
ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΝΩΜΕΝΗ

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ —  κύριος υπεύθυ
νος τής οικονομικής κρίσης —  δεν θέ
λει την 'Ενωμένη Ευρώπη· ή Ευρώπη 

θά είναι σοσιαλιστική ή τίποτα», υποστήριζε 
—  ή μάλλον έπανέλαβε γ ιά  τους "Ελληνες δη
μοσιογράφους—  6 Γάλλος σοσιαλιστής ήγέ- 
της Φρανσουά Μιττεράν, στή χθεσινή συνέν
τευξη Τύπου πού έδωσε στό ξενοδοχείο «Πρέ- 
ζιντεντ», λ ίγο  πριν ξαναφύγει γ ιά  τή Γαλλία. 
Καί ή παράλληλη έξαγγελία πού έκλεισε τόν 
κύκλο τών άπαντήσεών του : «"Ενα μεγάλο πο
σοστό του (γαλλικού) λαού βάζει πάνω άπ’ ό

λα, ένάντια σ’ ολα, την άλλαγή· είναι μιά κοι
νωνική πραγματικότητα πού θά μεταβληθεΐ ά- 
ναπόφευκτα σέ πολιτική πραγματικότητα».

ΟΙ παραπάνω φράσεις συμπυκνώνουν τά 
ερωτήματα πού κυριάρχησαν στή χθεσινή συ
νέντευξη Τύπου τού Γάλλου ή νέτη —  έρωτήμα- 
τα έμπνευσμένα όχι τόσο άπό τήν έπικαιρότη- 
τα, δσο άπό τά μεγάλα έπίκαιρα προβλήμα
τα : άφ* ενός την Ευρώπη  ̂ (καί, βέβαια, τή» 
'Ελλάδα στήν Ευρώπη, καί τό μέλλον τής ’Α
ριστερός στήν Ευρώπη), άφ’ έτέρου τήν οίκο- 
νομική κρίση τού Δυτικού κόσμου.

Α ξίζ ει νά παρακολουθήσει κανείς
τήν καταοτταλαγ μ έν η  ά/άλυση του 
Φρανσουά Μιττεράν —  ττού έκπροσω- 
ττεΐ ττάρα ττολλά πράγματα —-  δττως 
διαμορφώθηκε άπό τ ίς  σχετικές έ- 
ρωτήσεις.

Καί, πρώτα —  πρώτα, γ ιά  τήν 
Ευρώπη:

« ’Έχω έπαναλάβει συχνά τή βα
θιά μου πεποίθηση, πώς ή Ευρώπη 
θά είναι σοσιαλιστική ^ «ίπ ο τα . Π ι
στεύω δ τ ι ο ί φιλελεύθερες παραδο
σιακές δυνάμεις δέιν θέλουν τήιν Ε 
νωμένη Ευρώπη, κι* αυτό γ ιά  οικο
νομικούς κυρίως λόγους. *Η Ευρώ, 
πη τών έξη άντιστοιχουσε σ* Ενα στά
διο τής έξέλιξης του παγκόσμιου κα
πιταλισμού, τήν έπαύριο τού τελευ
ταίου μεγάλου πολέμου. ®Από τότε,

Εχουμε μιά Επιτάχυνση στή σύμπη
ξη μεγάλων μονοπωλίων. 'Η στρατη
γική τής καπιταλιστικής κοινωνίας 
σήμερα, εΐναι μιά κοινωνία καθολι
κής έλεύθερης διακίνησης, έλεύθερων 
ανταλλαγών —  άνάμεσα στον Τρίτο  
Κόσμο, τήν Ευρώπη, την Ιαπω νία 
καί τ ίς  'Ηνωμένες Π ολιτείες. Ά π ’ 
τήν άλλη, διείσδυση του καπιταλι
σμού στον Τρ ίτο  Κόσκο, καί δ ιε ίσ 
δυση μέ τεχνικά καί οικονομικά μέ
σα στον κομμουνιστικό κόσμο. Ε ί
ναι τό αντίθετο μιας Ενωμένης Ευ
ρώπης μέ κοκνό σύστημα τιμών καί 
κοινά σύνορα. Ή Κοινή Α γορά α
ποτελεί αυτή τή σ τιγμή  Ενα Εμπό
διο στήν έξέλιξη τού παγκόσμιου κα
πιταλισμού, ένώ σέ μιά πρώτη φάση 
άποτέλεσε Ενα μέσο γ ιά  τήν έξέλ ι.

ψού τ* διαδικασία Εχει κιόλας κινη.
6ε! καί προχωρήσει. Γ ιά  τήν Ισ π α 
νία, 6’ άπαιτηθουν πολλά χρόνια, άν 
8έν θέλουμε ν* άναστατωθούν βαθιά 
οί οίκονομ ίες μας».

'Απαντώντας σέ ¿ρωτήσεις γ ιά  
τήν οικονομική κρίση καί τόν τρόπο 
άντιμετωπίσεώς της άπό τούς σο
σ ια λισ τές, ό Φρανσουά Μιττεράν ε ί
πε τά έξης:

«'Η  οίκο νομική κρίση τοΰ Δυ
τικού κόσμου είναι γ ιά  μάς πρα
γματικότητα. Σ έ μεγάλο ποσοστό, 
οφείλεται στή φύση τού καπιταλι
στικού συστήματος. Σήρερα, πού 
ό πολυεθνικός καπιταλισμός δέχεται 
έτιίθεση άπό πολλές πλευρές —  μέ 
τούς κοινωνικούς άγώνες, τ ίς  έργα·

θώς καί μέ όρισμένα κομμουνιστικά. 
Τό μεγαλύτερο κόμμα τής άριστεράς 
στόν ελληνικό χώρο είναι τό ΠΑΣΟΚ, 
ήταν λοιπόν φυσικό νά πραγματο
ποιηθεί αυτή ή συνάντηση. "Ε γινε 
στά πλα ίσ ια  τών ιδιαιτέρων σχέσε
ων, πού διατηρούμε μέ δλα τά με
γάλα σοσιαλιστικά κόμματα στόν 
κόσμο.

»Α νάλογες σχέσεις Εχουμε καί μέ 
αυτό πού όνομάζεται ΚΚΕ έσ. "Εχω 
φ ιλικές σχέσεις μέ τόν κ. *Ηλία ’Η- 
λιού, καθώς καί μέ τόν κ. Πρωτο- 
παττπά καί τήν ομάδα πού μένει άπό 
τό παλιό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα».

Τέλος, στήν έρώτηση άν θεωρεί 
πάντα τή νίκη τής Ενωμένης Ά ρ ι- 
στερας στή Γαλλία άναπόφευκτη, ό 
κ. Μιττεράν άπάντησε:

«Ή  Α ριστερά  πήρε ένωμένη τό 
49,5%  τών ψήφων τό 1974. Διχα
σμένη, εφθασε τό  1978 τό 50%. 'Υ
πάρχει Ενα μεγάλο ποσοστό τού γαλ
λικού λαού πού επιθυμεί πάνω άπ3 
δλα, ένάντια σ* δλα, τήν άλλαγή. 
Είναι μιά κοινωνική πραγματικότη

τα πού θά μεταβληθεΐ, άναπόφευκτα, 
σ£ πολιτική πραγματικότητα. 'Απο
μένει στά κόμματα νά τό καταλά
βουν».

ΑΛΕΞ. ΒΕΛΛΙΟΖ
Τό Κ.Κ.Ε. έσ.

Αντιπροσωπεία τής Κ.Ε. τού Κ. 
Κ.Ε. έσ ., άπό τούς κ.κ Μπ. Αρακά- 
πουλο, Λ. Κύρκο καί Α. Διαμαντό- 
πουλο, συναντήθηκε μέ τόν άρχηγό 
τού Γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμμα
τος κ Μιττεράν, πού βρίσκεται στην 
’Αθήνα, μέ τόν όποιο συζήτησε θέ
ματα σχέσεων τών δυο κομμάτων καί 
συμφωνήθηκε ή πιό στενή καί τα κτι
κή τους έποψή.

Ή άντιπροσωπεία τού ΚΚΕ έσ. 
τόνισε —  όπως άναφέρεται σέ σχε
τική άνακοίνωση —  τή σοβαρότητα 
τών θεμάτων Κύπρου καί Αίγαίου καί 
ό κ. Μιττεράν παρατήρησε ό τ ι στή 
Γαλλία δέν υπάρχει άρκετή συναίσθη
ση τής έκκρεμότητας τών θεμάτων 
αυτών.
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Ή Ευρώπη Θά είναι 
tínota

Φ. Μΐΐΐεράν : 
σσσιαλιοτική ή

Ό  κ. Μιτεράν κατά την άφιξή του προχθές στην 'Αθήνα
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ξη αύτή. Νά γ ια τ ί πιστεύω δ τ ι μό. 
νο οί Σοσιαλιστές θέλουν είλικρινά 
μιά 'Ενωμένη Ευρώπη.

»Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν έχει άδικο νά 
θεωρεί πώς ή Κοινή ’Αγορά, σήμε
ρα, είναι ή Ευρώπη τών μονοπωλίων. 
Γ ιά  πολύ καιρό, ή Ευρώπη τής Κοι
νής ’Αγοράς θεωρήθηκε ένα «προκε- 
χωρημένο φυλάκιο» τής ’Αμερικής, 
ένώ πάλι δέν χωρά άμφιβολία πώς 
ή ’Αμερική σήμερα θά ήθελε νά δια. 
λύσει τήν Κοινή ’Αγορά, Ιδιαίτερα 
τήν Κοινή ’Αγορά τών άγροτικών προ
ϊόντων —  τό πρόβλημα δηλαδή τ ίθ ε
τα ι κάπως διαφορετικά. Καταλαβαί
νω δμως τούς φόβους τών 'Ελλήνων, 
άν άναλογισθεί κανείς τήν πρόσφατη 
Ιστορική τους πείρα.

»'Ό σον άφορά τήν ένταξη τής Έ λ . 
λάδας στήν Κοινή ’Αγορά, τό Σο
σ ιαλιστικό Κόμμα είναι υπέρ —  γ ιά  
ίκδηλους πολιτικούς, ιστορικούς, πο
λιτιστικούς καί οίκονομικούς άκόμη 
.ν ο υ ς , άπ’ τή σ τιγμ ή  που θά φθά- 

σουμε νά ξεπεράσουμε τ ίς  δυσκολίες 
πού προέρχονται άπό τή φύση τής 
έλληνικής άγροτικής παραγωγής σέ 
σχέση μέ όρΌμένες χώρες τής Νό
τια ς Ευρώπης. Τό πρόβλημα δέν τ ί .  
θεται άλλωστε μόνο γ ιά  τήν Κοινή 
’Αγορά, τ ίθ ετα ι καί γ ιά  τήν ’ Ελ
λάδα —  χρειάζεται προσοχή ώστε ή 
οικονομία της νά μή δεχθεί ϊνα  ύ· 
περβολικά β ία ιο  σόκ. Ή παρεξήγη
ση πού είχε δημιουργηθεϊ ύστερα ώ- 
πό κάποιες δηλώσεις μου έδώ καί 
18 μήνες, προέρχεται άπ’ τό  δ τ ι ε ϊ .  
μαστέ έναντίσν τής ταυτόχρονης Εν
ταξης στήν Κοινή ’Αγορά τής Ε λ 
λάδας, τής 'Ισπανίας καί τής Πορ
τογαλίας. Ή ‘Ελλάδα προηγείται, ά-

τ κ έ ς  διεκδικήσεις, τήν άνάττττυξη 
τής τάξης τών μισθωτών, άλλά καί 
μέ τήν αύξηση τού κόστους τών έ- 
ρευνών γ ιά  τήν έπιστημονική καί τε
χνική άνάπτυξη —  τά περιθώρια του 
κέρδους λιγοστεύουν. Γ ιά  νά κρατή
σει τά  περιθώρια αυτά, ό παγκό
σμιος καπιταλισμός χρησιμοποιεί 
τόν πληθωρισμό, δηλαδή προκαλεΐ 
μιά τεχνητή αύξηση τών τιμών πού 
τοΰ έπ ιτρέπ ει νά διαψυλάσσει, άν 
δχι ν’ αυξάνει, τά  κέρδη του. ’Απ’ 
τή» άλλη, αναζητώντας φθηνά έργα- 
τικά  χέρια, οί βιομηχανίες φεύγουν 
άπό τ ίς  κα πιταλιστικές χώρες γ ιά  
χώρες μέ φθηνότερα έργατικά χέρια, 
οί μικρές καί μεσαίες έπ ιχειρήσεις 
άπορροφώνται, καί τό  φαινόμενο τής 
ανεργίας συνοδεύει Ετσι τό φαινόμε
νο τοΰ πληθωρισμού.

»Μ ιά γαλλική σοσιαλιστική έμπει- 
ρία , θά είχε σημαντικές συνέπειες 
στήν Κοινή ’Αγορά, κι άπό τή σ τ ι
γμή πού ή Κοινή ’Αγορά είναι ή 
πρώτη παγκόσμια οικονομική δύνσμη, 
θά είχε σημαντικές συνέπειες σέ 
8λη τήν παγκόσμια οικονομία.

»Τ ό  σοσιαλιστικά κόμμα υποστη
ρίζει τόν σχεδίασμά τής οικονομίας, 
σάν μόνο τρόπο γ ιά  νά μήν καθί
στανται ο ί μεγαλοδιομήχανοι κύριοι 
τής άγοράς.

’Απαντώντας σέ έρώτηση σχετικά 
μέ τήν προχθεσινή του συνάντηση μέ 
τόν Α. Παπανδρέου— τοΰ όποιου άπο 
δέχθηκε πρόσκληση γ ιά  τό  φθινόπω
ρο —  καί γ ιά  τ ίς  σχέσεις του Σο
σιαλιστικού κόμματος μέ τό  ΠΑΣΟΚ, 
ό Γάλλος ήγέτης είπ ε:

—  Έ χουμε σχέσεις μέ δλα τά  Σο
σ ια λιστικά  κόμματα στόν κόσμο, κ ο


