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Ή κρίση στο ΠΑΣΟΚ δέν θα έπρε-
πε νά εκπλήξει πάρα όσους πίστεψαν ότι 
σε μια χώρα σαν την Ε λ λ ά δ α , uè τις 
ιδιότυπες κοινωνικό - οικονομικές δομές 
καί με τη δική της ξέχωση πολιτική 
ιστορία, πού δέν μοιάζει ούτε μ' αυτήν 
τών αναπτυγμένων καπιταλιστικών χω
ρών, ούτε μ' εκείνη τών ποώην αποι
κιών της «περιφέρειας», θα δημιουργιό-
τανε ώς δια μαγείας σοσιαλιστικό κίνη
μα, καί μάλιστα προσωποπαγές. Ξαφνι
κά ανακαλύπτουν ότι ό μεσσιανικός η
γέτης του ΠΑΣΟΚ εκφράζει έναν δη
μαγωγικό ποπουλισμό με σοσιαλίζουσα 
φρασεολογία, εκμεταλλευόμενος τήν 
κρίση της παραδοσιακής αριστεράς, τήν 
τεράστια αντικειμενική ανάγκη του τό
που μας για βαθειές διαρθρωτικές άλλα-
γ-έςΝ καί τή μεγάλη Επιθυμία τοΰ λαού 
μας για εθνική ανεξαρτησία. Στο τερά
στιο σύνολο του, ανεξάρτητα μέ τί ψη
φίζει καί πώς είναι κομματικά ενταγμέ
νος, ό λαός μας έχει συνειδητοποιήσει, 
ότι : ή κοινωνική καί εθνική μας κρίση 
είναι κρίση άπα τήν εξάρτηση. Ά λ λ α 
ακριβώς τα δύο αυτά αλληλένδετα αιτή
ματα, της κοινωνικής αλλαγής καί της 
εξόδου άπα τήν έξάοτηση, δέν μπορούν 
να γίνουν αντικείμενο δημαγωγικής εκ
μετάλλευσης —γιατί άπό το 1821 κι έ
πειτα ό λαός ήταν εκείνος πού πλήρω
σε τίς ήττες στους αγώνες για τα δυο 
αυτά αιτήματα, προδωμένος άπα τους 
«αρχηγούς», πού ό ίδιος διάλεγε ή τοΰ 
επέβαλαν, σ' 'ένα προκαθοοισμένο πο
λιτικό παιχνίδι. Και δυστυχώς, όργανα 
της εξάρτησης δεν έγιναν μόνον οι η
γέτες της Δεξιάς... 

Σοσιαλ—-καπηλεία 

Ή δημαγωγική εκμετάλλευση τοΰ αι
τήματος για κοινωνική αλλαγή, οικονο
μική προκοπή καί εθνική ανεξαρτησία, 
γίνεται σήμερα, ακόμα πιο επικίνδυνη, 
γιατί πανούργα, δένεται μέ το σοσιαλι
στικό ιδανικό καί μέ το δράμα τοΰ σο
σιαλιστικού μετασχηματισμού της έλληνι 
κής κοινωνίας. Ή έλλειψη κάθε σοβα-
ρότητος, ή έλλειψη μελέτης τών ελλη
νικών κοινωνικό - οικονομικών δομών, ή 
τρομακτική ιδεολογική σύγχυση, θα έ-

(*) Ό συΥραφέας τοϋ άρθρου είναι οικονο
μολόγος καί κοινωνιολόγος, σπούδασε στην 'Α
θήνα, τό Παρίσι καί το Λονδίνο καί δίδαξε στο 
Παν)μιο Παρίσι IX καί στό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Προ
γραμματισμού στό 'Αλγέρι . ΎπήρΕε, ¡πριν τή 
δικτατορία, ερευνητής στην 'Υπηρεσία Οίκον 
'Ερευνών τής ΑΤΕ, μέλος τής Έ κ τ . Έπιτρ. 
του 'Ομίλου « Ά λ έ Ε . Παπανςστασίου» καί του 
Δ.Σ. τής «'Εταιρείας Προγραμματισμού». Δημο
σίευσε διάφορα άρθρα στή «Νέα Οικονομία», τον 
«Οικονομικό Ταχυδρόμο», τους «TEMPS MODER
NES» καί τον «MONDE D I P L O M A T I Q U E » . 

Τό «Π.Θ.» δημοσιεύοντας το άρθρο θεωρούν 
χρέος τους να υπενθυμίσουν τήν βασική τους 
αρχή: θέλουν νά ε ίναι ένα βήμα απόψεων, ή 
καταχώρησις τών όποιων χωρίς να τό δεσμευη 
ανοίγει τους ορίζοντες τών αναγνωστών του κα
θώς τους ενημερώνει πάνω στην κίνησι τών ι
δεών στον τόπο μας καί στον κόσμο. 
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φταναν γιά να κάνουν πλ. 
αυτή τή'σοσιαλ - καπηλείε 
ό κίνδυνος πού υπάρχει άτ 
νισμό, φαινόμενο πού εξηγ 
χαμηλό επίπεδο πολιτικής 
τοΰ λαού μας (όπως καί πολλών (ΧΛ. 
πού τους ευνουχίζουν πολιτικά μέ TUJI, 
διάφορους Π ε ρ ό ν . . . ) , μέσα στις αντικει
μενικές συνθήκες τών πολιτικών αγώνων 
στή νετώερη καί τή σύγχρονη πολιτική 
ιστορία μ α ς ( " ) . 

Τό σοσιαλιστικό ιδανικό δέν είναι όμως 
ξεκρέμαστο, ευκαιριακό καί σαλταδόρι-
κο! Βγήκε μέσα άπα τους αγώνες τών 
εργαζομένων στην έκβιομηχανιζόμενη 
Ευρώπη, στίς αρχές τοΰ 19ου αιώνα, 
καί είναι άμεσα δεμένο μέ τό εργατικό 
κίνημα. 'Ανάδειξε μεγάλους θεωρητι
κούς, οπού ö Μάοξ καί ό " Ε ν γ κ ε λ ς εί
ναι οι πιο σημαντικοί, χωρίς νό είναι 
οί μόνοι. Μετά τή διάλυση τής 1ης Διε
θνούς τών Έογαζομένων, πού είχε ι
δρυθεί τό 1864 στό Λονδίνο, δημιουργή
θηκαν τα Σοσιαλ - δημοκρατικά κόμμα
τα, πολιτικοί έκφρασταές τών εργατικών 
συνδικάτων καί πού απετέλεσαν μέλη 
τής 2ας Διεθνούς. "Εξω άπό τό αγγλι
κό 'Εργατικό Κόμμα, τό γερμανικό, τό 
γελλικό και τό ρωσσικό σοσιαλ - δημοκρα 
τικά κόμματα, έμπνέονταν θεωρητικά 
άπό τον μαρξισμό, παρ' δλες τίς θεωρη
τικές διαμάχες ανάμεσα στον Λένιν καί 
τους «αναθεωρητικούς» ηγέτες τής δε
ξιάς πτέρυγας τής Γερμανικής Σοσιαλδη
μοκρατίας, άλλα κι ανάμεσα στον Λένιν 
καί τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, πού άσκοΰ-
σε δριθύτατη κριτική στίς λενινιστικές 
απόψεις γιά τήν οργάνωση τοΰ κόμμα
τος —απόψεις πού, κατά τήν Ρόζα Λού
ξεμπουργκ θά οδηγούσαν στην γραφειο
κρατική τυραννία στή Σοβιετική "Ενω
ση! 

Παραμορφώσεις τοΰ σοσιαλισμού 

Ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καί ή 
επαίσχυντη σωβινιστική στάση τών ηγε
τών τής 2ας Διεθνούς, ενάντια στίς ελ
πίδες τοΰ Ζωρές, σήμανε το τέλος αυ
τής τής Διεθνοΰς — π α ρ ' δλο που τυπι
κά εξακολουθεί νά υπάρχει μέχρι σήμε
ρα. Ή ρωσική επανάσταση καί ή ίδρυση 
τής 3ης Διεθνοΰς διέσπασαν τό παγκό
σμιο εργατικό κίνημα, μέ αποτέλεσμα νά 
έχουμε δύο παραμορφσώεις τοΰ σοσιαλι
σμού : τή σοσιαλ - δημοκρατική καί τή 
σταλινική (πού οί θεωρητικές της ρί
ζες βρίσκονται στή λενινιστική άποψη για 
τήν οργάνωση τοΰ κόμματος). 

α) Ή σοσιαλ - δημοκρατική παραμόρ
φωση : Τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατι
κά κόμματα εγκαταλείψαν τή μαρξιστική 
αντίληψη τής πάλης τών τάξεων, άλλα 
αντίθετα στηρίχτηκαν στή συνεργασία 
τών τάξεων. 'Αντί ν ' αγωνιστούνε για 
τήν άνατοοπή τοΰ καπιταλισμού καί τήν 
αντικατάσταση του άπό τή σοσιαλιστική 
κοινωνία (κατάργηση τής ατομικής ιδιο
κτησίας τών παραγωγικών μέσων, τής 
μισθωτής εργασίας, τών εμπορευματικών 
αξιών, τής διάκρισης ανάμεσα διευθυντι
κή και εκτελούσα εργασία, ανάμεσα δια
νοητική καί χειρωνακτική εργασία, κα
τάργηση τοΰ κοάτους καί τών καταπιε
στικών του οργάνων, πλήρης έκδημοκρα 
τισμός τής πολιτικής και κοινωνικής ζω
ής, διανομή τοΰ εισοδήματος ανάλογα 
μέ τις ανάγκες) γίνανε οί διαχειριστές 

(**) ΒΛ. Κων)νου Τσουκαλά « Ή Ελληνική 
Τραγωδία», έκδ. «'Ολκός», 'Αθήνα, 1 9 7 4 , καί 
Βασίλη Φίλια «Κοινωνία καί ΈΕουσία στην 
Ε λ λ ά δ α » , έκδ. «Σύγχρονα Κείμενα», 'Αθήνα, 
1974 

ΠΟΛ 

ιαλισμου, μέ κύριο, αν όχι μο-
πεδίο δράσεως τό Κοινοβούλιο 

.ιύς ευκαιριακούς εκλογικούς ή κυ-
ητικούς συμβιβασμούς ( «PARLI Α-

•JTARY SOCIALISM», κατά τήν ώ
α έκφραση τοΰ R. M I L I B A N D . 

'Από αντίδραση δμως, ώς ένα ση
μείο, στον σταλινικό ολοκληρωτισμό, πέ
ρασαν ο' έναν έντονο άντικομμουνισμό, ' 
καί, τελικά, στον άτλαντισμό και τήν υ
πηρετική στάση απέναντι στον αμερικα
νικό ιμπεριαλισμό. Τά ευρωπαϊκά σοσια -
δημοκρατικά κόμματα έδειξαν παντελή 
τύφλωση ώς προς τήν αποικιακή έκμετάλ 
λευση τών λαών τής «περιφέρειας» καί 
στά εθνικό - άπελευθεοωτικά κινήματα 
αυτών τών λαών, μέ επιστέγασμα τή 
στάση τοΰ γαλλικοΰ S.F.I .O. στον πό
λεμο τής 'Αλγερίας και στην απόβαση 
στο Σουέζ τό 1956. 

6) Ή γραφειοκρατική (σταλινική) πα
ραμόρφωση : οί ρίζες αυτής τής παρα
μόρφωσης βρίσκονται τόσο σέ μερικές 
οργανωτικές απόψεις τοΰ λενινισμοΰ, Ο
σο καί στή στρατιωτικοποίηση τοΰ μπολ-
σεβίκικου κόμματος μέσα στον 'Εμφύλιο 
Πόλεμο, στίς τρομακτικές απώλειες πού 
υπέστη ή οωσσική εργατική τάξη, στις 
ανάγκες τής «πρωτογενούς συσσώρευ
σης κεφαλαίου» και τής ταχείας καί βί
αιης εκβιομηχάνισης, στην ψύχωση τής 
καπιταλιστικής περικύκλωσης (πού δέν 
ήταν, βέβαια, μύθος). Καμμιά άπό τίς 
προϋποθέσεις καί τά χαρακτηριστικά τοΰ 
σοσιαλισμού, πού αναφέραμε πιο πάνω, 
δέν πραγματοποιήθηκαν, και όλες οί δυ
σκολίες καί τά προβλήματα τής μετάβα
σης προς τό σοσιαλισμό —προπαντός 
μιας καθυστερημένης κοινωνίας, μέ αρ
χαϊκές δομές— αντιμετωπίστηκαν μέ α
στυνομικές μεθόδους, μέ τό αστυνομικό 
κράτος, μέ τά στρατόπεδα συγκεντρώσε
ως, κι όχι μέ νέους δημοκρατικούς θε
σμούς, όπως τά σοβιέτ δηλ. τά εργατι
κά συμβούλια, καί τή στηριζόμενη στην 
αύτοδιαχείρηση σοσιαλιστική δημοκρατία. 
Τεράστια καί ανασχετική ήταν ή επίδρα
ση στό παγκόσμιο εργατικό κίνημα, μέ 
τά εξαρτημένα κομμουνιστικά κόμματα, 
καί μέ τό πάγωμα τοΰ μαρξισμού καί 
τή μετατροπή του σέ θρησκευτικού τύπου 
κατήχηση. 'Εξαίρεση, ώς ένα σημείο, α
ποτέλεσε τό ιταλικό Κ.Κ. κάτω άπό τήν 
επίδραση τής δυνατής σκέψης τοΰ Γκράμ 
σι, πού λόγω τής φυλάκισης του απέ
φυγε τον σταλινικό οδοστρωτήρα (εί
ναι έτσι κωμική ή κριτική τοΰ ιταλικού 
Κ.Κ. πού επεχείρησε πρόσφατα ό αρχη
γός τοΰ ΠΑΣΟΚ — έ ν ονόματι τίνος, 
άλλωστε ; ). 

Στρατοκρατικός σοσιαλισμός 

Μια τρίτη μορφή σοσιαλισμού (στην 
κυριολεξία : κοινωνιών πού θέλουν νά 
λέγονται σοσιαλιστικές) εμφανίστηκε σή
μερα: τών πρώην αποικιών ('Αλγερία, 
Τανζανία, Γουϊνέα, γαλλικό Κογκό, Μα-
λί, νασσερική Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία 
κλπ. ), πού δέν διάλεξαν τή λενινιστική 
οργάνωση (όπως ή Κίνα, ή Κούβα, τό 
Βιετνάμ, ή Νότια Υ ε μ έ ν η ) , άλλα καί 
πού δέν θεωρούνται καπιταλιστικές χώ
ρες. Π α ρ ' δλο πού oi χώρες αυτές ελέγ
χουν απόλυτα τίς παραγωγικές τους 
πηγές καί δέν απέφυγαν τή νεο αποι
κιακή διείσδυση τοΰ διεθνοΰς καπιταλι
σμού, αλλά καί τήν ανάπτυξη ντόπιας 
καπιταλιστικής τάξεως, δέν πρόκειται 
παρά γιά έναν κρατικό καπιταλισμό, μέ 
κύριο στόχο τήν οικονομική ανάπτυξη. 
Πρόκειται γιά μονοκομματικά καθεστώτα, 
αρχηγικού τύπου, ή μέ διευθύνουσες 
στρατιωτικές κλίκες, μέ ¡ιδεολογική σύγ-
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χύση, με καμιά ή ελάχιστη αναφορά ατό 
μαρξισμό — α ν όχι καί με άνιικομμου-
νισμό—, χωρίς δημοκρατικές ελευθερί
ες (ελευθερία λόγου καί έκφρασης, τύ
πος, συνδικάτα, κόμματα, ελευθερία καλ
λιτεχνικής δημιουργίας καί επιστημονι
κής έρευνας, κ λ π . ) , με πανίσχυρη πάν
τοτε τη ν αστυνομία καί ιδίως τη στρα 
ιιωτική αστυνομία —Βέβαια επιχειρείται 
να δικαιολογηθεί ή κατάργηση αύτη των 
δημοκρατικών ελευθεριών— πού είναι, 
όπως αναφέραμε, αναπόσπαστες άπο τη 
σοσιαλιστική κοινωνία— ιιέ την άντι -
ιμπεριαλιστική πάλη ( (πού είναι, βέ
βαια, μία πραγματικότητα, δταν δέν πρό
κειται για άντι - ιμπεριαλιστική φλυα
ρία), ή οποία χρησιμεύει, έτσι, σαν άλ
λοθι για τήν εσωτερική καταπίεση. Κα
νείς, βέβαια, δέν αμφισβητεί ότι ô αρα
βικός η αφρικανικός σοσιαλισμός είναι 
γι ' αυτές τίς χώρες πιο αποτελεσματι
κός, άπο τήν φεουδαρχία η τον καπι
ταλισμό, για τήν εξοδό τους άπο τήν 
υπανάπτυξη, δπου τίς καταδίκασε ή α
ποικιοκρατία. Ά λ λ α πρέπει να είναι κα
νείς ιιωρός για να τον προβάλλει σαν 
υπόδειγμα για τη χώρα μας' Εκτός κι 
αν κρύβει άλλες προθέσεις αύτη ή ανα
φορά στον στρατοκρατικό σοσιαλισμό, 
τήν οποία επιχείρησε ó άοχηγος του 
ΠΑΣΟΚ, συγχέοντας τήν Ε λ λ ά δ α με 
τίς πρώην αποικίες της «περιφερείας». 

Το σοσιαλιστικό 
κίνημα στην 'Ελλάδα 

Ή άδυναιιία τοϋ σοσιαλιστικού κινή
ματος ατή χώρα μας είναι δεμένη με 
τήν αδυναμία τοΰ Εργατικού μας κινή
ματος, αδυναμία πού εξηγείται άπο τίς 
ιδιότυπες συνθήκες ανάπτυξης τού καπι
ταλισμού στή χώρα μας, μέ τον έντονο 
εμπορευματικό χαρακτήρα τής αστικής 
της τάξης, πού βγήκε άπο μια «νόθα α
στικοποίηση» (κατά τήν έκφραση τού 
Β. Φίλια), καί μέ τίς αρχαϊκές κοινω 
νίκες δομές της. Οι πρώτοι οραματιστές · 
τοΰ σοσιαλισμού στις αρχές τού αιώνα 
μας δέν μπόρεσαν ούτε μέ τήν εργατι
κή ή τήν αγροτική τάξη να δεθούνε, ού
τε σοβαρό σοσιαλιστικό κίνηυα να δη
μιουργήσουν. 'Αντίθετα, μέσα στις ιδιό
τυπες συνθήκες τής ελληνικής υπανά
πτυξης, αναπτύχθηκε, πάνω στο λενινι
στικό ύπόδειγιια καί μέ τον σταλινικό 
έλεγχο, το κομμουνιστικό κόμμα, πού ή 
ανωριμότητα τής ηγεσίας του οδήγησε 
στον εμφύλιο πόλεμο, δ οποίος σύντριψε 
πολιτικά μερικές εξέχουσες σοσιαλιστι
κές μορφές, καί τσάκισε το προοδευτι
κό κίνημα (πράγμα πού δέν έγινε στις 
αλλες ευρωπαϊκές χ ώ ρ ε ς ) , πού θα είχε 
γίνει π α ρ ά γ ο ν τ α ς σ τ α θ ε 
ρ ο π ο ί η σ η ς τ ή ς δ η μ ο κ ρ α 
τ ι κ ή ς ζ ω ή ς στον τόπο μας, 
πού θα είχε Φυλάξει τίς δυνάμεις του 
καί τίς δυνατότητες του για σοσιαλιστι
κό μετασχηματισμό μέ διατήρηση των 
δημοκρατικών ελευθεριών. 

•ΟΙ δυνατότητες για ενα ισχυρό σοσια
λιστικό κίνημα δημιουργήθηκαν στην πε
ρίοδο τού ανενδότου καί κυρίως μετά 
τα 1965, δταν ή ριζοσπαοτικοποίηση των 
μαζών ξεπερνούσε τίς δυνατότητες τής 
Ε ν ώ σ ε ω ς Κέντρου, πού μετά τίς 16 
Φεβρουαρίου 1964 άπο φεουδαρχικό με
τατράπηκε σέ αρχηγικό κόμμα, χωρίς 
Συνέδριο, πρόγραμμα, δημοκρατικές δια 
δικασίες, μέ έντονη πάλη μεταξύ τών 
βαρώνων γιά τήν κληρονομιά τής ηγε
σίας, πάλη πού οδήγησε στην προδοσία 
καί τήν αποστασία. Αύτη τή ριζοσπαοτι
κοποίηση συνέλαβε καί εξέφρασε ò 'Α. 
Παπανδρέου, οχι βέβαια γιά να εξαγγεί
λει τήν ανάγκη γιά τό σοσιαλιστικό με-
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ιασχηματισμό τής ελληνικής κοινωνίας, 
άλλα γιά να τή ^χρησιμοποιήσει στην εν
δοκομματική πάλη για τήν ηγεσία. Δέν 
είχε ανακαλύψει τότε ακόμα τον σοσια
λισμό. 

Ό σοσιαλισμός έγινε τής μόδας μέσα 
στην πάλη εναντίον τής στρατιωτικής δι
κτατορίας καί πολλές φορές χρησιμο
ποιήθηκε σάν noóoxnua για διάσπαση 
τής άντι - δικτατορικής ενότητας — ό π ω ς 
χρησιμοποιείται καί σήμερα γιά διάσπα
ση τής δημοκρατικής ενότητας. 'Αλλά 
κυρίως ήτανε τής μόδας, δταν έπεσε ή 
δικτατορία : εμφανίστηκε τότε σάν σοσια
λιστής ως καί ό Ί ω . Πεσμαζόγλου, πι
στός μέχρι τότε υπηρέτης τοΰ κατεστημέ 
νου- κι επειδή ήταν απαραίτητη καί ή 
σοσιαλιστική κάλυψη τής λεγόμενης «κυ
βερνήσεως εθνικής ενότητας» έτρεξαν 
άλλοι «σοσιαλιστές» να τήν προσφέρουν. 
Βέβαια αυτοί ήσαν σοσιαλ - δημοκράτες, 
δεμένοι μέ τή γερμανική καί τήν αυ
στριακή σοσιαλδημοκρατία. 'Αλλά τα στε 
λέχη τής «Δημοκρατικής "Αμυνας», πού 
άπόψυγαν και τους υπουργικούς θώκους 
καί τίς βουλευτικές έδρες, γιά να συμμε
τάσχουν στή δημιουργία ενός μαζικού 
σοσιαλιστικού κινήματος καί πού σήμε
ρα συκοφαντοΰνται σάν σοσιαλ - δημο
κράτες, μαζί μέ μερικά άπο τά πιο α
ξιόλογα — κ α ί πιστά— στελέχη τοΰ 
ΠΑΚ ; Πίστεψαν ότι, δπως λέει ό HE
GEL, «οι άνθρωποι νομίζουν δτι υπηρε
τούν τον εαυτό τους, άλλα υπηρετούν 
τήν ιστορία». Πίστεψαν δτι οί δημοκρα
τικές διαδικασίες θα κατίσχυαν στις αρ
χηγικές τάσεις, ικι ότι ή χαρισματική ηγε
σία θα χρηοιμοποιοΰταν, λόγω τού μεσ
σιανισμού τών μαζών, σάν μιά παρακαμ
πτήριο οδός γιά τον σοσιαλισμό. "Οπως 
άλλοι είχαν πιστέψει άλλοτε, δτι ό Στά
λιν ήταν αύτη ή παρακαμπτήριο. Ό 
Μαρξ λέει δτι ή ιστορία επαναλαμβά
νεται, άλλα τήν πρώτη Φοοά σάν τρα-
γ*ωδία καί τή δεύτερη σάν κωμωδία! 

Πέρα δμως άπό τά κωμικά αυτά «σο
σιαλιστικά» καμώματα στον δύσμοιρο τό
πο μας, τήν πλήρη άσοβαρότητα, τήν 
τέλεια ιδεολογική σύγχυση καί τή δη
μαγωγική συνθηματολογία, θα πρέπει μέ 
τον ευρύτατο διάλογο ανάμεσα σ' ό
λ ε ς τίς προοδευτικές δυνάμεις τοΰ 
τόπου, οπουδήποτε κι αν είναι κομματι
κά στεγασμένες, άστεγες ή ύπό έξωση, 
νά ξεκαθαριστούν: ή δυνατότητα δημι
ουργίας ενός ενιαίου, μαζικοΰ, πλατειά 
λαϊκοΰ καί δημοκρατικού σοσιαλιστικού 
κόμματος, τό πρόβλημα τών απαραίτη
των ταξικών συμμαχιών, οι δυσκολίες 
και τά προβλήματα τής μεταβατικής πε
ριόδου, δταν, μάλιστα, θα πρέπει νά 
διαφυλαχτοΰν δ λ ε ς οί δημοκρατι
κές ελευθερίες («δέν υπάρχουν τυπικές 
καί μή - τυπικές ελευθερίες, όπως δέν 
υπάρχουν τυπικές καί μή - τυπικές φυ
λακές» γράφει ò D. MOTCLIANE, τοΰ 
C.E.R.E.S. —αριστερά πτέρυγα τοΰ γαλ 
λικοΰ σοσιαλιστικού κόμματος). Πρέπει 
επίσης ό διάλογος αυτός ν ' αναφέρεται 
στις δυσκολίες πού υπάρχουν γιά μια 
αλλαγή τού υποδείγματος τής οικονομι
κής αναπτύξεως καί τοΰ καταναλωτικοΰ 
υποδείγματος, γιατί μόνον μιά τέτοια 
αλλαγή θα κάνει δυνατή τήν έξοδο άπό 
τήν εξάρτηση. Πρέπει ακόμα και κυρί
ως ν ' αναφέρεται στή σύσταση τοΰ νεο · 
ελληνικού «κοινωνικού σχηματισμού» καί 
τή δομή τής σύγχρονης ελληνικής κοι
νωνίας — γιατί αυτή θα καθορίσει τήν 
πορεία τής κοινωνικής αλλαγής, πού δέν 
μπορεί νά επιτευχθεί παρά μέ τή συναί
νεση τής συντριπτικής καί συνειδητής 
πλειοψηφίας τοΰ λαού. Άλλοιώς, ό σο
σιαλισμός στηρίζεται στην αστυνομία· και 
τότε, μόνο σοσιαλισμός δέν είναι. 

ΑΠΟΨΕΙΣ 

Σύοταοη Επιτροπής 
Σοσια/Ιΐ6τικης 
Πρωτοβουλίας 
μέ στόχο τή μορφοποίηση του 
μεγάλου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος ατά πλαίσια ενός 
'Ελληνικού Σοσιαλιστικού 
Δημοκρατικού Κόμματος. 

του κ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Δικηγόρου τ. SoiAsutoö 

Κύριε Διευθυντά, 

Στο φύλλο τοΰ περιοδικού σας άνοι
ξε συζήτηση σχετική, γύρω άπό τήν α
νάγκη δημιουργίας σοσιαλιστικοί) κόμμα
τος στή Χώρα μας. 

Στο φύλλο σας, αριθμός 52 τής 12—18 
'Ιουλίου 1975, δημοσιεύθηκε σχέδιο για 
τον ίδεαλσγικό προσανατολισμό της Ε*Κ 
—¡Ν.Δ. πού έάν γίνη δεκτό θα αποσαφή
νιζε τον χαρακτήρα τοΰ κόμματος, ως 
σοσιαλιστικού κόμματος, άπο τον Πρόε
δρο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής 'Ε
νώσεως καί βουλευτή τής Ε.Κ—Ν .Δ. 
κ. Πρωτοπαπά. 

Ό κ. Σωμερίτης στην συνέχεια με άρ
θρο στο περιοδικό σας, φύλλο 53, τονί
ζει τήν ανάγκη τής δημιουργίας καινούρ
γιου Σοσιαλιστικού Κόμματος, μέ αξιό
λογα αναμφισβήτητα επιχειρήματα. 

ΣχεΙτική είναι και ή επιστολή τού κ. 
Κρητικού στο ίδιο τεύχος. 

Προηγήθηκαν επίσης άρθρα τού κ. Πε-
σμα'τζόγλου καί Γ. Α. Μαγκάκη στην 
εφημερίδα «Βήμα». 

Θα μοΰ επιτροπή να εκθέσω καί τίς 
διικές μου απόψεις πάνω στο θέμα, για
τί το αίτημα να ύπαρξη σοσιαλιστικό 
κόμμα, αποτελεί μιά πάγια, οργανική 
μπορεί να πή κανείς ανάγκη τού πολιτι
κού καί δημόσιου βίου τής Χώρας. Ή 
προβολή τού θέματος αυτού αποδεικνύει 
ακόμα δτι οί μέχιρι σήμερα, μετά τήν 
πτώση τής δικτατορίας προσπάθειες δη
μιουργίας διαφόρων σοσιαλιστικών σχη
μάτων προσωπικού ή μερικού χαρακτήρα 
καί μέ μεθοδολογία κάθε άλλο παρά σο
σιαλιστική, όχι μόνο δέν έλυσαν το θέ
μα, άλλα δημιούργησαν καί σύγχυση στο 
όλο πρόβλημα έάν δέν έγινε καί οπισθο
δρόμηση· 

"Ετσι ουσιαστικά τό πρόβλημα ενός 
μεγάλου σοσιαλιστικού κόμματος εξουσί
ας καί κυβερνητικών ευθυνών, συνδεδε
μένο πολιτικά καί Ιδεολογικά μέ τον Δυ
τικοευρωπαϊκό σοσιαλισμό μπαίνει άπό 
τήν αρχή μέ πρωτοβουλίες πού θα πρέ
πει νά παρθούν άπό τα πολιτικά στελέ
χη τού σοσιαλιστικού κινήματος, τού 
συνδικαλιστικού καί συνεταιριστικού κι
νήματος, τού κινήματος τής τοπικής αυ
τοδιοίκησης καί ώριμα πολιτικά στελέχη 
τής νέας γενιάς. 

Ή πορεία άλλωστε τοΰ κοινωνικού 
μετασχηματισμού (ό βαθμός αλλάζει στην 
εποχή μας) δέν είναι πια θεωρητικό καί 
ιδεολογικό μόνο πρόβλημα. Ό σοσιαλι
σμός έπαυσε άπό πολύ καιρό νά είναι μό
νο θεώρημα ή ιδεολογία καί είναι πρα
κτική εφαρμογή καί μέθοδος στή λύση 
τών οικονομικών καί κοινωνικών προ-
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βλημάτων κάθε Χώρας, ανεπτυγμένης ή 
υποανάπτυκτης, 

'Ακριβώς όμως επειδή ό ρόλος της ε
πόμενης φάσης τον 'Ελληνικού σοσιαλι
σμού θα είναι από τα πράγματα π λιτι-
κός, δεν μπορεί καΐ δέν επιτρέπεται 
στους "Ελληνες σοσιαλιστές να κάνουμε 
χωριστικές κινήσεις οί οποίες αδυνατί
ζουν ή «a i εκμηδενίζουν τον πολιτικό 
ρόλο τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος. 

Ή προσπάθεια μας θα πρέπει va elvœi 
va επηρεάσουμε ολόκληρο τήν πολιτική 
καΐ δημόσια ζωή τοΰ τόπου, ποϋ μόνο μέ 
τη πολιτική προοπτική της ευρύτερης ε
νότητας ι ώ ν πολιτικών δυνάμεων σε δια
δοχικούς στόχους, πολιτικοί, δημοκρα
τικοί), οΙκονομικού καΐ κοινωνικού με
τασχηματισμού, μπορεί να επιτευχθούν. 

Ό πρώτος στόχος είναι να αυξήσου
με τον πολιτικό έλεγχο της δημοσίας 
ζωής καί να αφαιρούμε καθημερινά από 
τις αντίθετες δυνάμεις τήν 6άση «ου 
στηρίζει τήν εξουσία τους. 'Από τήν 
άλλη να ενισχύουμε μέ κάθε τρόπο καί 
να κατακτούμε θέσεις στο συνδικαλιστι
κό xai συνεταιριστικό κίνημα καθώς και 
στο κίνημα τοπικής αυτοδιοίκησης, πού 
αποτελούν τις αντίστοιχες βάσεις τής σο
σιαλιστικής κοινωνικής οργάνωσης. 

Σαν συμπέρασμα βγαίνει για μένα oxt 
κάθε προσπάθεια δημιουργίας σοσιαλι
στικού κόμματος θα πρέπει να ταυτίζε
ται μέ ένα κόμμα που θα αποβλέπει τήν 
πολιτική έ|ουισία καί στην ανάληψη κυ
βερνητικών ευθυνών. Καί ακόμα θα εί
ναι ένα μεγάλο κόμμα, άπό τό όποιο 
πρώτα δέν θα μπορεί κανείς να διώχνε
ται έτσιθελικά και δεύτερο όποιος θα 
έχει φύγει θα έχει φύγει μόνος του άπό 
τον δρόμο τής δημοκρατίας καί τού σο
σιαλισμού. 

Μέχρι τότε άλλα καί για τή δημιουρ
γία τών παραπάνων προϋποθέσεων ή 
σύσταση μιας ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΕΙΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, λύνει 
πιστεύω τό πρόβλημα καί επιτρέπει 
τήν συγκέντρωση τών δημοκρατικών σο
σιαλιστικών δυνάμεων σέ μια κοινή κα
τεύθυνση, πού τελικά στόχο θα έχει 
τήν μορφοποίηση τοΰ Ελληνικού Σοσια
λιστικού Κινήματος στα πλαίσια ενός 
μεγάλου Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού 
Κόμματος. 

Ευχαριστώ γ ια τή φιλοξενία 

Α. ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

(DU) &W 

Μια μοναδική στο είδος της πολι
τική επιθεώρηση, υπερκομματική 
καί αληθινά αδέσμευτη : 

ΑΝΤΙΑΚΑΔΗΜΑΤΚΑ 

Ena μπάνιο, μιά aun-δίκη 
καί μιά au τι - δημοοιονραφία 
(fi urroiloxayoi οΑης της ΈΜάδος ένωθητε) 

Θ
ΥΜΗΘΗΚΑ παλαιάς ωραίας 
αφρικανικός νύχτας, όταν ή-
κουσα προ ήμερων τήν λαλιόν 
τοΰ Γεωργίου Παπαδοπούλου 
όστις ήγέρθη ύψίφωνος ώς Κο
ρυδαλλός καί κελάηδησε πώς 

ουδείς "Ελλην αξιωματικός έκανε 
μπάνιο εκείνη ν τήν 21η ν 'Απριλίου. 
Ό λ ί γ ο ν δε άργότερον, μετά τήν κα-
θιζητικήν άπάνιησιν τοΰ προέδρου 
τοΰ δικαστηρίου, παρεφώνηοε : «Κα
λύτερα να μας κρεμάσετε παρά να 
μας ταπεινώνετε». Τό τελευταίο, ¿κυ
κλοφόρησε κατ ' άποκλαυστιικήν που-
λιφορίαν τοΰ Κυρίου Δημογέροντος 
τής «κυρίας κυρίας» άναρθρογραφίας 
τοΰ 'Ελευθέρου Κόσμου. 

Ή ίδία αύτη αξιωματικός αντιπολι
τευόμενη έθνοφυλλάς, ήρχισε άπό 
τήν περασμένη Κυριακή να δημοσι-
εύη μίαν άντι—-δίκη ή οποία θά άφή-
ση άποχήν είς τα χρονικά τής κεφά
της θέμιδος, λόγω τής άποσυνδέσεως 
του δικαστηρίου, τήν προεδρικήν θή-
κην τοΰ οποίου κατέχει ò Σ.Κ. τήν 
δέ εΐσαγγελικήν ό Κος Κωνσταντό-
πουλος βοηθούμενος καί ύπό τής νέ
ας άποκαλύιμεώς του, Κυρίας Στε-
φανοπούλου, ώς άναπληρωτέας μέν, 
μή άμιλητέας δέ, μετά τάς τελευταί
ας έπαφάς της με Σάχηδες καί "Α
ραβες μοναρχικούς. Ή απουσία—πα
ρουσία δέ μορτύρων όπως τοΰ κ. Κ. 
Καραμανλή καί τοΰ κ. Π. Κανελ
λοπούλου ώς καί τών δύο Παρα-
σκευοιπούλων καί φυσικά καί τής 'Ε
λένης Βλάχου, θέλει δώσει έπί πλέ
ον βάρος εις τήν άντι—δίκην αυτήν 
παρομοίαν τής οποίας 'ίσως δεν έχει 
άλλωστε άπογευθεϊ ό 'Ελληνικός λα
ός, πλην τής στιγμιαίας 7ετοΰς ύπο-
δουλώσεώς του, δταν ό κ. Κωνσταν-
τόπουλος κατεδίκαζε τον g να ν μετά 
τον άλλον, κατακρημνίζων μέ άποκα-
λυπτικήν καί σαββοναρολικήν τόλ-
μην δλους όσους δέν εύρίσκοντο είς 
ιήν έξουσίαν. 

'Αλλ' εστί άντι—δίκης όφθαλμόν. 
Καί τα Π . θ . δττως πληροφορούμαι, 
σκοπεύουν νό αρχίσουν καί αυτά μια 
στρατιωτική καμπάνια μέ τίτλο «άντι 
—δημοσιογραφία», έχοντα καί αυτά 
εξασφαλίσει τήν αποκλειστικότητα 
ι ώ ν καλλιστειοτέρων κειμένων τοΰ 
ιδίου τοΰ κ. Κω varavi ύπουλου τα ό

ποια είχε τήν ευγένεια να μας παρα
χώρηση κατά μίαν συνάντησίν μας 
είς ενα διάδρομον τοΰ Ό ρ λ ύ , 8 έτη 
μετά τήν εκεί ίοτορικήν του συνάντη-
σι μέ τον κ. Θεοδωράκη, καί μερικά 
βήματα καί κάτι μακρύτερα άπό τήν 
ίστορικωτέραν τουαλέτταν τοΰ Ό ρ λ ύ , 
όπου συνελήφθη συλλαμβάνουσα ή 
υπουργός τών εξωτερικών τής Ουγ
κάντα, μεθ' ενός αγρίου Ευρωπαίου 
διπλωμάτη. 

('Αμήν λέγω ϋμίν, Κύριε Κων-
σταντόπουλε καί σας εύχαριστττΟμεν 
έκ τών πρωθύστερων). 

Τοΰ δικαστικού καύσωνος συνεχι
ζόμενου, είς μίαν έποχήν πού δλοι 
οι "Ελληνες αξιωματικοί καί μή θα 
έπρεπε να κάμωμεν μπάνιο, άνευ 
συμπλεγμάτων ταπεινώσεως, θα ήθε
λα να αναφερθώ καί είς τα μή παρα
λειπόμενα μιας άλλης καταθέσεως 
τοΰ υπολοχαγού κ. Σ. Τ. Χαραλαμ-
πάπουλου, εις μίαν αλλην δίκην καί 
εις μίαν αλλην αϊθουσαν όπου καί ε
κεί ανθεί ό υπερπατριωτισμός ώς υ
περμεγέθης πορτοκαλέα. 

Καί δτι μέν ό κ. Σ. Τ. Χαραλαμ-
πόπουλος δέν είχε διαβάσει τό σύν
ταγμα, έμενα, έναν άναρχο λέοντα, 
μέ πλήρωσε χαράς μεγάλης μέχρι δα
κρυγόνων. 

("Αλλωστε υπολοχαγός είναι ακό
μα καί Εως νά γίνη συνταγματάρ
χης έχει δλο τον καιρό δχι μόνον 
νά λάβει γνώσιν άλλα καί νά άναλά-
βη αυτοπροσώπως τό Σ ύ ν τ α γ μ α ) . 

'Εκείνον πού έχει όμως ιδιαιτέρα 
σημασία διά τό Άνθελλήνιο είναι 
πώς υπάρχουν καί σήμερον είς τον 
στρατόν τέτοιοι υπολοχαγοί πού δέν 
υποκρύπτουν τους λόγους, ούτε χρη
σιμοποιούν υπονοούμενα, ούτε υποτι
μούν τους ύποβουλευτάς και τους υ
πουργούς του, ούτε ύποβλέπουν κα
νένα ούτε υποσκάπτουν τήν ύποδη-
μοκρατίαν μας ούτε ύπολοχαγίζουν 
κανένα. 

Μέ τέτοιο λαμπρό στρατό τί xp£Íav 
έχομε τέτοιας βοηθείας. 

Προτείνω μόνον νά γ ίνη απογρα
φή δλων αυτών τών υπολοχαγών τό 
γρηγορώτερον γιατί ή άνοιξις μας 
ξαναέρχεται μ' εμπρός βήμα τ α χ ύ . . . 

Λ έ ο ν τ α ς 

VÎ δυστυχία 
ταυναεεσακ 

έλληνας 

m 
ίκαρος 

Έ ν α βιβλίο πού ξύνε* πληγές πού 

δέν γνωρίζει σκοπιμότητες καί ο

δηγεί μέ ενα τρόπο μοναδικό στην 

εθνική μας αυτογνωσία. 
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