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τες  έπαιξαν ση- . |  β Ι
μαντικό ρόλο ¿ΙΓΓ , ® η
στη νίκη τών 
Γάλλων Σοσιαλι- « Γ  , 1  /  
στών : Ή άντι- ψ 
κειμενική ανάγ
κη γιά άλλαγή
καί ή συνειδητοποίησή της σε ψυ
χολογικό επίπεδο άπό τή γαλλική 
κοινή γνώμη. Η σωστή άξιοποίηση 
αυτής τής άντικειμενικής άνάγκης 
άπό τό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί τό 
γεγονός ότι ολόκληρη η πολιτική 
δραστηριότητα τού Σ.Κ.Γ. εκφρά
στηκε σ' ένα πρόγραμμα, πού πρό- 
τεινε άλλαγές έφίκτές,

ΕΥΤΥΧΗΣ 
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ :

Δ έν μπορούμε 
νά μιλάμε γιά 
μεμονωμένη νί
κη τών Σοσιαλι
στών στή Γαλ- 
λία. Είναι νίκη 
συνολικά τής
Γαλλικής άριστεράς. Είναι πρώτη 
Φορά, μετά 34 χρόνια- που ξανα
μπαίνουν οί Κομμουνιστές στην κυ
βέρνηση, στή Γαλλία. Αλλα δεν ε ί
ναι σήμερα ή συμμέτοχη τους απο
τέλεσμα μιάς πολίτικης άμυνάς έ- 
ναντίον τού φασισμού, ούτε επινι- 
κεια τής συντριβής τού φασισμού. 
Είναι ή πολίτικη επιλογή της ώρι
μης Γαλλίας, πού δέν μπορούσε να 
ζεί κάτω άπό κεψαλαιοκρατια.

ΚΏΣΤΑΣ 
ΣΗΜΙΤΗΣ:

Ή πρώτη προϋ
πόθεση γιά μιά 
νίκη τής άριστε
ράς σέ χώρες 
τή ς  Δυτικής Εύ- 
ρώπης, φαίνεται 1  ί
είναι ή ύπαρξη . . . . .
ένός ισχυρού Σοσιαλιστικού Κόμ
ματός κι ένός Κομμουνιστικού Κομ- 
ματος, πού έρχεται δεύτερο.. Η 
δεύτερη είναι τό Σοσιαλιστικό Κομ
μά, σάν πρώτο κόμμα της άριστε
ράς, νά άναπτύξει μιά δυναμική αλ
λαγής με πάρα πολή καλή οργά
νωση. Μιά τρίτη γενική προϋπόθε
ση γιά τή νίκη τής αριστερός είναι 
ή δημιουργία μιάς δυναμικής της ε 
φικτής άλλαγής.

ΚΏΝΣΤ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ:

Υπάρχει μεγάλη 
διαφορά ποιοτι
κή άνάμεσα στή 
νέα κυβέρνηση 
Σοσιαλιστών —

στή*]Γαλλία0καί>ο’ όλα τά σοσιαλδη 
μοκρατικά πειραματα- που εχου 
γίνει τά τελευταία χρονιά στις με
γάλες εύρωπαϊκές χώρες. Γεγονος 
πού στηρίζει έλπίδες, οτι οι πολιτι
κές καί κοινωνικές έξελ ίξ ε ις  μέσα 
στή Γαλλία, τά έπόμενα πέντε η ε 
πτά χρόνια είναι δυνατό ν' αποτε
λόσουν τή μεγαλύτερη πολίτικη το
μή στή νεώτερη εύρωπαϊκή ιστορία.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
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ΝΙΚΗΤΕΣ ■ ΧΑΜΕΝΟΙ
ΣΕ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΓΙΑΤΙ;

Ό  Μιττεράν κέρδισε συντριπτική πΧειοψηφία, το 
γα λλ ικό ΡΚ.Κ. συνετρίδη. "Ομως, 
συμμερίζονται τ ις  κυδερνιγπκες ευθυνες. Ο ι λο 
: . . .  « Λ·χ·χΛί — ττοοώανειο και αφανείς.

•κ



„ Τ Τ  ΠΟΑΙΤΙ ΚΗ της Γα λλίας ανήκει στη Γα λλ ία  καί θά ττα- 
Ι ν ί ΐ  ραμεινε_ στη Γα λλ ια », απάντησε ό Φρανσουά Μιττεράν 

στην Ουασιγκτον, ττού διατύπωσε επ ιφ υλάξεις καί αν
τ ιρ ρ ή σ ε ις  στη συμμετοχή Κομμουνιστών στή γαλλική κυβέρ-

ήγέτες τών Ιταλών Κομμουνιστών καί Σοσ ιαλιστώ ν μέ 
οηλω σεις του ουσ ιασ τικά  συμφωνούν στήν εκτίμηση τού γεγονό

τος τής συμμετοχής Κομμου- 
νιστών_ στή γαλλική κυβέρνη
ση : Εϊναι_ μ ιά  τομή ιστορική, 
ιτού πιστεύουν ό τι θά έχει ση
μαντικό άντίκτυπο σ τ ις  ττολι- 
τ ικ ές  εξ ελ ίξ ε ις  καί μέσα στήν 
ίδ ια  τήν ’ Ιτα λία . Ό μω ς τ ϊ ση- 

. .  μ α ίνε ι γενικότερα γ ιά  τήν Εύ-
ΟηΑωσεις τους ο υσ ια σ τικά  συμφωνούν στήν εκτίμηση τού γεγονό- 
γα λλ ικο  π ε ίρ α μ α ; '  '

Σήμα νε ή ώρα τού σ ο σ ια λ ισ τικού  μετασχηματισμού γ ιά  τ ις  
αναπτυγμένες κ α π ιτα λ ισ τ ικ ές  χώρες, όπως ε ίχ ε  προβλέψει ό 
Μαρς κι οττως ως τώρα δεν ε ίχ ε  ακόμα έτταληθευτεί;

Ε ίν α ι μ ιά  απάντηση στήν χω ρίς προηγούμενο δομική κρ ί
ση του ωρίμου κα π ιτα λ ισ μού  τής τελευτα ία ς δεκαετίας στή 
Δ ύ σ η ;

------  Τής ----------
ΛΕΝΑΣ ΔΟΥΚΙΔΟΥ

Γ ιά  νά έπ ισημανθούν ο ί προοπ τικές πού γέννησε ή πρόσ
φατη σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή  νίκη στή Γα λλ ία , τό  «Β ή μ α  τής Κυριακής» 
καλεσε τέσ σ ερ ις  δ ια κεκριμένους Έ λλη ν ες  καθηγητές νά κου
βεντιάσουν καί νά φωτίσουν τό  φαινόμενο :

Διαφωνώντας άλλά καί συμφωνώντας, μέσ α  άπό ένα διόιλο- 
γο  πού ω ρίμα σε σ έ μ ία  σ ε ιρ ά  οπτό έπ ιν γ ρ α μ α τ ικ ά  συμπερά
σμα τα , ο ί τ έσ σ ερ ις  συζητητές, Α .Ι. Μεταξάς, Εύτύχης Μ πιτσά- 
κ^ς, Κώστας Σημ ίτης^ καί Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ξεκίνησαν 
την κουβέντα τους άπό τό έρώ τημα :

Γ ια τ ί κέρδισαν στή Γ α λ λ ία  ο ί Σ ο σ ια λ ισ τ έ ς ;

Α .Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ: Πώς κέρδισε 
τ ις  εκλογές τό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα; ’ Επαιξε εγώ νομίζω ρό
λο πρώτ’ απ’ όλα ένας παράγον
τας ψυχολογικός: Ένας λαός μέ 
φιλολογική παιδεία είναι διατε
θειμένος ν’ αναλύσει μέσα του ό
χι μονάχα μηνύματα τεχνοκρατι- 
κά, άμεσης απόδοσης, άλλά μηνύ
ματα μιας γενικότερης άλλαγής.

Ή άνάγκη αύτή τής άλλαγής 
οφείλεται φυσικά στήν μή ικανο
ποίηση βασικών αιτημάτων πού 
είχαν αρχίσει νά κορυφώνονται τό 
1973 μέ τή μεγάλη οικονομική 
κρίση. ’Αλλά καί ή διάθεση τής 
άλλαγής είχε όλον τόν καιρό νά 
ωριμάσει ψυχολογικά, άπό τό ’58 
πού διατηρούσε τήν έξουσία ή άν- 
τίθετη παράταξη.

Ό  δεύτερος παράγοντας νίκης 
είνα ι ή σωστή οργανωτική δου
λειά  πού έγινε μέ ύπομονή κι έπι- 
μονή τά δέκα τελευταία χρόνια.

Καί κάτι πού θά μπορούσε νά 
έχει κάποιες προεκτάσις δυνητι
κές γ ιά  τόν τόπο μας:

Ή οργανωτική αύτή δουλειά έ
γ ιν ε σέ δυό έπ ίπεδα:

•  Σ τό  έπίπεδο τής τοπικής 
σύτοδιοίκησης.

•  Στό  έπίπεδο τών στελεχών 
τού Σοσιαλιστικού Κόμματος μέ
σα στή γαλλική Διοίκηση.

Ά πό τή μιά μεριά, δηλαδή,_ τό 
εύρύτοπο πεδίο τής τοπικής αυτο
διοίκησης πού δ ίνει δυνατότητες 
καί δράσης καί πληροφόρησης. Κι 
άπό τήν άλλη, σέ συνεργασία μα
ζ ί του, τό έπίπεδο τών στελεχών 
πού έχουν έτσ ι τή δυνατότητα νά 
συλλαμβάνουν προβλήματα γενι
κότερα καί νά άνάγουν τά τοπ ι
κά προβλήματα σέ κατευθύνσεις 
γενικότερων μεταβολών.

Έ να ς τρ ίτος , αποφασιστικός, 
νομίζω παράγοντας γ ιά  τήν εκλο
γ ική νίκη, είνα ι ότι τότ Σοσ ια λι
στικό Κόμμα, μέσα άπ’ όλη του 
τή δραστηριότητα πού συγκεκριμε
νοποιήθηκε καί έκφράστηκε σ’ ένα 
πρόγραμμα, πρότεινε άλλαγές ε
φ ικτές.

Σ τή  φρασεολογία, στήν σημαν
τική , δόθηκε ιδ ια ίτερη  προσοχή ν' 
αποφευχθεί ή έντονη πολεμική έκ
φραση πού ορισμένους θά παρενο
χλούσε ή πού άλλους θά ικανοποι
ούσε ύπερβολικά.

Τ ρ εις  λοιπόν, πιστεύω, ήταν οί 
κυριότεροι παράγοντες γ ιά  τή ν ί

κη τών σοσιαλιστών: Ένας ψυχο
λογικός, ένας οργανωτικός καί έ
να πρόγραμμα έφικτής άλλαγής 
— τόσο στόν οικονομικό καί στόν 
κοινωνικό, όσο καί στόν πολιτι
στικό τομέα.

Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Ό  κ. Μετα
ξάς στάθηκε περισσότερο στήν ορ
γανωτική δουλειά τού Γαλλικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πιστεύω 
ότι πρέπει νά προσέξουμε καί έ
ναν παράγοντα αντικειμενικό.

Προηγουμένως όμως άς ξεκαθα
ρίσουμε ένα πράγμα:

Ά ς  μή μιλάμε γ ιά  νίκη τών 
Σοσιαλιστών, άλλά γ ιά  νίκη τής 
Α ριστερός. Έ τσ ι είμαστε πιό 
κοντά στήν πραγματικότητα.

Ασφαλώς οί Σοσιαλιστές ε ί ιαι 
οί μεγάλοι νικητές, άσφαλώς τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα παμουσιά- 
ζειι μιΐά υποχώρηση, άλλά, συνολι
κά, ή νίκη είναι τής γαλλικής α
ριστερός.

Καί νομίζω ότι, έκτος άπό τούς 
παράγοντες πού άνέφερε ό κ. Με
ταξάς, ουσιαστικό ρόλο έπα.ξαν 
οί ίδ ιο ι οί αντικειμενικοί παοά- 
γοντες. Ή ανικανότητα, δηλαδή, 
τού Γαλλικού καπιταλισμού ν'
αντιμετωπίσει τά προβλήματα μι- 
άς άναπτυγμένης βιομηχανικής 
κοινωνίας. Τό κύριο σύνθημα τής 
αντιπολίτευσης ήταν ή ανεργία.

Τό Παρίσι — έτυχε νάμαι εκεί 
λ ίγο  πριν άπ' τ ις  εκλογές-— ή
ταν γεμάτο άφίσες πού τόνιζαν 
ακριβώς τό πώς κατάφερε ό Ζι- 
σκάρ ν’ ανεβάσει σέ 1.700.000 
τόν αριθμό τών άνεργων. Καί ό 
πληθωρισμός. Ύποσχέθηκαν μιά 
νέα, μοντέρνα Γαλλία καί τό μόνο 
πού κατάφεραν ήταν νά καταστρέ
φουν τό αστικό καί ώς ένα βαθμό 
τό άγροτικό περιβάλλον. Ύποσχέ- 
θηκαν ποιότητα ζωής καί υποβά
θμισαν συνολικά τή ζωή σ' άλες 
της τ ις  όψεις, ύλικές καί πνευ
ματικές.

Οί αντικειμενικοί αύτοί παρά
γοντες είνα ι καθοριστικοί κι αύ- 
τσύς ακριβώς έκμεταλλεύτη,κε μέ 
σωστή δουλιά, οργάνωση καί προ
παγάνδα τό Σοσιαλιστικό Κόμ
μα καί, ευρύτερα, τά κόμματα 
τής άριστεράς.

Λ. Δ Ο Υ Κ ΙΔ Ο Υ  : Θεωρείτε, 
δηλαδή, ότι ή ψήφος ήταν κυρίως 
αρνητική, διαμαρτυρίας.

Ή ώ ρ ιμ η  Γ α λ λ ία  ε ίδ ε  τό 
σ ο σ ια λ ισ τ ικ ό  μ ετα σ χη μ α τισ μ ό , άπορ- 
ρ ίπ το ντα ς τήν κεφ α λα ιοκρα τία ...

Ε. Μ Π ΙΤ ΣΑ Κ Η Σ: Ή ταν μιά  
ψήφος εναντίον τής πολιτικής 
πού ακολούθησε ή Γαλλική δεξιά 
σ τ ις  δεκαετίες πού κυβερνούσε. 
Στρεφόταν εναντίον τής ανικανό
τητας τού αναπτυγμένου καπιτα
λισμού νά δ ια χ ε ιρ ισ τε ί τ ις  σημε
ρ ινές κοινωνίες.

'Ο μω ς ή σημασ ία  εής, νίκης 
τής άριστεράς είνα ι θετική : __

Τόν καιρό τού Λαϊκού Μετώπου 
μετείχα ν ο ί Κομμουνιστές στήν 
κυβέρνηση. τ Ηταν όμως κυβέρνη
ση άμυνας. Προσπαθούσε νά ανα
χ α ιτ ίσ ε ι τήν έξάπλωση τού φασι
σμού στή Γα λλία , καί τό πέτυχε. 
Δ έν  ήταν κυβέρνηση πού προϊώνι- 
ζ ί  τό  σ οσ ια λ ισ τικό  μετασχηματι
σμό τής Γα λλία ς. , . . .  ,

Τόν 'Α π ρ ίλ ιο  1944 , επ ι Ντε 
Γκώ λ, ξαναμπήκαν ο ί Κομμουνι
σ τές  στήν κυβέρνηση^ —  άλλά ή- 
•Μν μ ιά  χειρονομία  αναπόφευκτη.

έξ α ίτ ια ς τής συμμετοχής τους 
στήν Α ντίστα ση. Κ αί, δέν είναι 
τυχαίο ό τ ι, τ ό 1947 αναγκάστη
καν ν' αποχωρήσουν άπό τήν κυ
βέρνηση.

Τώρα, είνα ι ή πρώτη^ φορά που 
ξαναμπαίνουν στήν κυβέρνηση, με
τά άπό 34  χρόνια. Ά λλά  ^ προ
οπτική σήμερα είνα ι θετική. Ούτε 
άμυνα εναντίον τού φασισμού εί
ναι, ούτε έπ ιν ίκεια  τής συντριβής 
τού φασισμού. Ε ίνα ι ή ώριμη Γαλ
λ ία , πού δέν μπορούσε νά έξακο- 
λουθεί νά ζεί κάτω άπό κεφαλαι
οκρατικό καθεστώς καί πού αρχί
ζει νά μετατοπίζεται _ καί νά δια
κρίνει μ ιά  συγκεκριμένη προοπτι
κή γ ιά  σοσιαλιστικό μετασχημα
τισ μό. Κι άπό τήν άποψη_αυτήν 
υπάρχει ποιοτική διαφορά στη 
συμμετοχή τών Κομμουνιστών σή
μερα ά π ' ό ,τι σ τ ις  προηγούμενες 
συμμετοχές τους στήν κυβέρνηση.



Καί, θάλεγα, μπορούσαμε έδώ 
νά κουβεντιάσουμε, άν είναι δυ
νατό νά έπαναλάδουμε, ύστερα ά- 
πό 140 χρόνια, τή φράση τού 
Μάρξ, πώς ένα φάντασμα πλανά- 
ται πάνω άπά τήν Ευρώπη, τό 
φάντασμα τού Σοσιαλισμού.

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Ναι, συμφωνώ 
κι έγώ πώς πρέπει ν' αποδώσου
με ιδιαίτερη σημασία στοάς άντι- 
κειμενικοϋς παράγοντες.

ΤΗ επιτυχία τού Γαλλικού Σο
σιαλιστικού Κόμματος παρουσιά
στηκε σάν κάτι τό μοναδικό κι ά- 
νεπανάληπτο, σάν άπαρχή μιάς 
νέας εξέλιξης στην Ευρώπη.

Δέν πρέπβι νά ξεχνάμε άτι κι 
άλλοτε οι Γάλλοι Σοσιαλιστές ε ί
χαν κερδίσει εκλογές καί σχημα
τίσ ει κυβερνήσεις. Καί σ' άλλες 
χώρες, όπως στην 'Αγγλία, τό 
'Εργατικό Κόμμα, στή Γερμανία 
τό Σοσιαλδημοκρατικό, έχουν έπί- 
σης κερδίσει έκλογές κι έχουν 
σχηματίσει γιά πολλά χρόνια κυ
βερνήσεις.

Τό έρώτημα είναι —  τ ι διαφο
ρά υπάρχει στή νίκη τών Σοσια
λιστών αυτή τή φορά.

Πιστεύω πώς μιά  άπά τ ις  αί
τ ιες  τών πολιτικών άλλαγών πού

πραγματοποιούνται τώρα στην 
Ευρώπη είναι ή οικονομική κρίση, 
ή άνεργία κι ό πληθωρισμός. Οί 
άνεργοι, στή Δυτική Εύρώπη, έ
χουν φτάσει, άν όχι ξεπεράσει τά 
7 έκατομμύρια καί τά ποσοστά ά- 
νόδου τού πληθωρισμού έχουν αύ- 
ξηθεί κι αύτά σημαντικά. Παρα- 
τηρείται ένα έκτεταμένο φαινόμε
νο δυσαρέσκειας μέ τή διαχείρι
ση τού συστήματος άπό τ ίς  ώς 
τώρα κυβερνήσεις καί ή δυσαρέ
σκεια αύτή έκδηλώνεται πολιτικά 
μέ στροφή πρός όλλα σχήματα.

Ά λλοτε πρός τά σχήματα τής

αριστερός, όπως τώρα οπή Γαλ
λία, άλλοτε πρός τά σχήματα μιάς 
εμφανιζόμενης σά «νέας Δεξιάς», 
όπως στήν Α γγλ ία  τής Θάτσερ 
πού παρουσιάστηκε σά σωτήρας 
στήν όιγγλική κρίση.

Τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμ
μα — καί σ’ αάτό συμφωνώ μέ τόν 
κ. Μετάξι;—  κατάφερε νά έκμε- 
ταλλευτεί σλά έπακρο τ ις  συνθή
κες, χάρη σέ μιά έξαιρετικά καλή 
οργάνωση, χάρη σέ μιά συσπεί
ρωση γύρω άπ’ τό πρόσωπο τού 
Μιττεράν καί κυρίως, χάρη σ’ ένα 
πρόγραμμα πού τό διέκρινε συνέ-



πεια καί ορισμένες ξεκάθαρες βα
σικές αρχές.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Συμφωνώ κι 
ίγώ  μέ τόν κ. Σημίτη καί τον 
κ. Μπιτσάκη άτι, βασικός παρά
γοντας γ ιά  νά έρμηνευτεί ή νίκη 
τού Σοσιαλιστικού Κόμματος τής 
Γαλλίας είναι ή κρίση. Ο ϊ συνέ
πειες τής κρίσης. Τό γεγονός ότι, 
όπως άναφέρθηκε, μετά τό 1973, 
τό καπιταλιστικό καθεστώς, όχι 
μονάχα στη Γαλλία, άλλα καί σ' 
όλο τό δυτικό άναπτυγμένο κό
σμο έχει ύποστεί μιά σειρά άπό 
πλήγματα πού δυσκολεύεται νά 
ξεπεράσει —  καί τό κυριότερο άπ' 
αύτά είναι τό πρόβλημα τού συν
δυασμού τής ύφεσης, τής άνερ- 
γ ία ς καί τού πληθωρισμού. Τό 
λεγόμενο Κεϋνσιανό κράτος, είτε 
μέ τή μορφή τής Σοσιαλδημοκρα
τία ς τής γερμανικής ε ίτε  τής συν
τηρητικής τεχνοκρατίας τύπου Ζι- 
σκάρ Ντ' Έ σταίν, ε ίτ ε  μιάς ο
ποιοσδήποτε μορφής Λεξιάς, είναι 
άνίκανο ακριβώς ν' άνταπεξέλθει 
πρός τ ίς  νέες άντιφάσεις μπρο
στά στις  όποιες βρίσκεται.

Μέ τήν έννοια αύτή, τό Σοσια- 
ί λιστικό Κόμμα άποτέλεσε βασική
< πολιτική εναλλακτική λύση —  τή
* στιγμή ακριβώς πού γιά  λόγους
ί συγκυριακούς, ή γαλλική Δεξιό

Φαινόταν ανίκανη νά ξεφύγει άπ' 
αύτή τήν άντιφαση. Ό μω ς ή έξή- 

, γηση αύτή δέν άρκεί.
. 'Ενας δεύτερος παράγοντας έ-
. παίξε ρόλο σημαντικό.
I Είναι άναμφισβήτητα σωστό
. αύτό πού είπε ό κ. Μπιτσάκης —
) ότι, δηλαδή, είναι κατ' άρχή νίκη
( τής Άριστεράς κι όχι μόνο τών
. σοσιαλιστών.

Α λλά άναρωτιέμαι, κατά πόσον 
ή νίκη τής Άριστεράς θά ήταν 
δυνατή, έάν. δέν ήταν κύρια νίκη 
τών Σοσιαλιστών.

Γιά πάρα πολλά χρόνια, άπό 
τό 1971 άκόμα, πάγια προσπά
θεια τού Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος ήταν νά συνεργαστεί μέ τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα σά συνα
σπισμός εξουσίας: Γεννήθηκε τό 
περίφημο Κοινό Πρόγραμμα καί ό
δευαν σιγά - σιγά μαζί πρός αύ
τό πού ελπίζανε ότι θ’ αποτελού
σε τήν κατάκτηση τής εξουσίας,

Τό περίεργο είναι πώς τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα, μέ τό ν’ άνα- 
κρούσει πρύμνα σε κάποιο σημείο 
καί νά καταλύσει ούσιαστικά τ ις  
συμφωνίες τού Κοινού Προγράμ
ματος, έπέτρεψε ακριβώς στό Σο
σιαλιστικό Κόμμα ν' άποκτήσει 
μιά δική του αυτόνομη δύναμη, νά 
εμφανιστεί πρός τά έξω στήν κοι
νή γνώμη τή γαλλική, σάν κόμμα 
πού μόνο του μπορεί νά άσκήσει

εξουσία. Έπέτρεψε ίπ ίσης στούς 
σοσιαλιστές, χωρίς νά καταλά
βουν τάν άναρτητική πλατφόρμα 
τής βάσης, νά έμφανιστούν σά νά 
μή σύρονται άπό τούς κομμουνι
στές, νά μήν τούς έχουν άνάγκη» 
καί κατέρριψε έτσι γ ιά  πρώτη 
φορά μετά άπό πολλά χρόνια τή 
φόβο ενός μεγάλου μέρους τού 
γαλλικού εκλογικού Σώ ματος 
μπρος σέ μιά ενδεχόμενη συμμε
τοχή τών κομμουνιστικών κομμά
των στήν εξουσία.

Ά ν  μάλιστα συγκρίνουμε τ ίς  
τέσσερις διαδοχικές εκλογές πού 
έγιναν, βλέπουμε ότι—

—  Ό σο περισσότερο έμφανι- 
ζόταν ή έλπιδα πώς τό Σοσιαλι
στικό Κόμμα θά μπορούσε ν' απο
κτήσει αυτοδύναμη πλειοψηφία, 
τόσο άποσποϋσε έπ ί πλέον ψή
φους είτε άπό τό κέντρο είτε άπό 
τή συντηρητική δεξιά: κέρδιζε δη
λαδή ψηφοφόρους πού βλέπανε τό 
σοσιαλιστικά πείραμα σάν έναλ·· 
λακτικη λύση γιά  τά επόμενα πέν
τε χρόνια, εφικτή καί χωρίς τήν 
«επικίνδυνη» συμμετοχή τών κομ
μουνιστών.

Έ τσ ι, ένώ άπό τή μιά μεριά 
είναι νίκη ολόκληρης τής άριστε
ράς, άπό τήν άλλη μεριά, ή πολι
τική άκριβώς τού Γαλλικούς Κ.Κ. 
πού σ’ ένα σημείο έσπασε τή συμ- 
μαχία,_ έπέτρεψε σ’ αύτή τή δυνα
μική νά φτάσει σέ ποσοστά πρω
τοφανή στήν ιστορία τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας, όχι μόνο τής Πέ
μπτης, αλλά καί τής Τετάρτης 
καί τής Τρίτης άκόμα.

Αύτοί οί 55% τού γαλλικού ε
κλογικού σώματος ψήφισαν αρι
στερά.

Και υπάρχει, νομίζω, μεγάλη 
ποιοτική διαφορά άνάμεσα στή 
νέα κυβέρνηση σοσιαλιστών —- 
κομμουνιστών στή Γαλλία καί σ 
όλα τά σοσιαλδημοκρατικά πειρά
ματα πού έχουν γ ίνει στις μεγά
λες εύρωπαϊκές χώρες.

Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα στή 
Γαλλία επαγγέλλεται αύτή τήν 
στιγμή ένα μετασχηματισμό σοσι
αλιστικό πού δέν είναι ούτε τού 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
τής Γερμανίας, ούτε τού Ε ργα τι
κού Κόμματος τής Α γγλίας. 
Πράγμα πού μάς κάϊνει νά εύελπν- 
στουμε ότι αυτό πού μπορεί' νά 
συμβεί στή Γαλλία τά επόμενα 
πέντε ή επτά χρόνια είναι δυνατό 
ν’ άποτελέσει τή μεγαλύτερη πο
λιτική τομή στή νεώτερη ευρωπαϊ
κή ιστορία.

Μέ επιπτώσεις, όχι μόνο στήν 
ίδια  τή Γαλλία καί στις όιλλες α
ναπτυγμένες χώρες τής Ευρώπης, 
άλλά καί στίς μεσογειακές χώ
ρες όπου, άν θέλετε, οί ισορροπί
ες τών δυνάμεων παρουσιάζουν ο
ρισμένα κοινά σημεία μ’ αύτά πού 
συμβαίνουν στή Γαλλία.



ΟΙ Γά λλο ι σοσιαλιστές επιδιώκουν 
αναδιάρθρωση ολόκληρου τού συστή 
ματος, μέ επέμβαση στο κεφάλαιο...

Λ. ΔΟΥΚΙΔΟΥ : Ε κείνο  πού 
δέ διευκρινίστηκε, νομίζω, μιά κι 
έγινε αναφορά στά σοσιαλδημο
κρατικά κόμματα άλλων χωρών τής 
Ευρώπης, είναι τό άν υπάρχουν ή 
όχι στοιχεία σοσιαλδημοκρατικά 
μέσα στό Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Ό  όρος σο
σιαλισμός κι ό όρος σοσιαλδημο
κρατία είναι πολύ φορτισμένοι ι
δεολογικά. Γιά πολλά χρόνια ή 
σοσιαλδημοκρατία ήταν ίσως ό 
Διάβολος γ ιά  τήν κομμουνιστική 
άριστερά καί ό σοσιαλισμός, σάν 
αντιπαράθεση τόσο πρός τά κομ
μουνιστικά κόμματα, όσο καί πρός 
τή σοσιαλδημοκρατία, είναι νεό
τερο φαινόμενο στήν Ευρώπη. Δέ 
νομίζω ότι πρέπει νά προστρέ- 
ξουμε στις ιδεολογικές διαφορές 
των άρχών τού αιώνα, σ’  αυτή τή 
συζήτηση. Μπορούμε όμως νά έπι- 
σημάνουμε μιά βασική διαφορά 
σήμερα:

'Ο τ ι ή σοσιαλδημοκρατία, καί 
μιλάω κυρίως γ ιά  τή γερμανική 
σοσιαλδημοκρατία, άρχισε ένα ρό
λο διαχείρισης τού καπιταλισμού 
κατά 100% Στόχος της, δηλαδή, 
ήταν νά πετύχει ,σέ συνδυασμό μέ 
τά συνδικάτα, ένα σχετικό επίπε
δο κοινωνικής ειρήνης, ώστε νά 
μπορεί νά έπιδοθεί στή μεγιστο
ποίηση τών κερδών, στήν οικονομι
κή άνάπτυξη πρός όλες τ ις  κατευ
θύνσεις καί χωρίς κανένα ένδοι- 
ασμό, στήν έπέκταση τού γερμα
νικού κεφαλαίου καί στή Γερμα
νία καί στό έξωτερικό.

'Ενώ, τουλάχιστον, στό μέτρο 
πού έπαγγέλλονται οί σοσιαλιστές 
σήμερα στή Γαλλία, έπιδιώκουν

μία επέμβαση σέ βάρος τού κε
φαλαίου σέ πολλά σημεία, όχι 
μόνο στις κρατικοποιήσεις, πού 
είναι ίσως τό λιγότερο σημαντι
κό, άλλά σέ σημεία τέτοια ώστε ή 
κοινωνική δικαιοσύνη ν’ αποτελεί 
άπόλυτη προτεραιότητα στή ση
μερινή φάση τής πολιτικής τους.

Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Συμφωνώ κι 
έγώ ότι ή πολιτική πραγματικό
τητα, όπως άρχίζει νά διαμορφώ
νεται στή Γαλλία, διαφέρει ποιο, 
τικά άπά τήν πολιτική πράγματι- 
κότητα χωρών όπου κυβέρνησε ε
π ί χρόνια ή σοσιαλδημοκρατία.

Α. I. ΜΕΤΑ;:ΑΣ: Τονίστηκαν 
οί άντικειμενικοί παράγοντες, καί 
πολύ σωστά, τής πρόσφατης πο
λιτικής άλλαγής στή Γαλλία. Εί
ναι άπαραίτητη προϋπόθεση γιά 
τήν άλλαγή. 'Υπάρχει ώστόσο πάν
τα ό κίνδυνος νά μήν άξιοποιηθούν 
οί παράγοντες αύτοί.

Καί στήν αξιοποίηση, στό» 
πολιτικό συντονισμό γ ιά  τήν αλ
λαγή, τό Γαλλι,.ά Σοσιαλιστικό 
άρμα έπαιξε ένα πολύ σημαντι
κό ρόλο. Καί — σ ' αύτό θά συμ
φωνήσω μέ τόν Κωνσταντίνο 
Τσουκαλά—  οί δυνατότητές το« 
νά κερδίσει αυξήθηκαν άπό τή 
στιγμή πού διαφοροποιήθηκε, ό
χι άπό δική του υπαιτιότητα, ά
πό τό Γαλλικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα. Έ τσ ι έγινε ένα κόμμα 
πού μπόρεσε νά συγκινήσει κι άλ
λες περιοχές, ένώ συγχρόνως, ό· 
πως φάνηκε άπό τ ις  έκλογές, Ψη
φίστηκε κι άπό κομμουνιστές.

Καί δέν διαφωνώ ούτε έγώ
Συνέχεια στην 
—  8η σελίδα

Ποιοι είναι ποιοι -------
οι 4 τής συζήτησης

•  Ό Α. I. ΜΕΤΑΞΑΣ ε ί
ναι καθηγητής τής Πολιτι
κής 'Επιστήμης στό Πανε
πιστήμιο 'Αθηνών. Ειδικεύ
εται σέ θέμοπα Πολιτικής 
Ψυχολογίας καί Πολιτικής 
Μεθοδολογίας. Είναι Πρόε
δρος τής Ελληνικής ’ Εται
ρείας Πολιτικής 'Επιστή
μης·
•  Ό  ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΙΤΣΑ- 
ΚΗΣ σπούδασε χημεία στήν 
'Αθήνα, θεωρητική φυσική 
καί φιλοσοφία στό Παρίσι. 
Δίδαξε φυσική, μαθηματι
κά και φιλοσοφία σέ πανε
πιστήμια τού Παρισιού. 
Σήμερα είναι τακτικός κα
θηγητής τής Φιλοσοφίας 
στό Πανεπιστήμιο Ίωαννί- 
ν<ρν. Έ χει δημοσιεύσει πολ
λές μελέτες καί βιβλία, 
στην Ελλάδα καί στό έξω
τερικό. Κύριος ερευνητικός

τομέας του είναι ή επιστη
μολογία τής νεώτερης φυ
σικής.

•  Ό  ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 
είναι καθηγητής τού ’ Εμ
πορικού Δικαίου στήν Πάν- 
τειο Σχολή. Πρώην καθηγη
τής στό Πανεπιστήμιο τού 
Γκίσσεν τής Γερμανίας. Μέ
λος τής Κεντρικής Επιτρο
πής τού ΠΑΣΟΚ.

•  Ό  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ είναι καθη
γητής τής Κοινωνιολογίας 
στό Πανεπιστήμιο τού Πα
ρισιού. ’Εγκατεστημένος 
στά Παρίσι άπό τό 1967, 
βρίσκεται προσωρινά γιά  
έρευνα στήν 'Ελλάδα. 'Ερ
γάζεται κυρίως σέ θέματα 
πολιτικής κοινωνιολογίας 
κι έχει έκδώσει βιβλία στά 
έλληνικά καί στά γαλλικά.

•  Τή συζήτηση συντόνισε ή ΛΕΝΑ ΔΟΥΚΙΔΟΥ
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Τί θά κάνουν, τώρα, οϊ Σοσιαλιστές; Ήδη, 
μέσα σέ δύο μήνες- έχουν άνοίξει την κουβέν
τα γιά τήν 35ωρη έβδομαδιαία έργασία, έχουν ά- 
νεβάσει σημαντικά τόν έλάχιστο μισθό- έχουν 
άρχίσει τή διαδικασία μείωσης τής ψαλίδας τών 
άποδοχών στον δημόσιο τομέα, έχουν αυξήσει 
τούς φόρους στά ύψηλά εισοδήματα.

Καί, κάτι συμβολικό, έχουν φτιάξει δυό ύ- 
πουργεία πού δείχνουν άκριβώς πόσο διαφορε
τικά άπό τή δεξιά άντιμετωπίζουν τήν έννοια 
τής πολιτικής:

★  Τό πρώτο είναι τό Υπουργείο ’Εσωτερικών, 
πού έγ ινε  καί ’Αποκέντρωσης — μέ στόχο νά δη
μιουργήσει νέους μηχανισμούς συμμετοχής καί 
αύτοδ ιαχεί ρ ίσης.

Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Ψ

+  Τό δεύτερο, καί πιο συμβολικό, είναι τό Υ 
πουργείο 'Ελεύθερου Χρόνου.

Έ χ ε ι αύτό σημασία, γιά νά καταλάβει όλος 
ό κόσμος τή διεύρυνση τής έννοιας τής πολιτι
κής. Πολιτική δέν είναι μόνο ή κομματική άσκη
ση τής εξουσίας. Είναι, άκόμα- ή άνθρώπινη ζωή 
σ’ όλα τά έπίπεδα. Είναι ό έλεύθερος χρόνος, ε ί
ναι ό πολιτιστικός καί έκπαιδευτικός μετασχημα-ι 
τισμός τού ανθρώπου, είναι οτιδήποτε κάνουν οί 
άνθρωποι μαζί.

Ή έλπίδα είναι πώς ή ήμερομηνία τής σοσια
λιστικής νίκης στή Γαλλία θ’ άποτελέσει σταθμό 
στήν ιστορία τής μεταπολεμικής Εύρώπης.

ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

Πολιτική είναι ή ανθρώπινη 
ζωή 6 όλα τά έπίπεδα



Συνέχεια άπό την 7η σελίδα
ότι στό κοινωνικό επίπεδο απο
τελεί νίκη τής γαλλικής Α ριστε
ρός. Στο πολιτικό όμως συντο
νιστικό επίπεδο είναι νίκη τού 
Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Είναι νίκη τής 
'Αριστερός, ναι. Όμως πρέπει 
νά δούμε πώς πραγματοποιείται 
αύτή ή νίκη τής ’Αριστερός.

Ίσως μάς διευκολύνει ή σύγ* 
κιριση τού παραδείγματος τής 
Γαλλίας μέ τό παράδειγμα τής 
Ιτα λ ία ς : Καί στήν Ιτα λ ία  ύπάρ- 
χει μιά πολύ ισχυρή άριστερά. 
Μά παρόλο πού ή ιταλική Δεξιό 
είναι διαβρωμένη, άνίκανη, έχει 
δημιουργήσει σειρά σκανδάλων, 
παρ’ όλ’ αάτά, ή ιταλική Α ρ ι
στερά δέν έχει κατορθώσει νά 
πραγματοποιήσει τήν άλλαγή. 
Πιστεύω, λοιπόν, ότι προϋπόθεση 
μέσα στό σύστημα τό κοινοβου
λευτικά καί τό κοινωνικό, όπως 
Εμφανίζεται σέ αντίστοιχες χώ
ρες τής Δυτικής Εύρώπης, είναι 
νά υπάρχει ένα δυνατά Σοσιαλι
στικό Κόμμα, καί τό Κομμούνι' 
στικό Κκόμμα νά είναι δεύτερο, 
ή λιγότερο πάντως δυνατό άιπό 
τό Σοσιαλιστικό. Ηιατί όταν, ό
πως οπήν ’ Ιταλία, τό ΚΚ είναι 
τό πρώτο καί πιά δυνατό, τά μέ
τωπα παραμένουν παγωμένα καί 
δέν ανοίγεται ή δυνατότητα τής 
μετάθεσης τού μικρού εκείνου ά- 
ριθμού ψηφοφόρων ό όποιος ε ί
ναι άπαραίτητος γ ιά  νά γίνει ή 
άλλαγή. Γιατί καί στή Γαλλία 
δέν μετατέθηκε τεράστιο ποσο
στό ψήφων, τό ποσοστό ψήφων 
πού μετατέθηκε είναι τής τάξης 
τού 4 μέ 5%.

Α. ΔΟΥΚΙΔΟΥ: Δέν χρειάζε'

ται κάπως περισσότερη ανάλυση 
αυτό τό σημείο;

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Είπα, ότι ή 
πρώτη άρνητική προϋπόθεση γιά 
μιά νίκη τής Αριστερός στό σύ
νολό της είναι νά βρίσκεται τό 
Κ.Κ. στήν πρώτη θέση. Ή δεύτερη 
προϋπόθεση είναι τό Σοσιαλιστι
κό Κόμμα, όταν είναι τό πρώτο 
κόμμα τή» ’Αριστερός, νά είναι 
ισχυρό, νά έχει άναπτύξει μιά 
δυναμική όιλλαγής, μέ πάρα πο
λύ καλή οργάνωση, όπως τόνισε 
ό Γιάννης Μεταξάς. Καί, μιά τρ ί
τη γενικότερη κοινωνική προϋπό
θεση γιά  τή νίκη τής Ά ριστε' 
ράς, είναι ή δημιουργία μιάς 
δυναμικής, μιάς έφικτής όιλλαγής.

Ν’ άντιληφθεί, δηλαδή, τό εκ
λογικό σώμα, ότι είναι δυνατό 
τή στιγμή αύτή νά πραγματο
ποιηθεί μιά άλλαγή. Αύτή ή δη
μιουργία τής γενικής συνείδησης 
οδηγεί τό κυμαινόμενο ποσοστό 
τών ψήφων πρός τό κίνημα πού 
επαγγέλλεται τήν άλλαγή.



Ή συμμαχία σοσιαλιστών — Κ.Κ. 
δέν είνα ι συγκυριακή — αντίθετα 
προοιωνίζει μονιμότερη συνεργασία...

V. Κ Λ Ε Τ ·. ΤΗ ομύ-
μ* τήν ι τ ο α Ι ογ αποοαίνει

ακόμα πιό δηλωτική, ατό μέτρο 
πού τό ιταλικό ΚΚ εμφανίζεται 
Εύρωκομμουνιστ ικό. Άν  ή δυνα
τότητα ενός εύρωικ ομμοννιστικού 
κόμματος νά έρθει στην εξουσία 
είναι πειρορισμένη, πόσο πιό πε
ριορισμένη πρέπει νά είναι ή δυ
νατότητα αύτή γιά  ένα ΚΚ ό
πως τό γαλλικό, πού τά τελευ
ταία χρόνια φαίνεται νά έχει 
έγκαταλείψει πολλές άπό τ ίς  εύ- 
ρωκομμουνιστικές έπιλογές του.

Λ. ΔΟΥΚΙΔΟΥ: Κι όμως αύτό 
συμμετέχει στην κυβέρνηση.

Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Συμφωνώ
μέ τόν κ. Σημίτη γ ιά  τό ρόλο τού 
υποκειμενικού παράγοντα, δηλα> 
δή, τού πολιτικού φοιρέα, στήν α
ξιοποίηση των δυνατοτήτων τής 
πραγματικότητας: Πραγματικά
τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τής Γαλ
λίας άποδείχτηκε ικανός χειρι
στής. 'Εκεί πού δέ συμφωνώ κα
θόλου μαζί του είναι στήν πρώτη 
άπό τ ις  προϋποθέσεις πού έθεσε: 
Ό τ ι,  δηλαδή, μπορούμε ν’ άναγά- 
γουμε σέ νομοτέλεια τό γεγονός 
ότι τό Σοσιαλιστικά Κόμμα έρ
χεται πρώτο σέ δύναμη καί τό 
Κομμουνιστικό δεύτερο καί μ’ 
αύτόν τό συσχετισμό δυνάμεων 
μόνον είναι δυνατή μιά κυβέρνηση 
πού τά εκφράζει.

Στήν ’ Ιταλία ή κατάσταση ε ί
ναι πολύ διαφορετική. Αύτό όμως 
τό θέμα είναι μεγάλο κι άν θέλε
τε τό συζητάμε ξεχωριστά.

Προτείνω νά συνεχίσουμε τή 
συζήτηση στό θέμα πού ήδη έχει 
τεθεί: Ό τ ι ή πραγματικότητα
πού εγκαινιάστηκε σήμερα στή 
Γαλλία, διαφέρει ποιοτικά άπό 
τ ις  πραγματικότητες πού .υπήρ
χαν σέ χώρες μέ σοσιαλδημοκρα
τικές κυβερνήσεις:

Τό ερώτημα πού μπαίνει έδώ ά
πό μόνο του στή συζήτησή μας 
είναι —  οί Σοσιαλιστές είχαν ά- 
πόλυτη πλειοψηφία. Γιατί ζήτη
σαν τή συμμετοχή των Γάλλων 
Κομμουνιστών; 'Από μιά πρό
σκαιρη σκοπιμότητα, άπό υπολο
γισμούς συγκυριακούς ή άπό ού- 
σιαστικάτερες αντιλήψεις γιά τήν 
πορεία τού Σοσιαλισμού στή 
Γαλλία;

Πριν δώσω τή δική μου απάν
τηση σ' αύτό, θά σάς ξαναδιαβά
σω κάτι άπό τό «Δεκαπέντε σύν 
μία θέσεις γιά τήν Αυτοδιαχεί
ριση —  Μιά βασική θέση τού Σο
σιαλιστικού Κόμματος Γαλλίας»: 

Λέει τό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

«’Από τήν άπαρχή του τό 'Ερ
γατικό Κίνημα συνδέει στενά 
τή νίκη τού Σοσιαλισμού καί 
τήν 'Εργατική Δημοκρατία, μ' 
αύτό πού έμείς ονομάζουμε σή
μερα αύτοδιαχειριστική προο
πτική. Είναι ή ιδέα τού Γαλ
λικού Σοσιαλισμού καί ταυτό
χρονα τού Μάρξ, καί σημαίνει 
τήν κατάληψη τής έξουσίας ά
πό τούς άμεσους παραγωγούς, 
τήν κατάργηση τής διαίρεσης 
τής εργασίας, ανάμεσα· στή 
Δ)νση καί τήν 'Εκτέλεση τής 
δουλειάς, άνάμεσα στή χειρω
νακτική καί στή διανοητική 
εργασία, σημαίνει μετά τήν 
Παρισινή Κομμούνα, τήν άπο- 
νεκρωση τού Κράτους».

Στή σελίδα 10 αύτά. Καί στή 
σελίδα 58 λέει:

«Κατακτώντας τούς πολιτικούς 
θεσμούς, μετά άπό μία έκλο- 
γική νίκη ή 'Αριστερά, πρέπει 
νά αγωνιστεί γιά μία ιστορι
κή άλλαγή.

»Αύτήν άκριβώς τήν έννοια 
δίνει ή στρατηγική τού κόμμα
τός μας στήν 'Ενωση τής 'Α
ριστερός. καί στό κοινό πρό
γραμμα διακυβέρνησης, πού ο
φείλει όπως τό άναφέρει καί 
τό ίδιο, νά άνοίξει τό δρόμο 
γ ιά  τό Σοσιαλισμό, κάνοντας 
ταυτόχρονα δυνατή καί άνα- 
πόφευκτη μία βαθιά άλλαγή 
τών κοινωνικών σχέσεων καί 
θεσμών».

Ό σες ίπιφυλάξεις άν έχει κανείς

γ ι ά  τ ή ν  έ ν ν ο ια  τ ή ς  α ύ τ ο δ ια χ ε ίρ ί
σης αυτής σέ σχέση μέ τΤς & ντι-
λήψεις τού Μάρξ, διαπιστώνει έ
δώ τήν ύπαρξη μιάς ούσιαστικής 
σοσιαλιστικής άντίληψης στό 
Σ.Κ .Γ.

Άπό τήν άλλη μεριά βλέπουμε 
ότι ένα μεγάλο μέρος τών ψήφων 
τού Μιττεράν είναι ψήφοι έργα- 
τών. Κι οί εργάτες έχουν έξ άν- 
τικειμένου συμφέρον γιά  τό Σο
σιαλισμό καί θ' άγωνιστούν γιά 
τό Σοσιαλισμό. Μερικά στοιχεία 
άπό τ ις  προεδρικές έκλογές:

Αγρότες καί άγροτικοί έργά- 
τες ψήφισαν 32% Μιττεράν καί 
68% Ζισκάρ. Α ντίθετα, μεσαία 
στελέχη καί υπάλληλοι, 62% Μιτ- 
τεράν καί 38% Ζισκάρ. Καί οι ερ
γάτες, 72% Μιττεράν καί 28% 
Ζισκάρ. Κάτι λένε τά νούμερα αύ
τά γιά τήν κοινωνική βάση τού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος. Κι αύ
τό αποτελεί μιά πρόσθετη, άν ό
χι εγγύηση, ένα πρόσθετο θετικά 
στοιχείο γιά  τήν πολιτική πού έν- 
δεχόμενα θ’ ακολουθήσει τό κόμ
μα αύτό στό μέλλον.

Γιά ποιο λόγο τώρα συμμάχη
σε κυβερνητικά τό Γαλλικό Σοσια
λιστικό Κόμμα μέ τό Κομμουνι
στικό; Ή δική μου άποψη είναι 
πώς ή συμμαχία αύτή δέν είναι 
συγκυριακή. Τό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα έχει συνείδηση τής νίκης 
του. Αλλά ταυτόχρονα έχει συνεί
δηση καί τού πολιτικού βάρους 
τού Κομμουνιστικού Κόμματος, έ
στω κι άν εκφράστηκε μ' ένα 16% 
στις έκλογές. Έ χει συνείδηση τής 
δύναμής του στά συνδικάτα καί 
τού ρόλου τής έργατικής τάξης 
στό νά ξεκινήσει μιά διαδικασία 
στροφής τής Γαλλίας πρός τό 
Σοσιαλισμό. Έ χει συνείδηση τής 
δύναμης τού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος στό χώρο τών σπουδαστών 
καί τής οργανωτικής του υπόστα
σης καί τής ικανότητάς του νά 
κινητοποιεί τ ίς  μάζες.

Οί παράγοντες αύτοί είναι ου
σιαστικοί καί νομίζω ότι τό Σο
σιαλιστικό Κόμμα τούς έλαβε ύ- 
πόψη του. Καί, χωρίς νά θέλω νά 
κάνω τόν προφήτη, νομίζω πώς ή 
κυβερνητική αύτή συμμαχία προ
οιωνίζει μιά μονιμότερη συνεργα
σία. Καί τή δυνατότητα ή λέξη 
«Σοσιαλισμός» ν’ αρχίσει ν' α
ποκτά περιεχόμενο ούσιαστικό —  
σ' άντίθεση μέ τό Σοσιαλισμό 
τής Γερμανικής, ή τής Σουηδικής 
ή τής Α γγλικής Σοσιαλδημοκρα
τίας.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: 'Εγώ  θά ή
θελα νά έπανέλθω στήν προϋπό
θεση πού έθεσε πριν ό Κώστας 
Σημίτης, γ ιά  νά είναι δυνατή ή 
έπιτεύξιμη ή νίκη τής αριστερός: 
Ό τ ι,  δηλαδή, οί συνθήκες είναι 
ευνοϊκότερες όταν τό Σοσιαλιστι
κό Κόμμα είναι ισχυρότερο τού 
Κομμουνιστικού.

Στήν παρατήρηση αύτήν καί 
συμφωνώ καί διαφωνώ. Συμφωνώ, 
βέβαια, μέ τή γενικότερη έννοια 
ότι, όσο πιό κοντά στό «κέντρο» 
βρίσκεται μιά μεγάλη παράταξη, 
τόσο ευκολότερα άγρεύει ψήφους 
άπό τά δεξιά κι άπό τ ' αριστερά 
της έτσι ώστε νά διαιωνίζεται 
στήν έξουσία ή καί νά τήν κατα
κτά. Μέ τήν έννοια αύτή, ή δια
πίστωση είναι αυτονόητη: Πάνω 
σ' αύτή τή βάση κοανούνται καί 
ο ί περισσότερες δικομματικές πο
λιτικές κοινωνίες καί άλληλοδια- 
δέχονται στήν έξουσία τό ένα 
τάλλρ δύο κόμματα μ’ έλάχιστες 
άνάμεσά τους διαφορές.

Έ τ σ ι σχεδόν λειτουργεί ακόμα 
καί στή γερμανική κοινωνία ή ε
ναλλαγή τής Σοσιαλδημοκρατίας 
καί τής Χριστιανοδηιμοκρατίας 
στήν έξουσία, όπως κάί ώς τά τε
λευταία τουλάχιστον χρόνια στήν 
Α γγλ ία  εναλλάσσονταν οί Συντη
ρητικοί μέ τούς Εργατικούς.

Ό σο πιό κοντά βρίσκεται στό 
κέντρο μιά πολιτική, όσο λιγότε
ρο πολωτική είναι, τόσο εύκολότε- 
ρη είναι καί ή πάγια ή περίπου 
πάγια, μονοπώληση ή έναλλαγή 
στήν έξουσία.

Τό πρόβλημα όμως δέν είναι ε
κεί. Τό έρώτημα είναι πώς ε ί
ναι δυνατό νά επιτευχθεί σοσια
λιστική μεταβολή τής κοινωνίας.

σοσιαλιστικός μετασχηματισμός,
όταν θέτει κανείς σάν προαπαιτού- 
μενο οώτού τού μετασχηματισμού: 
1. Τό νά υπάρχουν δυο κόμματα, 
τό σοσιαλιστικό καί τό κομμουνι
στικό καί 2. Ό τ ι θά πρέπει τό 
σοσιαλιστικό νά είναι ισχυρότερο 
τού κομμουνιστικού.

Ή παρατήρηση είναι ίσως εμ
πειρική κι έχει βάση τή Γαλλία. 
Α λλά νομίζω ότι,, μολονότι είναι 
άπόλυτα ορθολογικό αύτό πού έ
γινε στή Γαλλία, μέ κανένα τρόπο 
δέν μπορεί κανείς νά τό γενικεύει.

Τό παράδειγμα τής Ιτα λ ία ς 
πού άντιπαρήλθαμε είναι χαρα
κτηριστικό: Στήν Ιτα λ ία  ή Α 
ριστερά δέν έχει πάρει τήν έξου
σία, άλλά ή πιθανότητα νά τήν 
πάρει σέ σύντομο μάλιστα χρονι
κό διάστημα είναι, πιστεύω, με
γάλη.

Κι έκεί όμως πρέπει νά δούμε 
τ ί είναι τό Κομμουνιστικό Κόμμα 
καί τ ί είναι τό Σοσιαλιστικό Κόμ
μα. Ά λλο τό Κομμουνιστικό Κόμ
μα τής Γαλλίας κι άλλο τής Ι 
ταλίας.

Ό πως άναφέρθηκε καί πριν, τό 
ΚΚ τής Γαλλίας ακολούθησε μιά 
πολιτική αρκετά συμφερτική καί 
άρκετά δογματική, τόσο στό εσω
τερικό μέτωπο, όσο καί στις θέ
σεις του στά διεθνή θέματα, τή 
θέση του άπέναντι στή Σοβιετική 
Ένωση, τή θέση του γ ιά  τό Α 
φγανιστάν, γιά  τήν Πολωνία κ,ά.

Σ τ ά  όπ ο ια  τώρα άνέκροΟσε 
πρύμναν γιά  νά μπει στή Σοσια
λιστική Κυβέρνηση —  γεγονός ευ
οίωνο καί ευχάριστο κατά τή γνώ
μη μου.

Άλλά τό ΚΚ Ιτα λ ία ς , όιντίθε- 
τα μέ τό ΚΚ Γαλλίας, έχει καί 
συμμετοχή έπί πάρα πολλά χρό
νια σέ πολλά έπίπεδα διαχειρι
στικά τής έξουσίας (θέμα γιά  τό 
όποιο μίλησε πριν ό Γιάννης Με- 
ταξάς) καί έκφράζει ένα σοσιαλι
σμό έν τώ γίγνεσθαι, ένα σοσια
λισμό μή̂  δογματικό, ένα σοσια
λισμός πού είναι διαδικασία κι α
νοιχτό έρώτημα καί ανοιχτό πρό
βλημα —  τό ίδιο τό πρόβληιια 
τής Άριστεράς σήμερα στήν Ευ
ρώπη καί σ’ όλο τόν κόσμο.

Στό μέτρο δηλαδή πού ένα 
Κομμουνιστικό Κόμμα άντιμετω- 
π ίζει τό σοσιαλιστικό μετασχημα
τισμό σάν κάτι τό κλειστό, σάν 
ένοι σύστημα δογματικό που άπό 
πριν ξέρει πού πρόκειται νά πάει 
καί ποια είναι τά μοντέλα βάσει 
τών όποιων θά κινηθεί, είναι, φυ
σικά, άδύνατο ν' άποτελέσει πό-

λο έλξης άρκετά ισχυρό ώστε νά , 
κατακτήσει τήν έξουσία —  μόνο J 
του ή σέ συνδυασμό μέ άλλα κόμ- | 
ματα. ν

Ά ν  όμως ένα Κομμουνιστικό ο 
Κόμμα, έχει όπορρίψει μιά σειρά τ 
όιπό δογματικές παρωπίδες καί κ· 
θέτει τό πρόβλημα άκριβώς τής κι 
διαδικασίας σάν πρόβλημα όνοι- ά 
χτό πού πρέπει νά μελετιέται ον- σ 
νεχώς στή βάση, πάνω στις δια- σ 
χειριστικές διαδικασίες, πάνω νι 
στην άρχή μιάς ολοένα ευρύτερης γ 
δημοκρατικοποίησης, χωρίς νά ί- έ 
πι μένει στό εντελώς ξεπερασμένο ο 
πιά μοντέλο τού δημοκρατικού » 
συγκεντρωτισμού —  τότε, δέ βλέ- 1 
πω, γ ιά  ποιό λόγο ένα τέτοιο κόμ. 
μα δέν θά μπορούσε νά συμμετά- 
σχει σάν πρώτο κόμμα σ' ένα συ
νασπισμό τής Αριστερός στήν έ
ξουσία.

Κι έδώ ξαναρχόμαστε στήν Ι
διαιτερότητα τού ΚΚ Γαλλίας: 
Πράγματι ό Μιττεράν τό έβαλε 
στήν Κυβέρνηση, όπως άκριβώς 
είπε προηγούμενα ό Εύτύχης Μπι- 
τσάκης, γ ια τ ί, όσο καί νά 'πεοε 
στις έκλογές, είναι ή πρώτη δύ
ναμη στά συνδικάτα —  καί παρ' 
όλο πού έχει πέσει τό κομμουνι
στικό συνδικόίτο τά τελευταίο 
χρόνια στή Γαλλία, σάν ποσοστό 
εργαζομένων εξακολουθεί νά είναι 
τά ισχυρότερο —  καί ξέρει ό Μπ. 
τεράν πώς, άν έρθει σέ σύγκρουση 
αύτή τή οπιγμή μέ τό ΚΚ καί κυ
ρίως μέ τήν Σ έ Ζέ Τέ (Γενική 
Συνομοσπονδία Ε ργα σ ία ς), θά 
έχει ν' αντιμετωπίσει τεράστια 
κοινωνικά προβλήματα. Όπως 
καί γ ια τ ί, έδώ καί δέκα χρόνια 
έπαγγέλλεται καί δηλώνει ότι, ό 
μετασχηματισμός πρέπει νά γίνε» 
μαζί μέ όλα τά μεγάλα κόμματα 
τής Άριστεράς.

 ̂Άλλά, γιά_ νά τελειώσω τήν πα
ρέμβαση αύτή, δέ νομίζω ότι μπο
ρεί κανείς νά ύποστηρίξει ότι έ
να Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα 
κόμμα πού έχει τόν τίτλο «κομ
μουνιστικό», δέν μπορεί νά παίξει 
πρωτεύοντα ρόλο στό σοσιαλιστι
κά μετασχηματισμό τής κοινωνί
ας, κάτω άπό συνθήκες άλλες άπ' 
αύτές τής Γαλλίας.

Α. I. ΜΕΤΑΞΑΣ: Ουσιαστικά 
δέ βλέπω νά ύπάρχει διαφωνία ά
νάμεσα στάν Τσουκαλά καί στό 
Σημίτη. Ό  Σημίτης άναφέρθηκε 
στό γαλλικό παράδειγμα, όχι σά 
σέ γενική αρχή. Καί σύ, Κων
σταντίνε διευκρίνισες ότι τό 'Ι 
ταλικό Κ.Κ. διαφέρει άπό τό Γαλ
λικά Κ.Κ. κι άε έχουν καί τά δύο 
τόν τίτλο τού Κομμουνιστικού.

Λόγοι γενικότερης κουλτούρας 
οδήγησαν στήν αναγνώριση 
τής συμβολής τού Κ.Κ. στή νίκη...

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Νά διακό- 
ψω μιά στιγμή; 'Εκείνο πού ξε
χύσαμε νά τονίσουμε είναι ότι, 
στή Γαλλία, όπως καί στις πε
ρισσότερες μεγάλες εύρωπαϊκές 
χώρες, έχουμε τ ίς  τελευταίες δυό 
δεκαετίες μιά σειρά όιπό ουσια
στικούς κοινωνικούς καί ταξικούς 
μετασχηματισμούς: Ή εργατική 
τάξη, όσο κι άν είναι Ισχυρή, α
ποτελεί π ιά  λιγότερο άπ’ τό μισό 
τού ενεργού πληθυσμού.

Έ χει κλιμακωθεί εσωτερικά, έ
χει κοπεί σέ διάφορα υποσύνολα, 
πού δέν μπορούν νά λειτουργή
σουν, ούτε πολιτικά, ούτε ιδεολο
γικοί, όπως λειτουργούσε μιά αρ
ραγής πολιτική εργατική τάξη 
παλιότερα.

Δηλαδή, έχουμε μιά σειρά άπό 
μετασχηματισμούς τού ώριμου κα
πιταλισμού, πού καθιστούν ώς έ
να βαθμό τ ίς  δομές τ ις  κομματι
κές καί τ ις  πολιτικές τού δημο
κρατικού συγκεντρωτισμού, αρχα
ϊκές καί άλυσιτελείς ώστε νά κα
ταστήσουν δυνατή μιά πολιτική 
οργάνωση μεγάλων πλειοψηφιών 
σ' αύτή τή βάση.

Α. I. ΜΕΤΑΞΑΣ: Οάθελα νά 
παρατηρήσω σ' αύτό πού είπες 
πριν —  ότι ό Μιττερόεν έβαλε 
τούς Κομμουνιστές στήν κυβέρνη
ση καί γ ιά  νά μήν έχει αντιμέτω
πη τή δράση τού μεγάλου Γαλλι
κού Συνδικόπου άπέξω —  άλλά 
καί, πιστεύω, γιά  νά έχει συμμέ
τοχους τούς Κομμουνιστές στήν 
άσκηση τής έξουσίας, στις εύθύ- 
νες άπό μέσα.

Γ ια τί, άν προκόψει αργότερα 
μιά πιθανή διαφωνία άνάμεσά 
τους, θά είναι πολύ λεπτός καί 
δύσκολος ό καταλογισμός πολιτι
κής ευθύνης πιού θά συνεπάγονταν 
τερόκττιο εκλογικό κόστος μελλον
τικά.

Παράλληλα, συμφωνώ μέ την κ. 
Μπιτσάκη ότι, λόγοι γενικότερης 
κουλτούρας, φιλοσοφίας τής γαλ
λικής κοινωνίας, οδηγούν οπήν α
ναγνώριση τής συμβολής τών Κομ 
μουνιστών στή νίκη τού Μιττεράν. 
Διαβάζουμε έτσι δηλώσεις τού 
πρωθυπουργού πού λέει ότι ή δη
μοκρατία είναι υπόθεση όλων. 'Η 
τού Ροκάρ πού λέει ότι, στή Γαλ
λία, δέν υπάρχουν μόνο σοσιαλι
στές. Κι ό ίδιος ό Μιττεράν δη
λώνει στό πρώτο Υπουργικό 
Συμβούλιο ότι, όλοι όσοι συμμε
τείχαν στην Άλλαγή ποέπει ν' αν
τιπροσωπεύονται. 'Υπάρχει δηλα
δή καί μιά πλευρά ιστορικής δι
καιοσύνης...

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Καί ιστορι
κής ήθικής...

Α. I. ΜΕΤΑΞΑΣ: Ναι, καί πο
λιτικής ήθικής. Συμπυκνώνοντας, 
μπορούμε νά πούμε ότι ή συμμε

τοχή τών Κομμουνιστών στή γαλ
λική σοσιαλιστική κυβέρνηση οφεί
λεται καί σέ λόγους τακτικής, α
πόλυτα παραδεκτούς, ώστε νά 
μπορέσει νά κυβερνήσει, άλλά καί 
σέ λόγους ιδεολογικής ευθύτητας.

Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Νά συμπλη
ρώσω κάτι στό θέμα πού άνοιξε ό 
κ. Σημίτης: Τονίστηκαν έδώ ιδ ι
αίτερα οί διαφορές άνάμεσα ατό 
'Ιταλικό καί στά Γαλλικό Κομ
μουνιστικό Κόμμα. Ό τ ι υπάρ
χουν διαφορές άνάμεσά τους είναι 
γνωστό. Διαφορές τακτικής κλπ. 
πού δέν είναι ώρα νά τ ις  αξιολο
γήσουμε. Άλλά καί τά δύο κόμ
ματα έχουν κοινή θεωρητική βά
ση, τό Μαρξισμό, καί ένα κοινό 
στόχο, τήν κοινωνικοποίηση τών 
μέσων παραγωγής, δηλαδή τή δη
μιουργία τής Σοσιαλιστικής Κοι
νωνίας.

Μέ κανένα τρόπο όμως δέ δέ
χομαι ότι οί διαφορές τους είναι 
τέτοιες ώστε νά προσδιορίζουν 
τού ένός τή δυνατότητα νά σχη
ματίσει μιά κυβέρνηση άριστε
ράς, όντας πρώτο κόμμα, ένώ γιά 
τό άλλο μιά τέτοια δυνατότητα 
θ' αποκλειόταν. Πιστεύω πώς έ
χουμε νά κάνουμε μέ δύο κόμμα
τα ριζωμένα στις μάζες, στούς 
δήμους καί στά συνδικάτα —  με
τέχουν δηλαδή καί τά δύο, καί 
τά ιταλικό καί τά γαλλικά, σ' έ
να είδος εξουσίας.

Τό ιταλικά είναι περισσότερο 
ριζωμένο στούς δήμους καί στά 
συνδικάτα, άλλά καί τό γαλλικό 
έχει τεράστια πείρα, ιστορία καί 
δύναμη καί, αύτή είναι ούσιαστι- 
κά ή α ίτια  γιά τήν όποια σήμε
ρα μετέχει^ στήν κυβέρνηση.

Κινδυνεύουμε όμως, φοβάμαι, 
νά πέσουμε στή λεπτομέρεια, ένώ 
θ’ άξιζε νά προχωρήσουμε σέ μία 
γενικότερη θεώρηση:

Πριν έναν αιώνα περίπου ό 
Μάρξ καί ό Έγκελς πρόβλεπαν 
ότι ό σοσιαλισμός θ' αρχίσει 
πρώτα άπό τ ίς  αναπτυγμένες χώ
ρε;, όπως ή Γερμανία, ή Α γγλία . 
Πράγμα πού δέν έγινε. Ό  Λένιν, 
συγκεκριμενοποιώντας περισσότε
ρο τή μαρξιστική θεωοία καί το
νίζοντας ότι οί αντιθέσεις στήν 
ιστορία δέ λειτουργούν ποτέ γυ
μνές άλλά σάν πλέγματα άντιθέ- 
σεων, διατύπωσε τή θεωρία τού 
«αδύνατο κρίκου». Καί πραγμα
τικά, όητοδείχτηκε ότι ήταν ρεα
λιστής, Οί χώρες όπου σήμερα 
έπικρόπησε μέ επανάσταση ή μέ 
άλλο τρόπο ό σοσιαλισμός, ήταν 
κατά κανόνα χώρες υπανάπτυ
κτες.

Μήπως λοιπόν σήμερα άρχίζει 
νά σημαίνει ή ώρα τών άναπτυ- 
γμένων χωρών τού καπιταλισμού; 
Μήπως δηλαδή, ύστερα άπό ένα 
ιστορικό λάπσους πού κρόπησε

«



πάνω από έναν αιώνα, ξαναγ ορί
ζουμε στή θέση τού Μάρξ, ότι, 
ή άντίθεση τών παραγωγικών δυ
νάμεων πιρός τ ις  παραγωγικές 
σχέσεις στόν άναπτυγμένο καπι
ταλισμό, μιά αντίθεση όχι άπλοίγ 
κή —  οπτό δώ οί έργάτες,_ οπτό 
κεί οί καπιταλιστές —  άλλά μιά 
άντίθεση πολύμορφη πού διαμε
σολα βείτε οπτό μία σειρά σχέ
σεις μέσα στις σύγχρονες κοι
νωνίες, θά οδηγήσει μέ καινούρ
γιες μορφές, στην κατάκτπση τής 
εξουσίας άπό την άοιστεοά καί 
στή διαμόρφωση σοσιαλιστικών 
κοινωνιών στις άνατηυγμένες κα
πιταλιστικές χώρες;

Ίσως, πραγματικά, ότεως εϊ-

ιτα καί στήν άρχή μπορούμε γ ι’
αυτό νά 'μαστέ αισιόδοξοι πώς 
κάτι καινούργιο αρχίζει μέ^ τό 
σημερινό γαλλικό πείραμα σ’ ο
λόκληρη τήν Ευρώπη.

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Στό θέμα συ
σχετισμός δυνάμεων σοσιαλιστι
κού καί κομμουνιστικού κόμμα
τος, θά ήθελα νά προσθέσω τήν 
εμπειρία τής δικής μας χώρας:

Ό πως ξέρουμε, ή κομμουνι
στική άριστερά ήταν, μέχρι τά 
1974, τό μόνο κόμμα τής άρι- 
στεράς, καί γ ι' αύτό ακριβώς υ
πήρχε στήν 'Ελλάδα μετωπική άν- 
τίθεση άνάμεσα στήν άριστερά 
καί στόν υπόλοιπο πολιτικό χώ
ρο.

θ ά  παρθούν μέτρα, σίγουρα, 
άλλά οπωσδήποτε ριζοσπαστικές 
ά λλα γές δέ θά γίνουν αύριο...

κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Στό πρώτο 
θέμα «συσχετισμός, δύναμις Σο
σιαλιστικού καί Κομμουνιστικού 
Κόμματος», έγώ θέλω νά  ̂προ
σθέσω τήν έμπειρική παρατήρηση 
τής χώρας μας. Όπως ξέρουμε, 
ή Κομμουνιστική 'Αριστερά, ήταν 
μέχρι τό 1974 τό μόνο κόμμα τής 
Άριστεράς, καί γ ι' αύτό ακριβώς 
ύπήρχε στήν 'Ελλάδα μία μετω
πική άντίθεση άνάμεσα στήν ’Α
ριστερά καί στόφ ύπόλοιπο πολι
τικό χώρο.

'Από τή σ τ ιγ ιή  πού δημιουρ- 
γήθηκε ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα, 
καί τό Σοσιαλιστικό αύτό Κόμ
μα άναδείχτηκε στήν 'Ελλάδα σέ 
πρώτη δύναμη τής άριστεράς, δη- 
μιουργήθηκε μία δυναμική άλλα- 
γής. Νομίζω τά ελληνικό παράδει 
γμα δείχνει καλά, πώς μπορεί νά 
λειτουργήσει σ’ ¿να χώρο, σ' ένα 
σύστημα πολιτικό όπως αύτό πού 
έχουν οί χώρες τής Δυτικής Εύ- 
ρώπης, ή ύπαρξι ένός Σοσιαλι
στικού Κόμματος.

Όσον άφορά τή συμμετοχή 
τών Κομμουνιστών στήν Κυβέρνη
ση τής Γαλλίας σήμερα, συμφω
νώ ότι, τό Κομμουνιστικό Κόμμα 
έχει ένα πολιτικό βάρος καί ότι 
ό Μιττεράν, οί Γάλλοι ήγέτες ά- 
ποφάσισαν νά συμμετάσχει τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα στήν Κυ
βέρνηση, γιατί θέλουν ν' άξιοποι- 
ήσουν τό πολιτικό του βάρος στό 
πρόγραμμα *ής άλλαγής τά ό
ποιο θ' άκολίυθήσουν.

Θά ήταν όμως ίσως κάπως ά- 
πλουστευμένο τά συμπέρασμα, 
άπ' αύτό τό γεγονός, ότι τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα είναι άπαραί- 
τητο γιά όποιαδήποτε άλλαγή. 
Γιατί θά¥ μπορούσαμε νά θέσου
με καί τό άντίστροφο έρώτημα:
Γιατί δέν άρνήθηκαν νά συμμετά- 
σχουν οί Κομιουνιστές στήν Κυ
βέρνηση, έφόσ*ν τόσον καιρό πριν 
άπό τ ις  εκλογές είχαν πει ότι τά 
Σοσιαλιστικά Κόμμα είναι ρεφορ
μιστικός δέν ίά κάνει έθνικοποιή- 
σεις, δέ θά πραγματοποιήσει τά 
όσα έπαγγέλλ'.ται;

Νομίζω τό τράβλημα θά τό θέ
ταμε σωστότερα άν λέγαμε ότι, 
τό ΚομμουνίΓΠκό Κόμμα στή 
Γαλλία, έκπρατωπούσε γιά  πάρα 
πολλά χρόνια καί έκπροσωπεί έ
ναν ολόκληρο κοινωνικό χώρο, κυ
ρίως έργαζόμινους, πού βρίσκον
ταν έξω άπό τις διαδικασίες γιά 
τη λήψη αποφάσεων, πολιτικές, 
οικονομικές κίπ.

Δηλαδή, ά κοινωνικός χώρος, 
πού έκπροσωτούσαν οί Κομμου
νιστές ήταν έ?ω άπό τή λειτουρ
γία  τής κοινωνίας σ' ορισμένο 
μέτρο. Καί ακριβώς, ήταν άναγ- 
καίο νά ένταχθεί ό χώρος αύτός 
καί ή άπόψαση τού Γαλλικού Κόμ
ματος νόι έντάξιι τούς Κομμου
νιστές, είναι άτόφαςτη πού προ
κύπτει άπό μία πολιτική συσπεί
ρωση καί έκ νέου διαμόρφωση 
τού χώρου τής Άριστεράς.

Καί γ ι' αύτό όκριβώς, δέν μπο
ρούσαν ν' άρνηθχύν καί οί Κομ
μουνιστές νά συιμετάσχουν: 'Αν
τιμέτωποι ιιέ μίχ τέτοια πολιτι
κή, δέν θά μποριόσαν νά συγκρα
τήσουν τ ις  μάζ:ς, πού τούς ά- 
κολουθούσαν μέχ>ι σήμερα.

Δέν είναι μονόπλευρο τό θέμα
—  γ ια τί τά άπιφάσισαν οί Σο
σιαλιστές; —  έλλά έρχεται καί 
άπό τήν μεριά τόν Κομμουνιστών
—  γ ια τί οί Κομουνιστές πιστεύ
ουν σ' αύτή τήν συγκυρία; Δέν 
είχαν άλλη δυνα'ότητα.

Τώρα, στό τρτο  θέμα, πού έ
θιξε ό κ. Μπιτοάκης, «τ ί είναι 
Σοσιαλισμός, πος έγινε»: Αύτό 
είναι ένα θέμα τάρα πολύ γενι
κό καί ύπάρχει ί κίνδυνος νά ξε- 
φύγουμε σέ κάποια θεωρητικολο
γία , γ ια τί βέβαα φαντάζομαι ν' 
άσπαζόμαστε όλοι τ ις  ίδ ιες άπό- 
ψεις περί σοσιαλισμού. Συμφωνώ 
όμως, ότι ακριβός οί συγκυρίες 
είναι τέτοιες σήιερα στήν Ευρώ
πη, ώστε ύπάρχιυν οί δυνατότη
τες γιά νέους, ότως άνέφερα καί 
πιό πριν, πειρεματισμούς. καί 
γ ιά  άνοιγμα ένόι νέου δρόμου.

A. I. ΜΕΤΑΞλΣ: ' Ηθελα γιά 
λίγο νά σταθούιε σ’ ένα σημείο 
κρίσιμο, πού ίεως παρουσίαζε 
καί ειδικότερο ένόιαφέρον γ ιά  τήν 
'Ελλάδα: Τό ότ, σχηματίστηκε 
στή Γαλλία κυβέρνηση μέ τή συμ
μετοχή κομμουνιστών δέν είναι ύ- 
ποχρεωτικά άναταραράξιμο καί 
στον έλληνικά χόρο γιά νά έξα- 
σφαλιστεί ό,τι έίασφαλίστηκε στή 
Γαλλία. Κάθε τ.πος έχει τή δι
κή του κοινωνικέ, ιστορική, οικο
νομική καί άκόμχ ψυχολογικήν ι
διαιτερότητα, πιύ οδηγεί σέ κα

τευθύνσεις καί διαμορφώσεις οί 
όποιες άκριβώς άντιοτοιχούν.

Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Πολύ σωστά. 
Ή ιστορία κάθε φορά έκδηλώνεται 
μέ τ ις  ιδιομορφίες τού χώρου 
στόν όποιον έκδηλώνεται, δέν έ- 
παναλαμβάνεται καί δέ νομίζω ό
τ ι μπορούμε νά γενικεύσουμε τό 
παράδειγμα τής Γαλλίας, ή ένδε- 
χόμενα μεθαύριο τής 'Ιταλίας, 
στην Ελλάδα.

Καί, νά μήν ξεχνάμε ότι, άν 
σήμερα υπάρχει σάν πρώτη πολι
τική δύναμη στό χώρο τής άντι- 
πολίτευσης ένα σοσιαλιστικό κόμ
μα, αύτό δέν οφείλεται σέ κάποια 
γενική νομοτέλεια, άλλά, σέ με
γάλο βαθμό, στις ιδιομορφίες τής 
έλληνικής κοινωνίας, πού κύριο 
στοιχείο τους ήταν ότι, έπί 30 
χρόνια έπικρατούσε τρομοκρατία 
— κι όχι άπλή τρομοκρατία—  σέ 
βάρος τής παραδοσιακής άριστε
ράς.

'Ας μήν τά ξεχνάμε αύτά τά 
πράγματα, γ ια τί είναι σά νά ξε
χνάμε τήν ιστορία τού τόπου μας, 
πού τή ζήσαμε.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: 'Ας ξανάρ- 
θουμε μιά στιγμή στό πρόβλημα 
τού Γαλλικού Κ.Κ.: Έ γ ιν ε  άνα- 
Φορά στόν «ένωτικά» χαρακτήρα 
του. Θά έλεγα άτι, παρ’ όλη τήν 
έμφανιζόμενη διαδικασία έκδημο- 
κρατισμού τά τελευταία οκτώ χρό
νια, άπό ένα σημείο καί πέρα έ
κανε στροφή 180 μοιρών, άο,χισε 
νά διαγράψει όλους όσους διαφω
νούσαν. άρχισε νά ψαρεύει ψήφους 
στά θολά νερά, κάνοντας μιά σει
ρά άπό βασικά λάθη τακτικής ό
πως φάνηκε έκ τών ύστερων, μέ 
σκοπό νά κολακεύσει μιά αμφίβο
λης σημασίας μικροαστική πελα
τεία, άρχισε ένα μικροαστικό ρα
τσιστικό λόγο, είχαμε φαινόμενα 
έπιθέσεων κομμουνιστών στή Γαλ
λία έναντϊον ξένων έργατών, γκρέ
μισαν μιά μεγάλη έργατική πολυ
κατοικία μέ σύνθημα ότι «δέ θέ
λουμε στό Ύβρύ ξένους έργάτες, 
δέν τούς θέλουν οί Γάλλοι έργά
τες». Τά Γαλλικό Κ.Κ. θεωρούσε 
τούς οπαδούς του πολύ πιό άντι- 
δραστικούς καί μικροαστούς άπ’ 
ό,τι ήταν στήν πραγματικότητα.

Καί κυρίως, μέ τήν έγκατάλει- 
ψη τού Κοινού Προγράμματος,_ οί 
άντιστάσεις, τόσο στή βάση, όσο 
καί στά στελέχη ήταν τέτοιες, 
ώστε δέν ήταν εύκολο τό κόμμα ν' 
άνταπεξέλθει καί είχαμε μιά σει
ρά άπό διαγραφές.

Ά πό τήν άλλη μεριά, άν πά
ρουμε ύπόψη μας τ ις  μεγάλες άλ
λαγές καί τ ις  σφοδρότατες έπι- 
θέσεις τών Κομμουνιστών εναντί
ον τών Σοσιαλιστών, πού κράτη
σαν τρία χρόνια, μπορούμε νά ύ- 
ποθέσουμε, ότι όπως είναι σήμε
ρα τό Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλ
λίας θά ήταν πραγματικά άδύνα- 
τον γιά τούς Σοσιαλιστές, νά έ- 
φσρμόσου,ν τό δικό τους πρόγραμ 
μα άν δέν είχαν αύτόνομη έξου- 
σία. Δηλαδή, ώς ένα βαθμό νο
μίζω άτι είναι μία εύτυχής συγ
κυρία — παρ' όλο πού τελικά εί
ναι δυστύχημα ιστορικό, τό γεγο
νός όχι μακροπρόθεσμα ένα Κομ
μουνιστικό Κόμμα άποψιλώνεται 
άπό τή βάση του—  στήν συγκε
κριμένη συγκυρία, νομίζω άτι ε ί
ναι εύτύχημα, γ ια τί άπό τή μιά 
μεριά θά δώσει τήν εύκαιρία στά 
Σοσιαλισμό, στό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα νά έφαρμόσει τήν πολιτι
κή του καί άπό τήν άλλη μεριά, 
θά δώσει άφορμή σέ έσωτερικούς 
μετασχη,ματισμούς τού Κομμουνι
στικού Κόμματος Γαλλίας.

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: 'Αφού προχώρη- 
άες σέ τέτοια άνάλυση, νομίζω, 
Κωνσταντίνε, θά έπρεπε νά τήν 
ολοκληρώσεις δίνοντας τήν άπο
ψή σου γιά  τό τ ί έκανε τούς Γάλ
λους Κομμουνιστές, τά 1977 νά 
σπάσουν τή συνεργασία τους μέ 
τούς Σοσιαλιστές καί ν' άρνηθούν 
τά Κοινό Πρόγραμμα μέ αποτέ
λεσμα τήν άποτυχία τής άοιστε- 
ράς στις έκλογές τού 1978.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Θά προσπα
θήσω ν' άπαντήσω. Πρώτα - πρώτα 
ένα άπό τά στοιχεία τού Κ.Κ. 
Γαλλίας, όπως λειτουργεί έδώ 
καί πάρα - πολλά χρόνια, είναι ό 
πέπλος τού μυστηρίου πίσω άπό 
τόν όποιον κρύβονται οί έσωτερι- 
κές διεργασίες. Ποτέ δέν ύπάο- 
χσυν δημοσιογραφικές πληροφορί
ες γιά τό τ ί γίνεται μέσα στήν 
Κεντρική Επιτροπή καί μέσα στό 
Πολιτικό Γ ραφείο. Αύτό δέν συμ
βαίνει μόνο στό Γαλλικό Κ.Κ., 
άλλά είναι ένα άπό τά μεγάλα έ-



την Ευρώπη, αύτό δέν έρχεται σ  
αντίφαση μέ τήν πάγια πολιτική 
καί τού Γαλλικού Κόμματος καί 
τής Σοβιετικής Κυβέρνησης  ̂γιά 
μείωση τών έξοπλισμών, πού θά 
όδηιγήαει ενδεχόμενα σ' ένα μερι
κό, αργότερα, πράγμα πού βέβαια 
τό ευχόμαστε αλλά δέν τό έλπί- 
ζουμε, σ’ ένα γενικό καί πλήρη α
φοπλισμό. Μπαίνει μέσα σ’ αυτή 
τήν προοπτική.

Τώρα, νά πούμε ότι αύτό απο
τελεί στροφή, εγώ τό βρίσκω ύ- 
περβολικό. Τούτη τή στιγμή τονί
στηκε τό πρόβλημα τών σοβιετι
κών πυραύλων, αλλά τονίστηκε σε 
συνάρτηση μέ τούς αμερικανικούς 
πυραύλους καί μέ τό γενικότερο 
πρόβλημα. Ό ταν λέμε, καί άπό 
δώ καί άπό έκεί νά φύγουν οι πύ
ραυλοι, καί άπό δώ καί άπό εκεί 
νά διαλυθούν οί στρατιωτικοί συ
νασπισμοί, δέν λέμε τίποτε και
νούργιο, οί κομμουνιστές πάντα 
τό λέγανε αύτό καί τό ξέρεις πο
λύ καλά.

Α. I. ΜΕΤΞΑΣ: Ά π ’ όλα όσα 
κουβεντιάσαμε απόψε, μπορώ νά 
πώ ότι είδα νά φωτίζονται σωστά 
μερικές σκέψεις πού τ ις  έκανα 
σάν άπλές υποθέσεις: 'Αλλες άπ’ 
αυτές είδα ν’ άπορρίπονται κι άλ
λες νά έπαληθεύονται —  κάτι πο
λύ θετικό όταν βγαίνει άπό συζή
τηση.

Τό κυριότερο συμπέρασμά μου 
είναι ότι, ή νίκη τού Γαλλικού Σο
σιαλιστικού Κόμματος, πού ποτέ 
δέν τήν είδα άνεξάρτητη άπό τήν 
κοινωνική δυναμική, μάς οδηγεί 
στην πεποίθηση ότι είναι δυνατή 
μιά νίκη τής 'Αριστερός γενικό
τερα —- καί στό σημείο αύτό θά 
συμφωνήσω μ' αυτό πού είχε δια
τυπώσει ό Κώστας ό Σημίτης πιό 
πριν.

_ Είναι δηλαδή δυνατή μιά νίκη 
τής 'Αριστερός, βασισμένη, όχι 
μονο στα κομμάτια τής κοινωνίας 
πού έχουν αύτή τήν τοποθέτηση, 
άλλά καί σέ άλλα μέλη της, πού 
μπορεί νά μήν ανήκουν στήν 'Α
ριστερά : Γιατ ί ή άλλαγή, ή ευτυ
χία μιάς κοινωνίας είναι ύπόθεση 
πού άψορά όλους. Κι όταν υπάρ
χει ένα σοσιαλιστικό κίνημα πού 
μπορεί νά έκφράσει τήν άλλαγή 
ουτή, χωρίς νά φοβίζει άπό τή 
μιά μεριά κι άπό τήν άλλη νά έγ-)ί 
γυάται τ ις  άλλαγές πού μιά κοι
νωνία μπορεί νά άποδεχτεί, τότε, 
είναι δέϋατόν νά κερδίσει τή νίκη.:'

Κ. ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Τελειώνοντας έ- 
γώ θά ήθελα να θέσω ένα έρώτη- 
μα_ πού συμπληρώνει τήν προη
γούμενη συζήτηση: Ποιά θά είναι 
ή πορεία στή Γαλλία άπό δώ καί 
πέρα;

Ίσως πολλοί πιστεύουν ότι, α
φού σχηματίστηκε κυβέρνηση τής 
Άριστεράς, αύριο κιόλας θά γ ί
νουν άλλαγές ριζοσπαστικές, θ’ 
αλλάξει ή μορφή τής Γαλλίας.

Αύτό είναι κάτι πού σίγουρα 
δέν μπορεί νά συμβεί άμεσα, ή 
σοσιαλιστική άλλαγή δέ γίνεται 
μέσα σέ τόσο βραχύ χρόνο. Πι
στεύω ώστόσο ότι θά παρθούν 
πολλά μέτρα, όπως ήδη έχουν παρ- 
θεί, γιά^ τήν άποκατάσταση τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης καί μέτρα 
πού θ αλλάξουν τό γενικό κλίμα 
στή^ σχέση τού κράτους καί τού 
πολίτη.  ̂Που θά προωθήσουν, δη- 
>αδή, τήν κατάργηση τού αύταρ- 
χισμου, θά προωθήσουν τήν άπσ- 
κεντρωση. Ταυτόχρονα όμως θ’ αρ
χίσει καί μιά πορεία συνειδητό 
ποίησης καί μελέτης τών προβ>· 
ματων, καθορισμού τών δυνατοτ·’ 
των άλλαγής κατά στάδια.

Η πορεία, δηλαδή πού θ’ άρχί- 
σει ή γαλλική κυβέρνηση γ ιά  τήν 
πραγματοποίηση τού προγράμμα
τος της είναι μιά πορεία μακρό.

Αύτό πρέπει νά τό συνειδητο
ποιήσουμε, γ ιά  νά μήν έχουμε ά- 
πογοητεύσεις. θά  υπάρξουν βήμα
τα^ μπροστά, άλλά καί δυσκολίες 
καί αντιξοότητες, σημασία πάν- 
τως εχει ότι τά πρώτα αυτά βή
ματα έχουν κιόλας γ ίνει.



Ισως, ή χρονολογία τού 1981 
νά έχ ε ι στο μέλλον αντίστοιχη 
σημασία μέ τού 1917.

Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ: Συμφωνώ ό
τ ι δέν πρέπει νά έχουμε αυταπά
τες, όσον άφορά τ ις  δυσκολίες τού 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού 
τής Γαλλίας σήμερα, ή οποιοσδή
ποτε άλλη χώρας, όπου ένδεχομέ- 
νως μεθαύριο θ' άρχίσει μιά άνά- 
λογη διαδικασία. I

Μπορούμε νά πούμε ώστόσο 
ότι ή Ευρώπη άοχίζει νά μπαί- 
νει σέ μία νέα εποχή. Δέν είναι 
ούτοπία. άν υποστηρίξουμε ότι 
οί άντιθέσεις τού ώριμου καπι
ταλισμού στήν Εύοώπη ώθούνται 
έξ άντικει μένου στί>ν άνόιγκη 
Υΐά μία σοσιαλιστική αναμόρφω
ση αύτών τών κοινωνιών. Τώοα 
άκοιβώς ό χαρακτήρας τών άλ- 
λανών καί τών άντιθέσεων τών 
τελευταίων έτών δείχνουν ότι ή 
υπόθεση τού σοσιαλιστικού με
τασχηματισμού, είναι ύπόθεση ό
λων τών δημοκρατικών καί άχτι- 
καπιταλιστικών δυνάμεων. Ά οα. 
στά παραδοσιακά κόμματα τής 
Αριστερός, τίθενται νέα ποο- 

βλήματα στρατηγικής καί ένότη- 
τας_ τών άντικεφαλαιοκοατικών 
δυνάμεων.

Αύτό ακριβώς δείχνει, ότι ό 
Σοσιαλισμός δέν μπορεί νά νοη
θεί έξω άπό τήν μαρξιστική θεω
ρία καί νωρίς τή συμμετοχή κομ
μάτων πού έχουν μία τεράστια 
πείρα  ̂ πολιτική, δύναμη μέσα 
στήν^ έργατική^ τάξη, πού είναι 
ό κύριος φορέας τής άλλαγής, 
οήτε χωρίς αύτά, ούτε έναντι ον 
αύτών τών κομμάτων.

Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Αίγα πρά
γματα, έχω νά προσθέσω καί έ- 
γώ. Συμφωνώ άπόλυτα γιά  τήν 
τεράστια σημασία, τό είπαμε 
πολλές φορές, τής νίκης τών Σο
σιαλιστών στις έκλογές. Τό 
Στοίχημα, βέβαια, δέν έχει ά- 
κόμη κερδηθεϊ, άν ι ιδηθεί, ίσως 
ή χρονολογία τού 1981 νά έχει 
άντίστοιχη στό μέλλον σημα
σία, μ' ό,τι είχε ή χρονολογία 
τού 1917:

Γιά πρώτη φορά άπό τότε I-
ξαπολύονται διαδικασίες, πο4 
μπορεί ν' άποβούν κοσμοϊστο- 
ρικές.

Τώρα, τ ί θά κάνει τό Σοσια
λιστικό Κόμμα; Ήδη έχει κ *. 
νει πάρα πολλά πράγματα. Μέ
σα σέ δύο μήνες έχει κιόλας α
νοίξει τήν κουβέντα γιά  τό 3 δώ
ρο τής έργασίας μέσα στήν έ- 
βδομάδα, έχει άνεβάσει σημαντι
κά τόν έλάχιστο μισθό, έχει άρ- 
χίσει ή διαδικασία τής μείωσης 
τής ψαλίδας τών μισθών στά δη
μόσιο τομέα, έχει έπιβάλει ήδη 
ύψηλούς φόρους στά ύψηλά εισο
δήματα. Καί, γιά νά πούμε καί 
κάτι τό συμβολικό, έχει φτιάξει 
δύο ύπουργεία, πού δείχνουν α
κριβώς πόσο δΐι πορετική είναι 
ή άντιμετώπισή του, ώς πρός τό 
τ ί είναι πολιτικά. Δηλαδή, έχει 
φτιάξει ένα 'Υπουργείο 'Εσωτε
ρικών πού λέγεται καί 'Υπουρ
γείο 'Αποκέντρωσης, δηλαδή, θέ
λει νά φτιάξει νέους μηχανισμούς 
συμμετοχής αυτοδιαχείρισης.

Καί άκόμα περισσότερο ίσως 
συμβολικά, έχει φτιάξει <ένα υ
πουργείο πού λέγεται Υπουρ
γείο ’Ελευθέρου Χρόνου. Αύτό έ
χει σημασία νά καταλάβει όλος 
ό κόσμος, ότι ή πολιτική δέν ε ί
ναι μόνο ή πολιτική μέ τήν^ πα
ραδοσιακή έννοια, κομματική ά
σκηση τής έξουσίας. Πολιτική ε ί
ναι ή άνθρώπινη ζωή σ' όλα τά 
έπίπεδα. Πολιτική είναι ό έλεύ- 
θερος χρόνος, πολιτική είναι ό 
πολιτιστικός καί εκπαιδευτικός 
μετασχηματισμός τού άνθρώπου, 
πολιτική είναι οτιδήποτε κάνουν 
όλοι οι άνθρωποι μαζί, καί μέ 
τήν έννοια αύτή νομίζω ότι μπο
ρούμε νά έλπίζουμε, πώς ακρι
βώς ή χροονλονία αύτή θ' άπο- 
τελέσει σταθμά στήν ιστορία 
τήν μεταπολεμική τής Εύρώ- 
πης.


