
Ομως το ειρηνικό πέρασμα, περιέχει όχι μόνο βία γενικά (μιας και 
επιβάλλει τη θέληση too λαού πάνω στους εχθρούς too), αλλά μπορεί να 
περιέχει και ένοπλη βία. Απλώς δεν φτάνει στον πανεθνικό εμφύλιο 
πόλεμο. Η χρήση των όπλων στην περίπτωση του ειρηνικού περάσματος 
το πολύ να είναι αποσπασματική, ευκαιριακή και γεωγραφικά περιορισμέ
νη. Ο ειρηνικός δρόμος σημαίνει ότι η αντίδραση «νιώθει τη θηλειά γύρω 
από το λαιμό της» και υποχωρεί από την εξουσία έστω και αν το κάνει για 
να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να οργανώσει πιο καλά την 
αντεπανάσταση.

Η σοσιαλρεφορμιστική άρνηση του μη ειρηνικού δρόμου, δεν απο
τελεί απλώς μια μονόπλευρη πρόσδεση στις ειρηνικές μορφές πάλης. 
Αντίθετα συνοδεύεται με μια άλλη λανθασμένη αντίληψη, ότι ο ειρηνικός 
δρόμος, είναι ο «κοινοβουλευτικός». Η μονόπλευρη απολυτοποίηση των 
μορφών πάλης, και ο περιορισμός των μορφών ακόμα και αυτής της μιας 
πλευράς διατηρείται, όπως και επί χούντας, μόνο που τώρα γίνεται προς 
την αντίστροφη κατεύθυνση. Η ποικιλία μορφών πάλης, περιορίζεται στο 
δίλημμα «ειρηνικός» (=«κοινοβουλευτικός» και μόνο) ή «μη ειρηνικός» 
(=«ατομική τρομοκρατία»). Είναι φυσιολογικό τα λάθος ερωτήματα, να 
ακολουθούνται από λάθος απαντήσεις. Με ένα τέτιο δίλημμα δηλαδή, δεν 
είναι καθόλου περίεργο που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται οπαδός του «κοινο
βουλευτικού» λεγάμενου δρόμου (που δεν υπάρχει βέβαια, ούτε μπορεί να 
υπάρξει με την έννοια του «δρόμου»), που ανάγει τα προβλήματα τακτι
κής σε προβλήματα στρατηγικής, της εκ των προτέρων δηλαδή μακροπρό
θεσμης επιλογής και πρόσδεσης σε μια μορφή πάλης.

Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν περιορίζεται μόνο στην αναγωγή των μορφών 
πάλης σε στρατηγική, αλλά θεωρεί ότι απ’ αυτή εξαρτάται και το περιεχό
μενο του «σοσιαλισμού». Μ’ αυτό τον τρόπο ο σοσιαλισμός από κοινωνι
κοοικονομικός σχηματισμός μετατρέπεται σε κοινωνικό προϊόν των 
μορφών πάλης που χρησιμοποιήθηκαν για να ξεπεραστεί ο καπιταλισμός. 
Η αντίληψη ότι ο «μη ειρηνικός» δρόμος δεν είναι ένας πιθανός δρόμος 
πάλης των μαζών και του κινήματος τους για το σοσιαλισμό, αλλά ένας 
αγώνας μικρών ομάδων, το οδηγεί στην αντίληψη ότι ο μη ειρηνικός 
δρόμος είναι «πραξικοπηματικός» και κατά συνέπεια η νέα εξουσία που 
προκύπτει δεν είναι η εξουσία των επαναστατικών τάξεων και κοινωνικών 
στρωμάτων, αλλά η «αταξική» εξουσία της ομάδας που διεξήγαγε την 
ένοπλη πάλη. Το συμπέρασμα πια είναι ευκολονόητο. Ακόμα και αν αυτή 
η «ομάδα» οργανώσει την κοινωνική βάση στη βάση σοσιαλιστικών 
σχέσεων, ακόμα και τότε η «ομάδα» αυτή διατηρεί την εξουσία για τον 
ευατό της. Ο σοσιαλισμός γίνεται αυτόματα «γραφειοκρατικός» και η 
«ομάδα» που είναι στην εξουσία αποτελεί τη «γραφειοκρατία». Ετσι το
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ψυχολογικά προετοιμασμένο γι’ αυτό, να αναπτύξει μέχρι τον απαιτούμενο 
για τέτιες καταστάσεις βαθμό οργάνωσης και ενότητας του μαζικού 
κινήματος, να μην έχει ψευδαισθήσεις, σαν αυτή που, θελημένα ή άθελα, 
δεν έχει σημασία, του καλλιεργεί το ΠΑΣΟΚ.

Ηδη από την περίοδο της χούντας, φάνηκε καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ 
ταύτιζε την έννοια βία, με την έννοια «ένοπλο αγώνα», και την έννοια 
«ένοπλο αγώνα» με την ατομική τρομοκρατία. Και όσο λανθασμένες ήσαν 
αυτές οι ταυτίσεις, άλλο τόσο είναι «φυσιολογικό» σήμερα, λόγω ακριβώς 
αυτών των ταυτίσεων, να αρνείται τον μη ειρηνικό δρόμο περάσματος, να 
ταυτίζει λανθασμένα τον ειρηνικό με τον μη βίαιο.

Οπως είναι γνωστό, για τους μαρξιστές - λενινιστές, η επανάσταση 
σ’ όποια μορφή πάλης και αν διεξαχθεί, είναι δημοκρατική, γιατί εκφράζει 
τη θέληση της πλειοψηφίας, είναι και βίαια γιατί επιβάλλει τη θέληση μιας 
τάξης (της εργατικής) και των συμμάχων της, πάνω σε μια άλλη (την 
αστική)14.

Η αστική τάξη, προκειμένου να αποκρύψει το γεγονός ότι κυβερνά 
βίαια με το κλίμα τρομοκρατίας και τις σχέσεις υποταγής και στην ίδια 
την παραγωγή, με την καθημερινή χρήση των κατασταλτικών νόμων της 
και των κρατικών μηχανισμών, τις φυλακές κλπ., με την ψυχολογική βία 
που χρησιμοποιεί σ’ όλες τις κοινωνικές σχέσεις κτλ., εννοιολογικά 
προσπαθεί να ταυτίσει τον όρο βία με την ένοπλη και μόνο βία. Ολα τα 
πολιτικά ρεύματα, από τους αριστεριστές μέχρι τους δεξιούς οπορτουνι
στές, αποδέχονται αυτή την ερμηνεία της αστικής τάξης. Το αποτέλεσμα 
είναι να ταυτίζουν τη βία με την ένοπλη βία, και κατά προέκταση ή να ’ναι 
μόνο υπέρ του μη ειρηνικού δρόμου (του δρόμου του εμφύλιου πολέμου) 
ή να απορρίπτουν τελείως την επαναστατική βία, στο όνομα ότι είναι κατά 
της ένοπλης βίας. Στην τελευταία παραλλαγή ανήκει το ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο, όπως φαίνεται, όχι μόνο ταυτίζει λανθασμένα τη βία με την ένοπλη 
σύγκρουση, αλλά θεωρεί ότι ο ένοπλος αγώνας είναι ένας αγώνας που δεν 
στηρίζεται στην πλειοψηφία του λαού ή το λιγότερο δεν είναι μορφή 
μαζικής πάλης, αλλά ατομικής τρομοκρατίας. Δεν κατανοεί δηλαδή ότι, 
ακόμα και αν το λαϊκό κίνημα καταφύγει στην ένοπλη μορφή πάλης, αυτή 
πρέπει να στηρίζεται στην πλειοψηφία του λαού και στο μαζικό κίνημα· 
έτσι κατά συνέπεια την απορρίπτει. Από την άλλη, επειδή ταυτίζει την 
επαναστατική βία των μαζών με την ατομική τρομοκρατία, θεωρεί ότι ο 
«ειρηνικός δρόμος» είναι δρόμος χωρίς βία (δηλαδή, γι’ αυτό, δρόμος 
χωρίς ατομική τρομοκρατία).

14. Βλ. Ν. Κοτζιάς: σειρά άρθρων, απάντηση στους αριστεριστές προσυνεδρια
κά (10ο) στον «Οδηγητή» του 1978.
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