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ΠΡΟ Λ ΟΓΟΣ ΤΟ Υ ΜΕΤΑ ΦΡΑ ΣΤΗ

Το έργο αυτό αποτελείται από μια σειρά άρθρα πού ή Ρ. Α.

δημοσίευσε στη Νευε Ζείΐ από το 1899 μέχρι το 1902.
Πρόκειται για τη περίοδο οπού στην Ευρώπη πρωτοεμφανί-

στηκαν ιστορικά οϊ πρώτες όππορτουνιστικές καί ρεφορμι-

στικές τάσεις στους κόλπους των σοσιαλιστικών κομμάτων.
Παράλληλα για πρώτη φορά εμφανίζεται τόσο στη θεωρία όσο

καί στη πράξη το ζήτημα του κατά πόσον ένας σοσιαλιστής

επιτρέπεται να συμμετάσχει σε μια αστική κυβέρνηση. Το

ρεφορμιστικό φαινόμενο φανερώθηκε μ ' δλη του τη διαύγεια
πρώτα - πρώτα στη Γαλλία. ΎΗταν ή πρώτη φορά πού ένα

σοσιαλιστικό κόμμα συμμετείχε για τρία ολόκληρα χρόνια σε
μια αστική κυβέρνηση. Οϊ αριστερές πτέρυγες όλων των

σοσιαλιστικών κομμάτων της εποχής αντέδρασαν με οξύτητα.

Ό Λένιν απ ' τη Γερμανία οπού βρισκόντανε τότε, καταδικά-

ζι;ι την είσοδο του σοσιαλιστή ΜίΠεΓαηά στη κυβέρνηση ενώ

ταυτόχρονα μαστιγώνει με τα άρθρα του τους γερμανούς

1>ι:βιζιονιστές Μπερστάϊν καί Υοΐΐηι&η, πού υποστήριζαν την
ιΊπουργοποίηση των σοσιαλιστών. Ή Λούξεμπουργκ παρακο-

λουΟίΊ από κοντά την εξέλιξη της γαλλικής πολιτικής, καί

δημοσιεύει μια σειρά άρθρα σε γαλλικές καί γερμανικές
εφημερίδες κριτικάροντας το ρεφορμιστικό πείραμα.

Ί'ό Ι'διο ό 1^ίίΐΓ§ιιε καί ό Υαϋίαπΐ στη Γαλλία παλεύουν

οιη' μειοψηφία ενάντια στον εκφυλισμό του σοσιαλιστικού

ΚόΐΙΙίΟ,ΤΟζ.



ΣΓΟ περίφημο έργο του «Τί να κάνουμε» ό Λένιν γράφει:

·· Σι': π συνίσταται ή «νέα τάση» πού κριτικάρει τον παλιό
-Δογματικό»· μαρξισμό, είναι κάτι πού ό Βεπίδίείη το είπε καί
ο ΜΗΙιταικΙ το έδειξε με μια αξιοσημείωτη σαφήνεια.

« Πραγματικά, αν ή σοσιαλδημοκρατία δεν είναι παρά ένα

κόμμα μεταρρυθμίσεων καί τότε πρέπει να έχει το θάρρος να

το πα ανοιχτά, τότε ένας σοσιαλιστής όχι μόνο έχει δικαίωμα
να μπει σε μια αστική κυβέρνηση αλλά πρέπει καί να

προσπαθήσει γι' αυτό.
«Γιατί να μη πάρει προσωπικά μέρος ακόμα καί στην

υποδοχή του Τσάρου;»
Λίγο αργότερα ό Λένιν ορίζει τον Μιλλεραντισμό ως έξης:

«ή πιο σπουδαία εμπειρία σ' ότι άφορα την εφαρμογή της

πολιτικής ταχτικής του ρεβιζιονισμοΰ σε μια μεγάλη κλίμακα»

("Απαντα Λένιν, 1908).
Είναι φανερό ότι ή οξύτητα με την οποία ή Ρ.Λ. επιτίθεται

στο γαλλικό ρεβιζιονισμό, προέρχεται απ' το γεγονός ότι

ανάλογες ρεβιζιονιστικές τάσεις είχαν εμφανιστεί στη Γερμα-

νία.
Εκείνο πού ακόμα καί σήμερα έκπλήσει τους ιστορικούς

είναι ή λεπτομερής γνώση της Ρ.Λ. για τη γαλλική πολιτική

του καιρού της. Παύει όμως να έκπλήτει αν σκεφτεί κανείς ότι

έκανε πολυάριθμα ταξίδια στη Γαλλία, κι' ότι σαν γνήσια
διεθνίστρια ένδιαφερόντανε για τη πολιτική ζωή των άλλων

χωρών τόσο όσο καί για τη χώρα στην οποία ζοϋσε τη

Γερμανία.
Το έργο αυτό αποτελεί μια πραγματική ανατομία του

ρεφορμιστικού φαινομένου, έτσι όπως αυτό φανερώθηκε στη

Ιστορία της Γαλλίας. Εξετάζει το κύκλο πού διάνυσε το

πείραμα της σοσιαλιστικής συμμετοχής σε μια αστική κυβέρ-

νηση, καί τα ολέθρια αποτελέσματα για την εργατική τάξη. Για

μια ακόμα φορά μας έρχεται στο νου ή περίφημη φράση του

Ι,ΕΐίαΓ§υε: « Ό σοσιαλιστής υπουργός είναι ένας άνθρωπος

χαμένος για το σοσιαλισμό, ότι καί να κάνει».
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Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

' Η περίπτωση Μιλλεράν αποτελεί το πρώτο εσωτερι-
κό ζήτημα του σοσιαλιστικού κινήματος μιας χώρας, πού

αξίζει να προσέλκυση το γενικό καί διεθνές ενδιαφέρον

καί αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης ενός διεθνούς
σοσιαλιστικού συνεδρίου.

Δυστυχώς το συνέδριο του Παρισιού1 εξέτασε το
ζήτημα αυτό περισσότερο από θεωρητική σκοπιά παρά
σαν πρακτικό, πολιτικό ζήτημα καί δεν πρόσθεσε, στην

γενική καί θεωρητική απάντηση του στο ένατο θέμα της
ημερήσιας διάταξης του, ούτε μια ρήτρα πού ν' αναφέρε-

ται ειδικά στην περίπτωση Μιλλεράν. Κάθε απόφαση

γι:νικοΰ χαρακτήρα, όσο καλά κι' αν είναι διατυπωμένη,
άφίνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. "Ετσι άμέ-
οο>ς μετά το συνέδριο, ό Ζωρές στη Γαλλία καί ό

Μπερνστάϊν στη Γερμανία βιάστηκαν να παρουσιάσουν

κ") αποτέλεσμα του συνεδρίου του Παρισιού σαν ευνοϊκό

/κι τον Μιλλεράν. Τέλος ό Βολμάρ, επεμβαίνει στο νούμε-
ρο ιοΰ Δεκεμβρίου των «μηνιαίων σοσιαλιστικών τετραδί-

ων» (("αΗίκΓ8 ιτιεηδίιείκ δοοίαϋδίεδ) για να αμφισβήτηση την



αρμοδιότητα του Κάουτσκυ να έρμηνεύση την απόφαση
Μ ΐ ί Οιχοροΐ ότι ή απόφαση αποτελεί μια νίκη του Μιλλε-
ΐ χ ί ν . Ίίκφράζει τον ενθουσιασμό του για τον Μιλλεράν
ΜΠ' τίς ευτυχείς συνέπειες πού αυτό το γεγονός θάχει για
π'>ν σοσιαλισμό, τόσο ώστε δηλώνει αναστενάζοντας ότι ή
Γερμανική σοσιαλδημοκρατία, άλοίμονο, έμεινε πολύ
πίσω άπ' αυτές τίς προόδους του Γαλλικού σοσιαλισμού.
Δεν υπάρχει εδώ τίποτα το νέο. Δεν αμφιβάλαμε ποτέ ότι
υπάρχουν επίσης στίς γραμμές μας ωραίες Έλένες πού
στη πρώτη γλυκεία ματιά του Παρισιού θα άφηνόντουσαν
να άπαχθοϋν άπ' αυτό, καί μπορούμε να ποΰμε με τη σειρά
μας αυτό πού έλεγε ό πονηρός "Ιτζικ, όταν τον ρώταγαν
αν ένα σκάνδαλο σαν κι' αυτό της υπόθεσης του Παναμά
θα μπορούσε, να συμβεί στη χώρα του. «Οί άνθρωποι θα
βρισκόντουσαν εύκολα, αλλά αυτό πού λείπει είναι ή
διώρυγα». Με την έννοια ότι, το άρθρο του Βολμάρ, δεν
μας μαθαίνει τίποτα το καινούργιο. Ακόμα καί στην θετι-
κή του επιχειρηματολογία υπέρ του Μιλλεράν, αντιγράφει
τα επιχειρήματα πού συχνά επαναλαμβάνονται στη Γαλ-
λία άπ' τον Ζωρές καί άλλους. Στή συνέχεια θα έχουμε
την ευκαιρία ν' ασχοληθούμε με την άποψη του Ζωρές κι'
έτσι ή άποψη του Βολμάρ θα φανεί από μόνη της. Το
άρθρο του απαιτεί μια ειδική απάντηση μονάχα όταν
ξεφεύγει απ' τίς ειδικές απόψεις του Βολμάρ, καί επιχειρεί
να έκθεση στους Γερμανούς τα γεγονότα της Γαλλίας καί
στους Γάλλους τίς γνώμες των Γερμανών—καί πρέπει
να το ποΰμε—με μια εξ ίσου ίδια ανακρίβεια.

Υπάρχουν δύο ζητήματα τα όποια είχαν πρωταρχική
σημασία, για να κριθεί ή περίπτωση Μιλλεράν.

Πρώτο το ζήτημα, να μάθουμε αν ό Μιλλεράν δέχτηκε
την θέση του υπουργού με την συγκατάθεση ή όχι των
Γάλλων σοσιαλιστών.

ΙΟ

Δεύτερο να προσδιορίσουμε ποια ήταν ή θέση πού
πήραν, το συνέδριο του Παρισιού γενικά, καί ή Γερμανική
σοσιαλδημοκρατία είδικώτερα, για την είσοδο του Μιλλε-
ράν στο υπουργείο, υίοθετόντας την απόφαση του Κάουτ-
σκυ.

Το γερμανικό κοινό πληροφορήθηκε στην αρχή ότι ό
Κάουτσκυ το απαίτησε πονηρά από απροσεξία, στο άρθρο
του πού δημοσιεύθηκε στο Νειιε Ζοίί ηο 2 παρουσιάζον-
τας την είσοδο του Μιλλεράν στην αστική κυβέρνηση σαν
μια πράξη πού την έκανε από μόνος του, δίχως να
ένημερωθή το σοσιαλιστικό κόμμα. Ό Βολμάρ, πού δεν
είναι βέβαια τόσο αφελής όσο ό Κάουτσκυ, έκανε στο
Παρίσι μια εμπεριστατωμένη ερευνά πάνω στο ζήτημα,
καί απόκτησε «από τους καλύτερα πληροφορημένους
κύκλους» μια έκθεση σωστή πού μας κάνει την χάρη να
την κοινοποιήσει.

Σύμφωνα μ' αυτή την έκθεση, ό Μιλεράν εμφανίζεται
σαν το καλό παιδί πού αμέσως μετά την πρόταση του
Βαλντέκ-Ρουσώ, κάλεσε σε σύσκεψη τη σοσιαλιστική
κοινοβουλευτική ομάδα καί απευθύνθηκε στους συντρό-
φους του για να τους παρακαλέσει να του δώσουν οδηγίες.
Αυτοί όχι μονάχα τάχτηκαν ομόφωνα υπέρ της εισό-
δου του στην κυβέρνηση, αλλά επί πλέον παινεύτηκε
ιδιαίτερα για τη πράξη του άπ' τους μπλανκιστές καί τους
γκεντιστές καί συγκεκριμένα άπ' τους Βαγιάν καί Σαμπά,
πού μ' άλλα λόγια ξέσπασαν σε κλάμματα χαράς.

Εάν τα πράγματα έγιναν όπως μας τα παρουσιάζει ό
Βολμάρ, σίγουρα αυτό δεν θα μπορούσε ν' άλλάξη την
άποψη μας σ' ότι άφορα την συμμετοχή των σοσιαλιστών
στίς αστικές κυβερνήσεις γενικά, αλλά θα μας βοηθούσε
πολύ να έχουμε μια γνώμη σ' ότι άφορα τίς πράξεις του
Μιλλεράν στους εσωτερικούς αγώνες του γαλλικού σοσια-
λιστικού κόμματος. "Αν ό Μιλλεράν έμφανιζόταν,κάτω



άπ' αυτές τίς συνθήκες, σαν ό νόμιμος αντιπρόσωπος του
σοσιαλιστικού κόμματος, το όποιο θα έφερνε έτσι την
ι:ύ()ΰνη για την αποδοχή του υπουργείου, ή άδιάλακτη
αντίθεση του γαλλικού εργατικού κόμματος καί της
Λμάδας Βαγιάν, θα ήταν τελείως ακατανόητη καί θα
εμφανιζόντουσαν καί οί δυο σαν διασπαστές της σοσιαλι-
στικής ενότητας, όπως ό Βαλμάρ προσπαθεί τώρα να μας
τους παρουσιάσει.

Ευτυχώς ό διεθνής σοσιαλισμός δεν έχει ανάγκη ν'
απορρίψει αυτό πού έχει γραφτεί ή λεχτεί 'έως τώρα για
την περίπτωση Μιλλεράν, γιατί απλούστατα ό Βολμάρ
υπήρξε θΰμα μιας φάρσας καί οί «καλύτερα πληροφορημέ-
νοι κύκλοι» του τον κάναν να χάψει ένα μεγάλο ψέμα. Το
παρακάτω γράμμα του Βαγιάν πού γράφτηκε στίς 4
Δεκεμβρίου του περασμένου έτους (1900), είναι σκόπιμο
να το δημοσιεύσουμε γιατί αποσαφηνίζει τα γεγονότα με
τρόπο απόλυτα ξεκάθαρο.

Ό Βαγιάν γράφει:

«Είχα την ευκαιρία πολλές φορές να εκθέσω τα
γεγονότα δημοσίως».

Δυο μέρες πρίν το σχηματισμό της κυβέρνησης, σε
μια συγκέντρωση της σοσιαλιστικής κοινοβουλευτικής
ομάδας, ό Μιλλεράν ανάφερε »σάν μια υπόθεση που ανήκε
πλέον στο παρελθόν», ότι μετά την πτώση της κυβέρνη-
σης Οαριιζ, του πρότειναν να μπει σ' ένα υπουργικό
συνδυασμό, κι' δτι έλαβε μέρος στίς διαπραγματεύσεις
αποκλειστικά ύπευθύνει του καί στ' όνομα του, άφίνοντας
το κόμμα εντελώς έξω άπ' το παιγνίδι. Δήλωσα αμέσως δτι
σημείωνα τα λόγια του Μιλλεράν καί δτι αν ξαναγινόντου-
σαν εκτάκτως τέτοιες διαβουλεύσεις, καί πρόκειται να
καταλήξουν, θα απαιτούσα άπ' την κοινοβουλευτική
ομάδα καθώς κι' από το κόμμα, μια δήλωση, για ν'
απαλλάξω εξ ολοκλήρου το κόμμα από μια τέτοια ατομική
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πρωτοβουλία, θεωρώντας δτι το κόμμα δεν μπορεί να
συμμετέχει με κανένα τρόπο στην κυβέρνηση, δηλαδή
κεντρική εξουσία, της αστικής τάξης. Ό Μιλλεράν μετά
άπ' αυτά τα λόγια έκανε μια χειρονομία καταφατική, καί
στη συνέχεια φύγαμε οί περισσότεροι για τη συνεδρίαση
της Βουλής. Κανένας από μας δεν αμφέβαλε τότε, μετά τα
λόγια του Μιλλεράν, δτι οί υπουργικές διαβουλεύσεις
ήταν μία «ιστορία του παρελθόντος».

"Εμεινα κατάπληκτος την άλλη μέρα δταν ένας φίλος,
καλά πληροφορημένος με πληροφόρησε δτι ή κυβέρνηση
του Βαλντέκ-Ρουσσώ είχε σχηματισθεί καί περιελάμβανε
το Μιλλεράν μαζί με τον Γκαλιφέ. Αρνήθηκα να το
πιστέψω καί έστειλα αμέσως στον Μιλλεράν ένα τηλεγρά-
φημα, παρακαλώντας τον να διάψευση χωρίς καθυστέρη-
ση αυτές τίς φήμες πού τίς θεωρούσα συκοφαντία, καί
πρόσθετα δτι αν αυτό ήταν αλήθεια, αυτά πού είπα στη
συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν άκυρα.
Μ' αυτό ήθελα να πω δτι μετά την παρουσία του Γκαλιφέ

στην κυβέρνηση δεν αντιπροσώπευε ούτε δέσμευε το
κόμμα, αλλά δτι θα έπρεπε επί πλέον να διαμαρτυρηθούμε
έντονώτατα εναντίον μιας πράξης πού έκανε ένα σοσιαλι-
στή συνεργάτη του δήμιου της·Κομμούνας.

"Ετσι την επομένη, όταν έλαβα ταυτόχρονα τίς
εφημερίδες με την είδηση του σχηματισμού της κυβέρνη-
σης Βαλντέκ-Ρουσσώ-Μιλλεράν-Γκαλιφέ καί ένα τηλε-
γράφημα του Μιλλεράν πού έλεγε ότι έλαβε το γράμμα
μου βγαίνοντας από την πόρτα του υπουργικού
συμβουλίου δτι τώρα πια είχε σχηματιστή κυβέρνηση, δτι
πίστευε δτι είχε κάνει το καθήκον του, καί δτι αυτό
θα έκρινε το μέλλον, έσπευσα στους βουλευτές του
κόμματος μου (Ρ.8.Κ.) (Σ.Ε.Κ.) καί στους βουλευτές φί-
λους καί το 'ίδιο βράδυ, οί εφημερίδες δημοσίευσαν τη δια-
μαρτυρία μας στην οποία αναφέραμε καί ένα θετικό μέτρο
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ιίφοίι /(οριζόμασταν άπ' την κοινοβουλευτική σοσιαλιστι-
κ ι ' ι ομάδα, δημιουργώντας μια άλλη πραγματικά σοσια-
λ ι (Η ι κ ή επαναστατική.

"Ξαναδιαβάζοντας το γράμμα σας, βλέπω ότι οί
πολιτικοί αντίπαλοι μας, σύμφωνα με την αφήγηση ενός
βουλευτή, κατηγορούν εμένα καί τον Σαμπά, ότι αποδοκι-
μάσαμε μια απόφαση πού προτάθηκε για την υπόθεση
Μιλλεράν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά πού σας
γράφω πιο πάνω άρκοϋν για να διαψεύσουν αυτήν την
αφήγηση, πού ήδη την ξέρω καί πού είναι τελείως πλαστή.
Πρόκειται για ένα λάθος ή για ένα ψέμμα».

Ή αλήθεια είναι λοιπόν ξεκάθαρη. Ό Μιλλεράν δεν
κάλεσε καμιά σύσκεψη της σοσιαλιστικής ομάδας, δεν
γνωστοποίησε την ενδεχόμενη ε'ίσοδό του στην κυβέρνη-
ση καί δεν πήρε την συγκατάθεση της γι' αυτό. Αντίθετα,
μετά την ομιλία του, ή κοινοβουλευτική ομάδα δεν
μπορούσε ούτε ελάχιστα να υπόθεση ότι πρόκειται για μια
περίσταση τωρινή με θετική σημασία, καί όλος ό τρόπος
με τον όποιον ό Βαγιάν καί άλλοι ύποδέχτηκαν*τούς
ακαθόριστους υπαινιγμούς του Μιλλεράν, δεν μπορούσε
να του αφήσει την παραμικρή αμφιβολία, ότι δεν μπορού-
σε να μπή στη κυβέρνηση παρά μόνο αν δεν λογάριαζε τη
γνώμη των αντιπροσώπων των παλαιών οργανώσεων του
κόμματος.

Εξ άλλου, αν ό Βολμάρ είχε αρχίσει να εφαρμόζει
με ευσυνειδησία την πληροφόρηση, πού τόσο ένθερμα
συνιστά στον Κάουτσκυ θα μπορούσε να το εύρισκε αυτό
τυπωμένο εδώ καί μήνες καί μέχρι τώρα, απ' δτι τουλάχι-
στον ξέρουμε θα τδβρισκε αναμφισβήτητα στην επετηρίδα
του επαναστατικού σοσιαλιστικού κάματος, του έτους 1899—
1900, Ραπκ 45, οδός ΤΕΚ,ΚΕ-ΝΕυί, δελτίο 39-43: αυτό
θα τον έβγαζε από τον κόπο να διαδίδει ψεύτικα νέα καί να
επιθυμεί να κάνει στους άλλους υποδείξεις.
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Στηριζόμενος δχι πια σε διακριτικές πληροφορίες,
αλλά σε προσωπικές βαθιές παρατηρήσεις, καί σε λεπτούς

συλλογισμούς, ό Βολμάρ διορθώνει τίς ερμηνείες του Κά-
ουτσκυ, όσον άφορα την έννοια πού πρέπει να δοθεί στη
δική του άπόφαση,πού υιοθετήθηκε στο διεθνές συνέδριο.
Σύμφωνα με τον Βολμάρ, ή μεγάλη πλειοψηφία του
συνεδρίου του Παρισιού, με την ψήφιση αυτής της
απόφασης, αποφάνθηκε δχι όπως το φαντάζεται ό Κάουτ-
σκυ, κατά του Μιλλεράν, άλλα μάλλον υπέρ του Μιλλεράν
Για να υποστηρίξει τη θέση του, συγκρίνει καί αντιπαρα-
θέτει μια σειρά από απομονωμένες δηλώσεις των αρχηγών
των κομμάτων, τόσο στα λόγια, δσο καί στίς χειρονομίες,
στο συνέδριο καί έξω άπ' το συνέδριο.

Βέβαια ό Βέλγος Βαντερβέλντ π.χ. σαν εισηγητής της
απόφασης Κάουτσκυ, απεφάνθη απλώς κατά της ύπουργο-
ποιήσεως του Μιλλεράν. Άλλα ό Βολμάρ, σαν βαθύς
γνώστης των ανθρώπων, ξαίρει δτι τα λόγια του Βαντερ-
βέλντ δεν μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρά, γιατί ακριβώς
σαν εισηγητής ώφειλε να ικανοποίηση καί τίς δυο
πλευρές. Το δτι ό Βαντερβέλντ, εδώ σχεδόν κι' ένα χρόνο,
(στην Ρειίΐε Κ,εριιβίίςιιε της 21 Σεπτέμβρη 1899) εξέφρασε
την 'ίδια γνώμη για την περίπτωση Μιλλεράν, αυτό βγήκε
από τη μνήμη του Βολμάρ, είναι λοιπόν πολύ κατανοητό
γιατί δεν μπορεί να το αναφέρει στον άναγνώτη. Άλλα
ακόμα κι' αν ό Βαντερβέλντ ήταν πραγματικά κατά του
Μιλλεράν, ό Άνσελε τέλος προπάντων μίλησε αμέσως
μετά τον Βαντερβέλντ καί ήταν χωρίς επιφυλάξεις υπέρ
του υπουργού. Άφοϋ λοιπόν ένας Βέλγος ήταν κατά, ένας
άλλος υπέρ, είναι προφανές δτι ή πλειοψηφία των Βέλγων
ιΊταν υπέρ του Μιλλεράν.

"Ομως ό Βολμάρ δεν έχει ανάγκη ν' ακούσει κανένα
αντιπρόσωπο προκείμενου ν' αντιληφθεί την απόφαση
ιής άντιπροσίοπείας. Οί "Αγγλοι π.χ. επιφυλάχτηκαν στη

15



συζήτηση για το ζήτημα Μιλλεράν, αλλά ό Βολμάρ
ί,ι':ρι:ι ότι πιθανότατα κι' αυτοί, επίσης, ήταν υπέρ καί όχι
κατά του Μιλλεράν. Γιατί, σ' αντίθετη περίπτωση, δεν
Οάχαν χειροκροτήσει με μεγαλύτερη θέρμη τον ΖβιΐΓέδ άπ'
ο,τι τους Ουο5(ΐ6 καί Υαΐΐ ΐαηΐ, πράγμα πού ό Βολμάρ το

σημείωσε πολύ καλά μέσα στη κοσμοχαλασιά του συνε-
δρίου, στο Παρίσι. Αλήθεια καί τί δεν αντιλαμβάνεται
ένας προσεκτικός άνθρωπος;

Καί σ' ότι αφορά την γερμανική αντιπροσωπεία,
δεν υπάρχει για τον Βολμάρ «καμμιά αμφιβολία» ότι, στην
«μεγάλη πλειοψηφία», συμμεριζόντανε το ενθουσιασμό
του Βολμάρ για τον Μιλλεράν. Καί μια κι' ό Βολμάρ δεν
αμφιβάλλει, νομίζει ότι κι' ό αναγνώστης δε έχει ανάγκη
ν' αμφιβάλει. "Ετσι ή υπόθεση θεωρήθηκε τελειωμένη.

Το ότι άλλωστε, αύτη ή αποδοκιμασία της γερμανι-
κής αντιπροσωπείας, για την είσοδο του Μιλλεράν στο
υπουργείο αντιστοιχεί στη γνώμη του Κόμματος, αποδει-
κνύεται, κατά τον Βολμάρ, από τα «πολυάριθμα άρθρα
συμπαθείας» του κομματικού τύπου, πού μιλούν για
μεμονωμένες πράξεις του Μιλλεράν» καί δεν ασχολούνται
κατά συνέπεια με το ζήτημα της εισόδου του (στη
κυβέρνηση).

Οί Ιταλοί, επίσης δεν μπόρεσαν ν' αντιμετωπίσουν
την ακαταμάχητη επιχειρηματολογία του Βολμάρ. Γιατί ό
Οοδία απόδειξε ενάντια στον Ρεπϊ ότι ή πλειοψηφία των
Ιταλών αντιπροσώπων ήταν υπέρ της θέσης του Κάουτ-
σκυ. Καί μια καί οί Ιταλοί ψήφισαν τη θέση, ποιος
μπορεί ακόμα ν' αμφιβάλει ότι κατάλαβαν τη θέση πού
πήραν, όχι με την έννοια του Κάουτσκυ, αλλά με εκείνη
του Βολμάρ;

Ακόμα καλύτερα, ό ίδιος ό Φέρρι, πού είναι άπ' τους
μεγαλύτερους αντίπαλους του Μιλλεράν, μεταμορφώθηκε
από τον Βολμάρ σε φίλο. Για να αποσαφήνιση την έννοια
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του ψηφίσματος στο συνέδριο του Παρισιού, ό Βολμάρ
ανακαλύπτει ότι ό Φέρρι δυο μήνες αργότερα, «ξανασκε-
πτεται ακόμα μια φορά το ζήτημα» καί στη Μάδουα μίλη-
σε με άποδοκιμαστικά λόγια για την υπουργική συμμετο-
χή. "Ετσι ή υιοθέτηση της πρότασης του Κάουτσκυ στο
συνέδριο του Παρισιού μετατρέπεται σε μια λαμπρή διε-
θνή εκδήλωση υπέρ του Μιλλεράν.

Δυστυχώς άπ' όλη αυτή την βαθειά ωριμασμένη
επιχειρηματολογία, το μόνο πού βγαίνει είναι ότι είμαστε,
επίσης, έτοιμοι καί στη Γερμανία να δεχτούμε ένα υπουρ-
γικό χαρτοφυλάκιο γιατί δεν μας λείπουν οί ταλαντούχοι
δικηγόροι. Άλλα εμπιστευόμενοι την πιο απλή καλή
διαίσθηση το ακόλουθο γεγονός αρκεί για να ανακαλύ-
ψουμε την αληθινή γνώμη της πλειοψηφίας στο διεθνές
συνέδριο του Παρισιού.

Ή πρόταση του Κάουτσκυ λέει:

«(...) "Ομως σε κάθε περίπτωση αύτη ή επικίνδυνη
εμπειρία (ή είσοδος ενός σοσιαλιστή στο υπουργείο) δεν
μπορεί νάναι ευνοϊκή παρά αν υποστηρίζεται από μια
οργάνωση του συμπαγούς κόμματος, καί μόνο αν ό
σοσιαλιστής υπουργός είναι καί παραμένει εξουσιοδοτη-
μένος άπ' το κόμμα του. Άπ' τη στιγμή πού ό σοσιαλι-
στής υπουργός γίνεται ανεξάρτητος από το κόμμα του καί
παύει να εξουσιοδοτείται άπ' αυτό, ή είσοδος του στο
υπουργείο, από μέσο Ισχυροποίησης του προλεταριάτου
γίνεται μέσο αποδυνάμωσης, από μέσο επίσπευσης της
κατάκτησης της εξουσίας μέσο αργοπορίας».

Το ότι ό Μιλλεράν δεν δέχτηκε το υπουργικό πόστο
ο«ν εξουσιοδοτημένος του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμ-
ματος, αυτό δεν απορρέει μόνον από την ανυπαρξία ενός
ι ι ι οίου συμπαγούς κόμματος στη Γαλλία, αλλά ακόμα από
ίο /ι:γονός οπ ό Μ ι λ λ ι : ρ < ί \ ' ί'»'ν ;π||>ι ι ην ΙΪΛΓ.ΚΙ ούτι: από τίς

| ΐ ι | ΐ ο ν < ι · | ΐ ι νι ., Ο | > / < Ι \ ' ( . Μ Ι Ι ι , . Ο Ι ' Ί Ι (πιο ι ι' |\· κοι νο |1οΐ ιλ ι :υπκ 1)
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Λ π ' όλα αυτά τα ενδιαφέροντα μυστικά των
••καλά πληροφορημένων κύκλων» πού στη συνέχεια τα
εμπιστεύτηκαν στον Βολμάρ στο Παρίσι, το διεθνές
συνέδριο δεν είχε την παραμικρή υποψία. Αντίθετα το
σύνολο της σοσιαλδημοκρατίας, χωρίς εξαίρεση, σκεφτό-
ταν καί σκέφτεται δτι ή είσοδος του Μιλλεράν στην
κυβέρνηση ήταν μια πράξη ολότελα προσωπική καί
ατομική. Κι' αυτός ακόμα ό υποστηριχτής του Μιλλεράν,
Ζ;ιυτέ8, επιβεβαιώνει αυτή την αντίληψη επικαλούμενος
πολλές φορές αυτή την αυθαίρετη πρωτοβουλία σαν
επιχείρημα υπέρ της ανάγκης της σοσιαλιστικής ενό-
τητας.

Ή πλειοψηφία του συνεδρίου, λοιπόν, διακήρυξε,
υιοθετώντας την πρόταση του Κάουτσκυ, χωρίς καν να
όνομάση τον Μιλλεράν, δτι θεωρούσε την υπουργική
συμμετοχή σαν μέσον αποδυνάμωσης του γαλλικού προ-
λεταριάτου καί δτι αυτό θα είχε σαν συνέπεια την επιβράν-
δυση του παρσίματος της εξουσίας από την εργατική
τάξη. Κι' αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει την παραμικρή
αμφιβολία.

Επομένως, δταν ό Βολμάρ δίνει στη συνέχεια μια
ευνοϊκή για τον Μιλλεράν ερμηνεία, δεν πρέπει να δοϋμε
παρά ένα καινούργιο παράδειγμα μιας πολύ γνωστής
διαδικασίας, πού σύμφωνα μ' αυτή υπογράφει κανείς μια
απόφαση πού σημειώνει την ήττα της άποψης του, για να
την θεώρηση αργότερα σαν νίκη.

Είδικώτερα σ' δτι άφορα το Γερμανικό κόμμα—είναι
σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο για χάρη των
Γάλλων συντρόφων—στην διεθνή ερευνά πού δημοσιεύ-
τηκε από την Ρεΐίΐε Κερυ51ίο1ιιε. Έκτος από τον Βολμάρ οί
παλιοί αρχηγοί του κόμματος, πού αγωνίζεται στη Γερμα-
νία, ΓίεοκηεοΗί, Βεβεΐ, δίη§εΓ, Κ&ιιΐδκγ, εκφράστηκαν
ενάντια στην υπουργική συμμετοχή του Μιλλεράν. Καί
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στο κάτω-κάτω ό Βολμάρ, ας αποφασίσει από μόνος του αν
είναι αυτός ή οί παραπάνω τέσσερις αρχηγοί πού εκφρά-
ζουν τίς απόψεις της Γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, αν
θέλει να θυμάται περιπτώσεις οπού πρακτικά ή ταχτική
του άντιτίθετο σ' εκείνη των ίΛεβκηεοΙιΙ, Βεβεΐ, 5ίπ§εΓ καί
Κ&ιιΙδκγ καί της λύσης πού δόθηκε.
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

II

' Ο Ζωρές καί οί οπαδοί του υποστηρίζουν την ε'ίσοδο
του Μιλλεράν στη κυβέρνηση για τρεις λόγους: πρώτον
την ανάγκη άμυνας της δημοκρατίας, δεύτερον τη δυνατό-
τητα να πραγματοποίηση κοινωνικές μεταρυθμίσεις προς
όφελος της εργατικής τάξης, τέλος από το ότι ασπάζονται
τη γενική αντίληψη πού σύμφωνα μ' αυτή ή εξέλιξη της
καπιταλιστικής κοινωνίας προς το σοσιαλισμό οφείλει να
περάσει από ένα μεταβατικό στάδιο όπου ή πολιτική
εξουσία θα ασκείται από κοινού από την μπουρζουαζία καί
το προλεταριάτο, πράγμα πού υλοποιείται με τη συμμετο-
χή των σοσιαλιστών στην κυβέρνηση.

<,.

Το επιχείρημα της δημοκρατικής άμυνας μπήκε
πρώτο: «Ή δημοκρατία κινδυνεύει». ΤΗταν λοιπόν απα-
ραίτητο να γίνει ένας σοσιαλιστής υπουργός εμπορίου. Ή
δημοκρατία κινδυνεύει, γι' αυτό ό σοσιαλιστής υπουργός
οφείλει να παραμείνει στο υπουργείο ακόμα καί μετά το
πφάγιασμα των απεργών στη Μαρτινίκα· καί στη Σαλόν.

11 δημοκρατία κινδυνεύει, έπρεπε λοιπόν να μη συνεχί-
<>ουμι: την έρευνα πάνω στίς σφαγές πού έγιναν έπρεπε να
"Μψατήσουν την κοινοβουλευτική έρευνα πάνω σ' αυτές
ι Ις ιίποικιοκρατικές φρικαλεότητες, έπρεπε να ψηφίσουμε
ιόν νόμο της αμνηστίας . "Ολες οί δραστηριότητες της
κιι |1ι'ρνησης, οί ψήφοι των σοσιαλιστών, όλα αυτά γίνον-
ι ι π /κι την απειλούμενη δημοκρατία καί την άμυνα της.
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Ι ΐ ΐ ν α ι καιρός, χωρίς να παρασυρθούμε από τον επιφανεια-
κό στρόβιλο της καθημερινής πάλης καί των συνθημάτων
της, να κάνουμε μια βαθειά ανάλυση της κατάστασης καί
κυρίως να εξετάσουμε από πιο κοντά το ζήτημα: που ακρι-
βώς βρίσκεται αυτός ό κίνδυνος κΓ αύτη ή άμυνα της
δημοκρατίας;

Στίς Ε.Π.Α. παρά τίς λυσασμένες έσωταξικές καί
έσωκοματικές μάχες ακούμε συνέχεια να λένε δτι κινδυ-
νεύει ή δημοκρατική μορφή του κράτους. Το πράγμα είναι
ευκολονόητο, ή αμερικάνικη ένωση κατάκτησε τη δημο-
κρατία ταυτόχρονα με την ανεξαρτησία της, μη έχοντας,

από τότε, ποτέ μοναρχική κυβέρνηση. Στή Γαλλία, αντί-
θετα, οί φόβοι για το μέλλον της δημοκρατίας φαίνονται
πολύ φυσικοί άφοΰ δυο φορές μέχρι τώρα καταχτήθηκε με
σκληρή μάχη, για να υπερκεραστεί λίγο αργότερα από τη
μοναρχία. Είναι λοιπόν το παρελθόν πού ρίχνει τίς σκιές
του πάνω στο παρόν καί κρύβει την πορεία της ιστορικής
ανάπτυξης πού μεσολαβεί ανάμεσα τους.

Παρ' όλο πού τα δυο ναπολεόντια πραξικοπήματα
της 18ης Μπρουμαίρ καί της 2ας Δεκέμβρη συνδέθηκαν
στενά με εξωτερικές περιστάσεις, εντούτοις δεν ξέσπασαν
απότομα. Ή πρώτη καθώς κι' ή δεύτερη Αυτοκρατορία
ήταν, πάνω άπ' δλα, τα άμεσα προϊόντα των επαναστάσεων
πού προηγήθηκαν, το σημείο αφετηρίας της υποχώρησης
του επαναστατικού κύματος, πού έκαναν καί στίς δυο
περιπτώσεις δύο ισχυρές τάξεις της αστικής κοινωνίας: ή
μεγάλη μπουρζουαζία καί οί χωρικοί.

Στήν πρώτη περίπτωση, βλέπουμε μια μπουρζουαζία
πού επειδή ή επανάσταση ξεπέρασε τους στόχους πού της
είχε προσδιορίσει, δηλαδή την νομοθετική θεμελίωση του
αστικού κράτους, καί απειλούσε τα 'ίδια τα θεμέλια αυτής
της νομοθετικής εξουσίας, θέλησε να σπάσει την ορμητι-
κή φορά της, να την ξαναφέρει στο σημείο πού ξεκίνησε
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κι' εκεί τη πνίγει. Κοντά σ' αυτή, μια αγροτική τάξη
προσωπικά απελευθερωμένη, έχοντας κατακτήσει την
ιδιοκτησία του εδάφους, καί πού φοβόταν εξ 'ίσου κάθε
πάρα πέρα νεωτερισμό, με την επιστροφή στο παλιό
καθεστώς, προσπαθούσε να σιγουρέψει τίς κατακτήσεις
της χάρη σε μια κυβέρνηση πού ήταν εξ 'ίσου εχθρική
στην παλιά μοναρχία καί στίς επαναστάσεις. 'Απ' την
άλλη μεριά, κατά τη διάρκεια της προσωπικής ζωής της, ή
εργατική τάξη πουχε συντρίψει την μικρομπουρζουαζία
ρίχνοντας την έτσι στα χέρια της αντίδρασης, καί ταυτό-
χρονα άπ' τη πλευρά της απόδειχνε δτι δεν κατείχε ακόμα
ένα πραγματοποιήσιμο καί ανεξάρτητο πρόγραμμα δρά-
σης, καί δτι ήταν ολότελα εξαντλημένη από τους επανα-
στατικούς αγώνες. Τέλος, βρέθηκε αντιμέτωπη σε μια
συμμαχία της αντιδραστικής καί φεουδαρχικής Ευρώπης
πού θέτοντας σε δεύτερο πλάνο δλους τους εσωτερικούς
ανταγωνισμούς καί εσωτερικές διαμάχες θεώρησε απαραί-
τητη πάνω άπ' δλα την ανάπτυξη στο έπακρο μιας πολύ
συγκεντρωτικής δύναμης, στραμένης προς το εξωτερικό.

Στή δεύτερη περίπτωση, βλέπουμε κατ' αρχήν μια
μπουρζουαζία πού, φοβισμένη τόσο δσο καί οί μεγάλοι
κτηματίες από την επαναστατική άνοδο του προλεταριά-
του καί των μικροαστών, συνθλίβει πρώτα, με την βοήθεια
Μ! μικρομπουρζουαζίας, το προλεταριάτο με τίς σφαγές
ίου Ιούνη, καί έπειτα για να τελειώνη με την μικρο-
μιιουρζουαζία, ενισχύει προοδευτικά την κυβερνητική
ι . ' , ο υ ο ί ι ι σε βάρος της λαϊκής αντιπροσώπευσης για να
ιιι | Μ ( ο ι : ι στο τέλος ή 'ίδια στο λαιμό της τη θηλειά. Κι αυτό
" Ί· «νι: με τόσο μεγαλύτερη αποστροφή δσο περισσότερο

ι [τόνε στο παρελθόν φιλομοναρχική, μη έχοντας τίποτα
• νιϊ κατηγορήσει την βοναπαρτική δυναστεία παρά

ν ιΊταν ή εξουσία των Βουρβώνων ή της Όρλεάνης.
\ Ι Μ / κ 1 1 | ^ ή αγροτική τάξη αφοσιωμένη από τον καιρό της



πρώτης Αυτοκρατορίας στη ναπολεόντια παράδοση, όφει-
λι: να δει στην δεύτερη Αυτοκρατορία το μέσο να συντρί-
ψει με το ισχυρό χέρι του φαντάρου, το σιχαμερό καί
ταραχοποιό στοιχείο των πόλεων, πού άπ' αυτό δεν είχε
πια τίποτα το καλό να περιμένει γι' αύτη.

Το πραξικοπηματικό σχεδιάγραμμα είναι, επομένως,
απόλυτα όμοιο καί στίς δυο περιπτώσεις, παρ' όλο πού ή
επανάσταση έκτυλίχτηκε, σε αντίθετο τρόπο. Στό πρώτο
όπως καί στο δεύτερο βρίσκομε, άπ' τη μια μεριά, τα
μεγάλα πολιτικά, οικονομικά, θετικά συμφέροντα των
μεγάλων κοινωνικών τάξεων, πού συνδέονται με την
μοναρχία καί, από την άλλη μεριά, το πραγματικό
δημοκρατικό στοιχείο, την εργατική τάξη πού είχε από
πρίν εξουδετερωθεί. Στό τέλος, ή μοναρχία βρίσκει, καί
στίς δυο περιπτώσεις, μια πανέτοιμη βάση στη λειτουργία
του ισόβιου σύμβουλου, δηλαδή του ισόβια εκλεγμένου
προέδρου, λειτουργία προικοδοτημένη ακριβώς από την
'ίδια την πορεία της άντεπανάστασης μ' όλες τίς παντο-
δυναμίες πού παραχωρήθηκαν στον πολεμικό αρχηγό καί
στη κυβέρνηση. Συνεπώς, το προϊόν της άντεπανάστασης
ήταν ήδη ώριμο στους κόλπους της ΚεριιβΗο,ιιε.

Το πραξικόπημα δεν δημιουργούσε μια καινούργια
κατάσταση πραγμάτων, αλλά απλώς επικύρωνε την ήδη
υπάρχουσα καί της έδινε ένα όνομα.

Οί περιστάσεις, στη Γαλλία, κατά την διάρκεια της
κρίσης Οΐΐγίιΐδ ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτοί πού
έβλεπαν τη κατάχρηση εξουσίας των ανυπότακτων στρα-
τηγών ή των εθνικιστών σαν προμηνύματα ενός τρίτου
πραξικοπήματος κατά το μοντέλο των δύο προηγουμένων,
είχαν απλούστατα ξεχάσει να βγάλουν τα συμπεράσματα
τους από τη συνολική κοινωνική εξέλιξη των τριάντα
τελευταίων ετών στη Γαλλία. Σ' αυτό το χρονικό διάστη-
μα έγιναν στους κόλπους της γαλλικής κοινωνίας, μεγά-

λες μετατοπίσεις πού το αποτέλεσμα τους μπορεί σε γενι-
κές γραμμές να συνοψισθεί έτσι: ' Η ΚεριιβΗςιιε πού, στίς
δυο πρώτες περιπτώσεις, στραγγαλίστηκε πρίν ακόμα
απαλλαγεί από τίς επαναστατικές σκουριές, είχε στο μετα-
ξύ για πρώτη φορά τα μέσα να διατηρηθεί στη ζωή αρκετό
χρόνο ώστε να μπόρεση να έχει μια κανονική ύπαρξη καί
ν' απόδειξη στην αστική κοινωνία ότι ξέρει να προσαρμό-
ζεται στα συμφέροντα της με καλλύτερο τρόπο από
οποιαδήποτε μοναρχία στον κόσμο.

Ή πλειοψηφία της μπουρζουαζίας απόκτησε για
πρώτη φορά μέσα στην τρίτη ΚεριιοΚςιιε μια πλήρη πολι-
τική κυριαρχία, πού την εξασκεί από το 1880 περίπου
χάρη σε υπουργούς καί πλειοψηφίες κατά κανόνα ευκαι-
ριακές. Ή αποικιακή πολιτική καί ό μιλιταρισμός στη
Γαλλία καθώς καί το γιγάντιο κρατικό χρέος δείχνουν ότι
ή Κεραοΐΐςιιε μπορεί να συναγωνισθεί οποιαδήποτε μο-
ναρχία, σ' ότι άφορα τίς επικερδείς για τη μπουρζουαζία
επιχειρήσεις. ' Η υπόθεση του Παναμά καθώς καί εκείνη
των σιδηροδρόμων του Μίάί απέδειξαν τελικά ότι ή Βουλή
καί ή διοίκηση της Κ.εριιο1ΐςιιε άφίνονται να χρησιμο-
ποιηθούν εξ ίσου εύκολα, σαν όργανα αύξησης των καπι-
ταλιστικών μετοχών, με τους πολιτικούς μηχανισμούς της
'Ορλεανικής μοναρχίας.

Για τη μικροαστική τάξη, ή τρίτη Κερυβίΐςυε άποτέ-
λι,π<; ί'να κατ' εξοχήν γόνιμο έδαφος, όπου αναπτύχθηκε,
/ « ι > ΐ | στην κρατική της πολιτική καί στη συνεχώς αύξανό-
μι,νη γραφειοκρατία, μια τεράστια στρατιά από μικρούς
κ | · ι ΐ Μ κ ο ύ ς εισοδηματίες καί κρατικούς υπαλλήλους πού
ι ' ι ι ι ι ν αφοσιωμένοι μ' όλο τους το είναι στην ειρηνική
ι Μ ( ΐ ( ) ζ η της Κοριιοΐϊα,ιιε.

' Λ λ λ ά ακόμα καί στους πιο παλιούς καί λυσσασμέ-
/ π , κ , ι ι , της, τους γαιοκτήμονες, περισσότερο ακόμα
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ατούς μεγάλους παρά στους μικρούς, ή ρεπουμπλικανική
φλέβα αφθονίας σκόρπισε, απλόχερα, ευεργετήματα.

"Αν καί ένα μέρος της άγροτιας, είχε ήδη αρκετά
καλυτερέψει τη ζωή του στον καιρό του δεύτερου πραξι-
κοπήματος ώστε με μια σειρά άγρια καταπνιγμένων εξε-
γέρσεων να αρνηθεί να πάη με το μέρος της μοναρχίας,
από τότε μέχρι σήμερα είχε πολλές ευκαιρίες να άλλάξη
προς το καλύτερο τίς γνώμες της για την Κεριιοΐίςιιε. Μια
ολόκληρη σειρά από μέτρα πού ευνοούν πάνω άπ' δλα
τους πιο εύπορους χωρικούς, παραδοσιακούς υποστηρι-
κτές του βοναπαρτισμοϋ, πραγματοποιήθηκαν μέσα στίς
δυο τελευταίες δεκαετίες. Οι μειώσεις κτηματικών φόρων
φθάνουν, από το 1897, τα 25 εκατομμύρια φράγκα, ή επι-
βάρυνση των εισφορών της Ιδιοκτησίας γης έπεσε κατά
ένα έκτο από το 1851, παρά την μεγάλη αύξηση του
ακαθάριστου εισοδήματος. Το σύστημα των προστατευτι-
κών δασμών, ιδιαίτερα πάνω στα κτήνη καί τα δημητρια-
κά, σκοπεύει πάνω άπ' δλα τον πλουτισμό των Ιδιοκτητών
γης. "Ας προσθέσουμε σ' αυτό την εισφορά εκατοντάδων
εκατομμυρίων φράγκων για βελτιωτικά έργα, για την
κατασκευή κοινοτικών δρόμων, για την μείωση του
κόστους μεταφοράς των προϊόντων γης, για το πρίμ παρα-
γωγής ζάχαρης κ.λ.π.

Τέλος το πλήρες σχεδόν σταμάτημα πραγματικών
κοινοτικών μεταρυθμίσεων καί την μετατόπιση όλου του
βάρους των κρατικών εσόδων προς τους έμμεσους φόρους.
Από το 1869 μέχρι το 1897 οί τελωνιακοί δασμοί αυξή-
θηκαν κατά 183% οί δασμοί μονοπωλίου καπνοΰ κατά
49%, ή φορολογία των ποτών κατά 84% κι' δλα αυτά παρά
το δτι ή τρίτη ΚεριιοΗα,ιιε προσφέρει πολύ χειροπιαστά
υλικά ώφέλη στίς κυρίαρχες τάξεις, πού το φορτίο τους
βαραίνει περισσότερο την μόνη χωρίς Ιδιοκτησία τάξη, το
προλεταριάτο.
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Κοντά σ' δλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε ακόμα δτι,
με την συμμαχία της με την τσαρική αυτοκρατορία, ή
Κεριιβίίο,ιιε απόδειξε περίτρανα την ικανότητα προσαρμο-
γής της τόσο στην εσωτερική δσο καί στην εξωτερική
πολιτική, μετασχηματίζοντας έτσι την κεφαλή της ευρω-
παϊκής αντίδρασης καί παλιό της εχθρό, σε μια προστάτι-
δα καί ευμενή σύμμαχο.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έφεραν, επομένως, σ'
αυτή τη χώρα σίγουρες αλλαγές. Ή τρίτη ΚερυοΗςυε
ανάπτυξε το κοινωνικό της περιεχόμενο καί από φοβερό

φάντασμα των επαναστατικών αναστατώσεων, έγινε, για
τη Γαλλία, ό κανονικός τρόπος ύπαρξης της αστικής
κοινωνίας. Σήμερα, ή Κεραοΐϊςνιε υποστηρίζεται από την
πλειοψηφία της μπουρζουαζίας «τους χορτασμένους», τα
πλατιά στρώματα της μικρομπουρζουαζίας, έχει αφοπλί-
σει την δυσπιστία του κυριότερου παλιού αντιπάλου της,
της άγροτιας, πού γι' αυτή αποδείχτηκε μια πολύ στοργι-
κή μητέρα. Ακόμα κι' αυτή ή τάξη πού την μεταχειρίζε-
ται σαν παιδί παράνομου έρωτα, καί πού παρ' δλα αυτά
παραμένει πάντοτε πιστή , ή εργατική τάξη, είναι εντελώς
διαφορετική από την εργατική τάξη πού υπήρχε τον καιρό
του πρώτου καί δεύτερου πραξικοπήματος. Είναι πολιτικά
μορφωμένη, φωτισμένη, οργανωμένη καί παρ' δλη την
οκιίρεσή της σε τάσεις, το γαλλικό σοσιαλιστικό προλε-
κ/ριατο, πού το κόμμα του μάζεψε στίς τελευταίες βουλευ-
ι ι κ ι ' . ς εκλογές κοντά ένα εκατομμύριο ψήφους, αποτελεί

ι νπ φοβερό οχυρό της Κεριιοΐίςυε.

1 1 1 ναι φανερό δτι σ' ένα τέτοιο περιβάλλον ό μοναρ-
περιορίζεται σ' ένα πολύ διαφορετικό ρόλο άπ'

πού ίίπαιζε στο παρελθόν. Στήν εκστρατεία του
στον θΓεγίιΐδ, το στρατόπεδο των εθνικιστών,

Κθύ ι ψ ι / σ τ ε συνηθισμένοι, κάτω από την επίδραση συνθη-
μάτων ι ης καθημερινής πολιτικής ζωής, να θεωρούμε,
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ίς πκί να το εξετάζουμε, σαν το γενικό στρατηγείο του
πραξικοπήματος (όπως είμαστε επίσης συνηθισμένοι να
βλέπουμε κάθε αντιδραστικό όπως οί Μεΐίηε, ΒοπΗοη ή
ΚοΗοΐ, σαν μοναρχικό), δεν αποτελεί, αν το εξετάσουμε
από κοντήτερα, τίποτε το συμπαγές καί ομοιογενές. Στήν
πραγματικότητα, αυτό το στρατόπεδο ήταν περισσότερο
ένα συνοθύλευμα από στοιχειά διαφόρων τάσεων καί με τα
πιο αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα.

" Η σπονδυλική στήλη αυτών των τάσεων, αποτελεί-
ται από τους ανώτερους αξιωματικούς ποϋχαν εκτεθεί, το
γενικό επιτελείο καί την κλίκα του πού, από φόβο μήπως ή
ρεμπουμπλικάνικη πολιτική εξουσία τους ζήτηση ν' απο-
λογηθούν, σπρώχτηκαν στην ανταρσία ενάντια σ' αυτή
την εξουσία. Κι * αυτοί όμως δεν είχαν στην πραγματικό-
τητα να κερδίσουν τίποτα από μια ενδεχόμενη παλινόρθω-
ση Γης μοναρχίας. Αντίθετα, είναι ακριβώς ή τρίτη
Κβρυϋΐΐςυε πού, με κάθε είδους μεταρυθμίσεις καί προνό-
μια καί με μια εθνικιστική, καί παραληρηματική λατρεία,
έκανε το στρατό τέτοιο είδωλο πού δεν έχει προηγούμενο
στο παρελθόν. Ή υπόθεση ΟΓενΓιΐδ έδειξε, περίλαμπρα,
ότι μέσα στη Κεριιβίΐςυε, τα ανώτατα στρατιωτικά στελέ-
χη απολαμβάνουν πραγματικά μια παραδεισένια ζωή.
Μπορούμε να βεβαιώσουμε άφοβα, δτι δεν είδαμε ποτέ στο
παρελθόν να πλουτίζουν τόσο εύκολα καί τόσο αυθαίρετα
οί αυτοκρατορικοί στρατιωτικοί αρχηγοί, όπως πλουτί-
ζουν κάτω άπ' τίς προστατευτικές φτερούγες της καιρο-
σκοπικής Κ,εριιβίΐφίε. Κάτι τέτοιο πολύ δύσκολα θα
μπορούσαμε να το φαντασθούμε ακόμα κι' σ' ένα μοναρ-
χικό καθεστώς. Οί στρατιωτικοί επομένως δεν θα μπορού-
σαν καθόλου να λυπούνται στα σοβαρά τη μοναρχία. ' Η
άντιρεπουμπλικανική στάση τους δεν ήταν, σ' αυτή τη
περίπτωση, παρά ένα φυσικό αντανακλαστικό άμυνας ενός
λωποδύτη πού ή Κεριι&Ηςυε συνέλαβε έπ' αύτοφόρω με τα
κλοπιμαία στο χέρι.
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Στή συνέχεια, βλέπουμε, τον κλήρο πού, στη Γεριιοΐί-
φΐε, ζει, είναι αλήθεια, πάντοτε σε αναμονή καί πού δεν
περιμένει παρά μια ευκαιρία για να την πνίξει. Ασκεί
χωρίς αμφιβολία μια τεράστια επίδραση πάνω στη δημό-
σια γνώμη, ανίκανος όμως ό ίδιος ό κλήρος για δράση, δεν
μπορεί να δράση παρά δια μέσου των άλλων, δεν είναι

-παρά ό σκηνοθέτης καί ό υποκινητής, αλλά δχι ό δράστης.

Τρίτον, συναντάμε στη Γαλλία, σ' αυτή τη χώρα της
μικρής παραγωγής καί των εβραίων χρηματιστών, την πιο
αντισημιτική μικρομπουρζουαζία, πού, προσιτή, στην
ζύμωση ενάντια στους οπαδούς του θΓεγίιΐ8, όπως άλλω-
στε καί σε κάθε αντιδραστικό ρεΰμα, προσφέρει ένα κα-
τάλληλο έδαφος για την εθνικιστική δημαγωγία. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ακόμα δτι νιώθει την ανάγκη να παρα-
συρθεί σ' ένα πραξικόπημα καί, πράγματι, δεν προσπάθη-
σε να κάνη κάτι τέτοιο.

Τέλος, συναντάμε, επίσης, βέρους μοναρχικούς, αντι-
προσώπους της άγροτιάς στίς πιο καθυστερημένες περιο-
χές της Γαλλίας, αριστοκράτες πού κατά την ειρηνική
περίοδο ήταν υποχρεωμένοι, σε μεγάλο βαθμό, από τη ροή
των πραγμάτων της τρίτης ΚερυοΗφίε, να δείχνουν
ανοιχτά δτι «θέλουν ειρήνη» μαζί της, ή τουλάχιστον σαν
να συμβιβάζονται σιωπηλά. Παίρνοντας κουράγιο λοιπόν
« • / ι » " ) τη φασαρία αυτής της κρίσης βγήκαν στην επιφάνεια,
Ακολουθούμενοι από το συνηθισμένο τους συνάφι, βασιλι-
ι ...... , δημοσιογράφους καί συγγραφείς.

Λυτά τα στοιχεία πού είναι αδύναμα από μόνα τους,
ι νπιΟηΜίν μαζί με τους παπάδες γύρω από τους αμήχανους
ι Μ | κι ι ηγοΰς για να τους σπρώξουν σαν κριό καί να έκμε-
Μ Ι / ι ι .Ο,.ιιν την κρίση για την πραγμάτωση των δικών τους

• > / « ( ΐ ύ τ ά μαζί με την αντάρτικη στάση του γενικού
ι ι ι λ ι ΐ Μ ί ρ , ί'.δωσιιν π ' ολόκληρο ιό αφκτοπκδο ?.να
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Καισαρικό επίχρισμα. "Ομως αυτές οί μοναρχικές τάσεις
πού μεταφέρθηκαν από τα έξω δεν βρήκαν καμμιά υλική
βάση. "Οχι μόνο δεν υπήρχε σε καμμιά κοινωνική τάξη
σοβαρό κίνημα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν
υπήρχε ούτε καν κάτι πού έστω κι' επιφανειακά, θα
μπορούσε να συνένωση όλες αυτές τίς τάσεις. Ούτε καν
υπήρχαν διεκδικητές του θρόνου πού να παρουσιάζουν
έστω καί λίγη σοβαρότητα.

Ό ένας από αυτούς τους διεκδικητές, αντισυνταγμα-
τάρχης του ρώσικου στρατού, ζει σε μια επαρχιακή πόλη
της αυτοκρατορίας των τσάρων την μονότονη ζωή της
φρουράς καί, σαν μόνο νόμιμο τίτλο, δεν μπορεί να διεκδί-
κηση τον τίτλο του Αιΐδίειίίΐζ καί της Ιεη& αλλά εκείνον
του Νείζ καί του δεά&π. Ό άλλος, μια μηδαμηνότητα πού
ζει τυχοδιωκτικά εδώ κι' εκεί, στο εξωτερικό, καί πού οί
οπαδοί του, μερικές εκατοντάδες ανθρωπάκια καί οικογε-
νειάρχες, εξαντλούν όλες τίς προσπάθειες τους σ' ένα
ετήσιο γεΰμα, σαν κΓ αυτό πού έγινε πρόσφατα, οπού
εκφράζουν τίς ελπίδες τους πάνω στη «πορεία της εξέ-
λιξης» με παραδοσιακές ομιλίες.

Μέσα σε τέτοιες περιστάσεις, σε τί θα κατέληγε αυτή
ή προμελετημένη δράση, αν δχι σε μια εθνικιστική
έκρηξη, σ' ένα άντισημητικό ξέσπασμα καί μια ξέφρενη
απολογία του στρατού; Για μια σοβαρή πολιτική πράξη,
όπως ή ανατροπή της Κερυοίίςαε, δεν υπήρχε καμμιά
δυνατότητα: ούτε εσωτερική συνοχή, ούτε ένα πρόγραμμα
δράσης καί, πάνω απ' όλα, ή εσωτερική εξέλιξη των
κοινωνικών περιστάσεων πού, στίς προηγούμενες περι-
πτώσεις, ματέφερε τη μοναρχία στα φτερά της σαν ώριμο
φρούτο, προορισμένο να γεννηθή από το πραξικόπημα.
Ή υπόθεση ΝΤρέϋφους μπορούσε να ξεσηκώση δλα αυτά
τα στοιχεία, προετοιμάση το έδαφος για μια μοναρχική
ζύμωση, να δημιουργήση τη στιγμή για την εκτέλεση ενός
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πραξικοπήματος, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήση τίς
θετικές κινητήριες δυνάμεις της ανατροπής. Ό μοναρχι-
σμός ήταν ή επιφάνεια, δεν ήταν καθόλου το περιεχόμενο
της κρίσης.

Οί ρίζες της κρίσης ήταν πολύ διαφορετικές. Ή
τρίτη4 Κεροοίϊςυε έγινε ή τέλεια μορφή πολιτικής κυριαρ-
χίας της μπουρζουαζίας αλλά ταυτόχρονα, ανάπτυξε τίς
ιδιαίτερες εσωτερικές αντιθέσεις της. Μία άπ' τίς εσώ-
τερες αντιθέσεις είναι εκείνη πού φέρνει σε αντίθεση την
βασισμένη στην κυριαρχία του αστικού κοινοβουλίου
Κερυοίϊςυε, με τον μόνιμο μεγάλο στρατό πού βρίσκεται
σε θέση να κάνει μια αποικιακή καί παγκόσμια πολιτική.
Μπορεί μέσα σε μια ισχυρή μοναρχία, νάταν ό στρατός
συνηθισμένος να παίζη τον ρόλο ενός υποτακτικού οργά-
νου στα χέρια μιας εκτελεστικής εξουσίας, μ' ένα υπερ-
τροφικό πνεύμα της κάστας μέσα όμως σε μια κοινοβου-
λευτική Δημοκρατία με μια πολιτική κεντρική κυβέρνη-
ση, πού αλλάζει κάθε στιγμή, μ' ένα εκλεγόμενο αρχηγό
κράτους, πού το αξίωμα του είναι προσιτό σ' οποιοδήποτε
«αστό κανάγια», πού ήταν σύντροφος βυρσοδέψης ή
ι.ύγλωτος δικηγόρος, έχει φυσικά την τάση να γίνει μια
ανεξάρτητη δύναμη, πού δεν θάχει με το σύνολο του
κράτους παρά ασθενείς δεσμούς.

Στή Γαλλία, ή κοινωνική εξέλιξη πού ευνόησε τόσο
π ο λ ύ τα συμφέροντα της μπουρζουαζίας έκανε ώστε αυτή
ί| ι κλευταία να είναι σκορπισμένη σε μεμονωμένες ομάδες,
Μ «ι ι μη έχοντας κανένα συναίσθημα ευθύνης για το
Ήΐνολο, έκαναν την κυβέρνηση καί το κοινοβούλιο
ικπ/νίδ ι των ιδιαίτερων συμφερόντων τους. Αυτή ή ίδια
ι Ή ν ι ο ν ι κ ή εξέλιξη κατάληγε, από την άλλη μεριά, στην
| ΐ ι πΐ | ΐόρφο)ση του στρατού, από όργανο κρατικών συμφε-
ΐ ' ο ν κ ο ν , σε ένα όμιλο συμφερόντων, πού έχει τους δικούς
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του σκοπούς καί είναι έτοιμος να τους υπερασπίσει παρά
την Κεριιοΐϊςιιε κι' ενάντια στην Κεριιοΐίςυε.

' Η αντίφαση ανάμεσα στην κοινοβουλευτική ΚερυΒ-
Πςυε καί τον μόνιμο στρατό δεν μπορεί να βρει την λύση
της παρά στην ενσωμάτωση του στρατού μέσα στην
πολιτική κοινωνία καί στην οργάνωση της πολιτικής
κοινωνίας σε στρατό, στην μετατροπή του στρατού από
κατακτητικό όργανο κι'από αποικιακή δύναμη σ' ένα
όργανο εθνικής άμυνας, με λίγα λόγια στην αντικατάσταση
του μόνιμου στρατού από μια στρατιά πολιτοφυλάκων. "Οσο
καιρό αυτή ή λύση δεν έχει πραγματοποιηθεί, ή εσωτερι-
κή αντίφαση θα εξακολουθεί να εκδηλώνεται με περιοδι-
κές κρίσεις, με συγκρούσεις ανάμεσα στην Κερυβίίφαε καί
τον ίδιο της στρατό. "Ετσι θα φανερωθούν τα χειροπιαστά
αποτελέσματα πού προέρχονται από τη σύσταση του
στρατού σε ανεξάρτητο σώμα, ή διαφθορά του καί ή
άπειθαρχεία του. Οί υποθέσεις λΥίΙδοη, του Παναμά, των
σιδηροδρόμων του Μΐάΐ, όφειλαν μοιραία να βρουν την
επιβράβευση τους στην υπόθεση ΟΓενίιΐδ.

"Ετσι βλέπουμε δτι ή εξέγερση των ανώτατων στρατι-
ωτικών στελεχών προέρχονταν από την επιθυμία τους να
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους απέναντι στην ρε
πουμπλικανική πολιτική εξουσία καί καθόλου από την
πρόθεση τους να χάσουν εντελώς τήνάνεξαρτησία τους με
μια μοναρχία.

Από την κατάσταση πού έτσι περιγράψαμε απορρέει
φυσιολογικά ό κωμικός χαρακτήρας αυτής της επιφανεια-
κής μοναρχικής δράσης. "Ενας θυμωμένος πόλεμος της
πένας στίς εφημερίδες, ένας ξεκουφανικός θόρυβος από
άντισημίτες λωποδύτες, όχλαγωγίες, έπιδοκιμαστικά ουρ-
λιαχτά μπροστά στα γραφεία του εθνικιστικού τύπου, ένας
τεράστιος πάταγος από σπασμένα τζάμια στα γραφεία των
εφημερίδων πού υποστηρίζουν τον ΟΓενίιΐδ, προσβολές
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εναντία σε ειρηνικούς διαβάτες, το οχυρό του Οιιεπη στην
οδό ΟιαοΓοΙ, τέλος μια επίθεση με μπαστούνια της χρυσής
νεολαίας ενάντια στον πρόεδρο της Κεριιβίΐςιιιε στίς κού-
ρσες.

Άλλα παρ' όλα αυτά μέσα σ' αυτή την ταραγμένη
καί ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, δεν έγινε ούτε μια σοβαρή
πολιτική προσπάθεια για την πραγματοποίηση πραξικο-
πήματος. Το απόγειο αυτής της αναταραχής ήταν ή ιστο-
ρική στιγμή πού ό ϋεΐΌΐιΙεάε, αυτός ό οργισμένος
καραγκιόζης, άρπαξε τα χαλινάρια του στρατηγού Κο§εΓ
πού, επικεφαλής των στρατευμάτων του, γύριζε στην
στρατώνα, για να τον οδηγήσουν προς τα Ηλύσια Πεδία,
χωρίς νάχουν την παραμικρή ιδέα α;ύτοΰ πού ό Κο§εΓ
θάκανε εκεί καί σε τί θα κατάληγε όλη αυτή ή περιπέτεια.

Ό κατεργάρης με στολή αποδείχτηκε ωστόσο πιο
καταφερτζής από τον παλιάτσο με πολιτικά: ένα χτύπημα
με το σπαθί πάνω στα δάχτυλα του ΟεΓοιαΙεάε ήταν ή
απάντηση στην «ωραία χειρονομία» του αρχηγού των
άντισημιτών. "Ετσι τελείωσε ή μοναδική προσπάθεια
μοναρχικού πραξικοπήματος.

Από την παραπάνω σύντομη έκθεση βγαίνει δτι οί
περιστάσεις ήταν στην πραγματικότητα πάρα πολύ διαφο-
ρετικές άπ' ότι μπορούσε να φαίνονται επιφανειακά. "Ο-
πως κι' άλλοτε, ή τύχη της ΚοριιΒΗφίε δεν εξαρτιόταν
λοιπόν από μεμονωμένους «σωτήρες», κι' ακόμα λιγώτερο
από εκείνους πού κάθονταν σε υπουργικές πολυθρόνες,
αλλά άπ' την εσωτερική αλληλουχία των οικονομικών καί
ιιολιτικών συνθηκών της χώρας.

Είναι πολύ κατανοητό δτι οί κίνδυνοι ενός πραξικο-
Μ ψ ι π τ ο ς οτή Γαλλία μπορούσε να φαίνονται σοβαροί μέ-
< » « < Μ ή ν όχλαβοή της καθημερινής πάλης, όπου τα συμ-
| ΐ ι / \ · ι « καί τα γεγονότα ήταν φυσικό να παίρνουν ύπερβολι-
ι > διαστάσεις καί οπού ή μελέτη των πραγματικών κοινω-
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νικών αιτιών των φαινομένων είναι εξαιρετικά δύσκολη,
σχεδόν αδύνατη, ακόμα καί γι' αυτούς πού συμμετέχουν
άμεσα. Καί δεν υπάρχει καμμια αντίρρηση ότι μια δραστή-
ρια ενέργεια των δημοκρατικών μέσα καί κυρίως έξω άπ'
τη βουλή, ήταν άμεσα αναγκαία για να φορεθή το
χαλινάρι στο εθνικιστικό τσακάλι καί στους ανθρώπους
του γενικού επιτελείου.

"Ομως σήμερα, μετά το τέλος της κρίσης καί βλέπον-
τας τα πράγματα εκ των ύστερων, το να αναμασάμε τίς
μορφές της καθημερινής πάλης, το να πανηγυρίζει κανείς

στα σοβαρά για την κυβέρνηση Χν^Ια'εοκ-ΚοιίδδεΒίι, καί
κυρίως να θεωρεί τον ΜίΠοΓ&ικΙ, σαν τον αληθινό «σωτή-
ρα» της γαλλικής Κ,εριιοΐίςιιε, είναι σαν να παραδέχεσαι
την φτηνή ιστορική αντίληψη πού είναι δίδυμη αδελφή
της χυδαίας πολιτικής οικονομίας, σαν να αντιλαμβάνεται
κανείς τα γεγονότα έτσι όπως παρουσιάζονται στην
επιφάνεια της πολιτικής ζωής, σαν έργο υπουργών κι'
άλλων ιστορικών «προσωπικοτήτων», αντί να τα κατανοεί
μέσα στην πραγματική εσωτερική τους αλληλουχία. Στή
σωτηρία της Κεραοΐίςιαε άπ' τον ΜίΙΙεΓ&ηά πρέπει να
δίνουμε την ίδια σοβαρότητα πού δίνουμε καί στον
μοναρχικό κίνδυνο πού την απειλούσε από μέρους του
ΟεΓοαΙεάε καί του Ουεπη.

Στήν πραγματικότητα, αν ή άμυνα της ΚΈΡυΒΙΤζίυΕ
εξαρτιόταν από την δραστηριότητα της κυβέρνησης
\νΑίΟΕ€Κ-ΚθυδδΕΑυ, θα είχε καταρεύσει εδώ καί
πολύ καιρό. Στή φάρσα το μοναρχικού πραξικοπήματος
αντιστοιχεί ή φάρσα της ρεμπουμπλικάνικης άμυνας.

Σπάνια κυβέρνηση πήρε το τιμόνι σε μια εποχή πιο
κρίσιμη, σπάνια ένεποθέσαμε σε μια κυβέρνηση μεγαλύ-

τερες ελπίδες.

"Οντως, ό μοναρχικός κίνδυνος ήταν περισσότερο ένα
φάντασμα παρά μια πραγματικότητα, αλλά ακόμα πιο

σοβαρό άπ' αυτόν τον φανταστικόν κίνδυνο ήταν ή πιθα-
νότητα να δείξει ή Γεριιοΐίφαε την αδυναμία της ενάντια
στα στοιχεία της αναρχίας, δηλαδή τους ανυπότακτους
αρχηγούς του στρατού καί τον κλήρο πού έσπρωχνε στην
ανατροπή, κάνοντας έτσι αναπόφευκτη την επιστροφή σε
ανάλογες κρίσεις.

Τα βλέμματα όλου του κόσμου ήταν καρφωμένα πάνω
στην Γαλλία. "Επρεπε ν' άποδειχτή ή βιοσιμότητα της
ρεμπουμπλικάνικης τάξης πραγμάτων, έπρεπε· να δειχθεί
ότι ή αστική Γαλλία είχε ακόμα αρκετές δυνάμεις για ν'
απωθήσει καί να εξουδετερώσει τα στοιχεία της αποσύνθε-
σης πού παράγει ακατάπαυστα. Τα μέτρα πού έπρεπε να
παρθούν σ' αυτή την περίπτωση απαγορεύονταν από την
ϊδια την κατάσταση. "Αν ό στρατός αναπτυσσόταν σε
ανεξάρτητο σώμα κι αν ορθώνονταν ενάντια στην Κεριι-
Μίςυε, έπρεπε να ξεριζώσουμε αυτή την ανεξαρτησία καί
\·(ί προκαλέσουμε την έπανασωμάτωσή του στην Κοινωνία
ιόν Πολιτών, καταργώντας την διάρκεια της στρατιωτι-

ι ΐ | . ; θητείας. "Αν το παπαδαριό υποστήριζε τ,ίς άνατρεπτι-
κές πράξεις των στρατιωτικών αρχηγών καί τους ύποκι-

σε στην πάλη ενάντια στη Κερυοίίςυε, έπρεπε να
ι ι | ΐ ΐ | δ ι : ν ί σ ε ι τη δύναμη τους διαλύοντας τα θρησκευτικά
Μ ΐ , Ί Π Μ ΐ ί , κατάσχοντας την περιουσία τους καί διαχωρί-
οντας σύγχρονα το σχολείο από την εκκλησία καί την
' ΐ ΐ | . · . κ ι < ) π ' το κράτος.

ι «ί, πρίν άπ' όλα, αν ή διαφθορά μέσα στο στρατό
ι « ΐ ' ΐ ι π ι > Γ | εικαστική δολοφονία, με τίς ψευτιές πού τίς

• . » ι ν, οι ψευδορκίες κι' άλλα ακόμα εγκλήματα
ιιν ι ν ι ι Λ ι ο , , π') κΰρος της Γαλλίας στο εσωτερικό

Ι Ο Ν Τ Ι Κ Ο , έπρεπε, λοιπόν να ξαναδώσουν στην

ιι Ί -π , Μ Μ ί ν ι , ν η π'>ν σεβασμό καί την αίγλη με μια

• | ΐ κ ι ι κ Γ | ι φ < ι > | > ί « των ενόχων καί την αθώωση των
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Να λοιπόν πού πέρασαν δέκα οχτώ μήνες από τότε
πού ό υπουργός βρίσκεται στην εξουσία. Ξεπέρασε κατά
δύο φορές τη μέση διάρκεια μιας γαλλικής κυβέρνησης,
τους μοιραίους εννέα μήνες. Που είναι τα έργα του, τί
έκανε;

Είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς μια πιο φανερή
αντίφαση ανάμεσα στα μέσα καί στο σκοπό, ανάμεσα στο
καθήκον καί την εκτέλεση, ανάμεσα στην προπαρασκευα-
στική διαφήμιση καί το θέαμα πού ακολούθησε, από αυτή
πού υπάρχει ανάμεσα στίς προσδοκίες πού εναποτέθηκαν
στην κυβέρνηση \ν&1ο!6<± Κοιΐ55θ3ΐι καί τίς πράξεις

της.

"Οσον άφορα την μεταρύθμηση της στρατιωτικής
δικαιοσύνης, έχουμε σήμερα μια υπόσχεση του ' Υπουργού
πολέμου να είσάγη στίς διαδικασίες των πολεμικών
συμβουλίων τα «ελαφρυντικά». "Οσον άφορα την «δημο-
κρατοποίηση» του στρατού- μια σύσταση πού δημοσιεύ-
θηκε στίς εφημερίδες καί απευθύνονταν στους αξιωματι-
κούς. Ό σοσιαλιστής Ρε5ΐτε προτείνει στη Βουλή, στη
σύνοδο της 27ης Δεκέμβρη του περασμένου έτους (1899),
την εισαγωγή της διετούς στρατιωτικής υπηρεσίας· ό
στρατηγός Αηάΐΐ, ριζοσπάστης υπουργός της δημοκρατι-
κής άμυνας, άπαντα ότι δεν μπορεί να πάρη θέση πάνω σ'
αυτή τη μεταρύθμηση πού πραγματοποιήθηκε από την
μισο-άπολυταρχική Γερμανία.

Ό σοσιαλιστής Οε)εαηίε ζητά, στην 'ίδια σύνοδο, την
απομάκρυνση κάθε κληρικού από τίς στρατιωτικές σχο-
λές, την αντικατάσταση του εκκλησιαστικού προσωπικού
στα στρατιωτικά νοσοκομεία από πολίτες, την κατάργηση
των μορφωτικών δαπανών του στρατοϋ-ό υπουργός της
δημοκρατικής άμυνας, πού όφειλε να λαϊκοποιήση τον
στρατό, άπαντα με μια απλή καί σαφή απόρριψη των
προτάσεων καί μια δοξολογία του κλήρου καί του στρα-

36

ου, μέσα σε μια θύελλα χειροκροτημάτων από την πλευρά
των εθνικιστών. Οί σοσιαλιστές καταγγέλουν στη Βουλή
(Φεβρουάριος 1900) μια σειρά από αυτόφωρες καταχρή-
σεις στο στρατό, ενώ ή κυβέρνηση αρνείται κάθε κοινο-
βουλευτική ερευνά πάνω σ' αυτό το θέμα. Ό ριζοσπάστης
νί§υε ά' οοΐοη κάνει στη Βουλή (σύνοδο της 7ης
Δεκέμβρη 1900) τρομακτικές αποκαλύψεις πάνω στο
γαλλικό στρατιωτικό καθεστώς στίς αποικίες, στη Μαδα-
γασκάρη καί την Ίνδοκίνα-ή κυβέρνηση αποκρούει την
κοινοβουλευτική έρευνα σαν «επικίνδυνη καί αδικαιολό-
γητη». Μετά άπ' δλα αυτά, ό υπουργός πολέμου ανεβαίνει
στο βήμα της Βουλής για να διηγηθεί την ηρωική
υπεράσπιση ενός αξιωματικού των δραγώνων, πού τοΰκα-
ναν σαμποτάζ οί συνάδελφοι του γιατί παντρεύτηκε μια
διαζευγμένη γυναίκα.

Στή συνέχεια έρχεται ή γιγάντια μάχη με τον Δράκο:
ιόν κλήρο. Ό πόλεμος με τους παπάδες εκτείνεται δια
ΐι ί .οοο της Γαλλικής ιστορίας του τελευταίου αιώνα σαν
μια κόκκινη κλωστή. Μόνο ή τρίτη Κερυοίίςμιε, έθρεψε
ι ριάντα τρία σχέδια άντικληρικών νόμων. Μέχρι εδώ δλα
ι · / μέτρα αποδείχτηκαν ανίσχυρα, γιατί δεν αφορούσαν
Μ Ι \ · Εκκλησία στο σύνολο της, αλλά μόνον ένα άδιαί-

ΐ ' ΐ ΐ " ι ϊ π ( ' ) το σύνολο μέρος, τον κανονικό κλήρο καί αυτό
" ··. Ν λι;υταΐον θέλαν μόνο να τον υποτάξουν στο κράτος,

• · , ι μι μ ι α πλήρη απαγόρευση, αλλά υποχρεώνοντας τον
ι ι ο Μ . ι τ α ι στην νόμιμη άδεια. Παρ' όλους τους

" ΐ ' Φ ' η ι , ορούς, τα θρησκευτικά τάγματα, κάτω άπ' την
ν" 1 ! Ι \ ' · | ΐ ι ι Ι ) Ι ί ( | ΐ κ · , αύξησαν τα μέλη τους κατά 200.000
Ατομο ι Ή ιριπλασίασαν την περιουσία τους. "Ερχεται

Μ . π;λι Ι Ι Η Π Ο μέτρο της «κυβέρνησης της δημύκρατι-
• >ι > " ίο οχέδιο \ν;ιΙο!οοκ-Κοιΐδδε&ιι πού, άντιγραμ-

·" ι Μ Π > ι ι ί μοντέλα, κατευθύνεται, εκ νέου, μόνον,
ι ι ι ι ΐ | ΐ ΐ | · ΐ Μ υ ι ι κ ά τάγματα π ο ύ δεν έχουν άδεια.



Ι ϊά να περιοριστεί ό αριθμός τους, καθόρισαν ένα νομικό
κανόνα πού βάζει στον Ίδιο σάκκο τα θρησκευτικά
τάγματα των μοναχών καί τίς πολιτικές οργανώσεις, καί
πού ή εφαρμογή του αφέθηκε στην καλή πίστη των
επερχόμενων υπουργών, σ' δτι άφορα τον κλήρο, καί στην
κακοβουλία τους, σ' ότι άφορα τίς πολιτικές οργανώσεις
των σοσιαλιστών. Ή ΚερυβΗα,ιιε διατηρεί, τώρα όπως καί
πρίν, τα θρησκευτικά τάγματα ποϋχουν άδεια με την
περιουσία τους πού φτάνει τα 400 εκατομμύρια φράγκα,
τον κοσμικό κλήρο πού επιχορηγείται από το κράτος με
τους 87 επίσκοπους, τα 87 ιερατικά σεμινάρια, τους 42000
παπάδες, τον θρησκευτικό προϋπολογισμό των 40 περίπου
εκατομμυρίων. Ή μεγαλύτερη δύναμη του κλήρου βρί-
σκεται στην επίδραση πάνω στην εκπαίδευση. Δυο εκα-
τομμύρια γαλλόπαιδα σήμερα δηλητηριάζονται στα θρη-
σκευτικά σχολειά καί μεγαλώνουν μαθαίνοντας νά-μισοΰν
τη Κεριιβίίςιιε. Ή κυβέρνηση αποφασίζει να δώσει ένα
μεγάλο χτύπημα καί απαγορεύει την μόρφωση... από τα
θρησκευτικά τάγματα πού δεν έχουν άδεια. Ενώ όλη ή
εκκλησιαστική μόρφωση βρίσκεται ακριβώς στα χέρια
των θρησκευτικών ταγμάτων ποϋχουν άδεια, καί μ' αυτή
τη ριζική μεταρύθμιση, μόνον 15.000 παιδιά από τα 2
περίπου εκατομμύρια αποσπώνται από την αγιαστούρα.
Ή συνθηκολόγηση της κυβέρνησης μπροστά στην Εκ-
κλησία προετοιμάστηκε μ' ένα φόρο τιμής των \Υα1α!εο1ί
Κοιΐ5563ΐι προς τον πάπα καί επισφραγίστηκε με μια ψήφο
εμπιστοσύνης των εθνικιστών.

Ή Δημοκρατική άμυνα του υπουργείου έφτασε στο
ζενίθ με τον άμνηστευτικό νόμο του Δεκέμβρη του
περασμένου χρόνου. Για δυο χρόνια, ή Γαλλία φθείρονταν
από την επιθυμία της Αλήθειας, του Φωτός καί της
Δικαιοσύνης. Για δυο χρόνια ένας ατιμώρητος δικαστικός
φόνος βάραινε τη συνείδηση της. Ή κοινωνία σχεδόν
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πνίγονταν μέσα στην μολυσμένη από ψευτιές, έπιορκίες
καί πλαστογραφίες ατμόσφαιρα.

Τέλος έφτασε ή κυβέρνηση Δημοκρατικής άμυνας.
"Ολος ό'κόσμος κρατά την αναπνοή του. «Ό μέγας ήλιος
της δικαιοσύνης» θ' ανατείλει.

Καί άνατέλει. Στίς 19 του Δεκέμβρη, ή κυβέρνηση
ψηφίζει στη Βουλή ένα νόμο, καί ύπόσχονταν την
ατιμωρησία σ' όλα τα εγκλήματα, αρνούμενη στα θύματα
τη νόμιμη ικανοποίηση καί πνίγοντας όλες τίς δίκες
ποϋχαν αρχίσει. Αυτοί πού μέχρι χθες ακόμα θεωρούνταν
οί πιο επικίνδυνοι εχθροί της ΚεριΛΗςυε γίνονται σήμερα
δεκτοί με αγάπη, στους κόλπους της σαν άσωτοι υίοί. Για
να προστατέψει τη Δημοκρατία, παρέχει τη γενική συγχώ-
ρεση σ' όλους τους εχθρούς της για να αποκαταστήσει
την δημοκρατική δικαιοσύνη, ταχυδακτυλουργέ! την απο-
κατάσταση των θυμάτων του δικαστικού φόνου.

Ό μικροαστικός ριζοσπαστισμός έμεινε πιστός στον
ί;αυτό του. Ό ριζοσπάστης ΒοιΐΓ£θίδ, όταν τον κάλεσαν το
Ι Χ ( ) 3 στην κυβέρνηση Κ,ίβοί για να ξεκαθαρίσει το
σκάνδαλο του Παναμά, προστάτεψε από την καταδίωξη,
μΐ κ') πρόσχημα δτι ή Κεριιοΐίςυε κινδύνευε, όλους τους
ι / | ΐ < ι ρ τ ή σ α ν τ ε ς κοινοβουλευτικούς, κι άφησε το ζήτημα να
. ' , ι . χ α α τ ή από μόνο του. Οί \ν&1άεο1( Κοιΐ8$εαιι, σύνδικοι
··. Μ Ι \ · χρεωκοπία της υπόθεσης θΓεγίιΐδ, όδηγοϋν το

ιμ ΐ | μ « σ " ένα ολοκληρωτικό φιάσκο, για να αποτρέψουν
ΐ " \ · μοναρχικό κίνδυνο. Το σχήμα παραμένει το ίδιο:

·· IV) πομπώδες σάλπισμα πού ανήγγειλε τη μάχη
Μ Ι ι σ ' ένα αδύναμο γρυλλισμό, μόλις ακριβώς όφειλε

ά "ι··"11 ι < > ί ηθοποιοί παύουν να είναι σοβαροί, καί όλη
< ι 5|>«οη ',ι.φουσκώνει, σαν έ ν α φουσκωμένο μπαλόνι π ο ύ
> " ι ( Μ ι ι ψ ι π ν με βελόνα». (Μίΐτχ, 18η Μπρυμαίρ κΓ ό

| ΐ ι κ < » ι , Βοναπάρτης).
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Κ(χί για να γεννηθεί μια τέτοια γελοία καί τιποτένια
πράξη, ήταν απαραίτητη ή συμμετοχή ενός σοσιαλιστή
στην κυβέρνηση καί μαζί του όλη ή ενεργητικότητα ητς
εργατικής τάξης; Γιατί δεν είναι μόνο από τη σκοπιά των
σοσιαλιστών ή άπ' τη σκοπιά ενός ριζοσπαστικού κόμμα-
τος λίγο πολύ βιώσιμου πού αυτή ή πράξη είναι γελοία·
είναι γελοία σε σύγκριση με τα μέτρα πού πήραν οι
ρεμπουμπλικάνοι> εντούτοις καιροσκόποι, τα χρόνια του
1880, οι Ο&πιοείίει, οί ίιιΐόδ Ρβπ·γ, οί Οοπδίαηδ, οί Ύϊί&τά.

Το 1879, ό καιροσκόπος Ο&ιτώεΐΐίΐ, με τους μετριοπα-
θείς δημοκρατικούς, απαιτούσε την άπομάκρυσνη όλίον
των μοναρχικών από τίς κρατικές υπηρεσίες καί έδιωχνε
έτσι τον Μ&ο-Μ&Ηοη από την προεδρία. Το 1890, αυτοί οί
Ιδιοι τίμιοι δημοκρατικοί πέτυχαν την απομάκρυνση των
Ίησουϊτών, την δωρεάν καί υποχρεωτική μόρφωση. Το
1883, ό καιροσκόπος -Ιιιΐ€δ Ρειτν καταδίωξε εξακόσιους
μοναρχικούς.

'Ο ριζοσπάστης υπουργός \ν&1(1εο1ί Κοιίδδε&ιι, για να
μην κάνει τίποτα μέσα σε δέκα εννιά μήνες έξω από μια
σειρά επιφανειακές μανούβρες, ούτε την παραμικρή ανα-
διοργάνωση της στρατιωτικής δικαιοσύνης, οΰτε την
παραμικρή μείωση της στρατιωτικής θητείας, ούτε την πα-
ραμικρή αποφασιστική χειρονομία ενάντια στους μοναρ-
χικούς μέσα στο στρατό, την δικαιοσύνη καί την διοίκη-
ση, μη παίρνοντας οΰτε καν ένα δραστικό μέτρο ενάντια
στο παπαδαριό· για να διακυρήξει στο τέλος, μετά από
μακρυές υπεκφυγές, κάνοντας πάντα τον ατρόμητο, τον ά-
καμπτο, τον ευθύ, κλασσική στάση του μικραστοϋ από το
ϋψος της άτιμης πολιτικής του, δτι ή ΚεριιΒΙκμιε δεν ήταν
ίκανή να δώσει ένα τέλος στη σημμορία των κατεργαρέων
στρατιωτικών καί ότι δεν έμενε άλλη λύση από το να τους
αφήσουμε απλώς ήσυχα: ήταν λοιπόν όλα αυτά πού απαι-
τούσαν την συνεργασία ενός σοσιαλιστή στο υπουργείο;
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Διαβεβαίωναν δτι ό ΜΠΙεΓ&ηα! ήταν προσωπικά απα-
ραίτητος για τον σχηματισμό της κυβέρνησης ΧΥαΜεοΙί
Κοιίδδεαα, διαφορετικά το ίδιο το μέλλον του υπουργείου
ήταν αμφίβολο. Άπ' δτι ξέρουμε, ή Γαλλία δεν πάσχει
από έλλειψη μνηστήρων των χαρτοφυλάκων, καί αν ό
ννΈιΙάεοκ Κοιίδδεαιι μπόρεσε να βρή μέσα στον ξεσηκωμένο
στρατό δύο χρησιμοποιήσημους στρατηγούς για το υ-
πουργείο πολέμου, είχε σίγουρα στο ίδιο του το κόμμα
μισή ντουζίνα υπουργούς εμπορίου στη δνάθεσή του.
Άλλα άφ' δτου είδαμε την κυβέρνηση επί το έργον
μπορούμε να βεβαιώσουμε, σταράτα, δτι ό \ν&1άεο!ί
Κοιίδδε&ιι θα μπορούσε ήσυχα να πάρη οποιοδήποτε
ριζοσπάστη για συνεργάτη. Το έκτρωμα της δημοκρατι-
κής άμυνας σίγουρα δεν θα μπορούσε νάταν χειρότερο.
Μέχρι σήμερα, οί ριζοσπάστες κατάφεραν μόνοι τους καί
χωρίς ξένη βοήθεια να εκτεθούν βαθεία.

Είδαμε δτι ό μοναρχικός κίνδυνος πού πιστεύαμε να
διαφαίνεται κατά την διάρκεια της κρίσης του ΟΓεγίΊΐδ
ήταν πολύ περισσότερο ένα φάντασμα παρά μια πραγματι-
κότητα. "Ετσι εξηγείται αρκετά το γεγονός δτι ή «άμυνα»
\ν;ι!<:1εο1( ΜίΠεταπα! δεν παράδωσε ακόμα την Κερυοίίςυε
π το πραξικόπημα. Άλλα αυτοί πού καί σήμερα ακόμα
μιλούν για τον μοναρχικό κίνδυνο με την ϊδια πίστη πού
μιλούσαν εδώ καί δυο χρόνια καί πού, τώρα όπως καί τότε,
« ΐ Μ ΐ ι ώ ν ο υ ν μ' αυτόν τον κίνδυνο την πρωτοβουλία του
ΜιΙΚτ;ιικ1 παίζουν ένα κάπως επικίνδυνο παιχνίδι. Γιατί,
• Ισο ι ΐ ! ρισσότερο χρωματίζουμε την κατάσταση σαν σοβα-
ΐ ' Μ ιοσο περισσότερο ή δράση του υπουργείου φαίνεται
" ι - ι λ ύ π η τ η καί ακόμα πιο τρωτός ό ρόλος των σοσιαλι-
ΟΤών σ' αυτό το υπουργείο.

" Λ ν ό μοναρχικός κίνδυνος ήταν, δπως προσπαθήσα-
μι ν« ι κΟι'.πουμε, ασήμαντος, τότε ή σωτήρια δράση της
ι κ | Ι ι ΐ ' \ · φ ΐ ΐ | Γ , πού αναγγέλθηκε με μεγάλες υποσχέσεις καί
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ι ι . Λ ΐ ; κ υ σ ι : μ ένα φιάσκο είναι απλά καί μόνο γελοία. "Αν
( ί \ · ι ί ( · ι : τ α ό κίνδυνος ήταν μεγάλος καί σοβαρός, τότε το
σκιάχτρο της υπουργικής δράσης είναι μια προδοσία της
ΚοριιΜίςυε καί των κομμάτων πού τους εμπιστεύθηκαν.

Καί στίς δυο περιπτώσεις ή εργατική τάξη με την
υπουργική συμμετοχή του ΜΠΙεΓΗΐκΙ δεν κατόρθωσε αυτή
την «πλατιά συμμετοχή στίς ευθύνες» πού διεκδικούσαν με
τόση υπερηφάνεια ό Ιοιεκ καί οι φίλοι του, αλλά μια
συμμετοχή στην παταγώδικη δημοκρατική ήττα του μι-
κροαστικού ριζοσπαστισμού. ·

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΖΑΙΙΚΕ5 ΚΑΙ Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ

III

Ή αντίφαση ανάμεσα σ' ότι περίμεναν από την
δημοκρατική άμυνα της κυβέρνησης λΥαΙάεακ-Κοιίδδε&υ
καί σ' δτι στο τέλος πραγματοποιήθηκε, τοποθέτησε
εκείνο το τμήμα του γαλλικού σοσιαλισμού πού υποστήρι-
ξε την είσοδο του ΜίΠεΓ&ηά μπροστά σε μια διαζευτική
λύση. "Η θάπρεπέ να όμολογήση την αυταπάτη του, ν'
αναγνωρίσει την αχρηστία της συμμετοχής του Μϊ11εΓ3·ηά
στην κυβέρνηση καί να απαίτησε! την παραίτηση του, ή
Οάπρεπε να δείξει ότι είναι ευχαριστημένο από την
πολιτική της κυβέρνησης, να την παρουσιάσει σαν την
υλοποίηση των προσδοκιών του καί, κατά συνέπεια, δσο
κουτρουβαλοΰσε ή κυβερνητική δράση προς την άβυσσο,
ήπχν υποχρεωμένο να μετριάζει όλο καί περισσότερο τίς
προσδοκίες του καί τίς διεκδικήσεις του: ό .ΐΗΐίΓεκ καί οί
φ ί λ ο ι του διάλεξαν το δεύτερο δρόμο.

"Οσο καιρό το υπουργείο τριγύριζε το επίμαχο
> , φ ΐ | μ α καί παρέμενε ακόμα στη φάση των προσωρινών
ι ι ψ ι μ κ / ι ώ ν (κι' αυτή ή φάση διάρκεσε 18 ολόκληρους
| ΐ ΐ | \ ' ' ' , ) , ή τάση της πολιτικής του καί ή θέση των

κ / λ ι σ τ ώ ν απέναντι σ' αύτη τη πολιτική μπορούσαν
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«κημκ να παραμένουν αβέβαιες. Το πρώτο αποφασιστικό

βήμα, ό νόμος της αμνηστίας, φώτισε μονομιάς την
κατάσταση.

Ήταν ακριβώς για την ομάδα .1&11Γ68 πού ή εκκαθάρι-
ση της υπόθεσης θΓεγΓιΐδ θάταν αποφασιστική. "Ολη του

ή τακτική εδώ καί δυο χρόνια στηρίζονταν σ' αυτό το

χαρτί. Για δυο χρόνια, ή πάλη για τον ϋι·εγίίΐδ ήταν ό

άξονας όλης του της πολιτικής· ήταν γι' αυτόν «μια άπ'

τίς μεγαλύτερες μάχες του αιώνα, μια από τίς μεγαλύτερες

της ανθρώπινης ιστορίας» (ΙαιίΓεδ, Ρείάε Κερυοίίςιαε, 12

Αυγούστου 1899), το πιο τιμητικό καθήκον της εργατικής

τάξης· το να μην ανταποκριθούμε θάταν ή «χειρότερη

παραίτηση καί ό χειρότερος εξευτελισμός, ή ίδια ή άρνη-

ση του μεγάλου ταξικού ρόλου του προλεταριάτου» (Ρείίΐε

Κερυοίϊςυε 15 Ιουλίου 1899). «"Ολη ή αλήθεια! "Απλετο
φως!», τέτοιος ήταν ό σκοπός της σοσιαλιστικής καμπά-

νιας. Τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στον Ζωρές

καί τους φίλους του, ούτε οί δυσκολίες καί οί εθνικιστικές

μανούβρες, ούτε οί διαμαρτυρίες των υπολοίπων σοσιαλι-

στών, πού εκφράζονταν από τους Ουεκάε καί ν&ίΐΐ&ηΐ.»
Συνεχίζουμε τη μάχη», γράφει ό Ζωρές με ευγενική

υπερηφάνεια, «καί αν οί δικαστές της Ρέν, απατημένοι από

τίς άτιμες μανούβρες της αντίδρασης, θυσιάσουν ακόμα

μια φορά τον αθώο για να σώσουν τους μεγάλους

εγκληματίες αρχηγούς, αύριο κΓ δλας, παρά τίς συμβου-

λές αποχής, παρά τους έκδηλους εξορκισμούς, παρά τίς

υποτιθέμενες υπομνήσεις για μια πλαστή, μεταμφιεσμένη

καί μειωμένη ταξική πάλη, θα ορθωθούμε, με κίνδυνο να

χαθούμε, για να φωνάξουμε στους στρατηγούς καί τους
δικαστές, ότι είναι δήμιοι καί άτιμοι». (£& ρείίΐε Κρυοίί-
ςυε, ,13 Αυγούστου 1899).

Ακόμα τον Νοέμβρη, λίγο μόνο καιρό πρίν τον νόμο
για την άμνήστευση, διακηρύσσει στη ίίΐΐε: «Σ' δτι μ'
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άφορα, θέλησα να συνεχίσω, θέλησα να υπομείνω μέχρι

πού να υποχρεωθεί το φαρμακερό φίδι να φτύσει το

δηλητήριο του.
Ενάντια στη δίκη της Ρέν, ό Ζωρές φωνάζει με μια

ακτινοβολούσα πίστη για τη νίκη: «Καί δτι κι'άν κάνουν,

ή δικαιοσύνη είναι κοντά. Ή ώρα της λευτεριάς για τον
μάρτυρα φτάνει, ή ώρα της τιμωρίας για τους κακούργους

φτάνει». ( ΓΗ ρείίίε ΚεριΛΗφίε, 13 Αυγούστου 1899).

Ακόμα τον Νοέμβρη, λίγο μόνο καιρό πρίν τον νόμο

για την άμνήστευση, διακηρύσσει στη ΓίΠε: «Σ' δτι μ'

άφορα, θέλησα να συνεχίσω, θέλησα να υπομείνω μέχρι
πού να υποχρεωθεί το φαρμακερό φίδι να φτύσει το

δηλητήριο του.

Ναί, έπρεπε ν' ακολουθήσω όλους τους πλαστογρά-

φους, δλους τους ψεύτες, δλους τους δήμιους, δλους
τους προδότες· έπρεπε να τους ακολουθήσω στην κορφή της

αλήθειας όπως καί στην κορφή του ξίφους, μέχρι πού
υποχρεώθηκαν μπροστά σ' δλο τον κόσμο, να ομολογή-
σουν τα εγκλήματα τους, την ατιμία των εγκλημάτων

τους» (Οί δύο μέθοδες, ΓΠΙε, 1900, σελ. 5).

Καί ό Ζωρές είχε δίκιο. Ή υπόθεση Οπ:γίιΐ8 ξύπνησε

όλες τίς λανθάνουσες δυνάμεις της αντίδρασης στη

Γαλλία. Ό παλιός εχθρός της εργατικής τάξης, ό μιλι-
ταρισμός, βρέθηκε ξεμασκαρεμένος, καί έπρεπε να κα-

τευθύνουμε δλα τα βέλη επάνω στο στήθος του. Για

πρώτη φορά, ή εργατική τάξη κλήθηκε να δώσει μια

μεγάλη πολιτική μάχη.

Ό Ζωρές καί οί φίλοι του την οδήγησαν στον αγώνα

ΜΠ' εγκαινίασαν έτσι μια καινούργια εποχή στην ιστορία

νου γαλλικού σοσιαλισμού.

Επίσης, δταν ό νόμος της αμνηστίας προτάθηκε στη
Μουλή, οί σοσιαλιστές της δεξιάς πτέρυγας βρέθηκαν

«φνικά στίς όχθες του Ρουβίκωνα. Ήταν καθαρό δτι ή
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Μ)|ίι':ρνηση πού κλήθηκε πάνω άπ' όλα να ξεκαθαρίση την
υπόθεση Ππεγίιΐδ, αντί να σκορπίση «άπλετο φως», να
κάνει ώστε ή «αλήθεια» ν' αποκτήσει όλα της τα
δικαιώματα, καί να γονατίσει την στρατιωτική κλίκα,
προετοιμάζονταν να πνίξει το φως καί τη λευτεριά καί να
γονατίσει αυτή ή ίδια μπροστά στη κλίκα. Για τον Ζωρές
καί τους φίλους του ήταν ή στιγμή της εγκατάλειψης των
ελπίδων πού εναπόθεσαν στην κυβέρνηση. Το υπουργείο
αποδεικνύονταν ένα μη χρησιμοποιήσιμο εργαλείο για
την σοσιαλιστική πολιτική καί για την δημοκρατική
άμυνα, το εργαλείο στράφηκε ενάντια στον κύριο του.
"Αν ή ομάδα Ζωρές ήθελε να μείνη πιστή στη στάση πού
κράτησε στην υπόθεση Όι·εγίιΐ5 καί στο καθήκον της
δημοκρατικής άμυνας, όφειλε αμέσως να στρέψει τα όπλα
της καί να προσπαθήσει με όλα τα μέσα να εξουδετερώσει
τον νόμο της αμνηστίας. Ή κυβέρνηση επιτέλους είχε
δείξει τά' χαρτιά της, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το
παιχνίδι της.

Άλλα ή απόφαση πάνω στο σχέδιο αμνηστίας
μετατρέπονταν σε απόφαση πάνω στην 'ίδια την ύπαρξη
του υπουργείου. Καθώς οί εθνικιστές ήταν ενάντια στην
αμνηστία καί ή κυβέρνηση είχε θέσει ζήτημα εμπιστοσύ-
νης, ήταν εύκολο να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία ενάν-
τια στο σχέδιο καί να προκαλέσει μια υπουργική κρίση.

Ό Ζωρές καί οί φίλοι του είχαν λοιπόν να εκλέξουν:
ή να εγκαταλείψουν τους στόχους δύο ετών καμπάνιας
υπέρ του θΓεγίιΐ8, ή' να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση
λν&Ιάεοκ-Κοιίδκε&ια, δηλαδή ν'άπαρνηθοΰν το «πλήρες
φως» ή το υπουργείο, την ρεμπουμπλικάνικη άμυνα ή
απλώς το ΜΠΙεΓ&ηο!. Ή ζυγαριά δεν άμφιταλαντεύθηκε
παρά μερικά λεπτά. Οί λν&ΐάεοΐί καί ΜϊΠΰΓ&ηά βάρυναν
περισσότερο από τον θΓεγίυ§, το τελεσίγραφο του υπουρ-
γείου πέτυχε ότι δεν μπόρεσαν να πετύχουν τα μανιφέστα
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του αφορισμού: για να σωθεί ή κυβέρνηση, ό Ζωρές καί ή
ομάδα του έγκτέλειψαν την καμπάνια τους για τον Οι·εγίιΐδ
καί ψήφισαν υπέρ του σχεδίου αμνηστίας.

Ό κύβος έρρίφθη. Κάνοντας δεκτό τον άμνηστευτικό
νόμο, ή δεξιά σοσιαλιστική πτέρυγα διατηρούσε στην
εξουσία την κυβέρνηση, καί όχι πια τα δικά της πολιτικά
συμφέροντα, την κατευθυντική γραμμή συμπεριφοράς της.
Ή ψήφος για τον άμνηστευτικό νόμο έγινε το Βατερλώ
της καμπάνιας τους για τον θΓεγίϊΐδ, Μέσα σε μια στιγμή ό
Ζωρές εκμηδένισε όλα όσα είχε κάνει σε δυο χρόνια.

Μετά από την έγκατάληψη του κυριώτερου πολιτικού
της παιχνιδιού, ή τακτική του Ζωρές θα αποτελειώσει την
εξέλιξη της με μια εξαιρετική ευκολία καί γρηγοράδα.

Στήν αρχή, για να σωθεί ή κυβέρνηση εγκατέλειψε με
μισή καρδιά ότι πιο πολύτιμο είχε· το στόχο δύχρονων

γιγαντιαίων αγώνων:

«όλη την αλήθεια καί το άπλετο φως». Άλλα για να
δικαίωση κανείς τη δική του σύνδεση με μια κυβέρνηση
πολιτικού φιάσκου, πρέπει να αρνηθεί το φιάσκο της
κυβέρνησης. Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι ή δικαίωση
της κυβερνητικής συνθηκολόγησης.

"Επνιξε την υπόθεση θΓεγίιΐδ (ή κυβέρνηση) αντί να
την φτάση μέχρι τέλους; Άλλα αυτό τόκανε γιατί ήταν
ανάγκη ν' απαλλαγεί από πληκτικές δίκες καί άλλωστε
άχρηστες τώρα πια για ν' αποφύγει τον κορεσμό του
κοινού, πού σε λίγο θα απέφευγε την ίδια την αλήθεια.
(Ζωρές) Ρείίΐε Κεραοΐίςαε, 18 Δεκέμβρη 1900)1

"Οντως, πρίν δυο χρόνια, «όλη ή νομιμόφρων καί
χρηστή Γαλλία» κλήθηκε να φωνάζει: «ορκίζομαι ότι ό

Ι Κάνοντας επαλήθευση είδαμε ότι το άρθρο του Ζωρές της 18ης Δεκέμβρη 1900

ι κφραζι. ακριβώς την 'ίδια ιδέα αλλά με κάπο>ς διαφορετικές λέξεις.
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1)ινγΓιιχ είναι αθώος, κι' ότι ό αθώος θ' αποκατασταθεί,
κ ι ' ότι οι εγκληματίες θα τιμωρηθούν » (Ζωρές, Ρείϊΐε
ιχ-ριιΝίςιιε, 9 Αύγουστου 1899).

«"Ομως σήμερα όλες οί δικαστικές διαδικασίες θά-
ταν γελοίες. Δεν θάκαναν παρά να κουράσουν τη χώρα χω-
ρίς να φωτίσουν, καί θάβλαπταν την 'ίδια την υπόθεση πού
θέλουμε να υπηρετήσουμε». Ή παραγματική τιμωρία της
υπόθεσης ΟΓενίιΐδ» βρίσκεται σήμερα σε «ένα συνολικό
δημοκρατικό έργο» (Ζωρές, Ρείϊίε Κερυοίίομιε, 18 Δεκέμ-
βρη 1900).

Ακόμα ένα βήμα μπροστά καί οί παλιοί ήρωες της
υπόθεσης θΓεγίϊΐδ θα φάνουν σαν ενοχλητικά φαντάσματα
πού δεν θα ξέρουμε πώς ν' απαλλαγούμε το γρηγορώτερο
άπ' αυτά.

Ό Ζολά «ό μεγάλος εργάτης της δικαιοσύνης», ή
«υπερηφάνεια της Γαλλίας καί της ανθρωπότητας», ό
άνθρωπος του κεραυνού του «κατηγορώ», εξαπολύει μια
διαμαρτυρία ενάντια στην αμνηστία, τώρα όπως καί πρίν
θέλει «όλη την αλήθεια καί το άπλετο φως», κατηγορεί εκ
νέου. Τί στραβομάρα. Δεν βλέπει, φωνάζει ό Ζωρές, ότι
υπάρχει ήδη «αρκετό φως» ώστε να μπει σ' όλα τα
πνεύματα; "Ας παρηγορηθεί ό Ζοΐα από την δικαίωση του,
ποΰγινε άχρηστη, από το γεγονός ότι «ό μεγάλος δικα-
στής, ολόκληρης της ανθρωπότητας» τον δοξάζει μπρο-
στά στο βήμα, κι' ας μας άφίσει λοιπόν ήσυχους από δω
καί πέρα με το αιώνιο του «κατηγορώ». Κυρίως όχι
διαμαρτυρίες, όχι επαναλήψεις. (Ρείίΐε Κεραοΐϊςιιε, 24
Δεκέμβρη 1900).» "Ενα δημοκρατικό έργο του συνόλου»,
να το κυριώτερο.

Ό ηρωικός Ρίοςιι&Γΐ -αποκρούει σαν προσβολή την
πρόταση πού τοΰγινε για την έπανενσωμάτωσή του στο
στρατό καθώς καί την αμνηστία"τί υπεροψία. Μήπως ή
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κυβέρνηση, με την ανάκληση πού πρόβαλε, δεν του
εξασφάλισε την «πιο λαμπρή ικανοποίηση;» Πράγματι,
αυτό πού ενδιαφέρει τον πολύ Ρίοςιι&Γΐ, είναι ή δικαστική
επιβεβαίωση της αλήθειας· αλλά ας μη ξεχνά ό φίλος
Ρίοςιι&Γΐ, ότι ή αλήθεια δεν ενδιαφέρει μόνον αυτόν, αλλά
«ολόκληρη την ανθρωπότητα», καί μέσα σ' όλη την
ανθρωπότητα, είμαστε όλοι, ή δική του υπόθεση, ή υπό-
θεση ΡίοςιΐΗΠ, δεν παίζει παρά ένα δευτερεύοντα ρόλο.
«Ή προσπάθεια μας για την δικαιοσύνη δεν θα περιορι-
στή σε ατομικές περιπτώσεις» (ΟεΓΕπΙΙ-ΚϊοΙίΗΓα!, Ρείίΐε
ΚερυβΗςαε, 30 Δεκέμβρη 1900). «"Ενα δημοκρατικό έργο
του συνόλου», να ή ουσία.

Ό θΓεγίιΐδ«αύτό το παράδειγμα ανθρώπινης δυστυχί-
ας σ' ότι πιο σπαραχτικό υπάρχει» (Ζωρές, Ρείίίε τεβιι-
βΐίςιιε, 10 Αύγουστου 1898), ό ΟΓεγΓιΐδ αμύνεται απελπι-
σμένα ενάντια στην αμνηστία πού του κλέβει την τελευ-
ταία του ελπίδα για αποκατάσταση, τί ακόρεστος άνθρω-
πος. Οί δήμιοι του δεν υποφέρουν κι' αυτοί αρκετά; — ό
Εδΐει-Η&ζγ περιπλανιέται «κουρελιάρης καί πεινασμένος
τους δρόμους του Λονδίνου», ό Βοίδάείΐϊε υποχρεώθηκε να
«εγκατάλειψη το γενικό επιτελείο», ό Οοιίδε είναι «έξω
καί βαδίζει γερασμένος», ό ΡεΙΗευχ «πέθανε σε δυσμέ-
νεια», ό Ηεπι·γ υποχρεώθηκε «να κόψει το λαιμό του», ό
Ραΐγ α!ε Ο&η είναι «συνταξιούχος», τί περισσότερο ζητάει;
Οί τύψεις των εγκληματιών δεν είναι αρκετή τιμωρία γι'
αυτούς;

Κι' έπειτα, αν ό ϋΓεγΓιΐδ δεν ικανοποιείται από αυτά
τα χτυπήματα της μοίρας, πού δέρνουν τους εχθρούς του,
αλλά με πείσμα ζήτα παντού μια τιμωρία άπ' την
ανθρώπινη δικαιοσύνη, υπομονή. «Ή τιμωρία θα βρει
κάποτε» τους άθλιους (Ζωρές, Ρεΐίΐε Γεραοΐϊςαε, 5 Ιανουα-
ρίου 1901). Κάποτε, αλλά τώρα ό γενναιόψυχος ϋΓεγΓιΐδ
οφείλει να καταλάβη καλά ότι υπάρχουν στον κόσμο πιο
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σημαντικά ζητήματα από αυτές τίς δίκες πουναι πια
άχρηστες καί φορτικές», (το 'ίδιο, 24 Δεκέμβρη 1900) —
«Θάταν καλύτερα να κερδίσουμε από την υπόθεση ΟΓεν-
Γιικ, αντί τίς συγκινήσεις του καί τίς εκδικήσεις του
(ΟεΓ&η1ΐ-ΚίοΗαΓ<1, Ρείίΐεά Γερυβίίςυε 15 Δεκέμβρη 1900).
«"Ενα δημοκρατικό έργο του συνόλου», να τί είναι το πιο
σημαντικό.

"Ενα ακόμα βήμα κι' ή 'ίδια ή κριτική της κυβερνητι-
κής πολιτικής, πού έγινε κατά την καμπάνια για τον
θΓεγίιΐδ, θα φανεί ένα επιπόλαιο παιγνίδι με την κυβέρνη-
ση της δημοκρατικής άμυνας».

Στό 'ίδιο το στρατόπεδο του Ζωρές σηκώνονταν λίγο-
λίγο απογοητευμένες φωνές ενάντια στη δράση της
κυβέρνησης για την «δημοκρατοποίηση του στρατού» καί
την «λαϊκοποίηση» της Κερυοίίςιιε· τί επιπολαιότητα.
Πόσο είναι επικίνδυνο να κακολογεί κανείς συστηματικά
καί μ' ένα είδος νευρικής ανυπομονησίας (μετά 18 μήνες. -
ΚΧ.) τα πρώτα αποτελέσματα πού πέτυχε ή κοινή προσπά-
θεια. — «Γιατί να εκτεθούμε στον κίνδυνο να αποθαρρύ-
νουμε το προλεταριάτο;» (Ζωρές, Ρείϊΐε ΚερυοΗομιε, 5
Ιανουαρίου 1901). Πώς μπορούν να λένε δτι τα κυβερνη-
τικά σχέδια στο θέμα των θρησκευτικών ταγμάτων θάναι
μια συνθηκολόγηση μπροστά στην εκκλησία; Μόνον οί
«ερασιτέχνες» τα λένε αυτά, οί «βιρτουόζοι» μπορούν να
το βεβαιώσουν. Πράγματι, είναι «ή πιο μεγάλη μάχη πού
δόθηκε, μετά από τους νόμους για την λαϊκοποίηση των
σχολείων, ανάμεσα στην εκκλησία καί την κοινωνία των
πολιτών» (Ζωρές, Ρεΐίΐε Γερυβίίομιε, 1ώ Ιανουαρίου 1901).

Καί, γενικά, έστω κι' αν ή κυβέρνηση καταγράφει
τόνα φιάσκο μετά ταλλο, δεν παραμένει ακόμα ή παρηγο-
ριά της «βεβαιότητας για μελλοντικές νίκες;» ( Ρείϊΐε
Γεριιβίϊςιιε, 5 Ιανουαρίου 1901). Δεν πρόκειται για με-
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μονωμένους νόμους, το «δημοκρατικό έργο του συνόλου»,
να το κυριώτερο.

Άλλα τί λοιπόν είναι στο κάτω-κάτω από το «συνο-
λικό δημοκρατικό έργο;» Δεν πρόκειται πια για την λύση
της υπόθεσης Οπεγιΐδ, για την αναδιοργάνωση του στρα-
τού, για την υποταγή της Εκκλησίας. Μόλις απειλείται ή
πτώση του υπουργείου, εγκαταλείποντας τα πάντα, κ°αί
αρκεί να θέση ή κυβέρνηση, για οποιοδήποτε θέμα,
ζήτημα εμπιστοσύνης, για να υπόταξη στο ζυγό της, τον
Ζωρές καί τους φίλους τους. Χθες συνιστούσαν την
υποστήριξη της κυβέρνησης για τη σωτηρία της Κεριιοΐί-
ςυε καί σήμερα την σωτηρία της κυβέρνησης εγκαταλεί-
ποντας την δημοκρατική άμυνα. Το «συνολικό δημοκρατι-
κό έργο» είναι σήμερα ή ένωση όλων των Ρεμπουμπλικά-
νικων δυνάμεων για τη διατήρηση του υπουργείου \¥α1-
άεοκ-ΚοιίδδεΗΐι στο τιμόνι.

Ή στάση της ομάδας του Ζωρές μπροστά στην
πολιτική της σημερινής κυβέρνησης είναι, στ' αλήθεια,
άπ' τη μια μεριά, ολότελα αντίθετη από τη στάση πού
κράτησε στην υπόθεση θΓεγίιΐ8. Άλλα από την άλλη
μεριά, είναι ήφυσική συνέχεια της. Πράγμαι είναι ή ίδια
αρχή της ένωσης με την αστική δημοκρατία πού, πρίν δυο
χρόνια, χρησίμεψε για βάση στο λυσασμένο αγώνα των
σοσιαλιστών για μια οριστική λύση της υπόθεσης θΓεγ-
Γιιχ, καί πού τους οδηγεί σήμερα, επειδή ή αστική
δημοκρατία εγκαταλείπει το καθήκον της, να μην ενδιαφέ-
ρονται κι' αυτοί για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης, όπως
κ « ί για την πλήρη μεταρρύθμιση του στρατού καί τίς
<>/ι' :σι;ις Έκκλησίας-κράτους.

Δύτό αποδείχνει δτι στην τακτική του Ζωρές, δεν
ι ίν«ι οί ιδιαίτερες προσδοκίες του σοσιαλιστικού κόμμα-
ΐ ι ι , ;ιο«Ί συνιστούν το σταθερό στοιχείο, το βασικό
ΐ Μ ( ΐ ι · / ι : ϊ ο , καί ότι το μεταβλητό στοιχείο είναι ή εύκαιρια-
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κή συμμαχία με τους ριζοσπάστες, αλλά ότι αντίθετα, ή
συμμαχία με τους αστούς δημοκράτες αποτελεί το σταθερό
στοιχείο, το σίγουρο στοιχείο, καί ότι οί πολιτικές
προσδοκίες, πού καμμιά φορά φανερώνονται, δεν είναι
τίποτα άλλο από το τυχαίο προϊόν αυτής της συμμαχίας.
"Ηδη κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για τον θΓεγίιΐδ
ή πιστή στον Ζωρές πτέρυγα δεν μπόρεσε να διατηρήσει
τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αστικό καί το προ-
λεταριακό στρατόπεδο. "Αν για τους αστούς φίλους του
θΓθγίιΐδ, επρόκειτο αποκλειστικά για το ξερίζωμα των
μιλιταριστικών υπερβολών, για την κατάργηση της δια-
φθοράς στο στρατό, να το εξυγιάνουν, ή σοσιαλιστική
πάλη έπρεπε να καταφέρεται ενάντια στίς ρίζες του κακού,
ενάντια στο 'ίδιο τον μόνιμο στρατό. Κι' αν για τους
ριζοσπάστες ή αποκατάσταση του θΓεγίιΐδ καί ή τιμωρία
των υπευθύνων ήταν ό στόχος της ζύμωσης, για τους
σοσιαλιστές ή υπόθεση θΓεγίυδ δεν μπορούσε νάταν παρά
ή ευκαιρία για ν'άρχίσουν μια ζύμωση με σκοπό την
εφαρμογή του συστήματος της πολιτοφυλακής. Μόνον σ'
αυτήν την περίπτωση ή υπόθεση θΓεγίιΐδ καί οί εκπληκτι-
κές θυσίες του Ζωρές καί των φίλων του θα μπορούσαν, με
τη ζύμωση, να προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες στο
σοσιαλισμό. Πράγματι, ή ζύμωση του σοσιαλιστικού
στρατοπέδου, στο σύνολο του, αν εξαιρέσουμε μεμονωμέ-
νες διακυρήξεις, πού μπαίνανε βαθύτερα στη φύση της
υπόθεσης, παρέμειναν στον'ίδιο δρόμο μ' αυτές των αστών
«άναθεωρητών». Εδώ ήδη, οί σοσιαλιστές, παρ' όλο πού
ξεπέρασαν πάρα πολύ το αστικό στρατόπεδο με τη διάρ-
κεια, τη δυναμικότητα καί τη λάμψη της καμπάνιας τους,
δεν ήταν πρωτοπόροι, αλλά μόνον ή ουρά των ριζοσπα-
στών. Με την είσοδο του ΜίΙΙεΓ&ηα! στο υπουργείο,
τοποθετήθηκαν ολότελα στον 'ίδιο χώρο με τους αστούς
συμμάχους τους.
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Αυτό πού διακρίνει τη σοσιαλιστική πολιτική από
την αστική πολιτική, εϊναι δτι σαν αντίπαλοι της υπάρ-
χουσας τάξης πραγμάτων, οί σοσιαλιστές είναι υποχρεω-
μένοι, άπο τις ίδιες τους τίς αρχές, να παραμείνουν στο
χώρο της αντιπολίτευσης στην αστική Βουλή. Το πρωταρ-
χικό καθήκον της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας των
σοσιαλιστών, να φωτίσουν την εργατική τάξη, επιτυγχά-
νεται πρίν άπ' δλα με τη συστηματική κριτική της κυβερ-
νητικής πολιτικής. 'Αλλά, μακρυά από το να εμποδίζει τα
πρακτικά αποτελέσματα, των άμεσων μεταρυθμίσεων με
προοδευτικό χαρακτήρα, ή αντιπολίτευση άρχων είναι,για
κάθε μειοψηφούν κόμμα, γενικά, καί ιδιαίτερα για το
σοσιαλιστικό κόμμα, το μόνο αποτελεσματικό μέσο από-
σπασης πρακτικών αποτελεσμάτων.

Καθώς είναι αδύνατον να επιτύχουν για λογαριασμό
της δικής τους πολιτικής, την άμεση επικύρωση της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, οί σοσιαλιστές είναι υπο-
χρεωμένοι ν ' αποσπάσουν παραχωρήσεις από την αστική
πλειοψηφία μέσα σε μια ακατάπαυστη πάλη. 'Αλλά χάρη
στην αντιπολιτευτική κριτική τους, το κατορθώνουν με
τρία μέσα: κάνοντας ένα επικίνδυνο συναγωνισμό με τίς
ευρύτερες διεκδικήσεις τους στα αστικά κόμματα, σπρώ-
χνουν μπροστά αυτά τα κόμματα με την πίεση των
εκλογικών μαζών, στη συνέχεια καταγγέλοντας την κυ-
βέρνηση μπροστά στη χώρα καί επηρεάζοντας την κοινή
γνώμη, τέλος συσπειρώνοντας γύρω τους, όλο καί περισ-
οότερο, με την κριτική τους στη Βουλή κι' έξω άπ' αυτήν,
τ ί ς λαϊκές μάζες μέχρι να γίνουν επίσης μια δύναμη τέτοια
('ίπως ή κυβέρνηση καί τότε ή μπουρζουαζία θα λογα-
ριαστεί μαζί τους.

Με την είσοδο του ΜΐΙΙοΓ&ηο! στο υπουργείο οί Γάλλοι
οοοιαλιστές που είναι γύρω άπ' τον Ζωρές στερήθηκαν

τα τρία μέσα.
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Καί πρώτα-πρώτα ή χωρίς δισταγμό κριτική της
κυβερνητικής πολιτικής έγινε γι' αυτούς αδύνατη. "Αν
ήθελαν να μαστιγώσουν την αδυναμία της, τα ημίμετρα
της, τη δειλία της, τα χτυπήματα θα ξανάπεφταν στην
πλάτη τους. Γιατί αν ή δημοκρατική βάση της κυβέρνη-
σης είναι ένα φιάσκο, ή ερώτηση πού μπαίνει αμέσως
είναι τί ρόλο παίζει ή συμμετοχή ενός σοσιαλιστή σ' αυτή
την κυβέρνηση; "Ετσι για να μη βάλουν σε κίνδυνο το
χαρτοφυλάκειο του ΜίΙΙεΓ&ηά, ό Ζωρές καί οί φίλοι του
υποχρεώνονται να σωπαίνουν πάνω σ' οτιδήποτε μπορού-
σε ν' ανοίξει τα μάτια της εργατικής μάζας πάνω στίς
ελλείψεις της κυβερνητικής πολιτικής. "Οντως, άφ' ότου
έγινε το υπουργείο Χν&Ιάεοκ-ΜίΙΙεΓ&ηά, κάθε κριτική αυτής
της δραστηριότητας εξαφανίστηκε από το όργανο της
δεξιάς σοσιαλιστικής πτέρυγας, ΓΗ ρείίΐε Γεριιβίϊηιιε, καί
κάθε προσπάθεια κριτικής αντικρούεται αμέσως από τον
Ζωρές σαν «νευρικότητα», «ηττοπάθεια», «υπερβολή». Ή
πρώτη συνέπεια της σοσιαλιστικής ύπρυργοποίησης είναι
λοιπόν ή άπάρνηση του πρωταρχικού σοσιαλδημοκρα-
τικού καθήκοντος γενικά καί κυρίως στη Βουλή, του
καθήκοντος να φωτίσει καί να εκπαίδευση πολιτικά τ/ς μάζες.

Επί πλέον, οί οπαδοί του ΜίΠεΓ^ηο!, ακόμα κι' όταν
κριτικάρουν την κυβέρνηση, αφαιρούν από την κριτική
τους κάθε πρακτική σημασία. Ή στάση τους άπένταντι
στο σχέδιο αμνηστίας έδειξε ότι καμμιά θυσία δεν τους
φαίνεται πολύ μεγάλη προκειμένου να διατηρήσουν την
κυβέρνηση στην εξουσία, κι' ότι είναι εκ των προτέρων
αποφασισμένοι να την υποστηρίξουν με τους ψήφους
τους, μόλις στηρίξει στο στήθος τους το περίστροφο της
ψήφου εμπιστοσύνης. "Ετσι παραδόθηκαν ολοκληρωτικά
στη κυβέρνηση.

Είναι προφανές ότι σε μια χώρα πού κυβερνιέται
με κοινοβουλευτικές μεθόδους, οί σοσιαλιστές δεν είναι

πάντα τόσο ελεύθεροι να καθορίσουν τη στάση τους, όσο
παραδείγματος χάριν, στη Γερμανία, στο Κεϊο1ΐ8ΐ&§ όπου
μπορούν πάντοτε να δώσουν στην αντιπολιτευτική στάση
τους μια καθαρή έκφραση μεταχειριζόμενοι την ψήφο
εμπιστοσύνης. Διαλέγοντας το «μικρότερο κακό», οί
Γάλλοι σοσιαλιστές είναι, αντίθετα, πολύ συχνά υποχρεω-
μένοι, να εμποδίσουν με τίς ψήφους τους την πτώση μιας
αστικής κυβέρνησης. Άλλα, ακριβώς, με το κοινοβουλευ-
τικό καθεστώς, ή ψήφος των σοσιαλιστών γίνεται ένα
όπλο πού κρέμεται πάνω άπ' το κεφάλι της κυβέρνησης
σαν Δαμόκλειος σπάθα καί πού μ' αυτό μπορούν να
υποστηρίξουν την κριτική τους καί τίς διεκδικήσεις
τους. Ό Ζωρές καί οί φίλοι του άφοΰ εξαρτήθηκαν από
την κυβέρνηση με την υπουργική συμμετοχή του Μϊΐΐε-
ΓΗΙΙΟ!, έκαναν την κυβέρνηση ανεξάρτητη άπ' αυτούς· μη
έχοντας τη δυνατότητα να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε
παραχωρήσεις με την απειλή μιας υπουργικής κρίσης,
έκαναν, αντίθετα, αυτή τη κρίση μια Δαμόκλειο σπάθα
πού απειλεί αυτούς τους 'ίδιους καί πού μ' αυτή ή
κυβέρνηση μπορεί, κάθε στιγμή, να τους υποχρεώσει σε
παραχωρήσεις.

Οί σημερινές διαπραγματεύσεις πάνω στο νόμο για
τους συναιτερισμούς απεικονίζουν με λαμπρό τρόπο αύτη
τη κατάσταση του άλυσσοδεμένου Προμηθέα, πού σ' αυτή
ΐίπεσε από μόνη της ή ομάδα Ζωρές. Βέβαια, ό νϊνΐ&ηί,
φίλος του Ζωρές, κατά τη διάρκεια ενός λαμπρού λόγου
στη Βουλή, έκανε κομάτια το κυβερνητικό σχέδιο πάνω
στους συναιτερισμούς καί υπέδειξε την αληθινή λύση
ιοϋ προβλήματος. Άλλα, αν την επόμενη, κοντά στους
παθητικούς εκείνους λόγους, ό Ζωρές βάζει στο στόμα
ι ης κυβέρνησης την απάντηση πού μ' αυτή οφείλει
ν ' αποκρούσει αυτή τη κριτική1, αν πριν το άνοιγμα των

Ι " Ι Ί ν ι ι ι πολ.ύ πίκολο στην κυβέρνηση ν* απαντήσει ότι αν δεν πραγματοποιεί το
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συζητήσεων, πρίν από κάθε προσπάθεια βελτίωσης του
κυβερνητικού σχεδίου, δίνει στους σοσιαλιστές καί τους
ριζοσπάστες το σύνθημα να εξασφαλίσουν με κάθε τίμημα
την υιοθέτηση του κυβερνητικού σχεδίου, οποιαδήποτε
πολιτική εντύπωση της εκδήλωσης του νίνί&ηϊ καταστρέ-
φεται από τα ίδια τα πράγματα.

Ή υπουργική συμμετοχή του ΜίΠεΓαηο! — κι' αύτη
είναι ή δεύτερη συνέπεια της — μετατρέπει τίς σοσιαλι-
στικές κριτικές των φίλων του στη Βουλή σε χωρίς
σοβαρότητα λόγια, σε περιγραφή των «μακρυνών οριζό-
ντων» του σοσιαλισμού, χωρίς την παραμικρή επίδραση
πάνω στην πρακτική πολιτική της κυβέρνησης.

Τέλος μέσα σ' αυτή τη κατάσταση, ή πίεση των
σοσιαλιστών πάνω στα αστικά κόμματα αποδεικνύεται ένα
ωραίο όνειρο.

Για να εξασφαλίσουν την διάρκεια της κυβέρνησης,
οί οπαδοί του ΜϋΙεΓ^ηα1 είναι υποχρεωμένοι να έχουν
μια πολύ στενή αλληλεγγύη με τίς άλλες αριστερές
ομάδες. Καθώς όμως αυτό πού τους ενδιαφέρει κάθε φορά
δεν είναι το πολιτικό αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο
πίστη στην κυβέρνηση των ενωμένων αριστερών, υποχρε-
ώνονται ν' αναζητήσουν παντού όχι τίς αίτιες πού τους
χωρίζουν από τίς άλλες αστικές ομάδες, αλλά αντίθετα
οτιδήποτε τους φέρνει πιο κοντά σ' αυτές. Μέσα στο
«δημοκρατικό» βραστό της ένωσης της αριστεράς, πού ή
μεγάλη σκέψη του Ζωρές θέλει να διατηρήσει, ή ομάδα
του έξα'φανίζεται ολότελα.

Στήν υπηρεσία του ΜίΠεΓ&ηά, οί φίλοι του παίζουν
σήμερα το ρόλο των ριζοσπαστών αστών.

πρόγραμμα της ΚεριιβΗςυο, αν δεν χτυπά πρώτα παρά τα θρησκευτικά τάγματα,

είναι γιατί αντιμετωπίζει πρώτα τους πιο επείγοντες κινδύνους. Καθήκον της είναι

να κάνει την ελευθερία σε θέση να αύτοαμύνεται». (Ρείίΐε ΚορυΜίςιΐϋ, 17 Γενάρη

1901).

Ναί, μέσα στη σημερινή δημοκρατική πλειοψηφία, οί
ριζοσπάστες είναι προχωρημένα στοιχεία, στοιχεία αντι-
πολιτευτικά καί οί σοσιαλιστές της δεξιάς πτέρυγας τα
μετριοπαθή στοιχεία, τα φιλοκυβερνητικά στοιχεία.

"Ήταν οί ριζοσπάστες του Οοΐοη καί του Ρείΐεΐ&π πού,
στη σύνοδο της 7ης Δεκέμβρη αύτοΰ του χρόνου στη
Βουλή, ζήτησαν μ' όλη την ενεργητικότητα τους την
κοινοβουλευτική ερευνά πάνω στίς αποικιακές φρικαλεό-
τητες, ενώ βρέθηκαν δυο βουλευτές της δεξιάς πτέρυγας
των σοσιαλιστών πού ψήφισαν ενάντια στην ερευνά. ' Η-
ταν ό ριζοσπάστης ν&ζε<ϋ11ε πού αντιτάχθηκε στο πνίξιμο
της υπόθεσης ΟΓεγίυδ με την αμνηστία ενώ οί σοσιαλιστές
ψήφισαν τελικά ενάντια στον ΥαζείΠε. Τέλος είναι ό
ριζοσπάστης-σοσιαλιστης Ρείΐεί&η πού, στην 1.3 άερεοΗε

άε Τοιιίοιίδε της 25ης Δεκέμβρη έδωσε το ακόλουθο
μάθημα στους σοσιαλιστές:

«Το θέμα είναι να ξέρομε αν μια κυβέρνηση γίνεται
για να υπηρέτηση τίς ίδέες του κόμματος πού την στηρίζε-
ζει, ή για να τίς προδώσει. "Ω! οί άνθρωποι πού διατηρού-
με στην εξουσία δεν μας κάνουν δώρα. "Εξω από δύο ή
τρία υπουργεία, όλοι τους κυβερνούν όπως περίπου θα
μπορούσε να το κάνει μια κυβέρνηση του Μεΐίηε' καί τα
κόμματα πού θάπρεπε, για το συμφέρον τους, να τον βά-
ζουν στη θέση του καί να τον διώξουν σέρνονται με την κοι-
λιά μπροστά του. "Οσο για μένα είμαι άπ' αυτούς πού
θεωρούσαν καλό ότι το κολεκτιβιστικό κόμμα δεν πρέπει
να αρνείται τη διεξαγωγή συστηματικών αγώνων επειδή
ίίνας από τους δικούς του μπήκε στη κυβέρνηση. Ναί,
έκρινα υπέροχα αυτόν τον νεωτερισμό με πια σκέψη; Για
να έχει ή προχωρημένη πολιτική μέσα στη κυβέρνηση μια
ούναμη καί μια εγγύηση παραπάνω, κι' όχι για ν'
αποκτήσουν οί πιο φρικτές υποχωρήσεις ένα όμηρο πού
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καί μόνο τόνομά του αρκεί για να εξασφαλίσει την απο-
στροφή των σοσιαλιστικών ψήφων.

«Σήμερα, να πού ό Κος \¥&1α!εοκ-Κοιΐ55ε3ΐι δεν είναι ό
σύμμαχος, όπως το ευχόμασταν, αλλά ό διευθύνων την
συνείδηση των προχωρημένων κομμάτων. Τα οδηγεί, μου
φαίνεται, πολύ μακρυά (...) Είναι αρκετό για να γίνει
ακουστός, να βγάλει από την τσέπη του τον μεγάλο
ΟοςιιειηϊΐΗίηε της υπουργικής -κρίσης. Προσέχτε: θα
ύπάρχη κάτι λειψό στην πολιτική της χώρας, όταν
θάχουμε κάνει από τους δικούς μας καί τους δικούς σας2

μια καινούργια κατηγορία ύπό-καιροσκόπων».

Σοσιαλιστές πού προσπαθούν να ξεστρατίσουν τους
μικροαστούς δημοκράτες από την αντιπολιτευτική στάση
καί-αστοί δημοκράτες πού κατηγορούν στους σοσιαλιστές
ότι υποκλίνονται μπροστά στην κυβέρνηση καί ότι προδί-
δουν τίς ίδιες τους τίς ιδέες, είναι ή πιο βαριά ταπείνωση
πού δέχτηκε ποτέ ό σοσιαλισμός καί είναι, σύγχρονα, ή
τελευταία συνέπεια της σοσιαλιστικής συμμετοχής σε
υπουργείο.

"Ετσι ή τακτική του Ζωρές ποϋθελε να φτάσει σε
πρακτικά αποτελέσματα θυσιάζοντας την αντιπολιτευτική
στάση αποδείχθηκε ή λιγώτερο πρακτική στον κόσμο.

Αντί να μεγαλώση τη σοσιαλιστική επιρροή πάνω
στη κυβέρνηση καί ·<* |ν αστική Βουλή, μετάτρεψε τους
σοσιαλιστές σ' ένα άβουλο όργανο της κυβέρνησης καί
σε μια παθητική απόφυση της μικρομπουρζουαζίας. Αντί
να δώση μια καινούργια ώθηση στην προοδευτική πολιτι-
κή στη Βουλή, άφισε να χαθή μαζί με τη σοσιαλιστική

1. .Ιιιίεί Μεΐίηε (1938-1925). Προέδρευε, από το 1896 έως το 1898, ένα συντηρητι-

κό ρεμπουμπλικανικό υπουργείο υποστηριζόμενο από την συντηρητική καί

ΡΐΌΐεοΙίοηηΐδίε αγροτική επίδραση καθώς κι' από το γενικό επιτελείο.
2. Ό ΡεΙΙεΟη απευθύνεται προσωπικά στον Ζωρές.

αντιπολίτευση, το μόνο ερέθισμα πού θα μπορούσε να
οδήγηση τη Βουλή καί τη κυβέρνηση σε μια αποφασιστι-
κή καί θαρραλέα πολιτική.

Κι εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο τους λάθος. Το
φιάσκο της δράσης της δημοκρατικής άμυνας πού προσ-
δοκούσε ό \ν&1<1εο1ι-ΚοιΐδδεΗΐι δεν είναι ένα φαινόμενο πού
οφείλεται στην τύχη, αλλά ένα λογικό προϊόν τόσο της
αδυναμίας πού έδειξε από την αρχή ό ριζοσπαστισμός στη
Βουλή όσο καί της παραλυσίας πού σ' αυτή αυτοκαταδι-
κάστηκαν, εκτός των άλλων, οί σοσιαλιστές με την
συμμετοχή τους στη ριζοσπαστική κυβέρνηση.

"Αν για κάθε αμερόληπτο άνθρωπο ή αξιοθρήνητη
«δράση» της κυβέρνησης \ν&1(1εοκ-Κου8δε&ΐ] σημαίνει το
θλιβερό τέλος της «δημοκρατικής» αποστολής της, για
τον Ζωρές αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα χαρού-
μενο ξεκίνημα μιας μεγάλης εποχής δημοκρατικής ανα-
γέννησης στη Γαλλία βασισμένη στην στέρεα συμμαχία
του σοσιαλισμού με την μικροαστική δημοκρατία. Κι'
αυτό το λέει αναγνωρίζοντας τίς αδυναμίες της κυβέρνη-
σης (πού δεν μπορεί να αρνηθεί τελείως κάτω από την
πίεση της κριτικής των 'ίδιων των οπαδών του).

«Να γιατί ή λειτουργία μιας αριστερής πλειοψηφίας,
όσο ντροπαλή κι' αν είναι, πού υποστηρίζει με συνέπεια
μια αριστερή κυβέρνηση, όσο αναποφάσιστη ή ανεπαρ-
κής κι' αν είναι, είναι στα μάτια μου ένα εξαιρετικής
σημασίας γεγονός. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το άμορφο
αλλά αναγκαίο στοιχείο, του νομοθετικού καί κυβερνητι-
κού οργανισμού πού οφείλει να κατευθύνει προσεχώς την
κίνηση της κοινωνίας μας προς τους ανώτερους στόχους
υής ισότητας πού θέλουμε». (Ρείίΐε Κεριιβίϊςιιε, 8 Γενάρη
1901).

Αυτό το ευρύ βλέμμα πάνω στην προσεχή εποχή της
κοινής εξουσίας του σοσιαλιστικού προλεταριάτου καί
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ιής ριζοσπαστικής μικρομπουρζουαζίας κάνει, σε τελευ-
ταία ανάλυση, να φαίνεται αναγκαία, ή διατήρηση στην
εξουσία της κυβέρνησης \ν&1άεοκ-Κ.οιΐ85ε3ΐι με τίμημα την
εγκατάλειψη των άμεσων πολιτικών στόχων, καί την
διατήρηση της συμμαχίας με την αστική αριστερά θυσιά-
ζοντας σ' αυτή την ανεξάρτητη σοσιαλιστική αντιπολί-
τευση. Άλλα ό Ζωρές μέσα σ' αυτό το μεγαλειώδικο
κατασκεύασμα του, ξέχασε απλούστατα ότι ό μικρο-
αστικός ριζοσπαστισμός, πού θέλει να τον οδήγηση
σήμερα στην πολιτική εξουσία με την βοήθεια της
σοσιαλιστικής υποστήριξης, έχασε εδώ καί πολύ καιρό
κάθε δυνατότητα ανάτασης, ακριβώς ακολουθώντας μια
τακτική πού παρουσιάζει τρομακτική ομοιότητα με τη
σημερινή τακτική του Ζωρές.

Ό πολιτικός ρόλος πού παίζει ή μικρομπουρζουαζία
στη Γαλλία μετά τη μεγάλη επανάσταση βασίζεται στο
Δημοκρατικό πρόγραμμα. "Οσο ή μεγάλη μπουρζουαζία
οχυρώνονταν πίσω άπ' τη μοναρχία, ή μικρομπουρζουα-
ζία μπορούσε να παρουσιάζεται σαν ό αρχηγός της λαϊκής
μάζας, γιατί ακόμα κι' ό ανταγωνισμός ανάμεσα στην
εργατική τάξη καί την μπουρζουαζία έπαιρνε σε μεγάλο
μέρος τη μορφή της αντίθεσης ανάμεσα στη Κερυβίίφαε
καί τη μοναρχία καί σχημάτιζε τη στέρεα σπονδυλική
στήλη της μικροαστικής αντιπολίτευσης.

*

Κατά τη διάρκεια της τρίτης Κερυοίίςυε, οι περιστά-
σεις άλλαξαν. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της μπουρζουα-
ζίας, χθεσινός εχθρός (της Κερυοίϊςυε), έγινε ό αντιπρό-
σωπος της Κερυοϋςιιε, καί πραγματοποίησε τα κυριώτερα
σημεία του μικροαστικού προγράμματος: ρεμπουμπλικά-
νικη μορφή του Κράτους, «λαϊκή κυριαρχία» για το
κοινοβουλευτικό καθεστώς, ό πολιτικός ρόλος της μικρο-
μπουρζουαζίας έχασε κάθε υλική βάση καί ό άξονας του
ανταγωνισμού της με την μπουρζουαζία έσπασε. Δεν
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έμειναν λοιπόν στο ριζοσπαστικό πρόγραμμα παρά δευ-
τερεύοντα μπιχλιμπίδια καλά για να στολίσουγ την
αστική Δημοκρατία: προοδευτικό φορολογικό σύστημα,
μεταρρυθμίσεις στο σύστημα μόρφωσης του κοινού, πάλη
ενάντια στον κλήρο.

Άλλα όσο ό πολιτικός ανταγωνισμός άνμεσα στη
μικρομπουρζουαζία καί την μπουρζουαζία εξαφανίζονταν,
τόσο ό κοινωνικός ανταγωνισμός ανάμεσα στην μπουρ-
ζουαζία καί την εργατική τάξη αναπτύσσονταν. Την ίδια
στιγμή πού έχανε το ουσιαστικό περιεχόμενο του προ-
γράμματος της, ή μικρομπουρζουαζία έχανε ένα μεγάλο
μέρος των οπαδών της. Το προλεταριάτο μπήκε στο
παιχνίδι, σαν αυτόνομο κόμμα, σε ανειρήνευτη αντίθεση
τόσο με τον ριζοσπαστισμό όσο καί με τον καιροσκοπι-
σμό. Μέσα στον 'ίδιο τον ριζοσπαστισμό, έγινε μια εσω-
τερική διαφοροποίηση.

Ενώ ένα μέρος των μελών του έλκεται από την
κυρίαρχη μπουρζουαζία, από τα 'ίδια τα ουσιαστικά
συμφέροντα του,ένα άλλο μέρος υποχρεώνεται ν ' αποκτή-
σει ένα σοσιαλιστικό επίχρισμα.

Ό «καθαρός» ριζοσπαστισμός, κατάντησε μ' αυτό το
τρόπο, μέσα στη καιροσκοπική Κεριαοΐίςυε, ένα αδύναμο
μεσοβέζικο κόμμα, πού θέλοντας να πραγματοποίηση το
πολιτικό του πρόγραμμα, βρέθηκε μπροστά στο δίλημα: ή
να κατασταλάξει στην αντιπολίτευση καί να της δώσει την
αναγκαία ορμή με την εξωκοινοβουλευτική επίδραση
των μαζών ή να στηριχθεί μόνο στους κοινοβουλευτικούς
συνδυασμούς με την προοπτική να φτάσει στην εξουσία
στο πλάι της καιροσκοπικής μπουρζουαζίας.

Ή πρώτη μέθοδος, δηλαδή για να ξανακερδίσει πάλι
το εργατικό κόμμα τη συμπάθεια των λαϊκών μαζών,
ήταν διπλά αδύνατη για το ριζοσπαστισμό. "Οχι μόνο
δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα στους εργάτες,
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αλλά, δοσμένης της κυριαρχίας και της σχετικής σταθερό-
τητας της βιοτεχνίας στη Γαλλία, οί κοινωνικές προοπτι-
κές του προλεταριάτου ήταν φυσικό να φοβίζουν την
γαλλική μικρομπουρζουαζία περισσότερο από κάθε άλλη
χώρα.

Επιμένοντας σε περιορισμένο πολιτικό πρόγραμμα
του ό ριζοσπαστισμός έπαιρνε τον αποκλειστικό δρόμο
της κοινοβουλευτικής συγκυριαρχίας με την καιροσκοπι-
κή μπουρζουαζία. ΚΓ εδώ ακριβώς άρχισε ή κουτρουβάλα
του.

Καταδικασμένος σε ήρεμες περίοδες να παίζει, πλάϊ
στους καιροσκόπους μέσα σε «μικτές» κυβερνήσεις, το
ρόλο του παθητικού συνενόχου, ό ριζοσπαστισμός κατώρ-
θωσε νάναι από καιρό σε καιρό απαραίτητος καί τούτο,
κάθε φορά πού ή καιροσκοπική μπουρζουαζία κινδύνευε
από ένα σκάνδαλο καί ή ΚερυβΗςιιε πέρναγε μια κρίση.
Ό ριζοσπαστισμός βρίσκει τότε την ευκαιρία ν' αναδι-
πλώσει ξανά το κουρελιασμένο παλιό κομμάτι του προ-
γράμματος της «δημοκρατικής άμυνας» καί να φτάσει για
λίγο χρόνο στην κυβέρνηση. Άλλα, κάθε φορά, επανα-
λαμβάνεται κανονικά, ένα γεγονός πού απλά καί μόνο
ξέχασε να μελετήσει τίς συνέπειες του, το γεγονός ότι ό
ριζοσπαστισμός δεν έχει στη Βουλή την πλειοψηφία για
να διεκπεραιώσει τίς μεταρρυθμίσεις του.

"Ετσι για να κυβερνήσει, καί να παραμείνει στην
κυβέρνηση, είναι υποχρεωμένος να εγκατάλειψη το δικό
του πρόγραμμα ή να κρύψει την αδράνεια του με μια
δραστηριότητα βιτρίνας, ή να κάνει ευθέως μια καιροσκο-
πική πολιτική. Καί στίς δυο περιπτώσεις, αποδεικνύει
γρήγορα τη μηδαμινότητά του στη Βουλή, την αστάθεια
του στη χώρα, κι' έτσι γίνεται, δλο καί περισσότερο, μια
αδύναμη απόφυση της καιροσκοπικής μπουρζουαζίας.

62

Ή δραστηριότητα της κυβέρνησης
ΆΜ είναι ένα πιστό άντικαθρέπτισμα αυτής της τακτικής
των ριζοσπαστών. Πράγματι, είναι εξ ίσου υπερβολικό το
να θεωρούμε την «ένωση της αριστεράς», πού πάνω της ό
Ζωρές θέλει να χτίσει όλη τη σημερινή πολιτική του
σοσιαλισμού, σαν μια συμπαγή πολιτική ομάδα, πού έχει
αναλάβει την εξυγίανση καί την αναμόρφωση της Κεριι-
βΐΐςιιε, δσο καί το να θεωρούμε το εθνικιστικό στρατόπεδο
σαν μια συμπαγή μάζα με σοβαρές μοναρχικές προοπτικές.

Εντελώς αντίθετα, βλέπουμε εδώ τα πιο διαφορετικά
στοιχεία πού αντιπροσωπεύουν όλες τίς αποχρώσεις από
το σοσιαλισμό μέχρι την αντίδραση· την άκρα δεξιά
πτέρυγα, τους προοδευτικούς της ομάδας ΙδειηοεΓε πού
πάνε πλάϊ-πλάϊ με τους φρουρούς του σώματος του Μεΐίηε.
Διαιρεμένη εσωτερικά, ή σημερινή αριστερά υποχρεώθη-
κε από την κοινή ανάγκη να αποκαταστήσει την επιφανεια-
κή ηρεμία καί τάξη. Μόλις τέλειωσε αυτό το καθήκον — καί
ό περίφημος άμνηστευτικός νόμος φάνηκε σαν κλασσική
λύση για την περίσταση — το συμφέρον πού τους ενώνει
πέρασε σε δεύτερο πλάνο, ή αριστερά αποσυντίθεται
καί ή κυβέρνηση της δημοκρατικής σωτηρίας μένει
μετέωρη. Το γεγονός ότι, στην αρχή μέσα στην 'ίδια τη
Βουλή, ή κυβέρνηση Μεΐίηε μπόρεσε να πετύχει μια
πλειοψηφία αποδείχνει όλο τον ευκαιριακό χαρακτήρα
της παρούσας πλειοψηφίας. Καί ή πρόσφατη εκλογή του
ΟεδοΗαηεΙ σαν πρόεδρου της Βουλής, εκλογή πού δεν
θάταν δυνατή χωρίς ένα μέρος της αριστεράς να προδώσει
τον ίδιο της τον υποψήφιο, τον Βπδδοη, δείχνει! ότι ή
αποσύνθεση της αριστεράς δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου.

Από αυτή την κατάσταση απορρέει λογικά ή συμπε-
ριφορά της κυβέρνησης λΥ&Ιάεοκ-Κοιίδδε&ιι. Μέσα στην
αδυναμία της ν' αναλάβει οποιαδήποτε ενεργητική δρά-
ση, αναγκάζεται, με μια σειρά συνθηκολογήσεις, να
σβύσει τους ανταγωνισμούς ποϋγιναν οξείς στη διάρκεια
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της κρίσης, καί, μένοντας πιστή στίς παραδόσεις του
ριζοσπαστισμού, προδίνει, ακόμη μια φορά, το πρόγραμμα
της. Παίρνει την εξουσία ακόμα μια φορά χωρίς καμμιά
εγγύηση ότι θάμπορέσει να πραγματοποίηση το πρόγραμ-
μα της.

Ή κυβέρνηση \να1(ΐ6θκ-Κοιΐδ86&ιι δεν είναι λοιπόν,
όπως θέλει να πιστεύη ό Ζωρές, ή αρχή μιας καινούργιας
εποχής δημοκρατικής κυριαρχίας βασισμένη πάνω στη
συμμαχία ριζοσπαστών-σοσιαλιστών. Είναι κυρίως ή συ-
νέχιση της ιστορίας της ριζοσπαστικής μικρο-μπουρ-
ζουαζίας, πού ό προορισμός της δεν είναι να πραγματο-
ποίηση το δικό της δημοκρατικό πρόγραμμα, αλλά να
διαφυλάξει την ύπαρξη της αστικής αντίδρασης μέσα στη
δημοκρατική μορφή της ξεσκονίζοντας περιοδικά την
πολιτική σκουριά πού μαζεύτηκε από την καιροσκοπική
μπουρζουαζία. Ή καινούργια εποχή πού άνοιξε ό υπουρ-
γός του \Υ&1οΐ€θκ-Κουδ56&υ συνίσταται μόνο καί μόνο
στο ότι, για πρώτη φορά, ό σοσιαλισμός συμμετέχει σ'
αυτή την μικροαστική ιστορική αποστολή. Πιστεύοντας
ότι υπηρετούν το σοσιαλιστικό πρόγραμμα, δίνουν στην
πραγματικότητα κάθε δυνατή βοήθεια στο ριζοσπαστισμό,
με τον 'ίδιο τρόπο πού αυτός ό τελευταίος, νομίζοντας ότι
θα πραγματοποιούσε το δημοκρατικό πρόγραμμα, βοήθη-
σε πάντα την καιροσκοπική μπουρζουαζία.

Επομένως ή τακτική του Ζωρές είναι χτισμένη στην
άμμο. Ή ανάσταση της μικροαστικής δημοκρατίας, πού-
θελε να υπηρετήσει ή συμμετοχή του Μίΐΐϋπιηά στην
κυβέρνηση καί πού σ ' αυτή θυσιάστηκε ή σοσιαλιστική
αντιπολίτευση στη Βουλή, αποδεικνύεται οφθαλμαπάτη.
Δένοντας το σοσιαλιστικό προλεταριάτο στο πτώμα του
μικροαστικού ριζοσπαστισμού, ό Ζωρές, αντίθετα, παρά-
λυσε τη μόνη ζωντανή δύναμη πού θα μπορούσε να
υποστηρίξει την Κεριιβίίςιαε καί τη δημοκρατία στη
Γαλλία.
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΙΙΧΕΚΑΝϋ

V

Έκτος από την «δράση για την δημοκρατική άμυνα»
του υπουργείου λναΙ^οκ-Κοιίδδο&α, πρόβαλαν, επίσης,
σαν δεύτερο κίνητρο της υπουργικής συμμετοχής του
ΜΠΙεΓΗΐκΙ, τίς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Καί, πράγματι, ή ανανέωση καί ή έκσυγχρόνηση της
κοινωνικής πολιτικής δεν είναι πουθενά τόσο επείγουσα
ανάγκη δσο στη Γαλλία. Μόλις μετά την έκμηδένηση των
πρώτων αποφασιστικών βημάτων της επανάστασης του
1848 (την νόμιμη ήμερα εργασίας των 11 ωρών καί 10
ωρών στο Παρίσι καί την παραχώρηση των έργων
σε εργολάβους), με την συντριβή της εργατικής τάξης,
ή εργατική νομοθεσία ξαναεφαρμόστηκε γύρω στο 1875,
παρ' δλο πού τα φοβερά αποτελέσματα της «πρωταρ-
χικής συσσσώρευσης» είχαν καταγγελθεί ήδη από το
1840 από τους αστούς οικονομολόγους. Από αυτή τη
στιγμή κΓ έπειτα αρχίζει αυτή ή παράξενη δραστηριότη-
τα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της τρίτης Κεριι&Ηςιιε πού
δεν έχει όμοιο της σε καμμιά άλλη χώρα. Χρόνια
ολόκληρα, κάθε σχέδιο νόμου περιπλανιέται ανάμεσα σε
διάφορες εξεταστικές καί προπαρασκευαστικές επιτροπές,
πηγαινοέρχεται ανάμεσα στη Βουλή καί τη Γερουσία, κι'
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άπ' τη Γερουσία στη Βουλή, υιοθετημένο εδώ, απαράδε-
κτο έκεΐ' δεκτόν εδώ για ν' απορριφθεί εκεί. Τέλος μετά
από τόσες καταργήσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις, το
σχέδιο πού συνήθως δεν είναι παρά μια προχειροδουλειά,
πετυχαίνει τελικά την ευλογία της Βουλής καί της Γερου-
σίας, αμέσως όμως μετά την εφαρμογή του αποδεικνύεται
δτι είναι ένα τερατούργημα. Γι' αυτό ακριβώς, την επομέ-
νη κιόλας, πρέπει να ξαναρχίσει ή διαδικασία για να
μετατραπεί ό νόμος, δουλειά, πού, μετά δέκα χρόνια
κοπιαστικών προσπαθειών, καταλήγει με τη σε,ιρά της σε
μια κοινωνική μεταρρύθμηση, πούναι όμως ήδη ξεπερα-
σμένη πρίν ακόμα γεννηθεί.

Καί ή ιστορία μπορεί να ξαναρχίσει: ό πρώτος νόμος
της Κεριιοΐίςιιο για την προστασία της εργασίας της
γυναίκας καί του παιδιού (1874) δείχνει αμέσως την
στειρότητα του μετά από μακρόχρονες προσπάθειες, πού
άρχισαν το 1883, βελτιώθηκε καί αντικαταστάθηκε από το
νόμο του 1892. Άλλα αυτός ό τελευταίος χρειάζεται, από
το 1894 κι ' έπειτα, ένα καινούριο σχέδιο της Γερουσίας
καί άλλες ακόμα μετατροπές πού καθυστερούν μέχρι το
1900. Ό πρώτος νόμος πάνω στην προστασία της υγείας
των εργατών κατόρθωσε να έχει αΐσιον τέλος μόνο το
1893, μετά από τροποποιήσεις του αρχικού κυβερνητικού
σχεδίου πού κράτησε επτά χρόνια. ' Η εγγύηση του μισθού
τακτοποιήθηκε νομικά μόνο το 1895. Ό πρώτος γενικός
νόμος πάνω στίς ασφάλειες ενάντια στα ατυχήματα,
δημοσιεύτηκε το 1898 μετά από μια 20χρονη προετοιμα-
σία. Τέλος ένας νόμος πάνω στίς ασφάλειες γήρατος καί
αναπηρίας πού είναι «έτοιμος» εδώ καί 25 χρόνια καί πού
έχει ήδη υποστεί δώδεκα διαφορετικές μορφές σύνταξης,
δεν έχει ακόμα μέχρι σήμερα ψηφιστεί.

Κοντά σ' αυτήν την ατέλειωτη τριβή των μεταρ-
ρυθμιστικών νόμων, κοντά στην εκ γενετής ανεπάρκεια
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τους, ή έλλατωματική Εφαρμογή τους είναι εξ ίσου χαρα-
κτηριστική στη Γαλλία. Ή βαρεία γραφειοκρατική μηχα-
νή πού δημιουργήθηκε για να επιβλέπει την εφαρμογή
τους, δηλαδή: οί νομαρχιακές καί τοπικές επιτροπές
προστασίας των παίδων, κ.λ.π. δεν μπήκαν ούτε καν σε
λειτουργία. Μόλις το 1892 ή επιθεώρηση των εργοστα-
σίων αφαιρέθηκε από τη διαιτησία των γενικών συμβου-
λίων, καί μετατράπηκε στη συνέχεια με κυβερνητικά
μέσα. "Ομως στην αδιαφορία καί στην απειρία των
έπιθεωρητών,στήν ανεπάρκεια των επιστολών επιθεώρη-
σης προστίθεται ακόμα ή ανοιχτά ευνοϊκή στάση των
διοικητικών οργάνων προς τα αφεντικά καί τα δικαστήρια
καθώς καί ή εξαιρετικά καθυστερημένη κατάσταση από
κοινωνική άποψη της κοινωνικής γνώμης.

Για να χαρακτηρίσουμε τη γαλλική μπουρζουαζία σ'
αυτό το θέμα, αρκεί να υποδείξουμε δτι, το 1888, βρέθη-
καν, ακόμα στη Βουλή 171 ψήφοι υπέρ της ολοκληρωτι-
κής κατάργησης της Επιθεώρησης Εργασίας πού είχε
συγκροτηθή μόλις το 1874, καί δτι, το 1891, παρουσιάστη-
κε ένα σχέδιο πού εμπιστεύονταν την επιθεώρηση της
εργασίας των αγροτικών περιοχών στους αγροφύλακες.
Δίπλα στη γηραιά αγγλική κοινωνική πολιτική, την γερ-
μανική πολιτική, την Ελβετική, Αυστριακή, ή αποστέω-
ση της γαλλικής κοινωνικής πολιτικής είναι μοναδική.

Ή κυβέρνηση Χν^ΐάΰςκ-Κουδδεαιι είχε πολύ περισ-
σότερους λόγους να αναπτύξει μια δραστήρια δράση σ'
αυτό το χώρο. Ό γαλλικός ριζοσπαστισμός, πού ξεπερνά
ακόμα καί τους καιροσκόπους σε κοινωνική άκαταληψία,
ήταν ολοκληρωτικά υπεύθυνος στα μάτια των εργατών από
ι ην προηγούμενη συμπεριφορά του. ΤΗταν ολοκληρωτικά
ιιολή πιο επείγουσα ή ανάγκη να κάνουν οτιδήποτε για να
κ 1 1 ><Μ σου ν την υποστήριξη των ίδιων των οπαδών του
ΐΜί.οοπαστισμοΰ, την παρισινή μικρομπουρζουαζία, δσο
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αύτη ή τελευταία είχε αποδειχθεί πολύ λίγο σίγουρος
σύμμαχος τόσο στην υπόθεση θΓεγίιΐ5 δσο καί στίς
δημοτικές εκλογές.

Άλλα ό καθοριστικός παράγοντας ήταν ή ιδιαίτερη
κατάσταση του σημερινού υπουργείου. Ή κυβέρνηση
λναΙάεοκ-Κοιικδεαυ υποχρεώθηκε, όπως οί ριζοσπάστες
προκάτοχοι της, να στηριχθεί στους σοσιαλιστές καί,
όπως οί προκάτοχοι της, φάνηκε στη σκηνή έχοντας για
δικό της πολιτικό πρόγραμμα την προδοσία των σοσιαλι-
στικών ελπίδων καί προσδοκιών.

Ποτέ στο παρελθόν οί σοσιαλιστές δεν είχαν ενδια-
φερθεί τόσο άμεσα για την πολιτική δραστηριότητα της
κυβέρνησης, ποτέ ή προσοχή κι' ή έπαγρύπνιση της
εργατικής τάξης δεν ήταν τόσο διαγερμένη δσο μετά την
υπόθεση θΓεγίιΐ5, πού άμεσπο αποτέλεσμα της ήταν ή
σύσταση του υπουργείου λΥ&Ιόεοκ-Κοιίδκεαιι καί πού στην
πορεία της ένα μεγάλο μέρος των σοσιαλιστών έπαιζε ένα
πρώτου μεγέθους ρόλο στην καθημερινή πολιτική της
χώρας. Να γιατί ποτέ ή άνημπόρια του ριζοσπαστισμού
δεν είχε έρθει μ' ένα τόσο κραυγαλέο τρόπο σε αντίθεση
με τίς ελπίδες της σοσιαλιστικής εργατικής τάξης δσο
κατά τη διάρκεια του υπουργείου νν^ΙοΙεοκ-Κοιίδδεαιι. Ή
αδράνεια δεκα-όχτώ μηνών καί ό νόμος της άμνηστείας
πού ακολούθησε, θα μπορούσε, μετά την ένταση καί την
συγκίνηση αυτής της δίχρονης κρίσης, να εξαντλήσει την
δοκιμασμένη υπομονή κι' αυτών των σοσιαλιστών. Ή
διατήρηση της σοσιαλιστικής υποστήριξης ήταν επο-
μένως αυτή τη φορά για την ριζοσπαστική κυβέρνηση ένα
έργο πολύ πιο δύσκολο από τίς προηγούμενες φορές.
"Επρεπε, από τα πρίν καί χωρίς ορούς, να προσφέρει κάτι
στην εργατική τάξη ώστε να ανταμείψει τίς απογοητεύσεις
της. Οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονταν κα-
τάλληλες για αύτη την αποζημίωση.
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Νόμοι πού ευνοούσαν τους εργαζόμενους ήταν για το
υπουργείο το μόνο μέσο πού μπόρεσε να οδηγήσει τους
σοσιαλιστές να χάψουν το πολιτικό του φιάσκο. "Αν δεν
είχαν γίνει οί μεταρρυθμίσεις, πού χάριν σ' αυτές οί
εργάτες στραβώθηκαν καί οί σοσιαλιστές μπόρεσαν να
πάρουν ανάσα, ή ίδια ή επιρροή του ΖΆ\ιτέδ δεν θάφτανε να
κάνει τους οπαδούς του να πιστέψουν στην πολιτική
«δημοκρατικής άμυνας» της κυβέρνησης. Μόνον οί νόμοι
καί τα διατάγματα τα κοινωνικά μπόρεσαν να θολώσουν
την πολιτική κρίση των σοσιαλιστικών κύκλων τόσο πολύ
καί τόσο καλά πού μπόρεσαν αργότερα να δουν ένα
«μεγάλο δημοκρατικό έργο», εκεί πού οί ίδιοι οί αστοί
δημοκράτες δεν βλέπουν παρά ντροπή καί προδοσία. Ή
κυβέρνηση δεν τόλμησε να δημοσιεύσει την αμνηστία καί
το σχέδιο νόμου για τα θρησκευτικά τάγματα παρά μόνο
μετά το νόμο πάνω στην διάρκεια της εργάσιμης μέρας καί
το σχέδιο πάνω στη γενίκευση του δικαιώματος του
συνεταιρίζεσθαι. Οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του ΜίΠε-
τΆπά εξασφαλίζουν την ατιμωρησία της πολιτικής συνθη-
κολόγησης του λν&Ιάεοκ-ΚοακκεΕίι. Ή φιλική στάση της
κυβέρνησης απέναντι στους εργαζομένους ήταν ή τιμή
πού μ' αυτή αγόρασαν την παθητική συνενοχή ενός
τμήματος της εργατικής τάξης σ' αυτή τη συνθηκολόγη-
ση.

Αποτελεί επομένως παραγνώριση της εσωτερικής
λογικής καί της όλης πολιτικής κατάστασης ή διαβε-
βαίίοση δτι ό σοσιαλιστής υπουργός είναι ό μόνος πού
Γ.λαβ»; την πρωτοβουλία της κοινωνικής δραστηριότητας
ίου ριζοσπαστικού υπουργείου καί δτι αυτό θάταν αδια-
νόητο χωρίς αυτόν. Αντίθετα, ακόμα κι' αν το πνεύμα, ό
χαρακτήρας, ή έκταση του κοινωνικού έργου μπορούσαν
νιι λογαριαστούν σαν αποκλειστικό έργο του υπουργού,

το έργο ήταν ή βάση πού πάνω της στήριξε ή
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κυβέρνηση \ν&1(1ε(:κ-Κ.οιΐ8δε&ιι την κοινοβουλευτική της
ύπαρξη, αν υπολογίσουμε την πλήρη εγκατάλειψη των
πολιτικών της καθηκόντων.

Με την πρώτη ματιά, ή τακτική του ριζοσπαστικού
υπουργείου πού μόλις εκθέσαμε φαίνεται ακατανόητη.
Προκείμενου άραγε να τακτοποιήσει τα πολιτικά συμφέροντα
της αντίδρασης, μπόρεσε να αποφασίσει να θυσιάσει τα
οικονομικά της συμφέροντα; Για να μπορέσει να σκεπάσει
τους έσωαστικούς πολιτικούς ανταγωνισμούς, αποφάσισε
να βγάζει στην επιφάνεια τους κοινωνικούς ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα στην μπουρζουαζία καί το προλεταριάτο;
Άλλα αύτη ή τακτική δεν είναι παράλογη παρά μόνον
φαινομενικά. Μια πιο βαθειά ανάλυση δείχνει δτι στο
κάτω-κάτω δεν είναι μια άρνηση αλλά μια άμεση συνέχιση
της πολιτικής δράσης της κυβέρνησης.

Το χαρακτηριστικό των πιο σπουδαίων κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων του ΜίΙΙεΓαηαΙ, είναι δτι προκάλεσαν άπ'
την μια μεριά ένα παραλήρημα ενθουσιασμού κι' άπ' την
άλλη μια πλήρη καταδίκη, κι' δτι έγιναν τόσο στη Γαλλία
δσο καί στο εξωτερικό, το αντικείμενο των πιο αντιφατι-
κών κρίσεων. Ενώ τίς εκθειάζουν άπ' τη μια μεριά σαν
καθαρά σοσιαλιστικά μέτρα, σαν προμυνήματα της μελ-
λοντικής κυριαρχίας της εργατικής τάξης, σαν στηρίγμα-
τα της καινούργιας εποχής κοινωνικής πολιτικής, άλλου
τίς στιγματίζουν σαν πράξεις προδοσίας προς την εργατι-
κή τάξη, ή το λιγώτερο σαν προσπάθειες κοινωνικής
μεταρρύθμισης πού εκφυλίστηκαν.

Ή αίτία είναι πολύ απλή. Δε βρίσκεται, όπως θα
μπορούσε να πιστέψει ένας επιπόλαιος παρατηρητής, στίς
βασικά διαφορετικές θέσεις, αυτών πού τίς κρίνουν, πάνω
στο ζήτημα του σοσιαλιστικού ύπουργισμοΰ, αλλά στον
'ίδιο χαρακτήρα των μέτρων πού πήρε ό ΜΠΙεΓ&ικΙ.
Διακρίνονται όλες, πράγματι, από την ίδια διπλοπροσωπία

καί την ίδια αντιφατική φύση πού χαρακτηρίζει καί τα
τρία πιο σημαντικά μέτρα του ΜϊΠεΓ&ηά, σημαντικά τόσο
ως προς το έργο δσο κι' ως προς την απήχηση στην κοινή
γνώμη: το νόμο πάνω στη διάρκεια της εργάσιμης μέρας,
τα σχέδια νόμου πάνω στα συνδικάτα καί πάνω στην
υποχρεωτικά άπεργεία.

Ή Γαλλία πού στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής
ήταν πίσω από την Αγγλία, την Γερμανία κι δλο τον
καπιταλιστικό κόσμο, πετυχαίνει στίς μικτές βιομηχανίες
την γενική μέρα των έντεκα (11) ωρών καί σε μερικά
χρόνια των 10 ωρών! Μ' ένα πήδημα, ή κλασσική χώρα
του Κοινωνικού (ιηαηοΗε δίεπαηίκπιε» βρέθηκε στην κορυ-
φή της προόδου, ή γαλλική εργατική τάξη, ή χθεσινή
Σταχτοπούτα, άλλαξε ξαφνικά κάτω άπ' τα κατάπληχτα
μάτια μας κι' έγινε μια περιφανή πριγκίπισσα. Είναι
φανερό πώς μόνο ό σοσιαλιστής υπουργός μπόρεσε να
κάνει ένα τέτοιο θαϋμα.

Άλλα, πολύ φιλοσοφικά τόπε κι' ό σύντροφος
ΙαιΐΓ68 μετά τον νόμο της αμνηστίας, ή ιστορία δεν
γνωρίζει νίκη πού νάναι ατόφια. Αυτό πού χαλά το νόμο
του ΜίΠεΓΗηα!, πού είναι ιστορικό γεγονός, είναι δτι ή
μέρα των 10 ωρών δεν θα εφαρμοστεί παρά τέσσερα χρόνια
μετά την επικύρωση του νόμου (την 1η Απρίλη 1904). Σέ
τέσσερα χρόνια ό Σηκουάνας μπορεί να μεταφέρει πολύ
νερό καί πολλά από τα γαλλικά υπουργεία μπορεί να
πέσουν στον ποταμό της λησμονιάς. "Αν μέχρι εδώ οί
νόμοι εργατικής προστασίας χρησίμευαν κυρίως για να
στολίζουν την επίσημη εφημερίδα, αυτό οφείλονταν στην
συντονισμένη αντίσταση της εργοδοσίας καί των δικαστι-
κών καί διοικητικών οργάνων. Θλιβερή αντίθεση με τίς
ιαλαντεύσεις, τίς μεταβολές , την εφήμερη ύπαρξη των
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υπουργών, αυτές οί δυνάμεις αντίστασης σχηματίζουν στη
Γαλλία ένα στέρεο καί αμετακίνητο τοίχο. "Ενας νόμος

έγκαταλημένος στην δράση μελλοντικών αγνώστων κυ-
βερνήσεων, με την υπάρχουσα κοινωνική αντίδραση για

εμπόδιο, δεν εϊναι τίποτα πάρα πάνω από ένα γραμμάτιο σε

μια μελλοντική Τράπεζα.

Άλλ' όμως ή αμφιβολία πάνω στη μελοντική του

πραγματοποίηση δεν είναι ή μόνη σκιά πού ξαπλώνεται

πάνω στο φωτεινό νόμο του ΜίΠοΓ&ηά. Ή μείωση του

χρόνου εργασίας για τους ενήλικες σε 11 ώρες καί στη

συνέχεια, 10, επιτεύχθηκε με αντάλλαγμα μια βαρεία
θυσία: την προσωρινή αύξηση κατά μία ώρα της εργάσιμης
ημέρας των παιδιών.

Είναι αλήθεια ότι ή δεκάωρη μέρα, πού καθωρίστηκε

για τα παιδιά το 1892, έγινε τόσο λίγο σεβαστή στην
πράξη όσο καί οί άλλοι νόμοι προστασίας της εργασίας.
Ή πονηρία των γάλλων εργοδοτών απάντησε στο νόμο

όπως κι' οί άγγλοι συνάδελφοι τους μετά το 1840, με την
εισαγωγή ενός πολύπλοκου συστήματος εργασίας καθ'

ομάδες πού, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του

Μαρξ, τα εργαζόμενα χέρια ήταν ανακατεμένα σαν τρα-
πουλόχαρτα καί ό έλεγχος εφαρμογής του νόμου γίνονταν,

άπ' αυτό το γεγονός, σχεδόν αδύνατος.

Επομένως αν ή νόμιμη μέρα εργασίας των παιδιών

αυξάνονταν κατά μία ώρα, ή θυσία, καθώς μας βεβαίωναν

οί ρεαλιστές πολιτικοί δεν ήταν παρά φανταστική. Μπο-

ρούσαμε να στερήσουμε μ' ελαφριά καρδιά μια ελεύθερη

ώρα των παιδιών πού εργάζονται στα εργοστάσια, ώρα πού

δεν υπήρχε πρίν παρά μόνο στα χαρτιά, με άντάλαγμα την

νόμιμη μείωση της εργάσιμης μέρας των ενηλίκων, καί
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την εξίσωση του χρόνου εργασίας τους μ' αυτήν των

παιδιών, πού χάρη σ' αυτή — τουλάχιστον ό ΜίΠϋΓαηα! το
βεβαίωνε — ό έλεγχος της εφαρμογής του νόμου πάνω

στην εργάσιμη μέρα γινόταν δυνατός. Στήν πραγματικό-

τητα ή υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης του νόμου
αποκαλύπτει έναν κοινωνικό ερασιτεχνισμό πού κι' αυτή

ή γαλλική νομοθεσία δεν είχε ακόμα φτάσει.

Ή ιδιαίτερη προστασία των παιδιών καί των εφήβων
στα εργοστάσια, ή εξασφάλιση ενός χρόνου εργασίας πιο

σύντομου από εκείνη των ενηλίκων, είναι ή πιο στοι-

χειώδικη αρχή της εργατικής νομοθεσίας, σ' όλες τίς

καπιταλιστικές χώρες, είναι το άλφα-βήτα κάθε κοινωνι-
κής πολιτικής, ακόμα καί της πιο πρωτόγονης αστικής

πολιτικής, είναι ή πρώτη απαίτηση της απλής καί ύγιοΰς

ανθρώπινης λογικής, το άμεσο αποτέλεσμα των φυσικών
διαφορών ανάμεσα στίς ηλικίες, είναι τέλος το πιο

σίγουρο μέτρο για την μείωση του αριθμού των παιδιών
στα εργοστάσια.

Προεκτείνοντας προσωρινά κατά μία ώρα την μέρα

εργασίας των παιδιών, ό νόμος του Μίΐΐεπιηά δεν θυσιάζει
μόνον αυτή την υλική ώρα από την ανάπαυση τους, όχι
μόνον αυτή την τυπική νομική εντολή, αλλά κάτι άπειρα
πιο σπουδαίο: θυσιάζει την 'ίδια την αρχή της ιδιαίτερης
προστασίας των παιδιών.

Μόνον ή «ρεαλιστική πολιτική» συνηθισμένη στίς

ραδιουργίες, με την πρόστυχα μηχανική αντίληψη της, θα

μπορούσε να δει μέσα στην μελλοντική μείωση της
εργάσιμης μέρας των παιδιών στίς δέκα ώρες ποΰχαν

κανονιστεί άλλοτε, μια αποζημίωση γιά( την σημερινή
αύξηση της μέρας. Από την άποψη της κοινωνικής

πολιτικής, πού γι' αυτή ό χρόνος εργασίας των παιδιών

είναι ένα σχετικό μέγεθος, πού μεταβάλεται σύμφωνα με

την εργασία των ενηλίκων, ή σημερινή καί μελλοντική



ταύτιση του χρόνου εργασίας των παιδιών καί εφήβων μ'
εκείνη των ενηλίκων είναι ένα κοινωνικό τερατούργημα.
Καθώς δεν πρέπει να περιμένουμε μια μείωση της εργά-
σιμης μέρας κάτω από την νόμιμη διάρκεια των 10 ωρών,
ούτε στη Γαλλία, ούτε άλλου για ένα αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα, ή «μεταρύθμιση» του ΜίΠεΓ&ηά δεν
είναι τίποτε άλλο από την καταδίκη των παιδιών των
προλεταρίων των 12 μέχρι 16 χρόνων σε αναγκαστικά
έργα 10 ωρών, στην υπηρεσία της καπιταλιστικής έκ-
μετάλευσης, για δεκάδες ακόμα χρόνια.

Καί δεν είναι μόνον τα παιδιά, είναι επίσης οί
ενήλικοι πού θυσιάστηκαν. Ή ιδιαίτερη προστασία της
εργασίας των παιδιών δεν δημιουργεί, στην πραγματικό-
τητα, με μια σοβαρή εποπτεία, ένα εμπόδιο στην εφαρμο-
γή των νόμων πάνω στη διάρκεια εργασίας. Σ' όλες τίς
χώρες, αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται παρ' δλο πού ή ημέρα
εργασίας των παιδιών είναι παντοϋ πιο σύντομη, καί
μόνον στο γαλλικό κοινοβούλιο μπόρεσε να βρεθεί ένας
υπουργός πού να υποστηρίξει το αντίθετο χωρίς να γίνει
δεκτός μ' ένα ξέσπασμα γενικού γελοίου. Ή ιδιαίτερη
προστασία των παιδιών έπαιζε εξ' άλλου έναν πολύ
σπουδαίο ρόλο για την προστασία των ενηλίκων. Όλό-
κληρη ή ιστορία των βιομηχανικών χωρών καί ιδιαίτερα
της Αγγλίας, δείχνει ότι ή μείωση της εργασίας των
παιδιών προκαλεί αυτόματα καί την μείωση εργασίας για
τους ενήλικες. Ή προστασία των παιδιών είναι κατά
κάποιο τρόπο το ερέθισμα της εξέλιξης καί της προόδου της
προστασίας της εργασίας γενικά.

Ό Μί11επ3ηά λοιπόν, εξισώνοντας την διάρκεια
εργασίας των παιδιών μ' εκείνη των ενηλίκων καί
εξισώνοντας μ' ένα θρασύ τράβηγμα της γραφειοκρατι-
κής πέννας όλες τίς φυσικές κατηγορίες των εργαζομέ-
νων, δχι μόνο φέρνει την εργατική γαλλική νομοθεσία
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πίσω από εκείνη των άλλων χωρών, αλλά την παράλυσε
από τα πρώτα της βήματα. Μ' οποίο τρόπο καί να εφαρ-
μοστεί ή μέγιστη μέρα εργασίας, ή 'ίδια διάρκεια εργασίας
για όλες τίς κατηγορίες εργαζομένων έγινε ό κανόνας για
τίς γαλλικές εταιρίες. Ή πιθανή πραγματοποίηση της
δεκάωρης μέρας για τους ενήλικους είναι ένα προβληματι-
κό στοιχείο πού θα εξαρτηθεί από τον προσανατολισμό
κάθε κυβέρνησης καί των οργάνων της, αλλά, αντίθετα, το
μεγάλωμα της διάρκειας εργασίας των παιδιών μ' εκείνη
των ενήλικων, να τί θα παραμείνει από την καινούργια
μεταρύθμιση*.

"Ετσι βλέπουμε ωμά όλη τη διπλοπροσωπία της
πρώτης από τίς μεγάλες μεταρυθμίσεις του ΜϊΠεΓ&ηά: ενώ
παρέχει στους εργάτες απατηλές κατακτήσεις, τους επιβά-
λει θυσίες φανερές καί χειροπιαστές. Καί τοΰτο μας το
βεβαιώνει το δεύτερο σημαντικό σχέδιο του ΜϊΠεΓ&ηά,
αυτό πού άφορα τα συνδικάτα.

Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι πού εξασφαλίστηκε
στους εργαζόμενους το 1884, παραμένει μέχρι σήμερα
χωρίς νόμιμη προστασία. Παραδομένοι στη αυθαιρεσία
της εργοδοσίας, οί οργανωμένοι εργάτες υποχρεώνονται
παλαίβοντας απελπισμένα να υπερασπίζουν το πιο στοι-

(*) Μόλις λάβαμε μια καινούργια καί ενδιαφέρουσα βεβαίωση της

κριτικής πού κάναμε. Ή Ρε(ί(ε ΚεριΛΙίςυε της 9ης Φλεβάρη δημοσιεύει ένα

σχέδιο διατάγματος του ΜίΙΙεΓΗη^ πού προβλέπει μια ολόκληρη σειρά από

έκτακτες αυξήσεις της εργάσιμης μέρας των ενηλίκων (από 1 ως 2 ώρες) στις

μικτές βιομηχανίες. Οί παραβάσεις της νόμιμης διάρκειας εργασίας είναι κΓ

αυτές ένα σταθερό φαινόμενο στην πρακτική της προστασίας του εργάτη. Άλλα

αν ό ΜΠ1εΓ3ηα!, άφοϋ βάσισε το νόμο του πάνω στην ισότητα της διάρκειας της
εργάσιμης μέρας για τα παιδιά καί τους ενήλικους, στη συνέχεια αυξάνει με

διάταγμα το χρόνο εργασίας των ενήλικων, αποδεικνύεται δτι δεν παίρνει στα

σοβαρά ούτε την εφαρμογή του νόμου του, οΰτε τα κίνητρα πού την δικαιολο-
γούν. Καί στις δυο περιπτώσεις, ή θυσία των παιδιών των εργατών φαίνεται

εξίσου μάταια (Σ. της Κ.ί.).
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χειώδες δικαίωμα τους. Οί μεγαλύτερες γαλλικές απεργίες,

π.χ. αύτη του (ΓΗΠΠΗΙΙΧ, εκείνη του διαμερίσματος του

Βορά το 1885, ή απεργία των υπαλλήλων των λεωφορείων

στο Παρίσι, τέλος ή πρόσφατη απεργία του Οΐΐΐΐδοί,

προκλήθηκαν από τιμωρίες ενάντια σε εργάτες.

Το σχέδιο του ΜΠΙΰΓ&ηά εξασφαλίζει στο δικαίωμα

του συνεταιρίζεσθαι μια δικαστική εγγύηση, προβλέποντας

για τον τιμωρημένο για την συμμετοχή του στο συνδικάτο

εργάτη, το δικαίωμα να μυνήσει για βλάβη συμφερόντων

τον εργοδότη, καί προβλέπει μια νόμιμη τιμωρία για τον

τελευταίο αν χρησιμοποίησε απειλές ή βία. "Ομως αυτό

δεν τα λέει όλα, το σχέδιο νόμου αναγνωρίζει τα συνδι-

κάτα καί στίς ομοσπονδίες τους σαν νομικά πρόσωπα,

δηλαδή τους επιτρέπει να έχουν περιουσιακά στοιχεία σε

απεριόριστες ποσότητες καί να αναλαμβάνουν εμπορικές

συναλλαγές.

Σέ πρώτη ματιά, βλέπουμε, εδώ ακόμα, μια τολμηρή

κοινωνική μεταρύθμιση πού ξεπερνά κατά πολύ την εργα-

τική νομοθεσία των άλλων χωρών. Άλλα δυστυχώς αυτό

το ωραίο φρούτο είναι επίσης φαγομένο από ένα σκουλίκι.

Ό συνδικαλισμένος εργάτης είχε ή'δη παλιότερα στη

Γαλλία ένα δικαίωμα προσωπικής διαμαρτυρίας ενάντια

στον εργοδότη βασισμένο στο συνηθισμένο αστικό κώδι-

κα (άρθρο 1780 καί 1782). Άλλ' όμως ή εγγύηση του

ίδιοτικοϋ δικαιώματος αποδείχτηκε εντελώς ανεπαρκής,

έξ' αιτίας της φτώχιας των εργαζομένων πουκανε αδύνα-

τες γι' αυτούς τίς δαπανηρές δίκες, από τη δυσκολία να

αποδείξουν μπρος στη δικαιοσύνη την πρόθεση του εργο-

δότη, καί από την ανεπάρκεια των προστίμων πού έβαζαν

στους καπιταλιστές. Χρειάζονταν να δημιουργηθεί μια

δικονομική εγγύηση πού να δίνει το χαρακτήρα πολιτικού

δικαιώματος στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Καί ή'δη τρεις

φορές (1890, 1892, καί 1895), ή Βουλή εϊχε, μ' αυτό το
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σκοπό, υιοθετήσει ένα νόμο πού συνεχώς σκόνταφτε στην

αντίσταση της Γερουσίας. "Οταν ό ΜΗΐ6Γ&ικ1, αντί να επιβάλλει

την γνώμη των εργαζομένων στη Γερουσία, υπέκυψε μπροστά

της καί εισήγαγε, σαν εγγύηση του δικαιώματος του συνεταιρί-

ζεσθαι, το δικαίωμα να μυνήσουν με βάση το ιδιωτικό δίκαιο,

το δικαίωμα να μυνήσουν με βάση το ιδιωτικό δίκαιο,

προσφέρε στους εργαζόμενους, κάτω από τα χρώματα της

καινούργιας δικαστικής προστασίας, μόνον την παλιά

έλλειψη προστασίας ενάντια στίς καταχρήσεις της εργο-

δοσίας.

Το δεύτερο δώρο, το απεριόριστο δικαίωμα για

κατοχή καί εμπόριο είναι επίσης απατηλό. "Ηδη μέχρι

τώρα οί συνδικαλισμένοι είχαν το δικαίωμα, μέσα στο

πλαίσιο των συνδικαλιστικών τους λειτουργημάτων, να

κατέχουν αγαθά, κινητά καί ακίνητα, όπως καί την δυνα-

τότητα να φιάχνουν συνεταιρισμούς παραγωγής καί κατα-

νάλωσης, αν καί μόνον ανεξάρτητους από το συνδικάτο.

"Οντως, ένα τέταρτο των γαλλικών συνεταιρισμών έχουν

φιαχτεΐ από τα συνδικάτα. Ή προβαλόμενη μεταρρύθμιση

συνίσταται μόνον στο δτι, επιτρέπει στα συνδικάτα να φτιά-

χνουν συνεταιρισμούς σαν τέτοια. "Οταν,όμως γνωρίζει κα-

νείς τίς εμπειρίες πού έγιναν μέχρι σήμερα καί τίς αμοι-

βαίες σχέσεις των δύο οργανώσεων, μια τέτοια άμεση άλ-

ληλοεισχώρηση του συνδικαλιστικού κινήματος καί του συ-

νεταιριστικού κινήματος φαίνεται μια αγαθοεργία εξαιρετι-

κά αμφίβολη. Χωρίς να ανταποκρίνεται σε μια πραγματι-

κή ανάγκη των συνδικάτων ή των συνεταιρισμών, ό προβαλόμε-

νος νεωτερισμός δεν μπορεί παρά να δημιουργεί μια πηγή

συνεχώςν φιλονικιών καί προστριβών ανάμεσα στίς δύο οργα-

νώσεις*.

(*) Επίσης ή γενική ομοσπονδία εργασίας καθώς καί το συνέδριο του

γαλλικού χρηματιστηρίου εργασίας πού έγινε στα 1900 στο Παρίσι, ψήφισαν

απόλυτα ενάντια στη μεταρύθμιση. Για ότι άφορα την δικονομική άποψη του
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Άλλ' όμως σ' αυτές τίς απατηλές κατακτήσεις
αντιστοιχούν χασούρες πολύ πραγματικές κι' αναμφισβή-

τητες, γιατί το σχέδιο νόμου δεν παραχωρεί μόνον στους
τιμωρημένους εργάτες το δικαίωμα της μύνησης, αλλά την

ίδια στιγμή αναγνωρίζει το ίδιο δικαίωμα στον εργοδότη

ενάντια στους εργάτες πού δυσφημούσαν το ίδρυμα του
"Οχι μόνο διατηρεί όλη τη δύναμη του το απαίσιο άρθρο

του ποινικού κώδικα πάνω στην «παρεμπόδιση της ελευθε-

ρίας της εργασίας», αλλά δημιουργεί ακόμα μια ποινική
προστασία για τον επιχειρηματία καί τους «εθελοντές
εργασίας» ενάντια «σε απειλές ή βιαιότητες» από μέρους

των απεργών. "Ετσι ένα μέτρο ενάντια στους απεργούς,
πού καταργήθηκε πια το 1884 καί πού αντιστοιχεί σε μια

πρόταση πού κατατέθηκε στη Βουλή από τους αντιδραστι-

κούς το Μάϊο του 1890, άρχισε πάλι να ισχύει καί, έτσι,
δλη ή μεταρύθμιση μετασχηματίζεται, στα μουλωχτά, από

μια υποτιθέμενη διεύρυνση καί ομοίωμα εγγυήσεων, σε ένα
περιορισμό του δικαιώματος συνασπισμού των εργατών.

"Ας δοϋμε τώρα το σχέδιο νόμου ποΰκανε την

περισσότερη αίσθηση: πάνω στην υποχρεωτική διαιτησία

καί την υποχρεωτική απεργία. "Αν κανείς δεν μπόρεσε
ακόμα να αναγνωρίσει τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα των

πρώτων μεταρυθμίσεων του ΜίΙΙΰΓ&ηά, αυτό τς> σχέδιο

πρέπει να του ανοίξει τα μάτια. Γιατί αν τα άλλα μέτρα

κινούνται μέσα στο γνωστό πλαίσιο της διεθνούς εργατι-

κής νομοθεσίας, αυτό εδώ εισάγει μια εντελώς νέα αρχή:

την υποχρεωτική απεργία. Είναι φανερό ότι μια μεταρύθμι-
ση δεν μπορεί να πάει πιο μακρυά. Το πήδημα από το

«σχέδιο νόμου πάνω στα καταναγκαστικά έργα»* μέχρι το

σχεδίου, βλέπε το εξαίρετο άρθρο του Μαπιΐί Μουΐεΐ στο ίε Μοιινεπιεηΐ

5θ5ΐ3ΐΐ3ΐε, Νο 30 (Σημ. Κ.ί.).

(*) Σχέδιο νόμου ενάντια στίς απεργίες πού παρουσιάστηκε καί άποκρού-.

στηκε, στο ΚείςΗχΟβ το 1899 (Σ.τ.Ε.)
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σχέδιο ΜΠΙεΓ&ηά πάνω στίς απεργίες είναι τόσο τεράστιο

πού νομίζει κανείς ότι βλέπει σ' αυτό ήδη το ξεμύτισμα

του μελλοντικού κράτους. Κι' αν το πρώτο σχέδιο ήταν

ένα μαχαίρι στο λαιμό του εργάτη, αυτό εδώ φαίνεται σαν

ή χαριστική βολή στην απόλυτη οικονομική κυριαρχία

του Κεφαλαίου. «Το αφεντικό» — μερικές εφημερίδες του
κάματος το αναγνώρισαν αμέσως — «παύει νάναι κυρίαρ-
χος στο 'ίδιο το σπίτι του».

Άλλα, αν εξετάσουμε το σχέδιο από πιο κοντά,
έρχονται στο νου σοβαρές αμφιβολίες. Ή εφαρμογή του
προβαλόμενου νόμου δεν είναι εξασφαλισμένη παρά

μόνον τίς κρατικές βιομηχανίες, στίς ϊδιοτικές βιομηχα-

νίες εξακολουθεί να εξαρτάται από την αυθαιρεσία του

εργοδότη. Το θανάσιμο όπλο ενάντια στο Κεφάλαιο μπήκε
στο μπαούλο του καπιταλισμού. Ή μειοψηφία των εργα-
τών οφείλει, με τους ίδιους τους ορούς του νόμου, να

υποτάσσεται στην απόφαση απεργίας της πλειοψηφίας,
αλλά ό νόμος δεν προβλέπει ποινές για την περίπτωση πού

δεν υποτάσσεται στην ψήφο καί συνεχίζει^τήν εργασία. Το

φοβερό στιλέτο πού βάλανε στο χέρι του εργοδότη για να
αυτοκτονήσει δεν έχει λεπίδα, όταν το δοΰμε από πιο

κοντά. Τέλος οι εργάτες έχουν το απόλυτο δικαίωμα, αν

μάταια επικαλέστηκαν τίς επιτροπές συμφιλίωσης, να
αποφασίσουν με πλειοψηφία την απεργία, αλλά, τώρα
όπως καί πρίν, ό εργοδότης έχει τη δυνατότητα, κΓ αυτό

χωρίς καμιά διαδικασία συμφιλίωσης, να στείλει τον

καθένα κΓ όλους μαζί στο διάβολο καί να τους αντι-
καταστήσει. Σέ τελευταία ανάλυση δεν είναι μόνον ή

λεπίδα πού λείπει από το φοβερό σκελετό αλλά ακόμα κι'
ή λαβή.

Άλλα αυτή ή μεταρύθμιση, όπως κΓ οί άλλες
μεταρυθμίσεις του Μ\\\ετΆηά, όχι μόνον δίνει, μ' ένα χέρι,
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κάτι απατηλό στον εργάτη, αλλά του παίρνει με τ ' άλλο
πλεονεκτήματα μεγάλα σαν τη γρονθιά.

Σύμφωνα με τίς διατάξεις του νόμου αποφασίζουν
κάθε φορά για την απεργία — όπως καί για τίς διεκδική-
σεις πού θα εκφράσουν — μόνοι τους οί εργάτες μιας
βιομηχανίας ή' ενός εργαστηρίου. "Οταν πρόκειται για ένα
συμβόλαιο εργασίας, δεν είναι επομένως με το συνδικάτο
πού οφείλει να διαπραγματευθεί ό εργοδότης, αλλά μόνον
με τους εργάτες του εργαστηρίου. Αυτό το μέτρο θα χτύπαγε
με ένα σμπάρο δύο τριγώνια: άπ' την μια μεριά θα
εμπόδιζε την ανάπτυξη του πνεύματος ενότητας ανάμεσα
στίς απομονωμένες ομάδες του προλεταριάτου, πού θα

αναπτύσσονταν από τη συνδικαλιστική γενίκευση των κα-
τακτήσεων καί των πιο διαδεδομένων διεκδικήσεων, κι'
άπ' την άλλη μεριά, θα καταργούσε κάθε κοινή απεργια-
κή δράση ακόμα καί μέσα στο ίδιο σωματείο καί κυρίως
τίς πολιτικές απεργίες ή τίς απεργίες αλληλεγγύης πούνε
τόσο συχνές στη Γαλλία*. Περνώντας σαν μονάδα στην
οικονομική μάχη το εργαστήριο αντί το συνδικάτο, αφαι-
ρούν από τη μάχη τον μοχλό της επαγγελματικής αλλη-
λεγγύης κι ολόκληρης της εργατικής τάξης καθώς καί την
κινητήρια δύναμη πού δίνει στους αγώνες ή ταξική
διεύθυνση του συνδικάτου.

Το σχέδιο νόμου για τίς απεργίες αντιτίθεται άμεσα
στην ομαλή ανάπτυξη των συνδικάτων, όπως ό νόμος

(*) Ό Ηει-βοΓΐ στο Οοιιΐκι-Ηο \νοιΐε, Νο Ι αΰτοΰ του χρόνου, ισχυρίζεται ότι
οί διαμάχες εργασίας σε κάθε βιομηχανική περιοχή λύνονται αϊτό το ίδιο

εργατικό δικαστήριο, καί επομένως, γίνεται μια κάποια έςίσιοση. μια κάποια

γενίκευση των συνθηκών εργασίας. Αυτή ή επιχειρηματολογία είναι πολύ

ασθενής. Τα εργατικά εργαστήρια δεν μπορούν να δικάσουν παρά τίς διεκδι-

κήσεις πού τέθηκαν από τους εργάτες του 'ίδιου εργαστηρίου, καί δεν μπορούν,

στίς αποφάσεις τους, να επεκτείνουν αυτές τίς διεκδικήσεις. " Α λ λ " είναι

ακριβώς ή σταθεροποίηση των από κοινοϋ διεκδικήσεων πού είναι αποφασισμέ-

νη, καί τοϋτο, μόνον το συνδικάτο μπορεί να το κάνει.
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πάνω στην εργάσιμη μέρα αντιτίθεται στην ομαλή εξέλιξη
της εργατικής νομοθεσίας. "Οπως ή τελευταία εξισώνει με
μια κίνηση της γραφειοκρατικής πέννας τίς φυσικές
κατηγορίες των εργατών, ή πρώτη επιχειρεί να αλλάξει
τεχνιτά κατεύθυνση στους φυσικούς άξονες της δομής της
οικονομικής οργάνωσης της εργατικής τάξης. Το ολέθριο
αποτέλεσμα πού θα μπορούσε νάχει για τα συνδικάτα
αυτός ό νόμος είχε σαν αποτέλεσμα να τον κριτικάρουν οί
πιο έμπειροι ειδικοί, οί γραμματείς των συνδικάτων, πού
τόσο στη Γερμανία, δσο στη Γαλλία καί την Αυστρία,
καταδίκασαν το νόμο λόγω άρχων*".

'Αλλά, κατά τη γνώμη μας, ή δύναμη των υποχρεωτι-
κών αποφάσεων της διαιτησίας αποτελεί ένα άλλο πολύ
νευραλγικό σημείο. Δεδομένου ότι το σχέδιο φαίνεται να
αποκλείει κάθε δυνατότητα του διαιτητικού δικαστηρίου
να μπορεί να καταλήγει σε ένα συμβιβασμό, επειδή έξ'
άλλου οί κρίσεις του δικαστηρίου εργασίας έχουν ίσχύ
νόμου χωρίς να ζητείται ή επικύρωση τους από τους
απεργούς, ό σκοπός της απεργίας (εκτός αν δεν είναι
τίποτα άλλο παρά μια απλή ασάφεια του κειμένου), γίνεται
ακατανόητος. Οί εργάτες είναι φανερό δτι δεν έχουν
κανένα μέσο να αποκρούσουν ενδεχομένως την απόφαση
της διαιτησίας καί, συνεχίζοντας την απεργία, να υπο-
χρεώσουν άμεσα τους εργοδότες να ενδώσουν, ή να
έπηρρεάσουν έμμεσα τη κρίση της διαιτησίας. Ή απόφα-
ση του δικαστηρίου της διαιτησίας δεν είναι λοιπόν, όπως
θάταν στην περίπτωση θεληματικής υιοθέτησης, ή έκφρα-

(*) Δες το εξαίρετο σχόλιο του Ι_ε§ίεη στο νοπνϋΠδ της 25ης Δεκέμβρη

1900, καθώς καί τα άρθρα στη Οοιτείφοηίΐαηοε ϋε8 8γη<ϋο35, Νο 47 καί 51 του

προηγούμενου χρόνου· 1ε Μέΐ3ΐ1ϋΓ§ΐ5ΐε Ηΐιίπο'ίιεη της 29 Νοέμβρη 1900 καί 1.3

νοίχ ϋυ ρειψίε από τίς 3 έως τίς 10 του Φλεβάρη 1900. Ή καθαρή αντίθεση ενός

μεγάλου μέρους των γάλλων συνδικαλιστών έπηρρεάστηκε, κυρίως, από τον

ενθουσιασμό τους, τον τόσο γνωστό, για την γενική απεργία (, Σ. της Κ.ί.).
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ση του πραγματικού συσχετισμού δυνάμεων των δύο
μερών τέτοια πού αποδεικνύεται μέσα στην πάλη. Ή
πορεία της απεργίας, οί μεγάλες ή μικρές πιθανότητες για
τη συνέχιση της, δεν έχουν την παραμικρή επίδραση πάνω
στο δικαστήριο διαιτησίας, γιατί ή απόφαση του γίνεται
υποχρεωτική χωρίς ορούς.

Τί ρόλο παίζει επομένως ή απεργία στο σχέδιο του
ΜΠΙεΓΗπα!. Δεν είναι παρά ένα σήμα πού υποδεικνύει στο
εργαστήριο διαιτησίας ότι πρέπει να συνέλθει, αποτέλε-
σμα πού θα μπορούσε να γίνει εξ 'ίσου επιτυχώς με το
κρέμασμα μιας σημαίας στο παράθυρο του εργαστηρίου.

Δεν είναι παρά στο φως της υποχρεωτικής διαιτησίας
πού φαίνεται εντελώς καθαρά το «πλεονέκτημα» των
υποχρεωτικών απεργιών: εξασφαλίζει τους εργάτες ενάν-
τια στους άπεργοσπάστες, αλλά τους αφαιρούν την ίδια
στιγμή όλη την ουσία κΓ όλο το σκοπό της απεργίας. Το
ίδιο, οί λεπτομερείς καί πολύπλοκες προγραφές πάνω στον
τρόπο της ψηφοφορίας, κατά τη διάρκεια καί μετά την
απεργία, πάνω στη συμπεριφορά των εργατών πρίν την
ψηφοφορία, αποκτούν ένα μοναδικό ενδιαφέρον. Ή μόνη
πραγματική ουσία όλης αυτής της κινέζικης τελετουργίας
δίνεται από τα αυστηρά προστατευτικά μέτρα πού προορί-
ζονται να εμποδίσουν κάθε επιρροή «μη ενδιαφερομένων
προσώπων» πάνω στους απεργούς. Δεδομένου δτι στη
Γαλλία οί μεγάλες απεργίες οδηγούνται συχνά από επιφα-
νείς σοσιαλιστές καί κυρίως από τους βουλευτές, τα
προβλεπόμενα από το σχέδιο προνοητικά μέτρα δεν είναι
τίποτε άλλο παρά ένα μέσο για να απομακρυνθούν οί
«άγκιτάτορες καί οί υπαίτιοι ταραχών» σοσιαλιστές από
το πεδίο της οικονομικής μάχης.

Έξ' άλλου, στο σχέδιο του ΜϊΙΙεΓΗΐκΙ ή απεργία δεν
φιγουράρει παρά σαν μια κενή τυπικότητα, πού την
διατηρούμε, όπως ανοιχτά τόπε ή υπουργική διακήρυξη,
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μόνον από συγκαταβατικότητα προς την εργατική τάξη
καί για να μην ερεθίσουμε τίς προκαταλήψεις της. Ή
τάση καί ό σκοπός του νόμου είναι να καταλήξουν στην
κατάργηση μια για πάντα της απεργίας, πράγμα πού ήδη
υπάρχει την Νέα Ζηλανδία, χώρα πού χρησίμευσε για
παράδειγμα στο σχέδιο.

Ή καινούργια μεταρύθμιση επομένως δεν σημαίνει
μόνον την κατάργηση της ταξικής καί επαγγελματικής
ενότητας στην οικονομική πάλη καί τον κατακερματισμό
της σε άπομωνομένα κύταρα, αλλά σημαίνει επίσης την
επιστροφή της οικονομικής πάλης μέσα στα πλαίσια του
εργαστηρίου.

Αυτή ή μεταρύθμιση περιορίζει ολόκληρη τη λει-
τουργία του συνδικάτου στίς εκλογές των (ϋΗ&ιηοΓεδ άιι
ΐΓ&νβΠ, καί την λειτουργία της απεργίας, στην προειδο-
ποίηση του δικαστηρίου εργασίας να συνέλθει σε δικα-
στήριο διαιτησίας, καί έτσι δλη ή προλεταριακή οικονο-
μική πάλη μεταμορφώνεται σε μια αστική δίκη.

Άφοΰ, με το σχέδιο νόμου του, έκοψε το ζωτικό
νεύρο των συνδικάτων, ό Μί11επιη(1, στην έκθεση των
κινήτρων του, κηρύτει με εύγλωτία στους εργάτες την
ανάγκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

"Αν οί πιο σπουδαίες μεταρυθμίσεις του ΜίΙΙεΓαηά
κατάληγαν, μετά από εξέταση, σ' ένα αξιοθρήνητο απο-
τέλεσμα, αυτό δεν προέρχεται από την κακοβουλία του
σοσιαλιστή υπουργού. "Οντως, θα χρειάζονταν κακοβου-
λία για να μην αναγνωρίσει κανείς τον εξαιρετικό φόρτο
εργασίας πού θα κόστισε στα υπουργικά γραφεία ή κοπια-
στική επεξεργασία αυτών των παρδαλών σχεδίων. Εκεί
πού ή δραστηριότητα του ΜΠΙεπιηά αποδείχνεται πιο
Καλόβουλη, είναι στο χώρο πού το υπουργείο εμπορίου
<ιί:ν συνδέεται άμμεσα με την κοινοβουλευτική διαδικασία,
δηλαδή στα διατάγματα του, όπως ή παραχώρηση 8κτάω-
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ρης μέρας εργασίας στους ταχυδρομικούς υπάλληλους.
Εντούτοις οί ελλείψεις των νόμων καί των υπουργικών
σχεδίων δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά συνδέονται ή μια
με την άλλη σ' όλη την έκταση του έργου της κοινωνικής
μεταρύθμισης.

Χαρακτηρίσαμε αυτή την τελευταία από την τάση να
κρατήσει καί την πίτα σωστή καί το σκύλο χορτάτο, να
ξαναπαίρνει μ' ένα χέρι δτι δίνει με τ ' άλλο, τέλος να
συνδέσει τίς παραχωρήσεις των εργατών με τίς παραχω-
ρήσεις των εργοδοτών. Είναι ή ίδια άμφιταλάντευσης που
χαρακτηρίζει όλα τα πολιτικά μέτρα της κυβέρνησης.
Εδώ, όπως καί κει, ή πολιτική της άμφιταλάντευσης
ελπίζει όχι να λύσει τους ανταγωνισμούς, αλλά να τους
αμβλύνει. Ό νόμος της αμνηστίας ήταν ή δικαστική
διάλυση της διαπάλης ανάμεσα στην κοινωνία των πολι-
τών καί το μόνιμο στρατό, ό νόμος πάνω στους συνεται-
ρισμούς αποτελεί μια προσπάθεια να καμουφλαριστεί ή
εχθρότητα ανάμεσα στη ΚεριαβΗςιαε καί την Εκκλησία,
οί κοινωνικές μεταρυθμίσεις είναι ή δικαστική κατάργηση
της πάλης ανάμεσα στο κεφάλαιο καί την εργασία.

' Η «δημοκρατική πλειοψηφία» πού αποτελεί το
μοιραίο μοντέλο της κυβερνητικής πολιτικής, αντιπρο-
σωπεύει τόσο λίγο τα συμφέροντα της εργασίας δσο κι'
εκείνα της δημοκρατίας. Καί όπως στην περίπτωση της
αμνηστίας, φαινομενικά αδέκαστη, πού έβαζε τέλος στην
υπόθεση ΟΓενίϊΐδ, τα θύματα της στρατοκρατικής αντίλη-
ψης θυσιάστηκαν σ' αυτή, το ίδιο ή κοινωνική μετα-
ρύθμιση, υποτιθέμενη ίσοπολιτειακή, γίνεται πάνω στίς
πλάτες των εργατών. Ενώ ό Μϋΐεπιηο! δωρίζει στους
εργάτες δικαιώματα αντιπροσώπευσης σε κάθε είδους
βουλευτικά καί συμμετοχικά σώματα όπως το ανώτερο
Συμβούλιο εργασίας, τίς (ϋΗαπιΟΓεδ εργασίας πού, αυτές
καθ' αυτές, αντιπροσωπεύουν στην καλλίτερη περίπτω-
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ση βοηθητικά μέσα της ανεξάρτητης πάλης των εργατών,
τον βλέπουμε, την ίδια στιγμή, να στερεύει τίς.ζωντανές
πηγές αυτής της πάλης: ανάπτυξη της εργατικής νομο-
θεσίας, εγγύηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος, ελεύ-
θερη επέκταση της συνδικαλιστικής δράσης. Κι' αν
μπορούμε να ποϋμε για το κοινωνικό έργο της Κυβέρνη-
σης ότι, όπως το πολιτικό της έργο, ευνοεί μόνον την
έλλάτωση των ανταγωνισμών καί την άπάλινση της
εκδήλωσης τους, μπορούμε να προσθέσουμε δτι πετυχαί-
νει στο στόχο του εδώ βλάπτοντας τα εργατικά συμφέ-
ροντα δπως, εκεί, βλάπτει τη δημοκρατία.

Επομένως δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε τερατούργημα
όταν βλέπουμε, τη ίδια τη στιγμή που επεξεργάζονται τους
νόμους «για την προστασία των απεργών», σφαγές απερ-
γών στη Οι&ΐοη καί στη Μαρτινίκα. Ενώ ένθαρίνουν
επίσημα 200 εργάτες να οργανωθούν, στέλνουν στρατιώ-
τες σαν άπεργοσπάστες, δπως αυτή ακόμα τη στιγμή στο
Μουοε^ιι - 1εκ Μίηεδ (βλέπε ία Ρειίΐε Κερα&Ηςιιε, 7
Φλεβάρη 1901)*. Δεν είναι εδώ μια αντίφαση της μετα-
ρυθμιστικής δραστηριότητας του ΜίΠεπιηά, αλλά το
λογικό της συμπλήρωμα. Ή κυριαρχούσα ιδέα αυτής της
δραστηριότητας, ή νόμιμη προστασία των εργατικών καί
εργοδοτικών συμφερόντων, κάνοντας στους πρώτους απα-
τηλές παραχωρήσεις, καί στους δεύτερους υλικές παρα-
χωρήσεις, εκφράζεται με την σύγχρονη επεξεργασία
μέτρων προστασίας πού, για τους εργάτες, δεν υπάρχουν
παρά στα χαρτιά, ενώ για το Κεφάλαιο υπάρχει πάντα ή
σιδερένια πραγματικότητα της ξιφολόγχης.

(*) Τό Φλεβάρη του 1901, οί εργάτες ορυχείων του Μοηοεαυ - Ιοχ - Μίπ»

κατέβηκαν σε απεργία για αύξηση του μισθού καί μείωση της διάρκειας

εργασίας. Λίγο αργότερα, 3.000 στρατιώτες στρατοπέδευσαν στην πόλη καί

κάτω από την προστασία τους, το Μάρτιο, τα μέλη των «κίτρινων» συνδικάτων
ξανάπιασαν εργασία. "Η απεργία δεν τέλειωσε παρά τον Μάη, χωρίς αποτέλε-
σμα για τους εργάτες (Σ. Ε.)
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Οί ελλείψεις των κοινωνικών μεταρυθμίσεων του
εξηγούνται από το γεγονός ότι οι μεταρυθμίσεις

δεν είναι παρά ή εφαρμογή των κατευθυντήριων άρχων της
πολιτικής δραστηριότητας της κυβέρνησης στον τομέα
της κοινωνικής πολιτικής. Μ' αλλά λόγια, ό ΜίΠεΓΗπα! δεν
δρα σαν σοσιαλιστής υπουργός, αλλά σαν ριζοσπάστης
υπουργός.

Κι' εδώ ακριβώς βρίσκεται το κέντρο βάρους του
ζητήματος. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν την είσοδο
του ΜίΠεΓαπά στο υπουργείο επικαλούμενοι την μεταρυθ-
μιστική του δραστηριότητα. Άλλα ό Μίΐίει-αικί όχι μόνον
δεν είναι ό εμπνευστής του κοινωνικού έργου της Κυβέρ-
νησης — αυτό αποτελούσε την προϋπόθεση ύπαρξης για
το ίδιο το ριζοσπαστικό υπουργείο· δεν καθώρισε καν το
χαρακτήρα της κοινωνικής μεταρύθμισης. Οί περιστάσεις
αποδείχτηκαν πιο ισχυρές από τα άτομα, καί ό σοσιαλι-
στής πού μπήκε στην αστική κυβέρνηση δεν έκανε την
κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης όργανο των σοσιαλι-
στικών ιδεωδών, αλλά, αντίθετα, έγινε όργανο της αστικής
κυβέρνησης για την κοινωνική της πολιτική.

Ή κοινωνική μεταρύθμιση μέσα στο αστικό κράτος
αν καί δεν οφείλει νάναι μοιραία τόσο αξιοθρήνητη μ'
αυτή του ΜίΠεΓαηά, παρά τίς καλίτερες προθέσεις, είναι
ένα ημίμετρο, ένα μπάλωμα. ΚΓ αυτό είναι πολύ φυσικό.
"Αν αφαιρέσουμε τίς αρχές της εργατικής νομοθεσίας πού
έγιναν υποχρεωτικές παντού από εθνική ανάγκη, ή κοινω-
νική μεταρρύθμιση δεν είναι σ' όλες τίς καπιταλιστικές
χώρες παρά ένα προϊόν της επίμονης καί λυσσώδους
πάλης ανάμεσα στην εργατική τάξη καί τίς κυρίαρχες
τάξεις. Οί παραχωρήσεις δεν έγιναν παρά κάτω από την
πίεση της πολιτικής ανάγκης, για να ησυχάσουν την
εργατική τάξη πού ξεσηκώνεται από το σοσιαλιστικό
Κόμμα. Ή παρουσία ενός σοσιαλιστή στην Κυβέρνηση
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δεν αλλάζει σε τίποτα αυτή την κατάσταση πραγμάτων,
γιατί ένας σοσιαλιστής υπουργός, όσο καιρό είναι μέλος
ενός αστικού υπουργείου, δηλαδή όσο καιρό τα συμφέρον-
τα του Κεφαλαίου κΓ όχι εκείνα της εργατικής τάξης
κυριαρχούν στο Κράτος, είναι δεμένος με την ψήφο της
αστικής πλειοψηφίας της Κυβέρνησης στη Βουλή.

' Επομένως, ή ελπίδα να δωθεΐ, χάρις στον σοσιαλι-
στή υπουργό, μια απρόσμενη ανάπτυξη της κοινωνικής
μεταρύθμισης ήταν εκ των προτέρων μια ουτοπία πού δεν
έπαιρνε καθόλου ύπ' όψιν της τίς συγκεκριμένες περιστά-
σεις. Αντίθετα, ό υπουργός σοσιαλιστής, χάρη στο
γεγονός ότι ξυπνά τίς αυταπάτες καί τίς άβάσημες ελπί-
δες, μπορεί να γίνει ένα εμπόδιο στην κανονική εξέλιξη
της κοινωνικής μεταρρύθμισης.

Το κυριώτερο μέσο για να ασκηθεί πίεση πάνω στην
κοινωνική πολιτική των κυρίαρχων τάξεων: ή χωρίς,οίκτο
κριτική από μέρους του σοσιαλιστικού Κόμματος, γίνεται,
μόλις ένας σοσιαλιστής γίνει το φερέφωνο της επίσημης
κοινωνικής πολιτικής, ακόμα λιγώτερο δυνατή από την
κριτική της όλης κυβερνητικής πολιτικής. Γιατί αν αυτή
εδώ αφορά το σύνολο των πράξεων, πού σ' αυτές δεν
ανακατεύτηκε απαραίτητα ό σοσιαλιστής υπουργός, του-
λάχιστον με άμεσο τρόπο, ή είδικώτερη κριτική στρέφε-
ται κατ' ευθείαν ενάντια στο σοσιαλιστή υπουργό καί το
έργο του.

Πράγματι, οι οπαδοί του ΜίΠεΓ^ηά στη Γαλλία
δημιούργησαν μια κατάσταση στραβωμάρας καί ύπνωσης
πού μέσα σ' αυτή κάθε κοινωνικό μέτρο της κυβέρνησης
έγινε δεκτό, Ά ρποπ, σαν ένα σοσιαλιστικό έργο πού
αφήνει εποχή.

Ό νόμος πάνω στη διάρκεια της εργασίας, ό μόνος
στον κόσμο πού περιέχει την αρχή, να επιτρέπει να
εργάζονται το 'ίδιο ωράριο τα παιδιά των δώδεκα χρόνων
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καί οι ενήλικες, αυτός ό νόμος είναι, κατά τον ΐ3ΐΐΓεδ, «μια
από τίς μεγαλύτερες προόδους πού θα μπορούσε να
χαίρεται ή εργατική τάξη, μια από τίς ευτυχέστερες
επιτυχίες του προλεταριάτου» (Ρείίΐε Κεραοΐϊςιιε, 16 Γενά-
ρη 1900), κι' ακόμα, έτσι «ή ενότητα της εργατικής τάξης
είναι κατά κάποιο τρόπο νόμιμα αποκαταστημένη» (Ρείίΐε
Κερυοίΐςαε, 20 Γενάρη 1900)*.

Ή εγκύκλιος του υπουργού Εμπορίου προς τους
επιθεωρητές εργασίας, πού μ' αυτή τους προσκαλεί να τα
πάνε καλά με τα συνδικάτα, είναι το «πιο τολμηρό έργο»,
«μια αξιομνημόνευτη ημερομηνία στα χρονικά του οργα-
νωμένου προλεταριάτου» (ΟεΓ&ιιΙΙ-ΚϊοΗαΓσ!, Ρείΐΐε Κεριιοΐϊ-
ςυε, 21 Γενάρη 1900).

Το μετριόφρων διάταγμα πού μ' αυτό οί τοπικές
συνθήκες εργασίας γίνονται υποχρεωτικές για τα δημόσια
έργα, είναι ένα «σοσιαλιστικό έργο του ΜϊΙΙεΓπηο!» (Ρείϊΐε
Κεριιοΐΐςαε, 7 Αυγούστου 1899).

Το μερικό εκλογικό δικαίωμα των συνδικάτων στο
ανώτερο συμβούλιο εργασίας — θεσμός πού δημιουργή-
θηκε από τον Ναπολέων τον III καί αποτελείται, σύμφωνα
με την μεταρύθμιση του ΜΠΙεΓΗηοΙ, από οχτώ τρόπους
εκλογής καί πού ή μελέτη του απαιτεί τουλάχιστον
τέσσερις βδομάδες για έναν απλό θνητό, ενώ ό ρόλος
αύτοΰ του θεσμού περιορίζεται σε δέκα πέντε μέρες
εργασίας το χρόνο — το δικαίωμα εκλογής του τρίτου των

(*) Ό Ζωρές ζωγραφίζει ακόμα ένα είδυλιακό πίνακα πού δείχνει πώς οί

εργάτες θα βγουν χαρούμενα όλοι μαζί από το εργαστήριο. Οι νεαρές κοπέλες

για να χαρούν την υγιή τους δροσιά, οί μητέρες για να τρέξουν στην κούνια των

βρεφών τους, οί άνδρες για να καλλιεργηθούν με μια σοβαρή μελέτη για να

γίνουν εργάτες της επανάστασης, καί τα παιδιά για να μεθύσουν από το μεγάλο
φως της μουσικής καί του δάσους. Το μόνο πού ξέχασε ό .ΙαυΓείί είναι δτι την

ώρα πού τα παιδιά σύμφωνα με το νόμο του ΜίΙΙεΓΒηο1, βγαίνουν χαρούμενα από
το εργοστάσιο, είναι ήδη νύχτα στο δάσος κι' δτι τα μικρά πουλιά κοιμούνται
από πολύ ώρα (Σημείωση Κ.ί.)

μελών αύτοϋ του εξαιρετικού θεσμού, καθώς καί το
διάταγμα πού ήδη αναφέραμε, κάνει τον ΟεπιυΙΐ-ΚίαΗαΓά
να φωνάζει: «Τί μαγικά φρούτα έχουν αυτά τα σοσιαλι-
στικά δένδρα, πού φυτρώνουν σε καπιταλιστική γη!»
(Ρείίΐε Κερυοίϊςυε, 21 Γενάρη 1900)

' Η ένδοξοποίηση κάθε πράξης του ΜίΠεΓαπό προχω-
ρεί για τους οπαδούς του μέχρι τη φανερή άρνηση των
ίδιων των απόψεων τους. Ό ΙπιίΓεδ, άφοϋ υπεράσπισε
συστηματικά καί σε κάθε ευκαιρία τη γενική απεργία,
παρουσιάζει το σχέδιο πάνω στην υποχρεωτική απεργία,
πού μ' αυτό κάθε συντονισμένη δράση κι' ακόμα περισ-
σότερο ή γενική απεργία έγινε αδύνατη, σαν «ή πιο
υπέροχη κατάληξη της ομαδικής δράσης του προλεταριά-
του» (Ρείΐΐε Κεραοΐΐςαε, 20 Δεκέμβρη 1900).

Ακόμα καί λέξεις καί μεμονωμένες χειρονομίες του
ΜίΠεΓαηά χρησίμεψαν στο εργατικό κοινό σαν οί πιο
μεγάλοι θρίαμβοι του σοσιαλισμού. Παραδείγματος χά-
ριν, το ταξείδι του υπουργού Εμπορίου σε μια συνεστία-
ση της βιομηχανικής σχολής της ί ΐ ΐ ΐ ε «είναι μια από τίς
πιο μεγάλες καί πιο γόνιμες μέρες πού ή ιστορία του
σοσιαλισμού καί της Κεριιοΐίςυε έγραψε» (,ΙαιίΓεδ, Ρείϊιε
ΚεριιοΗςυε, 18 Όκτώβρη 1899).

Μετά άπ' όλα αυτά δεν μένει πια παρά να διορθώσου-
με τη γνώμη πού λέει δτι ή Κομμούνα του Παρισιού
θεωρήθηκε, από λάθος σαν ή πιο μεγάλη στιγμή της
ιστορίας του γαλλικού σοσιαλισμού.

"Αν ή γαλλική κοινωνική πολιτική παραμένει καθυ-
στερημένη σε σχέση με την πολιτική όλων σχεδών των
καπιταλιστικών κρατών, ό οικονομικός συντηρητισμός
καί ή πολιτική της αστικής κοινωνίας στη Γαλλία δεν
είναι οί μόνοι υπεύθυνοι, αυτό προέρχεται σε μεγάλο
μέρος από την αδιαφορία της εργατικής τάξης. Από την
κληρονομιά πολλών επαναστάσεων, παράμεινε στο γαλλι-
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κό προλεταριάτο μια κλίση προς δυο ακραίες τάσεις: άπ'
τη μια μεριά μια υπερβολική εκτίμηση της πολιτικής
πράξης καί ή ελπίδα πολιτικών ανατροπών απ την άλλη
μεριά μια περιχαρακωμένη υποψία για την πολιτική
πράξη καί υπερβολική εμπιστοσύνη στην «άμεση δράση».
Αυτές οί δύο ακρότητες κατάληξαν στην αμέλεια της
καθημερινής οικονομικής πάλης καί προκάλεσαν, τίς
πολιτικές επιπτώσεις τους πάνω στη νόμιμη μεταρύθμιση.

Παρά τον πολύ εντυπωσιακό αριθμό των μελών τους,
τουλάχιστον στο χαρτί (493.000 το 1899), τα γαλλικά
συνδικάτα αντιπροσωπεύουν μια πολύ περιορισμένη δύνα-
μη. Στήν πιο ακραία διαίρεση — σχεδόν κάθε επάγγελμα
αντιπροσωπεύεται σε κάθε περιοχή από πολλές οργανώ-
σεις — προστίθεται το κενό των ταμείων ή επιτροπή της
(Ι1.0.Τ. παραδείγματος χάρη (ένωση πού περιλαμβάνει
πάνω από 100.000 μέλη καί έχει πολυάριθμες διακλαδώ-
σεις) άναγγέλει για δυο χρόνια (1898-1900) μια είσπραξη
2.100 μάρκων! — τέλος ό ήμι-άναρχικός χαρακτήρας πού
κυριαρχεί τα συνδικάτα στα οποία υπερισχύει ή ιδέα της
γενικής απεργίας.

Μέσα σ' αύτη την κατάσταση των εργατικών οργα-
νώσεων, ή καλύτερη κοινωνική μεταρύθμιση θάταν κατα-
δικασμένη να παραμείνει, σε μεγάλο μέρος, νεκρό γράμμα.
Στή Γαλλία, δοσμένου ότι ή 'ίδια ή εργατική τάξη
αδιαφορεί λίγο-πολύ για την ανάπτυξη της κοινωνικής
μεταρύθμισης, αυτή παραμένει στα πλαίσια της καιρο-
σκοπικής-ριζοσπαστικής κινεζολογίας. Καί, ακριβώς, μέ-
σα σ' αυτές τίς ασυγχρόνιστες ερασιτεχνικές εμπειρίες
πού χαρακτηρίζουν την γαλλική εργατική νομοθεσία,
φαίνεται καθαρά ή έλλειψη της επαφής της μεταρυθμιστι-
κής δραστηριότητας με το συνειδητό καί ρωμαλέο συν-
δικαλιστικό κίνημα καί με την πρακτική του καθημε-
ρινού αγώνα.
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Για να θεραπευτεί αυτό, θάπρεπε πρίν άπ' δλα να
έχουν τα γαλλικά συνδικάτα μια ανεξάρτητη δράση, μια
ρωμαλέα πάλη για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας
με τους νόμιμους καί οικονομικούς δρόμους, αλλά ή
μεταρύθμιση του ΜίΠΰΓαηοΙ δρα ακριβώς προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, τείνει προσπαθεί να αφαι-
ρέσει από τα συνδικάτα κάθε ζωντανό περιεχόμενο, κάθε
ελεύθερη οικονομική πάλη, καί να τα ενσωματώσει σ' ένα
τεχνιτό μηχανισμό κοινωνικής ειρήνης· επί πλέον, κάνει
αδύνατη την κριτική καί την ανεξάρτητη δράση της
εργατικής τάξης ενάντια στην επίσημη κοινωνική πολιτι-
κή.

Ή υπουργικό συμμετοχή του ΜϊΙΙεΓΗπά, πολύ μακριά
από το να εγκαινιάσει στη Γαλλία μια καινούργια εποχή
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, σημαίνει την παύση της
πάλης της εργατικής τάξης για κοινωνικές μεθόδους, πρίν
ακόμα αρχίσει, δηλαδή το πνίξιμο του μόνου στοιχείου
πού θα μπορούσε να εμφυσήσει την άποστεωμένη κοινω-
νική πολιτική της Γαλλίας μια υγιή καί σύγχρονη ζωή.
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IV

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙ1ΧΕΚΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ

Στά προηγούμενα άρθρα τοποθετηθήκαμε αποκλει-
στικά στο χώρο της πολιτικής πρακτικής, καί δεν εξε-
τάσαμε το ζήτημα της σοσιαλιστικής υπουργικής συμμε-
τοχής παρά από την άποψη των άμεσων στόχων πού ό
.ΙαιίΓεδ ισχυρίζονταν δτι εξυπηρετούσε.

Το δίδαγμα πού βγήκε, είναι δτι ή πρακτική, εδώ
επίσης, όπως πάντοτε, καταλήγει στα ίδια αποτελέσματα
πού δίνονται από πρίν από τη θεωρία καί τίς αρχές της
σοσιαλδημοκρατίας. Πράγματι, αν ή τακτική του .Ι&ιίΓεδ
αποδεικνύεται αδύναμη να διεκπεραιώσει τα πρακτικά
καθήκοντα πού έβαλε, δεν είναι παρά ή λογική συνέπεια
του ακόλουθου γεγονότος: Κάνοντας την σοσιαλιστική
υπουργική συμμετοχή, όχι πια ένα έκτακτο μέτρο, αλλά
ένα κανονικό μέσο της πάλης της εργατικής τάξης,
αρνείται τίς θεμελειώδεις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας.

' Ο σοσιαλισμός πού έχει για αποστολή να καταργή-
σει την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής καί να
καταργήσει την αστική ταξική κυριαρχία, συμμετέχει την
κυβέρνηση του αστικού Κράτους πού το λειτούργημα του
είναι να διατηρήσει την ατομική ιδιοκτησία καί να
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διαιωνίσει την κυριαρχία της αστικής τάξης. Οί σοσια-
λιστές, πού έχουν για καθήκον να οργανώσουν το προλε-
ταριάτο σ' ένα χωριστό ταξικό κόμμα καί να παλαίψουν
ενάντια σ' όλες τίς αστικές τάξεις, κάνουν την εργατική
τάξη μια απλή απόφυση της ρεπουμπλικανικής μπουρ-
ζουαζίας.

Ή συμμετοχή στην υποδούλωση του προλεταριάτου
κάτω άπ' το πρόσχημα της χειραφέτησης του, το πολιτι-
κό άλυσσόδεμά του σε αστικά κόμματα κάτω από το
πρόσχημα της πάλης ενάντια στην μπουρζουαζία — απο-
τελεί μια εσωτερική αντίφαση πού φαίνεται εύκολα.

Βέβαια, ό ^ιίΓεδ το αρνείται. Στήν συμμετοχή του
σοσιαλισμού στην κεντρική αστική κυβέρνηση, δεν βλέ-
πει παρά μια λογική επέκταση της αναγνωρισμένης αρχής
της συμμετοχής στα εκλογικά σώματα καί στα δημοτικά
συμβούλια, το επακόλουθο βήμα της σοσιαλιστικής τακτι-
κής πού περνά από την ουτοπική καί σεχταριστική αποχή
στην δραστήρια_ καί ρεαλιστική πολιτική. Γι' αυτόν, ή
συμμαχία με τον αστικό Γεριιοΐίο&ηίδπιε είναι ή συνέπεια
της αρχής πού σύμφωνα μ' αυτή ή εργατική τάξη οφείλει
να υποστηρίζει τα προοδευτικά τμήματα της μπουρζουαζί-
ας καί να παίζει με την αντίθεση τους ενάντια στα
αντιδραστικά τμήματα.

Θεωρούμε δτι ό ^ΙΙΓΟΒ, ισχυριζόμενος ότι εφαρμόζει
καί στίς δύο περιπτώσεις την αναγνωρισμένη σοσιαλδη-
μοκρατική τακτική, στηρίζεται σε μια γνωστή λαθεμένη
αντίληψη της φύσης του Κράτους καί της εξέλιξης της
αστικής κοινωνίας.

Από την άποψη των σοσιαλιστικών καθηκόντων, το
νομοθετικό σώμα καί ή κεντρική κυβέρνηση του σημερι-
νού κράτους αντιπροσωπεύουν από τη φύση τους καί τη
λειτουργία τους δύο θεσμούς απόλυτα διαφορετικούς.

Ενώ ή Βουλή αποτελεί, στους κόλπους της αστικής
κοινωνίας, ένα όργανο της ταξικής πάλης καί των φατρι-
ών, επομένως το πιο κατάλληλο έδαφος για την συστημα-
τική αντιπολίτευση των σοσιαλιστών ενάντια στην κυ-
ριαρχία της μπουρζουαζίας, αυτός ό ρόλος έχει εκ των
προτέρων αφαιρεθεί από τους αντιπρόσωπους των εργατών
στους κόλπους της κυβέρνησης. Ή κεντρική εξουσία,
πού λειτούργημα της είναι να μετατρέπει σε πράξεις τα
αποτελέσματα της πάλης των κομμάτων πού γίνεται στη
Βουλή καί σ' όλη τη χώρα, είναι πάνω άπ' όλα ένα
εκτελεστικό όργανο, πού δεν είναι βιώσιμο παρά μόνον αν
παραμείνει ομογενές.

Μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας, οι
διάφοροι κλάδοι της παραγωγής, εμπορικές συναλλαγές,
πιστώσεις, μεταφορές, είναι τόσο πολύ στενά συνδεδεμέ-
νοι πού είναι αδιανόητο να μπορεί να λειτουργεί μια
παγκόσμια βιομηχανική αγορά μ' ένα αρχαϊκό σύστημα
μεταφορών όπως είναι επίσης αδιανόητο να μπορούν να
γίνονται σοσιαλιστικές συναλλαγές στους κόλπους μιας
ιδιωτικής οικονομικής παραγωγής· το ίδιο μέσ' στο
αστικό Κράτος, πού δεν είναι παρά ή πολιτική οργάνωση
της καπιταλιστικής οικονομίας, βασιλεύει αναγκαστικά ή
πιο πλήρης αρμονία ανάμεσα στίς διάφορες λειτουργίες
του.

Μια σύγχρονη αποικιακή πολιτική συνδεδεμένη με
την μεγάλη βιομηχανία επιβάλλει μια ανάλογη ανάπτυξη
του μιλιταρισμού πού τον κάνει ικανό να είναι το όργανο
μιας παγκόσμιας πολιτικής. Μια επιθετική εμπορική
πολιτική, προστατευτισμού, βρίσκει το φυσικό της "συμ-
πλήρωμα σε μια αποικιακή πολιτική άπληστη για κατα-
κτήσεις. Ό σύγχρονος μιλιταρισμός · είναι αδιανόητος
χωρίς μια χρηματιστική πολιτική πού μέσω του συστή-
ματος των εμμέσων φόρων, να καταφέρνει να ξεζουμίζει
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από τη μάζα του λάου τα απαραίτητα ποσά. Ή χρηματι-
στική πολιτική, δηλαδή το σύστημα των φόρων, του
δημόσιου χρέους, των μονοπωλίων, είναι πολύ στενά
συνδεδεμένο, είτε άμεσα είτε μέσω του Χρηματιστηρίου,
με την βιομηχανική πολιτική. Ό μιλιταρισμός, ή αποι-
κιακή πολιτική καί ή εμπορική πολιτική προσδιορίζουν
στο σύνολο τους το περιεχόμενο καί τον προσανατολισμό
της εξωτερικής πολιτικής.

"Ετσι ή Κεντρική Κυβέρνηση ενός σύγχρονου Κρά-
τους αποτελεί ένα σύστημα πού δλα του τα γρανάζια
έμφυλοχωροϋν σ' δλα τα μέρη, προσδιορίζοντας καί
κανονίζοντας αμοιβαία τίς κινήσεις τους. Ό μηχανισμός
άμεσης μετάδοσης πού βάζει σε κίνηση δλο το σύστημα
των γραναζιών, είναι το αστικό κοινοβούλιο· αλλά ή κινη-
τήρια δύναμη, είναι πρώτα οι σχέσεις των τάξεων των κομ-
μάτων κάθε χώρας, κι' έπειτα σε τελευταία ανάλυση οί
σχέσεις παραγωγής καί ανταλλαγής της κοινωνικής οικο-
νομίας. Στήν καπιταλιστική ενότητα της οικονομίας, άπ'
την μια μεριά, αντιστοιχεί ή αστική ενότητα της κυβερνη-
τικής πολιτικής, άπ' την άλλη.

Από αυτές τίς σκέψεις πρέπει να βγάλουμε δύο
συμπεράσματα: Το πρώτο είναι δτι αρνούμενοι την υπευ-
θυνότητα κάθε μέλους της Κυβέρνησης για το σύνολο της
πολιτικής της καί κοιτάζοντας τη λειτουργία κάθε υπουρ-
γείου σαν μια σφαίρα ανεξάρτητη καί απομονωμένη από
τίς άλλες, εκδηλώνουμε μια αντίληψη για το κράτος
ολότελα μηχανιστική. Επειδή οί διάφορες λειτουργίες
της κυβέρνησης είναι δεμένες μεταξύ τους, κάθε ένα από
τα μέλη της φέρει αλληλέγγυα ένα μέρος της συνολικής
ευθύνης για τίς πράξεις ολόκληρης της κυβέρνησης. Καί
ή παράγραφος του γαλλικού Συντάγματος — δπως δλα τα
Συντάγματα πού θεμελιώθηκαν πάνω σ' ένα κοινοβουλευ-
τικό Καθεστώς — πού θεωρεί συνολικά καί αλληλέγγυα
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υπεύθυνους τους υπουργούς για την κυβερνητική πολιτι-
κή, δεν είναι ούτε τυχαίο γεγονός, ούτε καθαρά τυπική
δικαστική έπιτηδειότητα, αλλά ή κατάλληλη νομική
έκφραση της λειτουργικής ενότητας πού συνιστά τη
ζωτική αρχή της αστικής κυβέρνησης.

Ό .ΙαιίΓΰδ, είναι αλήθεια, θεωρεί την έννοια της
συλλογικής υπευθυνότητας του υπουργείου μπροστά στη
χώρα σαν μια τυπικότητα χωρίς περιεχόμενο, σαν μια
κινέζικη τελετουργία*. Γι' αυτόν, ή υπευθυνότητα ενός
σοσιαλιστοϋ μέλους της Κυβέρνησης απέναντι στην
αστική Κυβέρνηση δεν είναι παρά καθαρά τυπική, δπως ή
τελετή της όρκομωσίας στ' όνομα του Βασιλιά καί το
Σύνταγμα πού οί σοσιαλιστές οφείλουν να δώσουν κατά
την εκλογή τους στην τοπική βουλή του δαχε. Επικαλεί-
ται το παράδειγμα του ΐΛΰοκηοοΗΐ, πού, με κυρίαρχη
περιφρόνηση, δεν σταμάτησε μπροστά σ' αυτό «το
χάρτινο εμπόδιο».

Ό ΙαιΐΓθ5 ξεχνά κατ' αυτόν τον τρόπο τίς θεμελιώ-
δεις διαφορές ανάμεσα στίς δυο περιπτώσεις. Ενώ ή
τελετή του όρκου δεν εμποδίζει καθόλου τους σοσιαλι-
στές, άφοΰ μπουν στην τοπική Βουλή, να περάσουν
αμέσως στην αντιπολίτευση ενάντια στην Κυβέρνηση καί
την πλειοψηφία, ό σοσιαλιστής πού συμμετέχει σε μια
αστική Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένος να συνεργασθεί
με την πολιτική της. Ή αναλογία θα δικαιώνονταν αν οί
σοσιαλιστές βουλευτές της τοπικής Βουλής ήταν υπο-
χρεωμένοι, από τον όρκο τους, να καθήσουν στα έδρανα
της αστικής πλειοψηφίας καί να ψηφίσουν αλληλέγγυα μ'
αυτήν. Στήν πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά αναλογία,
αλλά μια ριζική αντίθεση ανάμεσα στα δύο παραδείγματα:
οί σοσιαλιστές γίνονται αντιπρόσωποι του λάου για να

(*) Βλέπε το λόγο του ,ΙαυΓ€8 στη ί ί ΐ ΐ ε : «Οί δυο μέθοδες», σελ. 8 (Σημ. Κ.ί.)
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χτυπήσουν την κυριαρχία της αστικής τάξης — μπαίνουν
στην αστική κυβέρνηση για να αναλάβουν την υπευθυνό-
τητα των πράξεων ποΰναι ή 'ίδια ή έκφραση αυτής της
ταξικής κυριαρχίας.

Δεύτερο συμπέρασμα: είναι τελείως ουτοπικό να
φαντάζεται κανείς δτι στον ένα χώρο ή Κυβέρνηση θα
μπορούσε να κάνει μια αστική πολιτική καί στον άλλο
χώρο μια σοσιαλιστική πολιτική, καί δτι ή κεντρική
κυβέρνηση θα μπορούσε έτσι να κατακτηθεί κοματιαστά,

από την εργατική τάξη.

"Αν οι σοσιαλιστές οπαδοί του ΜίΠεΓ&ηα! προσπα-
θούν να αμφισβητήσουν το μέρος της ευθύνης πού αυτός
φέρει για τίς πράξεις των άλλων υπουργών, καί να
την περιορίσουν στη δική του δραστηριότητα, είναι γιατί
πιστεύουν δτι μπορούν να παρουσιάσουν την προσωπική
δράση του ΜίΙΙεΓ&ηά σαν μια «σοσιαλιστική πολιτική».
Άλλα αν χαϊδεύουν αυτή την αυταπάτη — χωρίς να
μιλήσουμε για τον τυφλό τρόπο πού θαυμάζουν χωρίς την
παραμικρή κριτική τίς κοινωνικές μεταρυθμίσεις του Μϊΐ-
ΙεΓ&ηά — είναι γιατί παρουσιάζουν τίς κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις σαν τη μόνη ασχολία του υπουργού Εμπορίου
καί σιωπούν για τα υπόλοιπα.

Άλλα το 'ίδιο όπως μέσα στην καπιταλιστική οικονο-
μία ό εργάτης δεν είναι παρά ένα γρανάζι της παραγωγής
ανάμεσα σε πολλά άλλα, το 'ίδιο ή κοινωνική προστασία
του εργάτη δεν είναι παρά ένα μέρος — κι' ένα δευτερεύον
μέρος — των καθηκόντων του άστοϋ υπουργού Βιομηχα-
νίας καί Εμπορίου· δλη ή δραστηριότητα αύτοΰ του
υπουργείου είναι αφιερωμένη στην πραγματικότητα στην
επέκταση της καπιταλιστικής παραγωγής καί εμπορίου.
Ή ουσιαστική του λειτουργία είναι ή εμπορική πολιτική.

Αν ήθελε ό ΜίΠεΓαηα! να δράσει σ' αυτό το χώρο
σύμφωνα με μίνιμουν σοσιαλιστικό πρόγραμμα, οφείλε να
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_ προσπαθήσει να υποσκάψει το προστατευτικό σύστημα-
πού εγκατέστησε ό Μεΐίηε το 1892, βασισμένο πάνω στο
μέγιστο καί ελάχιστα τιμολόγιο καί κυρίως να καταργήσει
τα τελωνειακά δικαιώματα πάνω στα τρόφιμα. "Ομως τί
κάνει στην πραγματικότητα; Κλείνει το 1899 μια συμφω-
νία με την Βορειοαμερικανική ένωση. Κι' όταν ό Μεΐΐηε,
άπληστος για ένα υπουργικό χαρτοφάκελο προσπάθησε
να καταγγείλει τη συμφωνία παρουσιάζοντας την σαν μια
προδοσία των κεκτημένων νομίμων δικαιωμάτων των προ-
στατευτιστών γεωργών, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να
διαμαρτύρονται οί σοσιαλιστές φίλοι του ΜίΠεΓ&ηα! ενάν-
τια σ' αυτή την ποταπή συκοφαντία. Μπόρεσαν να
διαπιστώσουν με υπερηφάνεια δτι ή εμπορική συμ-
φωνία δεν είχε ισχύ για τα τρόφιμα πού ή εισαγωγή τους
κανονίζονταν από ένα ειδικό νόμο, πού προστάτευε καλλί-
τερα καί περισσότερο τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων
από το σχέδιο Μεΐίηε, γιατί τα ακατέργαστα καί κατεργα-
σμένα αμερικανικά δέρματα έξαιροΰντο από το μίνιμουμ
τιμολόγιο*.

"Ετσι ήταν ευτυχείς πού μπορούσαν να αποδείξουν
δτι ό ΜίΠεΓ&ηα!, σαν υπουργός Εμπορίου, αντικαθιστούσε
με επιτυχία τον «πατέρα της πείνας»** δηλ. τον Μεΐϊηε κι'
απόδειχναν μ' αυτό ακριβώς δτι ένας σοσιαλιστής στους
κόλπους της αστικής κυβέρνησης δεν μπορεί να δρα παρά
μόνον αν θέσει τίς ικανότητες του στην'ύπηρεσία της
αστικής πολιτικής καί αρνηθεί την σοσιαλιστική πολι-
τική.

' Η δραστηριότητα του ΜίΠεΓαηά σαν υπουργού εμπο-
ρίου ρίχνει σ' ολόκληρη την υπόθεση της σοσιαλιστικής
κυβερνητικής συμμετοχής καινούργιο φως. "Οχι μόνον ό

(*) Βλέπε ΡοιαπιίεΓε, Ρείίΐε ΚεριΛΙίςιιε, 17 Αυγούστου 1899. (σημείωση Κ.Ι.

(**) Γραμμένο στα Γαλλικά στο αρχικό κείμενο (Σημείωση "Εκδότη).
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σοσιαλιστής, όταν είναι μέλος της σημερινής κυβέρνη-
σης, υποχρεώνεται να εφαρμόσει μια αστική πολιτική για

όσο χρονικό διάστημα μένουν ανέπαφα τα θεμέλια της
αστικής κοινωνίας, της ιδιοκτησίας καί της ταξικής

κυριαρχίας, αλλά μέσα στα πλαίσια της σημερινής κοινω-

νίας είναι απόλυτα αδύνατο να ασκήσει άλλη πολιτική

από την αστική πολιτική καί, ακόμα κι' αν εφάρμοζε

σημεία από το σοσιαλιστικό πρόγραμμα πού μπορούν να

πραγματοποιηθούν μέσα στα πλαίσια του σημερινού
Κράτους', δεν θα 'παυε καθόλου νάταν ένας αστός Υπουρ-

γός. Το περισσότερο πού θάκανε θάταν να υπηρετούσε, με

την δραστηριότητα του, τίς προοδευτικές τάσεις της

αστικής εξέλιξης. Άλλα ακόμα χειρότερα: αποκαλύπτε-

ται δτι ένας υπουργός μέσα στη σημερινή κυβέρνηση δεν
συνδέεται μόνον με την αστική τάξη πραγμάτων γενικά,
αλλά με καθένα από τα συμφέροντα των ομάδων καί των

αντίστοιχων μικροσυνασπισμών, κι' δτι δεν είναι μόνον ό
υπηρέτης της αστικής εξέλιξης, αλλά επίσης της αστικής

αντίδρασης.

Το ξανάπαμε δτι ό ^ιίΓεδ, αρνούμενος να δει την

υπευθυνότητα του ΜίΙΙείΈΐηα! μέσα στη συλλογική πολιτι-

κή της Κυβέρνησης διαφορετικά από μια χωρίς περιεχό-

μενο τυπικότητα, την συνέκρινε με τον όρκο πού έδωσε ό
ίίεβηεοΗΐ στο σύνταγμα του δ&χε. Δείξαμε δτι αυτή ή
υπόθεση ήταν θεμελιωμένη πάνω σε μια έξ' ολοκλήρου

μηχανιστική αντίληψη για τη φύση του αστικού κράτους.
Άλλα ευχαρίστως περιοριζόμαστε στην υπευθυνότητα

του ΜίΠεΓ&ηά στο δικό του υπουργικό χώρο. Απομένει
στον .ΙαιίΓέδ ν' αποδείξει δτι ό δρκος ποΰδωσε ό ίϊεο-
κηεοΗΐ στο Βασιλεία του δ&χε είχε τίς ίδιες συνέπειες πού
είχε ή πολιτική του ΜίΠεΓΗηά σαν υπουργού εμπορίου για
το γαλλικό λαό. Βρίσκουμε λοιπόν μια άμεση απάντηση
στην ερώτηση πουθεσε ό ,Ι&ιΐΓέδ στη ίϋΐε: θα διστάζαμε,
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αν αυτό αποκαλύπτονταν χρήσιμο για την υπόθεση μας, να

ρίξουμε μερικούς άπ' τους δικούς μας μέσα στο ισχυρό

φρούριο της αστικής κυβέρνησης; Αυτό το σχέδιο θάχε

απλά καί μόνο σαν αποτέλεσμα το δτι «οί δικοί μας» θα

τόξευαν μαζί με την μπουρζουαζία από το υψος του

αστικού όχυροΰ πάνω στίς δικές μας γραμμές.

Εντελώς διαφορετικά τίθεται το ζήτημα της συμμε-

τοχής στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι αλήθεια δτι το

δημοτικό συμβούλιο καθώς κι' ό δήμαρχος εξασφαλίζουν
ανάμεσα σ' άλλα διοικητικές λειτουργίες πού τους εμπι-

στεύτηκε ή κεντρική εξουσία, καθώς καί την εκτέλεση

αστικών νόμων. Εντούτοις, ιστορικά, ό ρόλος τους είναι
ολότελα διαφορετικός από τον ρόλο της κυβέρνησης.

Ενώ ή κυβέρνηση ενσαρκώνει την κεντρική κρατική

εξουσία, ή δημοτική εξουσία αναπτύσσεται ξεκινώντας

από την αυτόνομη τοπική διοίκηση σε βάρος της κεντρι-

κής εξουσίας, σαν χειραφέτηση αυτής της τοπικής εξου-

σίας. Ενώ για την κυβέρνηση τα ειδικά όργανα της
αστικής ταξικής κυριαρχίας, δηλαδή ό μιλιταρισμός, ή

θρησκεία, ή εμπορευματική πολιτική ή εξωτερική πολιτι-

κή, αποτελούν την ιδιαίτερη ουσία της, αντίθετα ή

δημοτική αρχή καλείται να επιτελέσει πολιτιστικά καί

οικονομικά καθήκοντα, δηλαδή τίς 'ίδιες λειτουργίες πού

αντιστοιχούν στους διοικητικούς μηχανισμούς της σοσια-
λιστικής κοινωνίας, πού αγνοεί την διαίρεση σε τάξεις.

Γι' αυτούς τους λόγους ή κεντρική κυβέρνηση καί ή

δημοτική αρχή αντιπροσωπεύουν ιστορικά δυο αντίθε-
τους πόλους της σημερινής κοινωνίας: ή συνεχής πάλη

ανάμεσα στη δημοτική αρχή καί την κυβέρνηση, ανάμεσα

στο δήμαρχο καί τον νομάρχη, είναι στη Γαλλία ή
συγκεκριμένη έκφραση αυτής της ιστορικής αντίθεσης.

Αύτη ή ανάλυση υποδεικνύει στους σοσιαλιστές δύο
εντελώς διαφορετικές πρακτικές τακτικές στίς δυο περι-
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πτώσεις: ή κεντρική κυβέρνηση του σημερινού Κράτους
είναι ή ενσάρκωση της αστικής ταξικής κυριαρχίας καί ή
σοσιαλιστική νίκη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς
την απαραίτητη ανατροπή της, ενώ ή δημοτική αύτοδια-
χείρηση είναι το μελλοντικό στοιχείο πού προς αυτό
οφείλει να πηγαίνει με θετικό τρόπο ή σοσιαλιστική
επανάσταση.

Βέβαια τα αστικά κόματα προσπαθούν επίσης να
επιβάλουν το ταξικό τους περιεχόμενο στίς οικονομικές
καί πολιτιστικές λειτουργίες του δήμου. Άλλ' εδώ οί
σοσιαλιστές ποτέ δεν οδηγήθηκαν στην εγκατάλειψη της
ιδιαίτερης πολιτικής γραμμής τους. "Οσο καιρό μειοψη-
φούν μέσα στους έκλεγμένυς δημοτικούς μηχανισμούς,
ακολουθούν αντιπολιτευτική κατευθυντήριο γραμμή ακρι-
βώς όπως στη Βουλή. "Οταν όμως κατακτρΰν την πλειο-
ψηφία, μετατρέπουν την ίδια τη δημαρχία σε όπλο πάλης
ενάντια στην αστική κεντρική εξουσία.

Για να δικαιώσει τη συμμαχία του με τον αστικό
ρεπουμπλικανισμό ό .Ι&ιΐΓέδ αναφέρεται σε μια παράγραφο
οπού ό ΜαΓχ συνιστά στους σοσιαλιστές να ενωθούν με
την μπουρζουαζία ενάντια στην αντίδραση.* "Εχει προφα-
νώς στο μυαλό τα συμπεράσματα του Κομμουνιστικού
μανιφέστου οπού έγραφε: «Στή Γερμανία το κομουνιστικό
κόμμα πηγαίνει μαζί με την μπουρζουαζία όλες τίς φορές
πού ή μπουρζουαζία δρα επαναστατικά ενάντια στην
απόλυτη μοναρχία, τη φεουδαρχική γεοκτησία καί τη
μικρομπουρζοϋαζία (...). Συμπερασματικά οί κομμουνιστές
υποστηρίζουν σε οποιαδήποτε χώρα κάθε επαναστατικό
κίνημα ενάντια στην υπάρχουσα κοινωνική καί πολιτική
τάξη». (Εά. δοά&ίΰδ σελ. 94). "Ομως το επικαλούμενο
απόσπασμα στηρίζεται σ' ένα ολότελα συγκεκριμένο
ιστορικό περιεχόμενο.

* .ΙιιιΐΓέχ «Οί δυο μέθοδες», σελ. Χ (Σημ. Κ.Ι. .)

Το Κομμουνιστικό μανιφέστο πραγματικά ιπίαιν ιυοο
ται την πάλη του πρώτου μισοϋ του προηγούμενου αιώνα
πού σκόπευε να εγκαταστήσει την κυριαρχία της αστικής
τάξης στη θέση της φεουδαρχικής κυριαρχίας. Την εποχή
εκείνη επρόκειτο να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του
προλεταριάτου για μια ανερχόμενη τάξη πού ή πολιτική
της νίκη πάνω στην αντίδραση ήταν μια οικονομική
ανάγκη. Σήμερα ή κατάσταση είναι ολότελα διαφορετική.
Παντού ή μπουρζουαζία πέτυχε το σκοπό της καί δεν τη
βλέπουμε πια να μάχεται ενάντια στην αντίδραση, αλλά
ακόμα καλλίτερα να συμμαχεί με τα υπολείμματα της
φεουδαρχίας για να ενσαρκωθεί επίσημα την αντίδραση*

Αυτό πού σήμερα στίς καπιταλιστικές χώρες ονομά-
ζεται δημοκρατία εϊναι αποκλειστικά ή μικρομπουρζουα-
ζία. "Ομως ή μικροαστική δημοκρατία δεν αποτελεί την
έκφραση μιας ανερχόμενης τάξης πού θα διαδεχτεί την
μπουρζουαζία. Προς τα εκεί πού πάμε, δεν φτάνουμε ούτε
στην πολιτική κυριαρχία της μικρομπουρζουαζίας, ούτε
ακόμα περισσότερο στη νίκη του μικροΰ βιοτέχνη πάνω
στη μεγάλη βιομηχανία. Ή ουσία της σημερινής κοινωνι-
κής εξέλιξης δεν είναι — όπως άλλοτε ή πάλη της
μπουρζουαζίας καί του φεουδαρχισμοΰ — καθόλου ή
αντίθεση ανάμεσα στην μικρομπουρζοϋαζία καί την
μπουρζουαζία, αλλά ανάμεσα στο προλεταριάτο καί την
μπουρζουαζία.

Εντούτοις ή ενδιάμεση θέση της μικρομπουρζουα-
ζίας την οδηγεί να ενώσει στιγμιαία τον αγώνα της μ'
εκείνον της εργατικής τάξης. Άλλα στη σημερινή περίο-
δο το προλεταριάτο έφτασε να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο
καί να κατευθύνει τον αγώνα, ενώ ή μικρομπουρζοϋαζία

* Αυτή ή παράγραφος αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση της Γιφμανικής

μπουρζουαζίας κατά το 1X48, βλέπε μακρύτερα σελ. (...) Κ.Ι... Μ.ιά «καρικατού-

ρα» του 1X48 (Σημ. του έκδ.).
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βαδίζει προσωρινά στ' άχνάρια του, κΓ όχι το αντίθετο.
Επομένως το καθήκον του σοσιαλιστικού κόμματος
είναι, ακόμη κΓ όταν ακολουθεί, στιγμιαία, μια κοινή

πορεία με την αστική δημοκρατία, να μην περιορίζει την
δική του πάλη στο κοινό χώρο πού έχει με την μικρο-
μπουρζουαζία. Όφείλει αντίθετα να προσπαθήσει να
ξεπεράσει συστηματικά τους αγώνες των μικροαστικών
κομμάτα>ν καί να τους αναπτύξει στο έπακρον.

"Ηδη στο Κομμουνιστικό μανιφέστο, πού σ' αυτό
αναφέρεται ό .ΙπιΐΓέδ, ό Μ&ΓΧ δεν συμβούλευε την εργατική
τάξη να ενωθεί πολιτικά με τα επαναστατικά αστικά
κόμματα. Αντίθετα το Μανιφέστο βάζει την αρχή ότι το
κομμουνιστικό κόμμα οφείλει να υποστηρίζει την επανα-
στατική μπουρζουαζία, αλλά προσθέτει αμέσως: «Σέ καμιά
στιγμή [το Κόμμα] δεν αμελεί να ξυπνήσει στους εργάτες
μια καθαρή καί ανάγλυφη συνείδηση του βίαιου ανταγωνι-
σμού πού υπάρχει ανάμεσα στην μπουρζουαζία καί το προλετα-
ριάτο» (Μανιφέστο σελ. 93).

Άλλα, αν ό .Ιαιαιέδ Ισχυρίζεται δτι εμπνέεται την
τακτική του κατ" ευθείαν από τη μαρξιστική θεωρία,
οφείλει να λάβει ύπ' δψη του τίς οδηγίες ποΰδωσε ό ΜΗΓΧ
στο προλεταριάτο μετά την Επανάσταση του 1848,
επομένως μετά την αποφασιστική μάχη της μπουρζουα-
ζίας ενάντια στο φεουδαρχισμό. Είναι αλήθεια δτι τότε ό
Μαρξ υπολόγιζε στη συνέχιση της επανάστασης καί οί
οδηγίες του έγιναν ή κατευθυντήρια γραμμή της συμπερι-
φοράς της σοσιαλδημοκρατίας ακόμα καί σε καιρό ειρή-
νης.

Στήν πρώτη έκκληση του κεντρικού συμβουλίου της
κομμουνιστικής Λίγκας το 1850 ό Μ&ΓΧ συνιστά στους
εργάτες «Να αναπτύξουν στο έπακρο τίς προτάσεις των
δημοκρατών πού δεν θάναι στα άκρα θάναι'ίσως επαναστα-
τικές αλλά απλά, μεταρρυθμιστικές, καί να μετατρέψουν
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τίς προτάσεις σε άμεσες εκθέσεις ενάντια στην ατομική
ιδιοκτησία (...). Οί διεκδικήσεις των εργατών (συμπεραίνει
ό Μ&ΓΧ μετά από μια σειρά συγκεκριμένων παραδειγμά-
των) θάπρεπε έπομέως να κανονιστούν παντού ανάλογα με
τίς παραχωρήσεις καί τα έργα των δημοκρατών»· -πράγμα
πού θέλει να πει δτι οί εργάτες οφείλουν απόλυτα να πάνε
πιο μακρυά από τους μικροαστούς σ' δλα τα σημεία . [οί
λέξεις υπογραμμίστηκαν από την Κ.ί.].

"Ομως ποια είναι ή στάση της πτέρυγας του ,ΐΗΐΐΓέδ
'στή συμμαχία με το γαλλικό ριζοσπαστισμό; Είδαμε πώς ή
υποστήριξη του ύπουργισμοϋ του ΜΠΙοΓΗπά εμπόδισε τους
σοσιαλιστές να στηρίξουνε ολότελα την τακτική τους
πάνω στη συμμαχία με το ριζοσπαστισμό, κι έτσι να
μικραίνουν, να αρνούνται δλο καί περισσότερο την
επαναστατική ταξική πάλη. Στήν αρχή σταμάτησαν εντε-
λώς οί σοσιαλιστές την κριτική ενάντια στην κυβέρνηση
καί την εργασία πολιτικής μόρφωσης πού είχαν αναλάβει
μέσα στη χώρα· ή πολιτική πάλη συγκεντρώθηκε στη
Βουλή. "Επειτα εγκατέλειψαν κάθε αντιπολίτευση ακόμα
καί στη Βουλή. Ή ψήφος πάνω στο νόμο της αμνηστίας
μας δείχνει τη δεξιά πτέρυγα των σοσιαλιστών να αρνείται
τον ανεξάρτητο αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση.

"Ομως το γλίστρημα συνεχίζεται. Στίς διαπραγματεύ-
σεις για το νόμο πάνω στους συλλόγους, οί φίλοι του
Ι&ιιΓέδ έκαναν ακόμα ένα βήμα. Κατά τη συνεδρίαση στίς 4
Γενάρη, ή κυβέρνηση άφοΰ απόρριψε μια πρόταση υπο-
γραμμένη από το σύνολο της σοσιαλιστικής ομάδας,
ζητώντας για τους εργαζόμενους την εγγύηση του δικαιώ-
ματος του συνασπισμού, δέκα σοσιαλιστές βουλευτές
έφτασαν να ψηφίσουν ενάντια στην ίδια τους τη πρόταση!
Βλέπουμε εδώ τους σοσιαλιστές να εγκαταλείπουν ένα
κόμμα πού έχει καθήκον να κάνει μια ουσιαστική ταξική
πάλη, να βρίσκεται επί κεφαλής του συνόλου της άντιπο-
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λίτευσης όλης της χώρας, καί να μετατρέπονται σε μια
χωρίς αρχές κοινοβουλευτική ομάδα, πλέοντας στο έλεος
των στιγμιαίων συνδυασμών, σ' ένα νευρόσπαστο πού οί
κινήσεις του ρυθμίζονται από τα αστικά κόματα, σ' ένα
σωρό «μαμελούκων», όπως τους αποκαλούσε ό πρώην
ριζοσπάστης ΙίΓν&ίη ΟοΗίεΓ στην ΑΙΙΓΟΠ, με συντριπτική
απέχθεια.

Ή αναφορά του ,Ι&ιΐΓέδ στο Κομμουνιστικό μανιφέ-
στο του Μαρξ καί "Ενγκελς αποδεικνύεται λοιπόν τόσο
λίγο θεμελιωμένη όσο καί ή αναφορά πού κάνει στίς
εμπειρίες της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Πουθενά
στην τωρινή ιστορία ή τη σημερινή πρακτική του
κόμματος μας, δεν βρίσκουμε μια οποιαδήποτε αναλογία
ούτε μια δικαίωση της θεωρίας του σοσιαλιστικού ύπουρ-
γισμοϋ.

Είναι αλήθεια δτι το γερμανικό κόμμα, όπως κάθε
σοσιαλιστικό κόμμα, αναπτύχθηκε καί, επομένως, άλλαξε
την τακτική του. Εντούτοις ή τάση πού κυριαρχούσε στην
ιστορική του ανάπτυξη ήταν καί εξακολουθεί να είναι ή
συνεχής διεύθυνση, ή αύξουσα εντατικοποίηση της ταξικής
πάλης, ποτέ ή εγκατάλειψη της. Επίσης ή τακτική πού
συμβουλεύει ό -ΙαιίΓέδ μακρυά από το να εμπνέεται από τίς
μέθοδες της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, είναι για το
γαλλικό καί γερμανικό εργατικό κίνημα μια «εντελώς νέα
μέθοδος».

Μόνον όταν βλέπει κανείς τίς τελευταίες συνέπειες
της τακτικής του ^ιιτέδ καταλαβαίνει την βαθειά αντίθε-
ση πού χωρίζει τίς δυο τάσεις του γαλλικού σοσιαλισμού.

Αυτό τον τελευταίο καιρό, καί κυρίως μετά την
υπόθεση ΟΓενΓιΐδ, είδαμε να γεννιέται ή ιδέα, ακόμα καί
στο δικό μας τύπο, ότι ή γενοκτόνος γαλλική διαμάχη
εξηγείται από το ότι οί αντιπρόσωποι της επαναστατικής
τάσης, τα παλιά κόματα των Οιιεδάε καί ναΐ ΐ ί&ηΐ , έγιναν
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οπαδοί ενός φανατισμένου δογματισμού καθαρά σεχταρι-
στικού, οπαδοί μιας στείρας πολιτικής αποχής, καί γιατί
αγνοούν τίς πρακτικές απαιτήσεις της καθημερινής πά-
λης. Ή ομάδα του .ΤαυΓέδ, αντίθετα, αντιπροσωπεύει (γι'
αυτούς) την ζωντανή εξέλιξη της σοσιαλιστικής τακτικής,
την προσαρμογή σ' όλη την πολυμορφία της πολιτικής
καί κοινωνικής ζωής, την αντίληψη των άμεσων συμφε-
ρόντων της εργατικής τάξης.

Αυτή ή ίδέα στηρίζεται στην πλήρη άγνοια της
πραγματικής κατάστασης του γαλλικού σοσιαλισμού.
ΤΗταν ακριβώς οί παλιές οργανώσεις, το εργατικό Κόμα (οί
λεγόμενοι §υεδ<ϋδΙε) καί το σοσιαλιστικό επαναστατικό
κόμμα (πού λέγεται Μπλανκιστικό) πού άνοιξαν το δρόμο
προς την πρακτική πάλη, πού σύμφωνα μ' αυτή προχωρεί
το σοσιαλιστικό κίνημα στη Γαλλία, καί πού συνέλαβαν
μια τακτική παρόμοια στα βασικά της χαρακτηριστικά με
την γερμανική σοσιαλδημοκρατική τακτική, παρά τίς
βαθειές διαφορές πού χωρίζουν τίς γνώμες της Γαλλίας
καί της Γερμανίας πάνω σ' ένα σημαντικό ζήτημα, το
ζήτημα του αγροτικού προγράμματος.

ΤΗταν το εργατικό Κόμα πού, πρώτο στη Γαλλία,
έκανε την κοινοβουλευτική δράση, για να χρησιμοποιήσου-
με την έκφραση πού μεταχειρίστηκε ό ΜΕΓΧ πού σύνταξε
το πρόγραμμα αύτοΰ του κόμματος, «από ένα όργανο
αστικής απάτης σ' ένα όργανο προλεταριακής χειραφέτη-
σης». Καί τοΰτο όχι μόνο για τους σκοπούς της διδακτι-
κής εργασίας ή της ζύμωσης, αλλά για να παλαίψει για
άμεσες πρακτικές μεταρρυθμίσεις.

Διαλέγουμε σκόπιμα για παράδειγμα την νομοθετική
περίοδο πού πάει από το 1889 στα 1893, δηλαδή μια
περίοδο όπου ή πλειοψηφία των βουλευτών της πτέρυγας
του .ΐΗΐΐΓέδ δεν μετείχαν ακόμα στο σοσιαλιστικό κίνημα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οί αντιπρόσωποι του

107



εργατικού γαλλικού Κόμματος έδωσαν μάχη στη Βουλή
πάνω στα ακόλουθα σημεία: Ιο για ένα πλήρες νομοθετικό
πρόγραμμα εργατικής προστασίας, όμοιο μ' εκείνο πού
επεξεργάστηκε το διεθνές σοσιαλιστικό συνέδριο του
1889. 2ο την απαγόρευση των προστίμων στα εργοστάσια
καί την αναθεώρηση των εργοστασιακών κανονισμών από
τοπικές ισότιμες επιτροπές. 3ο την αποκλειστική διαχείρι-
ση, από τους εργάτες, των ταμείων Εργατικής αλληλο-
βοήθειας. 4ο την απαγόρευση κάθε στρατιωτικής παρέμ-
βασης στίς διαμάχες εργασίας. 5ο την ποινική δίωξη του
εργοδότου για παρεμπόδιση του δικαιώματος του συνα-
σπίζεσθαι. 6ο την αναδιοργάνωση του ανώτερου Συμβου-
λίου εργασίας ώστε τα μισά από τα μέλη του να εκλέ-
γονται από το συνδικάτο. 7ο την εισαγωγή της οκτάωρης
μέρας, ισοτιμία ελαχίστου μισθού για τίς εργάτριες καί
τους "εργάτες, την απαγόρευση της εργασίας των παιδιών
μέχρι την ηλικία των 16 ετών στα κρατικοποιημένα
εργοστάσια. 8ο την εθνικοποίηση των ορυχείων. 9ο
την επέμβαση της εργατικής προστασίας για τα μα-
γαζιά καί τίς οικιακές βιομηχανίες, καί τέλος την εκ-
λογή των επιθεωρητών εργασίας από τους εργάτες.
"Εχουμε λοιπόν εδώ το παράδειγμα ενός μεταρρυθμιστι-
κού έργου επεξεργασμένο στη Βουλή μέχρι τίς πιο μικρές
του λεπτομέρειες καί πού αντιστοιχεί ακριβώς στην
κοινοβουλευτική δράση της δικής μας σοσιαλδημοκρατι-
κής ομάδας στη Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής βουλευτικής περιό-
δου, έχουμε ένα παρόμοιο απολογισμό της δράσης των δυο
παραπάνω κομμάτων. Τόσο στο πρόβλημα της προστασίας
της εργασίας δσο στους φόρους για τα ποτά, την εξωτε-
ρική πολιτική ή τα διαιτητικά συμβούλια εργασίας, την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων για την ερευνά καί τον
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έλεγχο του προϋπολογισμού από τη Βουλή ή την άμυνα

της Κέρυ.βΗςυε ενάντια στους κληρικούς, ή επίλεκτη
στρατιά των Μπλανκιστών βουλευτών, πλαισιωμένη από
τους συμμάχους της της Κομμουνιστικής Συμμαχίας, καί
του γαλλικού εργατικού Κόμματος (οί ΒΐΌΐοη, ϋείεαηΐε,
ΟΐΌΐΐδδίεΓ, δεηιβαΐ, ΥπίΠαπΐ, Ζέν&έδ), μάχονται πάντα στην
πρώτη γραμμή.

Είναι επίσης αυτές οί δύο οργανώσεις πού ανάπτυξαν
στη Γαλλία μια μεγάλη δραστηριότητα στα δημοτικά
συμβούλια, δραστηριότητα πού μπορεί να χρησιμέψει για
παράδειγμα στους σοσιαλιστές όλων των χωρών. Το
Γαλλικό εργατικό Κόμα από μόνο του αντιπροσωπεύει την
πλειοψηφία σε περισσότερες από εκατό δημαρχίες, καί σε
εκατοντάδες άλλες μια ισχυρή μειοψηφία, καί επιτελεί
κάθε χρόνο μια ταπεινή θετική καί αδιάκοπη μεταρρυθμι-
στική εργασία, πού εκτείνεται από τα σχολικά ζητήματα,
τα προβλήματα υγιεινής, αγαθοεργίας, φωτισμού, ύδρευ-
σης, μέχρι το θέατρο καί την τέχνη. "Ας το σημειώσουμε
καλά, αυτή ή εργασία δεν άφορα το παρελθόν, αλλά
συνεχίζεται σ' δλο καί μεγαλύτερη έκταση μέχρι σήμερα.

Τέλος, στο χώρο της συνδικαλιστικής πάλης, τα
κόμματα των Οιιε8<1ε-Γ&ι·§ιι& καί του ν&ίΐΐαηί μαρτυρούν
αξιοσημείωτα επιτεύγματα.

Άφοΰ το γαλλικό εργατικό κόμμα αναγνώρισε μετά
το 1882 την ανάγκη καί τη σημασία της συνδικαλιστικής
οργάνωσης, σύστησε το 1890 σ' όλα τα μέλη του να μπουν
στα αντίστοιχα συνδικάτα, απόφαση πού αντιστοιχεί στίς
ευχές των δικών μας γερμανικών συνδικάτων. Το 1895,
αποφασίζει να προτείνει ένα ,νόμο πού. κάνει υποχρεωτι-
κούς σ' όλους τους τομείς της εργασίας τους συνδικα-
λιστικούς θεσμούς για όλους τους χρησιμοποιούμενους

109



εργάτες. Χάρη σε μια ακούραστη προπαγάνδα, δημιουρ-
γεί: Την εθνική ' Ομοσπονδία των υφαντουργών, των
ναυτικών, των εργατών δέρματος, πολλά τοπικά συνδικάτα
των όρύχων, κ.τ.λ. καί κατευθύνει σημαντικά απεργιακά
κινήματα: στη Κοηεη το 1882, στη Οεο&ζενίΐΐε το 1885,
στο €3ΐπίδ το 1890, στο €απτΐ3ΐιχ το 1892, καί 1895.
Σήμερα παλεύει στη (ΓΗαΙοη-δΐΐΓ-δ&οηε καί στο Μοιιοεαυ-
Ιεδ-Μίηεδ. Ενώ ό ^υτέδ καί οι φίλοι του συντηρούσαν μ'

"δλα τα μέσα την αυταπάτη των γάλλων συνδικαλιστών —
την ιδέα της γενικής απεργίας —, το εργατικό Κόμμα,
μαχόμενο συστηματικά αυτή την ιδέα, τοποθετεί το
συνδικαλιστικό κίνημα πάνω σ' ένα ρεαλιστικό επίπεδο·
κΓ ενώ ή πτέρυγα του ΐ3ΐΐΓέδ, χάρη στα πολιτικά της
συμφέροντα θέλει απόλυτα να ενσωματώσει τα συνδικάτα
στο σοσιαλιστικό κίνημα, οί Οιιεδαίε καί ΥαίΠαπΙ, χάρη
του συμφέροντος της ελεύθερης ανάπτυξης των συνδικά-
των, γίνονται οί υπερασπιστές της αυτόνομης οργάνωσης
των συνδικάτων σε σχέση με το πολιτικό κόμμα.

Μετά άπ' όλα αυτά, είναι καθαρό ότι, ή αντιδικία
ανάμεσα στην «άντι-ύπουργική» καί «υπουργική» μερίδα
του γαλλικού σοσιαλισμού, δεν είναι όπως θέλουν να
ισχυρίζονται μια αντίθεση ανάμεσα στην πρακτική δου-
λειά καί την «επαναστατική φρασεολογία». "Ανόι οπαδοί
του Μί11εΓ3ηο! παραπονούνται στους αντιπάλους τους δτι
αμελούν την πρακτική μεταρρυθμιστική δουλειά, αυτό το
κάνουν μόνον γιατί ταυτίζουν την πρακτική δουλειά με
την χωρίς όρους επιδοκιμασία όλων των έργων καί των
κινήσεων της σημερινής κυβέρνησης.

Όποιοσδήποτε διαμαρτύρεται ενάντια στο νόμο Μίΐ-
ΙοΓΗΓκΙ-ΟοΙΗίίΓχΙ, δηλαδή το νόμο πού καταδικάζει τα
παιδιά στην ίδια διάρκεια εργασίας με τους ενήλικες, είναι
ενάντια στην προστασία των εργατών! ' Οποιοσδήποτε κριτι-
κάρει το κυβερνητικό σχέδιο νόμου πάνω στα θρησκευτι-
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κά τάγματα σαν ανίκανο καί ανεπαρκές μέτρο, εργάζεται
για τον θρίαμβο της κληρικίστικης αντίδρασης! Όποιοσδή-
ποτε καταγγέλει στη χώρα τίς αξιοθρήνητες «ρεπουμπλικανι-

κές» δραστηριότητες της κυβέρνησης λν&Ιάεοκ-Κοιίδδε&ιι
είναι — ενάντια στην υπεράσπιση της Κέρυοίίςιιε!

Αυτές οί κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις είναι του

'ίδιου είδους με το περίφημο σύνθημα των αντιδραστικών
της γερμανικής Βουλής πού σύμφωνα μ' αυτή ή γερμανική
σοσιαλδημοκρατία είναι αντίπαλος των κοινωνικών με-
ταρρυθμίσεων γιατί αντιτάχθηκε τότε στο νόμο του
Βίδπΐ3ΓΚ πάνω στίς κοινωνικές ασφαλίσεις.

Στήν πραγματικότητα δεν είναι ή πρακτική εργασία
το επίκεντρο της πολεμικής πού διαιρεί το γαλλικό
σοσιαλιστικό κόμα, αλλά ή εκλογή ανάμεσα στίς «δυο
μεθόδους» πού πραγματοποιείται ή πρακτική δουλειά" ή
βιαιότητα της αντίθεσης ανάμεσα στίς δυο αντιλήψεις δεν
μπορεί να γίνει κατανοητή καί να εκτιμηθεί παρά σε
συνάρτηση με την γαλλική πολιτική κατάσταση.

Στίς χώρες πού κυβερνούνται από μια μοναρχία, όπως
ή Γερμανία, το σύνθημα της Κέριαοΐίφΐε είναι μια αποκλει-
στική διεκδίκηση της εργατικής σοσιαλιστικής τάξης,
καί επομένως στενά δεμένη με τον σοσιαλισμό· στη
Γαλλία, αντίστροφα, ή ΚέριιβΗςιιε ήταν ή συγκεκριμένη
μορφή της αστικής ταξικής κυριαρχίας πού ενάντια σ'
αυτή, από την πρώτη στιγμή, ό σοσιαλισμός όφειλε να
αντιταχθεί καί να συγκεντρώσει την κριτική του. Μόνον
στο μέτρο πού οί σοσιαλιστές κατάφεραν να γκρεμίσουν
τίς αυταπάτες πού διατηρούσε ή εργατική τάξη πάνω στη
ρεπουμπλικανική μορφή του Κράτους, να δείξουν την
ανάποδη του κοινωνικού του περιεχομένου, μπόρεσαν να
την αποσπάσουν από το αστικό στρατόπεδο καί να την

οργανώσουν σε κόμμα ανεξάρτητης τάξης.
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' Η ύπαρξη του σοσιαλισμού συνδέθηκε απ' την αρχή
με μια ασταμάτητη πάλη ενάντια στον αστικό ρεπουμπλι-
κανισμό. Κι' είναι ή άφθαρτη ιστορική αρετή των παλιών
κομάτων, των οπαδών του Ουεδάε καί των μπλανκιστών
(Καθώς σε κάποιο μέτρο καί των αΙΙεπίΗηίδΙεδ), το δτι
μπόρεσαν να χωρίσουν την εργατική τάξη από τους
αστούς ρεπουμπλικάνους.

Το μέχρι απάνω γέμισμα αυτής της τάφρου ανάμεσα
στο προλεταριάτο καί τη ριζοσπαστική μικρομπουρζουα-
ζία — πού οι Ουεδάε, ]^ΆΪΆΤ§,ΙΙ&, ΥαΠΙαπΙ καί οί φίλοι τους
δεν έπαψαν από εδώ καί σχεδόν εϊκοσι-πέντε χρόνια να
ανοίγουν δλο καί βαθύτερα — αυτή είναι ή αντικειμενική
τάση της τακτικής του -Ιπυτέδ. "Αν αυτή ή τάση δεν
εκδηλώνεται ολότελα στη θέση της σοσιαλιστικής ομά-
δας στη Βουλή, αυτό οφείλεται στο δτι δίπλα στους
οπαδούς του -Ιπυτέδ, οί δηλωμένοι αντίπαλοι του, Υ α ϋ ΐ Ε π Ι ,
κ.τ.λ. κι' οί σύντροφοι τους, αντιδρούν πάνω στη γραμμή
τακτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας καί παραλύουν σε
μεγάλο βαθμό την ισχύ των οδηγιών του ^ιιτέδ.

Εντούτοις ή ομάδα του .Ιαιιτέδ κάνει επίσης μια
εντατική προπαγάνδα καί πιστεύει σθεναρά δτι ή «και-
νούργια μέθοδος» θ' αποδειχθεί ικανή να προσφέρει
τεράστιες υπηρεσίες στο σοσιαλισμό. Ό ίδιος ό ΙαιίΓέδ,
σε μια κόμφερανς πού'γινε στο Παρίσι στίς 10 τους
Φλεβάρη 1900, είπε δτι συμφωνεί μ' δλες τίς ουσιαστι-
κές ιδέες του επιστημονικού σοσιαλισμού. Εντούτοις ένα
κόμμα δεν είναι εκείνο πού το ίδιο πιστεύει καί λέει, αλλά
εκείνο πού κάνει. Οί αποφασιστικοί παράγοντες της
δράσης, της πολιτικής τακτικής της πτέρυγας του ^υπέχ,
παρά την ειλικρινή πίστη καί την πιο μεγάλη αφοσίωση
στην προλεταριακή υπόθεση, οδηγούν κατ' ευθείαν στην
έπανασωμάτωση της εργατικής τάξης στο ρεπουμπλικανι-
κό στρατόπεδο, μ' άλλα λόγια στην εκμηδένιση κάθε
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έργου ποΰγινε από το σοσιαλισμό εδώ κΓ ένα τέταρτο
αιώνα.

Ακριβώς ό φόβος μήπως ξαναπέσουν στην τροχιά
των αστικών κομάτων παρακίνησε τίς παλιές σοσιαλιστι-
κές οργανώσεις να υπερβάλουν καμιά φορά για να
διατηρήσουν τα υπέρτατα συμφέροντα του σοσιαλισμού
σε βάρος των καθημερινών πολιτικών συμφερόντων καί να
προτείνουν στην εργατική τάξη κατά τη διάρκεια των
κρίσεων πού τράνταξαν την Κέριιοΐίςιιε το σύνθημα της
αποχής. "Ετσι χωρίς αμφιβολία εξηγείται ένα πολύ
θλιβερό γεγονός: κατά την κρίση θΓεγίιΐ5 το γαλλικό
εργατικό κόμμα καί το επαναστατικό σοσιαλιστικό κόμμα
έμειναν στην άκρη, αντί να μπουν επικεφαλής του
κινήματος καί να καθωρίσουν έτσι τον προσανατολισμό
του.

Εντούτοις, θάταν απόλυτα λάθος να εξηγήσει κανείς
αυτή τη στάση από αδιαφορία προς τίς πολιτικές μορφές
πάλης. Από το 1889 κιόλας οί Γκετιστές καί οί Μπλαν-
κιστές διακύρηξαν χωρίς να μπερδεύουν τα λόγια τους στο
μανιφέστο τους πού συντάχθηκε με την ευκαιρία της
κρίσης του Βουΐ3η§επ «Ή Κέριιβίίςιιε είναι ή απαραίτητη
μορφή της χειραφέτησης του προλεταριάτου. Πρέπει να
διατηρηθεί με κάθε τίμημα».

Σήμερα ακόμα τα δυο κόματα υποστηρίζουν σθεναρά
το υπουργείο «δημοκρατικής άμυνας» σαν το μικρότε-
ρο κακό, δσο αξιοθρήνητο κι' αν είναι.

Το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να εξακολουθούμε να
υπερασπιζόμαστε την Κέρυοίϊςυε, αλλά αν ή εργατική
τάξη οφείλει να συνιστά ένα ανεξάρτητο πολιτικό κόμμα
σε αντιπολίτευση μ' δλες τίς αστικές τάξεις ή' μόνον ένα
πλαστό εξάρτημα της ρεπουμπλικανικής ομάδας της
μπουρζουαζίας.
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ΚΓ αν ό Κίΐυίδκ^ είπε εδώ καί δυο χρόνια ότι ό .Τίΐ
με την καμπάνια του για τον Οιενίοδ έσωσε την τιμή του
γαλλικού σοσιαλισμού, πρέπει να προσθέσουμε σήμερα
ότι ό Οιιεδάε κΓ ό Υ & ί ΐ ΐ α η ΐ με την άκαμπτη αντίσταση
τους ενάντια στη σοσιαλιστική ύπουργοποίηση, δεν
έσωσαν μόνο την τιμή του σοσιαλισμού, αλλά κάτι
παραπάνω: τον ίδιο το σοσιαλισμό.

Μετά το τελευταίο διεθνές συνέδριο στο Παρίσι,
ολόκληρη ή κατάσταση του γαλλικού σοσιαλισμού άλλα-
ξε, χωρίς ούτε να συνειδητοποιήσουμε στο εξωτερικό ούτε
να εκτιμήσουμε το μέγεθος αυτής της μετατροπής.

Ή πολύ ζωηρή διεθνώς συμπάθεια πού εκδηλώθηκε
για την πτέρυγα του ,ΙαιίΓέδ, τον καιρό του συνεδρίου,
πήγασε από τη θαρραλέα του καμπάνια υπέρ του θΓε)/ίυδ
καί την σφρυγιλή δράση του για τη σοσιαλιστική ενότητα.

Από τότε, ή συμμαχία των σοσιαλιστών με αστικά
στοιχεία στο ζήτημα Οπενίιΐδ, σαν συνέχεια της εισόδου
του Μίΐΐεπιηο! στο υπουργείο, εκφυλίστηκε σε τακτική
μακάβριας υπακοής στην κυβέρνηση καί στο ριζοσπαστι-
κό κόμμα.' Επομένως ό .ΙαιίΓέδ καί οι οπαδοί του έπαψαν να
παίζουν τον ρόλο της διεύθυνσης στον πολιτικό αγώνα της
εργατικής τάξης, ποΰχαν κατακτήσει προσωρινά κατά την
υπόθεση Οτε^ίιΐδ, προς όφελος των παλιών οργανώσεων
πού αντιπροσωπεύουν όπως καί στο παρελθόν την πιο
προχωρημένη πολιτική δύναμη της χώρας.

Το 'ίδιο, ό ύπουργισμός του ΜίΠεΓαηα!, αλλάζοντας τη
στάση της πτέρυγας του ,ΙαιίΓέδ, είχε μοιραίες συνέπειες
για τη σοσιαλιστική ενότητα. "Αν οί Γάλλοι ποΰταν οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι καθώς καί οί ξένοι παρατηρητές
μπορούσαν να δικαιώσουν περισσότερο ή λιγώτερο την
περίπτωση Μί11εΐ"3η<3 σαν ένα εξαιρετικό μέτρο κατά την
διάρκεια της κρίσης ΟτενΓιΐδ, γιατί ή Κέρυοίίο,υε φαινόταν
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στο χείλος του γκρεμού, σήμερα, μετά το φιάσκο της
κυβερνητικής πολιτικής δημοκρατικής άμυνας, ή στάση
του ΜΠΙεΓΗηα! δεν έχει πια καμιά δικαιολογία. "Ομως ό
^ιιτέδ έπαψε να θεωρεί τη συμμετοχή των σοσιαλιστών
στην κυβέρνηση σαν ένα εξαιρετικό μέτρο διακηρύσσον-
τας, στους λόγους της Γ ί ΐ ΐ ε καί του ΒοιΐΓ§εδ, ότι ή
σοσιαλιστική υπουργική συμμετοχή ήταν ένα μέσο της
καθημερινής πάλης του εργατικού κινήματος — μια
«καινούργια μέθοδος» —, πράγμα πού έρχονταν σε ανοι-
χτή αντίθεση με την απόφαση του πρώτου γαλλικού
συνεδρίου για την ενοποίηση (1899) καθώς καί την
πρόταση του Κ&οιιΐδκγ στο διεθνές συνέδριο του Παρισι-
ού· κάνοντας το οδήγησε τη δράση της ομάδας του σ' έδα-
φος πού έκανε την ενοποίηση με τίς άλλες ομάδες ιδιαί-
τερα δύσκολη.

Είναι λοιπόν ό .ΙαιίΓέδ, ό χθεσινός ακούραστος πρω-
ταθλητής της ενωτικής ιδέας, πού σήμερα, επιμένει σε μια
τακτική πού οί σοσιαλιστές αντίπαλοι του δεν έχουν
μόνον το δικαίωμα αλλά το καθήκον να καταπολεμήσουν,
καί γίνεται έτσι ένας παράγοντας υποταγής, ενταφιάζον-
τας ό 'ίδιος το έργο του.

"Εγινε λοιπόν μια στροφή 180 μοιρών στη γαλλική
πολιτική μετά το διεθνές Συνέδρκτ καί οί περιστάσεις
κάνουν αναγκαία για το σοσιαλιστικό κόσμο την εκ
θεμελίων αναθεώρηση της γνώμης του πάνω στη κατάστα-
ση του γαλλικού κόμματος.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μας στη Γερμανία. Κατά τη
γνώμη μου δεν έχουμε κανένα λόγο να καταπολεμήσουμε
Γ:να κόμμα στο εξωτερικό, αν, στα βασικά χαρακτηριστικά
ίου, μάχεται στο ίδιο έδαφος με μας, ούτε να εξυψώσουμε
μ ι α τάση, του εξωτερικού, πού οί χωρίς δύναμη οπαδοί του
στη χώρα μας καταμάχονται το κόμμα σε κάθε συγκεκρι-
μένη ευκαιρία.
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Στήν πραγματικότητα ξαναβρίσκουμε εδώ στην τα-
κτική του ^ιΐΓέδ όλα τα χαρακτηριστικά του σοσιαλιστι-
κού καιροσκοπισμού τέτοια πού μάθαμε να τα αναγνωρί-
ζουμε στη Γερμανία. Ή θεωρία της αναγέννησης του
μικροαστικού ριζοσπαστισμού στη Γαλλία στηρίζεται
στην ίδια πολιτική λογική με τη θεωρία της ατράντα-
χτης στερεότητας της βιοτεχνίας. ' Ο περιορισμός της σο-
σιαλιστικής πολιτικής στην κοινή δράση με τον αστικό
ρεπουμπλικανισμό, ισοδυναμεί με τον πρακτικό θρίαμβο
του «μύθου της γεμάτης κοιλίας». Αποφεύγοντας την
άσκηση κριτικής προς την «δημοκρατική» κυβέρνηση
ελπίζοντας σε μια πράξη αγαθοεργίας από μέρους της,
εφαρμόζουμε στην αρχή του «απλωμένου χεριού στην
καλή θέληση».' Η χωρίς αρχή πολιτική του μέρα με τη μέ-
ρα, πού οδηγείται μόνον από τους προσωρινούς συνδυα-
σμούς στη Βουλή, εϊναι ή ενσάρκωση της πολιτικής πού
συνίσταται στο να ενεργείς «σύμφωνα με τίς περιστάσεις».
Κι' ένας σοσιαλιστής υπουργός πού ανυψώνει την τιμή
του κόστους ζωής, εϊναι ό μεγαλύτερος θρίαμβος της
«συγκεκριμένης πολιτικής» πάνω στην σκυθρωπή θεωρία.

"Ετσι εξηγείται πώς ή υπουργική συμμετοχή του
Μί11ΰΓ3η<1 καί ή τακτική πού αυτή επιβάλλει στη Γαλλία
συναντούν την πιο ζωηρή συμπάθεια των καιροσκόπων
στη χώρα μας κΓ άλλου. Άλλα είναι επίσης αυτή ή
κατάσταση πού δίνει στην περίπτωση ΜΗΙεκιηα! την
τεράστια διεθνή καί ιστορική σημασία για το σοσιαλιστι-
κό κίνημα.

Είμαστε μάρτυρες σήμερα μιας παταγώδικης εμπει-
ρίας της όπορτουνιστικής σοσιαλιστικής τακτικής, πού
πουθενά άλλου δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες. Στή Γερμα-
,·ία, τόσο ή πολιτική κατάσταση της χώρας όσον καί ή
οργανική καί θεωρητική ομοιογένεια της σοσιαλδημο-
κρατίας, δεν επιτρέπουν στους οπαδούς αυτής της τακτι-
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κής να ρυθμίσουν το εργατικό κίνημα σύμφωνα με την
ιδιαίτερη θεωρία τους καί να μετατρέψουν έτσι τίς τάσεις
τους σε πράξεις. Δεν τους μένει παρά ή πολυτέλεια να
καλλιεργούν την φρασεολογία της «πρακτικής δουλείας»
χωρίς να επηρεάζουν σοβαρά την επεξεργασία αυτής της
τελευταίας.

Στή Γαλλία, βλέπουμε σήμερα τον οπορτουνισμό στη
δράση. Με την εξαιρετική σύμπτωση ιδιαίτερων παρα-
γόντων της εξέλιξης του εργατικού κινήματος καθώς καί
της αστικής κοινωνίας, έφτασε ξαφνικά στην εξουσία. Ή
φρασεολογία της «πρακτικής δουλειάς» έγινε πράξη, ό
βασιλιάς πούταν ζωγραφιστός στα χαρτιά έγινε ξαφνικά
αληθινός βασιλιάς. Κρατά στο χέρι το σκήπτρο, καί είναι
τώρα ή σειρά του να δείξει γιατί πράγμα είναι άξιος.

Καί το δείχνει.

"Εχει ήδη μισοκαταδικαστεΐ, καί σε λίγο θα υποτιμη-
θεί μέχρι μυελού όστέων. Οι πειραματισμοί του υπουργεί-
ου \να!ιΐ6θκ-Μί1ΐ6Γ3ηά έχουν τουλάχιστο το πλεονέκτημα
να κόβουν από το σύνολο της διεθνούς σοσιαλδημοκρα-
τίας την όρεξη να αποπλανηθεί μέσα σε όππορτουνιστι-
κές περιπέτειες. "Ετσι του εύχόμεθα μακροζωία!

Νευε Ζεϊΐ, 1900-1901, τόμος Ι, σελ. 495-499, 516-525,
548-558, 619-631, 676-688.
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Ή κρίση στη Γαλλία

Ή πτώση της κυβέρνησης Βπδκοη καί κύρια ή
ημερήσια διάταξη της Βουλής πού την έριξε έδειξαν,
χωρίς καμιά αμφιβολία, την κατευθυντήρια γραμμή της
επίσημης ζωής στη σημερινή Γαλλία: Την πάλη της
μπουρζουάδικης εξουσίας, δηλαδή της Δημοκρατίας, ε-
νάντια στη στρατιωτική εξουσία. Αυτό το φαινόμενο —
Ή πάλη ανάμεσα σε μια μπουρζουάδικη Δημοκρατία καί
τον 'ίδιο της το στρατό, ό τεράστιος ρόλος πού παίζει αυτό
τον τελευταίο καιρό ή στρατιωτική εξουσία στη Γαλλία —
δεν έκπλήτει αρχικά κανένα. Θάταν λάθος να θεωρήσουμε
την καμπάνια πού κάνουν σήμερα οί πιο ψηλά ιστάμενοι
αρχηγοί του στρατού ενάντια στη Δημοκρατία σαν μια
φιλομοναρχική συνωμοσία. Εξυπακούεται ότι οί φιλομο-
ναρχικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κρίση για
λογαριασμό τους, κι' είναι πολύ πιθανό, με την πρώτη
ευνοϊκή γι' αυτούς στροφή των πραγμάτων, να βρεθούν
στο προσκήνιο, κι' ακόμα κάτω από (ορισμένες συνθήκες
να νικήσουν. Παρ' όλα αυτά δεν είναι οί μοναρχικοί πού
παίζουν τον ουσιώδη ρόλο στη σημερινή κρίση, αλλά ό
στρατός, ή στρατιωτική εξουσία, πού αγωνίζονται απελπι-
σμένα ενάντια στη Δημοκρατία. Πρόκειται για την 'ίδια
την ύπαρξη, τα συμφέροντα, της ανώτατης στρατιωτικής
εξουσίας. Ό μοναρχισμός στη ρεπουμπλικανική πολιτι-
κή εξουσία. Ό στρατός παίζει ένα ρόλο αυτόνομο στη
σημερινή Γαλλία καί αυτό το γεγονός έχει μια ευρύτερη
ιστορική σημασία — θα μπορούσαμε ακόμα να ποϋμε:
χαρακτηριστική.

Δεν είναι ή πρώτη φορά στην ιστορία πού παρατη-
ρούμε το φαινόμενο μιας στρατιωτικής εξουσίας, όργανο
πού δημιουργήθηκε για την άμυνα, στην υπηρεσία της
κοινωνίας στο σύνολο της, να αρχίζει να έχει μια ύπαρξη
αυτόνομη, να στρέφεται ενάντια στην 'ίδια την κοινωνία
καί να διατηρείται στη ζωή είς βάρος της. Τέτοιο θέαμα
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μας πρόσφερε ήδη ή αρχαία Ρώμη των τελευταίων αιώνων,
όταν ό στρατός των πραιτοριανών ανακηρύχθηκε κύριος
του κράτους, ανέβαζε καί κατέβαζε αυτοκράτορες, ερή-
μωνε καί κούρσευε τη χώρα σαν νάτανε μια εχθρική
περιοχή. Μια παρόμοια εικόνα μας έδωσε ή παλιά
Πολωνία του XVII αίώνα, όταν ό στρατός κατάστρεψε τη
χώρα σκληρώτερα άπ' τους Τούρκους, διεύθυνε την
εξωτερική πολιτική, τρομοκρατόντας την πολιτική εξου-
σία καί τη χώρα ολόκληρη. "Ενα τέτοιο φαινόμενο, κάθε
φορά, αποτελεί ένα σίγουρο καί αλάνθαστο σώμα λειτουρ-
γεί κανονικά όσο καιρό τα διάφορα όργανα του εξασκούν
κανονικά τίς λειτουργίες τους καί κύρια, όσο υποτάσσον-
ται στο σύνολο. "Οταν όμως ή κοινωνία βαδίζει προς τη
δύση της, τα πρώτα συμπτώματα είναι ότι τα διάφορα
όργανα της καί κύρια, το όργανο της εξωτερικής άμυνας
δηλ. ό στρατός, εκφυλίζονται καί αποκτούν αυτόνομη
ύπαρξη. Αντί να υπηρετεί την κοινωνία, ό στρατός,
ορθώνεται ενάντια της καί επισπεύδει την πτώση της.
"Ομως αυτή ή χειραφέτηση των συμφερόντων του στρα-
τού — επειδή ό στρατός από μόνος του δεν έχει ιδιαίτερα
συμφέροντα βασισμένα στη υλική δομή της κοινωνίας —
δεν σημαίνει τίποτε άλλο από τη διαφθορά, τη νοοτροπία
της κλίκας καί το δυνάμωμα των πιο ευτελών ιδιωτικών
συμφερόντων μέσα στίς γραμμές του.

Αυτό ακριβώς το φαινόμενο διαπιστώνουμε στη σημε-
ρινή Γαλλία. Ή υπόθεση ΟΓΰγίιΐδ δεν απόκτησε τόσο
μεγάλη σημασία παρά γιατί, σαν απόστημα, έφερε στο
φως την ηθική καί πολιτική σίψη πού πρόσβαλε το
στρατό. Κι' αν περισσότερο από κάθε άλλη καπιταλιστι-
κή χώρα ή διαφθορά πρόσβαλε ακριβώς τη Γαλλία, αυτό
οφείλεται, ανάμεσα στ' άλλα, στη Ρεπουμπλικανική
μορφή του κράτους. Αυτή ακριβώς πετυχαίνει στο έπακρο
το διαχωρισμό της πολιτικής καί στρατιωτικής εξουσίας
καί άπ' το άλλο μέρος, σαν πολιτική μορφή πού άντα-
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ποκρίνεται στην εξελιγμένη αστική κοινωνία, επιταχύνει
την κατάρρευση της.

Ή σημερινή αστική Γαλλία είναι απόλυτα ανίσχυρη
μπροστά στην στρατιωτική εξουσία πού αύθαδιάζει καί
σηκώνει κεφάλι. Οί μεγαλοκτηματίες καθώς καί μεγαλο-
χρηματιστές, πού πάντοτε καί α ρποπ ευνοούσαν τίς
μοναρχικές ιδέες, ελπίζουν να στρέψουν την εξέγερση των
στρατιωτικών έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τα αντιδημοκρα-
τικά σχέδια τους. Λίγο-πολύ το μεγαλύτερο μέρος της
μπουρζουαζίας, το κόμμα του ρεπουμπλικάνων με κομπό-
δεμα, συνδέονται με το στρατό με άπειρους δεσμούς —
οικογενειακούς δεσμούς, κοινή διαφθορά, καί πάνω άπ'
δλα από το φόβο του προλεταριάτου — κι' αυτοί οί δεσμοί
είναι τόσο ισχυροί πού δεν μπορούν να χτυπήσουν τον
απειλητικό κίνδυνο της στρατιωτικής δικτατορίας χωρίς
να πληγωθούν οί 'ίδιοι.

Αυτή ή κατάσταση πραγμάτων οδηγεί περιοδικά στην
κυβέρνηση το μικροαστικό ριζοσπαστικό κόμμα. Παρ'
δλο πού το ίδιο είναι μπάσταρδο, σχηματισμός ενδιάμε-
σος μεταξύ μπουρζουαζίας καί προλεταριάτου, καλείται,
σύγχρονα από την φθίνουσα μπουρζουαζία καί το ανίσχυ-
ρο προλεταριάτο, να σώσει την αστική Δημοκρατία από
την κατάρευση πού την οδηγεί ή 'ίδια της ή αστάθεια. ' Η
συγκίνηση πού ξεσήκωσε το σκάνδαλο του Παναμά*
ανέβασε στην εξουσία την μπουρζουάδικη κυβέρνηση καί
ή υπόθεση ΟΓενίιΐδ ανέβασε στα πράγματα την κυβέρνηση
Βπδδοη. Ακριβώς αυτός ό χαρακτήρας του μικροαστικού
ριζοσπαστισμού του δίνει περιοδικά την αποστολή να
σώνει τη Δημοκρατία αλλά τον κάνει κατά τα άλλα

(*) Τό 1892 σαν συνέπεια της χρεωκοπίας της Γαλλικής εταιρίας του καναλιού
του Παναμά στα 1888-18X9, ανακαλύφτηκε ένα σκάνδαλο βουλευτικής διαφθο-
ράς, πού σ' αυτό βρέθηκαν ανακατεμένοι πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Οί κύκλοι
των μικροκαταθετών, πού είχαν κληθεί να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή του
καναλιού, καταστράφηκαν. (Σημείοιση εκδότου).
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ανίκανο να δειχτεί στο υψος του καθήκοντος του. Στά
μάτια της μπουρζουαζίας, οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
του προγράμματος του, το κάνουν να φαίνεται πολύ
προχωρημένο, πολύ λίγο μπουρζουάδικο. Στά ίδια του τα
μάτια το προλεταριάτο φαίνεται πολύ επαναστατικό.
Αυτός είναι ό λόγος πού ή μπουρζουαζία προδίδει πάντοτε
τη ριζοσπαστική κυβέρνηση, όταν έρχεται στα πράγματα,
καί οί ριζοσπάστες το προλεταριάτο. "Ετσι το ριζοσπα-
στικό κόμμα δεν μπορεί νάχει στέρεα πλειοψηφία στη
Βουλή, δεν επιπλέει παρά χάριν σε ευκαιριακές πλειοψη-
φίες καί σε Βουλευτικά σοφίσματα. "Ομως είναι το
εσώτερο συναίσθημα της δικής τους αδυναμίας πού'χει σαν
συνέπεια την γνωστή αδυναμία, αστάθεια καί δηλεία, των
ριζοσπαστικών Κυβερνήσεων καί πού τίς οδηγεί κάθε
φορά στο χαμό μέσα σε λίγο χρόνο. Ό σύγχρονος
ριζοσπαστικός μικροαστισμός παραμένει ό ίδιος εδώ καί
μισό αιώνα. Μοιάζει ακριβώς στο πορτραίτο πού τουφιαξε
ό ΜαΓΧ στη 18η Βρυμαίρ: αρχίζει τη δράση με τυμπανο-
κρουσίες καί ψάχνει να βρει κατόπι, με την πρώτη
ευκαιρία, μια πρόφαση ώστε να μειοψηφίσει καί να
εξαφανιστεί από τη σκηνή. Τό μπουρζουάδικο υπουργικό
συμβούλιο πήρε για πρόφαση μια ψήφο μη εμπιστοσύνης
της Γερουσίας, αυτή καθ' αυτή χωρίς σημασία, για να
γυρίσει την πλάτη στη βουλή καί να βαρέσει υποχώρηση.
Ό Βπδδοη, πού εμπιστεύτηκε σ' ένα στρατηγό το πιο
σημαντικό καί το πιο επικίνδυνο πόστο — το υπουργείο
πολέμου — αντί να το κρατήσει ό'ίδιος, έπεσε κάτω άπ' το
χτύπημα της προδοσίας αύτοΰ του ίδιου στρατηγού.

Ό ριζοσπαστισμός δεν μπορεί να σώσει τη μπουρ-
ζουάδικη Δημοκρατία περισσότερο άπ' ότι αυτή ή τελευ-
ταία μπορεί να σώσει την καιροσκοπική μπουρζουαζία.

Στό γαλλικό προλεταριάτο πέφτει το καθήκον, στη
παρούσα κατάσταση, όπως σ' όλες σχεδόν τίς καπιταλι-
στικές χώρες σήμερα, να προστατέψει τίς αστικές ίστορι-
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κές κατακτήσεις ενάντια στη μπουρζουαζία. Ή αστική
Δημοκρατία, πού δεν παραχωρεί στο προλεταριάτο καμιά
κοινωνική μεταρρύθμιση, ακόμα καί την πιο άθλια, πού
άπαντα στους εργατικούς αγώνες με σφαίρες, πού κατατρέ-
χει με μανία τη συνδικαλιστική τους οργάνωση, αυτή ή
διεφθαρμένη καί σάπια αστική . δημοκρατία δεν έχει
σήμερα παρά ένα μόνο πιστό καί σίγουρο φύλακα, το
προλεταριάτο. Ή σοσιαλιστική κοινοβουλευτική ομάδα
είναι ή μόνη, τουλάχιστον το καλλίτερο της τμήμα, πού
παρ' όλες τίς προδοσίες, τίς άμφιταλαντεύσεις καί τα
σφάλματα του ριζοσπαστικού κόμματος, το υποστηρίζει
κάθε φορά πιστά, μέχρι την τελευταία στιγμή. "Ομως ή
'ίδια ή σοσιαλιστική ομάδα είναι πάρα πολύ αδύναμη για
να εγγυηθεί για μακρύ χρονικό διάστημα τη ζωή μιας
κυβέρνησης καί ταυτόχρονα αν δοϋμε τα μέσα πού
διαθέτει σήμερα, δεν είναι ούτε αρκετά ομοιογενής ούτε
ενωμένη για να επιδράσει όσο της επιτρέπει ή πολιτική
κατάσταση της χώρας. Ή Γαλλία βρίσκεται σε αδιέξοδο·
κΓ επειδή στη αντιφατική κατάσταση πού έφτασε δεν
μπορεί να βρει λύση μέσα στα πλαίσια της αστικής
Δημοκρατίας, οφείλει να βρει λύση μέσα από περιοδικές
κρίσεις καί άλλεπάληλους συνδιασμούς κυβερνήσεων. Ή
Δημοκρατία έχει τώρα στο ντουλάπι της ένα πτώμα: την
υπόθεση θΓεγίιΐδ, πού μη μπορώντας να απαλλαγεί άπ'
αυτό μόνη της, κινδυνεύει να πάθει ασφυξία από τίς
αναθυμιάσεις αύτοϋ του σώματος πού σαπίζει.

Ή πολιτική καί κοινωνική ζωή της Αγγλίας έκανε
το Εδουάρδο Μπερστάϊν να πιστεύει στην στερεότητα
καί τον αδιασάλευτο χαρακτήρα της μπουρζουάδικης
κοινωνίας, καί στα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης πού
διαθέτει ακόμα. Συμπέρανε από το αγγλικό παράδειγμα δτι
ή αστική κοινωνία είναι ακόμα τόσο πολύ δυνατή καί
εσωτερικά τόσο υγιής καί ικανή να εξελιχθεί ώστε είναι
αδύνατο να μπορέσει ή εργατική τάξη, σ' ένα κοντινό
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μέλλον, να ταράξει τα θεμέλια της. Ή σημερινή Γαλλία
μας παρουσιάζει ένα τέτοιο πίνακα άπ' οπού αναδύονται
συμπεράσματα ριζικά αντίθετα. Ή αστική κυριαρχία στη
Γαλλία μαστίζεται ήδη από μια τέτοια κατάπτωση πού
απειλεί την ομαλή ύπαρξη της κοινωνίας καί μεταμορφώ-
νει την κοινωνική ζωή σε μια ύπουλη κρίση. Στή Γαλλία
έχουμε να κάνουμε με μια χώρα πού ή αστική κοινωνία
γονατίζει όχι πολύ αργά αλλά πολύ γρήγορα, πού δεν εϊναι
ή πολιτική ανάπτυξη του προλεταριάτου πού προηγείται
της πτώσης της μπουρζουαζίας, αλλά αντίθετα ή κατάρευ-
ση της μπουρζουαζίας πού προηγείται της εξέλιξης του
προλεταριάτου. Στή Γαλλία, δεν βλέπουμε μια εργατική
τάξη πολιτικά ώριμη τόσο πού θάταν ικανή να πάρει στα
χέρια της τα ίνία της πολιτικής εξουσίας απέναντι σε μια
παντοδύναμη κΓ αδιάσειστη αστική .τάξη πραγμάτων,
αλλά το αντίθετο, μια κοινωνία ολότελα εξαρθρωμένη κι'
αναστατωμένη πού δεν περιμένει για να κυβερνηθεί παρά
ένα δυνατό κι' αποφασισμένο χέρι, ενώ ταυτόχρονα ή
εργατική τάξη δεν είναι ούτε κατά διάνοια, αρκετά πολυ-
πληθής, οργανωμένη καί φωτισμένη για να ελέγξει
την κατάσταση.

Επομένως κάθε σχηματική ανάλυση του προβλήμα-
τος βασισμένη στο γενικό τρόπο εξέλιξης της αστικής
κοινωνίας, είναι απόλυτα λανθασμένη. "Αν είναι αλήθεια
ότι ή Αγγλία μπορεί να επιβάλλει με τη σταθερότητα των
αστικών της θεσμών μια τέτοια ανάλυση, αντίθετα ή
Γαλλία, τρομάζει με την πρώιμη αποσύνθεση της μπουρ-
ζουαζίας της.

Εν τούτοις, θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα άλλο
μάθημα, από τη σημερινή κατάσταση στη Γαλλία. Ακρι-
βώς είναι μια χώρα πού βρίσκεται σε πλήρη κατάπτωση,
πού ή αστική τάξη πραγμάτων είναι σήμερα σε θανάσιμο
κίνδυνο, πού ήδη βρίσκεται σ' ένα φαϋλο κύκλο αποσύν-
θεσης, πού περιπλανιέται σαν ακυβέρνητο καράβι πού.
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άπ' όλες τίς χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι εκείνη πού
ή μεγάλη βιομηχανία έκανε τη λιγώτερη πρόοδο, πού ή
βιοτεχνία της καί τα μεσαία στρώματα είναι ακόμα
κυρίαρχα. "Αν καθωρίζαμε το μέλλον της κοινωνίας στη
Γαλλία από τα στατιστικά δεδομένα των επαγγελμάτων
της, θα φτάναμε αναγκαστικά στο συμπέρασμα δτι ή
Γαλλία δεν βρίσκεται παρά στην αρχή της αστικής της
εξέλιξης, κι' δτι έχει ακόμα μπροστά της πολύ μεγάλα
χρονικά περιθώρια πού της επιτρέπουν μια ανάπτυξη
δυνατή καί υγιή.

"Ομως τα γεγονότα διαψεύδουν αυτά τα συμπεράσμα-
τα κι' αποδείχνουν δτι το να κρίνουμε τη γενική εξέλιξη
μιας κοινωνίας ξεκινώντας από μερικά στείρα αριθμητικά
δεδομένα, είναι απόδειξη ενός άποστεωμένου δογματι-
σμού καί δείχνει παντοτινή ανικανότητα να συλλάβουμε
την ολότητα, την ποικιλία, καί τη συνθετότητα της
κοινωνικής ζωής. Ή σημερινή Γαλλία αποδείχνει ακρι-
βώς, πώς ό ρυθμός της αστικής εξέλιξης καθωρίζεται δχι
μόνον από οικονομικούς παράγοντες αλλά ακόμα από
παράγοντες πολιτικούς ιστορικούς κι' αυτό με τέτοιο
τρόπο πού αυτοί οί τελευταίοι παράγοντες μπορούν να
αντιστρέψουν καί να διαψεύσουν οποιαδήποτε μεγαλοφυή
θεωρία πάνω στίς πιθανότητες επιβίωσης της καπιταλιστι-
κής τάξης πραγμάτων*.

Καί, για να τελειώνουμε, μπορούμε να πάρουμε
ακόμα ένα μάθημα. Θάταν γελοίο να βεβαιώσουμε δτι το
προλεταριάτο — αν ήταν έτοιμο — θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει την σημερινή κατάσταση για να ανατρέ-
ψει την αστική τάξη πραγμάτων, χωρίς να ενδιαφερθούμε
για την κατάσταση σε άλλες χώρες. "Ομως χωρίς αμφι-
βολία θα μπορούσε να παίζει σ' αύτη την κρίση ένα ρόλο
ασύγκριτα πιο σημαντικό καί να προχωρήσει περισσότε-

(*) Υπονοεί την «αναθεωρητική» υπόθεση του Βεπίίίΐείη (Σ.Ε.)
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ρο στην πάλη των τάξεων άπ' δτι το κάνει σήμερα. Κι' αν
θέλουμε να μάθουμε πού βρίσκεται ή ευθύνη για την
σημερινή κατάσταση της εργατικής τάξης, πού με την
διαίρεση της, την έλλειψη ενότητας, την αναποφασιστι-
κότητα της, δεν βρέθηκε ολότελα στο ϋψος της κατάστα-
σης, το σφάλμα βρίσκεται στην έλλειψη σαφήνειας στίς
αρχές της, στην έλλειψη σοσιαλιστικής μόρφωσης καί
στην έλλειψη θεωρητικής καί ταξικής συνείδησης. Στή
Γαλλία δπως καί παντού, πρέπει μεταξύ μας πρώτα άπ'
δλα να δημιουργήσουμε τίς απαραίτητες συνθήκες πού
επιτρέπουν να δρούμε με επιτυχία μέσα σε δοσμένη από
την πολιτική καί οικονομική ανάπτυξη κατάσταση πραγ-
μάτων, κι' εδώ προέχει ή σαφήνεια αρχών.

Αζ6είΐεΓζεϊΐ:ιιη§, 29 Όκτώβρη 1898

"Ενα ζήτημα τακτικής

Ή είσοδος του ΜίΠεΓ&ηα! στην κυβέρνηση
Κοιίδδεαιι αξίζει να μελετηθεί από την άποψη των αρχών
καί της τακτικής, τόσο από τους Γάλλους δσο κι' από
ξένους σοσιαλιστές. Ή ενεργή συμμετοχή των σοσιαλι-
στών σε μια αστική κυβέρνηση, είναι σε κάθε περίπτωση,
ένα φαινόμενο πού ξεπερνά τα πλαίσια της συνηθισμένης
δραστηριότητας του σοσιαλισμού. Πρόκειται, εδώ, για
μια μορφή δραστηριότητας εξίσου σκόπιμης για τα
συμφέροντα του προλεταριάτου δσο π. χ. ή δραστηριότητα
στη Βουλή ή στο δημοτικό συμβούλιο ή, αντίθετα, για μια
ρίζα με τίς σοσιαλιστικές αρχές καί τη σοσιαλιστική
τακτική; "Η ακόμα περισσότερο, μήπως ή σοσιαλιστική
συμμετοχή στην αστική κυβέρνηση είναι μια εξαιρετική
περίπτωση, δεκτή καί αναγκαία κάτω από ώρισμένες
συνθήκες, κατακριτέα κι' ακόμα καταστρεπτική κάτω από
άλλες;
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Από την άποψη της ευκαιριακής αντίληψης του
σοσιαλισμού έτσι πού εκδηλώθηκε τον τελευταίο καιρό
στο κόμμα μας καί ιδιαίτερα στίς θεωρίες του ΒεΓΠδίεϊη —
δηλαδή από την άποψη της προοδευτικής εισχώρησης του
σοσιαλισμού στην αστική κοινωνία — ή είσοδος σοσιαλι-
στικών στοιχείων στη κυβέρνηση πρέπει να φαίνεται
επιθυμητή μαζί κι αφύσικη. "Αν, άπ' τη μια μεριά,
κατωρθώνουμε να κάνουμε ώστε να μπαίνει προοδευτικά,
με μικρές δόσεις, ό σοσιαλισμός στην αστική κοινωνία
κι' αν το καπιταλιστικό κράτος κατωρθώνει, λίγο λίγο, να
μετασχηματίζεται από μόνο του σε σοσιαλιστικό κράτος,
ή παραδοχή, όλο καί περισσότερων, σοσιαλιστών στους
κόλπους της αστικής κυβέρνησης θάταν μια πολύ φυσική
συνέπεια της προοδευτικής ανάπτυξης των αστικών κρα-
τών, πού θα αντιστοιχούσε ολότελα στην υποτιθέμενη
εξέλιξη προς μια σοσιαλιστική πλειοψηφία στο εκλογικό
σώμα.

"Αν λοιπόν ή υπουργική συμμετοχή του ΜΐΠοΓαποΙ
συμφωνεί κατ' αυτόν τον τρόπο με την όππορτουνιστική
θεωρία, δεν συμφωνεί λιγότερο με την όππορτουνιστική
πράξη. Δοσμένου δτι ή επιτυχία άμεσων καί απτών
αποτελεσμάτων, με οποιαδήποτε μέσα, συνιστά την κατευ-
θυντήρια γραμμή αυτής της πρακτικής, ή είσοδος ενός
σοσιαλιστή στην αστική κυβέρνηση οφείλει να φαίνεται
στους «πρακτικούς πολιτικούς» σαν μια ανεκτίμητη επι-
τυχία. Πραγματικά, καί τί δεν θα μπορούσε να κάνει ένας
σοσιαλιστής υπουργός από μικρές βελτιώσεις, κατα-
πραϋνσεις καί μπαλώματα κάθε είδους.

"Αν, άντίθεα, ξεκινήσουμε από την άποψη δτι ή
είσοδος του σοσιαλισμού δεν μπορεί να νοηθεί παρά με
την καταστροφή της καπιταλιστικής τάξης, κι' δτι ή
σοσιαλιστική δραστηριότητα, σήμερα, περιορίζεται στην
αντικειμενική καί υποκειμενική προπαρασκευή αυτής της
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στιγμής με μέσο την ταξική πάλη, το ζήτημα μπαίνει
διαφορετικά. Βέβαια, είναι προφανές δτι για να κάνει μια
ουσιαστική δράση, ή σοσιαλδημοκρατία, οφείλει να
καταλάβει όλες τίς δυνατές θέσεις μέσα στο σημερινό
κράτος κι' δτι πρέπει να κερδίζει έδαφος παντού. 'Αλλά
με έναν δρο: δτι αυτές οί θέσεις έπιτρέπο.υν τη διεξαγωγή
της ταξικής πάλης — της πάλης ενάντια στη μπουρζουα-
ζία καί το κράτος της.

"Ομως, άπ' αυτή την άποψη, υπάρχει μια ουσιαστική
διαφορά ανάμεσα στα εκλογικά σώματα καί την κυβέρνη-
ση ενός αστικού κράτους. "Οταν, στη Βουλή, οί εργατικοί
βουλευτές δεν κατορθώνουν να κάνουν ώστε να θριαμ-
βεύσουν οί διεκδικήσεις τους, μπορούν, τουλάχιστον, να
συνεχίσουν την πάλη επιμένοντας σε μια αντιπολιτευτική
στάση. Για τη κυβέρνηση, αντίθετα, πού έχει για καθήκον
της εκτέλεσης των νόμων, δεν υπάρχει θέση, για μια
αντιπολιτευτική δράση αρχών. ' Οφείλει να δρα συνεχώς
καί με κάθε ένα από τα όργανα της. Όφείλει επομένως,
ακόμα κι δταν αποτελείται από μέλη διαφόρων κομμάτων,
δπως είναι στη Γαλλία εδώ καί μερικά χρόνια τα μικτά
υπουργεία, να έχει συνεχώς μια κοινή βάση αρχών πού της
δίνουν τη δυνατότητα δράσης, δηλαδή σαν βάση την
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, μ' άλλα λόγια, τη βάση του
αστικού κράτους. Ό πιο άκρος αντιπρόσωπος του άστι-
κοϋ ριζοσπαστισμού μπορεί, με λίγα λόγια, να κυβερνά
πλάϊ-πλάϊ με τον πιο αντιδραστικό των συντηρητικών.
"Ενας με αρχές αντίπαλος του υπάρχοντος καθεστώτος
βρίσκεται αντίθετα μπροστά στην ακόλουθη επιλογή: ή να
κάνει κάθε στιγμή αντιπολίτευση στην αστική πλειοψη-
φία μέσα στην κυβέρνηση, δηλαδή να μην είναι ένα
αληθινά δραστήριο μέλος της κυβέρνησης, πράγμα πού θα
δημιουργούσε, προφανώς, μια ανυπόφορη κατάσταση πού
θα κατέληγε στην απομάκρυνση του σοσιαλιστή από την
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κυβέρνηση, είτε να συνεργαστεί, εκπληρώνοντας καθημε-
ρινά τίς αναγκαίες λειτουργίες για τη διατήρηση καί τη
λειτουργία της κρατικής μηχανής, δηλαδή, στην πράξη,
να μην είναι σοσιαλιστής, τουλάχιστον στο πλαίσιο των
κυβερνητικών του καθηκόντων.

Βέβαια, το πρόγραμμα της σοσιαλδημοκρατίας περιέ-
χει αρκετές διεκδικήσεις πού θα μπορούσαν — μιλώντας
αφηρημένα — να γίνουν δεκτές από μια αστική κυβέρνη-
ση ή ένα αστικό κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να
φανταστούμε από πρώτη άποψη δτι ένας σοσιαλιστής
μπορεί, τόσο στη κυβέρνηση όσο καί στο κοινοβούλιο, να
υπηρετήσει την προλεταριακή υπόθεση προσπαθώντας να
αποσπάσει, για όφελος του, οτιδήποτε κατορθωτό στο
χώρο των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. "Ομως, κι' εδώ
ακόμα, εμφανίζεται ένα γεγονός πού ή καιροσκοπική
πολιτική πάντα ξεχνά, το γεγονός δτι, στην πάλη πού δίνει
ή σοσιαλδημοκρατία, δεν είναι το τί, αλλά το πώς πού
ενδιαφέρει. "Οταν οι σοσιαλδημοκράτες αντιπρόσωποι
προσπαθούν να πραγματοποιήσουν κοινωνικές μεταρρυθ-
μίσεις στα βουλευτικά σώματα, έχουν την πλήρη δυνατό-
τητα με τη σύγχρονη αντίθεση τους στη αστική νομοθε-
σία καί κυβέρνηση στο σύνολο τους — πράγμα πού π.χ.
βρίσκει την έκδηλη έκφραση του στην καταψήφιση του
προϋπολογισμού — να δώσουν στην πάλη τους για κοινω-
νικές μεταρρυθμίσεις ένα σοσιαλιστικό χαρακτήρα αρ-
χών, το χαρακτήρα μιας προλεταριακής πάλης των τάξε-
ων. Αντίθετα, ένας σοσιαλδημοκράτης πού θέλει να εισά-
γει τίς ίδιες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις σαν μέλος της κυ-
βέρνησης, δηλαδή υποστηρίζοντας σύγχρονα το αστικό
κράτος, μειώνει στην πράξη τον σοσιαλισμό του (στην
καλλίτερη περίπτωση) σ* ένα αστικό δημοκρατικισμό ή
σε. μια αστική εργατική πολιτική. "Ετσι, ενώ ή σοσιαλ-
δημοκρατική πρόοδος στίς λαϊκές αντιπροσωπεύσεις οδη-
γεί στο δυνάμωμα της ταξικής πάλης, ή έμφυλοχώρησή
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τους σε Κυβερνήσεις δεν φέρνει άλλο από την διαφθορά
καί το θόλωμα στίς τάξεις της σοσιαλδημοκρατίας. Οι
αντιπρόσωποι της εργατικής τάξης δεν μπορούν, χωρίς να
αρνηθούν τους λόγους ύπαρξης τους, να μπουν σε μια
αστική κυβέρνηση παρά σε μια μόνο περίπτωση: για να την
κατακτήσουν καί να την μετατρέψουν σε κυβέρνηση της
εργατικής τάξης κατόχου της εξουσίας.

Χωρίς αμφιβολία είναι δυνατόν στην εξέλιξη, ή
περισσότερο κατά την πτώση της αστικής κοινωνίας, να
υπάρξουν στιγμές πού το τελικό πάρσιμο της εξουσίας από
τους αντιπροσώπους του προλεταριάτο*^ δεν θάναι ακόμα
δυνατό καί πού εντούτοις, ή συμμετοχή τους στην αστική
κυβέρνηση θα φανεί αναγκαία: όταν θα πρόκε ται π.χ. για
την ελευθερία της χώρας ή για δημοκρατικές κατακτήσεις
τέτοιες όπως ή Δημοκρατία, σε μια στιγμή πού ή αστική
κυβέρνηση θάναι ακριβώς πολύ ένοχη καί ήδη πάρα πολύ
ανοργάνωτη για να κάνει, χωρίς την υποστήριξη των
εργατικών βουλευτών, τον λαό να την ακολουθήσει. Σέ
παρόμοια περίπτωση, είναι αυτονόητο, οι αντιπρόσωποι
του εργαζόμενου λάου δεν θάχουν το δικαίωμα, από
αφηρημένη αγάπη στίς αρχές, να αρνηθούν την άμυνα της
κοινής υπόθεσης. Άλλα, ακόμα καί σ' αυτή την περίπτω-
ση, ή συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών στην κυβέρνη-
ση θα πρέπει να γίνει με τέτοιες μορφές πού δεν θα
άφίνουν ούτε στη μπουρζουαζία ούτε στο λαό την παραμι-
κρή αμφιβολία για τον πρόσκαιρο χαρακτήρα καί τον
αποκλειστικό στόχο της πράξης τους. Μ' άλλα λόγια, ή
συμμετοχή των σοσιαλιστών στην κυβέρνηση δεν θάπρε-
πε, ακόμα καί τότε, να φτάσει μέχρι την αλληλεγγύη,
γενικά, με τη δραστηριότητα καί την ύπαρξη αυτής της
κυβέρνησης. Δεν φαίνεται να πρόκειται για μια ακριβώς
τέτοια κατάσταση, σήμερα, στη Γαλλία. Τα σοσιαλιστικά
κόμματα δήλωσαν δτι ήταν έτοιμα, κατ' αρχήν, καί χωρίς
να αντιμετωπίζουν υπουργική συμμετοχή, να ύποστηρί-
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ξουν οποιαδήποτε πραγματικά Ρεπουμπλικανική κυβέρ-
νηση. "Ομως σήμερα, μετά την είσοδο του ΜίΠεΓ&ηο! στο
υπουργείο, είσοδος πού στο κάτω-κάτω, έγινε χωρίς την
συμφωνία των συναδέλφων του, αύτη ή υποστήριξη
φοβίζει, πολλούς σοσιαλιστές.

"Οτι κΓ αν είναι, το ζήτημα για μας δεν είναι να
κρίνουμε την ειδική περίπτωση της κυβέρνησης \Υ3ΐ<1εοκ-
Κοιίδδε&ιι, αλλά να βγάλουμε από τίς βασικές μας αρχές
ένα κανόνα γενικής συμπεριφοράς. Από αυτή την άποψη,
ή σοσιαλιστική συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις φαίνε-
ται σαν μια εμπειρία πού δεν μπορεί να τελειώσει παρά με
μεγάλη ζημιά για την ταξική πάλη.

Στήν αστική κοινωνία, ή σοσιαλδημοκρατία, από την
ίδια της την ουσία, προορίζεται να παίξει το ρόλο ενός
αντιπολιτευόμενου κόμματος πού δεν μπορεί να φτιάξει
κυβέρνηση παρά πάνω στα ερείπια του αστικού κράτους.

Γείρζί§εΓ νο1κδζείΐιιη§, 6 Ιουλίου 1899.

Το Γαλλικό ενωτικό συνέδριο
(Ιαρρί], Δεκέμβριος 1899)

Το ενωτικό συνέδριο των γάλλων σοσιαλιστών, πού
πάνω του στρέφονται τα βλέμματα ολόκληρης της διε-
θνούς σοσιαλδημοκρατίας, συνέρχεται μέσα σε πολύ δια-
φορετικές περιστάσεις από εκείνες πού υπήρχαν όταν
συγκλήθηκε. Με την κατ ' επίφαση λύση καί την έκταση
πού δόθηκε στην υπόθεση ΟΓενίιΐδ καθώς καί την εξουδε-
τέρωση των κυριώτερων εθνικιστών αρχηγών, ή κρίση
πού συγκλόνισε τη Γαλλία κατά τα τελευταία χρόνια,
τουλάχιστο τελείωσε. Σύγχρονα όμως, ή εσωτερική κρίση
του γαλλικού σοσιαλισμού μπαίνει σε καινούργια φάση.

Ή άμεση αιτία αυτής της κρίσης ήταν, το ξέρουμε, ή
διαφορετική στάση των σοσιαλιστικών τάσεων στην
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υπόθεση ΟΓενίυδ καί ή είσοδος του ΜίΙΙεΓΕηά στην
Κυβέρνηση. Τώρα ή κρίση πέρασε, καί το υπουργείο
«σωτηρίας της δημοκρατίας» ξανάγινε, με την επανάληψη
των εργασιών της Βουλής, το συνηθισμένο υπουργείο της
αστικής Δημοκρατίας. Από τα πράγματα ή διαμάχη πάνω
στη σημερινή πολιτική κατάσταση, πού οδήγησε έναν
από τους σοσιαλιστικούς σχηματισμούς να συμμαχίσει με
τα στοιχεία της μπουρζουαζίας, περνά σε δεύτερο πλάνο,
κι' έρχεται στο προσκήνιο ή θεμελιακή θέση των σοσια-
λιστών, δηλαδή ή αντίθεση με οποιαδήποτε αστική κυβέρ-
νηση, θέση κοινή των δύο αντιπάλων σχηματισμών.

Πώς θα μπορούσε να εκδηλωθεί αυτή ή αντίθεση
αρχών στην παρούσα στιγμή; Ή απάντηση δόθηκε από
την πρώτη κιόλας σύνοδο της βουλής, στίς 14 Νοέμβρη,
με τίς παρεμβάσεις της ομάδας νΒίΙΙ&ηΙ-Ζεναεδ-ΟΐΌΐΐδδίει·,
δηλαδή τη διεκδίκηση λαϊκής πολιτοφυλακής στη θέση
μόνιμου στρατού καί μια ενεργητική επερώτηση πάνω στη
γενική πολιτική, οικονομική καί κοινωνική της κυβέρ-
νησης.

Οί παραπάνω διεκδικήσεις διατυπώθηκαν από εκείνη
τη σοσιαλιστική κοινοβουλευτική ομάδα πού, άλλοτε,
πήρε θέση τόσο ενάντια στη συμμετοχή στην υπόθεση
θΓεγίιΐ5 όσο κι' ενάντια στη είσοδο του ΜίΠεΓ&ηά στην
κυβέρνηση \νΑ1(1εοκ-Κ.οιΐδ8εαα, δηλαδή από τα γκρουπ πού
συσπειρώνονται γύρω από τους Οιιεδάε καί ν & ί ΐ ΐ α η ΐ .
Ή θέση τους κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Γαλλία
τους κρατούσε μακρυά από τη συγκεκριμένη πάλη ενάντια
στο μιλιταρισμό πράγμα πού ωστόσο καθιστούσε δυνατό ή
εκμετάλλευση της υπόθεσης θΓεγίυδ. Καταλαβαίνουμε
πολύ καλλίτερα τίς πρόσφατες παρεμβάσεις τους στη
Βουλή πού ξαναρχίζουν, με σφοδρότητα, τώρα πού ή
κρίση τέλειωσε, τή,ν άντιμιλιταριστική ζύμωση.

Παρ' δλα αυτά, αυτή ή 'ίδια σοσιαλιστική ομάδα,
βγάζοντας το δίδαγμα των πρόσφατων γεγονότων, θεωρεί
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υποχρέωση της, αντίθετα από την προηγούμενη συμπερι-
φορά της, παρά την αποκρουστική παρουσία του ΟαΙΗΓΓεΐ
στην κυβέρνηση καί διατηρώντας απέναντι του μια στάση
αύ,στηρής αντιπολίτευσης, να υποστηρίζει, σε αποφασι-
στικές στιγμές, μια ειλικρινά ρεπουμπλικανική κυβέρνη-
ση ενάντια στίς εθνικιστικές επιθέσεις, όπως τόδειξε ή
ψήφος της 16ης Νοέμβρη στη Γαλλική Βουλή*.

Σ' αυτή την περίπτωση, οί συγγραφείς μανιφέστου
των Οιΐ€8<1ε-ν&ί11αηί, πού διαχώρησαν τη θέση τους από
την σοσιαλιστική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, κάναν
ένα σημαντικό βήμα συννενόησης με την ομάδα της Ρείίΐε
Κερυβίίςιιε.

"Ομως, το 'ίδιο, οί συσπειρωμένοι γύρω από τον
σύντροφο .ΙαιίΓεδ σοσιαλιστές, άπ' την πλευρά τους, λόγω
των δικών τους απόψεων, πήραν στη Βουλή μια θέση
παρόμοια μ' εκείνη της ομάδας ν&ί11&ηΙ-Ζεν3εδ.

Μέχρι τώρα, πράγματι, ή ομάδα -Ι&ιιΐΐδ, μπροστά στη
έθνικιστική-κληρική κρίση, βάδιζε χέρι με χέρι με τα
άντιεθνικά αστικά στοιχεία, πράγμα πού είχε προκαλέσει
την βίαια αντίθεση της άλλης σοσιαλιστικής τάσης. Δεν
χρειάζεται να ποϋμε ότι μια τέτοια συμμαχία δεν μπορού-
σε νάταν παρά επιφανειακή καί δτι οί δύο πτέρυγες πού
υποστήριζαν τον ΟΓενΓιΐδ δίναν τη μάχη τους ενάντια στο
επιτελείο, ξεκινώντας από δύο απόψεις διαμετρικά αντί-
θετες.

Πράγματι, ενώ οί σοσιαλιστές ξεκινώντας από τα
εγκλήματα του γενικού επιτελείου μάχονταν ενάντια στο
μιλιταρισμό καί μέσα από τίς ακρότητες του το 'ίδιο το

(*) Στίς 16 Νοέμβρη 1899, ή Κυβέρνηση, χάριν στην υποστήριξη των
σοσιαλιστών, πέτυχε μια ψήφο εμπιστοσύνης με 317 ψήφους έναντι 212 ενώ ή
πρόταση δυσπιστίας της δεξιάς άπορίφτηκε. ' Η δεξιά είχε επιτεθεί άγρια στην
Κυβέρνηση γιατί έδωσε χάρη στον ΑΚΥεα1 θΓεγίυ$ καί για τη στάση της ενάντια
στίς κατηγορίες αξιωματικών (Σ.Ε.)
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σύστημα, οί αστοί υποστηριχτές του θΓεγίιΐδ αναζητού-
σαν αντίθετα, να εξυγιάνουν καί να κάνουν βιώσιμο το
μιλιταρισμό αφαιρώντας του τίς ακρότητες.

Για διάφορους λόγους, αυτή ή βασική .διαφορά
ανάμεσα στα δυο ε'ίδη των υποστηρικτών του θΓεγίιΐδ δεν
φάνηκε αρκετά καθαρά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας
ώστε να παραδεχτούν οί άλλες σοσιαλιστικές ομάδες δτι ή
τακτική του .Ι&ιίΓεδ ήταν απόλυτα νόμιμη.

Τώρα πού ή καμπάνια τελείωσε, φαίνεται ακόμα
περισσότερο αναγκαίο να περάσουμε σε μια κατ' ευθεία
καί συστηματική επίθεση 'ένάντια στο μιλιταρισμό, όπως
ή διεκδίκηση μιας λαϊκής πολιτοφυλακής. Το να θέσουμε
μια τέτοια διεκδίκηση στη Βουλή, σημαίνει να σπάσουμε
τους δεσμούς ανάμεσα στους σοσιαλιστές καί τους χθε-
σινούς αστούς συμμάχους τους καί να αποκαλύψουμε την
άβυσσο πού χώριζε στην πραγματικότητα, κατά τη διάρ-
κεια της υπόθεσης θΓεγίιΐδ, τίς δυο πτέρυγες των «άνα-
θεωρητών», δηλαδή των οπαδών του θΓεγίιΐδ.

Επί πλέον, ή πίεση πού εξασκείται κατ' αυτόν τον
τρόπο πάνω στην ομάδα του ,Ι&ιΐΓέδ θα την σπρώξει ώστε
να υιοθετήσει, όσον άφορα τη γενική καί κοινωνική
πολιτική, την ίδια θέση στη Βουλή μ' εκείνη πού ήδη
πήρε ή ομάδα ν3ΐ1ΐ3ηΙ-ΖενΗε§.

Το γεγονός δτι ή ύπουργοποίηση του ΜίΙΙεΓ&ηα!
ξεσήκωσε τόση αγανάκτηση σ' ένα μέρος του σοσιαλιστι-
κού στρατοπέδου, χωρίς αμφιβολία, δεν εξηγείται παρά
από την αποστροφή ενάντια στη θεωρία πού συνηθίζουμε
να αποκαλούμε μερική κατάληψη της εξουσίας. Πράγμα-
τι κά, αυτή ή θεωρία, θεωρεί την παραδοχή των υπουργι-
κών χαρτοφυλάκων όπως καί την κατάληψη εδρών στα
διάφορα βουλευτικά σώματα σαν μια μέθοδο σοσιαλιστι-
κής πάλης. "Αν ή ομάδα της Ρείίΐε Κερυοίίςιιε υιοθετούσε
μια τέτοια άποψη, τότε ή ενότητα ανάμεσα σε διάφορες
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τάσεις θάταν σίγουρα ένα δύσκολο καθήκον, γιατί το θέμα
της αμφισβήτησης θάταν σ' αυτή την περίπτωση μια
θεμελιακά διαφορετική αντίληψη των μεθόδων της σοσια-
λιστικής 7:άλης.

"Ομω>; ό .ΐΒΐίΓεδ κΓ οί φίλοι του έθεσαν, πολλές
φορές, το θέμα σε εντελώς άλλο επίπεδο, θεωρώντας την
είσοδο ενός σοσιαλιστή σε μια αστική κυβέρνηση σαν
έκτακτο μέτρο πού υπαγόρευε ή κρίση καί πού είχε
αυστηρά περιορισμένο στόχο.

Άλλα αν δεν βλέπουμε τη συμμετοχή του ΜίΙΙεΓ&ηα!
στην Κυβέρνηση \Υ3ΐα!εςκ-Κοιΐ8δε&υ παρά σαν ένα μέτρο
πού επέβαλε μια κατάσταση ανωτέρας βίας, προκειμένου
να βάλουμε τέλος στην κρίση πού δημιούργησαν οί
έθνικιστικοκληρικοί, τότε το τέλος αυτής της κρίσης δίνει
επίσης τέλος στην ιδιαίτερη αποστολή του σοσιαλιστή
υπουργού. "Εστω κι' αν παραμείνει ό Μί11εΓ3ηα! στην
κυβέρνηση \ν3ΐάεακ-Κουκδεαιι, παύει μετά το τέλος της
κρίσης, να αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην
κοινοβουλευτική σοσιαλιστική ομάδα καί την κυβέρνηση
καί επομένως οί σοσιαλιστές, σ' ότι άφορα τη συμπερι-
φορά τους στη Βουλή, δεν έχουν καμιά υποχρέωση να
λαμβάνουν ύπ' όψη τους τον υπουργό.

Χωρίς να φτάσουνε μέχρι την ανατροπή της κυβέρνη-
σης αυτές τίς αποφασιστικές στιγμές πού εξασφαλίζει
ακόμα την προστασία της Δημοκρατίας, οί σοσιαλιστές
οφείλουν να ασκούν απέναντι της μια επιθετική πολιτική
πού θάχει σα στόχο να την σπρώξει μπροστά, έτσι όπως
έκαναν με οποιαδήποτε άλλη αστική κυβέρνηση καί έτσι
πού τόδειξαν με το παράδειγμα της ομάδας ΥαίΙΐΗηΙ-
Ζεναεδ στίς 14 του περασμένου Νοέμβρη.

"Ετσι οί δυο ομάδες των γάλλων βουλευτών οδηγή-
θηκαν, λογικά, από τη δύναμη των πραγμάτων, ακολου-
θώντας τίς ιδιαίτερες απόψεις τους, να ακολουθήσουν στη
Βουλή μια εντελώς όμοια τακτική.
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Αυτό το γεγονός θα ξεκαθαρίσει το έδαφος ώστε το
ερχόμενο ενωτικό συνέδριο να γίνει μέσα στίς πιο
ευνοϊκές συνθήκες. Δεν θα συγκληθεί πια μέσα σε κλίμα
διαφωνίας αλλά μέσα σε ολότελα διαφορετικές περιστά-
σεις πού ή διαμάχη, στερημένη από την παθιασμένη της
αιχμή δεν θάναι πια παρά μια ανάμνηση καί πού,
αντιθέτως, ή εργασία ενοποιήσεως θα έχει επεξεργαστεί
συγκεκριμένα από πρίν.

Οί αναπόφευκτα μακρόχρονες καί κοπιαστικές προε-
τοιμασίες του ενωτικού συνεδρίου των γάλλων σοσιαλι-
στών, πού θα συνέλθει στίς 3 του Δεκέμβρη, είχαν αυτή τη
φορά μια καλή πλευρά: έκαναν ώστε οί προκαταρκτικές
συνομιλίες του έργου της ενοποίησης, να διαρκέσουν
πολύ περισσότερο από την αιτία της διαφωνίας, καί
άνοιξαν έτσι το δρόμο, μέσα στο γαλλικό κόμμα, για μια
ομοφωνία τόσο θερμά επιθυμητή στη Γαλλία δσο κι έξω
άπ' τη Γαλλία.

Εείρζί§εΓ Υοΐκ, Ζείΐιιη§, 25 Νοέμβρη 1899

Ή γαλλική ενοποίηση
(μετά το συνέδριο του -ΐ£ΐργ)

Ι

Το σκόρπισμα των σοσιαλιστικών δυνάμεων είναι
πάντοτε μοιραίο, ή ενοποίηση πάντα αναγκαία. Αυτή ή
μόνιμη αρχή της σοσιαλδημοκρατικής αντίληψης πραγ-
μάτων θα μπορούσε εύκολα να κάνει στα μάτια μας το έργο
της ενοποίησης, πρόσφατα πραγματοποιημένο, των γάλ-
λων συντρόφων σαν ένα τυχαίο γεγονός πού θα μπορούσε
εξ' 'ίσου καλά να συμβεί εδώ καί δέκα ή δέκα πέντε χρόνια.
"Ενα προσεκτικό βλέμμα στην εσωτερική κατάσταση του
γαλλικού εργατικού κινήματος, καί κυρίως πάνω στην
ανάπτυξη του, θα δείξει ότι οποιαδήποτε σχηματοποίηση
πάνω στα προβλήματα ενοποίησης οδηγεί σε σφάλμα.



"Οταν το γαλλικό εργατικό κίνημα, μετά το τρομερό
χτύπημα πού δέχτηκε με την πτώση της Κομμούνας,
άρχισε να αναστηλώνεται στο τέλος της δεκαετίας του 70,
παρουσίαζε ένα ασύνδετο σύνολο από διάσπαρτα στοι-
χεία: Γπιιΐυείΐίδίεδ Προυντωνικοί, ουτοπιστές της· παλιάς
σχολής (όπως ό Μ&ΐοη, ό ιδρυτής του ολοκληρωτικού σο-
σιαλισμού), αναρχικοί, Μπλανκιστές, κολεκτιβιστές, τέ-
λος παλιούς κομμουνάριους πού κλείναν προς ένα καθαρό
ριζοσπαστισμό. Αυτό το ποικίλο μίγμα όλων των προ-
γραμμάτων καί όλων των σχολών, με ισχυρή υπεροχή των
μουτουαλιστών συνιστούσε, για να το πούμε έτσι, τον
αρχικό πυρήνα πού γύρω του άναπτύσονταν οί σοσιαλι-
στικές οργανώσεις. Αυτή ή ανάπτυξη όφειλε να γίνει,
σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, με μια διαδικασία
διαφοροποίησης καί προοδευτικής απόρριψης των ετερο-
γενών στοιχείων. Το 1879, στο συνέδριο της Μασσαλίας,
πάνω στο ζήτημα του τελικού σκοπού του σοσιαλισμού
πραγματοποιείται το διαζύγιο ανάμεσα στους σοσιαλιστές
καί τους πιιιΐυείΐϊδίεδ*.

Το ζήτημα του εκλογικού προγράμματος στη βουλή
φέρνει στο σχίσμα ανάμεσα στους σοσιαλιστές καί τους
αναρχικούς άπ' τη μια μεριά καί ανάμεσα στους κολεκτι-
βιστές καί τους ροδδϊΒΠίδίεδ άπ' την άλλη. Οί Μπλανκι-
στές, οί ροδδϊβίΐίδίεδ καί οί κολλεκτιβιστές είναι οί κύριες
ομάδες πού βγήκαν από τη διαδικασία διαφοροποίησης.
Αυτή ή τελευταία ομάδα, το εργατικό κόμμα του Οιιεδάε
ήταν, από την αρχή, λόγω του προγράμματος του καί της
τακτικής του, το πιο κοντινό στη γερμανική σοσιαλδη-
μοκρατία.

(*) <Γ|. βλέπε εισαγωγή, σελ. 42. Οί οπαδοί του .Ιιιΐοχ Ουε«1ο, πού ήταν

μαρξιστής, κέρδισαν στο συνέδριο της Μασαλλίας, τα μικροαστικά σοσιαλι-

στικά ρεύματα. (Σ.Ε.)

"Αν τα σχίσματα υπηρετούσαν το συμφέρον της
αποσαφήνισης καί της οριοθέτησης από την ταξική
άποψη, διαδικασία άλλωστε φυσική στίς απαρχές του
σύγχρονου γαλλικού εργατικού κινήματος, αποτέλεσαν
στο 'έπόμενο στάδιο, ένα ουσιαστικό εμπόδιο για την
ανάπτυξη του. "Ομως, το κεφαλαιώδες ζήτημα είναι ότι το
γαλλικό προλεταριάτο, στίς δεκαετίες 70 καί 80, δεν είχε
ανάγκη να αναλάβει μια γενικευμένη πολιτική δράση. Τίς
βασικές πολιτικές ελευθερίες όπως το δικαίωμα ψήφου, το
συνέρχεσθαι, ή ελευθερία του τύπου τα σοσιαλιστικά
κόμματα τίς.βρήκαν ήδη κατακτημένες. Στή δεκαετία του
80 οί Κυβερνητικές πράξεις καταπίεσης περιορίζονταν,
από τη δύναμη των πραγμάτων, σε αστυνομικές καί
δικαστικές παρενοχλήσεις ενάντια σε προπαγανδιστές καί
μεμονωμένες οργανώσεις, παρενοχλήσεις πού ήταν αρκε-
τό να αντιμετωπίζονται με μεμονωμένες πράξεις.

Ή κοινοβουλευτική πάλη αποδειχνόταν έξ' 'ίσου
ανίκανη να δημιουργήσει τον ενοποιητικό δεσμό. "Οταν
εκλέχτηκαν οί πρώτοι σοσιαλιστές υποψήφιοι της δεκαε-
τίας του 80, βασίλευε στη βουλή ένας μικροαστικός
ριζοσπαστισμός πού τότε βρίσκονταν στο απόγειο του. Ό
μικρός τους αριθμός τους εμπόδισε να παίξουν ένα
σημαντικό ρόλο.

Τέλος — τρίτο σημείο — πρέπει να σημειώσουμε την
αδιαφορία του γαλλικού χαρακτήρα απέναντι σε θεωρη-
τικές διαμάχες καί την κλίση του προς τη συγκεκριμένη
δράση παρά την θεωρητική αναζήτηση. "Ομως στην
πρακτική οί διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κόμματα
μίκραιναν όλο καί περισσότερο.

Οί &ΓηυΙυε11ίδΙεδ αφομοιώθηκαν από τους μπλανκι-
στές καί μυήθηκαν στην πολιτική πράξη. Οί ίδιοι οί
Μπλανκιστές προσαρμόστηκαν στην κατάσταση της ΙΙΙης
Δημοκρατίας καί, τελευταία, υιοθέτησαν ολότελα την
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σοσιαλδημοκρατική θέση, πού εκφραζαν μερικές φομες
ακόμα πιο βίαια κι' από τους οπαδούς του Οιιεδοίε*. Οι
&11επιαηίδΙε8 (τάση πού βγήκε από την ομάδα των ροδδίβίΐί-
δίεδ) πού ε'ίταν κοντά στους αναρχικούς, τόσο στο θεωρη-
τικό επίπεδο δσο καί στα οργανωτικά ζητήματα, συμετέ-
χαν, στην πράξη, δσο καί τα άλλα κόμματα, στην κοινο-
βουλευτική δράση. Για την υποστήριξη της συνδικαλιστι-
κής δράσης, οί §ιιεδ<1ϊδΙεδ ανταγωνίζονταν σε θέρμη τους
αΐΐεπι&ηίδίεδ. Καί αν οί §υεδαϋδΙεδ — το κόμμα το πιο δυνα-
τό καί με την μεγαλύτερη επιρροή — είχε σε σχέση με
τάλλά το πλεονέκτημα να ασπάζεται την επιστημονική
μαρξιστική θεωρία, κατά τα άλλα το αγροτικό τους πρό-
γραμμα καί οί εκλογικοί τους συμβιβασμοί δείχνουν ότι
κι' αυτοί, όπως κι' άλλοι, ήξεραν να θυσιάζουν στίς κα-
τάλληλες στιγμές τίς αφηρημένες αρχές στίς άμεσες
επιτυχίες.

"Ετσι φτάσαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90
στο σημείο να είναι πολύ λιγότερο αισθητή ή διαίρεση
των γαλλικών σοσιαλιστικών κομμάτων άπ' δτι θα μπο-
ρούσαμε θεωρητικά να πιστέψουμε, κυρίως αν βλέπαμε τα
πράγματα με τη γερμανική εμπειρία. Επίσης δεν είδαμε,
μέχρι μια πολύ πρόσφατη εποχή, κανένα από τα παλιά
κόμματα να επιχειρεί μια προσπάθεια με κατεύθυνση την
ένωποίηση. Ενώ στη Γερμανία Λασσαλικοί καί 'Αϊζενα-
χικοί ρίχνονταν σε μια χωρίς ανάπαυλα μονομαχία,
πράγμα πού έκανε αισθητό τον ανώμαλο χαρακτήρα της
διαίρεσης, αντίθετα στη Γαλλία οί διάφορες ομάδες, παρά
τίς προστριβές, παραχωρούσαν αμοιβαία το δικαίωμα της
ύπαρξης. Ή διακήρυξη του Ουεδάε στο ενοποιητικό

(* Π.χ. κατά τη διάρκεια της διαμάχης γύρω από τους τελωνειακούς δασμούς, ή

ομάδα νβίΙίΒηΙ πρότεινε στη Βουλή την πλήρη κατάργηση των τελωνείων ενώ οί

Οιιεδάίί,ΐεδ ζητούσαν την χρήση των τελωνειακών εισοδημάτων προς όφελος της
εργατικής τάξης (Σημείωση Κ.ί.)
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συνέδριο*, πού σύμφωνα μ' αυτή ή ύπαρξη των διάφορων
αυτόνομων οργανώσεων ήταν δικαιολογημένη από την
αρχή της διαίρεσης της εργασίας, εκφράζει καθαρά αυτή
την κατάσταση πραγμάτων. Ή διαίρεση του κινήματος
είχε αποκτήσει ένα είδος νομιμότητας. Κι' ακριβώς σ'
αυτό βρίσκονταν ό κίνδυνος της κατάστασης.

Είναι φανερό δτι το πρόβλημα της ενοποίησης είχε
φτάσει στο νεκρό σημείο. "Αν δεν είχαν παρέμβει
εξωτερικά στοιχεία, οί παλιές κομματικές οργανώσεις δεν
θάχαν καταφέρει από τα μέσα, να πραγματοποιήσουν την
ενοποίηση πρίν περάσουν πολλά πολλά χρόνια. "Ας πάμε
πιο μακρυά: ή εκεχειρία πού βασίλευε ανάμεσα στίς
διάφορες οργανώσεις, πού κάθε μια άπ' αυτές, ήταν αδιά-
φορη απέναντι στίς άλλες, ασχολούνταν με τα δικά της
καθήκοντα, ήταν χωρίς καμιά αμφιβολία, για το πρωτό-
γονο στάδιο του γαλλικού εργατικού κινήματος, ένα
μεγάλο πλεονέκτημα. 'Αλλά από κάποια στιγμή κι'
έπειτα, θα οδηγούσε αναγκαστικά στην τελμάτωση καί θα
έφερνε το πρόβλημα της ενοποίησης, ακόμα καί την
ιδεολογική ζύμωση γύρο άπ' αυτό, σε αδιέξοδο.

"Ομως ή αργή καί ειρηνική εξέλιξη του σοσιαλισμού
πού βάστηξε δεκαετίες, στους κόλπους αυτόνομων οργα-
νώσεων πού κάθε μια τους έφτασε σε ένα κάποιο σημείο
ωριμότητας, καθώς καί ή επέμβαση εξωτερικών παραγόν-
των, έκαναν αναγκαία την δημιουργία καινούργιων μορ-
φών πάλης πού κάθε μια χωριστή οργάνωση δεν θα
μπορούσε να πραγματοποιήσει.

Αλήθεια, δσο καιρό ή σοσιαλιστική εργασία περιο-
ρίζονταν στην προπαγάνδα αρχών μέσα στην χώρα ή το
κοινοβουλευτικό βήμα ή στην ανάπτυξη των συνδικάτων
καί του δημαρχιακού σοσιαλισμού, οί διάφορες αυτόνομες

(*) Του .Ιαρργ, Δεκέμβριος 1899 (Σ.Ε.).
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οργανώσεις αρκούσαν για τίς ανάγκες του κινήματος. Ή
ανεπάρκεια τους έγινε φανερή από τη στιγμή πού το
γαλλικό προλεταριάτο βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαροί
καθήκοντα της ταξικής πάλης με την πιο άκριβολογη-
μένη έννοια της λέξης, δηλαδή με την πολιτική πάλη πού
είχαν να δώσουν οι εργατικές μάζες μέσα από κοινή
δράση. Κι' αυτό συνέβη μέσα στη δεκαετία του 90.

"Αν είναι αλήθεια δτι ή κατάκτηση των στοιχειωδών
πολιτικών ελευθεριών δεν ενέπνευσε στο προλεταριάτο
την συνένωση για μια γενική επίθεση ενάντια στην αστική
Δημοκρατία, αντίθετα ή γρήγορη αποσύνθεση της μπουρ-
ζουαζίας πού ήταν στην εξουσία, έπιφόρτησε την εργατι-
κή τάξη με την ιστορική αποστολή να υπερασπίσει τη
Δημοκρατία ενάντια σ' αυτή την μπουρζουαζία. Το σκάν-
δαλο του Παναμά, ή περιπέτεια του στρατηγού Βου1αη§ει·*
ή υπόθεση των γαλλικών σιδηροδρόμων του Μκΐϊ*, ή
κρίση πού ξεσήκωσε ή υπόθεση θΓεγίιΐδ, είναι ισάριθμα
όρια πού σημειώνουν τα στάδια αποσύνθεσης της γαλλι-
κής μπουρζουαζίας από το τέλος της δεκαετίας του 1880
μέχρι τη δεκαετία του 1890.

"Επρεπε να σώσουνε την Κεριιβίϊα,ιιε, την Δημοκρα-
τία, το υπάρχον κράτος από την πτώση στη βαρβαρότητα
για να μπορέσουν να οικοδομήσουν πάνω στίς βάσεις του
τη σοσιαλιστική κοινότητα. Το προλεταριάτο άντιμετώπι-

(*) Ό γάλλος στρατηγός Γεώργιος ΒουΙ<ιη§ει·, αντίπαλος της Κεριιοΐίςικ:,
επεχείρησε το 1889, να εγκαταστήσει μια αντιδραστική στρατιωτική δικτατο-

ρία. Διέφυγε στο Βέλγιο άφοΰ τα πραξικοπηματικά του όνειρα είχαν αξιοθρήνη-
τη αποτυχία (Σ.Ε.).

(**) Τον Ιανουάριο και τον Όκτώβριο του 1895, προκλήθηκε υπουργική κρίση

μετά την ανακάλυψη σημαντικών λογιστικών ανωμαλιών της εταιρείας των

σιδηροδρόμων του Μιά'ι ποΰχε την βάση της στη Μασσαλία. Ή εταιρεία

καταχράστηκε κρατικές παραχωρήσεις με σκοπό την κατασκευή των γραμμών
καί τσέπωσε τεράστια κέρδη (Σ.Ε.)
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ζε την μεγάλη ιστορική αποστολή, τη μεγάλη συνολική
ταξική πάλη καί μέσα σ' αυτές τίς συνθήκες ή διασπορά
των σοσιαλιστικών δυνάμεων φανερώνονται για πρώτη
φορά σαν ένα σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη του
σοσιαλισμού στη Γαλλία.

II

Ή χρόνια εσωτερική κρίση πού περνά ή ΙΙΙη Δημο-
κρατία από το τέλος της δεκαετίας του 80, έβαλε το
γαλλικό σοσιαλισμό μπροστά σ' ένα καινούργιο καί
σπουδαίο καθήκο: να σώσουν το σημερινό κράτος από μια
πρόωρη αποσύνθεση, να σιγουρέψουν την επιβίωση του
καί να διατηρήσουν τίς πιθανότητες ανάπτυξης του. Από
την πρώτη κιόλας κρίση, την κρίση του Βοηΐ3Π§ε8,
φάνηκαν οί ανεπάρκειες των παλιών δομών των κομμάτων
κι' αυτό πού τους έλλειπε για να σηκώσουν αυτό το
καθήκον: ή ικανότητα να συνδέσουμε οργανικά τον τελικό
σοσιαλιστικό στόχο με τη συγκεκριμένη καθημερινή
πολιτική.

Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση, με την υπόθεση
Βου1βη§εΓ, το σοσιαλιστικό στρατόπεδο κομματιάστηκε.
Οί μεν θυσίαζαν τον τελικό σκοπό στην καθημερινή
πολιτική, καί, όπως οί Επιεδΐ ΚοοΗε, θΓ3η§εΓ, ΒΓεηϊΠϊε,
ακολούθησαν τον «άναθεωρητή»* στρατηγό στο στρατό-
πεδο του, πού βρισκόντουσαν άνω-κάτω κληρικοί, Βονα-
παρτικοί, ριζοσπάστες, ενώ οί άλλοι, όπως ό ΒΐΌΐΐδδε, ό
ΑΠεπι&ηε, ό .Ιοίϊπη, υποστήριζαν το αντίπαλο στρατόπεδο
του .Ιιιίεδ Ρειτγ, του Ο)Π3ΐ&η8 καί της καιροσκοπικής
μπουρζουαζίας.

(*) Εδώ ή λέξη «άναθεωρητής» σημαίνει οπαδός μιας αναθεώρησης των

κοινοβουλευτικών θεσμών του είδους της αναθεώρησης πού έκανε ό στρατηγός

ιΐο ΟίΐιιΙΙε, μετά το 1958 (Σ.Ε.)
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Το αντίθετο, οι υπόλοιποι §υεδ(1ϊδΙεδ καί μπλανκιστές,
θυσίασαν την καθημερινή πολιτική στον τελικό σκοπό
του σοσιαλισμού, για να διατηρήσουν την ταξική άποψη
καί προωθούσαν το σύνθημα: «Ούτε Βοιι1εη§εΓ ούτε
Κοπδΐ&πδ, αλλά Κοινωνική Δημοκρατία». Μ' αυτόν τον
τρόπο άντιπαράθεταν στην έσωαστική πολιτική διαμάχη
την πολιτική αποχή της εργατικής τάξης. "Ετσι ή πρώτη
μεγάλη κρίση της Κέριιβίίςιιε, μακρυά από το να καταλή-
ξει στη συσπείρωση των σοσιαλιστικών δυνάμεων, προκα-
λούσε αντίθετα μια ακόμα μεγαλύτερη διαίρεση. Μακρυά
από το να καταλήξει σε μια αυτόνομη πολιτική του
προλεταριάτου, το οδηγούσε να υποταχθεί στους μικροα-
στούς ή' το οδηγούσε στην πολιτική αποχή.

Εντούτοις στίς αρχές της δεκαετίας του 90 δεν ήταν
το προλεταριάτο πού σήκωνε την ευθύνη της διεύθυνσης
της αντιπολίτευσης, αλλά ή ριζοσπαστική μικρο-μπουρ-
ζουαζία. ' Ο ριζοσπαστισμός πόζαρε για επίλεκτος σωτή-
ρας της δημοκρατίας, αντιπροσωπεύοντας τον «λαό» καί
τα συμφέροντα του. "Ομως ακριβώς ή κρίση του Βοιιίαη-
§€Γ κόστισε τη ζωή στο ριζοσπαστισμό του οποίου ή
αστική κυβέρνηση, πέντε χρόνια αργότερα, έθεσε για
τελευταία φορά σε δοκιμασία την συνοχή.

*

Ή υπουργική χρεωκοπία του υπουργού, την άνοιξη
του 1896, έγινε ή χρεωκοπία του ριζοσπαστισμού. Ό
ρόλος της γαλλικής μικρομπουρζουαζίας είχε τελειώσει.
ΤΗταν ή σειρά της εργατικής τάξης να παίζει το ρόλο της.
Κάποτε, στήριγμα πιστό της μικρομπουρζουαζίας σε κάθε
επαναστατική αναταραχή του παρελθόντος, από την Φε-
βρουαριανή επανάσταση [1848] μέχρι την αστική κυβέρ-
νηση, το προλεταριάτο όφειλε στο έξης να ξαναπάρει στα
χέρια του τη σημαία της Δημοκρατίας.

κ Ή πρώτη δοκιμασία του πυρός δεν άργησε νάρθει:
ήταν ή υπόθεση θΓεγίΊΐδ. "Ομως εδώ οι αδυναμίες πού
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πρόκυπταν από τη διαίρεση των σοσιαλιστών ήταν ακόμα
πιο αισθητές άπ' ότι ήταν δέκα χρόνια νωρίτερα. Το
πλήθος των διάσπαρτων οργανώσεων, χωρίς κοινό σύνδε-
σμο, πού είχαν διαφορετική τακτική, πού ασκούσαν
ποίκιλλες επιρροές, δχι μόνον ήταν ανίκανες να βάλουν
σε κίνηση καί να κατευθύνουν μια ισχυρή κοινή δράση
του προλεταριάτου, αλλά αυτά τα διάσπαρτα κόμματα
αποδείχτηκαν ανοιχτά εχθρικά στίς μεγάλες κινήσεις των
μαζών,

Ή κρίση του Βοιι1εη§εΓ τους δίδαξε, πράγματι,
καθαρά κάτι. "Εδειξε δτι, όταν φθάσει ή στιγμή, οί
οργανώσεις δεν μπορούν να κουμαντάρουν τίς μάζες, κι'
ακόμα δτι οί μάζες περνούν από πάνω τους καί γυρίζουν
την πλάτη στο σοσιαλισμό καί την οργάνωση. Άπ' αυτό
προέρχεται μια ενστικτώδης αποστροφή δλων των παλιών
κομμάτων για τα αυθόρμητα μαζικά πολιτικά κινήματα,
πού τα θεωρούν σαν ένα εχθρό πού απειλεί να παρασύρει,
στην ταραχή της καθημερινής πάλης, τίς πιο πολύτιμες
κατακτήσεις: την ταξική άποψη, τους τελικούς στόχους
καί τίς ίδιες τίς οργανώσεις. Άπ' αυτό επίσης προέρχεται,
σαν λογική συνέπεια, ή αποστροφή των τριών άίπ§εαηΐδ
ομάδων να συμμετάσχουν ενεργά στην καμπάνια προς
όφελος του ΟΓεγίιΐδ. «Ούτε ό ένας ούτε ό άλλος»*: μ' αυτό
το σύνθημα πού κληρονόμησαν από την κρίση του
Βοιι1εη§εΓ τα παλιά κόματα ή'θελαν, ακόμα μια φορά, να
κυρήξουν την πολιτική αποχή του προλεταριάτου.

"Ομως ή κατάρρευση του ριζοσπαστισμού δεν κληρο-
δότησε μόνον μεγάλα καθήκοντα στην εργατική τάξη, της
έφερε επίσης πολυάριθμες καινούργιες δυνάμεις πού, στη
δοσμένη κατάσταση, ήταν οί μόνες κατάλληλες να πάρουν
την πρωτοβουλία της πολιτΓκής δράσης του προλεταριά-

* Γραμμένο στα γαλλικά στο κείμενο. (Σ.Ε.)
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του. Προικισμένες με μεγάλο ταλέντο δημοσιογραφικό,
ρητορικό, βουλευτικό, εξ άλλου δεν περιόριζαν την
ελευθερία κινήσεων τους ούτε από απαρχαιωμένες θεωρη-
τικές γνώμες, ούτε από την παράδοση του 'ίδιου του
παρελθόντος τους, οι «ανεξάρτητοι» σοσιαλιστές [)3ΐιρΓέ-
δϊδίεδ] ήταν καμωμένοι απ' τη φύση τους να αναλάβουν τα
υπάρχοντα πολιτικά καθήκοντα. Παρεμβαίνοντας με θά-
ρος, έριξαν το πρακτικό σύνθημα: «Ενάντια στον μιλιτα-
ρισμό!» καί παράσυραν τίς σοσιαλιστικές μάζες. "Ετσι ή
σοσιαλιστική τάξη, κατά τη διάρκεια της κρίσης του
θΓεγίιΐ5, έπαιξε για πρώτη φορά ένα δραστήριο καί
αυτόνομο ρόλο στην καθημερινή πολιτική πάλη.

"Οπως καί να το κάνουμε ένα μαζικό κίνημα, γεννη-
μένο σε τέτοιες περιστάσεις, συνεπάγεται σοβαρούς
κινδύνους. Κάτω από τη διεύθυνση των ανεξάρτητων
σοσιαλιστών, ό ταξικός χαρακτήρας του κινήματος δεν
διατηρήθηκε με αρκετή αυστηρότητα. Ή σαφής διαχωρι-
στική γραμμή πού χώριζε, το «αναθεωρητικό *» στρατό-
πεδο της μπουρζουαζίας, από το εχθρικό στους εθνικιστές
προλεταριάτο, την πάλη ενάντια στο μιλιταρισμό από την
πάλη για να σωθεί καί να διατηρηθεί ό μιλιταρισμός,
ξεθώριαζε εδώ κι' εκεί για χάρη των ρευμάτων της
καθημερινής πολιτικής. "Ομως πάνω άπ' όλα ήταν ή
περίπτωση ΜίΠεΓ&ηά πού έκαψε τα φυσικά όρια της
τελικής πάλης.

"Αν τα παλιά κόμματα αποδείχνονταν ανίκανα να
ερμηνεύσουν τον τελικό σοσιαλιστικό στόχο σε συνθήμα-
τα πρακτικά εφαρμόσιμα στην πολιτική της στιγμής, οί
«ανεξάρτητοι» δεν μπορούσαν, στην παρούσα πολιτική
συγκυρία, να διατηρήσουν τη μνήμη του τελικού σοσιαλι-
στικού στόχου. Τα λάθη των ανεξάρτητων απόδειχναν με

* των οπαδών του ΟτεγίιΐΝ (Σ.Ε.)
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σαφήνεια ότι το μαζικό προλεταριακό κίνημα είχε ανάγκη
μιας δύναμης οργανωμένης καί εκπαιδευμένης για να το
κατευθύνει πάνω σε στέρεες αρχές. Άπ' την άλλη
πλευρά, ή στάση των παλιών οργανώσεων απόδειχνε ότι
καμιά άπ' αυτές δεν αισθανόταν ικανή να περατώσει από
μόνη της αυτό το καθήκον.

"Ετσι ή κρίση του ϋΓεγίιΐδ έβαλε το γαλλικό σοσιαλι-
σμό μπροστά στο ακόλουθο δίλλημα: Ούτε να αρνηθούν
την συμμετοχή των μαζών στίς μεγάλες καθημερινές μάχες
του υπάρχοντος κράτους, δηλαδή στην κυριολεκτική πάλη
των τάξεων, είτε να αρνηθούν το κομάτιασμά τους. Για
κάθε μια από τίς οργανώσεις, το δίλημμα παρουσιαζόταν
έτσι: είτε να χάσουν την επιρροή τους πάνω στίς μάζες,
προς όφελος των «ανεξάρτητων» καί επομένως να χάσουν
από τα χέρια τους τα σοσιαλιστικά ίνία του κινήματος,
είτε να ενωθούν με τους «ανεξάρτητους» σε μια ανώτερη
ενότητα.

Αυτή τη τελευταία στάση υιοθέτησαν τα κόματα στο
συνέδριο του ,Ι&ργ.

Ή σημερινή ένωση των γαλλικών εργατικών κομά-
των υπογραμμίζει έτσι την λογική κατάληξη της κοινω-
νικής καί πολιτικής εξέλιξης πού ακολούθησε ή Γαλλία
κατά την τελευταία δεκαετία. Ή αποσύνθεση της αστικής
δημοκρατίας καί ταυτόγχρονα, ή κατάρρευση του μικροα-
στικού ριζοσπαστισμού επέβαλαν στην πολιτική σκηνή
το προλεταριάτο, σαν τον μόνο φύλακα της ΚέρυοΗφαε
καί της Δημοκρατίας. Σ' αυτό υπόκειται να υπερασπίσει
τα μεγάλα σημερινά εθνικά συμφέροντα, αλλά επίσης, για
το συμφέρον του σοσιαλιστικού μέλλοντος, να τα ρίξει
στο μήλο της προλεταριακής ταξικής πάλης.

Αυτό το διπλό καθήκον της εργατικής τάξης, για
πρώτη φορά, έθεσε πρακτικά το πρόβλημα της σοσιαλι-
στικής ενοποίησης. Οί διάφορες οργανώσεις άποδείχνον-



ταν ανίκανες στη διασπορά τους να συνειδητοποιήσουν τα
μεγάλα εθνικά καθήκοντα, όμως χωρίς σοσιαλιστική
οργάνωση τα πολιτικά μαζικά κινήματα έχαναν τον ταξικό

τους χαρακτήρα. Ή σοσιαλιστική ενοποίηση όφειλε να

αναπηδήσει σαν λύση από αυτή την αντίφαση.

Πάνω σ' αυτή την ιστορική βάση στηρίζονται οί
εγγυήσεις για το μέλλον της σημερινής ενοποίησης. Ή

αντιπαράθεση ετερογενών στοιχείων στο εσωτερικό του
ενωμένου νεαρού κόματος μπορεί να γίνει με βιαιότητα,

όμως ή σοσιαλιστική ενοποίηση είναι ήδη μια ιστορική

ανάγκη τόσο για την γαλλική Δημοκρατία όσο καί για το

γαλλικό προλεταριάτο.

III

Ή φυσική τάση της σοσιαλιστικής ενότητας στη
Γαλλία πρέπει νάναι ή ενοποίηση, ή συγχώνευση όλων
των μοναχικών ομάδων μέσα στο ενοποιημένο κόμα.

Μόνον αν καταλήξει σ' αυτό ή σημερινή ενότητα θάχει
εκπληρώσει το πραγματικό της καθήκον. "Ομως, επίσης,

ή ενοποίηση οφείλει να προκύψει άπ' αυτό το γεγονός

σαν φυσική συνέπεια. Μακρυά από το να εξυπηρετήσει

ένα τέτοιο σκοπό, μια βίαιη διάλυση των παλιών κοματι-
κών οργανώσεων θα κατάστρεφε σήμερα το έργο της

ενοποίησης. Πρέπει, πρώτα άπ' όλα, με κατάλληλη

παιδεία, να ενωθούν σιγά σιγά τα ετερογενή στοιχεία
έχοντας μια κοινή θεωρητική αντίληψη πραγμάτων καί

μια κοινή τακτική.

Κι' αυτό, μόνον ή πολιτική στο πέρασμα του χρόνου,

μπορεί να το κάνει. "Οπως τα πρακτικά καθήκοντα έκαναν

αναγκαία την ενότητα καί επέτρεψαν την πραγματοποίη-
ση της, το 'ίδιο στη συνέχεια θα συνδέσουν οργανικά, όλο
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καί περισσότερο, τα μηχανικά παρακείμενα κομμάτια. ' Η

κοινή αντίληψη πραγμάτων θα είναι το φυσικό αποτέλεσμα

της Κοινής δράσης.

Για να γίνει δυνατή, άπ' τη μεριά της αυτή ή δράση,

χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ώρισμένες απαραίτητες

συνθήκες, όπως μια Κοινοβουλευτική συμφωνία, ένα
κοινό εκτελεστικό όργανο, μια περιοδική σύσκεψη όλων

των ομάδων, τον έλεγχο του τύπου καί της κοινοβουλευτι-

κής ομάδας. Αυτό ήταν, στην δοσμένη κατάσταση, το

μόνο καθήκον του ενοποιητικού συνεδρίου κι' αυτό το

διεκπεραίωσε τέλεια. Το δυνάμωμα καί ή ανάπτυξη, στη

σνέχεια, των κοινών οργάνων σε βάρος των ιδιαίτερων

οργανώσεων είναι ένα πρόβλημα πού εξαρτάται από την

πολιτική κατάσταση στη Γαλλία.

Από την σοσιαλδημοκρατική σκοπιά το έργο της

ενοποίησης του γαλλικού κινήματος είναι ένα γεγονός

πού θ' άφίσει εποχή.

Πάνω άπ' όλα ή ομαδοποίηση όλων των σοσιαλιστι-

κών ομάδων γύρω από μια κοινή δράση συνιστά από μόνη
της μια ειδικά σοσιαλδημοκρατική πρόοδο." "Οπως το
προβλεπόμενο πρόγραμμα για το σύνολον του διεθνούς

προλεταριάτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σ' όλη του
την έκταση από μια μεμονωμένη εθνική εργατική τάξη,

όμοια, ακόμα περισσότερο, δεν μπορεί να πραγματοποιη-

θεί από μια μεμονωμένη ομάδα στο εσωτερικό ενός
ΑΟνικοϋ προλεταριάτου.

Σύμφωνα με την αναρχική ή ουτοπιστική σοσιαλιστι-

κή αντίληψη πού βλέπει στην προπαγάνδα του τελικού
στόχου το κύριο μέσον για την πραγματοποίηση του, δεν

υπάρχει ανάμεσα σε μια απομονωμένη ομάδα καί στο

ούνολο της προλεταριακής τάξης παρά μόνο ποσοτική

διαφορά. ' Η σοσιαλδημοκρατική πάλη, πού είναι πάνω άπ'

<Ίλα μια πολιτική ταξική πάλη για την δημοκρατικοποίηση

147



του αστικού κράτους, δεν μπορεί, τέτοια πού είναι, να
διεκπερεωθεΐ παρά από την εργατική τάξη στο σύνολο
της.

Αντίστροφα, μιας μεγάλης έκτασης ταξική πολιτι-
κή, τέτοια ποΰγινε δυνατή στη Γαλλία από την ενοποίηση
είναι το καλλίτερο σχόλιο για να οδηγήσει τίς εργατικές
μάζες στη σοσιαλδημοκρατική αντίληψη πραγμάτων. Οί
σοσιαλδημοκρατικές αρχές μαθαίνονται τόσο λίγο από
τίς μπροσούρες καί τίς διαλέξεις όσο καί το κολύμπι σε
μια σάλα διδασκαλίας. Μόνον στη πολιτική φουσκοθα-
λασσιά, στη πλατιά μάχη ενάντια στο σημερινό κράτος,
με την προσθήκη όλου του ποικίλου πλούτου της ζωντα-
νής πραγματικότητας θα φορμάρουμε καί θα διδάξουμε το
προλεταριάτο στη σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Κι'
είναι ή 'ίδια ή ζωή πού του επιβάλει μια τέτοια κατεύθυνση
με μια ακαταμάχητη δύναμη.

Να γιατί δεν έχουμε κανένα φόβο για τίς σοσιαλδη-
μοκρατικές- αρχές βλέποντας να ζευγαρώνουν τα τόσο
διαφορετικά στοιχεία πού αντιπροσωπεύτηκαν στο συνέ-
δριο πού έγινε στο γυμναστήριο του Ιαρργ. "Οποιες καί
νάναι οί προκαταλήψεις, οί παρδαλές θεωρίες, πού μ'
αυτές ρίχνονταν στην κοινή δράση οί διάφορες ομάδες, ή
'ίδια ή πάλη θα τίς τάξει αργά ή γρήγορα σ' ένα ομογενές
σοσιαλδημοκρατικό κόμα. Ή ιστορία σ' αυτή την
περίπτωση επίσης προχωρεί με ματεριαλιστικό τρόπο, μη
γεννώντας την επιστημονική αντίληψη του σοσιαλισμού
παρά ξεκινόντας από την πραγματική ταξική πάλη του
προλεταριάτου, της οποίας αποτελεί το πνευματικό άντι-
καθρέφτισμα.

Τέλος ή σοσιαλιστική ενοποίηση στη Γαλλία αποτε-
λεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στο γενικό ιστορικό γίγνε-
σθαι της σοσιαλδημοκρατίας.
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Το κρίσιμο σημείο της εξέλιξης του σοσιαλισμού
ήταν πάντοτε το πρόβλημα της οργανικής διάχυσης της
καθημερινής πρακτικής δουλείας με το μελλοντικό ιδανι-
κό, του κινήματος με τον τελικό σοσιαλιστικό στόχο. Ή
εξέλιξη της αστικής κοινωνίας καί ή αύξηση της ίδιας της
εργατικής τάξης αμφισβητούν συνεχώς τη σχέση ανάμεσα
σ' αυτά τα δύο,σκέψη πού πρέπει περιοδικά να ξαναϊσο-
ροποϋμε. Ή συνεχής σειρά των συγκεκριμένων λύσεων
πού δώθηκαν σ' αυτό το πρόβλημα συνιστούν στην
κυριολεξία την εξέλιξη του σοσιαλισμού γενικά καί της
σοσιαλδημοκρατίας ειδικά

' Η οριστική λύση των ο (έσεων ανάμεσα στον τελικό
σκοπό καί στο κίνημα, άνάμί σα στο σοσιαλιστικό μέλλον
καί το αστικό παρόν δεν θα επιτευχθεί παρά όταν ό τελικός
στόχος θα ταυτιστεί όλότελ ι με το κίνημα, δηλαδή όταν
το σοσιαλιστικό μέλλον ΘΓ γίνει παρόν. Τότε ή ταξική
πάλη καί ή σοσιαλδημοκρατική εξέλιξη θάχουν πετύχει
τον στόχο τους.

Μέχρι τότε, όσο ή αστική εξέλιξη ή ή σοσιαλιστική
εξέλιξη δεν φτάνουν σε νεκρό σημείο, το βασικό πρόβλη-
μα του εργατικού κινήματος θα οδηγεί περιοδικά σε
κρίσεις στο εσωτερικό της σοσιαλδημοκρατίας. Καί
σίγουρα αυτές οί κρίσεις θάναι τόσο πιο βίαιες όσο ή ζωή
του κινήματος θάναι πιο δραστήρια καί ή ανάπτυξη πιο
έντονη.

Στή Γερμανία, στη διάρκεια μιας βιαίας αμφισβήτη-
σης, κατορθώσαμε πρόσκαιρα να εξουδετερώσουμε στην
αΡΧή της κάθε προσπάθεια να κόψουμε ττήν ισορροπία
ανάμεσα στον τελικό στόχο καί το κίνημα, αλλά αυτό
ϊίγινε σε βάρος του πρώτου. Στή Γαλλία, είναι ή ένωση των
('ίκρων πού επέτρεψε να στεριώσουμε την ισορροπία σ'
όλη την γραμμή.

Ή γαλλική ενοποίηση είναι, από κάθε άποψη, ένα
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καινούργιο βήμα τόσο προς το διεθνές συνένωμα του
προλεταριάτου δσο καί προς την κατάρρευση του διεθ-
νούς καπιταλισμού.

νο1κδζεϊΙιιη§, 18, 19, 20 Δεκέμβρη 1899.

Ή υπόθεση ϋΓεγίυκ καί ή περίπτωση
(Απάντηση σε μια «διεθνή επερώτηση»*)

Οί σοσιαλιστικές αρχές της ταξικής πάλης απαιτούν
την δραστηριοποίηση του προλεταριάτου παντοϋ οπού τα
συμφέροντα του σαν τάξη κινδυνεύουν. Αυτό ισχύει σ'
όλες τίς έριδες πού διαιρούν την μπουρζουαζία. Κάθε
μετατόπιση του συσχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων
της αστικής κοινωνίας, κάθε αλλαγή των πολιτικών
σχέσεων της χώρας επιδρά επίσης πάνω στην κατάσταση
της εργατικής τάξης. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθού-
με αυτά πού συμβαίνουν στο εσωτερικό της μπουρζουα-
ζίας, σαν αδιάφοροι μάρτυρες, παρά μόνο στην περίπτωση
πού 'θατανέ' δυνατόν να πραγματοποιήσουμε το σοσιαλι-
σμό έξω από την αστική κοινωνία, με την θεμελίωση π.χ.
μιας χωριστής αποικίας σε κάθε χώρα. "Ομως καθώς δεν
σκεπτόμαστε να μεταναστεύσουμε, για να το ποΰμε έτσι,
από την αστική κοινωνία για να πάμε στη σοσιαλιστική,
αλλά αντίθετα σκεπτόμαστε να ανατρέψουμε την αστική
κοινωνία με τα μέσα πού θα δημιουργηθούν στο εσωτερικό
αυτής της ίδιας κοινωνίας. Το προλεταριάτο οφείλει να
προσπαθήσει, στην πορεία του προς την νίκη, να επηρεά-
σει δλα τα κοινωνικά στοιχεία προς την κατεύθυνση πού

* Ή επερώτηση είχε δύο ερωτήσεις: Την υπόθεση Οτεγίυ5 καί τη συμμετοχή

των σοσιαλιστών στην κυβέρνηση. Ήταν ή Ρείιΐε Κέρυβίίςιιε, εφημερίδα του

^ύτεδ πού είχε πάρει την πρωτοβουλία. "Ομως δεν δημοσίευσε την απάντηση

της Κοδα ίυχειτιουΓβ καί περιορίστηκε στο να την κοινοποιήσει στα ΟβΗίεΓί; ιΐο

13 ΡιιίηζΕΐηε του (^ΗβιΊεδ Ρέ^υ^ — Ό τίτλος είναι του εκδότη (Σ. Ε.)
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του είναι ευνοϊκή. 'Οφείλει να προσπαθήσει να γίνει μια
δύναμη πού, μέσα άπ' δλα τα πολιτικά γεγονότα της
αστικής κοινωνίας, θάχει μια επιρροή όλο καί μεγαλύτερη
στην εξέλιξη των πραγμάτων. Ή αρχή της ταξικής πάλης
όχι μόνον δεν απαγορεύει, αλλά αντίθετα επιβάλει την
δραστήρια επέμβαση του προλεταριάτου σ' όλες τίς
πολιτικές καί κοινωνικές διαμάχες, με κάποια σημασία,
πού γίνονται στο εσωτερικό της μπουρζουαζίας.

"Οσον άφορα την ιδιαίτερη περίπτωση της υπόθεσης
ϋΓεγίιΐδ, ή επέμβαση του προλεταριάτου δεν έχει ανάγκη
δικαίωσης ούτε της γενικής μας άποψης πού άφορα τίς
αστικές διαμάχες, ούτε την επίκληση των ανθρωπιστικών
συμφερόντων της κοινωνίας. Γιατί στην υπόθεση θΓεγίιΐ8
εκδηλώνονται τέσσερεις κοινωνικοί παράγοντες πού βά-
ζουν την σφραγίδα μιας ενδιαφέρουσας για την πάλη των
τάξεων υπόθεσης. Αυτοί οί παράγοντες είναι: ό μιλιταρι-
σμός, ό σοβινιστικός εθνικισμός, ό άντισημητισμός καί ή
παπαδοκρατία. Αυτούς τους άμεσους εχθρούς του σοσιαλι-
στικού προλεταριάτου τους χτυπάμε πάντοτε στη γενική
δράση με την πένα καί τον λόγο χάρη των γενικών μας
αρχών καί τάσεων. Πόσο, λοιπόν, ακατανόητο θάταν το να
μην χτυπήσουμε αυτούς τους εχθρούς εκεί πού πρόκειται
να ξεμασκαρευτοϋν, δχι σαν αφηρημένα κλισέ αλλά μέσα
από τα ζωντανά επίκαιρα γεγονότα.

Λοιπόν ή ίδια ή συμμετοχή των σοσιαλιστών στο
κίνημα πού προκλήθηκε από την υπόθεση θΓεγίιΐδ δεν
μπορεί να αμφισβητηθεί από την άποψη της ταξικής
πάλης. Δεν πρόκειται λοιπόν παρά για το πώς αυτής της
συμμετοχής. 'Απ' αυτήν την άποψη ό ρόλος της σοσιαλι-
στικής εργατικής τάξης είναι ουσιαστικά διάφορος από το
ρόλο των αστικών «αναθεωρητικών» στοιχείων. Ενώ γι'
αυτά τα στοιχεία δεν πρόκειται για τίποτε άλλα από την
αποκατάσταση μιας νόμιμης δολοφονίας, ή περίσταση
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δίνει στους σοσιαλιστές την σπάνια ευκαιρία να κάνουν
φανερή την αποσύνθεση της αστικής κοινωνίας. Ενώ τα
αστικά στοιχεία, με τη δράση τους πάνω στο γενικό
επιτελείο, θέλαν να γιατρέψουν τον μιλιταρισμό από το
άπόστεμά του για να τον κάνουν βιώσιμο, οί σοσιαλιστές
αντίθετα ήταν υποχρεωμένοι να χτυπήσουν το ίδιο το
σύστημα του μιλιταρισμού πού παράκμαζε καί να του
αντιπαρατάξουν την διεκδίκηση για πολιτοφυλακή καί
λαϊκό εξοπλισμό.

"Η στάση του σοσιαλιστικού κόματος θα μπορούσε,
λοιπόν, νάταν τόσο βασικά διαφορετική από εκείνη των
αστών οπαδών του ΟΓεγίιΐδ πού δεν θάταν ανάγκη οϋτε καν
να μιλήσουμε για υποστήριξη του αστικού «αναθεωρητι-
κού» κόσμου από μέρους των σοσιαλιστών, άφοϋ αυτοί οί
τελευταίοι θάχαν βρει την ευκαιρία να διεξάγουν μια μάχη
εντελώς ανεξάρτητη, δηλαδή μια ταξική μάχη τόσο χαρα-
κτηριστική πού θα τους ξεχώριζε από τα άλλα τμήματα
του κινήματος.

Κατά πόσον αυτό το κίνημα είχε πράγματι αυτό το
χαρακτήρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μας φαίνεται δτι
εδώ κι εκεί ή άποψη της αφηρημένης δικαιοσύνης καί της
προσωπικής άμυνας του ΟΓενίιΐδ μπήκε πάρα πολύ πρίν
από κάθε άλλη άποψη από τους συντρόφους μας κι δτι
παράλειψαν κάπως την ζύμωση για το σύστημα των
πολιτοφυλακών. Πράγμα πού είχε για συνέπεια ώστε το
προλεταριάτο να αποκτήσει λιγότερη ταξική συνείδηση
άπ' δτι θα μπορούσε. "Ομως ή κριτική είναι εύκολη ενώ ή
τέχνη δύσκολη. Καί στο κάτω-κάτω οί γάλλοι σύντροφοι
θάχουν πολλές ακόμη ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν
προς όφελος της ταξικής πάλης, μ' δλες τις συνέπειες πού
αυτό μπορεί νάχει, τα διδάγματα της υπόθεσης θΓεγίιΐδ
όταν το σύνολο των γάλλων σοσιαλιστών, θάχει καλά
καταλάβει την σημασία πού έχει αυτό το κοινωνικό
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γεγονός, για την προλεταριακή υπόθεση.

Ή πραγματική πολιτική σπουδαιότητα της υπόθεσης
Οι-εγίιΐδ για το προλεταριάτο βρίσκεται, κατά τη γνώμη
μας, στο γεγονός δτι τούτη ή υπόθεση ϋΓεγίιΐδ έδωσε την
ευκαιρία να σηκωθεί ένα μεγάλο πολιτικό κίνημα πού
έφερε σ' δλη τη χώρα το αντικείμενο της ταξικής πάλης
καί αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξυπνήσει, σε μικρό
χρονικό διάστημα, περισσότερη σοσιαλιστική συνείδηση
άπ' δτι θα μπορούσε να αναπτύξει ή αφηρημένη προπα-
γάνδα των αρχών μας, μέσα σε πολλά-πολλά χρόνια.

Γι' αυτό ακριβώς από το κίνημα μπόρεσε να παρασύ-
ρει στο ακαταμάχητο ρεϋμα του πολλές σοσιαλιστικές
οργανώσεις. Κι' αν το κίνημα υπεράσπισης του θΓεγίιΐδ
προκάλεσε μέσα στίς σοσιαλιστικές γραμμές μεγάλες
απώσεις, αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη μας, στην
αληθινή αν καί ενστικτώδη αίσθηση, δτι κάθε μεγάλο
αυθόρμητο κίνημα της γαλλικής προλεταριακής τάξης δεν
σταματά μπροστά στα σύνορα των διαφόρων οργανώσεων
καί απειλεί να τίς παρασύρει. Άλλα ακριβώς γι' αυτό το
λόγο φάνηκε σαν προϋπόθεση κάθε πλατιάς καί ενεργητι-
κής δράσης, ή ένωση των διάσπαρτων γαλλικών σοσιαλι-
στικών δυνάμεων. Κι' εμείς, προσωπικά, δεν βλέπουμε,
στη συνένωση των διαφορετικών σοσιαλιστικών οργανώ-
σεων μέσα στο ελεύθερο παιχνίδι της καθημερινής πολιτι-
κής πάλης, τον παραμικρό κίνδυνο για την μαρξιστική
θεωρία καί τίς αρχές της σοσιαλιστικής δημοκρατίας πού
ήδη βγάλαν ρίζες στη Γαλλία. Δεν υπάρχει καλλίτερο
σχολείο για τη σοσιαλιστική δημοκρατία από την μεγάλη
καί ζωντανή ταξική πάλη απελευθερωμένη από αφηρημέ-
να σχήματα. Ή ματεριαλιστική ιστορική αντίληψη δεν
μας επιτρέπει να πιστεύουμε στην ανάπτυξη ενός ζωντα-
νού λαϊκοί) κινήματος, μέσα από αφηρημένες φόρμες,
αλλά αντίθετα δτι πάνω στην υλική βάση μιας μεγάλης καί
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δυνατής ταξικής πάλης πού θα αγκαλιάζει όλο το προλε-
ταριάτο, θα γεννηθεί μια καθαρή αντίληψη της θεωρίας
καί των αρχών της.

Ή απάντηση στη δεύτερη ερώτηση, δηλαδή ή
συμμετοχή των σοσιαλιστών στην αστική κυβέρνηση,
εξαρτάται από τον τρόπον πού καταλαβαίνουμε αυτή τη
συμμετοχή — είτε σαν μια συνειθισμένη μορφή σοσιαλι-
στικής πάλης, όπως καί ή συμμετοχή στα εκλογικά
σώματα — είτε σαν ένα έκτακτο μέσο σε μια έκτακτη
στιγμή της ζωής του κράτους. Μας φαίνεται ότι ό πολίτης
ΙαιίΓέδ στο άρθρο του «"Ας οργανωθούμε» — Ρείΐΐε
Κ.έριιβ1ίςιιε της 17ης Ιούλη — τοποθετήθηκε μ' αυτή την
τελευταία άποψη. Εκεί θέτει το ζήτημα καθαρά καί
ευδιάκριτα: «Μπορεί ένας σοσιαλιστής σε μια περίοδο
κρίσης καί για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα να
απαντήσει ευνοϊκά στην πρόσκληση των αστικών κομά-
των καί να συνεταιρισθεΐ μ' αυτά για μια κυβερνητική
πράξη;» Λέει στη συνέχεια, αναφερόμενος σ' ένα άρθρο
μας πού δημοσιεύθηκε στην 1,είρζϊ§εΓ νο1κ5ζείΐυη§ — 6
Ιουλίου — * πού σ' αυτό εμείς, επίσης, δεν αναγνωρίζαμε
σαν παραδεκτό γεγονός την είσοδο ενός σοσιαλιστή στην
κυβέρνηση παρά στίς απόλυτα έκτακτες περιπτώσεις,
αλλά αμφιβάλαμε δτι τέτοια ήταν ή περίπτωση πού
παρουσιάζονταν εκείνη τη στιγμή στη Γαλλία: «Εδώ
πρόκειται για την διαπίστωση ενός γεγονότος» (καί όχι
για μια αρχή). "Αν βάζουμε το ζήτημα με τέτοιο τρόπο, αν
το θεωρούμε ένα αυστηρά καθωρισμένο έργο, τότε θάταν
πράγματι στενοκέφαλος δογματισμός να αντιπαρατάξουμε
ένα κατηγορηματικό όχι στίς απαιτήσεις της στιγμής καί
στη συνθετότητα της κατάστασης.

* Αυτό το άρθρο βρίσκεται στη σελίδα με τον τίτλο «"Ενα ζήτημα
πκής». (Σ.Ε.).
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Τότε, στην περίπτωση Μϊ11εΓ&ηα!, το ζήτημα ήταν να
μάθουμε αν ή δοσμένη κατάσταση στη Γαλλία έκανε
πράγματι απαραίτητη την είσοδο ενός σοσιαλιστή στο
υπουργείο. Εδώ δεν μπορούμε να αναλύσουμε τίς συνθή-
κες του γεγονότος πού μόνο οί Γάλλοι σύντροφοι μπορούν
να κρίνουν. 'Αλλά στο μέτρο πού επιτρέπεται σ' ένα
πρόσωπο, άπ' έξω, νάχει μια γνώμη, μας φαίνεται ή'δη δτι
ή έλλειψη ενός πρωταρχικού ορού, δηλαδή ένα δυνατό καί
ενωμένο κόμα πού μόνο αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει
ένα τέτοιο επικίνδυνο πειραματισμό, κάνει ώστε να
φαίνεται αυτός ό πειραματισμός απαράδεκτος. 'Αλλά σ'
ένα μετέπειτα άρθρο, ό .ΐΗΐΐΓέδ φαίνεται να θέτει το ζήτημα
κάπως διαφορετικά. Στό άρθρο «Σοσιαλιστική μέθοδος»
— Ρείϊί Κέριιβίίςυε, 3 Αυγούστου — φαίνεται να βάζει τη
δραστηριότητα των σοσιαλιστών μέσα στην αστική κυ-
βέρνηση στο ίδιο επίπεδο με τη δραστηριότητα τους στη
Βουλή, στο δημοτικό συμβούλιο, κ.τ.λ.: «Αυτό πού είναι
αλήθεια, λέει, είναι δτι σήμερα ό σοσιαλισμός είναι
αρκετά δυνατός ώστε να εισέρχεται σ' όλους τους θεσμούς
καί να καταλαμβάνει δλες τίς εξουσίες χωρίς να απορρο-
φάται από την αστική κοινωνία.»

Μ' αυτό * 1 παραδεχόμαστε κατ' αρχήν την είσοδο
στην Κυβέρνηση σαν ένα από τα πολυάριθμα μέσα της
σοσιαλιστικής δράσης, αλλά αυτό δεν εναρμονίζεται με
τον βασικό χαρακτήρα του σοσιαλισμού. Οί απόψεις πού
κατά τη γνώμη μας πρέπει να χρησιμεύσουν για οδηγός,
τίς αναπτύξαμε στο άρθρο της 6ης Ιούλη πού αναφέραμε
πιο πάνω καί δεν μπορούμε εδώ ν' αναφερθούμε παρά στα
πιο βασικά σημεία.

Ή μόνη μέθοδο πού με τη βοήθεια της μπορούμε να
φτάσουμε στην πραγματοποίηση του σοσιαλισμού είναι ή

** Ή Κόκα θέλει να πει με το «μ' αυτό»: αν ακολουθούσαμε την μέθοδο του

(Σ.Ε.)
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ταξική πάλη. Μπορούμε καί οφείλουμε να μπαίνουμε σ'
όλους τους θεσμούς της αστικής κοινωνίας καί να μεταχει-
ριζόμαστε όλα τα γεγονότα πού < διεξάγονται εκεί καί πού
επιτρέπουν την διεκπεραίωση της ταξικής πάλης. Άπ'
αυτή την άποψη ή συμμετοχή στην υπόθεση ΟΓενίϊΐδ
επιβλήθηκε στους σοσιαλιστές από εδρπΐ άε οοπδείΛΉ-
ΐΐοη. Άλλα ακριβώς άπ' αυτή την άποψη ή συμμετοχή
στην αστική εξουσία άντεδείκνυται, γιατί ή ίδια ή φύση
της αστικής κυβέρνησης αποκλείει τη δυνατότητα της
σοσιαλιστικής ταξικής πάλης.

Δεν φοβόμαστε για λογαριασμό των σοσιαλιστών
τους κινδύνους καί τίς δυσκολίες της υπουργικής δραστη-
ριότητας: οφείλουμε να μην υποχωρούμε μπροστά σ'
οποιοδήποτε κίνδυνο κι' οποιαδήποτε δυσκολία κι' αν
παρουσιάζει το πόστο πού μας τοποθέτησαν τα συμφέ-
ροντα του προλεταριάτου. Άλλα το υπουργείο δεν είναι,
κατά γενικό τρόπο, το πεδίο δράσης του κόμματος της
ταξικής προλεταριακής πάλης. Ό χαρακτήρας μιας αστι-
κής κυβέρνησης δεν καθορίζεται από τον προσωπικό
χαρακτήρα των μελών της, αλλά από την οργανική
λειτουργία της μέσα στην αστική κοινωνία.

Ή κυβέρνηση του σύγχρονου κράτους είναι βασικά
μια οργάνωση ταξικής κυριαρχίας καί ή κανονική της
λειτουργία είναι μια από τίς συνθήκες ύπαρξης του
ταξικού κράτους. Με την είσοδο ενός σοσιαλιστή στην
κυβέρνηση, ή ταξική κυριαρχία εξακολουθεί να υπάρχει,
ή αστική κυβέρνηση δεν μετατρέπεται σε σοσιαλιστική
κυβέρνηση, αλλά ό σοσιαλιστής μετατρέπεται σε αστό
υπουργό. Οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πού ένας υπουρ-
γός φίλος των εργατών μπορεί να πραγματοποιήσει δεν
έχουν, από μόνες τους, τίποτα το σοσιαλιστικό, δεν είναι
σοσιαλιστικές παρά σαν αποτέλεσμα της ταξικής πάλης.
"Ομως όταν οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις προέρχονται
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από ένα υπουργό δεν μπορούν νάχουν τον προλεταριακό
ταξικό χαρακτήρα, αλλά μόνον τον αστικό ταξικό χαρα-
κτήρα, γιατί ό υπουργός, από το πόστο πού κατέχει, τίς
συνδέει με δική του ευθύνη με όλες τίς άλλες λειτουργίες
της αστικής κυβέρνησης, μιλιταρισμό κ.τ.λ. Ενώ στη
Βουλή, στο δημοτικό συμβούλιο, πετυχαίνουμε χρήσιμες
μεταρρυθμίσεις μαχόμενοι την αστική κυβέρνηση, στην
περίπτωση πού κατέχουμε ένα υπουργικό πόστο, κάνουμε
τίς ίδιες μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας το αστικό κρά-
τος. Επομένως, ή ε'ίσοδος σοσιαλιστών σε αστική κυβέρ-
νηση δεν είναι, όπως πιστεύουν, μια μερική κατάκτηση
του αστικού κράτους από τους σοσιαλιστές, αλλά μια
μερική κατάκτηση του σοσιαλιστικού κόμματος από το
αστικό κράτος.

άε Ια ριιίηζαίηε, 1899 η° 11, σελίδα 77-82
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Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ι

Οί ιστορικές φάρσες όπως καί όλα τα άσχημα θεατρι-
κά έργα, παρουσιάζουν την ιδιομορφία ότι στίς περισσό-
τερες περιπτώσεις ό θεατής δεν καταλαβαίνει πότε ή
δράση βρίσκεται στο τέλος της. Ενώ ή κοινή γνώμη είναι
στραμμένη, με τεντωμένα τα νεΰρα, προς τη Γαλλία καί
περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ή τελευ-
ταία πράξη της φάρσας της σοσιαλιστικής ύπουργοποίη-
σης έχει στη πραγματικότητα τελειώσει, χωρίς το κοινό
να το πάρει είδηση. Μάταια συνεχίζουν να έχουν καρφω-
μένα τα μάτια τους στη χώρα της «μεγάλης εμπειρίας» καί
μάταια περιμένουν. Ή δράση έσβυσε, οί ρόλοι παίχτη-
καν, καί οί λάμπες σβύνοντας, αρχίζουν να αναδύουν μια
άσχημη μυρουδιά στη σάλα του θεάτρου. Λέγοντας δλα
αυτά δεν θέλουμε να προφητέψουμε τη προσεχή πτώση
της κυβέρνησης Υ/ίΐΜεοκ-ΙΙοιίδδείΐιι*. Κατά τη γνώμη μας,
πρέπει κανείς να πάσχει άπ' αυτή τη περίφημη «κοινο-
βουλευτική ηλιθιότητα», για να προσδιορίζει χρονολογί-

* Πραγματικά ή κυβέρνηση έπεσε στη 28 του Μάη 1902, δηλαδή λίγες μέρες
αργότερα (Σ.Μ.)
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ες, πολιτικών καί ιστορικών γεγονότων μιας χώρας,
στηριζόμενος σε γεγονότα τόσο άσχετα όπως οί υπουργι-
κές κοινοβουλευτικές αλλαγές. Θέλουμε μόνο να ποϋμε
δτι ή εσώτερη λογική εξέλιξη της Ιδιόμορφης κατάστασης,
πού δημιουργήθηκε στη πολιτική ζωή της Γαλλίας καί
ιδιαίτερα στο γαλλικό σοσιαλισμό, με την είσοδο ενός
σοσιαλιστή στη κυβέρνηση, έχει ήδη τελειώσει, άφοΰ
γέννησε όλες τίς συνέπειες πού οφείλε να γεννήσει, καί από
τώρα καί μπρος δεν έχουμε να περιμένουμε κανένα νέο
έπεισόδειο της κρίσης, αλλά αποκλειστικά καί μόνο τη
μηχανική εξέλιξη των σημερινών περιστάσεων.

Στήν ανάλυση πού προηγήθηκε για την πολιτική του
γαλλικού υπουργείου, δείξαμε σαν πιο χτυπητό χαραχτη-
ριστικό αυτής της αξιοσημείωτης διπρόσωπης πολιτικής,
τίς χειροπιαστές παραχωρήσεις προς τη δεξιά καί τίς
φαινομενικές παραχωρήσεις προς την αριστερά. Από
τότε ή κατάσταση καί μαζί μ' αυτή, ή πολιτική του
υπουργείου δεν αλλάξανε. Ή αιτία της διπρόσωπης
πολιτικής της κυβέρνησης \ν&1άεοκ-Κοιΐδ8€&ιι, ήταν άπ'
τη μια μεριά ή έλλειψη μιας στέρεας βάσης στους κόλ-
πους της βουλής για μια πραγματική πολιτική δημοκρατι-
κών μεταρυθμίσεων. ' Η ριζοσπαστική σοσιαλιστική πλει-
οψηφία, της κυβέρνησης αποτελούμενη από ετερόκλιτα
στοιχεία, αποδείχτηκε δισταχτική σ' δλα τα σπουδαία
ζητήματα, έτοιμη να παραδίδεται κάθε στιγμή στην αντί-
δραση καί αποφασισμένη να μην προχωρήσει πιο μακρυά
απ' δτι ήταν αναγκαίο για μια επιφανειακή άμβλυνση των
κοινωνικών καί πολιτικών ανταγωνισμών πού έφερνε ή
κρίση. Άπ' την άλλη μεριά, το υπουργείο εξαρτιόνταν
άπ' την αρχή, από την υποστήριξη των σοσιαλιστών στη
Βουλή. Αυτή ή κατάσταση πραγμάτων υποχρέωσε τη
κυβέρνηση να κάνει φαινομενικές υποχωρήσεις στο αρχι-
κό της πρόγραμμα, καί να προχωρήσει σε φαινομενικές
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δημοκρατικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Εξαρτιόν-
ταν έτσι άπ' τους σοσιαλιστές να προσδιορίσουν τη
μελλοντική πορεία των πραγμάτων. Μπορούσαν καταγγέ-
λοντας ανελέητα τη διπροσωπία της κυβερνητικής «δημο-
κρατικής» πολιτικής κριτικάροντας την αλύπητα με μια
πεισματώδικη αντιπολίτευση, είτε να προκαλέσουν τη
πτώση της κυβέρνησης, ή τουλάχιστον να την υποχρεώ-
σουν για ένα διάστημα να κάνει σοβαρώτερες προοδευ-
τικές μεταρρυθμίσεις.

Δεδομένου όμως, δτι στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία στη Βουλή, οί σοσιαλιστές, δεσμευμένοι από τη
παρουσία του ΜίΙΙεΓ&ηα! στη κυβέρνηση, άκολουθόντας
έναν διαμετρικά αντίθετο δρόμο, αναγκάστηκαν να τους
ξεφύγει ή κατάσταση άπ' τα χέρια τους. Υπερασπίζον-
τας τη κυβερνητική πολιτική στην Ρείίΐε Κερυοίϊςυε,
ψηφίζοντας στη Βουλή χωρίς κριτική οποιαδήποτε διάτα-
ξη καί οποιοδήποτε σχέδιο νόμου, στιγματίζοντας τίς
σοσιαλιστικές αρχές, πνίγοντας την κοινοβουλευτική
ερευνά για τίς αποικίες δίνοντας αμνηστία στους αξιω-
ματικούς υπόλογους για την υπόθεση ϋΓεγίιΐ5, περιορίζον-
τας το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι με τον λεγόμενο
νόμο για τίς Ενώσεις, κοντολογής ψηφίζοντας οποιαδή-
ποτε Ιδέα της Κυβέρνησης κάθε φορά πού αυτή έβαζε ζή-
τημα εμπιστοσύνης, οί σοσιαλιστές άφησαν ολότελα ανε-
ξέλεγκτη τη κυβέρνηση απέναντι τους, χωρίς αύτη να τους
λογαριάζει. Με τη στάση τους άποδείξανε δτι μένουν
προσκολλημένοι στη κυβέρνηση με οποιοδήποτε τίμημα
καί κάτω απ ' όλες τίς περιστάσεις. "Ετσι ή κυβέρνηση
χωρίς να φοβάται τίποτα, έφτασε μέχρι καί να εγκατα-
λείψει ακόμα καί τίς φαινομενικές παραχωρήσεις προς τους
σοσιαλιστές καί ριζοσπάστες της αριστεράς. ' Η σημερινή
κοινοβουλευτική συνέλευση, μας δείχνει τη νεώτερη
φάση της πολιτικής της κυβέρνησης:Ή διπροσωπία πού
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ήταν το κύριο χαραχτηριστικό των συνεδριάσεων της
προηγούμενης βουλής, παραχώρησε τη θέση της σ' όλους
τους τομείς σε μνά πολιτική πού στο σύνολο της, είναι
ολότελα απαλλαγμένη από διφορούμενα.

Στό τομέα της πάλης, ενάντια στίς καταχρήσεις του
μιλιταρισμού, βλέπουμε δτι οί υποσχέσεις της κυβέρνη-
σης, σύμφωνα με τίς όποιες θα έπαιρνε σειρά μέτρων
περιορισμού των επεμβάσεων των στρατιωτικών ηγετών,
δχι μόνο αθετούνται, αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Παρό-
μοια, αθετούνται οί υποσχέσεις της κυβέρνησης σύμφωνα
με τίς όποιες θα ενισχύονταν το σύστημα της λαϊκής
πολιτοφυλακής.

Ό σοσιαλιστής δήμαρχος της Βούιζε, ό ΥαίΠαικΙεΙ,
καταδιώχτηκε γιατί σ' ένα λόγο του στη δημαρχία, υπεν-
θύμιζε τίς αρχές του ανθρωπισμού, της αδελφότητας, καί
προέτρεπε τους πολίτες να μη ρίχνουν με τα δπλα στη
μάνα τους καί στο πατέρα τους. Ό καθηγητής του
Λυκείου, Χερβέ, καταδιώχτηκε εξ αιτίας της συνεργασίας
του με μια άντιμιλιταριστική εφημερίδα. Ό καθηγητής
ίαρΐςιιε στο Παρίσι απολύθηκε επειδή εκδήλωσε τη
συμπάθεια του για δναν καταδιωχθέντα συνάδελφο του.
Δικαστικές διώξεις έγιναν ενάντια στίς εφημερίδες: ίε
Ρίου ρϊοιι, <3ε Γ Υουηε, ίε Ότ&τε&ν Γου§ε, ίε ΟΓΟΪΙ άυ
ρευρίε, ίε ΡΓ&πιβε3υ, για σοσιαλιστική προπαγάνδα καί
προπαγάνδα του συστήματος της πολιτοφυλακής. Ταυτό-
χρονα όμως άλλοι καθηγητές ανωτάτων σχολών, στη
Λυών, στη Τουλούζη, όπως καί παπάδες πού εργάζονται σε
δημόσιες υπηρεσίες, δπως ό Άρχιδιάκος της Κεΐπικ,
αφήνονται ανενόχλητοι να διεξάγουν μια αντιδημοκρατι-
κή φρενιασμένη προπαγάνδα καί το υπουργείο δεν πήρε
μέτρα ούτε καν στα δημόσια σχολεία οπού στο Λύκειο
Αΐεχ για παράδειγμα υποχρεώνουν τα παιδιά να κάνουν
προσευχές για την αποτυχία των κυβερνητικών σχεδίων.
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Στόν τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μπορεί κανείς
να βγάλει συμπεράσματα για το πνεϋμα πού επικρατεί στη
ριζοσπαστική — σοσιαλιστική κυβέρνηση από το γεγο-
νός δτι αύτη οργάνωσε την εκστρατεία στρατευμάτων στη
Κίνα. ' Εν αγνοία της Βουλής, έστειλε στρατεύματα στην
Τουρκία όπου ό πολεμικός γαλλικός στόλος μεσολάβησε
με πρόσχημα μια προκυμαία του Βόσπορου, αλλά στην
πραγματικότητα δεν επρόκειτο παρά για μέτρα αναγκαστι-
κής είσπραξης των χρεών της Τουρκίας προς στίς Τράπε-
ζες ίοΓ&ηάο καί Τιιοΐηϊ, τέλος μπορούμε ν' αναφέρουμε
την υποδοχή πού έγινε στο Τσάρο, πράγμα πού δεν έχει
προηγούμενο στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία, σαν
προσκύνημα μιας δημοκρατίας μπροστά στον απολυταρχι-

σμό*. Στόν τομέα των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων δεν
έγινε τίποτε άλλο έξω από μια ασθενική μείωση της μέρας
εργασίας των ανθρακωρύχων, πού τελεί πάντα κάτω
απ' την έγκριση της Γερουσίας έτσι πού να καταργηθή σε
πρώτη ευκαιρία.' Η σημερινή εθνοσυνέλευση έδειξε καί
ένα άλλο χαραχτηριστικό της κυβέρνησης: την ανοιχτή
απόρριψη του σχεδίου πού σχετίζονταν με την νόμιμη
εισαγωγή της μέρας των 10 ωρών για τους εργάτες καί
υπαλλήλους των σιδηροδρόμων πού ήρθε για εκριση στίς
14 Νοέμβρη στη Βουλή, για τρίτη φορά από το 1880.

Στίς διάφορες διατάξεις των μεταρρυθμιστικών νόμων
του υπουργού Εμπορίου, βλέπουμε το τελευταίο εξάμηνο
να προστίθενται μια σειρά από άδειες για τα αφεντικά να
παρατείνουν την μέρα εργασίας πέρα από τη νόμιμη
διάρκεια της (όπως συμβαίνει με τους εργάτες ζαχαρο-
στείων).

Αυτό όμως πού αποτελεί την κορωνίδα της «κοινωνι-
κής μεταρρύθμισης» του ΜίΠεΓ&ηά, είναι το δικαίωμα

* Τό νησί της Μυτιλήνης κατελήφθη προσωρινώς το Νοέμβρη 1901 από το
γαλλικό στόλο — Ό Τσάρος ϊκανε επίσημη επίσκεψη το Σεπτέμβρη του 1901.
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απόρριψης άπ' όλα τα πρωτοδικεία των καταγγελιών των
επιθεωρητών εργασίας σ' δτι άφορα το σύστημα με
τέσσερις βάρδιες των ενηλίκων εργατών. "Ετσι ό περί-
φημος νόμος για τη μέρα των δέκα ωρών γίνεται διάτρυ-
τος, χάνει τη σημασία του καί μοιάζει με άδειο καρτοϋτσο.
Άλλα εκεί πού φάνηκε το κεντρικό σημείο της κοινοβου-
λευτικής εθνοσυνέλευσης καί ό αποφασιστικός παράγον-
τας της κατάστασης από κάθε άποψη, είναι ή στάση της
κυβέρνησης όταν ψηφίζονταν το δάνειο στη Κίνα.

Ό πρωταρχικός σκοπός της «δημοκρατικής άμυνας»
της κυβέρνησης \να1άεοκ-Κ3ΐΐ88Ρ&ιι ήταν, όπως ισχυρίζον-
ταν, ό αγώνας ενάντια στο κλήρο. "Ολη ή καμπάνια για τον
θΓογίιΐ8, όλη ή κρίση εδώ καί τρία χρόνια περιστρέφονταν
γύρω άπ' την ατιμία καί τους άτιμους παπάδες καί
συμμάχους τους.

Λίγο αργότερα, βγήκε ό περίφημος νόμος περί ενώ-
σεων — νόμος πού έδινε φανταστικά χτυπήματα στο
κλήρο καί πολύ πραγματικά στίς εργατικές ενώσεις — πού
εμελε να υπηρετήσει αυτό τον αγώνα. Αυτή ή διπρόσωπη
ταχτική συνωδεύτηκε από ένα πολύ πραγματικό δώρο
στην Εκκλησία. Της δόθηκαν πάνω-κάτω 50 έκατομ.
φράγκα για να «αποζημιωθεί» για τίς αποστολές καθολικών
στην Κίνα, καί για τίς απώλειες πού είχαν στο τελευταίο
πόλεμο, δώρο πού αυτή τη φορά δεν ήταν καμουφλαρισμέ-
νο με μια παρόμοια χειρονομία στη δημοκρατία. Καί για
να ύποκλιθή ακόμα περισσότερο μπροστά στο παπαδαριό,
ό πρόεδρος εκφώνησε προς τιμήν τους έναν ακόμα
λαμπρό λόγο στη Βουλή στη 18 του Νοέμβρη.

' Η Ρΐ§3Γθ έγραψε με ευκαιρία αυτόν τον λόγο στίς 20
του Νοέμβρη:

« Ό κύριος \ν3ΐά«:κ-Κο 1155630 εκφώνησε χθες έναν
λόγο πού θα θέλαμε να τον βλέπαμε τοιχοκολημένο στους
τοίχους όλων των γαλλικών δημαρχείων. Ή συντηρητι-
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κή Γαλλία έχει μια νέα ελπίδα. ΟΙ επαναστάτες, οί
απάτριδες, οί πράχτορες του εθνικού χωρισμού καί της
κοινωνικής καταστροφής βρήκαν έναν εχθρό εκεί οπού
περίμεναν να βρουν ένα σύμμαχο».
Καί ή ΕοΗο άε Ραπβ:
« Ό \ν3ΐα'εοκ-Κοιΐ5δεΒυ κατανόησε τον ιστορικό ρόλο
του καθολικισμού, αναγνώρισε το δικαίωμα της αναγνώ-
ρισης των υπηρεσιών πού πρόσφερε στίς αποστολές πού
προηγούνται της βιομηχανικής καί εμπορικής διείσδυ-
σης, υποστήριξε δτι οί αληθινές παραδόσεις της Γαλλίας
διατηρήθηκαν με την εξουσία της εκκλησίας, με την εξά-
πλωση της στίς αποικίες καί στα προτεκτοράτα, καί όταν
πρόκειται για εθνικά συμφέροντα δεν μπορούμε να ύπνω-
τιζώμαστε από ψιλονοικίες, καί να ξεχνάμε δτι ή γαλλική
δημοκρατία μέλλει να παίζει τον ευγενή της ρόλο στη
παγκόσμια ισορροπία. τΗταν τόσο πειστικός πού μια φω-
νή ακούστηκε όταν μίλαγε: Είναι ό πιο καθαρόαιμος εθνι-
κιστής!».

Τέλος, ό «άρχιεχθρός» Μεΐΐπε έγραφε στη Κερυοίϊςυε

του:
« Ή θεωρία πού εκτέθηκε τόσο έξοχα από τον κ. Κϊοοΐ,
πού σχετίζεται με την προστασία των καθολικών στην
Ανατολή, δεν έχασε τίποτα απ' τη δύναμη της όταν
ακούστηκε απ' το στόμα του κ. λΥαΙοΙεςκ-ΚοιίδδεΗυ.

Καί ακόμα ό πρόεδρος του συμβουλίου υπογράμμισε επί-
μονα τίς μεγάλες υπηρεσίες πού πρόσφεραν οί καθολικές
αποστολές στην Κίνα, καί εξέφρασε πολύ θερμά τίς ευ-
χαριστίες του. Καί απόφυγε να απαντήσει στην εϋγλωτη
παρατήρηση πού βρίσκονταν στα χείλια όλων μας: αν
αυτές οί αποστολές ήταν τόσο χρήσιμες για τη χώρα μας,
γιατί τίς ανταμείψαμε τόσο άσχημα, διαλύοντας τίς οργα-
νώσεις στίς όποιες άνήκανε;»
' Η στροφή της κυβέρνησης προς μια ανοιχτή εθνικι-

στική πολιτική σ' ότι άφορα το ζήτημα των κινέζικων
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δανείων, δημιούργησε στη δεξιά μια ιδιόμορφη κατάστα-
ση. Από την αρχή, ή κυβέρνηση \να1άεοκ-Κοιΐδδεαυ
μπήκε στο προσκήνιο σαν ένα φόβητρο των εθνικιστών
καί των οπαδών του Μεΐϊηε καί σαν τέτοιο υποστηρίχτηκε
από τους οπαδούς του καί «σώθηκε» από την άμεση πτώση.
Γιατί δλη ή κοινοβουλευτική πολιτική της δεξιάς στη
προηγούμενη Βουλή είχε για στόχο τη πτώση της κυβέρ-
νησης καί γΓ αυτό έκανε κάθε είδους κομπίνες. Από δω
καί πέρα όμως, μετά τη στροφή της κυβερνητικής πολιτι-
κής προς τον εθνικισμό, οί «καθαροίεχθροί» της Δημοκρα-
τίας αναγκάστηκαν να υποστηρίξουν το υπουργείο, δίνον-
τας του ψήφο εμπιστοσύνης. ' Η σπουδαιότερη ημερομη-
νία του τελευταίου τριμήνου — ή ψήφιση του Κινέζικου
δανείου — οδήγησε τους εθνικιστές στο κυβερνητικό
στρατόπεδο.

Αυτό το τελευταίο γεγονός δεν έφερε τίποτα το νέο.
Από την αρχή ή πολιτική της κυβέρνησης \να!(1ε€κ-
Κοιίδδεαυ ήταν, στην ουσία της όμοια με τη πολιτική του
Μεΐίηε κάνοντας έτσι έναν αληθινά αθέμιτο πολιτικό
ανταγωνισμό στην ομάδα του Μεΐίηε. Παρ' δλα αυτά στη
βουλή οί κυβερνητικές μανούβρες βιτρίνας ενάντια στο
στρατό καί στο κλήρο, κάνανε τους οπαδούς να κρύψουν
τη ζήλεια τους, πίσω από μια εχθρότητα αρχών. Προσωρι-
νά, αφοπλίστηκαν καί υποχρεώθηκαν να ομολογήσουν
ανοιχτά, δτι αυτό πού τους ενώνει με τη κυβέρνηση είναι
οί αρχές της πολιτικής της, ενώ αυτό πού τους χωρίζει
είναι απλώς δτι δεν διαθέτουν χαρτοφυλάκεια.

Ή άρνηση της κυβέρνησης να υποστηρίξει τίς
άντιεθνικιστικές εκδηλώσεις, προξένησε μια κάποια δι-
καιολογημένη άναμπουμπούλα στο στρατόπεδο της αντί-
δρασης. Οί αντιδραστικοί έπρεπε τώρα να υποστηρίξουν
την «ριζοσπαστικο-σοσιαλιστική» κυβέρνηση ή έπρεπε να
συνεχίσουν να την καταπολεμούν; "Επρεπε να θέσουν τίς
αρχές πάνω άπ' τα χαρτοφυλάκεια ή έπρεπε να θέσουν τα
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υπουργικά χαρτοφυλάκεια πάνω άπ' τίς αρχές; Οι διενέ-
ξεις πού ξέσπασαν σ' αυτό το ζήτημα ταχτικής στο
στρατόπεδο της δεξιάς αποτελούσαν τη πιστή αντανάκλα-
ση των αγώνων πού γινόντουσαν στο στρατόπεδο των
σοσιαλιστών. "Αν ό .ΙαιαΓέδ, πιστός στο ρόλο του, καί
αντίθετα με τίς σοσιαλιστικές αρχές, εξόρκιζε τους σοσια-
λιστές να στηρίζουν τυφλά τη κυβέρνηση, ακόμα καί
στην περίπτωση του Κινέζικου δανείου, κΓ αυτό δεν
γινότανε «χωρίς κόπο», από τη μεριά της δεξιάς, ή
μοναρχική εφημερίδα ίε Ο^υΐοϊδ, επιφορτίσθηκε με τον
αντίστοιχο ρόλο στο στρατόπεδο της αντίδρασης. Δανει-
ζόμενη ακόμα καί το υφός του 3&ιΐΓέδ, καλούσε στίς 28
του Νοέμβρη, μ' αυτά τα λόγια, τα στρώματα της
αντίδρασης σ' έναν θαραλέο αγώνα ενάντια στη κυβέρνη-
ση ακόμα κι' αν οί αρχές τους θα θυσιάζονταν:

«Να προχωρήσουμε χωρίς δισταγμό ενάντια στη
κυβέρνηση καί αν ή προσπάθεια μας στεφθή με επιτυχία
θα μπορέσουμε να παρουσιαστούμε στους οπαδούς μας, με
το κεφάλι ψηλά καί ήσυχη τη καρδιά. Κι αν μας
κατηγορήσουν ότι καταπατήσαμε τίς αρχές μας, καθένας
από μας θα απαντήσει σαν τον στρατηγό ΗυπιοεΠ:: Κρίνω
δτι αυτή τη μέρα έσωσα την πατρίδα».

"Ετσι διαπιστωνότανε επίσημα δτι αν οί εθνικιστές
περνάνε θέση ενάντια στην «ριζοσπαστικοσοσιαλιστική»
κυβέρνηση, αυτό το κάνανε εις βάρος των αρχών τους καί
μόνο σαν μια κοινοβουλευτική προσποίηση.

Από τη μεριά των σοσιαλιστών ή κατάσταση απλο-
ποιήθηκε κατά τον 'ίδιο τρόπο, δηλώνοντας δτι οί σοσια-
λιστές θα βοηθήσουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Στή
προηγούμενη φάση της, ό ρόλος των σοσιαλιστών ήταν να
παρουσιάζουν τίς φαινομενικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρ-
νησης σαν πραγματικές καί να υποστηρίζουν την πολιτική
της. Άλλα από τότε πού ή κυβέρνηση ξεσκεπάστηκι:

Ι6(.

βγάζοντας το πέπλο της, από τότε πού ή πολιτική της
κυβέρνησης υποστηρίχθηκε από τους αντιδραστικούς, δεν
μένει τίποτε άλλο για τους πιστούς στη κυβέρνηση
σοσιαλιστές, από το να συνεχίζουν να την υποστηρίζουν
οποιαδήποτε κι' αν είναι ή πολιτική τους.

Αυτή ή κατάσταση πραγμάτων δημιούργησε μια
ολότελα ιδιόμορφη κατάσταση, αύτη της ύπαρξης δύο
«πλειοψηφιών», έτσι όπως ό δειπο^Ι το διαπίστωσε από την
έδρα της βουλής: Ή μια οπού υπερισχύουν οί σοσιαλι-
στές της πτέρυγας ^ιΐΓέδ καί πού εμφανίζεται κάθε φορά
πού πρέπει να σωθεί το υπουργείο, ή άλλη, αποτελούμενη
από αντιδραστικούς πού μπαίνουν στην αρένα δταν
πρόκειται για σπουδαία ζητήματα για να σώσουν την
πολιτική της κυβέρνησης. Ή Κεριιβίϊςιιε του Μεΐϊηε
έδωσε ένα κλασσικό χαραχτηρισμό της κατάστασης,
γράφοντας στίς 30 του Νοέμβρη:

« Ή κυβέρνηση \Υ&1ο!εοκ-Κοιΐδδε3ΐι δεν έχει στη πραγμα-
τικότητα μια πραγματική πλειοψηφία, εκτός αν πρόκειται για
καθαρά πολιτικά ζητήματα, ή δταν μπαίνει το υπέρτατο
ερώτημα: πρέπει να ανατραπεί ή κυβέρνηση; Δεν υπάρχει οΰτε
μια απ ' τίς αρχές της, χωνέψτε το καλά, οΰτεν μια πάνω στην
οποία να είναι σύμφωνη με την πλειοψηφία. Ή πλειοψηφία
αποτελείται από τόσο ετερογενή στοιχεία πού οί γνώμες είναι
διαμετρικά αντίθετες σ' όλα τα βασικά ζητήματα. Οί σοσια-
λιστές κρατούν την τύχη της κυβέρνησης στα χέρια τους. Παρ '
όλα αυτά, δ \ν3ΐάεοκ-Κοιΐδδε3ΐι δεν είναι σύμφωνος μαζί
τους, οΰτε στίς θρησκευτικές αρχές, οΰτε στίς πατριωτικές
κοινωνικές ή οικονομικές αρχές. "Εχει φίλους ή καλύτερα
κόλακες για ν' ασχολείται με δικά του ζητήματα κι έχει
ανάγκη τους εχθρούς του δταν ασχολείται με ζητήματα
της χώρας».

Αυτό δεν είναι καθόλου καινούργιο. "Ηδη σ' όλη την
προηγούμενη περίοδο δλη ή πολιτική του ΖαιίΓέδ είχε
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αναχθεί στη συστηματική υποστήριξη της κυβέρνησης.

Από τον καιρό της ψήφου πάνω στο σχέδιο αμνηστίας

της υπόθεσης ΟΓενίιΐδ καί μέχρι την υιοθέτηση του νόμου
πάνω στίς ενώσεις, οί υπουργοποιημένοι σοσιαλιστές,

προδίνοντας τίς ίδιες τους τίς πεποιθήσεις, κάθε φορά πού
αυτό ήταν αναγκαίο για την ύπαρξη της κυβέρνησης,
έδειξαν ότι κατά βάθος ή πολιτική τους δεν είχε άλλο

σκοπό από την διατήρηση του σημερινού υπουργείου.

Άλλα σήμερα αυτό το γεγονός φανερώθηκε μ' δλη του τη

μεγαλοπρέπεια. Μετά την εξαφάνιση της φαινομενικής

κυβερνητικής δημοκρατικότητας, μετά την εξαφάνιση της

φαινομενικής συνεργασίας με τους σοσιαλιστές, καί του
αύτολεγόμενου έργου των μεταρρυθμίσεων, ή πολιτική

έδειξε τη πραγματική της υπόσταση.

"Ετσι καθόλη τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου ή

κατάσταση στη Γαλλία αποσαφηνίστηκε καί απλοποιήθη-

κε από κάθε άποψη, ακολουθώντας τη λογική της εξέλιξη.
Ταυτόχρονα όμως μετασχηματίστηκε στο αντίθετο του

σημείου αφετηρίας της, όπως αυτό το γνωρίσαμε τρία
χρόνια πρίν. Το σημείο αφετηρίας της περιόδου Χν&ΐάεοκ-

Κοιΐ5δε3ΐι ήταν, όπως όλοι ξέρουμε, ένα μεγάλον πρόγραμ-
μα κοινωνικών καί δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων! Ή

υπεράσπιση καί ή εξυγίανση της Δημοκρατίας αιτιολο-

γούσανε το σχηματισμό της ριζοσπαστικής κυβέρνησης.

Με βάση αυτά τα επιχειρήματα, δικαιολογήσανε την

είσοδο ενός σοσιαλιστή στη κυβέρνηση, προσδιορίσανε
τη πολιτική της προσήλωσης στη κυβέρνηση πού ακο-

λουθούσανε στη βουλή, δικαιολογήσανε όλες τίς θυσίες

των δημοκρατικών αρχών. "Ηδη, στη δεύτερη φάση του

κυβερνητικού επεισοδίου, το έργο αυτό έγινε μια κούφια

φράση χωρίς σημασία. Άλλα σ' αυτή τη περίοδο, πήρε

ωστόσο μια τυπική μορφή. Σήμερα πού ή κυβέρνηση δεν

περιορίζεται μόνο να μη κάνει έργα, αλλά αρνιέται καί το
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λόγια, καί τα τελευταία ερείπια του προγράμματος της

«δημοκρατικής άμυνας» έγιναν καπνός, ή κυβέρνηση απο-

καλύπτεται ξαφνικά χωρίς κανένα πρόγραμμα.

Ό μεγάλος εκλογικός λόγος του προέδρου του

Υπουργικού Συμβουλίου στο δαίηΐ Εΐίεππε, στίς 12
Γενάρη, για τον όποιον τόσα ειπώθηκαν, υπήρξε μια
λαμπρή απόδειξη αύτοϋ του γεγονότος. Ό \ν&1ο!εοκ-

Κοιίδδε&ιι μίλησε για το παρελθόν, χωρίς να ξεχάσει να
αποδώσει στον εαυτό του πολλούς επαίνους, καί όλες τίς
επιτεύξεις της κυβέρνησης, δεν έκανε όμως τον παραμικρό

υπαινιγμό σ' ότι άφορα τους μελλοντικούς στόχους τίς

μελλοντικές δραστηριότητες.

Ούτε μια λέξη πάνω στη μεταρρύθμιση του στρατού,

πάνω στο χωρισμό της εκκλησίας άπ' το κράτος, πάνω

στίς κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, πάνω στη «δημοκρατική
άμυνα». Αυτή ή σιωπή του προέδρου τοΟ Υπουργικού

συμβουλίου, σ' ότι άφορα το μέλλον, προκάλεσε στη

Γαλλία μια γενική αμηχανία. Οί αστοί ριζοσπάστες, πιο
χαζοί άπ' όλους τους άλλους, ζητούσανε από την εφημε-

ρίδα ίε ΚΗ^ΙΟΗ!, να εκθέσουν τα άλλα μέλη της κυβέρ-

νησης το κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν αντιλαμβανόντου-
σαν ότι ή σιωπή του αρχηγού της κυβέρνησης σήμαινε ότι
ή ριζοσπαστική κυβέρνηση δεν είχε πια να παρουσιάσει
κανένα πολιτικό πρόγραμμα, καί δεν ενδιαφερότανε για
τίποτα άλλο από το να διατηρηθεί στην κυβέρνηση με

οποιαδήποτε πλειοψηφία καί με οποιοδήποτε πρόγραμμα.
Τη προηγούμενη περίοδο, ή φρασεολογία για το πρόγραμ-
μα ήταν αναγκαία για να εξαγοράσει την υποστήριξη των

αριστερών ριζοσπαστών σοσιαλιστών. Άλλα από τότε
πού ή υποστήριξη κατοχυρώθηκε, καί μάλιστα δωρεάν, με
την ευλογία των σοσιαλιστών ό «Μεΐίηε έχοντας πετύχει

ιιιηό πού χρειαζόταν μπορούσε τώρα να φύγει»*. ' Η φρασεο-

* Φράση παρμένη από ένα έργο του δοΗΠΙεί «το φιάσκο».
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λογία εγκαταλείφθηκε, καί το χαρτοφυλάκιο χωρίς λόγια
ήταν δ,τι απόμεινε από τη «δημοκρατική άμυνα».

Ό προγραμματικός λόγος, στον όποιο κανένα προ
γράμμα δεν εκτέθηκε, του προέδρου του Συμβουλίου στο
δαΐηΐ Εΐΐεηπε, υπήρξε ή επίσημη διαπίστωση του γεγονό-
τος δτι ή εποχή της κρίσης στη Γαλλία είχε τελειώσει.

Πέταξαν από πάνω τους τα υποκριτικά κοστούμια,
άλλαξαν τους τρόπους τους, σταμάτησαν τίς ανώφελες
κουβέντες, καί ξαναπήρανε τίς συνηθισμένες, παραδοσια-
κές μορφές της καθημερινής πραγματικότητας. Για να
κερδίσει στίς εκλογές τίς μάζες του προλεταριάτου καί
τους μικροαστούς, ό πρόεδρος του Υπουργικού Συμβου-
λίου, εκτοξεύει στο λόγο του αστραπές οργής ενάντια
στους εθνικιστές πού συνωμοτούν εναντίον του, ενάντια
σ' εκείνους τους εθνικιστές πού οί ίδιοι δέχονται δτι δεν
μπορούν να του κάνουν αντιπολίτευση παρά μόνο κατα-
πατώντας τίς αρχές τους. Σκηνοθετοΰν κάποιο υποκριτικό
φραγμό στα τάγματα των καθολικών, στίς ίδιες εκείνες
οργανώσεις πού οργάνωσαν τίς αποστολές στη Κίνα καί
στίς όποιες ή 'ίδια ή κυβέρνηση απέδωσε επίσημα τιμές
στη βουλή καί τίς ενίσχυσε γενναιόδωρα με 50 εκατομμύ-
ρια φράγκα, πού μπήκαν στίς τσέπες των οργανωτών. Κι'
έπειτα άπ' δλα αυτά, ό υπουργός εμπορίου κάνει πάλι
ταξείδια σ' δλη τη χώρα, για να θυμίσει στην εργατική
τάξη — δυο μήνες πρίν τίς εκλογές! — δτι συνεχίζει να
θεωρεί πάντοτε το σοσιαλιστικό κόμμα σαν «δικό» του.
Μα δλα αυτά δεν είναι υπερφυσικά φαινόμενα, αλλά τα
συνηθισμένα σκηνικά του εκλογικού θεάτρου της τρίτης
Δημοκρατίας για τη σκηνοθεσία των οποίων αμέτρητοι
υπουργοί όλων των χρωμάτων συνεργάστηκαν για να
εγκαταστήσουν αυτή τη στέρεα ρουτίνα.

Τί απόγινε ή «νέα μέθοδος» του υπουργικού σοσιαλι
σμοϋ στη διάρκεια αυτής της εξέλιξης; Είδαμε, δτι απ
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την αρχή κιόλας δεν αποτελούσε παρά τη παθητική
αντανάκλαση των κινήσεων πού γίνονταν στους κόλπους
του υπουργικού συμβουλίου.

Στή πρώτη φάση της εποχής του ΜΗΙεΓΗποΙ, σ' δλη τη
διάρκεια δεκαοχτώ μηνών προετοιμασίας του υπουργείου,
για τη δράση της δημοκρατικής άμυνας πού θα τ' άλλαζε
δλα, ή λεγόμενη νέα μέθοδος χρησίμευσε στο να αφυπνί-
σει, να συντηρήσει καί να ανυψώσει στον υπέρτατο βαθμό
τίς προσδοκίες καί τίς ελπίδες στην κυβερνητική πολιτι-
κή. Ήταν ή περίοδος των «υποσχέσεων», τόσο άπ' τη
πλευρά της κυβέρνησης δσο καί άπ' τη πλευρά των
σοσιαλιστών οπαδών της.

ΤΗρθε σε λίγο ή δεύτερη φάση, αυτή της πραγματο-
ποίησης των υποσχέσεων: ό νόμος για αμνηστία, ό νόμος
πάνω στίς ενώσεις, οί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις του
ΜίΠοΓαηά. Ή ακλόνητη πίστη πού έδειξαν οί σοσιαλι-
στές στη κυβέρνηση, υποχρέωσε τότε τη «νέα μέθοδο» να
πάρει στα σοβαρά τη καρικατούρα της «δημοκρατικής
άμυνας» για ένα αληθινό μεταρρυθμιστικό έργο, να άρνηθή
την αντιδραστική υπόσταση της καί να δυναμώσει αμέ-
τρητα τον επιφανειακά προοδευτικό χαραχτήρα της.

Σήμερα δμως ή κυβέρνηση, μη κρατώντας προσχήμα-
τα, πετά στα σκουπίδια δλο το πρόγραμμα της «δημοκρα-
τικής άμυνας». Μέσα σ' αυτές τίς περιστάσεις σε τί λοιπόν
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ή «νέα μέθοδος»;

Για να κάνει προς το βωμό της ύπουργοποίησης, το
τελευταίο βήμα στο δρόμο των αρνήσεων (των άρχων) καί
να βρή μια δικαιολογία καί μια νομιμοποίηση στην
απουσία του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό το πισω-
γύρισμα τους έρχεται βέβαια λίγο δύσκολο, δταν για τρία
ολόκληρα χρόνια, είχαν κάνει το «δημοκρατικό πρόγραμ-
μα» τον κεντρικό άξονα της Γαλλίας, της Γης, καί των
ουράνιων σωμάτων. Άλλα δεν πειράζει, γιατί στην
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υπηρεσία της ύπουργοποίησης — ή «νέα μέθοδος» έμαθε
καί συνήθισε να επιτελεί «όχι χωρίς κόπο» πολλά δύσκο-
λα πράγματα. "Ετσι λοιπόν τώρα ό .ΐΕΟΓεδ δηλώνει δτι ένα
κυβερνητικό πρόγραμμα είναι σήμερα ολότελα άχρηστο
αλλά καί αδύνατο!

Ή κυβέρνηση επιτέλεσε σε μεγάλο βαθμό το έργο
για το όποιο δημιουργήθηκε. Βέβαια δεν πέτυχε τον πρώτο
στόχο της «δημοκρατικής άμυνας», το πρώτο άρθρο του
ριζοσπαστικού προγράμματος: Χωρισμός της εκκλησίας
από το κράτος. Βέβαια δεν διάλυσε το σιχαμένο γάμο της
γαλλικής δημοκρατίας με τον ρωσικό τσαρισμό, αλλά
μάλλον έκανε το δεσμό στενώτερο. Βέβαια, στον τομέα
της εμπορικής πολιτικής, της ελευθερίας των ενώσεων καί
της ελευθερίας της συνείδησης, δεν τόλμησε να πειράξει
τη κληρονομιά του Μεΐΐηε, αλλά μήπως ή κυβέρνηση είχε
ύποσχεθή κάτι τέτοιο; Στό λόγο της τιμής του, ό ΙαιίΓεδ
δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα πού να έχει αθετηθεί, γι'
αυτό καί βρίσκει ότι είναι «πολύ εύκολο στη κυβέρνηση
να απαντήσει πώς αν δεν εφαρμόζει ακόμα το πρόγραμμα
της δημοκρατίας, ( ) είναι γιατί αντιμετωπίζει πρώτα
τους πιο έπιταχτικούς κινδύνους» (Ρείΐΐε Κέρυβίΐςιιε, 17
Γενάρη 1901).

Δεύτερον, σύμφωνα με τη «νέα μέθοδο» του .Ι&ιΐΓέδ,
ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, είναι σήμερα αδύνατον. Πώς
θέλετε, διερωτάται, να παρουσιάσει ή κυβέρνηση πρίν τίς
βουλευτικές εκλογές ένα πρόγραμμα πού θα ευχαριστήσει
τους μεν καί θα δυσαρεστήσει τους δε, ενώ πρόκειται πρίν
άπ' όλα για την ανάγκη συγκρότησης μιας πλειοψηφίας,
ακόμα κι' αν αυτή ή τελευταία θ' αποτελείται ακόμα κι'
από στίφη του ΒεΙζέουίΗ;

"Ετσι, όπως ακριβώς καί στη πράξη ή «νέα μέθοδος»,
μετάτρεπε τους εκπρόσωπους της στη βουλή, σε λιβανι-
στές της κυβέρνησης, έτσι ακριβώς καί στη «θεωρία» της,
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έκανε τους εκπροσώπους της να παίζουν το ρόλο τοΟ
λούστρου στίς μπότες της κυβέρνησης. Στήν αρχή, όταν ή
κυβέρνηση \ν3ΐ(1εεκ-Κονΐ85ε3ΐι είχε ανάγκη από μια φωνα-
κλάδικη ρεκλάμα, ή «νέα μέθοδος» μιλούσε για μια «νέα
εποχή», για μια «παγκόσμια ιστορική στροφή», για μία
«παγκόσμια ιστορική εποχή», καί χάλαγε το κόσμο
καθημερινά με τίς παραπειστικές της φράσεις. Αργότερα,
όταν ή κυβέρνηση λΥαΜεοκ-ΜΠΙεΓΗΓκΙ μπήκε στη περίοδο
του δραστήριου Τσαρλατανισμοϋ, δάνεισε με ζήλο το
χρώμα της στη ποίηση, στη φιλοσοφία, στη φυσική
ιστορία, καί τίς εικόνες της, στη σελήνη, στα λουλούδια,
στη τριανταφυλιά, στο θρόισμα του δάσους, για να κάνει
το άξιολύπητο έκτρωμα της χοντροειδοϋς αστικής κοινο-
βουλευτικής κωμωδίας, μια «ιστορική αυγή». ΤΗταν
ευχαριστημένη, αρκεί να την άφηναν να συμπληρώσει με
τη φαντασία της τη πεζή καί γκρίζα χυδαιότητα της
καθημερινής ζωής, με «πλατειούς ορίζοντες» καί να
δημαγωγεί με την ησυχία της.

Σήμερα όμως, ή κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ανάγκη
από ορίζοντες. Τους εξαφάνισε μια κι' έχει άλλες έγνοιες
στο κεφάλι της "αυτό πού τώρα την απασχολεί είναι οί
εκλογικές υποθέσεις. Εδώ ή «νέα μέθοδος», άπαντα με
μια «στοχαστική» ταπεινοφροσύνη: Τί πειράζει: Βλέπον-
τας τα πράγματα από πιο κοντά, για να ποϋμε την αλήθεια,
δεν έχουμε καί τόσο ανάγκη από «ορίζοντες», μάλιστα δεν
μπορούν να υπάρξουν ορίζοντες πρίν τίς εκλογές. Μετά τίς
εκλογές — όταν θα είμαστε καί πάλι στο σπίτι μας — όλα
θα γίνουν.

Παρ' όλα αυτά, «ή νέα μέθοδος», με την έκπληχτική
της ικανότητα προσαρμογής, δεν βρίσκεται παρά στο
τελευταίο στάδιο της εξέλιξης της, προσφέροντας τίς
π-.λευταΐες της υπηρεσίες στον ύπουργισμό καί στη
πραγματικότητα είχε εξαντλήσει όλες τίς εξυπηρετήσεις
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πού μπορούσε να προσφέρει καί είχε τερματήσει τη πολι-
τική της εξέλιξη. Σήμερα πια, δεν είχε να εκπληρώσει κανένα
σκοπό.

Δεν έχει πια προσδοκίες (γιατί «βλέποντας τα πράγ-
ματα στο σύνολο τους», δλα έχουν γίνει!);

Δεν δίνει υποσχέσεις (ποιος θα μπορούσε να υπο-
σχεθεί κάτι λίγο πρίν τίς εκλογές;). Δεν έχει πια διφορού-
μενα, (ή κυβερνητική πολιτική έχει γίνει πια διαβολικά
σαφής!) Ή «νέα μέθοδος» βρίσκεται στο τέλος της.

Κάπου-κάπου, είναι αλήθεια, επαναλαμβάνει τίς πο-
μπώδικες φράσεις των ωραίων καιρών της υπόθεσης
•ΟΓενίιΐδ: «"Ολη ή μάχη!» Καμιά φορά πάλι μιλά για ένα
βήμα μπροστά, «για ένα πρόγραμμα δλο καί πιο τολμηρό»,
για μια «δημοκρατική αναγέννηση». Άλλα αυτές οί
μελωδίες του -ΙαιίΓΰδ μας φέρνουν στο μυαλό τίς παλιές
ωραίες άρειες της όπερας του ΥεΓάΐ, οί όποιες μπορεί
κάποτε, να τραγουδιόντουσαν άπ' τα χείλια όλων των
μαθητευόμενων τσαγκάρηδων καί φλόγιζαν τα μαύρα
μάτια της ηλιόλουστης Ιταλίας σαν το άγγελμα μιας
άνοιξης του λάου, σήμερα όμως δεν ακούγονται παρά
άπ' το νεκρό μηχανισμό των εκκλησιαστικών οργάνων
άναδύοντας μια φοβερή μονοτονία Ιεηιρί ρ&883ΐί.

Κι' ό ίδιος ό οργανοπαίχτης έχει ένα πρόσωπο
γεμάτο πλήξη καί παίζει αφηρημένα, κάνοντας όλες
τίς κινήσεις μηχανικά: το πνεύμα του δεν υπάρχει πια.
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Ό επίλογος του έπεισοδείου ΜϋΙεΓ^πο1 έγινε παρό-
μοια αισθητός καί στο στρατόπεδο του ^ιΐΓέδ. Ή κρίση
πού σχημάτισε αυτό το στρατόπεδο καί το διατηρούσε
ενωμένο πέρασε καί το τυπικά ενοποιημένο κόμμα, θρυμ-
ματίζεται γρήγορα, μόλις ένα χρόνο άπ' την ένωποίησή
του. Το πρόβλημα της ενότητας, πού στη πορεία των
ιστορικών περιστάσεων, στη Γαλλία πήρε μια ιδιαίτερα
αιχμηρή μορφή, είναι, ώρισμένες εποχές, 'ένα ζωτικό
ζήτημα για τους σοσιαλιστές όλων των χωρών. Το
εργατικό σοσιαλιστικό κίνημα είναι, όχι μόνο στο σημείο
αφετηρίας του, αλλά πάντοτε καί φυσιολογικά, μια πολλα-
πλότητα ομάδων καί τάσεων. Ακόμα καί στη μεταγενέ-
στερη εξέλιξη του, κάθε σοσιαλιστικό κόμμα ήδη ενωμέ-
νο, υπόκειται σε διαφοροποιήσεις καί κατά συνέπεια σε
νέες αποκεντρωτικές τάσεις. Ή σοσιαλιστική ενότητα,
δεν είναι επομένως ένα προσωρινό πρόβλημα πού δεν
τίθεται παρά μόνο μια φορά στο εργατικό κίνημα, αλλά
είναι ένα πρόβλημα διαρκές του οποίου ή λύση πρέπει
διαρκώς να επανεξετάζεται σε σχέση με τη διαφύλαξη των
αρχών καί της ταχτικής του εργατικού κόμματος, όπως καί
με το άλλο πρόβλημα με το όποιο συνδέεται στενά, αυτό
της σωστής ισορροπίας πού πρέπει να υπάρχει ανάμεσα
στη πραχτική δουλειά καί στον τελικό σκοπό του σοσια-
λισμού.

Γενικά, ή απλή καλή πίστη λέει ήδη ότι ή οργανική
ενότητα των δυνάμεων πού μάχονταν για το σοσιαλισμό
δεν είναι δυνατή παρά στη βάση μιας κοινής αντίληψης για
τους σκοπούς καί τα μέσα της πάλης. Άλλα οί χρησμοί
της «καλής πίστης» δεν προσφέρουν γενικά εδώ, όπως καί
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στίς περισσότερες περιπτώσεις, τίαρά παρατηρήσεις ολότε-
λα εμπειρικές καί δχι αποσαφηνίσεις πάνω στα φαινόμενα
πού μελετάμε.

-"Αν δεχτούμε ότι ή ενότητα δεν εξαρτάται παρά από
την κοινή αντίληψη για τη σοσιαλιστική πάλη, θα μπορού-
με να εξηγήσουμε πώς οί οργανώσεις καί ή κοινοβουλευ-
τική σοσιαλιστική ομάδα, στη Γαλλία, χωρίζονται σε δυο
μέρη: Το ένα πού υποστηρίζει τη κυβέρνηση καί το άλλο
πού δεν την υποστηρίζει.

Ωστόσο ή μεταγενέστερη εξέλιξη των δύο αυτών
ομάδων, από τίς όποιες κάθε μια έχει ένοποιηθή πάνω στη
βάση μιας κοινής αντίληψης για τη σοσιαλιστική πάλη: ή
πρώτη πάνω στη βάση της συμμετοχής στην αστική
κυβέρνηση, ή δεύτερη πάνω στη βάση της πάλης των
τάξεων, εμφανίζει μια ριζική διαφορά.

Ενώ οί «παλιές οργανώσεις», παρά το ότι ήταν
διασπασμένες για δέκα χρόνια καί έφταναν καί μέχρι το
σημείο να έχουν εχθρικές σχέσεις, κατόρθωσαν χωρίς να
κάνουν πολύ θόρυβο να επιτύχουν τη πλήρη ενοποίηση,
το κόμμα του .ΙανίΓεδ αποτελούμενο από ετερογενή στοι-
χεία πού το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν λίγο πρίν
ανοργάνωτα, αποσυντίθεται σιγά-σιγά παρά το ότι ή
σύσταση τους χρονολογείται από το περασμένο καλοκαίρι

Καί ένώαπ3 έξω βρισκόντουσαν πάντα οί «παλιοί
σεχταριστές», Λιέ τίς μικροπρεπεϊς προσωπικές τους αντι-
ζηλίες καί το «σεχταρισμό» τους, πού τους θεωρούσανε
σαν τους αληθινούς διασπαστές της ενότητας, βλέπουμε
σήμερα το εκπληκτικό γεγονός ότι όλοι οί «σεχταριστές»
ενώθηκαν σ' ένα συμπαγές μεγάλο κόμμα: Την «επανα-
στατική σοσιαλιστική ενότητα», ενώ οί απόστολοι της
ενότητας, ή πτέρυγα .ΐΗΐίΓεδ, άφοΰ κατηγόρησαν για
σκευωρίες τους σεχταριστές καί άφοΰ οί ίδιοι διασπάστη-
καν, σκορπίστηκαν στους τέσσερις ανέμους.
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Οί εισηγήσεις ενάντια στον ΜΠΙεΓΗπα! από τον
πί καί τους συντρόφους του στη κεντρική επιτροπή του
κόμματος του ^ιίΓεδ, το δημοψήφισμα πάνω στο ζήτημα
ΜίΠει-αηα!, ή μείωση της επιρροής της επιτροπής των
τριών γερμανιστών, δηλαδή των αντιπροσώπων του τελευ-
ταίου από τα παλιά κόμματα πού συμμετείχανε στην
επιτροπή, ή μείωση της επιρροής της επιτροπής των
αντιπροσώπων μερικών αυτονόμων ομάδων, ή πρόσφατη
δήλωση του νίνίπηί στη Κοινωνική δημοκρατία του ΡΓΟδ-
δεαοε στο Σοσιαλιστικό κίνημα, του Ιεαπ ίαιι̂ ιιεί στη Νειιε
Ζείι, είναι δλα αυτά σημεία αποσύνθεσης του κόμματος
του Ι311Γ08.

Οί δηλώσεις του νϊνϊαηί, πού ήταν κάποτε ένας άπ'
τους πιο πιστούς οπαδούς του ΜίΠεΓαηά καί του ΙαιίΓεδ,
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γράφει πράγματι:

«Πρέπει να είναι κανείς ολότελα τυφλός για να μη βλέπει.
Ό νόμος ενάντια στίς-ενώσεις πού εγκαταλείφθηκε στη
Γερουσία από τον πρόεδρο του συμβουλίου... καί την
επομένη, ή δίωξη των καθηγητών έπειτα ή αναβίωση της
εγκληματικής νομοθεσίας ενάντια στους αναρχικούς· οί
υποκλίσεις μπροστά στο Τσάρο. Ακόμα ή υπεράσπιση
στο δικαστήριο των εξ επαγγέλματος κλεφτών, ταυτόχρο-
να με τη προστασία των τραπεζών της Κωσταντινούπολης.
Αντίθετα βλέπουμε να εγκαταλείπονται οί Αρμένιοι καί
να αφήνεται ή υπεράσπιση των συμφερόντων τους στη
Ρωσσία, πού σήμερα όμως παίζει ένα ρόλο διαφορετικό,
άπ' αυτόν πού έπαιζε το 1896». Τέλος, στο συνέδριο της
ΤΟΙΙΓΚ, δείχτηκε πώς το «μεγάλο κόμμα» κατάντησε ένας
θλιβερός σωρός υποστηριχτών της κυβέρνησης με οποια-
δήποτε τιμή. Αυτή τη φορά, τα σχίσματα δεν υπήρξαν το
αποτέλεσμα του συνεδρίου, αλλά είχαν γίνει πρίν άπ' αυτό.
Οί οργανώσεις, ή νέα ομάδα του Σοσιαλιστικοΰ κινήμα-
τος, όλοι αυτοί πού πρόσφατα ακόμα δεν μπορούσαν να



συγχωρήσουν στα παλιά κόμματα, το δτι άποτραβήχτηκαν
άπ' τα πρώτα «συνέδρια για την ενοποίηση», συνέχισαν
το δρόμο τους καί γύρισαν τίς πλάτες τους στους συνέ-
δρους του ΙαιίΓεδ στην ΤοιίΓδ.

Άλλα αυτό πού είναι πιο χαραχτηριστικό άπ' δλα,
είναι ή στάση της πτέρυγας πού εκπροσωπείται στη βουλή
από τον ΙαιίΓεδ. Γιατί αν το ένωποιημένο κόμμα της Λυών
αποτελείτο από τη γέννα του από αρκετά ετερογενή
στοιχεία, άπ' τα όποια δύσκολα θα μπορούσε κανείς να
περιμένει μια ενότητα στη πράξη, αντίθετα το κοινοβου-
λευτικό τμήμα πού εκπροσωπεί ό .ΙαιαΓεδ αντιπροσωπεύει
τη πιο καθαρή ελίτ των οπαδών της ύπουργοποίησης, καί
είναι κατ' εξοχήν αυτοί πού αντιπροσωπεύουν έναν
σοσιαλισμό με όππορτουνιστικές απόψεις, έτοιμοι πάντα
να θυσιάσουν έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος τίς
αρχές τους.

Καί να πού ή κοινοβουλευτική ταχτική αυτής της
ομάδας .ΙδίίΓεδ πού φαινομενικά είναι ενωμένη, προσφέρει
μια πολύ χτυπητή αντίθεση με την στάση της ομάδας
νβίΙΙαηΐ-ΖενΗΟδ. Ενώ αυτή ή αντιπροσωπεία των παλιών
οργανώσεων, ενεργεί σ' δλα, έπειτα από την αποχώρηση
της από τη πτέρυγα .Ιαυιεδ, σαν ένας άνθρωπος, ή κοινο-
βουλευτική πτέρυγα του ΙαιίΓεδ, χωρίζεται σε κάθε ψηφο-
φορία σε τρεις τάσεις, σε τρεις γιατί δπως πολύ έξυπνα
σημείωσε ό ΟιιβΓεαϊΙΗ, δεν υπάρχει ακόμα τέταρτη.

Τη στάση αυτή δε πρέπει να την εξηγήσουμε σαν
αποτέλεσμα απειθαρχίας στη κοινοβουλευτική πτέρυγα
του ,Ι&ιίΓεδ. Αντίθετα, έδειξε, από την αρχή κιόλας της
υποστήριξης στη κυβέρνηση λν&Ιάεοκ-Κοιίδδε&ιι, από το
ζήτημα της αμνηστίας δπου έγκαταλείψανε καμπάνια δύο
ετών για την υπόθεση θΓεγίιΐδ καί έκαναν τίς πρώτες
θυσίες στο βωμό της ύπουργοποίησης, πώς ξέρει πολύ
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καλά κάτω απ' τίς εντολές του Ι&ιίΓεδ να κάνει στροφή 180
μοιρών μέσα σε 24 ώρες καί να υπακούει καί στη
παραμικρή εντολή. "Αν αυτή ή ίδια ή κοινοβουλευτική
ομάδα διασπάται σε κάθε ζήτημα με μια κανονικότητα
σχεδόν μηχανική, αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να
εξηγηθεί παρά άπ' το δτι, αντίθετα με τίς χυδαιολογίες
της καλής πίστης, ή κοινότητα γενικής αντίληψης του
αγώνα για το σοσιαλισμό, είναι ακόμα ολότελα ανεπαρ-
κής για να επιτευχθεί ενότητα στη πράξη.

Άπ' τη στιγμή πού θα δοϋμε το πράγμα από πιο
κοντά, το ζήτημα φωτίζεται. Ή σοσιαλιστική ενότητα
στη πράξη δεν είναι δυνατή, παρά μόνο όταν ή αντίληψη
πού βρίσκεται στη βάση, προσφέρει ένα ομογενές καί
εύκολο να εφαρμοσθεί κριτήριο στην έχτίμηση κάθε
πραχτικοΰ προβλήματος. Άλλα μόνο ή θεμελιώδης άπο-
ψη, ή άποψη μιας βασικής αντίθεσης απέναντι στο ταξικό
κράτος προσφέρει αυτό το κριτήριο.

Σέ τί μπορεί να συνίσταται ή καθαρή ουσία των
«αρχών», αν δχι ακριβώς σε μια συνεκτική εξήγηση δλων
των απομονωμένων φαινομένων από μια δοσμένη άποψη;

Αντίθετα, ή βασική αντίληψη του σοσιαλιστικού
όππουρτουνισμοϋ, δεν επιτρέπει κανένα κριτήριο για την
έχτίμηση κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, γιατί αυτή ή
αντίληψη αποκλείει ακριβώς κάθε γενίκευση, έχτιμα κάθε
περίπτωση απομονωμένα, δχι στη βάση Ά ρποπ αρχών,
αλλά ανάλογα με την κάθε φορά συγκεκριμμένα κατάστα-
ση της στιγμής καί μόνο ανάλογα με την θολή καί διφο-
ρούμενη κάθε φορά «σκοπιμότητα» της για το σοσιαλι-
στικό κίνημα. Είναι επομένως προφανές δτι σε κάθε
συγκεκριμμένη περίπτωση καί σε κάθε περίσταση, ή
άποψη της «σκοπιμότητας» έχτιμαται πολύ διαφορετικά.

Αν στη Γαλλία για παράδειγμα, ή θέση πού πρέπει
να πάρει μπροστά σε ένα μιλιταριστικό σχέδιο είναι
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ξάστερη για κάθε σοσιαλιστή αφοσιωμένο στίς αρχές,
είναι αυτονόητη, αντίθετα για έναν «ρεαλιστή» πολιτικό
απελευθερωμένο από τα δεσμά του «δόγματος», είναι ένα
πολύπλοκο πρόβλημα. Ανάλογα με τη κατάσταση της
κυβέρνησης, ανάλογα με τον συσχετισμό των δυνάμεων
του κόμματος στη βουλή, ανάλογα με τίς άμεσες συνέπειες
αυτής ή εκείνης της ψηφοφορίας, τέλος ανάλογα με τη
προσωπική έχτίμηση όλων αυτών των παραγόντων, ή
πραχτική πολιτική μπορεί αδιάφορα να λύσει ένα πρόβλη-
μα περίπλοκο, είτε απορρίπτοντας το μιλιταριστικό
σχέδιο, ε'ίτε υιοθετώντας το, είτε τέλος κρατόντας ουδέ-
τερη στάση.

Ό «πολιτικός» ρεαλιστής πού, όταν πρόκειται να
έκθιάσει τίς αρετές της «ευλυγισίας» με απόλυτη ελευθε-
ρία δράσης στη θεωρία, εφαρμόζει τα λόγια του Γκαίτε:

Δεν στηρίζω την ύπαρξη μου στο τίποτα.
Γι' αυτό αισθάνομαι τόσο άνετα σ' αυτό το
κόσμο.

"Οταν όμως βουτιέται χωρίς μπούσουλα στο χάος των
μπερδεμένων φαινομένων της ζωής, αναγκάζεται ν' ανα-
στενάξει σαν τον Φάουστ:

Να με εδώ φτωχότρελλε
το ίδιο φρόνιμος όπως καί πρώτα

Οι γάλλοι σοσιαλιστές πού, άφοΰ ξεπέρασαν νικηφόρα
κάθε «δογματική τραχύτητα» θέλανε να ριχτούνε στη
περιπέτεια, στα κύμματα του αστικού κοινοβουλευτισμού,
χωρίς άλλο σκοπό από τη διατήρηση με κάθε θυσία στη
θέση του, του σοσιαλιστή υπουργού, καί μαζί όλης της
κυβέρνησης, δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να κρατή-
σουν με τη δράση τους ενότητα στη πράξη.

Από πρώτη ματιά, θα μπορούσαμε να σκεφθούμε ότι
ή «νέα μέθοδος» του σοσιαλισμού οδήγησε χάρις στον

δ, τον εκπρόσωπο της, στην εκκόλαψη μιας πλατειάς

σοσιαλιστικής γενικής καί συστηματικής θεωρίας. Πρα-
γματικά δεν υπήρχε κανένα πραχτικό ή θεωρητικό πρό-
βλημα, φιλοσοφίας, οικονομίας, πολιτικής, πού ό ΙαιΐΓε8
δεν συμπεριέλαβε στίς σκέψεις πού διατύπωσε στο
βιβλίο του Ρείϊΐε ΚεριιβΗςιιε.

Ακόμα περισσότερο, ήξερε δσο κανένας άλλος να
αποκαθιστά μια σχέση ανάμεσα στα πράγματα καί στα
ζητήματα, έτσι πού κανείς δεν μπορεί να του προσάψει
τίποτα γι' αυτό. Άλλα ή ενότητα στον τρόπο να επεξερ-
γάζεται αυτά τα διάφορα προβλήματα ήταν καθαρά επιφα-
νειακή. Αυτή δεν έπετεύχτηκε παρά με τη συχνά επανα-
λαμβανόμενη χρήση των 'ίδιων γενικών καί πομπωδών
εκφράσεων όπως για παράδειγμα, το «σύνολο του προλε-
ταριάτου», «ολόκληρου του κόσμου», «ή έκταση του
σοσιαλισμού», κ.τ.λ. Μ' άλλα λόγια'δέν ήταν παρά μια
ενότητα στη ρητορική. Από πολιτική άποψη, όλες οί
προτάσεις του ΙαυΓ68, άψογες ως προς τη μορφή, τελειώ-
νανε με το ρεφραίν: συνοπτικά, είμαι της γνώμης ότι ή
κυβέρνηση πρέπει να υποστηριχθεί! Δεν επρόκειτο επομέ-
νως για μια θεωρία ή μια αρχή, αλλά για μια καιροσκοπία.

Κατά συνέπεια, όλες οί προσπάθειες του ΙαιίΓεδ για
την επίτευξη της σοσιαλιστικής ενότητας στη Γαλλία,
καθώς καί δλα τα άλλα σημεία της ταχτικής του, υπόφεραν
εκ των προτέρων από μια εσωτερική αντίφαση. Ενώ, με
τον αποφασιστικό καί πειστικό χαραχτήρα του, δήλωνε
ότι ή ενότητα ήταν το υπέρτατο καθήκον, ή συνθήκη δίηπ
φίΆ ποπ, ή μόνη εγγύηση για τίς μελλοντικές πρόοδες του
σοσιαλισμού, μόλυνε αυτή την ενότητα με μια σοσιαλιστι-
κή αντίληψη, πού από την ίδια της την ουσία, ώφειλε
μοιραία να οδηγήσει στη διάσπαση.

Καί αυτή 'ή αντίφαση πού, στο προηγούμενο στάδιο,
προκάλεσε το σχίσμα ανάμεσα στους οπαδούς της ύπουρ-
γοποίησης καί στους έπαναστάστες σοσιαλιστές, κάνει
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τώρα την ενότητα μια ουτοπία ακόμα καί στο εσωτερικό
του στρατοπέδου των οπαδών της ύπουργοποίησης. Βλέ-
πουμε, εδώ ακόμα, ένα κλειστό κύκλο στην εξέλιξη της
«νέας μεθόδου», πού οδηγεί στην άρνηση του ίδιου της
σημείου αφετηρίας. Ή ειρωνεία της τύχης τόφερε έτσι,
ώστε στη διάρκεια της κρίσης ό .ΙαιίΓεδ να έρθει σε

αντίφαση ακόμα καί με τα τελευταία λόγια με τα όποια

κάθε φορά στο παρελθόν έκλεινε την ομιλία του. Το

δημοψήφισμα πάνω στο ζήτημα ΜίΙΙεΓαηά πού πρότεινε ό

Ορπ&ηϊ, αυτό το τρομερό παιδί, στη κεντρική επιτροπή,
είχε σαν αποτέλεσμα μια σειρά πολύ δυσάρεστων κριτι-

κών εκ μέρους των τομεακών οργανώσεων. Ή ανάγνωση
αυτών των ντοκουμέντων μπροστά στη κεντρική επιτροπή

καί ή παρεμβολή τους στα θέματα της ημερησίας διάτα-

ξης, προκαλέσανε χωρίς αμφιβολία μια πολύ άσχημη
εντύπωση τόσο στη Γαλλία δσο καί στο εξωτερικό. Τότε

όμως, ό μεγάλος υπερασπιστής του ΟΓενίιΐδ, ό δοξασμένος

καταπέλτης των στρατιωτικών, αυτός πού τόσο καταπολέ-
μησε τίς μέθοδες χαλκίδευσης καί το κρύψιμο των στοι-
χείων, ό ακούραστος αγωνιστής για να χυθεί «άπλετο

φως», τάχθηκε μ' δλη του την ενεργητικότητα ενάντια
στην ανάγνωση καί τη δημοσίευση των ντοκουμέντων, μ'

άλλα λόγια τάχτηκε υπέρ της άποκρυβής καί του πνιξίμα-
τος όλων των γνωμών πού στρέφονταν ενάντια του! Δεν
είναι παρά μόνο τώρα πού μπορούμε να καταλάβουμε αυτό

πού εννοούσε ό .Ι&ιίΓΟδ όταν έγραφε πρόσφατα στην Ρείϊΐε

Κεριιόΐίφαΰ (30 Γενάρη 1902): «Νομίζω πώς καμιά αλήθεια
δεν μπορεί να θεωρηθεί καλή, καί το αρχαίο πνεύμα είναι

για το έθνος μας καί για τη φυλή μας μια πηγή ωραιότη-

τας.... ' Η κοινωνική επανάσταση θα είναι πιο ευγενής, πιο

ανθρώπινη, πιο ψηλής κουλτούρας σε μια χώρα πού ποτέ

δεν έχει χάσει τη συνήθεια να περπατά σ' ώρισμένοος
δρόμους καί σ' (ορισμένες κορφές».

ι

Το φιάσκο της ενότητας στίς γραμμές των οπαδών του

δ, εκφράζει παρμένο από άλλη άποψη, τον επίλογο

της «νέας μεθόδου». "Ενα άπ' τα χαραχτηριστικά αυτής

της αντίληψης για τον σοσιαλισμό, είναι ότι συγκεντρώ-
νει κάθε φορά ολόκληρη τη πάλη σ' ένα πραχτικό σημείο

καί κάνει κάθε φορά τη κοινή γνώμη να ενεργοποιείται
πάνω στη βάση ενός οποιουδήποτε άμεσου σκοπού.
Πρώτα ό ,ΙβιίΓεδ στήριξε όλη τη σοσιαλιστική δραστηριό-

τητα πάνω στην υπόθεση ϋΓεγίιΐδ. "Οταν αυτή ή τελευταία

πνίγηκε από το νόμο της αμνηστίας, ό ,ί&ιίΓεδ συγκέντρωσε
όλες τίς προσπάθειες του καί όλες του τίς δυνάμεις στη

«σωτηρία της δημοκρατίας». "Οταν αυτή ή τελευταία

άρχισε να απογοητεύει τους οπαδούς του, κοίμησε τίς
αμφιβολίες τους, στρέφοντας τους τη προσοχή σ' ένα νέο

σημείο: στη σοσιαλιστική ενότητα. "Ολες οι ανησυχίες

όλες οί αντιθέσεις έπρεπε προσωρινά να απαλειφθούν, για

τη πραγματοποίηση της ενότητας. Επομένως, ή σοσιαλι-

στική ενότητα ήταν το τελευταίο χαρτί πάνω στο όποιο

είχε ποντάρει ό ,Ι&ιίΓεδ. Σήμερα πού το τελευταίο αντιφέγ-
γισμα της πολιτικής κρίσης σβύστηκε από την απουσία

ενός κυβερνητικού προγράμματος, ή πολιτική του Ι&ιίΓεδ

δεν έχει πια κανένα άτοΰ στα χέρια της. ΚΓ όταν δεν
διαθέτει π,αρά μια «μέθοδο» πού τη ποντάρει ανάλογα με

τίς περιστάσεις της στιγμής, αυτό σημαίνει το τέλος του
τραγουδιού.
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"Ετσι το ζήτημα της συμμετοχής των σοσιαλιστών
στη κυβέρνηση πήρε τέλος. Βαδίζοντας από ήττα σε ήττα,
έζησε τδνα μετά το άλλο, το φιάσκο της «δημοκρατικής
ύπηράσπισης», της κοινωνικής μεταρρύθμισης, της πολι-
τικής δημοκρατικής συσπείρωσης, καί τέλος το φιάσκο
της σοσιαλιστικής ενότητας. Αντί για τίς υποσχέσεις του
δυναμώματος της «πολιτικής καί οικονομικής επιρροής»
της εργατικής τάξης, βλέπουμε την πολιτική αποδυνάμω-
σης, την ανοργανωσιά, καί τη πτώση του ηθικού της.

Το σκάνδαλο του Παναμά, είχε σωριαστεί στο παρελ-
θόν σε έρείπεια, έπειτα από τη πολιτική διαφθορά όλων
των αστικών κομμάτων. Τότε το σοσιαλιστικό εργατικό
κόμμα είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας ^να σκοπό: την
εξυγίανση της δημόσιας ζωής καί της πολιτικής ατμό-
σφαιρας. "Ηδη είχε προσανατολιστεί σ' αύτη τη κατεύ-
θυνση. Απέναντι όμως στα σκάνδαλα της τελευταίας
δεκαετίας, πού πνίγανε στη λάσπη τους τδνα μετά το άλλο,
όλα τα κόμματα, μόνο οι γάλλοι σοσιαλιστές κρατούσαν
άκοιλίδωτη τη σημαία τους. ' Απέναντι στη διαφθορά του
κοινοβουλευτικού καθεστώτος, χάρις στην οποία το ριζο-
σπαστικό κόμμα συντρίφτηκε άξιολύπητα, οί Οαε$ο!ε, οί
ΥπίΠαπΙ, οί ί3ί3Γ§υε, άποδείξανε στο λαό ότι ή πολιτική
μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' άλλα πράγματα, κι' δχι για
να σέρνει άπ' τη μύτη τίς λαϊκές μάζες. Για πρώτη φορά
από την ύπαρξη της Δημοκρατίας, οί σοσιαλιστές δείξανε
δτι θα μπορούσανε να συμμετάσχουν στη πολιτική ζωή,
χωρίς να γίνουν σε λίγα χρόνια ένα αληθινό πολιτικό
πτώμα πού θα γεμίζει δυσοσμία την ατμόσφαιρα. Μετά
όμως από την πείρα της συμμετοχής στην κυβέρνηση, τα
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προγράμματα άλλαξαν ολότελα. Θα ήταν παράλογο να
θεωρήσουν την υπόθεση ΜΠΙεΓΗπά σαν 'ένα ζήτημα δια-
φθοράς, σαν μια συνέπεια προσωπικής φιλοδοξίας. Από
τη πλευρά των σοσιαλιστών οπαδών του ΜΠΙεΓ&ηά, τουλά-
χιστον, δεν υπάρχει αμφιβολία δτι δλα τα θεωρούσανε
απλούς λόγους ταχτικά, τρέχουσες όππορτουνιστές αυτα-
πάτες πού τους δημιουργούσανε πλάνες. Παρ' δλα αυτά
όλοι αυτοί πού παρακολουθούσανε τα πράγματα από πιο
κοντά, είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν δτι ή εποχή
ΜΐΙΙεΓ&ηα!, δημιούργησε ένα έδαφος γόνιμο για όλα τα ε'ίδη
πολιτικής καί προσωπικής διαφθοράς στίς γραμμές των
σοσιαλιστών. Να γιατί βρίσκουμε σήμερα στα άρθρα του
άστικοΰ τύπου, πού αναφέρονται στους σοσιαλιστές, στη
ΡΪ§&ΓΟ, στο Βίοο του (Γ1εηιεηοε3ΐι, έναν τόνο περιφρόνη-
σης καί καταδεχτικότητας πού δύσκολα θα μπορούσαμε να
τη φαντασθούμε στο παρελθόν. "Αν κάποτε, παρά την
οργή του καί το μίσος του ό αστικός πολιτικός κόσμος
στη Γαλλία, έδειχνε ένα μεγάλο σεβασμό στους σοσιαλι-
στές, σήμερα έπειτα από τίς εμπειρίες της «ύπουργοποίη-
σης» των σοσιαλιστών, ό σεβασμός αυτός έδωσε τη θέση
του σ' ένα χαιρέκακο συναίσθημα πού κάνει τους αστούς
δημιουργούς του σκανδάλου του Παναμά να λένε: Ιοιιΐ
οοΓΠιηε οΐιεζ ποιίδ!*

"Αν οί λαϊκές μάζες, εξαπατημένες συνεχώς άπ' το
καιρό της μεγάλης επανάστασης καί διαδοχικά, άπ' δλα
τα κόμματα καί τους αρχηγούς τους, αρχίζουν πάλι να πε-
ριφρονούν το κοινοβουλευτισμό, ό συνδικαλιστικός τύ-
πος απαντά ξανά με διπλή δύναμη στο έργο του υπουργού
σοσιαλιστή καί των οπαδών του στη Βουλή, με τη παλιά
ολέθρια φωνή του γάλλου εργάτη: «Μην έχετε εμπιστο-
σύνη στους πολιτικούς!»

* Γαλλικά στο κείμενο που σημαίνει: Είναι κι' αυτοί, οί σοσιαλιστές, ίδιοι σαν
καί μας (Σ.Μ.).
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Καί το αποτέλεσμα αύτοΰ του επεισοδίου, πού διήρκε^
σε μόλις τρία χρόνια, είναι δτι σήμερα το σοσιαλιστικό
κόμμα διαθέτει, κι' αυτό επίσης, τη δίκη του συλλογή από
πολιτικάντηδες καί δημοσιογράφους διεφθαρμένους μέχρι
το μεδούλι, πού έχουν ή'δη συνηγορήσει ψηφίσει, γράψει,
τόσο κατά όσο καί υπέρ όλων, πού έχουν ύποσχεθή τα
πάντα χωρίς να τηρήσουν καμιά τους υπόσχεση, πού
έχουν χάσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης στον εαυτό τους,
καί των οποίων το οικόσημο δεν έχει ούτε ένα σημείο πού
να μην έχει ξεφτίσει άπ' τη διαφθορά.

"Ετσι το σκάφος του σοσιαλισμού, απελευθερωμένο
από κάθε δόγμα, ξαναγυρίζει στο λιμάνι με τα κατάρτια
του σπασμένα, το τιμόνι του κομμάτια, με το κατάστρωμα
γεμάτο πτώματα, έπειτα από τη πρώτη του κρουαζιέρα στα
νερά της καιροσκοπικής πολιτικής. Ή πολιτική ζωή της
Γαλλίας καθώς καί το γαλλικό εργατικό κίνημα ξανα-
περνούν τον κανονικό τους ρυθμό. Το αν ή κυβέρνηση
\ναΜεοκ-Κοιΐ88€3υ θα μείνει ή θα φύγει, αυτό είναι κάτι
πού δεν ενδιαφέρει πια κανένα, κανείς πια δεν πιστεύει στη
«κρίση» στη Γαλλία. Άλλα ή κρίση αυτή άφησε πίσω της
κάτι πού θα μείνει για πολύ: «Την επαναστατική σοσιαλι-
στική ένωση», πού αποτελεί μια εγγύηση για τη μελλοντι-
κή εξέλιξη του σοσιαλισμού στη Γαλλία. "Οσο περισσότε-
ρο το κόμμα του .ΙαιίΓεδ θα αποσυντίθεται, τόσο περισσότε-
ρο αυτή ή «ένωση» θα γίνεται πόλος έλξης όλων των
ζωντανών καί ικανών δυνάμεων πού παλαίβουν για το σο-
σιαλισμό. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε καί δω επίσης,
μια μεταβατική περίοδο, γιατί αυτοί πού εγκαταλείπουν,
το κυβερνητικό στρατόπεδο θα μπορούσαν, πρίν θελήσουν
να ενωθούν με τους παλιούς «σεχταριστές» να κάνουν
μερικές απόπειρες αναδιοργάνωσης. Μ' αυτή την έννοια,
δεν αποκλείεται τα στοιχεία πού αντιπολιτεύονται τον

να δημιουργήσουν προσωρινά ένα «τρίτο κόμμα».

1X6

Είναι όμως προφανές, πώς αν το κόμμα αυτό ουγκροι ΐ | 0 ή ,
θα ήταν καταδικασμένο μέσα στίς σημερινές συνθήκες να
μείνει λίγο καιρό «καθισμένο ανάμεσα σε δύο ί':<·>ρι:ς» / ι ά
να προσκολληθή τελικά στο κόμμα της επαναστατική^
σοσιαλιστικής ένωσης ή να γίνει μια αμελητέα ομάδα.
Γιατί είναι βέβαιο, δτι τώρα δεν θα είναι οί διαφορές
άρχων πού θα βρίσκονται στη βάση της ενδεχόμενης
συγκρότησης ενός τρίτου σοσιαλιστικού κόμματος στη
Γαλλία, αλλά πολύ περισσότερο, μερικές σκοτεινές πτυ-
χές πάνω στη ταχτική, μερικές κληρονομιές πομπώδικων
φράσεων από το λεξιλόγιο του ΙαιίΓεδ, όπως «το περιορι-
σμένο πνεύμα των φανατικών του δόγματος» καί μερικές
αντιπάθειες καί εχθρότητες των καιρών των φιλονοικιών
καί των βίαιων συγκρούσεων στα τρία τελευταία χρόνια.

Άλλα αργά ή γρήγορα, τα τελευταία κύμματα της
κρίσης θα καταλαγιάσουν λίγο-λίγο, καί δεν θα μπορέ-
σουν να αλλάξουν το ρεϋμα'τοϋ μεγάλου πόταμου του
σοσιαλιστικού κινήματος στη Γαλλία.

Καί ή κοινή γνώμη στίς άλλες χώρες; Κι' αυτή
επίσης απομακρύνεται αισθητά από τα ξεραμένα λειβάδεια
της ύπουργοποίησης των σοσιαλιστών.

Είναι αλήθεια δτι, πότε-πότε υπήρξαν περιστάσεις
πού προκάλεσαν μια αργή κατανόηση του φαινομένου.
"Ετσι ήταν, για παράδειγμα όταν άφοΰ κατάπιανε χωρίς να
δυσανασχετίσουν το ζήτημα της σφαγής των απεργών,
άφοϋ δεν μίλησαν για τους σοσιαλιστικούς ψήφους πού
στη πραγματικότητα στιγματίζανε το σοσιαλισμό, άφοϋ
κατάπιανε το φιάσκο της «δημοκρατικής άμυνας», έπειτα
άπ' δλα αυτά περιορίσθηκαν στην επινόηση της καταδί-
κης της κοινοβουλευτικής σοσιαλιστικής πτέρυγας, ατή
σχετικά ανώδυνη οπερέτα της υποδοχής του Τσάρου ο ι ή
Γαλλία.
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Από τότε, πού άπ' τη πτώση ενός μήλου, ό Νεύτων
μπήκε στ' άχνάρια των νόμων πού διέπουν τη παγκόσμια
έλξη, φαίνεται ότι έχει γίνει πια νόμος για τους ανθρώ-
πους να μην μπορούνε να ξεδιαλύνουν ακόμα καί τα πιο
απλά πράγματα, χωρίς να πέσει στο κεφάλι τους μια
άρμαθειά από σάπια μήλα.

"Οπως καί νάχει το πράγμα, αναμφισβήτητα δεν είναι
μακρυά ό καιρός πού οί σοσιαλιστές σύσσωμοι σαν ένας
άνθρωπος, θα καταδικάζουν τη συμμετοχή σε αστική
κυβέρνηση, καί κανένας δεν θαχει διαφορετική γνώμη σ'
αυτό το ζήτημα. Παρ' δλα αυτά πρίν ή σοσιαλιστική
Διεθνής περάσει οριστικά στα πραχτικά της, αυτή τη
μεγάλη εμπειρία της όππουρτουνιστικής ταχτικής στη
Γαλλία, θα ήταν απολύτως αναγκαίο να βγάλει ορισμένα
συμπεράσματα. Από την άποψη αύτη, ή περίοδος τριών
ετών «Μιλλεραντισμοΰ» στη Γαλλία είναι, κατά τη γνώμη
μας, ένας σταθμός στην ιστορία του διεθνούς εργατικού
κινήματος τόσο σπουδαίος, δσο από μια άλλη άποψη ήταν
οί δέκα βδομάδες της Κομμούνας στο Παρίσι το 1871.

Νβικ; Ζαΐ, 1901-1902, Υοΐ. Ι.
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