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Πολλές φορές στό παρελθόν (άρκετές μάλιστα καί 
μέσα άπό τίς σελίδες του Π.Κ.) , έχει κατηγορηθεί τό 
ΠΑΣΟΚ ώς κόμμα μέ «Ασαφή σοσιαλιστικά δράμα
τα» καί «άντιευρωπαϊσμό», μέ την έννοια ότι πέρα Απ’ 
τήν πράγματι Ανένδοτη στάση του στό θέμα τής πλή
ρους ένταξης τής χώρας μας στήν ΕΟΚ, είναι Αρνη
τικό κι όσο Αφορά στίς σχέσεις του μέ τή Σοσιαλιστική 
Διεθνή καί δήθεν τόν Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό γενικό
τερα. Τό κείμενο αυτό, έχει ώς στόχο νά τεκμηριώσει 
τήν Αποψη του ΠΑΣΟΚ γιά τούς Ευρωπαίους Σοσια
λιστές, νά τονίσει τίς σχέσεις του μέ τήν προοδευτι
κή κι Αριστερή τους πτέρυγα καί νά έξηγήσει τούς 
λόγους πού τό έλληνικό σοσιαλιστικό κόμμα Αρνεϊται 
νά γίνει μέλος τής Διεθνούς. Πριν απ’ όλα όμως, Αξί

ζει νά παρατηρηθεί πώς «Ασάφεια» (καί μάλιστα κα
θόλου ειλικρινής) , χαρακτηρίζει τούς Κατήγορους τού 
ΠΑΣΟΚ σ’ αυτόν τόν τομέα, οί όποιοι παραβλέπουν 
τις διαφοροποιήσεις πού υπάρχουν μέσα στόν εύρω- 
παϊκό σοσιαλιστικό χώρο, παραβλέπουν τίς στενές συν
τροφικές σχέσεις τού ΠΑΣΟΚ μέ τά κόμματα καί τίς 
κινήσεις τής κεντρώας, καί περισσότερο, τής Αριστε
ρής του πτέρυγας, Αναφέρονται συλλήβδην στήν Αφη- 
ρημένη ένοια τού «εύρωσοσιαλισμού» (χωρίς νά τήν 
καθορίζουν καί προσδιορίζουν έπακριβώς) νιαί «ξε
χνούν» ν’ Αναφερθοΰν στή χειροπιαστή ιστορική έμ- 
πειρία τής ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Γι’ αύτό, 
είναι χρήσιμο νά έξεταστοΰν όλα αυτά τά θέματα Ανα
λυτικά.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝ

Ή  σοσιαλδημοκρατία είναι μιά 
συγκεκριμένη ιστορική πραγματικό
τητα πού είχε, στή διάρκεια ένός πε
ρίπου αιώνα, μιά Ανάπτυξη περίπλο
κη κι Αντιφατική. Κατ’ Αρχήν σο

σιαλδημοκρατικά κι έργατίκά δνο- 
μάζονταν τά ένιαΐα κόμματα τή,ς 
Άριστερας πριν Απ’ τή διάσπαση τού 
παγκόσμιου έργατικ,ού κινήματος, 
καί μέσα σ’ αύτά (κατά τήν περίο
δο τής 2ης Διεθνούς) συνυπήρχαν 
τόσο οί ρεφορμιστικές όσο καί οι έ- 
παναστατικές τάσεις (π.χ. Σοσιαλ
δημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Ρω
σίας, Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
Γερμανίας, —  πρίν Απ’ τό 1917) . 
Ή  σοσιαλδημοκρατία μέ τή σημερι
νή καθαρά ρεφορμιστική της έννοια 
καί μορφή, £χει τίς ρίζες της στήν 
Αναθεωρητική στάση τού Κάουτσκμ 
τού Μπερνστάιν κι Αλλων Αναθεω
ρητών, πού προσπάθησαν νά θεμε
λιώσουν τήν Αποψη πώς τό Αστικό 
καθεστώς μπορεί νά μεταβληθεί, στήν 
ιστορική πορεία, σ’ ένα σοσιαλιστικό 
καθεστώς, μέ τή συσσώρευση δρια- 
κών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, κά

τι (δηλαδή) πού ή ίδια ή ιστορική 
πορεία τής σοσιαλδημοκρατίας Απέ
δειξε πώς ήταν ούτοπι'α.

Σήμερα ή σοσιαλδημοκρατία εί
ναι πιά χαρακτηρισμένη ώς «καπι
ταλισμός μ’ ευγενικό προσωπείο», καί 
ώς δ «έγγυητής τού μονοπωλιακού 
καπιταλισμού» στίς χώρες τής κα
πιταλιστικής Μητρόπολης. Συνεργά
ζεται αρμονικά μέ τίς ΗΠΑ στά 
πλαίσια τού ΝΑΤΟ, δεν Αμφισβητεί 
τή δομή έξουσίας τού καπιταλιστικού 
συστήματος καί μάλιστα τή διασφα
λίζει άπό πραγματικά ριζοσπαστι
κούς κλυδωνισμούς, ξεπουλώντας τούς 
κοινωνικούς Αγώνες τής έργατικής 
τάξης ή μετατρέποντας ενα έλιτικό 
μέρος της σ’ έργατική Αριστοκρατία, 
έξασφαλίζοντας έτσι τή δΓ «ένέσε- 
ων» έπιβίωση κι Ανανέωση τού κα
πιταλισμού καί τήν προσωρινή ταξι
κή Ανακωχή (οί τελευταίες όμως έ- 
ξελίξεις τής παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης πού πλήτει καίρια τ’ Αναπτυγ
μένα καπιταλιστικά κέντρα, καθώς 
έπίσης καί ή όλο κι αυξανόμενη καί 
ισχυροποιούμενη τάση χειραφέτησης 
τού Τρίτου Κόσμου —  πού ξεκίνη
σε μέ τούς άντιαποικιακούς έθνικοα- 
πελευθερωτικούς Αγώνες του μετά 
τή λήξη τού Β ' ΙΙχγκ. Πολέμου —

προμηνύουν ξεκάθαρα πώς ή έποχή 
τού «κοινωνικού συμβόλαιου» δέν έ
χει Αλλα περιθώρια έπιβίωσης) ...

Ό  Άνδρέας Παπανδρέου περι
γράφει λιτά κι εύστοχα τή σοσιαλ
δημοκρατία: «Βασίζεται στίς ίδιες 
(μέ τόν καπιταλισμό) σχέσεις πα

ραγωγής, στό ίδιο σύστημα Αξιών. 
Σκοπό δέν έχει τήν κατάργηση τής 
έκμετάλλευσης Ανθρώπου Από άν
θρωπο, Αλλά τήν Αμβλυνση τών τα
ξικών διαφορών γιά τή διατήρηση 
τού συστήματος, γιά τήν έδραίωση 
τού μονοπωλιακού καί Ιμπεριαλιστι
κού καπιταλισμού (σημ. τού ύπογρά- 
φοντος: Γνωστό είναι τό προεκλογικό 
σύνθημα τού SPD καί τού Χέλμουτ 
Σμίτ «Κάτω Απ’ τό σοσιαλισμό μας, 
δ καπιταλισμός Ανθεί»). Γι’ αύτό οί 
περιθωριακές Αλλαγές, πού προωθεί 
ή σοσιαλδημοκρατία, Αλλαγές πού 
άποσκοπουν στή συγκάλυψη τών Αν
τιθέσεων καί τών Αδυναμιών τού συ
στήματος, δέν Αποτελούν βήματα 
πρός τό σοσιαλισμό, άλλ’ Αντίθετα 
μέτρα γιά τήν Αποσόβησή του. Κλα
σικό παράδειγμα ή Δυτική Γερμα
νία. Καί κάτι πού δέν ΘΑπρετε νά 
ξεχάσουμε : τά σοσιαλδημοκρατικά 
πειράματα ήταν έφικτά στα μητρο-



πολιτικά κέντρα τοϋ καπιταλισμού 
δπου υπήρχαν (υπάρχουν;) οί δυ
νατότητες γιά εύγενικά προσωπεία. 
Σ’ εξαρτημένες περιφερειακές χώ
ρες, δπως ή Ελλάδα, τέτοια περιθώ
ρια δέν υπάρχουν» (άπό συνέντευξη 
ατά ΝΕΑ στις 3-11-75).

Καί σέ λόγο του πρός τήν Π.Κ.Ε. 
τού ΠΑΣΟΚ τό Γενάρη τού ’75 πα
ρατηρούσε: «Ή διαφορά μεταξύ σο
σιαλδημοκρατίας καί σοσιαλισμού εί
ναι ποιοτική, δχι ποσοτική διαφο
ρά. Είναι σάν τά μαύρο - άσπρο. Για
τί ή σοσιαλδημοκρατία δέν πρέπει νά 
κριθεί άπ’ τίς διακηρύξεις της. Πρέ
πει νά κριθεί άπ’ τίς πράξεις της. . . 
Στήριξε τό μονοπωλιακό κεφάλαιο, 
τό μονοοπωλιακό καπιταλισμό, στό 
δυτικό εύρωπαϊκό χώ ρ ο ...» .

Σημαντικότεροι σταθμοί στό δεξιό, 
άντιμαρξιστικό καί μικροαστικό - ρε
φορμιστικό κατήφορο τής σοσιαλδη
μοκρατίας, πού δείχνουν πώς άπαρ- 
νήθηκε τό σοσιαλιστικό Ιστορικό χα
ρακτήρα της, είναι:

9  1896: έναρξη προοδευτικής απο
μάκρυνσης τού -Γερμανικού Σοσιαλ
δημοκρατικού Κόμματος άπ’ τό μαρ
ξισμό μέ τήν καθοδήγηση τού Μπερ- 
στάιν. Τό 1914 ψηφίζει τίς πολε
μικές πιστώσεις καί στή συνέχεια 
συντρίβει τούς «Σπαρτακιστές» (πρώ
ην άριστερή του πτέρυγα) μέ τή βοή

θεια τών δεξιών κομμάτων. Στίς συγ
κρούσεις αύτές σκοτώνονται οί ήγέ- 
τες τών Σπαρτακιστών Β. Λήμπ- 
κνεχτ καί Ρόζα Λούξεμπουργκ —  έ
να άπό τά φωτεινότερα μυαλά τής 
παγκόσμιας άριστερής διανόησης. 
Τήν ίδια έποχή δλα σχεδόν τά σο
σιαλδημοκρατικά κόμματα υποστηρί
ζουν τίς έθνικές άστικές τάξεις τών 
καπιταλιστικών κέντρων, στόν Ιμπε
ριαλιστικό πόλεμο.

•  Τήν περίοδο τού μεσοπολέμου οί 
έπιλογές τής σοσιαλδημοκρατίας ο
δήγησαν στή διαίρεση καί καταστο
λή τών έργατικών κινημάτων τής 
Δύσης, δπως λ.χ. στή Γερμανία, κι 
έτσι ύποβοήθησαν άκούσια στόν έρ- 
χομό τού ναζισμού καί στήν έδραίω- 
ση τών άντιδραστικών καθεστώτων 
τής Ευρώπης.

•  Στό τέλος τού Β ' Παγκοσμίου 
Πολέμου συντάχτηκε ξεκάθαρα μέ 
τίς Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις καί συ
νέβαλε άποφασιστικά στήν άντικομ- 
μουνιστική έκστρατεία καί στήν έπι- 
βολή τού ψυχροπολεμικού κλίματος 
πού βάρυνε τόσο πολύ στίς σχέσεις 
’Ανατολής —  Δύσης.

•  Στό ζήτημα τής άποικιοκρατίας 
καί τής νεοαποικιοκρατίας, στήν πε
ρίοδο πού άκολούθησε, πήρε καθαρά 
άντιδραστικές θέσεις καί προσανατό
λισε όλόκληρη τή Σοσιαλιστική Διε-

θνή στό κτύπημα τών έθνικοαπελευ- 
θερωτικών κινημάτων τού Τρίτου 
Κόσμρυ (έκεί δφείλεται άλλωστε καί 
ή δργή τής Διεθνούς γιά τήν πολι
τική τού ΠΑΚ καί τού Άνδρέα Πα- 
πανδρέου έπί δικτατορίας, έπειδή ή 
πολιτική τους αυτή ήταν προσανατο
λισμένη πρός τόν έθνικοαπελευθερω- 
τικό άγώνα, καί έπειδή δ ήγέτης τού 
ΠΑΚ είχε μιλήσει σέ πολιτική συγ
κέντρωση στή Στοκχόλμη τόν Ό - 
κτώβρη τού ’72 άπ’ τό ίδιο βήμα μέ 
τούς έκπροσώπους τών έθνικοαπελευ- 
θερωτικών κινημάτων τού άγωνιζό- 
μενου τότε Βιετνάμ, τής ’Αφρικής 
καί τής Λατινικής ’Αμερικής, καί 
μάλιστα είχε καταφερθεϊ κατά τού 
ΝΑΤΟ. Συνέπεια αύτού τού γεγονό
τος ήταν νά άναθέσει ή Διεθνής στόν 
Αυστριακό Μπρ. Πίττερμαν (τότε 
πρόεδρό της) νά έπανεξετάσει τίς 
σχέσεις της μέ τό ΠΑΚ. Ή  ένέργεια 
αύτή ξεχείλισε τό ποτήρι κι άνάγκα- 
σε τό ΠΑΚ νά καταγγείλει τή στά
ση της. ’Έτσι δλοκληρώθηκε ή ψύ- 
χρανση τών σχέσεων, πού είχε άρχί- 
σει λίγο νωρίτερα, δταν ή Διεθνής 
προσπαθούσε νά διαμορφώσει σύμφω
να μέ τίς δικές της άπόψεις τίς έλλη- 
νικές πολιτικέ- ~ ' ς, κατακτ;
ματίζοντάς τες καί προβάλλοντας 
«προσωπικότητες», άσχετα άπό τίς 
έπιθυμίες τού έλληνικοΰ λαού, κι ά- 
γνοώντας τήν όργανωτική διάρθρω
ση τών έλληνικών πολιτικών δυνά
μεων καί τού άντιστασιακού κινήμα
τος. Σ ’ αύτή τήν παρελκυστική καί 
ύστερόβουλη στάση τής Διεθνούς, εί
χε άντισταθεί σθεναρά τό ΠΑΚ) .

Γενικά ή σοσιαλδημοκρατία συμ- 
μετέσχε ένεργά στήν άντεπαναστατι- 
κή δράση τού ιμπεριαλισμού καί 
στήν άνελέητη έκμετάλλευση (άπό 
μέρους του) τού Τρίτου Κόσμου καί 
τών χωρών τής Περιφέρειας. Πράγ
ματι, μεταπολεμικά, πραγματοποιή
θηκε μιά γιγαντιαία μεταφορά κοι
νωνικού καί οικονομικού πλεονάσμα
τος (μέ τήν άνιση άνταλλαγή κλπ.) 
άπ’ τίς ύπανάπτυκτες χώρες τού Τρί
του Κόσμου πρός τά δυτικοευρωπαϊ
κά μητροπολιτικά κέντρα. Ή  διαδι
κασία αύτή, πού κορυφώθηκε μέ τήν 
έξαγωγή φτηνής έργατικής δύνα
μης άπ’ τήν Περιφέρεια στίς Μητρο- 
πόλεις καί μέ τή ληστεία, κυριολε
κτικά, τών φυσικών πόρων (κύρια 
τού δρυκτοΰ πλούτου) τού Τρίτου 
Κόσμου, σέ συνδυασμό μέ τήν άμέ- 
ριστη συνδρομή τού άμερικάνικου κε
φαλαίου (πού πραγματοποίησε τερά
στιες έπενδύσεις μέ ψηλά ποσοστά 
κέρδους γιά τόν έκσυγχρονισμό τού 
τεχνολογικού έξοπλισμοΰ καί τήν 
προαγωγή τού Know How στίς ά- 
ναπτυγμένες χώρες τής Δυτ. Εύρώ-
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πης) , είχε σάν άποτέλεσμα νά δημι- 
ουργηθούν οΕ ύλεχοί δροε γιά την ά- 
νάπτυξη τής σύγχρονης σοσιαλδημο
κρατίας στίς χώρες αυτές, καί γιά 
τίς φαινομενικές της έπιτυχίες, πού 
συνοδεύτηκαν άπ’ τά λεγάμενα «οι
κονομικά θαύματα». Βέβαια ή άνοδος 
τού βιοτικού έπιπέδου τών έργαζομέ- 
νο)ν τής Δύσης, καί οι συγκεκριμένες 
τους κατακτήσεις στόν τομέα τών 
πολιτικών δικαιωμάτων καί τού συν
δικαλισμού, σέ συνδυασμό μέ τη με
γάλου μεγέθους άνάπτυξή της, είναι 
γεγονότα αναμφισβήτητα, είναι δμως 
καί προϊόντα τής παραπάνω διαδι
κασίας γιά τήν όποια οΕ σοσιαλδημο
κράτες δέν μπορούν ασφαλώς νά αι
σθάνονται καί πολύ περήφανοι

Είναι άξιοσημείωτο έπίσης τό γε
γονός, δτι ή σοσιαλδημοκρατία παγι- 
δεύοντας κοινωνικές δυνάμεις πού ή 
θέση τους στήν παραγωγική διαδι
κασία έπρεπε νά τίς τοποθετεί στήν 
’Αριστερά, καί διαχωρίζοντας τήν πο
λιτική καί ταξική πάλη άπ’ τήν οι
κονομική, κατόρθωσε νά σπρώξει 
τούς έργαζόμενους (μέσα απ’ τά έ- 
λεγχόμενα άπ’ αύτήν άπολιτικοποιη- 
θέντα μαζικά συνδικάτα) σέ οίκονο- 
μίστικες διεκδικήσεις, μέσα στά 
πλαίσια τού καπιταλισμού. Έ τσι κα- 
τάφερε ως τώρα ν’ άποκρύπτει άπ’ 
τούς έργαζόμενους τόν έκμεταλλευ- 
τικό χαρακτήρα τού καπιταλισμού, 
καθοδηγώντας τους δχι πρός τή συ
νολική άμφισβήτηση τού συστήματος 
καί τόν άγώνα γιά τή ριζική κοινω
νική άλλαγή, άλλά πρός τή βελτίωση 
τής θέσης τους μέσα στό σύστημα γιά 
τήν αύταπάτη τής «λιγότερης έκμε- 
τάλλευσης». Φυσικά, τελευταία, καί 
Ιδιαίτερα άπ’ τό 1973 καί μετά, μέ 
τή δομική κρίση πού δοκιμάζει σκλη
ρά τόν καπιταλισμό στά μητροπολιτι- 
κά του κέντρα, ή σοσιαλδημοκρατία 
δέχεται δεινά πλήγματα στήν πολι
τική της μ’ άποτέλεσμα νά ταυτίζε
ται άκόμα περισσότερο μ’ αύταρχι- 
κά κι άντιδημοκρατικά άστικά κα
θεστώτα, ως τό σημείο πού νά μή 
διακρίνεται άπ’ τήν άντίστοιχη πρα
κτική τών δεξιών κομμάτων (κλασι-_ 
κά παραδείγματα έχουμε στήν ’Αγ
γλία καί τή Δυτ. Γερμανία) .

Έ τσι έξηγεϊται καί τό φαινόμενο 
τής γενικής έκλογικής πτώσης τών 
σοσιαλδημοκρατών στίς ευρωπαϊκές 
χώρες, οΕ άλλεπάλληλες ήττες τους 
τελευταία, καί ή έκλογική νίκη άντι- 
δραστικών έκπροσώπων τής μεγαλο
αστικής τάξης τύπου θάτσερ, άφοΰ 
ή σοσιαλδημοκρατία φρόντισε έπιμε- 
λώς νά κάνει δυσδιάκριτη τήν πολι
τική της, άπ’ τήν πολιτική έκείνων. 
’Ακόμα καί ή Σουηδία, στήν όποια

Ό  2μίτ «έπχναφέρει οτήν τάξη» τούς προοδευτικούς JU SO S

ή σοσιαλδημοκρατία κράτησε (κατ’ 
έξαίρεση) μιά πιό συνετή προοδευ
τική στάση, δέν ξέφυγε άπ’ αύτόν 
τόν κανόνα, δπως διαπιστώθηκε στίς 
τελευταίες έκλογές.

Συμπληρωματικά γιά τή Σοσιαλ
δημοκρατία, πρέπει νά άναφέρουμε 
καί τά έξής: Μέσω τής Διεθνούς, 
προσπαθεί τελευταία νά «φρενάρει» 
τή ριζοσπαστικοποίηση τών νοτιοευ- 
ρωπαίων σοσιαλιστών καί τήν άνα- 
πτυσσόμενη τάση τής Μεσογειακής 
Ευρώπης πρός τ’ άριστερά. Αυτό συ
νέβη μέ τή μεγάλη πολιτικοοικονο
μική υποστήριξη στό Σοάρες στήν 
Πορτογαλία (πού είχε ώς άποτέλε
σμα τόν έκφυλισμό τής πορτογαλικής 
έπανάστασης, τή σοσιαλδημοκρατι- 
κοποίηση καί διάσπαση τού Π.Σ.Κ. 
καί τήν άνάκαμψη τής δύναμης τής 
Δεξιάς στή χώρα αυτή, μέ παράλλη
λη διάσωση τών βασικών καπιταλι
στικών θεσμών πού κινδύνευαν ά
μεσα άπ’ τόν έπαναστατικό άγέρα 
πού έπνευσε στή Λισαβώνα) . Αυτό 
έπίσης συμβαίνει μέ τήν υποστήριξη 
τής Διεθνούς Σοσιαλδημοκρατίας 
πρός τόν Γκονζάλεθ μέσα στό PSOE, 
προκειμένου νά τόν πιέσει πρός «με 
τριοπαθή» πολιτική, γιά νά έλαττω- 
θεί ή έπιρροή τής άριστερής (μαρ
ξιστικής) πτέρυγας πού ένισχύθηκε 
μετά τή συγχώνευση τού PSOE μέ 
τό PSP τού Τιέρνο Γκαλβάν καί 
τήν δξυνση τής ταξικής πάλης στήν 
’Ισπανία. Στόν Γδιο στόχο τέλος Α
ποβλέπουν ή δεξιά στροφή πού προ
σπάθησε, άνεπιτυχώς μάλλον, νά έ- 
πιβάλει δ Κράξι στό παραδοσιακά

ριζοσπαστικό ’Ιταλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, ή έντονη δραστηριότητα τής 
δεξιάς πτέρυγας μέσα στό Γαλλικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα πού μ’ έπικεφα- 
λής τόν τεχνοκράτη πρώην . . . άρι- 
στεριστή Ροκάρ προσπαθεί ν’ Απο
μονώσει τήν προοδευτική γραμμή 
Μιττεράν - CERES καί νά έπιφέρει 
δριστική ρήξη στίς σχέσεις ΓΣΚ - 
ΓΚΚ (άλλοιθωρίζοντας ταυτόχρονα 
πρός μιά μελλοντική συνεργασία μέ 
τόν Ζισκάρ) , οΕ προσπάθειες τής 
Διεθνούς άπ’ τά ’74 γιά τήν ί’δρυση 
μαζικού σοσιαλδημοκρατικού κόμμα
τος στήν Ελλάδα πού άν καί δέν 
καρποφόρησαν, συνετέλεσαν πάντως 
στήν ίδρυση τού ΚΟΔΗΣΟ, ή πίε
ση κύκλων τής Διεθνούς πρός τόν 
Άνδρέα ΙΙαπανδρέου γιά «μετριοπα
θέστερη» πολιτική κι ένταξη τού ΙΙΑ- 
ΣΟΚ ώς πλήρους μέλους στή Διε
θνή, καί τέλος ή άμέριστη συμπαρά
σταση, πάντα τής «Σοσ. Διεθνούς», 
πρός τόν ’Ετσεβίτ, πού κορυφώθηκε 
μέ τήν ένταξη τού κόμματός του στά 
μέλη της (αύτό τό τελευταίο πού 
συνιστά πρόκληση κατά τού Έλλα- 
δικοΰ καί Κυπριακού Ελληνισμού 
καί καταπάτηση κάθε έννοιας σο
σιαλιστικής ήθικής, δείχνει βαθιά 
περιφρόνηση πρός τά σοσιαλιστικά ι
δανικά τής ειρήνης, τού άνθρωπισμοΰ 
καί τής δικαιοσύνης —  έκ μέρους 
τής Διεθνούς —  τή στιγμή πού δ 
Νατοίκός άνθρωπος τού κεφαλαίου 
καί στρατοκράτης κ. ’Ετσεβίτ πέραν 
τών λαμπρών αυτών «σοσιαλιστικών» 
του περγαμηνών, βαρύνεται μέ τίς 
σφαγές καί γενικά τήν εισβολή τού 
’Αττίλα στήν Κύπρο, μέ τή διατή
ρηση τού στρατιωτικού νόμου στίς



περισσότερες περιφέρειες τής Τουρ
κίας, με τή διατήρηση έκτος νόμου 
τής Τουρκικής Άριστεράς (Κ.Κ.Τ., 
Εργατικό Κόμμα κλπ.) καί τις διώ
ξεις πρωτοπόρων στελεχών της, μ5 
δλη τή σημερινή κατάσταση τρόμου 
καί χάους στην Τουρκία —  πού ελά
χιστα ένεργεΐ γιά νά τήν άποτρέ- 
ψει— καί τέλος μέ τήν έπιβουλή κατά 
τής ειρήνης στό Αιγαίο καί τή Δ. 
Θράκη).

Ή  τακτική αυτή τής Διεθνούς 
μέ τή δραστήρια παρέμβασή της στό 
νοτιοευρωπαϊκό χώρο, αποβλέπει στό 
νά συγκροτήσει ένα πλατύ συντηρη
τικά σοσιαλδημοκρατικό μέτωπο, πού 
νά σταθεί φραγμός στήν πορεία τής 
Ν. Ευρώπης πρός τ’ ίριστερά, καί 
Ιμπόδιο στήν άνδρωση μαζικών α
ριστερών σοσιαλιστικών κι άντιιμπε- 
ριαλιστικών κινημάτων (δπως π.χ. 
τό ΠΑΣΟΚ) πού νά έκφράζουν πο
λιτικά τή ριζοσπαστικοποίηση τών 
ντόπιων λαϊκών κινημάτων καί νά 
τά καθοδηγούν μέ συνέπεια πρός τήν 
’Αλλαγή. Άνασχετικός παράγοντας, 
σ’ αύτή τήν έπιδίωξη τής Διεθνούς, 
είναι ή άνάπτυξη τού Προοδευτικού 
Σοσιαλιστικού ’Οργανισμού τής Με
σογείου (Ρ.Ξ.Ο.Μ.) , πού μέ τήν τε
λευταία συνδιάσκεψη τών προοδευτι
κών καί σοσιαλιστικών κομμάτων καί 
δργανώσεων τής Μεσογείου στήν Ά - 
6ήνο (Μάης ’79) , θεμελίωσε τήν 
ένότητα τού προοδευτικού έθνικοα- 
πελευθερωτικοΰ άντιιμπεριαλιστικοΰ 
άραβικού κινήματος μέ τήν άριστε- 
ρή πτέρυγα τού ευρωπαϊκού σοσια

λιστικού κινήματος καί μ’ δλες γε
νικά τίς προοδευτικές λαϊκές καί 
πολιτικές (σοσιαλκομμουνιστικές) δυ
νάμεις τής Νότιας Εύρώπης (συμ- 
περιλαμβανόμενης καί τής άδέσμευ- 
της Γιουγκοσλαβίας). Ή  ιστορική 
αύτή ένότητα, μπορεί κάλλιστα νά 
γίνει δ κεντρικός πυρήνας μιας εύ· 
ρύτερης συνεργασίας δλων τών προ
οδευτικών δυνάμεων στάν κόσμο, γιά 
τή ματαίωση τών σχεδίων τού ιμπε
ριαλισμού, τήν κατάργηση τών δυό 
πόλιτικοστρατιωτικών μπλόκ, καί τή 
μελλοντική παγίωση ένός κόσμου ει
ρηνικού, άπελευθερωμένου, δημοκρα
τικού καί σοσιαλιστικού. Σ ’ αυτήν 
τήν προοπτική στοχεύει καί ή έξω- 
τερική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ.

ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
«ΕΓΡΩΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ»
ΚΑΙ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ό  δρος «εύρωσοσιαλισμός», πού έ
χει Χρησιμοποιηθεί κατά κόρο άπ’ 
τούς "Ελληνες σοσιαλδημοκράτες, εί
ναι τελείως άδόκιμος, άσαφής κι ά- 
ποπροσαναλιστικός. Κι αύτό διότι ώς 
δρος δέν μάς λέει τίποτα (από έπι- 
στημονική πλευρά) , άλλά καί διότι 
οί διαφορές άνάμεσα στά προγράμ
ματα καί τή στρατηγική μεταξύ τών 
διαφόρων σοσιαλιστικών καί σοσιαλ
δημοκρατικών κομμάτων καί τάσεων 
(γενικότερα) τής Δυτικής Εύρώπης 
είναι πολύ σημαντικές, έτσι ώστε ν ά 
μ ή μ π ο ρ ο ύ ν  ν ά  τ ο π ο 
θ ε τ η θ ο ύ ν  (δλες αύτές οί τάσεις 
καί τά κόμματα) κ ά τ ω  ά π ό

μ ι ά  τ α μ π έ λ α  μ’ έ ν ι α ΐ ο  
τ ί τ λ ο  γ ε ν ι κ ά  κ ι  ά ό ρ ι - 
σ τ α  τ ό ν  « ε ύ ρ ω σ ο σ ι α -  
λ ι σ μ ό». Ό  άποπροσανατολιστι- 
κός χαρακτήρας τού δρου γίνεται πε
ρισσότερο φανερός, δταν θυμηθούμε 
τή λυσσώδη προσπάθεια τής έλληνι- 
κής Δεξιάς νά τρομάξει τά «εύαίσθη- 
τα» μικρομεσαΐα στρώματα στή χώ
ρα μας καί νά διασπάσει κι άπομονώ- 
σει τίς δυνάμεις τής ’Αλλαγής μέ 
κίβδηλα διλήμματα τύπου «Εύρω- 
παϊστές δημοκράτες» —  «Άντιευρω- 
παϊστές μαρξιστές», πού εύτυχώς δέν 
βρήκαν άπήχηση στόν πολιτικά ώ
ριμο λαό μας.

’Αναρωτιέται κανείς τί κοινό μπο
ρούν νά έχουν δ άστάς Κάλλαχαν μέ 
τόν άριστερό Μίντωφ (τού ’Εργατι
κού Κόμματος Μάλτας) ή δ δεξιός 
καί νατοϊκός Χέλμουτ Σμίτ μέ τό 
μαρξιστικών προσανατολισμών ’Ερ
γατικό Κόμμα ’Ιρλανδίας ή μέ τό 
νεομαρξιστικό CERES (κ.ο.κ.) κι 
ακόμα γενικότερα τί τό εύρέως κοινό 
μπορούν νά έχουν οί βορειοευρωπαΐοι 
σοσιαλδημοκράτες μέ τούς νοτιοευ- 
ρωπαίους σοσιαλιστές (τή στιγμή 
μάλιστα πού οι συνθήκες στή Ν. Εύ- 
ρώπη —  πολιτικές, οικονομικές καί 
κοινωνικές —  είναι τελείως διαφο
ρετικές άπ’ δ,τι στή Βόρεια —  σα
φώς πιό όξυμένες —  καί υπάρχει μία 
παράδοση ριζοσπαστικών άγώνων 
καί μαρξιστικού προσανατολισμού 
τού νοτιοευρωπαϊκού έργατικοΰ κι
νήματος) . Γι’ αύτό πρέπει νά βά
λουμε τά πράγματα στή σωστή τους
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θέση. Σήμερα στόν ευρωπαϊκό (σημ. 
εννοούμε τό δυτικοευρωπαϊκό έδώ) 
σοσιαλιστικά χώρο υπάρχουν δύο κύ
ριες τάσεις, Ινώ σ’ δρισμένες χώρες 
υπάρχει καί μιά τρίτη, κάπως έν- 
διάμεση (κεντρίστικη) πού ή ύπαρ
ξή της καθορίζεται από κάποια συγ
κεκριμένα χαρακτηριστικά καί συν
θήκες.

Ή  π ρ ώ τ η  ( δ ε ξ ι ά )  τ ά σ η  
τ ο υ  ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ  σ ο 
σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ ,  έ
χει πάρει λίγο ώς πολύ «διαζύγιο» 
από κάθε γνήσια σοσιαλιστική προ
οπτική, άποδέχεται τή «φιλελεύθε
ρη» άποψη τής ούδετερότητας τού 
κράτους, άπορρίπτει τό μαρξισμό καί 
τήν πάλη τών τάξεων, καί είναι συ
νήθως φιλονατοϊκή καί φιλοαμερι- 
κανική στό έπακρο. Σ’ αυτήν τή συν
τηρητική τάση άνήκουν κυρίως πα
ραδοσιακοί σοσιαλδημοκράτες (βετε
ράνοι τού δεξιού σοσιαλρεφορμισμοΰ 
καί τού υστερικού άντικομμουνι- 
σμοΰ) καθώς έπίσης καί σύγχρονοι 
«φιλελεύθεροι» άστοί τεχνοκράτες 
πού, ένώ στοχεύουν στή σοσιαλδημο
κρατική διαχείριση τού καπιταλι
σμού, παρουσιάζονται μέ τό προσω
πείο τού «σοσιαλιστή». Καί πιό συγ
κεκριμένα, έπίλεκτα μέλη αύτής τής 
δεξιάς τάσης είναι: στήν Ελλάδα 
τό ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ., στήν ’Ιταλία τό Σο
σιαλδημοκρατικό Κόμμα τού Σάρα- 
γκατ καί ή δεξιά τάση τού Σοσιαλι
στικού Κόμματος, στή Γαλλία ή δε
ξιά πτέρυγα τού- Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος πού περιλαμβάνει τήν τάση 
τού Μισέλ Ροκάρ καί τήν τάση τών 
παραδοσιακών τής παλιάς SFIO, 
στήν ’Ισπανία ή δεξιά (άντιμαρξι- 
στική) πτέρυγα τού PSOE (δ Γκον- 
ζάλες, πού ανήκει σ’ αυτήν, ακολου
θεί πιό κεντρίστικη πολιτική) , στήν 
Πορτογαλία ή σημερινή πλειοψηφία 
τού Σοσιαλιστικού Κόμματος μ’ έπι- 
κεφαλής τόν Σοάρες, στή Δυτ. Γερ
μανία ή πλειοψηφία τού SPD (μέ 
τόν Χέλμουτ Σμίτ) , στό Βέλγιο τό 
Φλαμανδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, 
στήν ’Αγγλία ή δεξιά πτέρυγα τού 
Εργατικού Κόμματος (κυρίως μέσα 
στό κοινοβουλευτικό Εργατικό Κόμ
μα μέ τόν Κάλλαχαν), στή Δανία ή 
πλειοψηφία τού Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος (τού Γιόργκενσεν) , στήν 
’Ολλανδία τό ’Εργατικό Σοσιαλιστι
κό Κόμμα, στήν Τουρκία τό Λαϊκό 
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τού Έτσε- 
βίτ, στήν Αύστρία ή δεξιά πτέρυγα 
τού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, 
κλπ.

Γενικά ή τάση αυτή θά μπορούσε 
νά χαρακτηριστεί ώς τάση γιά συν-

ΓΙάλμε

θηκολόγηση μέ τόν καπιταλισμό έ
ναντι βρισμένων ύλικών άνταλλαγ- 
μάτων, δηλαδή ώς ή τάση έκείνη πού 
άντιπροσωπεύει αυθεντικά τή σο
σιαλδημοκρατία δπως τήν καθορίσα
με προηγουμένως. Μ έ τ ο ύ ς  
« σ ο σ ι α λ ι σ τ έ ς »  τ ή ς  τ ά 
σ η ς  α ύ τ ή ς  (πού, σημειωτέον, 
οί περισσότεροι έχουν δείξει, έκτός 
τών άλλων, ιδιαίτερη συμπάθεια 
πρός τό ’Ισραήλ καί τήν πολιτική 
του —  Ιδιαίτερα στό παρελθόν, διότι 
σήμερα ύπάρχει. . . Ινεργειακή κρί
ση καί δέν συμφέρει) τ ό Π Α. 
Σ Ο. Κ. δ έ ν  έ χ ε ι  ά π ο λ ύ -  
τ ω ς  κ α μ ι ά  σ χ έ σ η ,  γ ι ’ 
α ύ τ ό  κ α ί  δ έ ν  δ ι α τ η ρ ε ί  
κ α θ ό λ ο υ  δ ε σ μ ο ύ ς  (πλήν 
δύο - τριών περιπτώσεων γιά τυπι
κούς λόγους) . ’Ε π ε ι δ ή  δ έ, 
τ υ χ α ί ν ε ι  α υ τ ή  ή τ ά 
σ η  ν ά  ή γ ε μ ο ν ε ύ ε ι  κ α 
θ ο ρ ι σ τ ι κ ά  σ τ ή  Δ ι ε θ ν ή  
(σημ.: ΓΓ αύτό τό λόγο δέν είχε γ ί

νει μέλος τής Διεθνούς παλιότερα 
καί τό Σοσιαλιστικό Κόμμα Χιλής) , 
τ ό  Π Α Σ Ο Κ  δ έ ν  δ έ 
χ τ η κ ε  ν ά  γ ί ν ε ι  μ έ λ ο ς  
τ η ς .  Μ έ  τ ο ύ ς  σ ο σ ι α 
λ ι σ τ έ ς  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  δ ύ ο  
τ ά σ ε ω ν ,  δ μ ω ς ,  δ ι α τ η 
ρ ε ί  σ τ ε ν έ ς  σ υ ν τ ρ ο φ ι 
κ έ ς  σ χ έ σ ε ι ς  (καί δ Άνδρέας 
Παπανδρέου στενές φιλικές μέ τούς 
αντίστοιχους ήγέτες τους) . Ο ί 
τ ά σ ε ι ς  α ύ τ έ ς  ε ί ν α ι :

1) Η ΚΕΝΤΡΩΑ, πού εχει τίς 
ιδιότητες τής «μετριοπαθούς άριστε- 
ράς» καί μπορεί νά χαρακτηριστεί 
ώς έξισορροπητική ή ώς άριστερή - 
σοσιαλδημοκρατική. Οί σοσιαλιστές

αύτοί χωρίς νά κόψουν (στήν πλειο
ψηφία τους τουλάχιστο) τίς σχέσεις 
μέ τήν πρώτη (δεξιά) τάση καί τή 
Διεθνή, άκολουθούν μιά πιό συνεπή, 
μή άντικομμουνιστική, καί προοδευ
τική πορεία, καί πολλές φορές συ
νεργάζονται άνοιχτά μέ τήν άριστε
ρή τάση γιά τήν προώθηση τής σο
σιαλιστικής ύπόθεσης, ένώ οί περισ
σότεροι, ταυτόχρονα, είναι αντίθετοι 
σέ κάθε μορφής συνεργασία μέ τή 
Δε ξιά (άντίθετα άπ’ δ,τι οί δεξιο^ 
σοσιαλδημοκράτες) . Σημαντικότερο 
μέλη αύτής τής τάσης είναι: στήν 
Ελλάδα τό μικρό τμήμα τής Σοσια--| 
λιστικής Πρωτοβουλίας πού έμειν^ί: 
συσπειρωμένο ύπό τόν καθηγητή 
Μαγκάκη (καί ίσως καί δρισμένα; 
μεμονωμένα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ) | 
στήν ’Ιταλία ή πρώην άριστερή πτέ? 
ρυγα τών Σοσιαλιστών (μέ τούς Νένί- 
νι, Λομπάρντι) , στή Γαλλία ή πλειο- 
ψηφήσασα στό συνέδριο τού Μέτς 
κεντρίστικη πλατφόρμα τού Μιττε- 
ράν πού τώρα δμως έχει μετατοπι
στεί πρός τ’ αριστερά καί συνεργά
ζεται μέ τό CERES στή βάση μιας 
καθαρά άριστερής πολιτικής (θέλον
τας ταυτόχρονα ν’ άποτελέσει τήν ά
ριστερή πτέρυγα μέσα στή Σοσιαλι
στική Διεθνή) , στήν Πορτογαλία με
μονωμένα στελέχη τού Π.Σ.Κ. πού 
Ιχουν παραμείνει στό Κόμμα χωρίς 
δμως νά είναι σύμφωνα μέ τή δεξιά 
γραμμή τού Σοάρεζ, στή Δυτ. Γερ
μανία ή σημερινή άριστερή πτέρυγα 
τού SPD (μέ τόν καθηγητή Έμκε) 
πού στό παρελθόν καί πρόσφατα έπι- 
χείρησε πετυχημένα «άνοίγματα» 
πρός τούς εύρωκομμουνιστές καί τό 
ΠΑΣΟΚ, στό Βέλγιο τό Γαλλόφωνο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα (Α. Κούλς), 
στή Δανία ή άριστερή πτέρυγα τών 
σοσιαλδημοκρατών (Μ. Κάμρε) , στή 
Νορβηγία τό Εργατικό Σοσιαλδημο
κρατικό Κόμμα (Νόρντλι), στή Σου
ηδία τό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
(ΙΙάλμε) μέ τή θετική, άπέναντι 
στά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 
(ΠΑΚ, Βιετνάμ κλπ.) , άδέσμευτη 
(έκτός ΝΑΤΟ —  ΕΟΚ) πολιτική 
του καί τήν πρόσφατη στροφή πρός 
τά άριστερά (σχέδιο Μάιντνερ, συμ- 
μαχία μέ κομμουνιστές) , στήν ’Ολ
λανδία δρισμένα μικρά προοδευτικά 
κόμματα, στήν ’Ιρλανδία τ’ άντιτιθέ- 
μενο στήν ΕΟΚ Εργατικό Κόμμα, 
στήν Αύστρία ή άριστερή πτέρυγα 
τών Σοσιαλδημοκρατών, στήν Τουρ
κία δρισμένα άριστερά στοιχεία τού 
Λαϊκού Ρ. Κόμματος (π.χ. Ντενίζ 
Μπαϊκάλ) , στήν ’Ισλανδία τό συνερ- 
γαζόμενο μέ τούς κομμουνιστές σο
σιαλδημοκρατικό κόμμα, στήν ’Ισπα
νία δ Γκονζάλες πού άναγκάστηκε 
τελικά νά άκολουθήσει κεντρίστικη



Μιττεράν

γραμμή κλπ.

2) Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ τ ά σ η  τ ο υ  
σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ  ( δ υ τ ι κ ό )  ε υ 
ρ ω π α ϊ κ ο ύ  σ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ .  
Ή  τάση αυτή, πιστή στή μαρξιστική 
της παράδοση, συμπυκνώνει τήν αύ- 
θόρμητη τάση γιά χειραφέτηση τών 
έργαζομένων, ένισχυμένη κι άπ’ τις 
ιστορικές έπαναστατικές κι άγωνι- 
στικές παραδόσεις τού σοσιαλιστικού 
κινήματος στήν Ευρώπη [Κομμούνα 
τού Παρισιού, Α ' Διεθνής, Β ' Διε
θνής (πριν άπό τή διάσπαση) , Μάρξ 
- ’Ένγκελς, Ζωρές, Λαϊκό Μέτωπο 
Γαλλίας, Άντιναζιστική Γαλλική 
’Αντίσταση, Μάης τού ’68, Λαϊκό 
Μέτωπο ’Ισπανίας καί ’Ισπανικός 
’Εμφύλιος, Σπαρτακιστές —  Ρόζα 
Λούξεμπουργκ —  Λήμπκνεχτ —  
Μπέμπελ, "Ενωση τής Βιέννης (2δύ 
διεθνής), άριστερή (ιστορικά) πα
ράδοση τών ’Ιταλών Σοσιαλιστών 
(είρηνιστές στόν Α ' Παγκόσμιο Πό

λεμο, ύποστηρικτές τής ’Οκτωβρια
νής ’Επανάστασης, σύμμαχοι άργό- 
τερα τών κομμουνιστών, μή άρνητές 
τού μαρξισμού), άντιφασιστικοί καί 

Λαξικοί άγώνες τής ’Ιταλικής Ά ρ ι
στεράς, Πορτογαλική ’Επανάσταση 
τών Γαρυφάλλων, έμπειρίες τού Ε λ 
ληνικού Κινήματος —  ΕΑΜ, Ανέν
δοτοι καί λοιποί^προδικτατορικοί Οη- 
μοκρατικοί άγώνες, άντιδικτατορική 
άντιίστάσή —  Πολυτεχνείο, κοινωνι- 
κοπολιτικοί άγώνες τής ίρλαντέζικης 
έργατικής τάξης —  Κόνολλυ, Λάρ- 
κεν, Νταβίλ, κ.ο.κ.]. Γενικά οί δυ- 

16 νάμεις τής άριστεράς τάσης τού ευ

ρωπαϊκού Σοσιαλισμού (άριστεροσο- 
σιαλιστικές —  μαρξιστικές μή δογ
ματικές) , άναζητοΰν —  δπως άνα- 
φέρθηκε καί σέ παλιάτερα άρθρα τού 
Π .Κ. (τ. 30) —  έναν τρίτο δρόμο 
πρός τό σοσιαλισμό, μακριά άπ’ τή σο
σιαλδημοκρατία καί τό γραφειοκρα
τικό - συγκεντρωτικό άνατολικό μον
τέλο, υιοθετώντας σήμερα οί περισ
σότερες άπ’ αυτές τό δημοκρατικό 
σύστημα Αυτοδιαχείρισης. Επίσης 
οί δυνάμεις αυτές διάκεινται έχθρι- 
κά πρός ΝΑΤΟ καί ΕΟΚ (έπιζη- 
τώντας τήν έθνική άνεξαρτησία) καί 
δέν διστάζουν, δταν πρέπει, νά συ
νεργαστούν μέ τούς κομμουνιστές γιά 
τόν συντονισμό τής πάλης τών άρι- 
στερών δυνάμεων στό πολιτικό καί 
συνδικαλιστικό έπίπεδο. Πολλές μα
χητικές δυνάμεις τής τάσης αυτής 
ξεπήδησαν μέσα άπ’ τή Νέα ’Αρι
στερά ή άπό ριζοσπαστικοποιημένα 
κι άνανεωτικά τμήματα παραδοσια
κών άριστερών (σοσιαλδημοκρατι
κών - κομμουνιστικών) καί κεντροα
ριστερών κομμάτων, πού ' διαφωνού
σαν μέ τήν άρτηριοσκληρωτική θεω
ρία καί τακτική τών φορέων τους.

Σ’ αυτή τήν τάση άνήκουν: στήν 
Ελλάδα τό ΠΑΣΟΚ (καί κατά δεύ
τερο λόγο οί σοσιαλιστές τής ΕΔΑ 
καί ή όμάδα τής Σ. Πορείας), στήν 
Κύπρο ή ΕΔΕΚ, στή Μάλτα τό Ε ρ 
γατικό Κόμμα, στήν ’Ιταλία ή Νέα 
Σοσιαλιστική ’Αριστερά τού Σοσιαλ. 
Κόμματος (Μ. Άκίλι) , τό «Μανιφέ
στο - Ρ ϋ υ Ρ »  (Κόμμα Προλεταρια
κής Ενότητας —  πρώην άριστερή

διάσπαση άπό ΣΚΙ καί IKK) καί 
έν μέρει τό Ριζοσπαστικό Κόμμα, 
στή Σουηδία ή άριστερή πτέρυγα τού 
Σοσιαλδημ. Κόμματος, στή Γαλλία 
ή άριστερή πτέρυγα τού σημερινού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος (τό CER 
ES τού Ζ. Π . Σεβενεμάν καί ή πλατ
φόρμα τού Κρ. Πιερρέ) καί τό Ρ. 
S.U. (πού άποσχίστηκε άπ’ τό παλιά 
Σ.Κ. τό 1960), στήν ’Ισπανία ή μαρ
ξιστική πτέρυγα τού PSOE (Μπου- 
στέλο, Γκαλβάν) καί τά περιφερεια
κά σοσιαλ. κόμματα Καταλωνίας — 
’Ανδαλουσίας —  Όμοσπ. Σοσιαλ. 
Κομμάτων, στήν Πορτογαλία ή UE 
DS τού Λοπέζ Καρντόζο πρώην ύ- 
πουργού Γεωργίας καί ύπεύθυνου γιά 
τήν άγροτική μεταρρύθμιση (UEDS 
=  "Ενωση τής Άριστεράς γιά μιά 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία —  είναι 
ή άριστερή πτέρυγα τού Π.Σ.Κ. πού 
έφυγε άπό τό κόμμα) καί ή κίνηση 
τού Ο. Καρβάλιο, στή Δυτ. Γερμανία 
οί διαγραμμένοι άπό τό SPD άριστε- 
ροί νεολαίοι (JUSOS) κι άλλες με
μονωμένες δμάδες καί προσωπικότη
τες, στήν ’Αγγλία ή άριστερά τού 
’Εργατικού Κόμματος (Μπέν, Φούτ, 
Φραίηζερ κλπ.), στή Δανία τό ’Α
ριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα (VEN- 
STRESOCIALISTERNE) καί τό 
Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (FS) 
—  καί τά δύο κόμματα μέ σημαντική 
έπιρροή στά συνδικάτα, μαρξιστικά, 
ουδετερόφιλα (άντινατοϊκά) καί κα
τά τής ΕΟΚ τών μονοπωλίων, στήν 
Νορβηγία τό ’Αριστερό Λαϊκό Σο
σιαλιστικό Κόμμα πού πρωταγωνί
στησε στόν άγώνα γιά τή μή έντα
ξη χήξ χώρας στήν ΕΟΚ, στήν ’Ελ
βετία ή άριστερή πτέρυγα Ζήγκλερ 
τού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στήν 
’Ιρλανδία ή άριστερή τάση M ILI
TANT τού Έργατ. Κόμματος, στήν 
Τουρκία τό παράνομο μαρξιστικό 
Έ ργ. Κόμμα, στό Βέλγιο ή κίνηση 
«Γιά τό σοσιαλισμό» —  μαρξιστική 
δργάνωση μή παραδοσιακή, συνδε
μένη μέ τά ριζοσπαστικά (νεοαριστε- 
ρά) νεολαιίστικα, οικολογικά καί 
φεμινιστικά κινήματα καθώς καί κεί
να τών χριστιανών τής άριστεράς, 
κλπ.

Στό χώρο τής εύρωπαϊκής άριστε- 
ρής σοσιαλιστικής τάσης άνήκουν έ- 
πίσης διάφορα κινήματα διαμαρτυ
ρίας, κέντρα μελετών καί σοσιαλι
στικά γραφεία (π.χ. τής Βόννης) 
καθώς έπίσης κι δμάδες διανοούμε
νων ή μεμονωμένοι άγωνιστές καί 
προσωπικότητες τής Άριστεράς (δ
πως π.χ. δ Γάλλος Ζάν Πιέρ Βιζιέ, 
δ ’Ιταλός θεωρητικός Λέλιο Μπάσσο 
πού πέθανε τελευταία, κ.ά.) . Αξίζει 
νά σημειωθεί πώς ή τάση τής Εύρω- 
παϊκής Σοσιαλιστικής Άριστεράς



ΙΣΠΑΝΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ 
ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ, 

ΥΠΟ ΟΡ

Το έκτακτο συνέδριο 
του PSOE

κι ο Φελιπε Γκονζαλες
Γράψει ό ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

"Ενα άπ’ τά γεγονότα, πού δέσποσαν τόν τελευταίο 
καιρό στην πολυτάραχη πολιτική έπικαιρότητα τής 
’Ισπανίας, είναι άναμφισβήτητα τό ’Έκτακτο Συνέ
δριο του ’Ισπανικού Σοσιαλιστικού ’Εργατικού Κόμ
ματος (ΡδΟΕ) τό όποιο τελικά κατέληξε σέ νίκη τού 
Φελίπε Γκονζάλες (άφού έκλέχθηκε καί πάλι στή θέ
ση τού Γενικού Γραμματέα τού Κόμματος) καί στην 
υιοθέτηση ταυτόχρονα μιας συμβιβαστικής («μεσοβέ
ζικης») γραμμής πάνω στό θέμα τού μαρξιστικού ή 
μή χαρακτήρα τού Κόμματος. Τό Συνέδριο αύτό ό- 
πωσδήποτε δέν μπορεί νά θεωρηθεί έπιτυχημένο γιά

τή ριζοσπαστική πτέρυγα τού PSOE, άλλ’ δμως άπέ- 
δειξε άπ’ τήν άλλη πλευρά, δτι δέν είναι καθόλου εύ
κολο τό Ιγχείρημα τής μετατροπής ένός μαζικού έρ- 
γατικού κόμματος τής περιφερειακής Νότιας Ευρώπης 
σέ σοσιαλδημοκρατικό, δπως πολύ θά ήθελαν τό SPD 
καί ή κυριαρχούσα συντηρητική τάση μέσα στή Διε
θνή. Πρίν δμως προχωρήσουμε σέ μιά έκτενέστερη ά- 
νάλυση τής σημασίας καί των άποτελεσμάτων τού Συ
νεδρίου, θάταν καλό νά γίνει μιά σύντομη άνασκόπηση 
στήν ιστορία τού ισπανικού σοσιαλιστικού κινήματος.

παρουσιάζει σημαντικά κοινά σημεία 
μέ τόν εύρωκομμουνισμό, άλλά πα
ράλληλα διαφοροποιείται άπ’ αύτόν 
σημαντικά σέ πολλά άλλα. Συγκε
κριμένα καί οί δύο αυτές τάσεις τής 
σύγχρονης Ευρωπαϊκής Άριστεράς, 
αγωνίζονται γιά τήν υλοποίηση ένός 
σοσιαλιστικού όράματος ριζικά διά
φορου άπ’ τή σοσιαλδημοκρατία καί 
τό μοντέλο τού «υπαρκτού άνατολι- 
κού σοσιαλισμού», μέσα άπό έναν ά- 
νεξάρτητο τρίτο δρόμο (έθνικό, δη
μοκρατικό κι έπαναστατικά ταυτό
χρονα) . Διαφοροποιούνται δμως συ
χνά μεταξύ τους ώς πρός τήν· πολιτι
κή πρακτική κι βρισμένα άλλα ζητή
ματα, δπου οί άριστεροσοσιαλιστές 
έμφανίζονται περισσότερο «τολμη
ροί», «σκληροί», ριζοσπαστικοί καί 
μαχητικοί άπ’ τούς «συμβιβαστικούς» 
καί «μετριοπαθείς» εύρωκομμουνι- 
ατές (π.χ. στό θέμα τής ΕΟΚ) .

Τελειώνοντας θά ριψοκινδυνεύσου

με μιά πρόβλεψη. ’Εφόσον ή τωρινή 
κρίση στήν καπιταλιστική Εύρώπη 
θά όξύνεται (αύξηση πληθωρισμού, 
άνεργίας, δξυνση ταξικής διαπάλης) 
θ’ αυξάνονται καί οί διεργασίες στόν 
εύρωπ. σοσιαλιστικό χώρο. Οί διερ
γασίες αυτές, μορφώματα τής (έντει- 
νόμενης) διαδικασίας ριζοσπαστικο- 

- ποίησης τών λαϊκών δυνάμεων, κι 
έκφραση τής κοινωνικής πόλωσης 
στό πολιτικό έποικοδόμημα, θά έχουν 
ώς άποτέλεσμα τήν άποδυνάμωση 
τής δεξιάς τάσης (ώς τό σημείο τού 
έκμηδενισμοΰ της), τήν πάρα πέρα 
άριστεροποίηση τής κεντρώας (κεν- 
τρίστικης) τάσης καί τήν προσέγγι
σή της άκόμα περισσότερο πρός τή 
σημερινή άριστερή τάση, ή όποια θά 
Ισχυροποιηθεί καί θά μεγεθυνθεΐ σέ 
τέτοιο βαθμό, πού θά ήγεμονεύσει 
άναμφισβήτητα στόν εύρ. σοσιαλ. χώ
ρο. "Ετσι ή Διεθνής (μέ τό σημερινό 
της χαρακτήρα) θά φθίνει βλοένα' 
θά πολιτικοποιηθούν τά συνδικάτα

καί θά έπέλθει μεγαλύτερη προσέγ
γιση σοσιαλιστών-κομμουνιστών διό
τι οί τελευταίοι θ’ άναγκαστούν 
(προκειμένου νά μή μείνουν πίσω 

άπ’ τις έξελίξεις) νά συμπράξουν σ’ 
ένα ένωμένο ταξικό καί πολιτικό μέ
τωπο πού θά έκφράζει τό γενικότερο 
κοινωνικό κίνημα, μέ πρόγραμμα καί 
προοπτική πού θά στοχεύει στή δη
μοκρατική ρήξη μέ τό σύστημα καί 
στήν πορεία πρός τό σοσιαλισμό. Μιά 
τέτοια προοπτική, θ’ άποτελέσει όρι- 
στικά τό τέλος τής σοσιαλδημοκρα
τίας (δηλ. τής κοινωνικής ειρήνης 
τών άφεντικών), Ινώ παράλληλα θά 
δικαιώσει τίς προσδοκίες καί τήν δ- 
λη γενική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ 
καί τών άλλων δυνάμεων τής ’Αλ
λαγής.
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Φελίπε Γκονζάλες

Τό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 
’Ισπανίας Ιδρύθηκε τό 1879 άπ’ τόν 
Πάμπλο Ί-^κλέσιας· συμπληρώνει 
δηλαδή φέτος 100 χρόνια ιστορίας 
αγώνων κατά τών άντιδραστικών καί 
φασιστικών δυνάμεων. Τό 1936, κά
τω άπ’ την ήγεσία τοΰ Φ. Λ. Κα- 
μπαλλέρο, άποτέλεσε τήν κυριότερη 
πολιτική δύναμη τοΰ «Λαϊκού Μετώ
που». Στη συνέχεια άντιμετώπιαε 
στην πρώτη γραμμή δλες τίς μετέ- 
πειτοτ έξελίξεις (έμφύλιος, παρανο
μία έπί Φράνκο κλπ .). Τό 1954 δια- 
σ®*ται., καί σχηματίζεται άπό μιά 
τφση του τό Λαϊκό Σοσιαλιστικό 

Ί 8 Κόμμα (PSP) μέ πρόεδρο τόν Ι

δρυτή του καθηγητή Τιέρνο Γκαλ- 
βάν. Τό Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
μέ Ιδεολογία μαρξιστική - σοσιαλι
στική, άκολούθησε μιά άριστερότερη 
πορεία άπό τό πατρικό του PSOE 
(Σοσιαλ. ’Εργατικό Κόμμα) καί δέν 

συνδέθηκε μέ τή Διεθνή δπως αυτό. 
νΑν καί άγωνίστηκε κι αύτό κατά 
τού φρανκισμού, δέν έγινε πολύ γνω
στό ιδιαίτερα στις Ισπανικές έπαρ- 
χίες λόγω τού δτι Ιδρύθηκε μέσα στά 
χρόνια τής δικτατορίας. Τό κόμμα 
αυτό, παρ’ δτι μικρότερο σ’ άπήχη- 
ση άπ’ τό PSOE, έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στή διαμόρφωση τής σύγχρονης 
’Ισπανικής Άριστερας, συμμετέχον
τας μαζί μέ τό Κ.Κ. ’Ισπανίας στή 
«Δημοκρατική Χούντα» καί παίρνον
τας μέρος άργότερα στήν πρώτη συν
διάσκεψη των σοσιαλιστικών κομμά
των τής Μεσογείου πού έγινε τό 
1976 στή Βαρκελώνη.

Τό Δεκέμβρη τοΰ ’76 ή κυβέρνηση 
Σουάρεθ γιά νά δώσει έμφαση στά 
μέτρα έκδημοκρατισμού έπιτρέπει τή 
διεξαγωγή τού X X II συνεδρίου τού 
PSOE. Στό συνέδριο αύτό, πού ήταν 
τό πρώτο νόμιμο συνέδριο του κόμ
ματος ύστερα άπό 40 χρόνια, παρα
βρέθηκαν ήγετικές προσωπικότητες 
τής Σ. Διεθνούς (Μπράντ, Πάλμε, 
Μιτεράν, Νένι), υποστηρίζοντας ά- 
νεπιφύλακτα τό μετριοπαθή νεαρό 
γενικό γραμματέα τοΰ Κόμματος Φε
λίπε Γκονζάλες Μαρκέθ, δικηγόρο 
άπ’ τή Σεβίλλη καί φίλο τοΰ Β. 
Μπράντ μέ τάσεις φιλοσοσιαλδημο- 
κρατικές.

Προηγούμενα, τό Μάρτη τοΰ ’76, 
είχε πραγματοποιηθεί ή ένωση τών 
δύο άντιδικτατορικών συνασπισμών, 
δηλ. τής Δημοκρατικής Χούντας 
(Κ.Κ.Ι., PSP κ ΐ . )  μέ τή Δημο

κρατική Πλατφόρμα, στήν δποία κυ- 
ριότερος φορέας ήταν τό PSOE, κι 
έτσι δημιουργήθηκε ή Δημοκρατική 
Σύμπτυξη, πού στή συνέχεια συνερ
γάστηκε μ’ δλες τίς άλλες άντιπολι- 
τευόμενες δυνάμεις στήν Πλατφόρ
μα τής Δημοκρατικής ’Αντιπολίτευ
σης. Ή  ένωμένη ’Αντιπολίτευση ά- 
κολούθως, κήρυξε άποχή άπ’ τό Δη
μοψήφισμα τής 15-12-76, πού διεξή- 
γαγε ή Κυβέρνηση Σουάρεθ γιά νά 
πάρει τή λαϊκή έγκριση στή «δημο
κρατική της μεταρρύθμιση». Ή  ά
ποχή, πού κηρύχτηκε διότι ή Κυ
βέρνηση δέν έκανε -δεκτούς τούς δ- 
ρους τής ’Αντιπολίτευσης, δέν ση
μείωσε τελικά μεγάλη έπιτυχία.

Στις πρώτες έλεύθερες μεταφραν- 
κικές έκλογές, τό PSOE πήρε τό 
29,24% τών ψήφων Ικλέγοντας 118 
βουλευτές, ένώ τό Λαϊκό Σοσιαλιστι

κό Κόμμα (Ρ5Ώ) συνασπισμένο μέ 
τήν 'Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών 
Κομμάτων πήρε τό 4,4% καί 6 έ
δρες. Τήν άνοιξη τοΰ 1978 συντε- 
λέστηκε ένα μεγάλο βήμα πράς τά 
έμπρός γιά τόν ισπανικό σοσιαλισμό. 
Τό Ρ 50Ε  τοΰ Φ. Γκονζάλες'καί τό 
Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα τοΰ Τ. 
Γκαλβάν συγχωνεύτηκαν σ’ ένα έ- 
νιαΐο σοσιαλιστικό κόμμα, τό όποιο 
διατήρησε γιά ιστορικούς λόγους τήν 
δνομασία τοΰ Ρ 50Ε . Γενικός γραμ
ματέας τοΰ ένιαίου πιά σοσιαλιστικού 
κόμματος, παρέμεινε δ Φ. Γκονζάλες, 
ένώ δ Τ. Γκαλβάν άνακηρύχτηκε έ- 
πίτιμος πρόεδρος τοΰ Κόμματος. Στή 
γιορταστική έκδήλωση τής ένοποίη- 
σης πού έγινε στή Μαδρίτη, παρα
βρέθηκαν δλοι σχεδόν οί εύρωπαΐοι 
σοσιαλιστές ήγέτες, ένώ δ πρόεδρος 
τοΰ ΠΑΣΟΚ Λ. ΙΙαπανδρέου πού 
δέν μπόρεσε νά παραβρεθεί, άν καί 
είχε προσκληθεί, άπέστειλε συγχα
ρητήριο τηλεγράφημα στό δποϊο χα
ρακτήρισε τήν ένοποίηση «Ιστορικό 
γεγονός, θετικό βήμα στήν ύπόθε- 
ση τοΰ σοσιαλισμοΰ στήν ’Ισπανία 
καί σημαντική συμβολή στό δυνά- 
μωμα τών προοδευτικών δυνάμεων 
τής Μεσογείου». Τό ένιαιο Ρ 50Ε  συ
νέχισε νάναι μέλος τής Διεθνοΰς, άλ- 
λά παράλληλα τάχτηκε ύπέρ μιας 
άνεξάρτητης Μεσογειακής πολιτι
κής, γενόμενο μέλος τής Μόνιμης 
Γραμματείας τοΰ Προοδευτικού Σο
σιαλιστικού ’Οργανισμού τής Μεσο
γείου, στήν δποία συμμετέχουν έπί- 
σης ώς μέλη, τό ΠΑΣΟΚ, τό ΕΝ 
Ι^Α (’Αλγερίας) , τό Εργατικό Κόμ
μα Μάλτας, ή ΡΙΧ) (Παλαιστίνης) 
καί τό Γενικό Συνέδριο τοΰ Λαοΰ τής 
Λιβύης.

Οί δεύτερες έλεύθερες μεταφραν- 
κικές έκλογές; έγιναν φέτος τήν 1η 
τοΰ Μάρτη, μέσα σέ περίοδο μαζικών 
άπεργιών καί κλίμα τρομοκρατίας, 
καί μέσα σέ συνθήκες πού δ Ισπανι
κός καπιταλισμός (παρά τή βιομη
χανοποίηση τών τελευταίων δεκαε
τιών) έχει μιά κλονισμένη θέση στήν 
παγκόσμια άγορά. Ό  πληθωρισμός 
πού άνεβαίνει συνεχώς, οί άπεργια- 
κές κινητοποιήσεις, ή πτώση στίς έ- 
πενδύσεις κεφαλαίων καί ή φοβερά 
μεγάλου μεγέθους άνεργία (ένάμιση 
έκατομμύριο άνεργοι σέ πληθυσμό 
35.000.000) συνέθεταν καί συνθέ
τουν ένα έκρηκτικό, θά μπορούσε νά 
πει κανείς, κοινωνικό καί πολιτικό 
προτσές, στήν έκμετάλλευση τοΰ δ- 
ποίου δ πρώτος ρόλος θάπρεπε νά 
άνήκει στήν ’Αριστερά (ένδεικτικά 
άναφέρουμε δρισμένους άριθμούς ά- 
περγών έργαζομένων τήν περίοδο 
τής ύπογραφής τών συλλογικών συμ
βάσεων : 72.000 σιδηροδρομικοί,


