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'Ονόμασα αύτό τό σύστημα πατερναλιστικό καπιταλισμό, κι’ 
εξέτασα μέ περιορισμένο τρόπο ορισμένες πλευρές τής συμ
περιφοράς του. Είναι ουσιώδες νά αναγνωριστεί πώς ή έπέ- 
κταση πέρα άπ’ τά δριά του είναι μιά άπό τις ουσιαστικές 'ιδιό
τητες του πατερναλιστικού καπιταλισμού. ’Ακόμη, είναι έπιτα- 
κτικό νά θυμόμαστε πάντα πώς ή έπέκταση αυτή δέν είναι μόνο 
στρατιωτική, ούτε μόνο στρατιωτική καί πολιτική μαζί. Είναι 
μιά έπέκταση τού συστήματος στό σύνολό του, πού τείνει ν’ 
άναπαραγάγει παντού, οπού κι αν βρίσκεται στήν υδρόγειο, 
τή δομή τών σχέσεων πού τό υποστηρίζουν στό χώρο του, Ό 
πατερναλιστικός καπιταλισμός, ό σημερινός άμερικανικός κα
πιταλισμός, είναι ιμπεριαλιστικός μέ μιά έννοια αρκετά διαφο
ρετική άπ’ αύτή πού χαρακτήριζε τή συμπεριφορά τών αυτο
κρατοριών τού χθές. Ό  όρος προτίθεται νά μεταδώσει, νά ορο
θετήσει τό δυναμικό αύτό τής έπέκτασης, πού πηγάζει άπ' τούς 

νόμους κίνησης τού δλου συστήματος.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα βασικά θέματα τοΰ Πατερναλιστικού Καπιταλισμού Αναπτά
χθηκαν κατά τή διάρκεια μιας σειράς έτών σάν άποτέλεσμα μιας δλο 
καί περισσότερο έντονης κατανόησης, δεδομένου δτι ό νοητικός μου 
μηχανισμός -  ώς οικονομολόγου -  ήταν Ανεπαρκής γιά νά μοΰ δώσει 
έστω καί μιά λογική έννοια γιά τήν πραγματικότητα τής δομής τής 
έζουσίας πού κυριαρχεί στή ζωή τής σύγχρονης Κοινωνίας στή Δύση.

Γενιές μεγάλων ή όρθόδοξων οίκονομολόγων πέτυχαν στύ νά 
δημιουργήσουν ένα Αληθινά έπιβλητικό λογικό πλαίσιο γιά μιά ένιαία 
ερμηνεία των οίκονομικών φαινομένων. Παρ 'όλα αύτά, καθώς ή 
ενότητα, η λογική άκρίβεια καί ή λεπτότητα τοΰ νοητικοΒ οικοδομή
ματος τελειοποιούνταν, ή Ανεπάρκειά του, σάν έρμηνεοτικοΰ σχήμα
τος γιά την ούσιαστικά έξελικτική καί Από τή δύναμη κυριαρχούμενη
ΚΖ Τ ^ ή  π°Ρεία ΤθΒ κόσθ ° υ πού ζοΰμε, έγινε κατάδηλη. Η Ιδέα 
αύτή δέν περιορίζεται πιά σήμερα σ ’έναν μικρό κύκλο εύφυών 
οικονομολόγων. Τήν συμμερίζεται δλο καί περισσότερο ή νέα γενιά 
των οικονομολόγων καί ένας εύρύς κύκλος πολιτικών έζ έπαγγέλμα- 
τος στή Δύση, καθώς έπίσης κα ί ο! κοινότητες των διανοουμένων 
πού παίζουν ήγετικό ρόλο στή διαμόρφωση των κοινωνιών στίς 
Αναπτυσσόμενες χώρες.

Στόν Πατερναλιστικό Καπιταλισμό δέ στάθηκα μόνο ο ‘αύτές τίς 
Απόψεις. ‘Επιχείρησα, ατήν πραγματικότητα, νά δώσω ένα γενικό 
περίγραμμα τοΰ βασικού οίκονομικοΰ, κοινωνικού καί πολιτικοΒ 
δυναμικού τού σύγχρονου Καπιταλισμού, Ιδίως δπως αύτάς έμφανί- 
ζεται στή μητρόπολη τής Δύσης τίς ‘Ηνωμένες Πολιτείες τής 

Αμερικής. '
Μέ μιά ματιά στό βιβλίο, θά Αντιληφθή κανείς δτι ή έρμηνεία πού 

δίνω διαφέρει ριζικά Από τήν όρθόδοζη συμβατική έρμηνεία Η

έρμηνεία μου, Αν καί ριζοσπαστική, δέν μπαίνει σέ δογματικό 
καλούπι. Καί τούτο γιατί είμαι τόσο έντυπωσιααμένος Από τά δρια 
τής Αντίληψής μας γιά τή σύγχρονη κοινωνία ώστε νά μήν έπιτρέψω 
στόν έαυτό μου τήν πολυτέλεια νά προτείνω ένα τέλεια έπεζεργασμέ- 
νο έναλλακτικό έρμηνευτικό σχήμα ’Εγραψα τύ βιβλίο αύτό μέ τήν 
έλπίδα δτι θά συμβάλη σέ μιά σοβαρή συζήτηση πού θά μπορούσε νά 
διευρύνει τήν Αντίληψή μας γιά τόν μοντέρνο καπιταλισμό καί νά 
διευκολύνη τήν έρευνά μας γιά σημαντικές καί κοινωνικά Αποδεκτές 
έναλλακτικές λύσεις.

‘Επιθυμώ νά έκφράσω τήν έκτίμησή μου ατούς συναδέλφους καί 
σπουδαστές τού Πανεπιστημίου τής Ύόρκης πού έν γνώσει τους ή 
δχι συνέβαλαν πολύ στή διαμόρφωση τών σκέψεών μου. Ιδιαίτερα 
θέλω νά εύχαριστήσω τόν καλό μου φίλο Στάλνεύ Σάϊνμπαουμ, πού 
μέ παρώτρυνε νά Αρχίσω αύτή μου τήν έργααία καί τόν Ρίτσαρντ 
Πάρκερ τοΰ Μάγκνταλεν Κόλλετζ τής ‘Οξφόρδης γιά τίς πολύτιμες 
κρίσεις καί προτάσεις του.

Τίς θερμές μου εύχαριστίες στήν 'Αγγέλα Κοκκόλα πού Αγωνί
στηκε νά δακτυλογραφήση τήν πρώτη έπεζεργασία τοΰ βιβλίου καί 
στήν Κρίστιν Σλόαν πού δακτυλογράφησε τήν τελική έπεζεργασία 
Είμαι εύγνώμων πρός τή Μάργκαρετ Παπανδρέου γιά τήν προσεκτι
κή Ανάγνωση τοΰ χειρογράφου καί τήν πολύ ούσιαστική της συμβολή 
ατήν τελική διαμόρφωσή του.

29 Νοεμβρίου 1971 
Κίνγκ Σίτο. Οντάριο



Κάθε άντ(τύπο πού δέν φέρει 
τή σφραγίδα τοΰ έκδοτικοΰ Οίκου 
καί τήν υπογραφή τοΰ έκδότη 
είναι κλεψίτυπο.
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Ό  «Πατερναλιστικός Καπιταλισμός»  

τοΰ ΑΝΑΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝ APEO Υ ' 
τυπώθηκε στήν Αθήνα 
τόν Μάρτη τοΰ 1974 
άπό τίς έκδόσεις Καρανάση

Ό  τίτλος στήν πρωτότυπη άγγλική Εκ8οση 
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ΈΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ηπείρου 53, Αθήνα 
Τ.Κ.104 39

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 
μεταξύ 10:00 -  14:00 και για τις εργάσιμες ημέρες 
στα ακόλουθα τηλέφωνα και fax:

τηλ.: 210 82 25 354 
τηλ. / fax: 210 82 34 937

Γραμματέας: κα Αγγελική Λιάκου
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