
∆ΥΟ ΛΥΣΕΙΣ   
 

Βούλιαξε η Σοσιαλδηµοκρατία. Παντού. Σε όλη την Ευρώπη. Πλέον δεν 

υπάρχει ο χώρος της Κεντροαριστεράς. Αφού δεν υπάρχουν άνθρωποι και πολίτες σε 

στρώµατα της κοινωνίας που θεωρούν τον εαυτό τους µεσαίο ή µικροµεσαίο ή 

εργαζόµενο που αποταµιεύει. Οι άνθρωποι φτιάχνουν τα κόµµατα, όχι το ανάποδο. 

Αυτό ας µην το ξεχνάνε οι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ / ∆ΗΜΑΡ.  

Η Κρίση του 2009 έως σήµερα χτύπησε αλύπητα τα στρώµατα που άνηκαν 

στην Κεντροαριστερά. Γι’ αυτό στην Ελλάδα η Κεντροαριστερά είναι συρρικνωµένη 

στο 10% επί του συνόλου. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η Κρίση χτυπάει από τη Νότια 

Ευρώπη προς τη Βόρεια. Παρακολουθήστε τα ποσοστά της Σοσιαλδηµοκρατίας στην 

Ιταλία, στην Ισπανία και τις πρόσφατες δηµοσκοπήσεις στη Γερµανία που το SPD 

(Σοσιαλδηµοκράτες) κρατάει µε νύχια και δόντια το 24%. Πράσινοι και Αριστερά 

είναι στο άλλο 25%, ενώ το κόµµα της Μέρκελ αγγίζει το 40%. Μέχρι και στη 

Γερµανία που έχει τη µεγαλύτερη Οικονοµία της Ευρώπης, που η κοινωνία της είναι 

καθαρά συντηρητική και αντικοµουνιστική λόγω ΕΣΣ∆.  

Επειδή τα κόµµατα δεν είναι µόνο άνθρωποι αλλά και ιδεολογίες, η 

Σοσιαλδηµοκρατία έχασε οριστικά την ταυτότητά της δηλαδή τον καπιταλισµό µε 

κοινωνικό Κράτος. Όταν υπάρχει έντονη Κρίση ή ύφεση ή λίγα χρήµατα προς το 

Κράτος, τα σοσιαλιστικά κόµµατα πράττουν όπως τα ∆εξιά. Με µέτρα λιτότητας. 

Αναζητούν τρόπους για ανάπτυξη ίδιους µε τη λεγόµενη ∆εξιά: Να πέσει το κόστος 

εργασίας. Μα η εργασία ή οι εργατικοί συντελεστές δεν ευθύνονται στις Κρίσεις που 

υπάρχουν στον 21
ο
 αιώνα, αλλά το Τραπεζικό Κεφάλαιο ή το Κεφάλαιο που µέσω 

του Κράτους σπαταλιόταν για «ανάγκες» της εκάστοτε µεγαλοαστικής τάξης.  

Το κεφάλαιο έχασε την επενδυτική του ή επιχειρηµατική του λογική. Πολλοί 

Οικονοµολόγοι και Ιστορικοί θεωρούν ότι στον 21
ο
 αιώνα η Ευρώπη θα ζει µε όλο 

και λιγότερους χρηµατικούς πόρους. Μέχρι να ισορροπήσει η Κινεζική και Ινδική 

κοινωνία σε περίπου ίδια ανθρώπινα και καταναλωτικά ∆ικαιώµατα µε την 

Ευρωπαϊκή. Το πλαίσιο της Παγκόσµιας οικονοµίας άλλαξε. Η Ευρώπη χάνει 

πόρους, επιχειρήσεις, κεφάλαια και καταµερισµό εργασίας στον Κόσµο. ∆εν 

προβλέπεται κάποια αλλαγή τα επόµενα χρόνια.  

Οι λύσεις για την Ευρώπη είναι δύο: Η «∆εξιά» λύση που κλείνει τα σύνορα 

και µοιράζει πόρους και εργασίες σε όλο και λιγότερους ανθρώπους. Οι υπόλοιποι 

βρίσκονται στο περιθώριο. Η «Αριστερή» λύση που αλλάζει το καταναλωτικό 

πρότυπο του Ευρωπαίου, προκρίνει λύσεις δικαιοσύνης για όλους και στηρίζει την 

οικονοµία της σε νέες µορφές «Σοσιαλιστικής» (Κοινωνικής ή Συνεργατικής) 

επιχείρησης που στηρίζεται στις γνώσεις και στην εργασία και όχι στο κεφάλαιο. Η 

«∆εξιά» λύση θα ελέγξει τις µάζες µε αστυνοµικές και αυταρχικές µεθόδους 

αγνοώντας το φιλελεύθερο παρελθόν της. Η «∆εξιά» της Ευρώπης θα ζηλέψει την 

πειθαρχία του Πούτιν και του Ερντογάν και θα αναζητήσει τη συνέχειά της στο 

συντηρητικό της παρελθόν και όχι στο Φιλελεύθερο ∆ηµοκρατικό της. Γι’ αυτό και 

ξεκινούν συζητήσεις για Μεταδηµοκρατίες, για πιο ισχυρή εκτελεστική εξουσία, για 

ξεχαρβάλωµα ∆ηµοκρατικών θεσµών όπως η Βουλή, η Αυτοδιοίκηση, η ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση.  

Η «Αριστερή» λύση έχοντας αφήσει πίσω της την στείρα άρνηση και την 

Αριστερά της διαµαρτυρίας, οργανώνεται ως Εναλλακτική κυβερνητική λύση. 

Επιτέλους η Αριστερά θέλει να κυβερνήσει. Θέλει να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα 

αλλαγής πλεύσης του Νεοφιλελεύθερου οικονοµικού µοντέλου που έχει υιοθετήσει 

όλη η Ευρώπη. Οι πολίτες φεύγουν µαζικά από το Κέντρο και όσοι 



αυτοπροσδιορίζονται Αριστεροί, που θέλουν ρεαλιστικές κυβερνητικές λύσεις, ένα 

πρόγραµµα µε αρχή, µέση και τέλος, αγκαλιάζουν την Αριστερά.  

Πού θα κριθεί η µάχη µεταξύ δεξιάς και Αριστεράς; Πουθενά. Κάθε χώρα θα 

προσπαθεί µεταξύ αυτού του δίπολου, να εκµεταλλευτεί τους ανθρώπους της και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα για να επιβιώσουν όσο γίνεται καλύτερα 

σε τόσο αρνητικό περιβάλλον για την Ευρώπη. Οι δύο λύσεις, οι δύο χώροι θα 

ηγεµονεύσουν στην πάλη των ιδεών. Το δίληµµα των ανθρώπων που είχαν 

εγκλωβιστεί από την σοσιαλδηµοκρατική Ουτοπία θα είναι έντονο. ∆εξιά ή 

Αριστερά; Και όµως αν σκεφτεί ταξικά, αν σκεφτεί σύµφωνα µε τα βάσανα που 

περνά, αν ξεκαθαρίσει λίγο την ιδεολογία του, αν δει που µπορεί να ενεργεί ως µέλος 

και να καθορίζει τις εξελίξεις, τότε οι παλιοί Κεντροαριστεροί δεν έχουν δίληµµα. Ας 

ξεχάσουν το Κέντρο- και ας µείνουν µε το -αριστεροί.  
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