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∆ΗΜ. ΡΟΚΟΣ

Ο σοσιαλισµός µπορεί να χτισθεί µε δουλειά
Συνέντευξη στο πλαίσιο της έρευνας του Γιώργου Βότση

Τα «δύο καυτά ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ» του Γιώργου Βότση
1. «Μετά ή χωρίς τον Καραµανλή το χάος».
Σε ποικίλες παραλλαγές, ο συνθηµατολογικός αυτός ισχυρισµός βαραίνει την πολιτική ζωή
µετά την µεταπολίτευση. Υποστηρίζεται ακόµη ότι ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής
παραµένει τόσο πιο ακλόνητος στην εξουσία, όσο δεν δηµιουργείται εναλλακτική λύση. Ποια
θα µπορούσε να ήταν και πώς να διαµορφωθεί η «διάδοχη κατάσταση» ;
2. Ο µεταχουντικός πολιτικός κόσµος συναγωνίζεται σε «σοσιαλιστικές» θέσεις.
Όχι µόνον η εξωκοινοβουλευτική άκρα αριστερά και τα Κ.Κ., αλλά όλα ανεξαιρέτως τα
κόµµατα µιλούν, ξαφνικά, για «σοσιαλισµό» ή – όπως η «Νέα ∆ηµοκρατία» - υιοθετούν
σοσιαλδηµοκρατικές θέσεις. Πιστεύετε ότι σηµειώνεται στον τόπο µας ιστορική στροφή
«προς τα αριστερά» που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στην
ελληνική κοινωνία ; Και ποιες πολιτικές προοπτικές διαγράφονται ;
«Από τους δυναµικούς νέους συνδικαλιστές ο κ. ∆ηµ. Ρόκος, Γεν. Γραµµατέας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις»:
1. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Μετά την προσεκτική ανάλυση, του «συνθηµατολογικού ισχυρισµού» «Μετά ή χωρίς
τον Καραµανλή το χάος», αποτιµώντας τις συγκεκριµένες συνθήκες – πολιτικές, κοινωνικές
και οικονοµικές – που διέπουν αυτήν τη στιγµή τη δηµόσια ζωή στη χώρα µας, θα ‘θελα,
δυστυχώς, να συµφωνήσω ότι όχι µόνο βαραίνει σαν ισχυρισµός την πολιτική ζωή στον τόπο
µας µετά την µεταπολίτευση, αλλά και δηµιουργεί, σαν αποτέλεσµα συγκεκριµένων
γεγονότων, τεράστιους κινδύνους για τον τόπο και τον λαό στο άµεσο µέλλον.
Χωρίς να αµφισβητώ τον πατριωτισµό του κ. Καραµανλή – δεν τον αµφισβητούν άλλωστε
και όλες οι αντιπολιτευόµενες δυνάµεις που εκφράζονται στο Κοινοβούλιο -, θα ‘θελα να
υποστηρίξω, ότι µε την πολιτική τακτική που ακολουθεί, προδιαγράφει µε µαθηµατική
ακρίβεια ότι µετά ή χωρίς αυτόν θα υπάρξει «χάος» στην πατρίδα µας, (ένθα χάος, όπως θα
έλεγε ένας µαθηµατικός, ίσον εκ ταυτότητος µε τα … τανκς), κι αυτό οροθετεί και
επισηµαίνει και τις τεράστιες Εθνικές του ευθύνες.
Πιο συγκεκριµένα ο κ. Καραµανλής:
1. – Αγνόησε τη Λαϊκή Εντολή για ουσιαστική κάθαρση και εκδηµοκρατισµό σε όλους τους
τοµείς της δηµόσιας ζωής, που αφορούσε προφανώς όχι σε ένα αιώνιο κυνηγητό των
«χουντικών», αλλά στην απαίτηση ολόκληρου του Ελληνικού λαού, να συντριβούν άµεσα

και για πάντα, οι δοµές, οι µηχανισµοί και οι λειτουργίες που γεννούν, υποθάλπουν κι
ανδρώνουν, τα αντιδηµοκρατικά στοιχεία, τις χούντες και τον φασισµό.
Έτσι χωρίς να έχουν θιγεί οι µηχανισµοί υπεύθυνα και αποφασιστικά, δηµιουργείται ξανά,
αργά αλλά σταθερά, το κλίµα που απαιτεί η ανωµαλία, για να ωριµάσει τους καρπούς της. Η
διατήρηση και η προώθηση ανθρώπων µε ιστορικές ευθύνες για την επιβολή και την στήριξη
της δικτατορίας, (σαν φυσικού επακόλουθου της Εθνοκαπηλικής µισαλλοδοξίας που
καλλιέργησε το µονοκοµµατικό κράτος της δεξιάς, στον τόπο µας, τόσα χρόνια), αποτελεί
τουλάχιστον πρόκληση, όχι µόνο στην κοινή λογική αλλά και στην στοιχειωδέστερη ακόµα
περιφρούρηση του πολιτεύµατος που είναι και το βασικότερο, υποτίθεται, µέληµα της
Κυβέρνησης.
2. - Αγνόησε τη Λαϊκή Εντολή για ουσιαστική και για πάντα αποδέσµευση της χώρας µας
από την ξένη εξάρτηση και υποτέλεια, που οι ντόπιοι πράκτορές της - όπως και για τον πιο
ανυποψίαστο εθνικόφρονα Έλληνα αποδείχτηκε µε την πρώτη δίκη της χούντας -, αντεθνικά
και προδοτικά, τόσα χρόνια τώρα, επέβαλαν στον τόπο µας, µε αποκορύφωµα την ξένη
κατοχή στα χρόνια της πρόσφατης εφτάχρονης τυραννίας.
Έτσι το «έξω για πάντα από το ΝΑΤΟ» δεν είναι ένα σύνθηµα αντιπολίτευσης στον
Καραµανλή. Είναι η µυριόστοµη διατράνωση του πόθου όλων των Ελλήνων ανεξάρτητα από
πολιτική τοποθέτηση, για µια Ελλάδα κυρίαρχη, ανεξάρτητη και αδέσµευτη, για να µη
ξαναζήσουµε στην πατρίδα µας άλλο φασισµό.
3. – ∆εν ενηµερώνει το λαό για όλα τα µεγάλα Εθνικά, Πολιτικά θέµατα, µονοπωλώντας για
τον ίδιο, την Εθνική ευαισθησία, κι όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, πάνω στα τόσο
καίρια και σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο τόπος.
Φοβούµαι ότι ξεχνάει, ότι η ∆ηµοκρατία που επαγγέλλεται ότι επανεγκατέστησε στον τόπο
µας, δεν είναι µια αφηρηµένη θεωρητική έννοια, αλλά µια καθηµερινή, ζωντανή
πραγµατικότητα, ένας τρόπος ζωής, που δεν ολοκληρώνεται και δεν θεµελιώνεται χωρίς την,
µε πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση σε κάθε βήµα, ουσιαστική συµµετοχή του λαού
στη λήψη αποφάσεων πάνω στις βασικές επιλογές που τον αφορούν.
Απληροφόρητος λαός από την πολιτική ηγεσία του τόπου, σηµαίνει λαός επιρρεπής στις
όποιες δηµαγωγίες της στιγµής, λαός απαράσκευος για νηφάλια σκέψη, λαός «ιδιωτών». Και
η ευθύνη αυτών που τον κρατούν σε αυτό το επίπεδο είναι φανερή, και οι επιπτώσεις της
ολέθριες για τον τόπο και την ∆ηµοκρατία.
Όσον αφορά στο πρόβληµα που θίγεται στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για την ανυπαρξία
δηλαδή µιας διαφαινόµενης στον ορίζοντα εναλλακτικής λύσης, σαν αντίβαρο στην
ακλόνητη θέση του Καραµανλή, θα ήθελα να πω ότι προσωπικά το θεωρώ ψευδοπρόβληµα.
Στο µέτρο που ο Καραµανλής θα διασφάλιζε και θα ισχυροποιούσε οριστικά και τελεσίδικα
σε αυτόν τον τόπο τη δηµοκρατία, εκµηδενίζοντας κάθε δυνατότητα υποτροπής του
φασισµού, κι αυτό µην ξεχνάµε είναι δική του δουλειά σύµφωνα µε την εντολή του λαού
(γιατί βέβαια κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα δεξιά 54%), το πρόβληµα
της διαδοχής θα ήταν µια απλή διαλεκτική σχέση, ανάµεσα στις δηµοκρατικές δυνάµεις που
εκφράζονται στο Κοινοβούλιο και στις κάθε φορά, σε επίπεδο αρχών και προγράµµατος,
τακτικές συµµαχίες τους.
Κι εδώ θα διακινδυνεύσω και µια προσωπική εκτίµηση: Αν ο κ. Καραµανλής διασφάλιζε την
∆ηµοκρατία, και µας έπειθε γι’ αυτό, παρά τη συγκεκριµένη τοποθέτησή µου σ’ άλλη
περιοχή του πολιτικού φάσµατος, ειλικρινά, καθόλου δεν θα βιαζόµουν να τον δω να φεύγει

από την πολιτική σκηνή. Αλλά τότε βέβαια θα ήταν ένας άλλος Καραµανλής, κι η
∆ηµοκρατία, όχι µόνο στ’ όνοµα.
2. ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Ο µεταχουντικός πολιτικός κόσµος πραγµατικά συναγωνίζεται σε «σοσιαλιστικές» θέσεις.
Είναι αλήθεια ότι τα χρόνια της δικτατορίας έδρασαν σαν καταλύτες για πολλούς Έλληνες,
που συνειδητοποιώντας τις γενεσιουργές της αιτίες, τοποθετήθηκαν µπροστά στα µεγάλα
προβλήµατα του τόπου µε σαφώς προοδευτικότερες θέσεις.
Έγινε αντικειµενικά µια µετατόπιση των µαζών προς τ’ αριστερά, µια που οι µύθοι της
Εθνικοφροσύνης φθάρθηκαν ανεπανόρθωτα απ’ τους στυλοβάτες της, που αποδείχθηκαν
έµµισθα όργανα και πράκτορες του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού και των στρατιωτικόοικονοµικών του συµφερόντων στον τόπο µας, στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, µε την αδυναµία του Καπιταλισµού να αντιµετωπίσε3ι τα οξύτατα προβλήµατα
της σύγχρονης κοινωνίας, µε τα εξουθενωτικά για το σύστηµα επιφαινόµενα του
στασιµοπληθωρισµού και µε τη ραγδαία γιγάντωση των µονοπωλίων τον καιρό της ασύδοτης
Εξυπηρέτησης τους απ’ τη δικτατορία σε βάρος των εργαζοµένων, µεγάλα κοµµάτια του
λαού µέσα απ’ τις συγκεκριµένες τους ανάγκες και κάτω απ’ την πίεση των καυτών βιοτικών
τους προβληµάτων, συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα βαθιών κοινωνικών αλλαγών.
Ο πολιτικός κόσµος- κι εξαιρώ βέβαια, τα κόµµατα αρχών µε τους καλά γνωστούς
κοινωνικούς τους αγώνες και τους σοσιαλιστές αγωνιστές µε την συνεπή αντιστασιακή τους
δράση τον καιρό της δικτατορίας, µη αγνοώντας βέβαια την ύπαρξη των συγκεκριµένων
σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και των αλλεπάλληλων λαθών τακτικής που
οροθετούν την φανερή αδυναµία τους να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα του λαού –
φοβούµαι ότι έσπευσε να ανταποκριθεί στα αιτήµατα του λαού χωρίς τις βαθιές εκείνες
διεργασίες, οργανωτικές και ιδεολογικό- πολιτικές, που θα πραγµάτωναν την αµφίδροµη
διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο λαό και την ηγεσία που θα ζύµωναν και θα καταξίωναν τις
«σοσιαλιστικές θέσεις» µε τον καθηµερινό αγώνα στο πλευρό των εργαζοµένων, πάω στη
βάση ξεκάθαρων προγραµµάτων και αληθινά δηµοκρατικών οργανωτικών σχηµάτων.
Ποιος θα διαδεχθεί τον Καραµανλή;
Έτσι τώρα υπερακοντίζει ο ένας τον άλλο σε σοσιαλιστικές φράσεις και όλο περισσότερο
παύουν να πείθουν το λαό για το πόσο µπορούν να αντιληφθούν τα µεγάλα προβλήµατά του.
Ο δε «σοσιαλισµός» που επαγγέλλονται, µε τους ποικίλους εκθετικούς προσδιορισµούς που
του αποδίδουν για να διαφορίζονται και µεταξύ τους, µοιάζει σαν ένα καινούριο λαµπερό
καταναλωτικό προϊόν, που αγωνίζονται όλοι ποιος να πρωτοπάρει την αποκλειστική του
«αντιπροσωπεία» για την Ελλάδα.
Κρίνοντας µε τα σηµερινά δεδοµένα, είµαι απαισιόδοξος για τις πολιτικές προοπτικές στον
τόπο µας, στο µέτρο που τα κόµµατα: (α) ∆εν είναι κόµµατα αρχών, (β) δεν είναι
οργανωµένα δηµοκρατικά και (γ) δεν χαράζουν καθαρούς και συνεπείς δρόµους για τους
κοινωνικούς αγώνες που έχει ανάγκη ο τόπος κι ο λαός.
Προσωπικά πιστεύω, ότι ο σοσιαλισµός δεν χτίζεται απ’ τα πάνω µε κουβέντες, αλλά απ΄ τα
κάτω µε δουλειά κι ότι η βάση µετά από µακριές και δύσκολες διαδικασίες ενωµένη, θα
εξαναγκάσει τα κόµµατα να δουν τα προβλήµατα του τόπου και του λαού χωρίς τα φίλτρα

των µικροπολιτικών και παλαιοκοµµατικών µυωπικών φακών τους, που δυστυχώς δεν
άλλαξαν ούτε στα τόσα καταλυτικά χρόνια της δικτατορίας.
Η κοινωνική πρόοδος δεν σταµατάει, ο τροχός κυλάει προς τα µπροστά κι οι κοινωνικοί
αγώνες έχουν ανάγκη απ’ όλους τους αγωνιστές που επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή.
Η κοινωνική όµως αλλαγή πρέπει να θεµελιωθεί στην αδέσµευτη λαϊκή κυριαρχία και στην
τέλεια Εθνική Ανεξαρτησία.
Οι ευθύνες ολόκληρου του πολιτικού κόσµου για τη δηµιουργία αυτών των προϋποθέσεων
είναι τεράστιες, και τα λάθη του, δυστυχώς καθηµερινά.

Συµπέρασµα
Αν ο Καραµανλής διασφάλιζε, οριστικά τη ∆ηµοκρατία, εκµηδενίζοντας κάθε
δυνατότητα υποτροπής του φασισµού, το πρόβληµα της διαδοχής θα ήταν µια απλή
διαλεκτική σχέση, ανάµεσα στις δηµοκρατικές δυνάµεις του Κοινοβουλίου.
Ο Σοσιαλισµός δεν χτίζεται από τα πάνω µε κουβέντες, αλλά από τα κάτω µε δουλειά.
Ο τροχός κυλάει προς τα µπρος και οι κοινωνικοί αγώνες έχουν ανάγκη απ’ όλους
τους αγωνιστές που επιδιώκουν την κοινωνική αλλαγή.

