διαχειριστών με τεχνοκρατικό, 
κυρίως, προσανατολισμό. Ο αποκλεισμός πολλών κοινωνικών δυνάμεων από 
τα κέντρα λήψης αποφάσεων εντείνει ένα αίσθημα περιθωριοποίησης και 
μοιρολατρίας, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε πολιτική απάθεια και κυνισμό. 
Οι πολίτες δεν ενεργοποιούνται πολιτικά, διότι πιστεύουν ότι αυτό είναι ανώφελο. 
Τα κόμματα ανέκαθεν, όντας η πολιτική σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία και 
το κράτος, οργάνωναν μεγάλο μέρος της πολιτικής συμμετοχής και εφόσον 
λειτουργούσαν συλλογικά και δημοκρατικά, ικανοποιούσαν και το αίτημα της 
για συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία, κάτι που συνέβαλε αποφασιστικά στη 
νομιμοποίησή τους ως των βασικών θεσμών πολιτικής εκπροσώπησης. Η κρίση 
των πολιτικών κομμάτων, ως ενός σημείου, οφείλεται και στην υποχώρηση 
αυτής της λειτουργίας. Ιδίως για ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς το 
να δίνει τη δυνατότητα στη βάση του να ενεργοποιείται μέσα από συλλογικές 
διαδικασίες είναι ένας τρόπος να δείχνει ότι η πολιτική δεν είναι αποκλειστικά 
ένα θέμα «ειδικών», αλλά ότι μπορεί να συμβάλει σε αυτήν και ο κάθε πολίτης 
ως φορέας πολιτικής δράσης.
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Τέλος, το κόμμα θα καταστεί πραγματικός μηχανισμός άσκησης εξουσίας. Και 
αυτό το ζήτημα, της λεγόμενης «κομματικής κυβέρνησης», έχει δύο διαστάσεις: 
αυτήν της νομιμοποίησης και εκείνην της λογοδοσίας. Μία εκλεγμένη κυβέρνηση 
είναι φορέας μιας νομιμοποιημένης εξουσίας για το διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά όπως είναι γνωστό η κοινωνική 
νομιμοποίηση των πολιτικών επιλογών είναι ένα διαρκές επίδικο. Συνήθως 
στις μεταδημοκρατικές κοινωνίες της εποχής μας υπάρχουν πολλαπλοί 
τρόποι να επιτευχθεί αυτή η νομιμοποίηση, κυρίως μέσω των ΜΜΕ, κάτι που 
προϋποθέτει πρόσβαση σε αυτά και αυξημένους οικονομικούς πόρους. Το 
μαζικό κόμμα επιτρέπει την παράκαμψη σε κάποιο βαθμό των παραπάνω 
διαύλων επικοινωνίας, ιδίως όταν παρατηρείται δύσκολη πρόσβαση σε αυτούς. 
Άρα πρόκειται για μια τακτική υπέρβασης πολλαπλών αποκλεισμών από τη 
δημόσια σφαίρα, καθώς τα μέλη λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος 
στην κοινωνία. Από το ζήτημα της νομιμοποίησης προκύπτει και το ζήτημα της 
λογοδοσίας. Οι πολιτικές επιλογές μιας κυβέρνησης θα πρέπει να ελέγχονται 
από τη δομή ενός μαζικού οργανωμένου κόμματος και το μαζικό οργανωμένο 
κόμμα να συνδιαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί 
να λειτουργεί αποκλειστικά με τον εμπειρισμό της πολιτικής καθημερινότητας 
ή τις επιβολές των κρατικών αναγκαιοτήτων, αλλά οφείλει να δεσμεύεται από 
το αξιακό πλαίσιο που διαμορφώνεται μέσα στο κόμμα, κάτι που διασφαλίζει 
τη συνέπεια στην εφαρμογή ενός δεδομένου πολιτικού προγράμματος. Τέλος 
μαζικό κόμμα σημαίνει και την οργανική διασύνδεση με διαφορές κοινωνικές 
συλλογικότητες, με φορείς παραγωγής ιδεών, που δυνητικά μπορούν να το 
τροφοδοτήσουν με ιδεολογικές σχηματοποιήσεις, με γνώση και τεχνοκρατική 
επάρκεια και με ένα πολιτικό και τεχνοκρατικό προσωπικό που μπορεί να διέπεται 
από έναν ριζοσπαστικό προσανατολισμό. Όσο πιο ευρεία είναι η κομματική 
βάση τόσο περισσότερες γίνονται οι πηγές των κοινωνικών πόρων και οι εστίες 
της κοινωνικής επιρροής.  
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2.2 Η ποιοτική διάσταση του εγχειρήματος της 
διεύρυνσης: Γιατί είναι απαραίτητη η οργανωτική 

ανασυγκρότηση;

Όλα τα προαναφερόμενα απαντούν στο «γιατί» της διεύρυνσης. Είναι αναγκαίο, 
ωστόσο, να υπάρξει ένας προβληματισμός γύρω από την ποιοτική διάσταση 
αυτού του εγχειρήματος. Σε τί είδους κόμμα θα εμπλακούν συλλογικά τα 
νέα μέλη, αλλά και ο έκκεντρος χώρος των υποστηρικτών; Με άλλα λόγια, 
είναι αναγκαίο και ένα εγχείρημα ανασυγκρότησης του κόμματος που θα 
συμπληρώνει τη διεύρυνση. Καταρχάς, θα πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο των 
επιπέδων της κομματικής συμμετοχής. Άλλα είναι τα καθήκοντα των μελών, 
άλλα των υποστηρικτών και άλλα των ψηφοφόρων. Τα μέλη έχουν συγκεκριμένα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο κόμμα που καθορίζονται από το 
καταστατικό, οι υποστηρικτές συγκροτούν τον περίγυρο του κόμματος χωρίς 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, οι ψηφοφόροι στηρίζουν εκλογικά. Αυτό σημαίνει 
ότι η μέριμνα ενός κόμματος είναι διαμορφώσει διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής 
για κάθε κατηγορία, υπηρετώντας το στόχο της στρατολόγησης που έχει 
θέσει και τον οποίο θεωρεί λειτουργικό. Για παράδειγμα, το 1976 το Ιταλικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI) είχε περίπου 1.814.317 μέλη και στις βουλευτικές 
εκλογές της ίδιας χρονιάς που είχε λάβει και το υψηλότερο ποσοστό της ιστορίας 
του ψηφίστηκε από 12.622.728 ψηφοφόρους – η οργανωτική του πυκνότητα 
έφτανε στο 14,3%6. Σήμερα το Podemos έχει 519.424 «εγγεγραμμένα 
πρόσωπα»7 και στις εκλογές του 2019 ο πολιτικός συνασπισμός στον οποίο 
συμμετέχει (Unidas Podemos) έλαβε 3,751,145 ψήφους. Η οργανωτική του 
πυκνότητα είναι στο 13,8% στο σύνολο των ψηφοφόρων του συνασπισμού και 
άρα μεγαλύτερη στους δικούς του ψηφοφόρους, στο βαθμό που στο σύνολο 
συμπεριλαμβάνονται και ψηφοφόροι επιρροής της Ενωμένης Αριστεράς. Είναι 
της ίδιας ποιότητας η οργανωτική πυκνότητα των δύο κομμάτων; Τα μέλη του 
PCI γίνονταν δεκτά από τις κομματικές οργανώσεις είχαν πλήρη καθήκοντα 
και δικαιώματα εντός του κόμματος, πλήρωναν συνδρομή, συμμετείχαν στη 
ζωή των οργανώσεών τους, εμπλέκονταν στη δραστηριότητα των μετωπικών 
σχημάτων του κόμματος, είχαν έναν ισχυρό πολιτικο-ιδεολογικό προσδιορισμό 

6 Philip Daniels & Martin J. Bull, «Voluntary Euthanasia: From the Italian Communist Party to the 
Democratic Party of the Left» στο M.J. Bull & P. Heywood (eds), West European Communist Parties 
after the Revolutions of 1989, Basingstoke, London: Macmillan, 1994, σελ. 4.
7 Βλ. https://participa.podemos.info/es (τελευταία πρόσβαση 26.09.2019).
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ως «κομμουνιστές». Η υλοποίηση των κομματικών υποχρεώσεων έδινε στα 
μέλη του ΙΚΚ τη δυνατότητα των κομματικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, τα 
«εγγεγραμμένα πρόσωπα» στην πλατφόρμα των Podemos γίνονται δεκτά 
συμπληρώνοντας απλά μία φόρμα και αποκτούν δικαίωμα ψήφου σε όλες στις 
εσωτερικές διαβουλεύσεις του κόμματος, με εύκολη τη δυνατότητα απεγγραφής 
τους από την πλατφόρμα.  

Η ώσμωση μελών και υποστηρικτών προέκυψε σαν οργανωτική καινοτομία 
σε πολλά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και συνδέθηκε με την άμεση εκλογή 
της ηγεσίας από τη διευρυμένη κομματική βάση, ως το αποτέλεσμα της 
επιρροής των αμερικανικών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη, τα οποία από 
τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν υιοθετήσει τις προσωποκεντρικές διαδικασίες 
(«αμερικανοποίηση» της ευρωπαϊκής πολιτικής). Σε ένα μέρος της οικείας 
βιβλιογραφίας, η διεύρυνση της κομματικής βάσης με τη συμπερίληψη των 
υποστηρικτών του κόμματος σε ορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
ή ανάδειξης προσωπικού, λογίζεται ως προσπάθεια των εν κρίσει κομμάτων 
να ανακτήσουν μέρος της κοινωνικής τους γείωσης. Για κάποιους άλλους, η 
εν λόγω διεύρυνση σηματοδοτεί την παρακμή του οργανωμένου κόμματος 
λόγω της αδιαμεσολάβητης σχέσης ηγέτη και κομματικής βάσης, με την 
τελευταία να συναπαρτίζεται από ένα χαλαρό σύνολο μελών και μη μελών 
με δικαιώματα, αλλά χωρίς καμία υποχρέωση προς το κόμμα. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο τρόπος μιας διεύρυνσης –το εάν οι υποστηρικτές γίνουν μέλη ή εάν οι 
υποστηρικτές αποκτήσουν κάποια δικαιώματα εφάμιλλα προς αυτά των μελών 
χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις- έχει σαφή επίδραση στον προσανατολισμό 
ενός τέτοιου εγχειρήματος. Συνήθως, η ιδιότητα του μέλους προϋποθέτει 
δεσμεύσεις που διαμορφώνουν επί της ουσίας τη συλλογική ζωή ενός κόμματος. 
Η δημιουργία μελών πολλών ταχυτήτων ή σε άλλη περίπτωση ο περιορισμός 
της ιδιότητας του μέλους στον ρόλο ενός «πελάτη» ο οποίος απολαμβάνει τις 
«παροχές» που του προσφέρει το κόμμα-«επιχείρηση», μπορεί να ικανοποιεί 
καταρχάς ένα ποσοτικό κριτήριο, αλλά δεν διασφαλίζει ουσιαστικούς όρους 
συμμετοχής, κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο, ιδιαίτερα για τα κόμματα της 
ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτού του τύπου το μέλος διατηρεί μια περιστασιακή 
σχέση με την κομματική οργάνωση, συμμετέχει σε διαδικασίες υψηλής 
επικοινωνιακής σημασίας (π.χ. εκλογή αρχηγού) και ενίοτε χαρακτηρίζεται είτε 
από τάσεις εξόδου είτε από κινητικότητα προς άλλα κόμματα (διπλοεγγραφές 
σε περισσότερα από ένα κόμματα). Άρα η ουσιαστική ενδυνάμωση του ρόλου 
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του μέλους -που θα περιλαμβάνει και εσωκομματικές υποχρεώσεις, με την 
έννοια και του εμπλουτισμού της κομματικής δραστηριότητας- θα ενισχύσει και 
την ποιοτική διάσταση μιας διεύρυνσης.

Από την τελευταία πρόταση προκύπτει και μια άλλη κρίσιμη πλευρά που πρέπει 
να ληφθεί υπόψη, αυτή της ενίσχυσης της συλλογικής λειτουργίας του υπό 
διεύρυνση κόμματος. Η συλλογική λειτουργία συνδέεται άμεσα με το ερώτημα 
της εσωκομματικής δημοκρατίας. Η εσωκομματική δημοκρατία συνήθως έχει 
δύο πολιτικές προϋποθέσεις: πρώτον πρέπει να είναι συμβατή με το μοντέλο 
δημοκρατίας  που επικρατεί σε μια δεδομένη πολιτικο-θεσμική διευθέτηση 
(στην προκειμένη περίπτωση με μία εκδοχή φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας)· δεύτερον θα πρέπει να συμπυκνώνει -και αυτό αφορά κυρίως 
κόμματα μετασχηματιστικής λογικής- το δέον μιας ιδανικής δημοκρατικής 
διευθέτησης, την οποία το κόμμα θα προωθήσει όταν βρεθεί στην κυβέρνηση. 
Υπ’ αυτήν την έννοια, οι αρχές και ο τρόπος της εσωκομματικής λειτουργίας 
προοοικονομούν τις αρχές και τον τρόπο της κυβερνητικής λειτουργίας, στον 
οποίο σε μεγάλο βαθμό αντανακλώνται.

Καταρχήν και πάνω απ΄ όλα συλλογική λειτουργία σημαίνει κατοχύρωση και 
σεβασμό της αρμοδιότητας ενός εσωκομματικού οργάνου ή σώματος, έτσι όπως 
αυτό προβλέπεται καταστατικά. Να υπενθυμίσουμε ότι το καταστατικό είναι το 
αποτέλεσμα της οργανωμένης συλλογικής βούλησης των συμμετεχόντων σε 
ένα κόμμα, η σύμβαση της οργανωμένης συλλογικής του λειτουργίας. Δεν είναι 
δηλαδή επιβεβλημένο άνωθεν ή έξωθεν, αλλά είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης. 
Η συστηματική παράκαμψή του για λόγους κυβερνητικής αναγκαιότητας ή η 
κατάχρησή του για λόγους εσωκομματικής αναπαραγωγής, πλήττει ευθέως το 
ήθος της κομματικής συμμετοχής και δημιουργεί και διάφορες παθογένειες 
σε πρακτικό επίπεδο. Ένα καταστατικό είναι σαφές ότι αντιστοιχεί σε μία 
δεδομένη ιστορική φάση ενός κόμματος και ενδεχομένως να απαιτείται η 
αναπροσαρμογή του σε νέες συνθήκες. Η αναπροσαρμογή αυτή πρέπει, ωστόσο, 
να απορρέει από συγκεκριμένες αρχές λειτουργίας, οι οποίες διαπνέονται 
από ένα κατεξοχήν κανονιστικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, διεύρυνση και 
ανασυγκρότηση σημαίνουν την επανεπίσκεψη της αξιακής πλαισίωσης της 
κομματικής συμμετοχής και τη διασφάλιση της συλλογικής λειτουργίας. Διότι τα 
μέλη όσο εύκολα εγγράφονται στο κόμμα, άλλο τόσο εύκολα αποστρατεύονται 
και κινούνται προς την έξοδο.
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Ως εκ τούτου, στη σημερινή συγκυρία, είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν 
οι προϋποθέσεις για μια ουσιαστική συλλογική λειτουργία. Πρώτον, να 
επαναπροσδιοριστεί η εσωτερική διάταξη σε συνάφεια με τον μεταβαλλόμενο 
καταμερισμό εργασίας μιας κοινωνίας που προσπαθεί να εξέλθει από μία 
βαθιά και πολυεπίπεδη κρίση. Δεύτερον, να οριστεί το περιεχόμενο της 
ιδιότητας του μέλους με βάση τις χρονικές διαθεσιμότητες και τα μοντέλα 
ζωής της συγχρονίας, με αναφορά όμως σε συγκεκριμένα καθήκοντα και 
δικαιώματα. Τρίτον, να θεσπιστούν και να κατοχυρωθούν θεσμικά αντίβαρα σε 
κομματικά συλλογικά όργανα απέναντι στην κυριαρχία της όποιας κομματικής 
ελίτ. Τέταρτον, να τηρείται το καταστατικό του κόμματος, κάτι που πρέπει 
να πράξει η κομματική ελίτ και να διεκδικήσει η κομματική βάση. Από εκεί και 
πέρα, μια λειτουργική μαζικότητα μπορεί να υπηρετηθεί από έναν συνδυασμό 
αντιπροσωπευτικών και αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών. Η ψευδεπίγραφη 
ένταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο δημοκρατικές λογικές αποκρύπτει την 
πολυπλοκότητα των σημερινών κοινωνιών, που επιβάλλει μικτές στρατηγικές 
διευθέτησης της πολιτικής συμμετοχής. Υπάρχουν εσωκομματικές 
αποφάσεις που είναι καλύτερο να λαμβάνονται διαμέσου αντιπροσωπευτικών 
συλλογικών οργάνων, αλλά ταυτόχρονα αυτές οι αποφάσεις να ελέγχονται 
ή να επικυρώνονται με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα. Μπορούν οι τοπικές 
οργανώσεις να διατηρούν τις κλειστές τους συνελεύσεις, αλλά την ίδια στιγμή 
να επικοινωνούν με τον περίγυρό τους διαμέσου ανοικτών συνελεύσεων, μια 
κλασική πρακτική του κόμματος μαζών. Μπορεί να αποκεντρώνεται η επιλογή 
των υποψηφίων στις εθνικές εκλογές, αλλά για παράδειγμα να διαμορφώνεται 
το ευρω-ψηφοδέλτιο με εθνική ψηφοφορία. Μπορούν να διοργανώνονται 
ψηφοφορίες με διακριτά εκλεκτορικά σώματα (όπως στο Εργατικό Κόμμα 
της Μ. Βρετανίας), με κάθε εκλεκτορικό σώμα να έχει τη δική του βαρύτητα. 
Όλα αυτά μπορούν να υπηρετηθούν από ψηφιακά εργαλεία· με την έννοια 
αυτή ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα σημαίνει την ψηφιακή υλοποίηση 
συμπεφωνημένων και αποφασισμένων αρχών. Η αντίστροφη λογική -το ότι 
οι ψηφιακές τεχνολογίες αυτές καθαυτές διαμορφώνουν πολιτικές αρχές- 
είναι κατά την άποψή μας λαθεμένη, διότι εν τέλει αν παράγει κάτι η ψηφιακή 
τεχνολογία, εφόσον αυτονομηθεί από το αξιακό πλαίσιο, θα είναι εξατομίκευση 
και μια επιφανειακή φιλελεύθερη αντίληψη πολιτικής ατομικότητας, η οποία 
εν τέλει θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση της άμεσης ενσωμάτωσης και 
κρατικοποίησης του κόμματος και των μελών.
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Τέλος, το ποιοτικό της διεύρυνσης του κόμματος σχετίζεται και με τις μορφές 
γείωσης του κόμματος στο κοινωνικό πεδίο. Όπως γνωρίζουμε από την εκλογική 
ιστορία, η επίτευξη της εκλογικής επιρροής δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση 
της εκάστοτε κομματικής ελίτ, αλλά εξαρτάται και από τις διαφορετικές 
εστίες κοινωνικής επιρροής που ένα κόμμα μπορεί να διαμορφώσει διαμέσου 
της οργανωτικής του δικτύωσης. Τα κόμματα συνδέονται με τους μαζικούς 
χώρους, με ομάδες συμφερόντων, με κινήματα, με θεματικές και πολιτιστικές 
ομάδες, με δεξαμενές σκέψης και ινστιτούτα, με χώρους ενημέρωσης και 
πληροφόρησης. Στην παραδοσιακή κομμουνιστική πρακτική αυτό οριζόταν ως 
«μετωπικό σχήμα», στη σημερινή εποχή έχει το χαρακτήρα του «δικτύου». Στη 
συγκυρία, το πολυπρόσωπο και το διαφοροποιημένο της κοινωνικής επιρροής 
ενός κόμματος αντιστοιχεί με την πολυπλοκότητα των μετα-βιομηχανικών 
κοινωνιών, ταυτόχρονα όμως φέρει το κόμμα σε επαφή και σε επικοινωνία με τις 
υπάρχουσες συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας ή του δίνει τη δυνατότητα να 
συμβάλει στη δημιουργία και εμπέδωση νέων. Υπ’ αυτήν την έννοια, το μαζικό, 
διευρυμένο κόμμα δεν αρκεί να εντάξει στις τάξεις του όσο γίνεται περισσότερα 
μέλη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μεριμνήσει για τις συμπληρωματικές/
εναλλακτικές μορφές πολιτικοποίησης και κινητοποίησής τους. Είμαστε σε 
μια εποχή που τα κόμματα δεν διεκδικούν και δεν έχουν το μονοπώλιο της 
συλλογικής δράσης, δεν διεκδικούν σχέση συμμετοχικής αποκλειστικότητας και 
μπορούν να διδαχθούν πολλά από το υπαρκτό δυναμικό της συλλογικής δράσης. 
Από την εξατομίκευση της δημοψηφισματικής δημοκρατίας είναι προτιμότερη 
μια μαζική πολιτική των συλλογικοτήτων, όπου το πολιτικό κόμμα μπορεί να 
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αστερισμού πολλών και διαφορετικών συλλογικών 
πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμο να επαναφέρουμε τη θεωρία 
του ιταλού θεωρητικού Μ. Πορκάρο για το «μαζικό συνδετικό κόμμα»8, η οποία 
αποδίδει στο πολιτικό υποκείμενο του κοινωνικού μετασχηματισμού τον ρόλο 
του κόμβου για το συντονισμό των κοινωνικών αντιστάσεων, αλλά και για την 
υποστήριξη και τον έλεγχο του όποιου κυβερνητικού εγχειρήματος. 

8 Mimmo Porcaro, “A number of possible developments of the idea of connective party”, mimeo, 
2011 διαθέσιμο στο: https://www.transform-network.net/uploads/tx_news/Porcaro_Sviluppi_final.pdf
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2.3 Συμπερασματικά: Οργανωτική ανασυγκρότηση 
και κομματική στρατηγική

Σε γενικές γραμμές ένα εγχείρημα διεύρυνσης και ανασυγκρότησης είναι 
πολυεπίπεδο, εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και απαιτεί μια καθολική 
εγρήγορση του κόμματος που το προωθεί. Η διεύρυνση είναι αναγκαία γιατί 
αναβαθμίζει το πολιτικό υποκείμενο και τον ρόλο του, ιδίως όταν αυτό έχει 
εδραιωθεί ως κόμμα κυβερνητικής φιλοδοξίας. Παραταύτα, εάν η διεύρυνση 
περιοριστεί στην ποσοτική διάσταση θα δημιουργήσει έναν βραχύβιο 
εκλογικό μηχανισμό -ο οποίος πιθανότατα δεν θα είναι καν επιτυχημένος 
μεσομακροπρόθεσμα- διαχειριστικού προσανατολισμού και βραχείας 
προοπτικής. Οποιοδήποτε εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα -ακόμα και μιας 
ήπιας προοδευτικής-μεταρρυθμιστικής λογικής- απαιτεί ένα σύγχρονο και 
μαζικό πολιτικό κόμμα που θα προτάσσει ως κανονιστικό δέον τις αρχές της 
συλλογικής του λειτουργίας. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί το εξής: ο τρόπος 
οργανωτικής λειτουργίας -και εν προκειμένω οργανωτικής ανασυγκρότησης- 
ενός πολιτικού κόμματος είναι σε άμεση επικοινωνία με τη στρατηγική του. Και 
μια μετασχηματιστική στρατηγική δεν μπορεί να υπηρετηθεί από ένα κόμμα που 
έχει ανασυγκροτηθεί καταρχήν ως εκλογικός μηχανισμός και ως συγκολλητική 
δομή επιμέρους εσωκομματικών και εξωκομματικών «τάσεων» και διάσπαρτων 
«πρωτοβουλιών». Ιστορικά, το οργανωτικό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο 
των συζητήσεων για τη στρατηγική της Αριστεράς, ακριβώς γιατί η κομματική 
οργάνωση και εν γένει η πολιτική οργάνωση ήταν το βασικό όπλο των λαϊκών 
τάξεων για τη χειραφέτησή τους. Σήμερα δεν χρειάζεται η συζήτηση να ξεκινήσει 
«από το μηδέν» ή ως αν βρισκόμαστε σε κενό. Υπάρχει τεράστια ιστορική 
εμπειρία, από την οποία μπορούν να αντληθούν συμπεράσματα, αλλά και μια 
εγχώρια εμπειρία που μπορεί να διασφαλίσει όρους συγκριτικής αποτίμησης 
διαφορετικών εγχειρημάτων. Στη βάση αυτή και με προσανατολισμό προς τα 
«εμπρός», μπορεί να διαμορφωθεί ένας τρόπος οργάνωσης που να απαντά στις 
κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες της εποχής και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν και στο δημόσιο διάλογο παρατηρούνται επιλεκτικοί, εγγενώς αντιφατικοί 
ορισμοί προόδου και οπισθοδρόμησης, η έννοια της προόδου εξακολουθεί να 
έχει ουσία, νόημα και κατεύθυνση. Πέρα από τη συνθηματολογία, όμως, ποια 
θα μπορούσε να είναι η ουσία του περιεχομένου μιας καινοτόμου ιδεολογίας 
των δυνάμεων της προόδου, θα είναι μια «προοδευτική πολιτικά και κοινωνικά 
γειωμένη και ρεαλιστική ιδεολογία» ή μια «προοδευτική μετα-ιδεολογία»; 
Bρισκόμαστε μπροστά σε μια δυνητικά ριζοσπαστική στιγμή, μπροστά 
σε ένα σταυροδρόμι. Ο κόσμος βρίσκεται ιστορικά στην κορυφή, κυρίως 
τεχνολογικά, των ανθρώπινων ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Ο πλανήτης όμως 
υπερθερμαίνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι ανισότητες κάθε είδους 
διογκώνονται, οι οικονομικοί πόλεμοι ανακύπτουν εκ νέου και ο μισαλλόδοξος 
εθνικισμός βρίσκεται σε άνοδο. Ανάμεσα στην τριπλή της φύση ως ριζοσπαστική/
μαχητική, ως κυβερνώσα και ως πυρήνας μιας ευρύτερης προοδευτικής 
συμπαράταξης, η πληθυντική αριστερά πρέπει να ταυτοποιήσει άμεσα την 
εμπλουτισμένη της ταυτότητα και να ανταπεξέλθει δυναμικά στην ευθύνη 
της. Η μακροχρόνια επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού ως «κοινή λογική» 
υπονόμευσε και εξακολουθεί να υπονομεύει τη ριζοσπαστική προοοδευτική 
σκέψη και πρακτική. Αυτό που απαιτείται είναι ένας νέος συντονισμός των 
προοδευτικών δυνάμεων, δηλαδή των δυνάμεων της πληθυντικής αριστεράς, 
του δημοκρατικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας 
και των κοινωνικών κινημάτων, με στόχο τη ριζοσπαστικοποίηση της έννοιας και 
του περιεχομένου του προοδευτικού προτάγματος. Ποιο θα μπορούσε να είναι 
το βασικό πρόταγμα της όποιας διεύρυνσης και συγκρότησης ενός μετώπου 
υπέρ της προόδου; Περισσότερο αριστερό ή περισσότερο προοδευτικό; 
Περισσότερο δημοκρατικό ή περισσότερο ριζοσπαστικό; Αντιμετωπίζοντας ως 
ψευδοδιλήμματα τα παραπάνω, η απάντηση που φιλοδοξεί να δώσει το παρόν 
κείμενο είναι ο κοινωνικά υγιής συγκερασμός τους, ήτοι ένα μέτωπο με ένα 
δομικά συνεκτικό και ενοποιημένο πρόταγμα που να είναι πιο ριζικά προοδευτικά 
αριστερό και πιο ριζοσπαστικά δημοκρατικό. Το οποίο με τη σειρά του θα μπορέσει 
να αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρεία και συνεκτική κοινωνική συμμαχία 
από την οποία θα δημιουργηθεί ο κύριος εκφραστής των συμφερόντων της. 
Κύρια θέση του παρόντος κειμένου είναι ότι η πολυμορφία του προοδευτισμού 
μπορεί να λειτουργήσει ως δυνητικό πεδίο ριζοσπαστισμού και τούτου δοθέντος 
η απάντηση στον στόχο της όποιας πολιτικής και κοινωνικής διεύρυνσης και 
συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων δεν μπορεί παρά να
είναι ένας ριζοσπαστικός προοδευτισμός.

Νίκος Ερηνάκης
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3. ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Νίκος Ερηνάκης1

Θ α μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια δυνητικά ριζοσπαστική στιγμή. Ο κόσμος βρίσκεται ιστορικά 
στην κορυφή, κυρίως τεχνολογικά, των ανθρώπινων ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων. Ο πλανήτης όμως υπερθερμαίνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
οι ανισότητες κάθε είδους διογκώνονται, οι οικονομικοί πόλεμοι ανακύπτουν 
εκ νέου και ο μισαλλόδοξος εθνικισμός βρίσκεται σε άνοδο. Βρισκόμαστε, 
λοιπόν, μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Εάν θέλουμε να εγγυηθούμε ένα βιώσιμο 
κόσμο για εμάς και τις μελλοντικές γενιές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 
αποδεχόμαστε τη συνθήκη της ήττας. Ούτε, όμως, μπορούμε να νικήσουμε 
αν οι πολιτικές μας είναι υπερβολικά επιφυλακτικές αναφορικά με τις αιτίες 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και τους τρόπους υπέρβασής τους. 
Η απάντηση στον στόχο της όποιας πολιτικής και κοινωνικής διεύρυνσης και 
συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων δεν μπορεί παρά να είναι ένας 
ριζοσπαστικός προοδευτισμός.

Η έννοια της προόδου εξακολουθεί να έχει νόημα, αναφορικά με την διαστολή 
των συνόρων της ανθρώπινης γνώσης και των πολλαπλών εφαρμογών της, την 
καθολικότητα των ωφελειών από την ανθρώπινη εξέλιξη και την ενδεχόμενη 
ενισχυμένη προσαρμοστικότητα στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.

Αν όμως ο κόσμος είναι πράγματι στη μέχρι τώρα ιστορικά κορυφή των 
ανθρώπινων ικανοτήτων και δυνατοτήτων, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι 
υποστηρίζουν μια πιο αντιδραστική άποψη; Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Ο 
πρώτος είναι ο συστημικός περιορισμός. Το υπάρχον οικονομικο-πολιτικό 
σύστημα συγκροτείται καταρχήν ως ένασύστημα οιονεί κοινωνικού αποκλεισμού, 
που διαιρεί τους ανθρώπους βάσει ατομικού πλούτου και αποκλείει τους έχοντες 
περιορισμένες ή ανύπαρκτες προσόδους. Ένα τέτοιο σύστημα είναι βέβαια μη 
ικανό να επιτρέψει την ολιστική πραγμάτωση των δυνατοτήτων των ανθρώπινων 

1 Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίων Λονδίνου και Οξφόρδης, Επιστημονικός Διευθυντής ΕΝΑ.
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κοινωνιών. Ο δεύτερος βασικός λόγος έγκειται στη σύνθετη σχέση μεταξύ της 
κοινωνικής ανάπτυξης και της ιστορίας της ιδεολογικής εκπροσώπησής της. 
Η ιδεολογία της σταθερής, αναπότρεπτης και απαραίτητης προόδου, είτε στη 
φύση είτε στην κοινωνία κατέστη μια κοινή λογική που δεν αντιμετώπισε την 
αναπόφευκτη αναζήτηση νοήματος—η οποία αναζητήθηκε π.χ. στη θρησκεία 
ή στις εθνικές αφηγήσεις. Είναι πρόδηλο, επομένως, ότι απαιτείται μια νέα 
κοινωνικά εξελικτική στροφή, ριζικά προοδευτική και δημοκρατικά ριζοσπαστική.

3.1 Αντι-εξέλιξη: Συντηρητικά προτάγματα ως 
ψευδεπίγραφος προοδευτισμός

Ο συμβατικός κοινωνικός εξελικτισμός, ο οποίος συνδέεται στενά με την 
πολιτική ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, επικεντρώνεται στην ιδέα του 
μέσου όρου, όπως το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα, το προσδόκιμο ζωής, 
τα τυπικά δημοκρατικά δικαιώματα κ.α. Ό,τι έχει υπάρξει ως οικονομική 
ανάπτυξη για κάποιους ήταν πάντα απώλεια και κόστος για άλλους. Για όσους 
ενδιαφέρονται για τους ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς, ο συστημικός 
εξελικτισμός είναι ένα σημαντικό στρατηγικό και αναλυτικό εργαλείο ώστε να 
μελετήσουμε και να κατανοήσουμε βαθύτερα την έννοια της προόδου και πώς 
μπορούμε να πραγματώσουμε τα προτάγματά της. Οι δυνατότητες κοινωνικού 
μετασχηματισμού δεν αποφασίζονται, ούτε αμιγώς ούτε καν πρωτίστως, από 
συναισθήματα αγανάκτησης, αλλά από την επιτυχή αξιοποίηση των διαθέσιμων 
μοχλών αλλαγής και από την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αντίστοιχων 
εμποδίων.  

Ο  νεοφιλελευθερισμός είναι μια ιδεολογία και ένα σύνολο πολιτικών που βρέθηκαν 
σε πρωτοκαθεδρία μετά την αποτυχία του κεϋνσιανισμού να αντιμετωπίσει τον 
στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970. Αλλά με τη στροφή του πυρήνα 
του καπιταλισμού στην αποβιομηχάνιση και τη χρηματιστικοποίηση, έγινε μια 
ιδεολογία βαθιάς εξουσίας που αποσυνθέτει τη δυναμική του κόσμου εργασίας 
και καθιστά τη συσσώρευση κεφαλαίου μη εξαρτημένη από τον κόσμο της 
εργασίας που παράγει υλικά ή άυλα αγαθά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε 
μετακυλήσει σε ένα σύστημα που έχει μετατοπίσει ριζικά την εξουσία προς λάθος 
κατεύθυνση. Οι πολιτικές ελίτ, οι υπερπλούσιες και γιγαντιαίες εταιρείες άσκησαν 
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σταδιακά όλο και βαθύτερο έλεγχο στις μεγάλες αποφάσεις που επηρεάζουν 
την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκδημοκρατισμός της 
οικονομικής εξουσίας είναι απαραίτητη συνθήκη για οποιοδήποτε βήμα μπροστά.

Το είδος της καινοτομίας που προτείνεται ως πρόοδος από το νεοφιλελεύθερο 
χώρο,οδηγεί σε λιγότερες θέσεις εργασίας, με τις πιο πολλές να ανατίθενται 
σε περιβάλλοντα χαμηλού εργασιακού κόστους και την κοινωνία να οδηγείται 
σε μια πλασματική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα. Αναφέρεται 
στο είδος της ευημερίας που μετριέται ποσοτικά και όχι ποιοτικά, με όρους 
ιδιώτευσης και όχι συλλογικούς. Το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει μία τέτοια 
πορεία είναι αύξηση των εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση 
της ανεργίας συγκεκριμένων μερίδων της κοινωνίας και υπονόμευση κάθε 
πιθανότητας για κοινωνική δικαιοσύνη. Στη σφαίρα του οικονομικο-πολιτικού 
πεδίου θα ήταν σαφώς πιο γόνιμο να εστιάσουμε στην κοινωνική καινοτομία.

Είναι παράδοξο να υποστηρίζεται ότι η πραγματική προοδευτική πολιτική 
εδράζεται και εστιάζει αμιγώς σε παράγωγα του ατομικιστικά ιδιωτικού και όχι 
αντιθέτως να εκκινείται από την ενδυνάμωση του συλλογικού. Για παράδειγμα, 
η κοινωνική ανέλιξη δεν εγγυάται καμία άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, 
αντιθέτως αν τίθεται ως πρόταγμα, οικοδομεί προϋποθέσεις εντονότερου 
κοινωνικού ανταγωνισμού. Πρωτίστως όμως ελευθερία χωρίς συγκεκριμένους 
βαθμούς κοινωνικής (όχι μόνο τυπικής) ισότητας δεν υφίσταται πρακτικά, αλλά 
ούτε και νοείται θεωρητικά.

Το γεγονός ότι από τις δυνάμεις του κεντροδεξιού χώρου αποφεύγεται η καθαρά
αντιπαραθετική αναφορά στον συντηρητισμό δηλώνει επί της ουσίας μια 
παραδοχή ότι αρκετά από όσα επιθυμούν να ορίσουν ως προοδευτική πολιτική 
αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα κυρίαρχα συντηρητικό πολιτικό πρόγραμμα, 
που βρίσκει την αφετηρία του στις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού, άρα μια 
δυναμική μετεξέλιξη της νέας δεξιάς, σε Ευρώπη και Ελλάδα. Η αντιφατική 
ψευδαίσθηση που καλλιεργείται είναι πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια 
προοδευτική κοινωνία με κοινούς προοδευτικούς στόχους μέσω συντηρητικών 
νεοφιλελεύθερων εργαλείων και μέσων. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι ο 
προοδευτικός συντηρητισμός, δεν είναι ένας νέου τύπου προοδευτισμός, αλλά 
παραμένει συντηρητισμός, και ως τέτοιος αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε είδους 
αυθεντική πρόοδο.
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Όλοι οι πολιτικοί ευαγγελίζονται μια «αλλαγή» κάποιου είδους, ο προοδευτισμός 
είναι όμως κάτι περισσότερο από αυτό, απαιτεί αλλαγές, όχι ουδέτερες 
αλλά συγκεκριμένης στόχευσης. Η πολιτική ελπίδα βασίζεται σε οράματα 
μετασχηματισμού και ανανέωσης—όχι απλώς αλλαγής, αλλά κυρίως αλλαγής 
του τρόπου με τον οποίο αλλάζουν τα πράγματα. Μια νέα αντίληψη περί προόδου 
είναι λοιπόν απαιτητή ώστε οι προοδευτικές δυνάμεις να αναζητήσουν νέες 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πρακτικές, αντί να προσπαθούν απλώς να 
βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα βάσει των υπαρχόντων.

3.2 Η πολυμορφία του προοδευτισμού 
ως δυνητικό πεδίο ριζοσπαστισμού

Η μακροχρόνια επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού ως «κοινή λογική» 
υπονόμευσε και εξακολουθεί να υπονομεύει τη ριζοσπαστική προοοδευτική 
σκέψη και πρακτική. Αυτό που απαιτείται είναι ένας νέος συντονισμός των 
προοδευτικών δυνάμεων, δηλαδή των δυνάμεων της πληθυντικής αριστεράς, 
του δημοκρατικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας 
και των κοινωνικών κινημάτων, με στόχο τη ριζοσπαστικοποίηση της έννοιας και 
του περιεχομένου του προοδευτικού προτάγματος. Η απάντηση δεν βρίσκεται 
σε ένα ακόμα μανιφέστο, αλλά σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένας αναγκαίος 
πλέον καινοτόμος δημοκρατικός διάλογος για ένα νέο προοδευτικό όραμα 
που απορρίπτει τον ιδεολογικό δογματισμό και τον αυταρχισμό και αντί αυτών 
υποστηρίζει την ενδυνάμωση, τη χειραφέτηση, τη συμπερίληψη, την ισότητα και 
την ελευθερία των ατομικών και των συλλογικών κοινωνικών υποκειμένων. 

Στο δημόσιο διάλογο παρατηρούνται επιλεκτικοί, εγγενώς αντιφατικοί ορισμοί 
προόδου και οπισθοδρόμησης. Πέρα από τη συνθηματολογία, όμως, πρέπει να 
δούμε στην ουσία της το περιεχόμενο της πολιτικής μας ιδεολογίας, είναι μια 
«προοδευτική πολιτικά και κοινωνικά γειωμένη και ρεαλιστική ιδεολογία» ή μια 
«προοδευτική μετα-ιδεολογία»; 

Η πρόοδος δεν νοείται αν δεν κατευθύνεται προς την οραματική διάσταση του 
ανέφικτου. Ανεξαρτήτως αν είναι πρόδηλο ότι δεν μπορεί εξ ολοκλήρου να το 
πραγματώσει, είναι αυτό της το στοιχείο που ορίζει τη διαδρομή προσέγγισης 
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μέσω της οποίας πραγματώνονται εν τέλει τα βήματα μπροστά. Κυρίως όμως η 
πρόοδος ακριβώς για να μην είναι μια αξίωση κενή νοήματος οφείλει να βασίζεται 
σε διαχωριστικές γραμμές τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος και 
του μέλλοντος.

Οι κάθε είδους προοδευτικοί διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο δίνουν 
περιεχόμενο στην έννοια της προόδου. Τούτου δοθέντος, αντί να αντιμετωπισθεί 
αυτό ως ένα εμπόδιο που οδηγεί σε διασπάσεις, μπορεί να προσεγγιστεί ως η 
πηγή όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο για ριζοσπαστισμό σε επίπεδο πολιτικού 
σχεδίου. Δεν υπάρχει όμως γενικά αποδεκτός ορισμός και περιεχόμενο για ένα 
ενοποιημένο προοδευτικό πολιτικό σχέδιο. Για παράδειγμα, από φορολογικής 
άποψης, σημαίνει ότι πληρώνουν περισσότερα όσοι μπορούν να αντέξουν 
οικονομικά να πληρώσουν. Αντιθέτως, ένας συντηρητικός φορολογικός 
συντελεστής είναι αυτός που επιβαρύνει περισσότερο εκείνους που είναι 
λιγότερο ικανοί να πληρώσουν. Αν προκύπτουν αναγκαίες περικοπές δημόσιων 
δαπανών, τότε προοδευτικές είναι εκείνες που επιβαρύνουν πιο έντονα όσους 
είναι καλύτερα εξοπλισμένοι να τις αντέξουν. Η προοδευτική φορολογία λοιπόν 
έχει ονομαστεί επιτυχώς με αυτό τον προσδιορισμό, αλλά αρκετές δεκαετίες 
πολιτικής και οικονομικής εκμάθησης δείχνουν ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε 
μόνο σε αυτό το εργαλείο, καθώς πολλές φορές οδηγεί σε κοινωνικά αδιέξοδα. 

Άλλωστε προφανώς ο προοδευτισμός δεν αφορά μόνο σε φόρους και δαπάνες. 
Αφορά στην αλλαγή και εξέλιξη της κοινωνίας εν γένει. Η κοινωνική πρόοδος 
σημαίνει εμπροσθοβαρής κοινωνική αλλαγή, η οποία με τη σειρά της σημαίνει 
μετατόπιση εξουσίας από τα πάνω προς τα κάτω—αυτός είναι άλλωστε και 
ο ιστορικός στόχος που ενέπνευσε τα σημαντικά ιδεώδη της ανθρώπινης 
ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας και της δημοκρατίας στον 19ο και τον 20ο 
αιώνα. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι το κεντρικό πρόταγμα μιας 
κοινωνικο-πολιτικής διεύρυνσης που θα είχε παράλληλα μια ξεκάθαρα διακριτή 
κατεύθυνση και στόχευση από τις όλες οπισθοδρομικές προσεγγίσεις περί 
προόδου, όπως οι πολλές που προσπαθούν παραπλανητικά να στρεβλώσουν 
την έννοια στη συγχρονία. 

Τα προοδευτικά οράματα παρουσιάζουν κοινωνίες όπου τα μέλη τους είναι 
πάνω από όλα πιο ίσα, τόσο στις αφετηριακές συνθήκες και τις ευκαιρίες όσο 
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και στα αποτελέσματα. Το να είσαι προοδευτικός σημαίνει να δίνεις μεγάλη 
αξία στο να μοιράζεσαι επί της αρχής τα οφέλη της ζωής, διασφαλίζοντας την 
ηθική, ατομική και συλλογική, αξιοπρέπεια. Αυτή η πλαισίωση εξηγεί γιατί ο 
χαρακτήρας της προοδευτικής πολιτικής καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από 
την υποστήριξη της «αντι-λιτότητας». Η καταπολέμηση σημαντικών περικοπών 
στις δημόσιες δαπάνες βασίζεται στην αναγνώριση ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι 
απαραίτητες για την άμβλυνση των ανισοτήτων που ενσωματώνονται στην 
αγορά και ότι η απώλεια τους συχνά υπονομεύει τα ατομικά δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, που υποτίθεται είναι αυτά που ο νεοφιλελευθερισμός υποστηρίζει 
ενώ επί της ουσίας δρα εναντίον τους.  

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως μοιάζει να μην είναι ξεκάθαρο αν η πλειοψηφία 
τάσσεται περισσότερο υπέρ της οικονομικής αποτελεσματικότητας ή της 
κοινωνικής προστασίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται ως δύο αντιθετικοί 
πόλοι. Εδώ θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική για μια δημαγωγική παραπλάνηση 
των πολιτών, καθώς αντιπαραθέτοντας πάντα τα δύο, δημιουργείται μια 
έντονη πόλωση ανάμεσά τους, με σαφώς αντιιστορικές και αντιεπιστημονικές 
ταυτοποιήσεις, καθώς ισχυρή οικονομική ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει και υπό 
οικολογικούς και κοινωνικούς όρους εξασφαλίζοντας παράλληλα απαραίτητους 
βαθμούς κοινωνικής προστασίας.  

Η κρίση εμπιστοσύνης προς τη δημοκρατία εν γένει αποτελεί ευρωπαϊκό 
πρόβλημα λόγω της κρίσης της πολιτικής που προκύπτει από δημοκρατικό 
έλλειμμα στους θεσμούς αντιπροσώπευσης όπου η κοινωνική βάση δεν 
εκφράζεται και δεν έχει δικαίωμα εκλογής ή/και κρίσης/απόφασης. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προοδευτική είναι η άποψη ότι  η ολοκλήρωση—που δεν μπορεί παρά 
να είναι κύριος προοδευτικός στόχος—θα φέρει ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής 
προστασίας και θα οδηγήσει σε μια ανάπτυξη που θα αυξάνει την ευημερία 
των πολλών και ότι μόνο μέσα από αυτόν το δρόμο θα μπορέσει η Ευρώπη να 
σταθεροποιηθεί πολιτικά και κοινωνικά.

Δεν μπορεί να θεωρείται προοδευτική η άποψη ότι οι κοινωνικές κατακτήσεις 
στην Ελλάδα λειτουργούν σαν «βαρίδι» στoν ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και ότι οι 
κοινωνικές κατακτήσεις στην Ευρώπη λειτουργούν σαν «βαρίδι» στον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Πρόκειται για μια απλουστευτική προσέγγιση, που παραγνωρίζει 
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ότι οι κοινωνικές κατακτήσεις έδωσαν στην Ευρώπη ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, 
που ειδικά αυτή την στιγμή θα ήταν λάθος να το εγκαταλείψει: την κοινωνική 
και πολιτική σταθερότητα και συναίνεση. Αυτά είναι δύο πολιτικά δεδομένα που 
δεν αναφέρονται μόνο σε ηθικές αρχές και αξίες, αλλά έχουν διαδραματίσει και 
έναν αδιαμφισβήτητο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και ευρωστία των χωρών 
της Δύσης και στην εδραίωση της δημοκρατίας. 

Το να είσαι προοδευτικός λοιπόν σημαίνει, μεταξύ και πολλών άλλων, να μην 
είσαι νεοφιλελεύθερος. Να μην επαφίεσαι στην εκμετάλλευση της αγοράς και 
να μην δυσπιστείς για όποιου είδους θεσμό και συλλογικότητα, φροντίζοντας 
μόνο για ιδιωτική συσσώρευση πλούτου και όχι για την άρση των ανισορροπιών 
εξουσίας και των ανισοτήτων στην ευημερία που προκύπτουν. Προοδευτικοί 
είναι εκείνοι που επικεντρώνονται στην αξιοποίηση της κυβερνητικής εξουσίας 
για να κάνουν τους μεγάλους θεσμούς και τα μεγάλα οικονομικά κέντρα να 
λειτουργήσουν βάσει ενός συνόλου κανόνων και υπέρ του συμφέροντος της 
μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις, υπό τον 
αυστηρό έλεγχο των πολιτών, πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
αποκατάσταση της αδικίας και των αρνητικών εξωτερικών παραγόντων των 
αγορών, αλλά, επί της ουσίας, η σημασία και ο ρόλος του κράτους είναι μόνο 
ένα μέρος της υπόθεσης. Γενικότερα, ενθαρρύνουν όλες τις άλλες ελευθερίες 
του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης που προσφέρει η δημοκρατία, με ανοιχτό 
πνεύμα για την αλλαγή και τον μετασχηματισμό των εδραιωμένων θεσμών και 
την πεποίθηση ότι οι νέες τεχνολογίες, εάν αξιοποιηθούν σωστά, είναι ιδιαιτέρως 
επωφελείς για την ανθρωπότητα.    

Τούτων δοθέντων, εκδημοκρατισμός, προοδευτισμός και ριζοσπαστισμός, 
παρά τις επί μέρους διαφορές σε σημεία τους, υποδηλώνουν τη θεωρητική και 
πρακτική υποστήριξη προς την αλλαγή, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, 
και τις προσωπικές ελευθερίες—άλλωστε και οι τρεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
αντώνυμα για τον συντηρητισμό.

Ας μην ξεχνάμε πως εν τέλει η πολιτική αφορά, όχι μόνο αλλά κυρίως, στους 
πόρους: ποιες ομάδες ανθρώπων παίρνουν τι. Οι δομικές υπερβολές του 
οικονομικού καπιταλισμού και η μακρά άνοδος των εισοδηματικών ανισοτήτων 
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δεν μπορούν παρά να βρίσκονται στον αντίποδα της προόδου. Πολλοί 
προνομιούχοι θέλουν να διατηρήσουν την τρέχουσα κοινωνική δομή, επειδή 
τους ωφελεί. Οι νέες γενιές όμως τείνουν τις περισσότερες φορές να είναι ριζικά 
προοδευτικές καθώς χρειάζονται αλλαγή για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Ο 
συνδυασμός των προσωπικών ελευθεριών και των συλλογικών αναγκών, μέσω 
εντάσεων μεταξύ συγκέντρωσης και διανομής της εξουσίας και των πόρων, 
μπορεί να οδηγήσει στο προοδευτικό σχέδιο που χρειαζόμαστε.  

Αν ο στόχος είναι η συμπερίληψη, η κοινωνική ισότητα και οι προσωπικές 
ελευθερίες, απέναντι σε αντιλήψεις στυγνού κοινωνικού δαρβινισμού που 
παραπλανητικά παρουσιάζονται ως προοδευτικές, αυθεντική προοδευτική 
σκέψη αποτελεί: τα προβλήματα που βιώνει η κοινωνία (φτώχεια, ανισότητες, 
βία, απληστία, ρατσισμός κ.α.) να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με 
την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης, περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας και 
ασφάλειας, και δίκαιου πεδίου εργασίας. Με την δίκαιη ανάπτυξη και όχι με την 
οικονομική μεγέθυνση που αυξάνει τα κέρδη των λίγων. Με το μοίρασμα των 
βαρών ανάλογα με τις εισοδηματικές δυνατότητες και όχι με την μονόπλευρη 
λιτότητα σε βάρος των εργαζομένων. Με την προσθήκη νέων δομών για την 
ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και όχι με τον περιορισμό του. Με την 
βελτίωση των δομών και την ανάπτυξη νέων στον τομέα της δημόσιας υγείας 
και παιδείας και όχι με την αποδόμησή τους. Με την άνθιση καθετί ριζικά νέου 
και καινοτόμου που είναι ηθικά άξιο με ταυτόχρονη υποστήριξη των αδύναμων 
και των ευάλωτων και βεβαίως με την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος. 

3.3 Η πρόοδος ως κοινωνική αναγκαιότητα: 
Πώς και με ποιους;

Ανάμεσα στην τριπλή της φύση ως ριζοσπαστική/μαχητική, ως κυβερνώσα 
και ως πυρήνας μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπαράταξης, η πληθυντική 
αριστερά πρέπει να ταυτοποιήσει άμεσα την εμπλουτισμένη της ταυτότητα και 
να ανταπεξέλθει δυναμικά στην ευθύνη της. Ιστορικά μόνο τα προοδευτικά 
μεταρρυθμιστικά κινήματα που ήταν ευέλικτα και ευρέα μπόρεσαν να 
λειτουργήσουν και να εδραιωθούν. Οι διαταξικές συμμαχίες όπως και, πέραν 
ταξικών αναλύσεων, οι συμμαχίες ανάμεσα σε συγκεκριμένες εδραιωμένες 
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πλέον αλλά και υπό διαμόρφωση κοινωνικές ομάδες, είναι απαραίτητες για την 
προοδευτική πολιτική. Προφανώς βέβαια δεν αρκεί μονάχα ο προοδευτισμός. 
Χρειάζεται μια ανανεωμένη συνεκτική κοινωνικο-οικονομική ανάλυση που 
να μας επιτρέπει να βλέπουμε τη σχέση μεταξύ όλων αυτών των σύγχρονων 
προκλήσεων ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εκεί που μπορούμε να 
πραγματώσουμε τις εναλλακτικές πολιτικές που θα κάνουν τη διαφορά. Σκοπός 
του προοδευτικού μετώπου θα πρέπει να καταστεί η δημιουργία του καινοτόμα 
ριζικά νέου ακόμα και εν μέσω συνθηκών του εγγενώς παλιού.  

Ένα πραγματικά προοδευτικό όραμα δεν μπορεί παρά να στοχεύει, μέσω μιας 
στρατηγικής αλλαγής και κοινωνικής προόδου, σε ένα σύστημα στο οποίο οι 
βασικές αρχές της ανθρώπινης επιβίωσης, ελευθερίας και ισότητας (όπως η 
υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η εργασία, η ασφάλεια, το 
περιβάλλον) δεν αγοράζονται και πωλούνται στην αγορά, αλλά αντιμετωπίζονται 
ως ανθρώπινα δικαιώματα εγγυημένα για όλους τους ανθρώπους. Ένα σύστημα 
στο οποίο δεν εργαζόμαστε για να παράγουμε κέρδος για χάρη του κέρδους, 
αλλά για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι στην κοινωνία μας έχουν αυτό που 
χρειάζονται για να ζήσουν μια ευτυχισμένη και δημιουργικά εκπληρωμένη ζωή.  

Ποτέ πριν οι δυνατότητες για την πραγμάτωση ενός καλού και δίκαιου κόσμου 
για το ανθρώπινο είδος δεν ήταν ισχυρότερες. Την ίδια στιγμή, το χάσμα 
ανάμεσα στις δυνητικές ικανότητες της ανθρωπότητας και τις υφιστάμενες 
συνθήκες της στο σύνολό της δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο. Η δική μας εποχή 
είναι και αυτή μια εποχή άκρων. Αυτό που βρίσκεται ανάμεσα στο δυνητικό και το 
πραγματικό είναι τα οικονομικά της οικολογικής καταστροφής και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, η επιπτώσεις των ανισοτήτων, και οι εξουσιαστικές πολιτικές της 
διαίρεσης και των φανερών ή αφανών ειδών πολέμου. Για την ώρα δεν μοιάζει 
να υπάρχει κάποιο διαφαινόμενο τέλος σε όλα αυτά. Εντούτοις, αναδύεται μια 
μορφή ανανεωμένης συνείδησης και συνειδητότητας του είδους μας, ιδιαίτερα 
μια που αφορά τόσο στις περιβαλλοντικές προκλήσεις όσο και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ανθρώπινη δυνητικότητα. Η συνειδητοποίηση των κοινών 
του συνόλου της ανθρωπότητας παρέχει την ευρύτερη δυνατή βάση για κριτική 
έμπρακτη αντιπαράθεση στις επικρατούσες ανισότητες και τους αποκλεισμούς. 
Υπάρχουν πολλά περισσότερα όμως να μάθουμε για τις αντιφάσεις που μπορεί 
να υπονομεύσουν τις δυνάμεις που συντηρούν την παρούσα κατάσταση του 
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κόσμου, και αυτές οι αντιφάσεις αν προσεγγιστούν ως ανοικτές αντιπαραθέσεις 
ενδεχομένως να διαμορφωθούν ως ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις εναντίωσης 
και μετασχηματισμού. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος μιας εκ νέου 
ριζοσπαστικοποίησης των προοδευτικών δυνάμεων. 

Ανάμεσα στην ιδέα και την πραγματικότητα της δημοκρατίας η μόνη κατεύθυνση 
μπορεί να είναι αυτή του διαρκούς εκδημοκρατισμού, μια κατεύθυνση που μπορεί 
να προσεγγιστεί μόνο μέσω των εργαλείων ριζοσπαστικού προοδευτισμού. 
Καθώς η παγκοσμιοποίηση βασίστηκε σε νεοφιλελεύθερα προτάγματα τα οποία 
για να ηγεμονεύσουν βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στις δυνάμεις της συντήρησης 
και στην ατομικιστική ηθική του μη αλληλέγγυου ανταγωνισμού, η πρόοδος δεν 
μπορεί να προκύψει ως ένα ατύχημα αλλά ως μια κοινωνική αναγκαιότητα. 
Μέσα από την εξέταση της ιδέας της προόδου και την πραγμάτωση των 
προταγμάτων της με όσο το δυνατόν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση μπορούμε 
να ανανεώσουμε την ελπίδα για πραγματική κοινωνική ανάπτυξη.

Ποιο θα μπορούσε λοιπόν να είναι το βασικό πρόταγμα της όποιας διεύρυνσης 
και συγκρότησης ενός μετώπου υπέρ της προόδου; Περισσότερο αριστερό 
ή περισσότερο προοδευτικό; Περισσότερο δημοκρατικό ή περισσότερο 
ριζοσπαστικό; Ψευδοδιλήμματα που παρουσιάζουν τα παραπάνω ως 
αντιθετικούς αγεφύρωτους πόλους είναι πλέον περιττά. Η απάντηση είναι ο 
κοινωνικά υγιής συγκερασμός τους, ήτοι ένα μέτωπο με ένα δομικά συνεκτικό 
και ενοποιημένο πρόταγμα που να είναι πιο προοδευτικά αριστερό και πιο 
ριζοσπαστικά δημοκρατικό. Το οποίο με τη σειρά του θα μπορέσει να αποτελέσει 
το έναυσμα για μια ευρεία και συνεκτική κοινωνική συμμαχία από την οποία θα 
δημιουργηθεί ο κύριος εκφραστής των συμφερόντων της. Πρόοδος σημαίνει 
δημιουργία καινοτόμου ριζικής αλλαγής μέσα στο μέλλον, συντήρηση σημαίνει 
επιστροφή στο παρελθόν ή/και διατήρηση της παρούσας κατάστασης μέσα 
στο μέλλον. Αυτά ήταν ανέκαθεν τα δυο αντίθετα ρεύματα τόσο στο πεδίο 
της κίνησης των ιδεών όσο και στο επίπεδο της πολιτικής πρακτικής, και αυτά 
παραμένουν ακόμα. Οψόμεθα.




