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ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
(ΟΠΕΚ)

Ο κ. Κώστας Σημίτης μιλώντας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σε εκδήλωση με θέμα: 
"Τι μπορούν να κάνουν σήμερα οι Σοσιαλιστές για την Ευρώπη;", τόνισε μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

......  Καθώς η οικονομία γίνεται υπερεθνική οι στο εσωτερικό του κράτους-έθνους
ασκούμενες πολιτικές χάνουν την παραδοσιακή τους εμβέλεια. Τα σημερινά 
σοσιαλιστικά κόμματα συνεχίζουν, όμως παρόλα αυτά να απαντούν με 
αποκλειστικά "εθνικό" τρόπο σε προβλήματα που απαιτούν τον συντονισυό εθνικών 
και διεθνικών υέτοων. Η δικαιολογημένη από την ιστορία πρόσδεση των 
σοσιαλιστών στο "εθνικό", γιατί στο εθνικό επίπεδο επέτυχαν τις κοινωνικές 
μεταβολές παραλύει την δράση τους στο υπερεθνικό πεδίο. Το "ένδοξο χθες" 
γίνεται εμπόδιο στο σήμερα. 9

......  Η οικονομική ζωή αποτελεί την μόνη υπερεθνική πραγματικότητα. Δεν είναι
τυχαίο συνεπώς ότι η Ευρώπη που μέχρι σήμερα οικοδομήθηκε είναι η οικονομική 
Ευρώπη, και μάλιστα οικονομική σύμφωνα με το φιλελεύθερο πρότυπο. Σ' αυτήν 
την Ευρώπη απουσιάζει ο κεντρικός σχεδιασμός ή τουλάχιστον η κεντρική ρύθμιση, 
απουσιάζει η δημόσια αρχή. Η σημερινή Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι πρωτίστως 
τεχνοκρατική και οικονομική διότι η οικονομική (και τεχνοκρατική) διάσταση ήταν 
η ευκολότερα οικοδομήσιμη. Η οικονομική συνεργασία ήταν εκείνη που έθιγε, στην 
ευαίσθητη και εύθραυστη ισορροπία εθνικού-υπερεθνικού, λιγότερο το συμβολικό 
πεδίο, δηλαδή το πεδίο του πολιτικού. Η οικοδόμηση της πολιτικής Ευρώπης θίγει 
την ιστορία του κράτους-έθνους, συνεπάγεται την μεταφορά σε ένα υπερεθνικό 
κέντρο ρητών και υπερ-ορατών εξουσιών, εξουσιών που σχετίζονται άμεσα με τις 
παραστάσεις, τις αξίες, τις συνήθειες, την πολιτική κουλτούρα των ευρωπαϊκών 
λαών. Η πολιτική Ευρώπη προϋποθέτει ενεργητική, όχι παθητική, όχι απλώς 
επιτρεπτική συναίνεση.

......  Η διατύπωση μιας σοσιαλδημοκρατικής ευρωπαϊκής απάντησης τόσο στο
πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και στο νέο κοινωνικό ζήτημα (ανεργία, 
περιθωριοποίηση των πιό αδύναμων ομάδων), που με τραγικό τρόπο εμφανίζεται 
στο σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου, γίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
Δεδομένης της εξέλιξης του παγκόσμιου καπιταλισμού, οι σοσιαλιστές είναι 
υποχρεωμένοι να διαμορφώσουν υπερεθνικού χαρακτήρα πολιτικές για να 
υλοποιήσουν κάποιους από τους παραδοσιακούς πολιτικούς τους στόχους Η 
σύγχρονη ιστορική πρόκληση για την Αριστερά είναι η επιστροφή στο διεθνικό.
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Το αίτημα για την Αριστερά είναι 7ριπλό:

α) Η διαμόρφωση ενός σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου για την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση που θα επιτρέψει τη λήψη πρωτοβουλιών σε υπερεθνικό επίπεδο 
για την έξοδο από την κρίση (αύξήση κοινοτικού προϋπολογισμού, ενίσχυση 
αρμοδιοτήτων ΕΚ, συντονισμένη μείωση τοσχρόνου εργασίας κλπ.)

β) Η διαμόρφωση μιας σοσιαλδημοκρατικής απάντησης σε εθνικό επίπεδο που 
θα τείνει να δώσει λύσεις στό νέο κοινωνικό ζήΤημα (Κίνητρα για την 
εκτέλεση κοινωνικά αναγκαίων εργασιών, παροχές σύμφωνα με τις 
ανάγκες).

γ) Η διαμόρφωση μιας σοσιαλδημοκρατικής αντίληψης σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο για τον έλεγχο των οικονομικών εξουσιών που περιορίζουν τη 
δημοκρατία και την πληροφόρηση, που ελέγχουν την τεχνολογία και την 
επιστήμη, που προκαθορίζουν το πλαίσιο ζωής.

Η διατύπωση ενός νέου Ευρωπαϊκού και εθνικού σοσιαλδπυοκοατικού 
υοντέλου είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Αλλά και 
περισσότερο από ποτέ δύσκολη.


