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Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός είναι οροί που χρήσιμο 
ποιούνται απο ολα τα πολίτικα κόμματα,για ναχαρακτηρισουν 
τους στοχους τους.Η συνεχής και κοινή χρηση,,όμως,κατέστησε 
τους ορούς αυτουςασαφεις και κοινοτοπους ,χωρίς ουσιαστικό
περιεχόμενό πια. 0^!£ΐΏ_2Υ2πΞ2§Ώ_κ2.!:_ο εκσυγχρονισμός της
ελληνικης_κοινωνιας παραμένουν_αναγκαίοι οροί, για την
υπα2ξη_μας_ως_χωρας_στο_αδΐ]λ;θ_μελλον_μ;ε_τις σημαντικές 
εξελ ιξε ις_σε_ολους_τους_τομε_ΐ£_1δ_ι εθνως

Τις επισημάνσεις αυτές, εκανε ο Ηαθηνητΐ]ς_ΚΛ_Στ]μιτη£_ 
β2 2 ^ε2 2 2 2 _ΑΐΠεΐ£αι α,^ρωην^πουργο^μι-λωντας σήμερα (19-4-89; 
προς τους αξιωματικούς του Στολου,στον Ναύσταθμο της Σαλαμιν- 
νας.Θεμα της ομιλίας του Κ. Σημίτη προς τους 200 περίπου 
ανώτερους αξιωματικούς του Σΐολου,που εγινε μετά απο προσκλη 
ση του Α£χηγου_Στολου_Αντ^ναυαρχου_ΧΛ_Λυμπερτ]ι1ηταν " 0 εκσυγ 
χρονισμός της ελληνικής κοινωνίας".

0 Κ. Σημίτης στην ομιλία τοϋ αλλα και απαντώντας 
στις ερωτήσεις των αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού είπε 
μεταξύ των άλλων:

-Η ανάπτυξη δεν είναι μομον οικονομική με,ενθυση. Είναι 
και μεταβολές στους θεσμούς της οικονομικής οργάνωσης, 
στο πολίτικο σύστημα και στο πολιτισμικο-κοινωνικο περιβάλλον 
Δ2ΙΏ_ε222£_και_τ]_ουσιαστ ικη_δ ια2ορα_αναμεσα_στην_αναπτυξτ] που 
ίίβεσ^ευει _η_συντηρητ ικη_παραταξη_κ22_εκε2222_που__π2εΞε2
να_πρεσβευε ι_2_π£22^ε2Ξ2'ι2ζ_Ξ2^ΕΙ2κ2ζ Χ2ί22£·
—  Στην Ελλαδα υπάρχει κρίση εκσυγχρονισμου.Μεταξύ των 

άλλων την προκαλουν η ολο και στενότερη διασύνδεση με την 
διεθνή οικονομία,η στασιμότητα στην ένταξη μεγάλων τμημάτων 
του αγροτικού πληθυσμού και των αυτοαπασχολουμένων σε πιο 
εξελιγμένους τροπους οικονομικής δραστηριότητας και ο απο
σπασματικός τροπος που δημιουργηθηκε το κράτος πρόνοιας.
—  Η κρίση του εκσυγχρομισμου,μεταξύ των άλλων εκδηλώνεται

σήμερα με. ^  Την ταση γ1α ε7ΐεκταση της κρατικής παρέμβασης
β) Την αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος κοινω

νικών παροχων να προσαρμοστεί στις εξελίξεις
γ) Τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικο

νομίας
δ) Την κομματικοποίηση και την οικονομικιστικη 

τακτική του συνδικαλιστικού κινήματος.



ε)ΤΟνπελατειακο|χαρακτηρα της δημοσίας διοίκησης 
στ) 0 περιορισμός της πολίτικης αντιπαράθεσης στην αα 

αναμέτρηση συνθημετων και
ζ) Την αδυναμία των πολιτικήν να αποστασιοποιηθουν 
απο τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αυτο- 
δεσμευθουν ως προς τα μέσα που μετέρχονται για να 
χρηματοδοτησουν την δραστηριότητα τους.

—  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αγκύλωση της ιδεολογίας „
Η κυρίαρχη ιδεολογία στον προοδευτικό χώρο , σήμερα, 
αντανακλα προβλήματα του παρελθόντος, Σ'αυτήν κυριαρχεί 
ο λαϊκισμός,ο οποίος διαχωρίζει την κοινωνία σε εχθρούς 
και φίλους και συγκαλύπτει έτσι τις πρςγματικες αντιθέ
σεις και προβλήματα.
—  Η_αντι^μετωπ^ση_των_π£οβλτ}|αατων ^Π^-ελλην ι_κης κοινω-

ιναι-δυνατήν ̂ ονον_(αεν_ε^α^(:ιογη μιας σοσιαλι-
στικης_εκσυγχρονιστ]:κης_λυση£;_ Η λύση αυτή χαρακτηρίζει 

ται απο τρεις κυρίως επιδιώξεις:
Δ) Την συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων για ελευθερτ 

διαμόρφωση της προσωπικη^ητας του ατομου και για μορφές 
ζωής με λιγοτερη αλλοτρίωση , εκμετάλλευση η καταπίεση» 

β) Την κατοχύρωση και επέκταση των ρυθμίσεων ,οι οποιιε 
προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη,ελεγχουν την πολίτικη, 
και οικονομική εξουσία και αποτελούν τον πυρήνα του 
κοινωνικού κράτους και του κράτους δίκαιου, 
γ) Τον οικονομικο εκσυγχρονισμό ,στα πλαίσια των εγγενών 
περιορισμών του συστήματος. —


