
Για την οικοδόμηση ηγεσιών και τις περιπλοκές της1…
του Τάσου Αναστασιάδη

«Ούτε να κλάψουμε, ούτε να γελάσουμε, αλλά να καταλάβουμε»

Spinoza

Μια πικρία φάνηκε να αφήνει η εκλογή της ΚΕ στην τελευταία συνδιάσκεψη –και δεν
είναι η πρώτη φορά. Για παράδειγμα2, μετά από ουσιαστική συζήτηση για το γυναικείο
ζήτημα και τη θεωρητικά αναμενόμενη οργανωτική μετάφρασή της σε εκπροσώπηση
στην ΚΕ,  η  εκλογή  ήταν τουλάχιστον  «απογοητευτική»:  μία  μόνο  γυναίκα εξελέγη
απευθείας  στην ΚΕ (ενώ άλλη μία  εισήχθη στην ΚΕ -αλλά λόγω ποσόστωσης  της
μειοψηφίας).

Θα ήταν εύκολο να καταγράψει  κανείς  (σε αυτό το θέμα,  αλλά και σε άλλα…) μια
αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που λέμε και σε αυτό που είμαστε διατεθειμένοι να
κάνουμε,  ενώ επίσης  (δεν  έλειψαν,  άλλωστε,  και  τέτοιες  αντιδράσεις)  θα μπορούσε
κανείς να φτάσει και ως θεωρίες συνωμοσίας ή, πάντως, «κρυφών ομαδοποιήσεων»,
κλπ.,  και  θα  μπορούσε  ακόμα  κανείς  να  καταφύγει  και  έως  σε  εγελιανού  τύπου
μεταφυσικές μιας «πονηριάς του Λόγου» που θα μας επιβαλόταν εν αγνοία μας ή μέσω
φαλλοκρατισμού ή και «διαφθοράς» μας. Όλα αυτά είναι «εύκολα», αλλά -για αυτό-
είναι  και  λαθεμένα -και  ο  ένας  στόχος  του κειμένου αυτού είναι  να το δείξει!  Και
δεύτερον ανοίγουν ένα γενικότερο ερώτημα για την οικοδόμηση οργανώσεων, για τον
τύπο τους, για την «ηγετική» σχέση ως τέτοια, κλπ. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο στο
οποίο φιλοδοξεί να θέσει έναν προβληματισμό το παρόν κείμενο.

Η συλλογική βούληση ως άθροισμα ατομικών προτιμήσεων

Ας  ξεκινήσουμε  από  το  πολύ  απλό,  που  ανάγεται  στη  συλλογικότητα  ως  τέτοια,
θυμίζοντας ένα παλαιότερο ερώτημα: είναι δυνατόν να υπάρξει συλλογικότητα που να
ξέρει τι θέλει; Η δημοκρατική ιδέα, που ξεκινάει από το γαλλικό διαφωτισμό, είναι πως
η συλλογικότητα είναι άθροισμα των μελών της. Ασφαλώς, δεν είναι μόνο αυτό (ακόμα
και οι αστοί το ξέρουν), όμως η δημοκρατική αρχή θέλει τη «βούληση» της ομάδας να
είναι το αποτέλεσμα της αρχής «ένας άνθρωπος-μία ψήφος». 

Όπως γράφει ο J.-J.Rousseau, «όταν προτείνεται ένας νόμος στη συνέλευση του λαού, το
ερώτημα  που  τους  τίθεται  δεν  είναι  ακριβώς  εάν  εγκρίνουν  ή  εάν  απορρίπτουν  την
πρόταση, αλλά εάν αυτή συμφωνεί με τη γενική θέληση, που είναι η δική τους: ο καθένας
τους με την ψήφο του δίνει τη γνώμη του στο θέμα. Και με τον υπολογισμό των ψήφων
εξάγεται  η  διακήρυξη  της  γενικής  θέλησης.»  Η  γενική  θέληση  «προέρχεται  από  τις
προτιμήσεις που ο καθένας διατυπώνει».

Όμως, ήδη από το γαλλικό διαφωτισμό, και ειδικότερα από τον Condorcet, ξέρουμε ότι
αυτό  είναι  προβληματικό,  γιατί  η  πρόσθεση  ατομικών  προτιμήσεων  δεν  καταλήγει
αναγκαστικά σε συνεκτική απόφαση. Μια συλλογικότητα μπορεί να μην ξέρει τί θέλει
ούτε  να είναι  σε  θέση να  αποφασίσει  τί  να  κάνει  -τουλάχιστον  δημοκρατικά.  Πριν
εμβαθύνουμε, μια παρένθεση επεξηγηματική για το ίδιο το παράδειγμα.

1 [Εσωτερικό  κείμενο  συζήτησης  και  προβληματισμού  της  ΟΚΔΕ-Σπάρτακος,  Ιούνης  2008.  Το
(ανολοκλήρωτο) κείμενο ήταν να ενταχθεί σε ένα θεωρητικό έντυπο που όμως δεν βγήκε. Στην παρούσα
έκδοση έχουν αντικατασταθεί τα συγκεκριμένα ονόματα συντρόφων ή τάσεων με μεταβλητές Χ, Υ, Ζ εντός
των σημάτων <>]
2 Το «γυναικείο»  είναι  ίσως το  πιο  εντυπωσιακό,  αλλά  όχι  το  μόνο:  θα μπορούσαν  να αναφερθούν
φοιτητική εκπροσώπηση ή και πολιτικές ευαισθησίες και αποχρώσεις, κλπ.. 
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Η δημοκρατική  αρχή  θέλει  την  κοινωνική  ομάδα  (παρέα,  συνδικάτο,  κόμμα,  τάξη,
έθνος,  κλπ.)  να  μπορεί  να  κάνει  αυτό  που  η  ίδια  θέλει,  στη  βάση  των  ατομικών
προτιμήσεων  των  μελών  της.  Αν συγκεντρώσουμε  τις  προτιμήσεις  των  μελών  της
ομάδας μπορούμε να βγάλουμε μια συνισταμένη που να είναι τότε «η γενική θέληση».
Αυτό υποτίθεται πως γίνεται μέσα από τις εκλογές3. 

Όμως πόσο συνεκτική μπορεί να είναι η κοινωνική ομάδα; Ακόμα και αν τα μέλη της
ξέρουν τί θέλουν, μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την ομάδα σαν σύνολο (γενική
θέληση); 

Ας  παρουσιάσουμε  το  ζήτημα  που  έθεσε  ο  Condorcet  με  ένα  παράδειγμα:  Ας
υποθέσουμε πως υπάρχει  μια ομάδα 100 ατόμων (π.χ.  μια πολιτική οργάνωση) που
πρέπει να αποφασίσει κάτι (π.χ. να εκλέξει «ηγεσία» ή απλώς ένα γραμματέα, να πάρει
μια απόφαση τακτικής ή και  μια πολιτική απόφαση). Ας υποθέσουμε πως υπάρχουν
τρεις προτάσεις, οι Α, Β και Γ. Ας υποθέσουμε ακόμα πως το κάθε άτομο ξέρει πολύ
καλά τί θέλει (τις «προτιμήσεις» του) και ότι αυτές κατανέμονται ως εξής: 40 άτομα
προτιμούν το Α από τις δύο άλλες προτάσεις, αλλά σε σχέση με το Γ προτιμούν το Β.
Εν συντομία μπορούμε να το γράψουμε Α>Β>Γ : 40 (όπου «>» σημαίνει προτίμηση).
25 άτομα προτιμούν το Β>Γ>Α και 35 άτομα προτιμούν το Γ>Α>Β4. 

Σχηματικά μπορούμε να τα γράψουμε: 
Α > Β > Γ : 40
Β > Γ > Α : 25
Γ > Α > Β : 35

Το ερώτημα  που  τίθεται  είναι  κατά  πόσο η  ομάδα αυτή,  δεδομένων  των  ατομικών
προτιμήσεων,  έχει  μια  «γενική  θέληση»,  κατά  πόσο  «θέλει»  κάτι  (που  να  είναι
στοιχειωδώς συνεκτικό). Πράγματι, για κάθε πρόταση υπάρχει πάντα μια άλλη που η
πλειοψηφία της ομάδας προτιμάει: Το 75% προτιμάει το Α από το Β. Όμως το Α δεν
είναι πλειοψηφική επιλογή, αφού το 60% προτιμάει το Γ από το Α. Αλλά και το Γ είναι
δεύτερη επιλογή, αφού το 65% προτιμάει το Β από το Γ. Τέλος, το Β το απορρίψαμε
ήδη, αφού κατά 75% το Α θεωρείται προτιμότερο…

Είναι κάτι σαν φαύλος κύκλος. Η «γενική
θέληση»  της  ομάδας,  αν  υπάρχει  κάτι
τέτοιο,  είναι  κυκλική:  Έναντι  του  Α  η
ομάδα  προτιμάει  το  Γ.  Έναντι  του  Γ  η
ομάδα προτιμάει  το  Β.  Έναντι  του  Β,  η
ομάδα προτιμάει το Α. Αλλά έναντι του Α,
κ.ο.κ. Σε σχήμα (με το βελάκι να σημαίνει
«προτιμάει» ή «υπερισχύει»): 

3  Ή και μέσα από την αγορά -σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, αλλά αφήνουμε στην άκρη αυτό το
ζήτημα, γιατί έχει πρόσθετα προβλήματα!.
4 Για απλοποίηση εδώ υποθέσαμε ότι  κανείς  δεν έχει  άλλη προτίμηση (όπως π.χ.  Α>Γ>Β).  Στα ίδια
ακριβώς  συμπεράσματα  μπορεί  να  καταλήξει  κανείς  αν  έπαιρνε  ένα  πιο  μπλεγμένο  αριθμητικό
παράδειγμα όπως π.χ.: 

Α > Β > Γ : 25 
Β > Γ > Α : 30 
Γ > Α > Β : 20 
Β > Α > Γ : 10 
Α > Γ > Β : 8 
Γ > Β > Α : 7  

Επίσης δεν μπαίνουμε σε ζητήματα  έντασης των προτιμήσεων ούτε και -στα πιο ουσιαστικά- απόκλισης
ή συνοχής ανάμεσα στις προτάσεις -τουλάχιστον προς το παρόν.
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Όλα τα άτομα που αποτελούν την ομάδα ξέρουν τις προτιμήσεις  τους ή «ξέρουν τί
θέλουν».  Και  όμως,  όταν συγκεντρώσουμε  όλες  αυτές  τις  ατομικές  προτιμήσεις,  το
σύνολο  δεν  είναι  αναγκαστικά  «συνεκτικό»5,  με  την  έννοια  τουλάχιστον  ότι  θα
αναδυόταν μια σαφής προτίμηση, έστω πλειοψηφική, έστω και απλώς σχετικά! 

Σε ατομικό επίπεδο, 

ισχύει πάντα το: και ποτέ το:

Όμως,  αν  προσθέσουμε  μια  σειρά  από  ατομικές  προτιμήσεις,  το  σύνολο  δεν  είναι
αναγκαστικά  συνεκτικό,  δηλαδή  η  προτίμηση  της  ομάδας  δεν  είναι  αναγκαστικά
μεταβατική  (όπως  το  δείχνει  το  προηγούμενο  παράδειγμα),  δηλαδή  δεν  αναδύεται
καμία μονοσήμαντη συλλογική προτίμηση -έστω και αν πάντα μπορεί να εφαρμοστεί
κάποιος κανόνας6 για να διαμορφωθεί (ή, καλύτερα, να επιβληθεί) απόφαση.

Παρότι σχηματικό, το παράδειγμα αυτό δείχνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την
κοινωνική  πραγματικότητα:  αυτό  που  ισχύει  σε  ατομικό  επίπεδο  δεν  ισχύει
αναγκαστικά και σε συλλογικό επίπεδο. Ακόμα περισσότερο, σε πολιτικό επίπεδο, η
αδυναμία της συλλογικής βούλησης να συγκροτηθεί δημοκρατικά άνοιξε μια τεράστια
συζήτηση για τις προϋποθέσεις της, κλπ.. Σε ό,τι μας ενδιαφέρει εδώ, ας κρατήσουμε
τον πυρήνα της μαρξιστικής κριτικής που λέει ότι η αδυναμία συλλογικής συγκρότησης
της βούλησης στην πραγματικότητα ανάγεται σε μια ήδη ταξικά διασπασμένη κοινωνία.
Αν δεν μπορούν να  προστεθούν  οι  ατομικές  προτιμήσεις,  είναι  γιατί  πηγάζουν από
αντικρουόμενα συμφέροντα7! 

5 Σε μαθηματικούς όρους, η συνοχή (το «συνεκτικό» εδώ) συνίσταται στο ότι υποθέτουμε πως η σχέση
«προτίμηση» είναι μεταβατική: Δηλαδή, αν προτιμώ το Α από το Β και προτιμώ το Β από το Γ, τότε
εννοείται  ότι  προτιμώ και  το Α από το Γ. Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει  και  τη μονοσήμαντη κατάληξη
(απόφαση) για την τελική «προτίμηση».
6 Πράγματι, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως, με αυτές τις προϋποθέσεις, οι προτιμήσεις θα
οδηγήσουν στην υιοθέτηση άλλης απόφασης, ανάλογα με το «εκλογικό» σύστημα που θα υιοθετηθεί.
Έτσι, με τα διάφορα «εκλογικά συστήματα», θα παρθεί κάποια απόφαση, αλλά δεν θα είναι η ίδια, ενώ
όλες  οι  εκδοχές  μπορούν να  εμφανιστούν,  ανάλογα  με  το σύστημα,  και  να  διεκδικήσουν εξίσου  τη
«θέση» τους ως «γενική βούληση»: 

 Σχετική πλειοψηφία [Υιοθετείται το Α]

 Πλειοψηφία με 2 γύρους [Υιοθετείται το Γ]

 Αντιπαράθεση ζευγών με διαδοχικούς αποκλεισμούς, αρχίζοντας  από ένα απ'  όλα τα δυνατά
ζεύγη.  Εδώ  η  κατάληξη  εξαρτάται  από  τη  σειρά,  δηλαδή  από  το  ποια  θα  είναι  η  πρώτη
ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία:

- ΑΒ [υιοθετείται το το Γ]
- ΑΓ [υιοθετείται το το Β]
- ΒΓ [υιοθετείται το το Α] 

7 Και το ουσιαστικό θέμα δεν θα ήταν, έτσι, η διαδικασία της πρόσθεσης των προτιμήσεων, αλλά οι
σχέσεις ανάμεσα στις επιλογές που έχουν να αποφασιστούν.
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Σε αυτό απλώς πρέπει να προστεθεί ότι, ακόμα και αν λύσουμε το κοινωνικό ζήτημα, η
πρόσθεση  ατομικών  προτιμήσεων  θα  είναι  πάντα  μονόδρομος  σε  μια  δημοκρατική
κοινωνία  συνεταιρισμένων  παραγωγών  (ή  και  σήμερα,  π.χ.  μέσα  σε  μία  πολιτική
οργάνωση…), πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεμπερδέψουμε τόσο εύκολα
από  τις  διαδικασίες  και  τις  ανάγκες  να  γίνει  η  συλλογική  βούληση  «συνεκτική».
Προσθέτοντας ατομικές προτιμήσεις8, δεν εξασφαλίζουμε εκ των προτέρων (ή μη μόνο
τυπικά) τη συλλογική βούληση.

Για τη «δημοκρατική αυταπάτη»

Ωστόσο, το ζήτημα μπορεί να πάει πολύ πιο πέρα. Η συζήτηση για το παράδοξο του
Condorcet δείχνει  πως η συλλογικότητα δεν είναι  σίγουρο ότι  ξέρει  τι  θέλει  ή και,
απλώς, ότι θέλει κάτι. Η αδυναμία διαμόρφωσης ουσιαστικής συνισταμένης, με βάση
τις ατομικές προτιμήσεις, πηγάζει πράγματι από τις αποκλίσεις ανάμεσα στις διάφορες
ενδο-ομάδες:  αν δεν διαμορφώνεται  πλειοψηφική συνισταμένη,  είναι  εξαιτίας  αυτού
του ουσιαστικού κοινωνικού διχασμού.

Όμως,  το  πρόβλημα  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερο9:  δηλαδή  μπορεί  να  υπάρχει  μια
συντριπτικά  επικρατούσα  συνισταμένη  στις  ατομικές  προτιμήσεις,  που  όμως  να
εξαφανίζεται  όταν  αυτές  προστεθούν!  Δηλαδή,  όχι  μόνο,  προσθέτοντας  ατομικές
προτιμήσεις, δεν είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι «συνεκτικό», ότι θα έχει
λογική, αλλά μπορεί να φτάσει και ως την ανατροπή των ατομικών προτιμήσεων, με
την  έννοια  ότι  μπορεί  όλα  τα  άτομα  να  επιθυμούν  κάτι  και  προσθέτοντας  τις
προτιμήσεις τους το, δημοκρατικό, αποτέλεσμα να το ακυρώνει! 

Έτσι, η αδυναμία δημοκρατικής διαμόρφωσης πλειοψηφικής άποψης μπορεί να πηγάζει
είτε 1) από πραγματικό διχασμό, δηλαδή η ομάδα να μην έχει συνοχή, άποψη, αλλά και
είτε, 2) αντίθετα, μπορεί να υπάρχει συντριπτικά επικρατούσα άποψη που προστιθέμενη
να ακυρώνεται!

Για  να  μην περιπλέξω το θέμα  με  θεωρίες,  θα  βασιστώ και  σε  αυτό σε ένα  μικρό
παραδειγματάκι (του οποίου άλλωστε η εμβέλεια είναι διαυγής σε σχέση με το θέμα
μας!).

Ας πάρουμε μια ομάδα, π.χ. μια πολιτική οργάνωση, που αποτελείται από 40 άτομα και
που θέλει να εκλέξει μια «ηγεσία» 5 ατόμων, για την οποία τίθενται 10 υποψηφιότητες.

8 Σε  όλη  αυτή  τη  συζήτηση  για  τη  δημοκρατική  ανάδυση  των  συλλογικών  αποφάσεων,  αφήνουμε
προφανώς στην άκρη τη δεύτερη, εξαιρετικά σημαντική, κριτική του Μαρξ: το ότι δηλαδή οι «ατομικές
προτιμήσεις»  είναι  οι  ίδιες  προβληματικές,  καθώς  είναι  πάντα  ήδη  κοινωνικές  κατασκευές  και
αναδιατυπωνόμενες μέσα από υλικές διαδικασίες και εξαρτήσεις. Από τις τελευταίες οι πιο σημαντικές,
στη συζήτηση για την οργάνωση, είναι οι διαδικασίες πίστης και πειθούς, αλλά δεν θα τις συζητήσουμε.
Επισημαίνουμε πάντως ότι και οι αστοί διανοητές έβλεπαν, ως ένα σημείο, το πρόβλημα: στο απόσπασμα
του Ρουσώ που αναφέραμε,  ο διανοητής  αυτός θέλει τα άτομα να μην προβάλουν τις ατομικές τους
προτιμήσεις,  αλλά μόνο την πίστη τους για το ποια είναι  η συλλογική βούληση.  Ένας Χομπς θα το
απέκλειε  αυτό  εκ  των προτέρων  (αφού  τα  άτομα  θα ήταν,  εκ  δόγματος,  εγωκεντρικά  στη  «φυσική
κατάσταση»), όμως εμείς, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία του σταλινισμού, πρέπει να δεχτούμε, μαζί με την
-πιο περίπλοκη- τοποθέτηση του Ρουσώ, ότι δεν αρκεί η (ορθή) κριτική της τυπικής δημοκρατίας που
κάνει ο Μαρξ, αν τουλάχιστον δεν την συνοδεύσουμε και με τη δέσμευση, όχι να ξεπεράσουμε ή να
ακυρώσουμε την τυπική δημοκρατία, αλλά να εξασφαλίσουμε τους όρους με τους οποίους αυτή μπορεί
να είναι πράγματι δημιουργική και εκφραστική. Στην παράδοσή μας, της 4ης, έχουμε βγάλει, άλλωστε,
ορισμένα  από  τα  αναγκαία  αυτά  συμπεράσματα  στο  προγραμματικό  κείμενο  για  την  εργατική
δημοκρατία και τη διχτατορία του προλεταριάτου.
9 Μεγαλύτερο με την έννοια ότι, ακόμα και χωρίς κοινωνικό διχασμό, η ίδια η πρόσθεση των, κοινών
τότε,  ατομικών  προτιμήσεων  μπορεί  να  τις  κλέψει  (να  τις  αντιστρέψει).  Στην  ουσία,  όμως,  είναι
αντίστροφο,  γιατί  εδώ  υποθέτουμε  ότι  πράγματι  υπάρχει  συλλογική  και  ομόφωνη  προτίμηση,  μη
αμφισβητήσιμη δημοκρατικά, και αναρωτιόμαστε για τις προϋποθέσεις ανάδυσής της και στην πράξη,
μέσα από το δημοκρατικό κανόνα.
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Οι εκλογές γίνονται δημοκρατικά, με μυστική ψηφοφορία, και με 5 σταυρούς ο καθένας
(όπως είναι εύλογο). Ας υποθέσουμε ακόμα ότι έχοντας περάσει από μια προχωρημένη
συνειδητοποίηση αντιλαμβάνεται όλη η ομάδα, και όλα τα μέλη της, πως η «ηγεσία»
πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων να έχει… γυναίκες10. 

Καθώς η ψηφοφορία είναι μυστική, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ψηφίζουν τα μέλη. Όμως,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, εύκολα μπορεί να δειχτεί πως το αποτέλεσμα δεν
είναι εξασφαλισμένο, ακόμα και αν όλοι ψηφίσουν με το ίδιο κριτήριο.

Ας απεικονίσω το παράδειγμά μου με έναν πίνακα:

Οι 10 υποψήφιοι έχουν εγγραφεί στις στήλες του πίνακα, με το «όνομά» τους ο καθένας
(που για ευκολία ονομάζονται a, b,c, d, e, f, g, i, j, k –θα μπορούσε να ήταν: «Κώστας»
αντί για «a», «Γιάννης» αντί για «b», κλπ. ως «Μαρία» αντί για «k»). Έχοντας βασίσει
το παράδειγμα στο «γυναικείο», έβαλα όλους τους άνδρες μαζί και μετά τις γυναίκες
και τους διαχώρισα με μια κάθετο: υπάρχουν, λοιπόν, 6 άνδρες υποψήφιοι (οι εξής: a,
b,c, d, e και f) και 4 γυναίκες (οι γυναίκες είναι δηλαδή οι εξής: g, i, j, k).

Στις οριζόντιες γραμμές έχουν εγγραφεί οι εκλογικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η
συμπεριφορά «α» σημαίνει ότι κάποιος σταυρώνει τους υποψήφιους a, b, d, i και j (που
επισημαίνεται  με  ένα  «1»).  Οι  συμπεριφορές  αυτές  μπορεί  να  είναι  πολλές.  Για
απλοποίηση διαλέξαμε εδώ μόνο 10 τέτοιες συμπεριφορές (τις α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι και
θ),  που όλες  τους  μάλιστα  (επίσης  για απλοποίηση) συμπεριλαμβάνουν 5 σταυρούς
(όλοι χρησιμοποιούν και τους 5 σταυρούς που έχουν δικαίωμα).

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

a b c d e f g i j k
α 8 1 1 1 1 1 3 2 5

β 7 1 1 1 1 1 3 2 5

γ 6 1 1 1 1 1 3 2 5

δ 4 1 1 1 1 1 3 2 5

ε 4 1 1 1 1 1 3 2 5

ζ 3 1 1 1 1 1 3 2 5

η 3 1 1 1 1 1 3 2 5

θ 2 1 1 1 1 1 3 2 5

ι 2 1 1 1 1 1 3 2 5

κ 1 1 1 1 1 1 3 2 5
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Η μόνη πολιτικά ουσιαστική υπόθεση που κάναμε στην κατασκευή του πίνακα είναι η
εξής: ότι όλα τα μέλη έχουν σαφή συνείδηση της ανάγκης μεικτής «ηγεσίας» και για
αυτό όλοι θέλουν η «ηγεσία» αυτή να συμπεριλαμβάνει  2 γυναίκες.  Όλοι επομένως
«σταυρώνουν» με βάση αυτή τους την πεποίθηση –την τελείως «συλλογική»,  αφού
όλοι  τη  συμμερίζονται:  εκ  κατασκευής  δεν  είναι  καν  απλώς  «πλειοψηφική»,  ούτε
παίζεται το αν επικρατεί στις προτιμήσεις, αφού όλοι χωρίς εξαίρεση την υιοθετούν!
Στον πίνακα αυτό φαίνεται στα δεξιά περιθώρια, όπου ο πρώτος αριθμός δίνει τους
σταυρούς που παίρνουν οι άντρες, ο δεύτερος τον αριθμό των σταυρών των γυναικών
και ο τρίτος το άθροισμά τους. Όπως εύκολα επιβεβαιώνει κανείς, όλοι οι ψηφοφόροι
υιοθετούν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά στο θέμα της «μεικτής» «ηγεσίας»: 3 σταυροί

10 Θα μπορούσαμε να περιπλέξουμε το παράδειγμα, να βάλουμε και «φοιτητές» ή πολιτικές παραδόσεις,
ευαισθησίες, κλπ., αλλά στην καθαρότητά του το πρόβλημα είναι το ίδιο!
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σε άντρες, 2 σταυροί σε γυναίκες, που εκφράζει το πρότυπό τους για μια «ηγεσία» που
θα αποτελείται από 3 άντρες και 2 γυναίκες.

Οι  συνολικοί  σταυροί  που θα  πάρουν οι  υποψήφιοι  εξαρτώνται,  προφανώς,  από το
πόσοι θα έχουν υιοθετήσει την κάθε μία από τις 10 συμπεριφορές. Στο παράδειγμά μας,
γράφουμε τον αριθμό αυτόν στη δεύτερη στήλη, ακριβώς δίπλα από την ονομασία της
κάθε  συμπεριφοράς  (π.χ.  8  ψηφίζουν  όπως  περιγράφει  η  συμπεριφορά  «α»,  7
ακολουθούν τη σταυροδοσία «β», κλπ.).

Με αυτά τα δεδομένα, η κατάληξη της ψηφοφορίας θα δώσει τα εξής αποτελέσματα:

a b c d e f g i j k
α 8 8 8 8 8

β 7 7 7 7 7

γ 6 6 6 6 6

δ 4 4 4 4 4

ε 4 4 4 4 4

ζ 3 3 3 3 3

η 3 3 3 3 3

θ 2 2 2 2 2

ι 2 2 2 2 2

κ 1 1 1 1 1

Σταυροί 22 22 23 24 23 6 19 19 21 21
σύνολα 120 80

ΓυναίκεςΆντρες

Υποψήφιοι(-ες)

Και το αποτέλεσμα αυτό, με κατάταξη σταυρών προτίμησης, μπορεί να γραφεί ως εξής
(όπως συνήθως ανακοινώνονται τέτοια αποτελέσματα):

«Ηγεσία» Δεν εκλέγονται:

d άντρας 24 j γυναίκα 21

e άντρας 23 k γυναίκα 21

c άντρας 23 g γυναίκα 19

a άντρας 22 i γυναίκα 19

b άντρας 22 f άντρας 6

Που σημαίνει ότι η «ηγεσία» θα αποτελείται από τα άτομα d, e, a, c, b, που έχουν πάρει
τους περισσότερους σταυρούς. Όμως, όπως εύκολα διαπιστώνεται, και οι 5 αυτοί που
εκλέγονται είναι άντρες. Καμία γυναίκα δεν εκλέγεται! Και ας έχουν όλοι ψηφίσει με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θέλοντας να βγάλουν μια «ηγεσία» με 3 άντρες και 2 γυναίκες!

Το ενδιαφέρον  του  παραδείγματος  αυτού  είναι  ότι,  αντίθετα  από  το  παράδοξο του
Κοντορσέ, εδώ δεν έχουμε μια διχασμένη κοινωνία που να μην ξέρει τι θέλει! Αντίθετα,
υπάρχει μια σαφής «βούληση», που την έχουν όλα τα μέλη και που, επομένως, αποτελεί
«συλλογική βούληση», με τη δημοκρατική έννοια (μιας βούλησης συνισταμένης των
ατομικών προτιμήσεων)! Έτσι, υποθέσαμε ότι υπάρχει πράγματι μια γερή και ομόφωνη
(ούτε  καν  πλειοψηφική)  άποψη  για  τον  τύπο  της  «ηγεσίας»  (για  τη  σύνθεσή  της).
Επιπλέον όλοι (όλες οι ατομικές προτιμήσεις) ενεργούν, πράγματι, με την ίδια αυτή
λογική, να εκλέξουν δηλαδή μια «ηγεσία» με 3 άνδρες και 2 γυναίκες (ούτε ένας δεν
κάνει καμία φαλλοκρατική «παγαποντιά»11). 

Και το πρόβλημα που προκύπτει  είναι  ότι,  προσθέτοντας όλες αυτές τις  (ομόφωνες,
συνεκτικές  και  έμπρακτες)  ενέργειες,  το  αποτέλεσμα  είναι  ακριβώς  το  αντίστροφο:

11 Το οποίο το  ξαναβρίσκουμε και  στη συνολική  σχέση:  γιατί  οι  γυναίκες  έχουν πάρει  συνολικά  80
σταυρούς, ενώ οι άντρες 120, που είναι ακριβώς η ίδια σχέση, 3/2, με την κάθε ατομική ενέργεια. 
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καμία γυναίκα δεν εκλέγεται! Η πρόσθεση των ατομικών προτιμήσεων όχι μόνο δεν
οικοδομείται  πάνω  σε  αυτές,  πάνω  στην  κοινή  τους  συνισταμένη,  αλλά  και  τις
αντιστρέφει:  ενώ όλοι συμφωνούν στη «σύνθεση» της «ηγεσίας» και  όλοι ενεργούν
ανάλογα,  το  αποτέλεσμα  είναι  κατεξοχήν  «απογοητευτικό»12 (και  δη  ακριβώς
αντίστροφο της ομόφωνης βούλησης των μελών).

Ολίγα, πρώτα, «οργανωτικά» συμπεράσματα

Το τελευταίο παράδειγμα θα μπορούσε να αφορά, όχι άνδρες και γυναίκες, αλλά μια
άλλη  κοινωνική  διαφοροποίηση,  όπως  γέρους-νέους,  συνέχεια-ανανέωση  (της
«ηγεσίας») ή και την αντιπροσώπευση μιας ειδικής κατηγορίας (π.χ. φοιτητές) ή ακόμα
και μια πολιτική ευαισθησία (ή τάση) -όλα στοιχεία που τα ξαναβρίσκουμε στην εκλογή
της τελευταίας ΚΕ. Χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε άλλα παραδειγματάκια, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας δεν είναι απαραίτητα η έκφραση
της «γενικής θέλησης» και, για αυτό, δεν χρειάζονται θεωρίες συνομωσίας ή εγελιανές
«πονηριές του Λόγου» για να το ερμηνεύσουν.  Χρειάζεται,  όμως, να πάμε λίγο πιο
πέρα  σε  σχέση  με  τα  συμπεράσματα,  για  να  μην  παγιδευτούμε  σε  μια  μονίμως
«απογοητευτική» κατάσταση, να μην πιαστούμε σε μια «δημοκρατική αυταπάτη».

Στην πραγματικότητα, το ρεύμα μας έχει ήδη βγάλει συμπεράσματα, τουλάχιστον για
τις  πολιτικές  διαφοροποιήσεις.  Έτσι,  αν  θέλουμε  «ηγεσίες»  αντιπροσωπευτικές  των
απόψεων  (τάσεων,  φραξιών),  δεν  αρκεί  να  το  διακηρύττουμε,  αλλά  και  να  το
οργανώνουμε. Με αυτή την έννοια, προβλέπουμε κανόνα αναλογικής εκπροσώπησης
στην Κεντρική Επιτροπή13. Έτσι, αν στο προηγούμενο παράδειγμα, οι υποψήφιοι δεν
ήταν άνδρες και γυναίκες, αλλά προέρχονταν από δύο τάσεις, που θα είχαν πάρει π.χ.
65% και  35% στις  πολιτικές  ψηφοφορίες,  τότε  στην «ηγεσία» θα  έπρεπε  να  βγουν
αναλογικά και εκ των προτέρων (άσχετα από σταυροδοσία) τρεις από την 1η τάση και 2
από τη 2η: οι υποψήφιοι d, e και c, από την 1η και οι j και k από τη 2η θα εκλέγονταν
στην  «ηγεσία»14.  Χωρίς  να  έχουν  την  πρωτιά  στην  πρόσθεση  των  ατομικών
προτιμήσεων (οι a & b -που δεν εκλέγονται- έχουν περισσότερους σταυρούς από τους j
&  k)  δεν έχουν ωστόσο έλλειμμα δημοκρατικότητας,  αν είναι  γενική (και  όχι  μόνο
«καταστατική») η πεποίθηση ότι η «ηγεσία» πρέπει να είναι εκφραστική των τάσεων.

Αν επανέλθουμε στο ζήτημα των γυναικών,  το παράδειγμα δείχνει  (και  το εργατικό
κίνημα έχει αρχίσει να το συνειδητοποιεί) ότι, αν πράγματι θέλει να καταπολεμήσει και
να  αντιστρέψει  τη  γυναικεία  υποταγή,  δεν  αρκούν  γενικόλογες  τοποθετήσεις15:
χρειάζονται  πρόσθετοι  συλλογικοί  κανόνες  εξασφάλισης,  που  συνήθως  είναι  η
«ποσόστωση»  (δηλαδή  μια  ad hoc πολιτική  απόφαση  για  τη  σύνθεση  ανδρών-
γυναικών). Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, είχαμε μια τέτοια απόφαση (που άλλωστε,
εδώ,  μοιάζει  να είναι  και  απολύτως σύμφωνη με την ομόφωνη αντίληψη όλων των
μελών -όπως εκφράστηκε στην ψηφοφορία!), π.χ. για 40% γυναίκες στη σύνθεση της
«ηγεσίας», τότε θα είχαμε εκλέξει τις γυναίκες j και k σε αυτήν, και όχι τους άνδρες a &
b, που πήραν περισσότερους σταυρούς16! Θα μπορούσε, μάλιστα, να υποστηριχτεί ότι,

12 Όπως ακριβώς «απογοητευτικό» χαρακτηρίσαμε στην αρχή του κειμένου μας και το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας στην ΚΕ σε σχέση με τη σύνθεση που προέκυψε από την ψηφοφορία -αν και, βέβαια, το
κάναμε για πολιτικούς λόγους.
13  Είναι από αυτά, τα λίγα, που έχουν «κατοχυρωθεί» στο καταστατικό μας [VII,9, § 26]
14 Και,  στην  πραγματικότητα,  για  να  είναι  πιο  καθαρά  και  ορθά  τα  πράγματα,  η  επιλογή  των
αντιπροσώπων θα έπρεπε να γίνει από την κάθε τάση ξεχωριστά.
15 Και όπως το δείξαμε, δεν αρκούν ούτε και έμπρακτες ατομικές ενέργειες!
16 Παρ’ό,τι τυπικά μοιάζει η περίπτωση των γυναικών με τις πολιτικές τάσεις, στην ουσία, για λόγους
πολιτικούς,  είναι  τελείως  διαφορετική  (ακόμα  και  στην  εκλογή  «ηγεσίας»),  καθώς  καμία
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ακόμα και χωρίς προηγούμενο τέτοιο κανόνα, μια «ηγεσία» που θα έβγαινε από μια
τέτοια ψηφοφορία, όπου καμία γυναίκα δεν εκλέγεται, ενώ όλοι θέλουν να εκλεγούν 2,
θα έπρεπε (δηλαδή θα είχε  την πολιτική υποχρέωση και  θα είχε και  την κοινωνική
«νομιμοποίηση»)  να  παραβεί  τον  κανόνα  της  σταυροδοσίας  και  να  «παραιτήσει»  2
άντρες (π.χ. τους a & b), για να αντικατασταθούν από τις δύο γυναίκες j και k17.

Last but not least,  τυπικά  το  ίδιο  ισχύει  και  για  αποκλίνουσες  απόψεις,  τάσεις,
ευαισθησίες, στο εσωτερικό μιας «πλειοψηφίας» -και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο
περίπλοκο, στο μέτρο που δεν κρυσταλλώνονται σε τυποποιημένες ομάδες (είτε γιατί οι
αποκλίσεις  είναι  ή  κρίνονται  «δευτερεύουσες»,  είτε  γιατί  είναι  ακαθόριστες  ή
αδιαμόρφωτες18). Ακόμα και αν υπήρχαν «διορθωτικοί» κανόνες (όπως ποσοστώσεις,
που δεν υπάρχουν γενικά), εδώ δεν θα μπορούσαν να είχαν εφαρμογή και αυτό είναι
που  περιπλέκει  την  κατάσταση.  Στη  δική  μας  οργάνωση,  θα  μπορούσαμε  να
παραπέμψουμε  σε  μια  «αντιπαράθεση»  ανάμεσα σε  «αναρχοφιλελεύθερους»  και  σε
«δημοκρατικοσυγκεντρωτικούς», έστω και αν οι ταμπέλες αυτές είναι καταχρηστικές19.

«αντιπροσώπευση» μιας ξεχωριστής ομάδας γυναικών δεν δικαιολογείται:
 Πρώτον, η απόφαση για ποσόστωση δεν έχει λόγο να είναι αναλογική των ίδιων των γυναικών στην

οργάνωση, ενώ αντίθετα -όντας θετική διάκριση η ίδια- κάλλιστα (και κατά προτίμηση) πρέπει να
είναι  «υπερ-αντιπροσωπευτική».  Άλλωστε,  μια  πολιτική  οργάνωση  (όντας  εξορισμού  οργάνωση
εξουσίας ή αντι-εξουσίας) αναπαράγει τη διάχυτη κοινωνική διάκριση σε βάρος των γυναικών και,
άρα, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι στη σύνθεση της οργάνωσης ξαναβρίσκουμε αυθόρμητα την
κοινωνική σύνθεση ανδρών και γυναικών!

 Δεύτερον,  επίσης,  αντίθετα  από  μια  πολιτική  τάση,  η  αντιπροσωπευτικότητα  των γυναικών  δεν
πηγάζει από τις δικές τους ιδιαίτερες απόψεις, αλλά από την κοινωνική ανισότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών και την ανάγκη πολιτικής διόρθωσής της. Επομένως, καμία ιδιαίτερη εκπροσώπηση
των γυναικών ως ειδικής ομάδας δεν δικαιολογείται και, με αυτή την έννοια, δεν είναι σε ξεχωριστή
ψηφοφορία μεταξύ γυναικών  που μπορεί  καλύτερα να εκφραστεί  η αντιπροσωπευτικότητά τους.
Ακόμα περισσότερο που, μεταξύ των θετικών διακρίσεων, θα πρέπει οι άντρες να δεχτούν και να
μάθουν να αντιπροσωπεύονται από γυναίκες!

17 Φτάνει,  προφανώς, τα μέλη να έχουν συνειδητοποιήσει τα ενδεχόμενα παιχνίδια της δημοκρατικής
αυταπάτης (όπως τα παρουσιάσαμε)! Ωστόσο, εδώ το πράγμα περιπλέκεται, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει
αν  η  παραβίαση  ενός  κανόνα  είναι  δημοκρατικά  εκφραστική  (εμείς  εδώ  το  ξέρουμε,  γιατί  έτσι
κατασκευάσαμε  το  παράδειγμα,  αλλά  εκ  των  υστέρων  δεν  υπάρχει  τέτοια  διαύγεια!).  Ακόμα
περισσότερο, ό,τι δεν διευκρινίζεται (π.χ. ποσόστωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά σαν άλλοθι
(και, έτσι, μια «ηγεσία» να αυτο-αναπαράγεται καταχρηστικά). Επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για
αυτό  υπάρχει  και  η  αντίστροφή  της:  η  δημοκρατική  αυταπάτη,  ότι  δηλαδή  το  αποτέλεσμα  μιας
ψηφοφορίας  εκφράζει  αναγκαστικά  τη  «γενική  θέληση»  (το  οποίο επίσης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί
στρατηγικά, αν για παράδειγμα μια «διόρθωση» της σύνθεσης από την «ηγεσία» καταγγελθεί, από μια
φαλλοκρατική ομάδα, ως αντιδημοκρατικό μαγείρεμμα!). Μια τέτοια εμπειρία είχε, άλλωστε, η περσινή
ΚΕ (για άλλο θέμα -για την εκπροσώπηση των φοιτητών) -και δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι τα αμοιβαία
επιχειρήματα-καταγγελίες είναι αθεμελίωτα -τουλάχιστον στα μάτια των εκφραστών τους.
18  Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και για «στρατηγικούς», δηλαδή πονηρούς, λόγους! Και μάλιστα επειδή
υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα,  ακόμα  και  αν  δεν  ανταποκρίνεται  στα  πράγματα,  μπορεί  πάντα  να
κατηγορηθεί ο άλλος ως «πονηρά δρώντας» και να οδηγηθεί έτσι να δράσει «στρατηγικά» (δηλαδή ως
πραγματική φράξια).  Οι δυνατότητες αυτές απόκλισης και οι δυναμικές τους ενυπάρχουν σε όλες τις
δημοκρατικές  διαδικασίες  (όχι  μόνο στις  πολιτικές  οργανώσεις)… Και  μάλιστα,  αν δεν προσέξουμε,
μπορούν  να  ωθήσουν  σε  διαδικασίες  απόκλισης  ή  και  παγίωσης  των  διαφωνιών  (π.χ.  σπρώχνοντας
στρατηγικά μια άποψη να γίνει τάση και, από κει, φράξια!).
19 Η  πρώτη  («αναρχοφιλελευθερισμός»)  εφευρέθηκε  περιφρονητικά  από  την  <τάση  Χ>,  για  να
χαρακτηρίσει συνολικά την οργάνωση ή την πλειοψηφία της και διεκδικήθηκε από τον <σύντροφο Υ>,
αλλά σε μια συζήτηση που δεν απαντάει (ή δεν απαντάει κυρίως) στην <τάση Χ>, αλλά σε μια αντίληψη
για την οργάνωση που υποτίθεται ότι υπάρχει στο εσωτερικό της πλειοψηφίας. Αντίθετα, η δεύτερη (η
«δημοκρατικοσυγκεντρωτική»  ταμπέλα)  διεκδικείται  περίπου  από  όλο τον  κόσμο (αν  και  ο  καθένας
μπορεί να ανακατεύει ο,τιδήποτε σε αυτό) και κυρίως ως απάντηση σε μια υποτιθέμενη άποψη που θα
υποτιμούσε  την  οικοδόμηση  της  οργάνωσης  (και  δη  συγκεντρωτικά).  Ακόμα  και  αν  εδώ είναι  λίγο
σχηματικά παρουσιασμένα, χρησιμοποιώ τις ταμπέλες αυτές για συνεννόηση: άλλωστε, το θέμα μας είναι
γενικότερο  και  σε  άλλη  συγκυρία  θα  μπορούσε  οι  άτυπες  «τάσεις»  να  διαμορφώνονταν  επί  άλλων
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Αφήνοντας  στην  άκρη,  προς  το  παρόν,  την  ουσία  μιας  τέτοιας  συζήτησης  ή
αντιπαράθεσης20,  εδώ  αρκεί  να  διαπιστώσουμε  την  τυπική  αδυναμία  δημοκρατικής
έκφρασης  των  διαφορετικών  απόψεων.  Γιατί  εδώ  έχουμε  την  πρόσθεση  των  δύο
-τουλάχιστον-  αδιεξόδων που διαπιστώσαμε ως δυνατότητα:  τόσο την αδυναμία της
πρόσθεσης των ατομικών προτιμήσεων να εγγυηθεί μια συλλογική της ύπαρξη όσο και
την κατάσταση (τύπου Condorcet) πραγματικής διαφοροποίησης στις απόψεις που δεν
συγκλίνουν  αναγκαστικά  σε  «γενική  θέληση».  Και  σε  αυτό  προστίθενται  όλες  οι
αδειαφάνειες -και οι επιπτώσεις τους- από την έλλειψη κρυστάλλωσης των απόψεων σε
πραγματικό  διάλογο  και  σε  πραγματικές  τάσεις.  Με  τέτοιους  όρους,  η  «εκλογή»
ηγεσίας έχει κάθε λόγο να πάρει τη μορφή «πασαρέλας» ή και να ερμηνευτεί ως τέτοια
-ακόμα  και  αν  δεν  είναι-  με  όλες  τις  «κρισιακές»  επιπτώσεις21 της!  Δηλαδή  εδώ  a
fortiori ισχύει το γενικότερο πόρισμα της συζήτησης που βγάλαμε για την πρόσθεση
των  ατομικών  προτιμήσεων:  ότι  δηλαδή  κανένας,  δημοκρατικός,  κανόνας,  καμία
οργανωτική  αρχή  δεν  αποτελεί  εξασφάλιση  της  δημοκρατικής  έκφρασης  μιας
συλλογικότητας. Και, αντίστροφα, μια άκριτη θεωρητικοποίηση των κανόνων (και των
οργανωτικών αρχών) μπορεί κάλλιστα να κολυμπάει χαζοχαρούμενα στην ευτυχία της
δημοκρατικής της αυταπάτης22!

Περί δημοκρατικού συγκεντρωτισμού

«Τα οργανωτικά είναι πολιτικά ζητήματα». Είναι μια από τις πλέον επαναλαμβανόμενες
ρήσεις,  που  τελετουργικά  θεωρείται  πρέπον  να  ανοίγει  μια  εισήγηση  για  τα
«οργανωτικά», που συνήθως μάλιστα βιάζεται να πετάξει στα σκουπίδια την ουσία της.
Από την άποψη αυτήν, είναι μια ανόητη ρήση, στο μέτρο που θεωρεί ότι υπάρχουν
οργανωτικοί κανόνες που αντιστοιχούν σε πολιτικά σχέδια ή απόψεις, ανεξάρτητα όχι
μόνο από το πλαίσιο αλλά και από την εφαρμογή τους23! Η, επιπλέον, τελετουργική
αναφορά σε έναν «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό» (άλλη μια ρουτινιέρικη  ρήση -στη
θετική ή στην αρνητική της μορφή), αξίζει επίσης να συζητηθεί, ιδιαίτερα καθώς μια
τέτοια συζήτηση αφορά ζητήματα που όχι μόνο διαπερνούν την οργάνωση γενικότερα,
αλλά και θα την διαπερνούν για πάντα -και δικαίως24. 

θεμάτων…
20 Θα επανέλθουμε σε αυτό αμέσως μετά.
21 Ένα παράδειγμα τέτοιων επιπτώσεων είχαμε στην άρνηση συμμετοχής στο ΠΓ (από τον <σύντροφο
Ζ>) με βάση την «ερμηνεία» μιας υποτιθέμενης κυριαρχίας  στο «σώμα» (δηλαδή στη συνδιάσκεψη)
διαφορετικών  απόψεων.  Άρνηση  που  στην  πραγματικότητα  φιλοδοξεί  (συνειδητά  ή  ασυνείδητα)  να
αυτοπραγματοποιήσει την ερμηνευτική προφητεία από την οποία πηγάζει!
22 Εγώ εδώ ακριβώς αυτό υποστηρίζω:  ότι  δηλαδή η, οργανωτική,  γενικότερα συζήτηση ανάμεσα σε
«αναρχοφιλελεύθερους»  και  «δημοκρατικοσυγκεντρωτικούς»,  έτσι  όπως  τίθεται,  «κολυμπάει
χαζοχαρούμενα στην ευτυχία της δημοκρατικής αυταπάτης» τόσο για τους μεν όσο και για τους δε!
23 Έτσι, για παράδειγμα, οι κατηγορίες για «αναρχοφιλελευθερισμό», όπως έχουν θεωρητικοποιηθεί από
την <τάση Χ>, αποτελούν (στην καλύτερη περίπτωση -γιατί υπάρχει και η χειρότερη) βερμπαλισμούς για
την  οικοδόμηση αυτο-αναπαραγόμενων διαχωριστικών από την  υπόλοιπη οργάνωση και,  σε  αυτό  το
μέτρο, είναι αδύνατον να συζητηθούν ορθολογικά.
24 Δεν είναι τόσο η «δημοκρατική αυταπάτη» (όπως την παρουσιάσαμε) και οι περιπλοκές της. Είναι
κυρίως  ότι  η  συγκεντροποίηση  της  πολιτικής  οργάνωσης  πηγάζει  (έστω  και  ως  αντίδοτο)  από  την
πολιτική συγκεντροποίηση της αστικής κοινωνίας (κράτος) και, για αυτό, αναπαράγει αναγκαστικά μια
σειρά  από  (εξαιρετικά  σημαντικά)  στοιχεία  παραμόρφωσης,  γραφειοκρατικοποίησης,  αναίρεσης  της
δημοκρατικής της βάσης, κλπ.: τα στοιχεία αυτά είναι ορθολογισμός, ειδίκευση, ιεραρχία, αναπαραγωγή
κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων, κλπ. Μια εγκατάλειψη του συγκεντρωτισμού αυτού, εν ονόματι
των πραγματικών του κινδύνων, απλώς θα αναπαρήγε την κυριαρχία του αστικού κράτους (κοινωνίας):
επομένως,  δεν  αποτελεί  λύση!  Η  συνειδητοποίηση,  όμως,  των  κινδύνων  και  η  διαρκής  ετοιμότητα
απέναντί  τους  είναι  η  μόνη  απάντηση…  [Ένα  πρόσφατο  παράδειγμα  μας  προσφέρει  η  γυναικεία
ανισότητα και η αναπαραγωγή της στο εσωτερικό μας -θέμα από το οποίο ξεκινήσαμε στο κείμενο αυτό,
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Συνηθίζεται, ιδιαίτερα από τους φανατικούς του «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού», να
παρουσιάζεται  αυτός  ως  η  ανάλυση  των  λέξεων  που  τον  περιγράφουν:  «πλήρης
δημοκρατία» στη συζήτηση και «συγκεντρωτισμός» στη δράση. Η ιδέα αυτή, ωστόσο,
είναι παραμορφωτική: π.χ., «πλήρη δημοκρατία», ιδιαίτερα στη συζήτηση, απαιτούμε
από όλες τις οργανώσεις (ή περίπου25) της τάξης, όπως το διεκδικούμε π.χ. μέσα στα
συνδικάτα. Το ίδιο και ο «συγκεντρωτισμός» στη δράση, αν με αυτόν εννοούμε την
κίνηση τμημάτων ή και ολόκληρης της τάξης26. Τα δύο αυτά στοιχεία, «δημοκρατία»
και «συγκεντρωτισμό» τα διεκδικούμε για όλες τις οργανώσεις της τάξης, μαζικές και
πολιτικές  και  δεν  αποτελούν  επομένως  διακριτικά  κριτήρια  αυτού  που  ονομάστηκε
στην ιστορία μας «δημοκρατικός συγκεντρωτισμός».

Στην πραγματικότητα, τα οργανωτικά στοιχεία του τελευταίου είναι ελάχιστα και είναι
περισσότερο  αρχές  παρά  συγκεκριμένα  μέτρα!  Αν  θέλαμε  να  σχηματοποιήσουμε
«οργανωτικά»  τον  «δημοκρατικό  συγκεντρωτισμό»27,  θα  μπορούσαμε  να
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερά του στοιχεία σε αντιπαράθεση με αυτό
που δεν είναι. Έτσι, θα λέγαμε ότι υπάρχουν γενικά (ή ιδεατά) δύο τύποι οργανωτικής
συγκεντροποίησης,  που  είναι  αντιτιθέμενοι  αλλά  τους  οποίους  και  τους  δύο  τους
υπερασπιζόμαστε  «φανατικά»  -ανάλογα  με  την  περίπτωση!  Ο  ένας  είναι  (ας  του
δώσουμε το σύνηθες όνομά του, αλλά θα μπορούσε να ονομαστεί και αλλιώς -όπως
«δικτυακός», «μαζικός», κλπ.) ο ομοσπονδιακός τύπος. Ο άλλος είναι ο δημοκρατικο-
συγκεντρωτικός (που επίσης θα μπορούσε να ονομαστεί και αλλιώς -όπως «πολιτικός»,
«σοσιαλδημοκρατικός»  από  την  ιστορική  του  εμφάνιση  ή  «μπολσεβίκικος»  από  τη
θεωρητικοποίησή  του).  Καλό  είναι  να  ξεχωρίσουμε  τον  μεν  από  τον  δε,  πριν
μπορέσουμε να δούμε τα κοινά τους επίσης στοιχεία.

Ο ομοσπονδιακός  τύπος  συγκεντροποίησης28 αφορά έναν τύπο οργάνωσης,  που τον
υποστηρίζουμε  «φανατικά»  σε  όλους  τους  μαζικούς  χώρους.  Στη  γενικότητά  του
συνίσταται 

με  αφορμή  ακριβώς  τη  δημοκρατική  αυταπάτη  στην  εκλογή  της  «ηγεσίας»,  παρά  την  πολιτική
διεκδίκηση της ομάδας γυναικών και την αποδοχή της!].
25 Για  μη  δημοκρατικά  οργανωτικά  μορφώματα  (ως  στόχο)  θα  πρέπει  να  ψάξουμε  σε  περιθωριακά
κατασκευάσματα (π.χ., μη δημοκρατική οργάνωση είναι η εταιρεία που στήνουμε για να διακινούμε στα
βιβλιοπωλεία το Σπάρτακο!). 
26 Για παράδειγμα, μια απόφαση του συντονιστικού των φοιτητών για μια διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας,  προσπαθούμε  να  την  υλοποιήσουμε  «συγκεντρωτικά»  από  όλους  (ακόμα  και  αν  υπάρχουν
διαφωνίες) και έστω και αν κάποιος πάντα έχει τη δυνατότητα να πάει να διαδηλώσει αλλού (π.χ. ένας
ΠΑΜΕ-ίτης ή ένας ΝΑΡ-ίτης, όπως συνήθως γίνεται στις εργατικές συγκεντρώσεις).
27 Αφήνουμε στην άκρη δύο εξαιρεταικά σημαντικά ζητήματα: το πρώτο είναι η ιστορική ανάδυση της
δημοκρατικο-συγκεντρωτικής  συγκεντροποίησης  και  η  συνειδητοποίησή  της  (γερμανική
σοσιαλδημοκρατία,  Λένιν,  κλπ.),  καθώς και  τις  περιπλοκές  της,  σε όρους ρεφορμισμού, εκφυλισμού,
γραφειοκρατικοποίησης, και, δεύτερον, τη θεωρία για το κόμμα (και την προλεταριακή επανάσταση) από
την οποία όλα αυτά πηγάζουν.
28 Στο  μέτρο  που  συγκεντροποίηση  υπάρχει,  γιατί  δεν  υπάρχει  πάντα  και  αναγκαστικά  (π.χ.  σε  μια
συγκυριακή  επιτροπή  αλληλεγγύης).  Επίσης  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι,  τσουβαλιάζοντας  στον  ίδιο
ιδεατό τύπο «συγκεντροποίησης» μια σειρά από μορφώματα (και  μάλιστα όχι αναγκαστικά μόνιμα –
όπως ένα συνδικάτο), δεν υποτιμούμε την μεγάλη τους ποικιλία. Αντίθετα, πρέπει να τονιστεί ότι είναι
τελείως διαφορετικό πράγμα μια δομή απεργιακών επιτροπών, με συντονιστικά, μια δομή σοβιέτ, κλπ.,
που  έχει  να  πάρει  κρίσιμες  και  κεντρικές  αποφάσεις,  από  μια  δομή  δικτύου  ή  δικτύων  (π.χ.  ένα
«κοινωνικό  φόρουμ»),  ή  μια  πρόσθεση  ανεξάρτητων  συλλογικοτήτων  που  συνεργάζονται  για  ένα
συγκεκριμένο  ζήτημα  (π.χ.  ενάντια  στην  ελληνική  «μακεδονίαση»)  ή  και  ένα  σύνολο  ομάδων  ή
ανεξάρτητων αγωνιστών που μαζεύονται σε «αντικαπιταλιστικές συνελεύσεις» για να δουν τι κάνουν
στις ευρωεκλογές!
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 στη δικαιωματική ένταξη όλων όσων αφορά, χωρίς προσκόμματα, διαδικασίες
εισόδου  (μύησης,  κλπ.),  χωρίς  προαπαιτούμενη  κοινότητα  αντιλήψεων,
ιδεολογιών, προγραμμάτων, κλπ.,29, 

 στην επιλογή αντιπροσωπεύσεων στο εσωτερικό του με δεσμευτικές και ρητές
εντολές,  όπως  και  υιοθέτηση  αποφάσεων  που  να  πηγάζουν  από  αυτές  τις
εντολές30, 

 τέλος,  επειδή  ό,τι  δεν  είναι  ήδη  τυπικά  συζητημένο  και  αποφασισμένο
δημοκρατικά δεν αποτελεί ούτε δέσμευση ούτε δικαίωμα για κανένα, για αυτό
και δεν αναγνωρίζουμε πρωτοβουλιακό δικαίωμα στους εντολοδόχους να πάνε
πέρα από αυτό που αποφάσισε η «βάση» τους (άρα υποχρέωσή τους να θέτουν
όλα τα νέα ζητήματα στη βάση), η οποία επίσης είναι «ελεύθερη» να εκφραστεί
ως τέτοια και ποτέ ως αντιπροσωπευτική του συνόλου.

Αντίθετα,  ο  δημοκρατικοσυγκεντρωτικός  τύπος  συγκεντροποίησης αφορά έναν τύπο
οργάνωσης,  που επίσης  τον  υποστηρίζουμε  «φανατικά»  στην οικοδόμηση πολιτικής
οργάνωσης  (ή  κόμματος)  που  φιλοδοξεί  να  συμβάλει  στην  ανατροπή  του
καπιταλισμού31. Στη γενικότητά του, αντίστροφα από τον προηγούμενο τύπο (σημείο
προς σημείο -για να φανεί η διαφορά), συνίσταται 

 στην επιλογή των μελών, τόσο με κριτήρια εισόδου και συμμετοχής32 όσο και με
διαδικασίες μόρφωσης ή προγραμματικής σύγκλισης33, 

 δεύτερον  στην  επιλογή  αντιπροσωπεύσεων  στο  εσωτερικό  του  χωρίς
δεσμευτικές  εντολές34,  δηλαδή  με  δυνατότητα  και  υποχρέωση  (ευθύνη)  των
εκλεγμένων να παίρνουν οποιαδήποτε απόφαση χρειαστεί –ακόμα και αν δεν
έχει συζητηθεί στη «βάση»- και η λογοδοσία τους απέναντι σε αυτήν γίνεται σε
αυτό  ακριβώς:  όχι  αν  είχαν  ή  όχι  ρητή  εντολή,  αλλά  αν  χειρίστηκαν  όπως
έπρεπε τη συνολική πολιτική κατάσταση και οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

29 Έτσι, υπερασπιζόμαστε στα σωματεία να είναι ανοικτά σε όλους, όπως γίνεται τώρα για παράδειγμα με
τα  μπλοκάκια,  που  οι  γραφειοκρατίες  προσπαθούν  να  τα  αποκλείσουν.  Το ίδιο  και  σε  εθελοντικές
επιτροπές κινητοποίησης (π.χ. τοπικά) προσπαθούμε να τις μαζικοποιήσουμε, ανοίγοντάς τες σε όλους
όσους αφορά, χωρίς πολιτικές ή ιδεολογικές προϋποθέσεις.
30 Έτσι,  υπερασπιζόμαστε  τη  δέσμευση  των  ηγεσιών  (συνδικαλιστικών  ηγεσιών,  συντονιστικών
διάφορων, κλπ.) από τις αποφάσεις της βάσης (γενικών συνελεύσεων) και λογοδοσία σε αυτές.
31 Η μορφή του κόμματος και της συγκεντροποίησής του πηγάζει από αυτό ακριβώς δηλαδή από τον
κεντρικό ρόλο που παίζει το αστικό κράτος ως ο κύριος ανασχέτης κάθε απελευθερωτικής διαδικασίας,
τόσο στρατηγικά,  στο  μέλλον,  όσο και  ως  συμπύκνωση εμπειρίας,  από  το παρελθόν,  ως  συλλογική
μνήμη. Για το θέμα αυτό, ας παραπέμψουμε, πέρα από τα πιο κλασικά, όπως του Ερνέστ Μαντέλ για το
κόμμα, και στο αδημοσίευτο άρθρο του σ.Σαμύ  Ζοζουά «Εκλογική «αποτελεσματικότητα» και δικτυακή
αντι-οργανωτικότητα» καθώς και στο άρθρο του ίδιου συντρόφου για τη  «Διαδικασία συγκρότησης του
ΝΑΚ: Ένα κόμμα; Ποιο κόμμα;» (από τη Rouge, 5/6/2008),  και τα δύο βρίσκονται στο  site μας (στις
σελίδες: 

http://okde.org/4/samyjoshua_040607_gr.htm και  http://okde.org/4/samyjoshua_050608_gr.htm ).
32 Έτσι, στο καταστατικό μας υπάρχουν όλες αυτές οι αρχές. Ανεξάρτητα από το αν κωδικοποιούνται
επαρκώς (ή και ορθά!), μπορούμε να τις εντοπίσουμε. Π.χ. για την επιλογή των μελών (άρθρο 6 § 12,
άρθρο 6 § 15-3, άρθρο 8 § 24-9).
33 Διαδικασίες μόρφωσης, βλ. άρθρο 3 § 8-1, άρθρο 8 § 24-2, άρθρο 13 § 48, άρθρο 2 § 7.
34 Βλ. άρθρο 3 § 8-4 [«κανείς δεν εκλέγεται με υποχρεωτική εξουσιοδότηση»].
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 δυνατότητα  και  υποχρέωση  όλων  των  μελών35 (όχι  μόνο  των  ηγετικών)  να
εκφράζουν  το  σύνολο  της  οργάνωσης  -ακόμα  και  χωρίς  προηγούμενη
δημοκρατικά επεξεργασμένη απόφαση- πρωτοβουλιακά36 και όπου χρειαστεί.

Παρά  τις  διαφοροποιήσεις  αυτές,  που  μοιάζουν  ριζικές,  θα  πρέπει  επίσης  να
παρατηρηθεί συνολικά:

 Πρώτον,  υπάρχουν  και  ορισμένα  άλλα  χαρακτηριστικά  που  απορρέουν  από  τις
διαφοροποιήσεις αυτές: για παράδειγμα, στο δεύτερο τύπο, δεν υπάρχουν μόνο
διαδικασίες  εισόδου,  αλλά  και  διαδικασίες  εξόδου  (π.χ.  «πειθαρχικά»37 ή  κάτι
τέτοιο,  ή  και  «διαγραφών»  π.χ.  όσων  δεν  συμμετέχουν  σε  οργάνωση  βάσης,
καθώς  τέλος  και  «χειρισμοί»  όσων  απογοητεύονται,  απομακρύνονται  ή
φεύγουν38…), διαδικασίες που στον πρώτο τύπο όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά δεν
θα πρέπει  να υπάρχουν.  Όμως,  ξέρουμε και  εδώ ότι  σωματεία  διαγράφουν με
βάση τέτοια κριτήρια! 

 Δεύτερον, τα τρία στοιχεία που γράψαμε δένονται μεταξύ τους: έτσι, στον πρώτο
τύπο τα μέλη δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την οργάνωση στο σύνολό της, με την
οποία μπορεί να διαφωνούν, και για αυτό και δεν είναι προϋπόθεση η συμφωνία
για τη συμμετοχή τους! Ή, ακόμα, η δεσμευτική εντολή συνεπάγεται, για τους
εντελοδόχους, έλλειψη θέσης και ευθύνης σε θέματα που δεν έχουν αποφασιστεί
από τη βάση, ενώ αντίστροφα η υποχρέωση εκπροσώπησης της οργάνωσης από
το  κάθε  μέλος  συνεπάγεται  υψηλό  βαθμό  γνώσης  και  συμφωνίας  -και  άρα
επιλογή!

 Κατά τρίτον, κοινά στοιχεία επίσης μπορεί να διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα,
λογοδοσία  και  ανακλητότητα  απαιτούμε  παντού.  Όμως,  στον  πρώτο  τύπο  η
λογοδοσία  γίνεται  πάνω στην  τήρηση  των  εντολών,  ενώ  στο  δεύτερο  τύπο  η
λογοδοσία επεκτείνεται και σε ζητήματα όπου δεν υπήρχαν προηγούμενες εντολές
[ενώ  επίσης  λογοδοσία39 απαιτούμε  για  όλα  τα  μέλη  (όχι  μόνο  τα  ηγετικά!),
ιδιαίτερα όπου χρειάστηκε να πάρουν πρωτοβουλίες40,  καθώς άλλωστε το κάθε
μέλος εκφράζει δικαιωματικά και υποχρεωτικά όλη την οργάνωση!]. 

35 Βλ. π.χ. άρθρο 3 § 8-6, άρθρο 13 § 50.
36 Βλ. π.χ. άρθρο 3 § 8-7, άρθρο 6 § 13-13.
37 Στο δικό μας καταστατικό, δεν υπάρχει ειδικό «πειθαρχικό» όργανο (πέρα από την οργάνωση βάσης
που  είναι  ο  πυρήνας),  αλλά  υπάρχουν διαδικασίες  εξόδου  και  μάλιστα  σχετικά λεπτομερείς  (για  να
αποφεύγονται  καταχρήσεις):  βλ.  άρθρο 7 § από 17  έως και  23.  Με αντίστροφη έννοια,  για  να μην
χρησιμοποιηθούν οι διαδικασίες εξόδου καταχρηστικά,  προβλέπονται  από το καταστατικό μας ειδικές
εξασφαλίσεις για τις μειοψηφίες (βλ.κεφάλαιο «Εσωτερική δημοκρατία», άρθρο 12  § 41-47).
38 Βλ. και πρόβλεψη άρθρο 5 § 11 (δομές συμπαθούντων, όχι μόνο ως προθάλαμος της οργάνωσης, αλλά
και ως σύνδεση των συντρόφων που «δεν έχουν τις δυνατότητες ή τη διάθεση» να παρακολουθήσουν
κανονικά τις δομές της).
39 «Όλα τα μέλη, εκλεγμένα και μη, είναι υπεύθυνα και υπόλογα απέναντι στην οργάνωση και τα όργανα
όπου  συμμετέχουν»  άρθρο  3  §  8-4.  «Στη  δράση  τους  τα  μέλη»  (…)  «υλοποιούν  τη  γραμμή»  (της
οργάνωσης) «υπευθύνη τους και κατόπιν υποβάλλουν προς κριτική και επικύρωση αυτή τους τη δράση
μέσα στην οργάνωση» άρθρο 3 § 8-7. Το μέλος «εκφράζει υπευθύνη του τη γραμμή της οργάνωσης και
κατόπιν λογοδοτεί για αυτό στο εσωτερικό της» άρθρο 6 § 13-13.
40 Τα μέλη ενεργούν «πρωτοβουλιακά -όπου χρειάζεται- και υπευθύνη τους» άρθρο 3 § 8-7, δηλαδή χωρίς
να  περιμένουν συλλογική  προ-απόφαση,  και  μόνο «κατόπιν  υποβάλλουν» «αυτή  τους  τη  δράση» για
«επικύρωση»  (και  «κριτική»):  άρθρο  3  §  8-7.  Η  δυνατότητα  (και  υποχρέωση)  αυτή,  προφανώς,
υποτάσσεται στην αρχή της «υλοποίησης της γραμμής της [οργάνωσης], σύμφωνα με τις αποφάσεις της»,
που όμως δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για απραξία ή για αντίπραξη… 
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 Και τέλος, προφανώς, οι ιδεατοί αυτοί τύποι δεν βρίσκονται «χημικά καθαροί» στην
πραγματικότητα  και,  επομένως,  η  διαφοροποίησή  τους  δεν  μεταφράζεται
αναγκαστικά σε «οργανωτικά μέτρα» που να διαφοροποιούνται ως σινικό τείχος.
Για παράδειγμα, ακόμα και η επιλογή των μελών (που είναι ίσως η πιο σαφής
οργανωτική  αρχή  του  δημοκρατικού  συγκεντρωτισμού)  εξαρτάται  από  την
ερμηνεία της, που μπορεί να ποικίλει εξαιρετικά (ποια κριτήρια, ποιες διαδικασίες
ένταξης, μόρφωσης ή συναπόφασης, κλπ.). Αλλά το ίδιο και η απαγόρευση των
εντολών  επίσης,  καθώς  δεν  σημαίνει  υπέρβαση  των  ήδη  δημοκρατικά
αποφασισμένων (αλλά ερμηνεία τους), στην πράξη μπορεί επίσης να κρίνεται ως
συμμόρφωση με αυτές.  Και αντίστροφα, οι εντολές -στον πρώτο τύπο- μπορεί
επίσης να εμπεριέχουν στοιχεία ερμηνείας41.

Επειδή όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της πραγματικότητας,  για αυτό και η ιδέα του
«δημοκρατικού  συγκεντρωτισμού»  παραμένει  γενικώς  μια  «ιδέα»,  είναι  δηλαδή μια
γενική κατεύθυνση, οργανωτική ασφαλώς, αλλά χωρίς συγκεκριμένα και δια-ιστορικά
πλαίσια  εφαρμογής.  Και,  το  κυριότερο  απ’όλα  είναι  ότι  δεν  υπάρχουν  οργανωτικά
μέτρα  που  να  τον  υλοποιούν  στο  διηνεκές.  Ακόμα  χειρότερα,  αποτελεί  επικίνδυνη
αυταπάτη  να  μεταφραστεί  η  φιλοδοξούμενη  συγκεντροποίησή  του  σε  έναν  γενικό
λειτουργικό κανόνα που θα ήταν π.χ. μια «από τα πάνω λειτουργία» ή κάτι ανάλογο42,
όπως  επίσης  αυταπάτη  θα  ήταν  μια  «δημοκρατική»  άρνηση  της  συγκεντρωτικής
λειτουργίας, για να μην μολυνθούμε από τις αστικές διαδικασίες αλλοτρίωσης43.

Για την ηγεσία

Ακόμα  και  αν  τα  ζητήματα  της  εκλογής  (ή  μιας  «ανάδυσής»  της  -κατά  το  πιο
μεταμοντέρνο)  της  «ηγεσίας»  μπορούσαν  να  λυθούν  όχι  ξεπερνώντας  αλλά
συμπεριλαμβάνοντας  τα  όρια  που εξετάσαμε  στην ύπαρξή της  ως  εκφραστικής  της
δημοκρατικότητας της οργάνωσης, θα παρέμενε το πρόβλημα της ανάγκης της! Γιατί
ακριβώς χρειαζόμαστε ηγεσία, ή τι ακριβώς θέλουμε να καλύψουμε με αυτό; Σε μια
οργάνωση που θέλει να είναι δημοκρατική, ίσως το ζήτημα αυτό να είναι πιο σημαντικό
και  από  τους  τρόπους  εκλογής  ή  από  τις  συνθήκες  διαμόρφωσης  συλλογικών  (και
πλειοψηφικών)  αποφάσεων:  ο  λόγος  είναι  ότι,  αντίθετα  από  τα  προφανή,  που
αναγκαστικά  αναπαράγουν  τα  μοντέλα  της  πολιτικής  που  έχει  διαμορφώσει  ο
καπιταλισμός, μια επαναστατική οργάνωση οφείλει να έχει τουλάχιστον επίγνωση των
ορίων  και  των  αναγκαιοτήτων  της  δικής  της  ύπαρξης,  ως  τουλάχιστον  κριτική
αυτογνωσία.

41 Π.χ. η εντολή για μια συλλογική σύμβαση μπορεί να κριθεί στις «λεπτομέρειες»…, ή η απόφαση ενός
«συντονιστικού»,  αιρετού  και  ανακλητού,  με  συγκεκριμένες  εντολές,  μπορεί  επίσης,  σε  ορισμένες
περιπτώσεις, να καπελώσει τη βάση του…
42 Έχουν  υπάρξει  έως  και  γελοιογραφίες  μιας  τέτοιας  θεώρησης,  όπως  π.χ.  ομάδες  που  έφτιαξαν
«κεντρικές επιτροπές», χωρίς να διαθέτουν άλλα «μέλη», με την ιδέα ότι «το κόμμα χτίζεται από τα
πάνω». Αλλά, χωρίς να πάμε ως τέτοιες ακρότητες, η ιδέα του συγκεντρωτισμού μπορεί να δικαιολογεί
μια σειρά από παραμορφώσεις. Εξού και η ανάγκη διευκρίνισής της.
43 Γιατί θα άφηνε την πολιτική λειτουργία στην αστική τάξη, αδυνατώντας να της αντιτάξει πρόταση
ανατροπής της!
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