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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Ιστορική ά να γκαι ότητα
σοσιαλιστική αλλαγή

ΗΜΕΡΩΝΑ ΑΠΟ TIN ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΕΕ ΒΑΙΝΕ ÍV7HÍHSH ¡10 ΕΕΜΙΝΑΡΝ TOT KENTPBV ΜΕΕΟΙΕΙΑΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΝΜέ έπιτυχία πού ξε- 
πέρασε κάθε προσδο
κία πραγματοποιήθηκε

έπιστημονικό σεμινά

μετάβαση στό Σοσια
λισμό (ΟΙ διαστάσεις 
τής Δομικής ’Αλλα
γής)» .

Ή  μεγάλη έπιτυχία τού σε
μιναρίου όφείλτται στην ά- 
θρόα συμμέτοχη διάσημων 
ξεν«ν συνέδρων καί διακεκρι
μένων ' έλλήνων έσιστημόνων, 
πού μέ τ ις  τεκμηριωμένες ει
σηγήσεις τους έδωσαν το έ- 
ρέσισμα γ ιά  τη διενέργεια έ
νός έχτετα μενού διάλογου μέ 
τύ ακροατήριο. Τό ¿πτοτέλε- 
σμα ήταν ν' άνατττυχθεϊ Ενας 
υψηλός προβληματισμός κι ί- 
νας Ιδιαίτερα έποικοδομητι- 
κός έττι στη μάνικάς διάλογος, 
πράγματα πού έπέτρεψαν να 
έξαχθοΰν πολύτιμα _ συμπερά
σματα πάνω στο θέμα αύτής

έκ μ ¿ρους τού Κέντρου Μεσογεια
κών Μελετών, τονίζοντας ίτ ι  6 

atcorróc του ήταν Λ προώθπσ η της 
ώνάλυσος και ά_ τ ρορ 5ι οαισνυάζ 
ιών βασικών _ποραγόντων_που προ

Ό  μ. Γ μκ . ΙΙαηαντω νίον

κειται νά έπήρεάαουν τή μετάβα
ση της χώρος μας στό σοσιαλι
σμό.

I 'Αμέσως μετά άπηύθηνε ένα συν 
tquo χαιρετισμό ή πρυτάνις της 
ΓκιντεΓου κ. ’Αλίκη Γίωτσπουλου - 
Μαραγκσπούλου. A όποία έπεσή- 
μονέ τή σχέση άναμεσα στή Φύση 
της Πσντειου, σόν σχολής πολιτι
κών έπιστημών, καί τού περιέχομε 

,νου. τού σεμιναρίου.
Τήν ¿πίσημη έναρξη τών εργα

σιών τού σεμιναρίου κήρυξε ό πρό
εδρος του ΠΑΣΟΚ Άνδρέας Πα- 
πανδρέου, τό πλήρες κείμενο της 
όμιλίσς τού όποίου δημοσιεύεται 
στή σελίδα 5 τής σημερινής «Ε. 
τ.Κ.».

‘Αμέσως μετά πήρε τό λόγο ο  
γνωστός σ ’ όλο τον κόσμο συγ
γραφέας κσΐ θεωρητικός τής προ
βληματικής τού Τρίτου Κόσμου, 
καθηγητής Σαμίρ Άμίν. πού σή
μερα είναι διευθυντής έρευυών τής 
Ε πιτροπές a GODES Η ΙΑ γ ια  τό 
μέλλον της ‘Αφρικής.

Ό  Σαμίρ Ά μ ίν συμφώνησε 
μέ -τόν Α. Παπανδρέου πάνω 
στήν Ανά γκη συμμετοχής τού 
λαού σ τίς διαδικασίες τον π  
ράσματος στό σοσιαλισμό καί 
στην Αδυναμία οΙκοδομησης 
τού τελευταίου κάτω ά » ' τήν 
«προστασία» μ ιας ξένης δύ
ναμης. .

Στή συνέχεια 6 καθηγητής Ά 
μίν όναφέρθηκε στό προβλήματα 
πού βημιαυργοΰντσι στ Αν πορεία 
πρός τό σοσιαλισμό, για νά τονί
σει μέ έμφαση:

—  Τό βασικό πρόβλημα είναι 
τ ί θέλουμε νά κάνουμε καί πώ ς 
Αντιλαμβανόμαστε τη νέα κοινω
νία.

Η άνάλυση τού Σαμίρ Ά μ ίν  
έπτκτόθηκε στίς διαφορές μητρό
πολης και περιφέρειας, στή δομι
κή κρίση που περνά I ήμερα ό  κα
πιταλισμός <ηό ρόλο τών ύπερδυ* 
νάυεων καί τόνισε τήν άναγκη 
μιας αύτόνοκης έθνικής λαϊκής π ο 
ρείας για τήν οίκοδόμησπ τού σο
σιαλισμού.

■— Ή  κατάργηση τών τάξεων, 
dw t ό όμιλητής, συνεπάγεται τήν 
άπελευθίρω<*ι άπό τη μερκαντιλι- 
κή θεωρία, άλλά καί τό διεθνισμό 
καΕ τήν ένταξη σέ μιά νέα διεθνή 
οικονομική τάξη, διαφορετική άττ 
τή σημερινή.

Στο ¿ρώτημα Αν θά πρέπει νά 
Ι**χυρη6εΙ ή μετάβαση στό σοσια 
λεφμό μέ άπομόνωση ή ένταξη 
Φ**Η παγκόσμιο καταμερισμό της 
y y W lq C  ό  καθηγητής Ά μ ίν £- 

τή/ Απάντηση ότι πρέπει ν' 
•πΦΡΜΦουν ci Ακράτητες.

•  T# πέρασμα ά π  τον σώτο- 
*ωτρΜμό, Υ*β έ / / ιρονκό βιόστη 
μα, <f/vi -> ////ρτε όνσπόφε»'

παρ ' <ki μ»«·, /*/ ρόρέε όβη» 
ΤΟ #ι*ι Λ<;/ι■>«/■/·'/ ι έ η  τάξεων . ‘w jY fS /v * ι1/  ίΕό κ//ι#ρσ σ*ήν 
W'ï*0\vi\ M l f f M 'L  ό  Σαμίρ Λ 
) »  (Μ Ι με " /ν / βάτων;

—-  Στή·/ ρντόνφπη i l n r t  
πφφτίσ πμός τθ αρριί/'λι 
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Ό  μ. Ά ν χ ρ ί  - Γκοΰττερ  Φράνχ Ό  κ .  Σ β ί κ  - Γ ιοΰργχεν  ’ό { τ

τ η ς  έ κ δ ή λ ω σ η ς Π
Πρόσθετη άπόδειξη τής έπιτυχί 

ας τού σεμιναρίου, άλλα καί της 
ά ν έ γ π χ  πού ύττήρχε γ ιά  τή διεξα
γωγή του, είναι τό γεγονός ότι ή 
αίθουσα παρέμεινε κατάμεστη συ
νεχώς, κατά την τετραήμερη βιάρ- 
κειά του, ένώ τό άκοοατήριο πίε
ζε τούς διοργανωτές γ ιά  την π α 
ράταση τών συζητήσεων και πέρα 
άπό  τα  προκαθορισμένα χρονικό 
πλαίσια!

Τό σεμινάριο πραγματοποιήθη
κε στήν Πάντειο Σχολή, στήν α ί
θουσα διεθνών σύνεδρίων πού εί
ναι έφοδιασμένη μέ σύστημα αύτό 
ματης μετάφρασης καί ο! έργασί- 
ες του κάλυψαν όχτώ συνολικά συ
νεδριάσεις (πρωινές καί άπογευ- 
ματινές)*

Στήν πρωινή συνεδρίαση της 
Δευτέρας η Λουκά Κατσέλη -  Πσ- 
παευστρατίου άνοιξε τό  σεμινάριο.

νες ©I δυνάμεις πού όφίσταν- 
τα ι τήν καταπίεση καί τήν 
¿«μετάλλευση. Στην 'Ελλάδα, 
τό  ΠΑΣΟΚ εκφράζει πραγμα
τικό  αυτή τή δι/νστότητα, γ ια 
τ ί όχι μονον άγκαλιαέεε τήν 
τεράστια μάζα τού έλληνικοϋ 
λαού, άλλα καί γ ια τ ί στηρί
ζεται σ τ ίς  άρ^ές της άνεξαρ- 
τησ ίας καί της αυτονομίας. 

_Στόν καθηγητή Ά μίν, ή όμιλία 
τού όποίου κράτησε μιαμισι ώοα 
περίπου, ύποβλήθηκαν ά π ’ τό  ά 
κοοατήριο πολλές ¿ρωτήσεις, στίς 
όποιες άπάντησε. Ό  Σαμίρ  Ά 
μίν, έξάλλου, όπως άλλωστε καί 
οΐ περισσότεροι ά πό  τούς συνέ
δρους, πήρε ¿πανειλημμένα τό λό
γο, κατά τό  τετραήμερο τού σεμι
ναρίου, κάνοντας παρεμβάσεις σέ 
διάφορα έπ ί μέρους θέματα.

_ Στην Απογευματινή συνεδρίαση 
τής Δευτέρας πρώτος ομιλητής ή- , 
ταν ό  οικονομολόγος Γεράσιμοςά 
Άρσένης, διευθυντής στο DIV I
SION FOR MONEY. FINANCE  
ΛΝΟ DEVELOPMENT τής. UN- 

. CTAD, ά  όποιος έχει χρησιμοποι
ηθεί πολλές Φορές σαν οικονομι
κός σύμδοΟλος προοδευτικών κΟτ 
βερνήσεων .σέ διάφορες χώρες τού 
κόσμου. .·

Ό π ω ς  τόνισε ό' Γ. Αρσένης, οί 
έμπειρίες πού μετέφεοε στό συνέ
δριο «πηνρίνουν_ μακριά πίσω, 
στην υπόθεση τού Κονγκό τοΟ Αου 
μουμπα, τής Χιλής τού Άλλιέντε, 
τής Τζαμάικα, της Τανζανίας κι 
άκόμη π ιό  πρόσφατα τής Νικαρά
γουα», όπου είναι τώρα οίκονομι- 
κός σύμβουλος τού Ε παναστατι
κού Συμβουλίου γ ιά  τό διακανονι
σμό του έξωτερικού χρέους πού ά 
φησε ό δικτάτορας Σομόζα.

Ό  όμιλητής άνάλυσε ενα «μον
τέλο άποφυγης», καθόρισε δηλαδή 
τ ί πρέπει ν άποφύγει μιά προο
δευτική κυβέρνηση πού βαδίζει 
πρός τό  σοσιαλισμό. Τά κυριότε- 
ρσ συμπεράσματα τού Γ. Άρσένη 
ήτσν:

•  Γιά ν’ άποδεί ξονμε τή σο 
σιαλιστικη μας aΙδιότητα κά
νουμε συνήθως το  λάθοη ν’ ά- 
κολουθοΟμε ίιίάν. άλυγιστη 
σ τρατηγικής ώστε νά μήν κστη 
γορηθοΰμε οτι είμαστε άστοί. 
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι εί 
ναι δυνατό να άκσλουθήσουμ ε, 
βραχυχρόνιος μ ιά  γραμμή που 
δεν είναι _ καθαρό σοοιαλιστ 
κή, ¡5ν θέλουμε νά έπικρατή- 
σει ό  σοσιαλισμός μακροχρό
νια.

f  Πρέπει νά κινούμαστε μα 
κρια άπό  τή διαχωριστικί 
γραμμή μεταξύ έπ ιτνχιας κα 
άποτιη(ίας, άηήνοντσς άρκετό 
περιθώρια γ ια  τό άττρόοπτό

•  *0 έξωτερικός οίκονοιιι 
κός μηχανισμός είναι έναντι©ν 
μ ιας έηωταρικης προσπάθειας 
γ ιά  τή μετάδοση στό σοσιαλι
σμό. Αυτό άφσρά τούς διε
θνείς όργανισμους καί Τράπε- 
ζες, τ ι ς  πολυεθνικές έταιρείΐ 
cca> τήν πολιτική τήη Δύσης 
καί πολλές φορές και τής ‘Α
νατολής. 'Επομένως, ή μετάδα 
ση στο σοσιαλισμό όφείλει να 
στηριχθεΐ κυρίως σέ έσμτεπ 
ρίκες δυνάμεις.

‘Ιδιαίτερο ένδιαοέρον παοουσί 
ασε ή άνάλυση ά π  τόν Γεράσιμο^ 
Ά ρσοτ) τού τρόπου μέ τόν όποιο 
οί διεθνείς πιστωτές έκβιάζουν μιά 
προοδευτική κυβέρνηση, όταν ζητήΙ 
σει αναστολή πληρωμής τών εξω
τερικών χρεών. *0 όμιλητής, ώστό
σο, £δωσε παραδείγματα πω ιπ τώ  
σεων, όπου προοδευτικές κυβερνή
σεις κατάφεραν ν* άνταπεξέλόουν 
μ’ επιτυχία σέ πιέσεις αυτού τού

,,6 S 5 w  όμιλητής τό άπόγευ- 
μα  τής Δευτέρας ήταν ό  οίκονομο 
λόγος Γιάννης Ποτπσντωνίου πού 
έργάζεται στον Ο Ο ΣΑ . Μ

* Αρχικά ό  όμιλητής έκανε μιά ά 
νάλυση τής 6ιεθνοΰς οικονομικήςI 
κρίσης και τών έπιπτώσεων της] 
στήν Ελλάδα καί στή συνέχεια 
προσδιόρισε τά , κατά τη γτνωμηί 
του άμεσα καθήκοντα μιας σσσια-

λιστικήσ κυβέρπ^σης πού θά  άνα- 
λάβει την έξουσια μέ τίς σημερι
νές συνθήκες. Σάν τέτοια άνέφερε:

φ  τή σταθεροποίηση τής οί 
κονομίας καί τήν ¿(ασφάλιση 
των _ προϋποθέσεων γ ιά  τόν 
προώθηση τής οίκονομικής α
νάπτυξης,

•  τη δραματική επιτάχυνση 
τών παραγωγικών έπενδύσε
ων,

•  τήν έλεγχόμενη αύξηση 
τής κατανάλωσης καί

•  τόν άπστελεσματικό ελεγ 
χο τών εισαγωγών.

Τέλος, ό  Γ. Παπαντωνίου θεώ
ρησε άπόλυτα άναγκαία τή συνεν
νόηση μιας σοσιαλιστικής κυβέρνη 
σης μέ τους έργαζόμενους καί χα
ρακτήρισε «τεράστιο οίκονομικό 
σφάλμα» τήν ένταξη στήν ΕΟΚ.

Ό  η. Μ  πάλα λ Σ ηάινrtg

Ε π ιμ έ λ ε ια : Γ. ΣΤΑΘΗ 
— ΚΟΣΤΑ ΣΑΓΑΝΙ ΔΗ

Μετά τό  τέλος τών δυό όμιλιών 
άκολούθησε έίαενής διάλογος μέ 
τό άχροατήριο.

Τό πρωί τής Τρίτης μίλησε 
πρώτος ό  καθηγητής Πολιτικών Ε 
πιστημών τού πανεπιστημίου τού 
Βελιγραδίου Μπάλσα Σπάιντερ, ό 
όποιος είναι γραμματέας 
σιαλιστικής 'Ενωσης tc 
μένων τού Βελιγραδιού, , 
πίσης καί συγγραφέας τού κλασι
κού βιβλίου «Τό πολιτικό σύστημα 
τής σοσιαλιστικής αυτοδιαχείρι
σης».

*0 καθηγητής Σπάιντερ έκανε

Ό  Κ. Ά π .  Λάζαρης

■ μ·4 λεπτομερή άνάλυση τής γιουγ
κοσλαβικής σοσιαλιστικής έμπειρί 
2 «  έδωσε στοιχεία γ ια  τήν έ- 
όβρμογή τής αύτοοιαχειρικτης στή 
χώρα του. Απάντησε ¿πίσης σέ 
πιΑλές ένδισφέρουσες ¿ρωτήσεις 
τον άκροστηρίσυ, πού ζήτησε συμ
πληρωματικές πληροφορίες γ ιά  τά  
προβλήματα τής σημερινής Γιουγ
κοσλαβίας.

-Ακολούθησε ή όμιλία τού ύΦη- 
Υητη τής Πολιτικής Οικονομίας 
στο πανεπιστήμιο τής Βουβαπί- 

ιαιτέας τής ¿ο- σ1.,Κ Σ τ· Μπαμπανάση, μέ θέμα
■ τών ‘Εργαζο 1* 5  έμπειρίες της έχβιομηχάνισης 
ίου, καθώς έ- . *™5 <τοσιαλιατικές χώρες καί ή δυ 

Β Ινιιιοτητα έφαρμσγής τους στήν 
, Ελλάδα»*

‘Αρχικά ό  όμιλητής χαρακτήρι
σε «Ιστορικό άτυχη μα» τό γεγονός 

.ότι ή 'Ελλάδα έχασε τή φάση της

Ό  Μ. Γ ιρ . Ά ρ ο έτη ς

βιομηχανικής ¿πανάστασης, μέ τίς 
διαδικασίες τής όποιας συνδέθη
κε μέ καθυστέρηση ένός αιώνα.

Στή συνέχεια άναοέρθηκε στοάς 
παράγοντες πού ¿πέδρασαν στη 
βιομηχανική άνάπτυξη τών χωρών 
τής Ανατολικής Εύρωκτκ καί χρη
σιμοποίησε όκτώ κριτήρια για  ν ' 
άςιολσγήσιι τ ' άπστελεσμστα.

Ό  Σ τ. Μπσμπανάσης είπε βτι 
ή έμπειρία τών σοσιαλιστικών χω
ρών μπορεί νά Φανεί χρήσιμη στήν 
Ελλάδα μέ άποφυγή τνω μηχα
νιστικών έττσναληψεων καί τών άρ- 
νητικών πλευρών, άλλά καί _μέ σν- 
νυπολσγισμό τών ούσιαστικών δια
φορών άνάμεσα στή χώρα μας καί 
τ ίς  άνατολικοευρωπαϊκές χώρες.
'Ακολούθως 6  όμιλητής διατύπωσε 

Ελλάδατήν άποψη ότι ή 
άκόμη περιθώρια

έχει μέ» 
έχβιομηχάνισης.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΜΙΡ ΑΜΙΝ

ΙΡΑΝ: ’Απαρχή αειράς 
κοινωνικών εκρήξεων

Ό  Μ. Σ τ ίψ .  Μ ηομπαπίσης

άλλά είναι περιορισμένες οί δυνα
τότητες γιά  νά γίνει μεγάλο βιο
μηχανικό κράτος.

_ Πρώτος όμιλητής τό  άπόγευμα 
τής Τρίτης ήταν ό Μοσάμπ Ά λ  Ά  
ραουι^ μέλος τής Κεντρικής Ε π ι
τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 
τού (ρακινοΰ κόμματος Μπάαθ, ό  
όποιος άνέφερε στοιχεία άπό τή 
σοσιαλιστική έμπαοία τής χώρας 
του.

—  Τό κόμμα τού Μπάαθ —  
είπε—  είχε ά π ' τήν άρχή τήν άν- 
τίλιμη πώς ό σοσιαλισμός ήταν ή 
μόνη λύση γ ιά  τήν αναγέννηση 
τού αραβικού έθνους.

"Οσον άψοοά τό  περιεχόμενο 
αύτού τού σοσιαλισμού, τόν προ
σδιόρισε κατ' αρχήν σαν σοσιαλι 
σμό τού Τρίτου Κόσμου, δηλαδή 
εν αν άγώνα έθνικό καί μιά πάλη 
τών τάξεων, ένας άπελευθερωτικός 
ώγώνας μέ σκοπό τήν κοινωνική 
άνάπτυξη. Καί μέσα όμως σ ’ a ir  
τά  τά  πλαίσια, 6  σοσιαλισμός τού 
Μπάαθ διατηρεί τήν ιδιαιτερότητα 
τοσ καί γ ι ' αώτό χαρακτηρίζεται 
A g f r ^ l o a i a » » σμός>Ατπ συνκχοα Ο « haifthc β ο -  
ρίρθη«  arte  έν ιπ υ ξ α c  του σοσια 
λισμού στή χώρα του, ά π ι ιό α ^  
τας Ιδιαίτερα στίς άλλαγες πού 
σημειώθηκαν σέ τομείς όπως ή δω
ρεάν ¿κπάίδευση. ή υγεία καί ή 
λαϊκή κατοικία.

Ακολούθως πήρε τό λόγο ό εα 
θητητής Πολιτικών Επιστημών 
του πανεπιστημίου τής Βενσέν 
(Παρίσι) Κώστας Βεργόπουλος, 
πού μίλησε, μέ θέμα « Ό  περιφε
ρειακός χαρακτήρας τής_έλληνικής 
κοινωνίας καί τής Αστικής τάξης». 

Ό π ω ς  είπε ό  όμιλητής, ή άστι 
■ β ·  στήν Ελλάδα έχί

λαίου, όσο καί ό 8«σκοτισμός 
τού κράτους.

Ή  άπερνία έττενδύσεων τών 6«- 
ομηχάνων οέν όντιμετωπίζεται μέ 
κρατικές έπτνδύσεις, άλλά μέ τήν 
άνάπτυξη νέων φορέων άπό τό χώ 
ρο της κοινωνίας τών πολιτών, καί 
μακριά άπό τή γραφειοκρατία καί 
τόν άλοκληρωτισμό πού έγκυμονε! 
κάθε άνάπτυξη τού κρατισμού.

Στόν καθηγητή Βεργόπουλο ύ
ποβλήθηκαν στο τέλος τής όμιλίσς 
του διάφορες ¿ρωτήσεις, στίς ο
ποίες άπάντησε:

Τό πρωί τής Τετάρτης, πρώτος 
ήταυ ό καθηγητής στή 

Αναπτυξιακών Σπουδών
- -,_»ιστημίου Νόργουιτς Ά ν 

τρέ ·  Γκούντερ Φράν. βαθύς στο
χαστής τών προβλημάτων τής 
στρέβλωσης καί τής έξάρτησης. 
σάν βασικών χαρακτηριστικών τής 
ύπανάιττυξης καί συγγραφέας πολ 
λών βιβλίων.

Ό  καθηγητής Φράνκ έκανε άρ- 
χικά μιά Ιστορική άναδρομή στίς 
κρίσεις τού καπιταλισμού άπό τόν 
17ο αιώνα μέχρι σήμερα, γιά νά 
συνεχίσει με τήν κριτική τών με
θόδων πού χρησιμοποιεί σήμερα ή 
Δύση, ποοκειμένου νά άνταπεξέλ 
βει στή βαθιά δομική κρίση τού 
συστήματος πού άρχισε τό 1967.

Ακολούθως ό  όμιλητής δήλωσε 
ότι συμφωνεί μέ τίς προειδοποιή
σεις τού Γεράσιμου 'Αρσένη κι έ» 
πισήμσνε κι αώτός βρισμένες κα
ταστάσεις που θά  πρέπει νά άν- 
τιυετωπίσει μιά σοσιαλιστική κυ
βέρνηση στήν ‘Ελλάδα.

—  Ή  ένδεδειγμένη λύπη 
—«ίπε—  είναι να γίνουν έλα 
χιατες γρήγορες δομικές άλ»

Μ /W lM V ^M V —
ποόιΙον

JJayrslûv
Magayno·

Σ τό  περ ιθώ ριο  τοΟ Σ υ ν έ 
δρ ιο υ  π ού  δ ιο ρ γά νω σ ε  τό  
Κ έντρ ο  Μ εσογειακώ ν Με
λ ετώ ν , Λ «Ε.τ.Κ.* ε ί χ ε  τ ή ν  
ευκαιρ ία  ν ά  π ά ρ ε ι μ ιά  Α
ποκλειστική  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  Ι
δ ια ίτερ ο υ  έν δ ια ψ έρ ο ν το ς  
ά πό  τ ό ν  παγκόσ μ ια  γνω σ τό  
σ υ γγρ α φ έα  καί θεω ρητικό 
τ ή ς  ά ν ισ η ς Α νάπτυξης, κα
θ η γη τή  Σαμίρ  Ά μ ίν .

Στή συνέντευξή του ό  καθηγη
τής ‘Αμίν δίνει σημαντικές πλη
ροφορίες γ ιά  τή νέα παγκόσμια 
οικονομική τάξη πού πρόκειται 
νά 6ιαμορφωθ«ι στά  έπόμενα χρό
νια, y  ta  a άπό jtiá  σειρά λαϊκών 
¿(εγέρσεων στον Τρίτο Κόσμο, 
άνολυει τ ίς  ¿πι διώξεις τών ύπερ- 
βνίάμεων στήν ‘Αφρική καί σχο
λιάζει τ ίς  πρόσφατες καί τ ίς  πα- 
λαιοτερες ¿ξελίξεις σ ’ σύτη τή 
περιοχή τού κόσμου.

ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΑ
Μέ άναλντική όξυδερκεια *ι έ- 

πιστρμονικη έπιχειρηματολογία ό 
Σαμίρ Ά μ ίν δεν διστάζει να χα
ρακτηρίσει τήν ¿(έγερση στήν 
Περσία σάν τόν πρώτο κρίκο 
μιας άλυσίβας κοινωνικών εκρή
ξεων, νά καταλογίσει ευθύνες 
στήν Ε Ζ Σ Δ  γ ια τ ί 5έν βοήθησε 
τήν κοινωνική έξίλιξη στόν Τρί
το Κόσμο καί να άπορρίφβι ολα 
τά  άφρικανικά πειράματα πού 
διεκβίκησαν κατά καιρούς τόν σο
σιαλιστικό μανδύα.

Τό πλήρες κείμενο τής συνέν
τευξης, πού πήρ« ό συνεργάτης 
μας Γιώργος Στάφης, δημοσιεύε
ται στή συνέχεια.

Τ ί πιθανότητες δίνετε 
β» μια σύντομη ¿.τικράτηση 
μιας νέος παγκόσμιας οίχσνο- 
νομικής τάξης καί ποιά νομί- 
Cnc οτι θά είναι τά βασικά 
γαραχτηριστικά της γνωρί
σματα;

-—Ή  διεθνής οίκσνομική τάξη 
άλλαξε τά  τελευταία χρόνιο, κι αύ 
τό  είναι τό αποτέλεσμα τών άλ- 
λαγών πού έχουν έπέλθει σέ έθνι
κό έπίπεδο. Κατά τή γνώμη μου, 
ή σημερινή κρίση είναι τό άπο- 
τέλεσμα τής μεταβολής τής Ισορ
ροπίας δυνάμεων πού Τσχυσε έδώ 
καί 30 χρόνια, δηλαδή μετά τόν 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 01 
βασικές άλλβγές είναι οί τροπο
ποιήσεις τής Ισορροπίας δυνάμεων 
τού άνετττυγμένου δυτικού καπιτα
λισμού.

Ό σ ο ν  άφορά, δηλαδή, στήν οί- 
κονομία μεταξύ τής ‘Ιαπωνίας, τής 
Δυτ. Γερμανίας καί γενικά τής Ευ
ρώπης άπό  τή μιά μεριά και τών 
ΗΠΛ ά
πού είχ—— -̂----- -
μο έλσττώθηκε. ¿ξαιτίας της τα
χύτερης άνάπτυξης τής ι-——·'— 
καί τής Δυτ. ΓερμσνίοςΙ

Ή  δεύτερη άλλαγη είνβι ή à- 
νοχστάταξη ανάμεσα στόν Δυτικό 
Κόσμο καί τό 'Ανατολικό Μπλόκ 
Ό  w  στρατι«τι-
κών δυνάμεων, πού cúvooCgc τή 
Δύση καί περιόριζε τήν ΕΣΣΑ,σέ 
Αμυντική θέση, άλλαξε^ με μιά νέο 
Ισορροπία μετά τό I960.

Τρίτη, άλλβγή σ ' σότό τήν πε- 
τής Κίνας, |

κή τάξη στήν ‘Ελλάδα ίχ θ  ά ο ·  
πτυχαει Ιστορικά καί άναπαράγε-

στό χώρο τής οίκονομίας 
όργανική σύμμιξη μέ τό 

κράτος Έ ξ  ού καί ό χαρακτήρας
τσι οχ 
άλλα cri

■ της δέν είναι ¿πιχειρηματικός άλ- 
|λ ά  είσοδηματικός: Α ίδια ή έλλη-

χαρα-

*0  Κ- Ά μ ίν .

σάν αυτόνομου κράτους *ού,

ναι ή προώθηση ένας νέου διε- ________Η ______
θνοΰς καταμερισμού της έργσσίας Ινική άστιιάί τάξη δέν έχει

εταθέτει τό  βάρος τής κρί- I  κτήρα παεχτγωγικά, άλλά κατανα- 
"  λωηκό, έφόσον τά  κέρδη της δεν 

ιτροέρχονται οπτό τη οκυρυνση ττκ 
κλίμακάς τη ς άλλά άπό τήν προ
στασία καί τά  προνόμια.

Ή  κοινωνική διαστρωμάτωση 
στήν ‘Ελλάδα γίνεται πρατίστως 

[όχι στό χάρο της οικονομίας άλ- 
|λ α  στό χώρο των πολιτικών σχέ
σεων γύρω άπό τό κράτος καί τίς 
λειτουργίες τής διοίκησης 

' Ή  έξωτρσφής ¿κδιομηχάνιση 
καταλήγει πάντα νά διογκώνει πα
θολογικά τίς είσσγωγές καί ττω 
έξάρτηση άπό τό  έξωτερικό. Τό 

|  πρόβλημα τής άνάπτυξης υποτάσ
σεται έτσι στήν επιδίωξη τής έ- 

| ξωστρέφειας ένώ θά έπρεπε νά γ ί
νει όκριδώς τό άντίθετο:. οί έξωτε- 
ρικές σχέσεις τής οίκονομίσς νά 

| τεθούν στήν υπηρεσία τήτ άνάπτυ- 
ξης. Αύτό σημαίνει ότι οί διεθνείς 

¡σχέσεις δέν είναι πάντα άετυμβί- 
βοκττες μέ τήν άνάπτυξη. _ 'Ο μω ς 
τό άποΦασιστικό στοιχείο είναι 
πάντα ο δυναμικός χαρακτήρας 
τής άνσπτυξιαιακ διαδικασίας, 
πού πρέπει νά όρισθεΐ σάν ό κύ
ριος στρατηγικός στόχος 

Ά μ εσ ο  μέτρα οίκονομικής —  
κοινωνικής πολιτικής γ ιά  τό ξεπέ
ρασμα των προβλημάτων του όρ- 
γσνικοΟ πλ/ιθωοισμού σήμερα θά 
έπρεπε νά είναι Γ '

που μ  _ ___ .  .
σης στήν άδύναμη περιφέρεια. Κι 
ίσως ή στρατηγική τής Ε Σ Σ Δ  εί
ναι να έκμεταλλευθεΐ τίς  άδυνα- 
μίες καί νά καταλάβει μιά θέση 
πού θά τής έπιτρέψει νά καλυτε
ρέψει τή διαπραγματευτική της θέ
ση μέ τή Δύση. . _ ,

Δέν πρέπει, βέβαια, νά θεωρή
σουμε βτι ή Αφρική είναι κατα
δικασμένη νά είναι στήν αΙωνιό- 
τητα  ένα πεδίο μάχης τών βυο υ- 
περδυνάμιων καί των μονοπωλίων.

■— Σέ τί κατάσταση (4*1*·· 
δο) βρίσκεται συνολικά ή υ* 
πόθεση τού σοσιαλισμού στην 
’Αφρική:

—  Αύτό πού μπορούμε συνολι
κά νά πούμε είναι βτι 
λιτεύμστα, όπως π.χ.οέ αραβικές 
χώρες τής 'Αφρικής, αλλά και 
λου, η  
ταρ(

Ό  μ.  κ .  ΒβργόπσνΙος

λαγές όπως οότές πού πρό
το νε  ό Α. Παπανβρεου καί 
πρέπει ν ' άετιλαμβανόραστε έ 
π ίσης τ ίς  άντικειμενικές συν
θήκες ύπο τ ίς  όποΰς θά γ ί
νου* ώ τ ί ;  οί άλλαγίς.

Δεύτερος όμιλητής τού πρωινού 
τής Τετάρτης ήταν 6 δόκτορας Χά 
ως -  Γιοΰργκευ Ά ξ τ , έπιστημονι- 
κός συνεργάτης στό 'Ινστιτούτο 
Κοωωνιολσγίας^τοΰ Τεχνικού Πα- 
υεπιστημίου τού Βερολίνου, πού 
εχει άσχοληθεί κυρίως κι έχει γρά 
ρ α  μιά σειρά βιβλίων πάνω σέ 
ζητήμεχτα τής ΕΟΚ καί Ιδιαίτερα 
τής διεύρυνσής της πρός τή Με
σόγειο. .

Ο Δο Ά ξ τ  εημιείωσε άοχικά 
τή μεγάλη συμμετοχή τών γυναι-

___ . άλ-
5Γπροχώρησαν Ά  άγίκπικές με 

ταρρυθμίσεις, έθνικσποιήσ*·ς τούξ ^ ^ φ σ ^ ί ο υ  καί π ^ ρ ά μ μ α -

σάν αύτάνομου κράτους *■«., *τ · .  l f ~  Πολλοί πιστεύουν δτι η 
καί ύπό άνάπτυξη, είναι Ικανή «Γ 1  Μαύρη 'Η χ η ρ ό ς  θά είναι τό 
κόμα καί τώρα νά *χέι τή ο»«· 1  έχόμβνο πεδίο άναμέτρησης 
της στρατηγική, δσον άφορά tw κ τών βπ«ρόννάμ«σν, έπειδη ο 
(« .μ—.-λ  - μ· άνάπτυξη, Τ^ own ι  Blcvvoc τών χλοντοχαραγωνι*έσωτερική της άνάτττυξή, 
της βιπλωμστία και τους 
της συμμάχους.

Ε ίναι δβντερεύουσας 
σημασίας τό  γεγονός b n  à *

σας σιμιασίας γ ι « ί  ή  avf °!L  
χή  áv áñ w tn  τω ν tn a v ix r r  
χτεον γω ρώ ν, ή cnwavnxn -« 
νάπτυΕη τών τβλητεαίεη* ■? 
Ιθύνων, παρέμεινε μιά 

“ Ί  πτύξη ¿(«στρέψης *5“  5e Ά  
—'ne αύτών τω ν συνθηκών ι ρ  

άθηκε δυνατή μιά |τών δκυιραγματεύσΜωι

έλεγχος τών πλουτοπαραγωγι* 
κών της πόρων, έγει καταστεί 

'  αυτές βασικός παράγοντας 
ωσιιε. Συμφωνείτε:

Ράτ

γι’ αί
ηαβίο

-—Να), τουλάχιστον βραχυπρό; 
κι αύτή τή στιγμή πού

^ ’̂ άνάπτυξης, κοινωνικά,
¿«παιδευτικά,

Ά π ό  τήν άλλη μ«Ρ·ά, β ύ τά τά  
πολιτεύματα δέν κα™>'
λου νά ξεκοπουν άπό «άΦορακόμ. 
ματα ή ρεύματα που , ύποστήρι- 
ζαν άπλά τήν έθνική άπελευθέρω- 
σπ. Σέ πολλές περιπτώσεις είτε 
έξαιτίας τών διαφορετικών ιδεολο
γικών καί πολιτικών άπόψεων, εί
τε λόγω τής μεγαλύτερης άνάπτυ
ξης τών ταξικών διαφορών, είτε 
καί λόγω διεθνών συγκυριών, συ- 

■ ■ ■  ι  κάποια στι

Στό έπόμενο 
φύλλο τή ς  «D) 
οί είσηγήσεις 

τών καθηγητών

• Α.ΑΑΖΑΡΗ
• Γ. ΑΡΣΕΝΗ
κα( τοΟ οικονο

μολόγου
• Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

δύο:

Π  Δραστική άνοκατανομή 
* *  τη» , εισοδημάτων ύπέρ 
τών κατώτερων εισοδηματικών

και λόγω οιεσνων συγκυριι 
νέδη σέ πολλές χώρες, κάπ 
γμή, ή άριστερά τού έθν 
λευσερωτικού κινήματος, ίι

τίαι
στ

ÏTSS5 SfvVSμιχή τάξη —  η οποία 
λ ή  μ ιά  σειρά διρκβ ικηβ^. 
τού Νότον —  δέν βρηκ* *2, 
τάλλπλο εδαψος καί μ  
νηστεύσεις ήταν μέχρι ϊ ”  
Μ β τ ν ρ Η π κ .

Ο ΝΟΤΟΣ
Πρέπει, λοιπόν, νά ο υ μ π ε ρ ά ^  

με δτι στήν περίοδο που έΡΧ**^. 
ΙΑ Α^· TAw AXXn Ή  ,,,η ,ηΛ .ύ Α διεθνής τάξη θ ' άλλάξεί μέζ^Λ- ¡

sí

ΜίλΕΒτ είναι ήδη Υ*Υονός.
, Ή ' άνοργάνωτη άνάπτυξη οέν 
βοήθησε στή δημιουργία κρατών 
δυνατών καί Ικανών νά παρεμβλη
θούν σέ διεθνές έπίπεδο, νά συμ- 
μετάσχουν σάν Ισοι σύμμαχοι καί 
νά θέσουν δρους καί άπαιτήσεις 
γ ιά  τήν άνάτττυξή τους. Η Αφρι
κή, στό σύνολό της, άντιπροσώ- 

χοίιιση τών διοπραγματεύσεων I  πευε κατά τή

ιτεσκις. Αυτπ _  σ£|ρά Χω^5ν, τών
οποίων ή άνάπτυξη υπήρξε ®/ορ- 
γάνωτη, στή βάση τών κρατών - 
εθνών, τεχνητών τίς περισσότερες 

ί Φορές, μέ διαλυμένη διοίκηση, σάν 
ί αποτέλεσμα τής άποικιοκρατίας. 

Κάτω άπ’ αύτίτ τίς  συνθήκες, 
βέβαια, ή Αφρική άντιπροσωπεύει 

> μ ιά  σειρά Αδύναμων κρίκων του 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συ- 

I στήματος, γεγονός στό όποιο όφεί- 
λονται οί λαϊκές έξεγέρσεις, οί ο 
κονομικές κεπεεστροφές, άλλα καί 
οί έθνικές, όπως π.χ. στό Τσαντ.

01 κοινωνικές δυνάμεις , πού 
.προκαλούν ή παρεμβαίνουν σ  <χϋ- 
;Τές τ ίς  καταστροφές, είναι πολύ 
άβυνατες κσί σέ μεγάλη σύγχυση 
Υάχνουν συμμάχους στό έζωτερι- 
κό καί δέν μπορούν νά επιβλη
θούν σάν αύτ άνομες δυνάμεις άλ- 
λαγής. Αύτό έπιτρέπει στις δύο ύ- 
ηερβυνάμειο άλλα καί στήν Εύρώ-

ριζόμενη 
τάσεις, νά έχε 
ξ ουσίας.

έθνικοαπε-
ύποστη-

άπό τίς σοσιαλιστικές 
τήν εύθύνη τής έ-

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
/ΤΡΙκά ^ _____ . _

ότι τό βασικό μοντέλο πού άκολου
Χοντρικά μπορούμε νά πούμε 

ί μβ
θήθηκε ήτσν ό  Νασιρισμός, πού

ρίοβό είναι ή όμφάνιση

στόματος, όπου οί λαϊκές i'.-vwj 
σεις θά βρίσκονται στήν W ÜZH- 
διάταξη Αλλωστε, έχουν ήδη S | |  
κινήσει, όπως π .χ. στό Ίρθ*.Γμν : 
θά ύπαρξει μιά άλυσίβσ 
έξξγέρσεων σέ πολλές π ε ρ φ ζ ί-  
τού Νότου. Ή  μεταβολή 
νεανικών καί πολιτικών έσωτ*ξ'\λ - 
σχέσεων πού θά προκύψ«ι 
τές τ ίς  «εγέρσεις, θά μετ 
τή διεθνή οικονομική τά((μ

*η, νά 
τας σάν

αρεμβαίνουν άμεσα, έχον 
_ δικαιολογία τ ίς  έπικλή- 

οεις στίς έξεατερικες δυνάμεις, γ ιά  
Vá περάσουν τή δική τους a rp a- 
Y*ÏYM̂ . Ή  δυτική στρατηγική *Ι·

είχε σάν παιδί του τόν Ζαντατι- 
σμό, καί ή τάση τών χρόνων τού 
Νκρούμα στή Γ κάνα, καί τού Μον- 
τίμπο Κέιτσ στό λλάλι.

01 περισσότερες ά π ' αύτές τίς 
κυβερνήσεις άνατράπηκαν ή φθά
ρηκα», όπως σύτη της Γουϊνέας, 
γ ιά  παράδειγμα.

Ά λλες κατάφεραν νά έπιζήσουν 
όπως π .χ . στή* Τανζανία.

Ά λλες βρίσκονται έβώ καί χρό- j 
via ατό πρώτο άχόμα στάδιο, ό
πως στό Κονγκό - Μττραζαδίλ, 
στό Μπενίν, στη Μαδαγασκαρη 

Τώρα άνατττύσσεται ένα δεύτε
ρο ρεύμα, πού σχετίζεται μέ τήν 
κατάρρευση τού τωρινού σύστημα 
τος, του νεοαποικιαχοΰ συστήμα
τος, πού έπαιζε τό παιχνίδι ^ής 
νεοαποικιαχής άνάπτυξης μέσα 
στό πλαίσιο τών δυτικών μονοπω
λίων καί στήν άμεση έξάρτηση Α
πό τή δυτική πολιτική.

—Έγοντβς ύπόψη τίς έπί 
μέρους συνθήκες, ποιο θεωρεί
τε σάν τό σημαντικότερο σο
σιαλιστικό πείραμα στην ’Α
φρική, άπ* τόν καιρό τού

• Γ  Ή ouvexeia 
στήν 5 η ocAlBo

Ό  η. Θ. Πάγκαλος

τάξεων, ώστ« νά τονωθεί ή έγ-

{ώρια άγορά καί συνεπώς η 
γχώρια παραγωγή, άλλά καί 
μ  έπέλθει {τσι μ ια  έλάττωση 

τών VffovHYH» πού πραγματο 
ποιούν σήμερα οί άνωτεμες ti 
σοδημντικες τάξεις.

f l  Άνάπτυξη καί έπεξεργα-
« ία  ένός νέου ουτ— -----
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ΦΟΡΕΙΣ (όπως

« ία  ένός νέου ·υ«τήμοτος 
'  ΪΟ Υ  ΤΥΠΟΥ 

π.χ.
MVOTI

V  «Sντε να αποφευχθεί τό« Β | Β  
«ποτιονός τού Ιδιωτικού κεψα

.  π.χ. άγροτο 
κοινοτικές

(δτπ
• βιομηχανίες, κοινοτικές μο
νάδες παραγωγής, άποκέντρω 
ση, αύτοδιαχείριση κλπ.), ώ
στ« νά άποψευχθεΐ τόσο ό δο

κών στό Ακροατήριο τού σεμινα
ρίου. πράγμα που ύποδηλώνει, ό
πως είπε. . καί τήν ύποστήριξιΐ 
τών γυναικών στό ΠΑΣΟΚ.

Στην άρχή ό όμιλητής άνςεφέρ- 
θηκε στίς άλλστές πού έχουν ό> 
π  έλθει τελευταία στίς διεθνείς 
σχέσεις, μέ ιδιαίτερη άναφορά σέ 
μιά τάση άνεξαρτητοποιήσεως τής 
Ευρώπης. Συνέχισε μέ άναΦορές 
στίς έπιβώξεις τής ΕΟΚ στήν πε 
ριοχή τής Μεσογείου καί όνέλυ- 
σε τις πιθανές άυηδράσεις τής 
Κοινότητας σέ μιά διαδικασία μα 
τά  όασης στό σοσιαλισμό.

Ό  Δρ Ά ξ τ  ¿πισήμσνε έπίσης 
τίς υποχωρήσεις τής έλληνικής 
κυβέρνησης κατά τή βιάοκεια τών 
διαττραγμοΓτεύσεων μέ τήν ΕΟΚ 
καί τόνισε τήν άνάγκη:

C νά ένισχυβεί ή έθνική Α
νεξαρτησία καί ή αυτονομία 
τής χώρας, άκόμη καί στήν 
περίπτωση ένταξης καί παρο- 
μονής στή ΕΟΚ,

θ  νά σννεργασΦούν τά  προ- 
οδευτικά κόμματα «έ μιά κοι
νή Αντιπαράθεση «τόν καπιτα 
λ ιιονό  καί

#  νά προωθηθεί ή είρήνη καί 
ό Αφοπλισμός.

Στους δύο όμιλητές υποβλήθη
καν ¿πίσης πολλά ¿ρωτήματα άπό 
τό άκοοατήριο.

Τό άπόγευμα τής Τετάρτης μ[ 
λησε 6 δόκτορας Οικονομικών Ε 
πιστημών Θ. Πάγκαλος, ό όποιος 
παλιότερα δίδαξε ςττή Βενσέν και 
αέ άλλα γαλλικά πανεπιστήμια.

Ό  όμιλητής ¿ξέφοασε τή γνώ
μη βτι ή χωρά μας έχει τΑ Suva* 
τότηττα νά Ανταπκξέλθει στις έξω* 
Τερικές Αντιδράσεις πού ¿νδεχό* 
μένα θά προκαλέαει ή μετάβαση 
στό σοσιαλισμό, τονίζοντας δτι ή 
‘Ελλάδα ■ πού είναι ή 26η βιο
μηχανική δύναμη τού κόσμου— 
βρίσκεται σέ καλύτερη μοίρα Από 
Αλλες χώοες πού τό πετυγα» προ* 
ηταύμενα

Στή συνέχεια Ανέλυσε Γ»·α πλθ- 
ρ τ  Η συνέχεια  

στήν 13η σέλίδα
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ΑΝΔΡΕ ΑΣ : Το 1 
A ανοίξει τον 
δρόμο προς τον Σοσιαλισμό

«Ή πλατεία συμμαχία τών 
έργαίομένων, ¿κείνων πού εί
να ι αντικείμενο της στυγνής 
έκμετάλλευσης δχι μόνο άπό 
τόν βιομήχανο, άλλά όπιό τόν
μεσάζοντα, τόν μεταπράτη, τό 
τραπεζικό σύστημα, τις πολυ
εθνικές, θά  στηρίξει την πο
ρεία πρόο την σοσιαλιστική άλ- 
λαγή». Αυτά τόνισε ό Πρόεδρος 
τοΟ ΠΛΣΟΚ Α. Παπανδρεου,
μιλώντας στήν έναρκτήρια σύ* 
νοδο τοΟ Διεθνούς Σεμιναρίου 
γ ιά  την «Μετάβαση στο Σοσια-

I ττεριλοηίδ&ισντάί Η Β Η |Μ · |  
Είναι όμως τταρόντΕς κα ίστίς 
θά Ακολουθήσουν π,

Επίσημα στό πρόγραμμα, 
n o  = ’ις και στίς συζητήσεις που 

loootU niM i και στη 6ι-Ί 
κή τουο θέτικη συμβολή· Τό θέμα βέβαια γιά 
μας, 6εν είναι άκαδημαΐκό. Δέν άρνεΐται κα
νείς τ6 Ακαδημαϊκό· Ενδιαφέρον -πού Εχει 6 
προβληματισμός. Γιά μάς όμως καί για άλ
λες χώρες πού βρίσκονται κάτω άπο άλλες 
οίινθηκες, τό πρόβλημα είναι καυτό.
~ ·  Είμαστε σύμφωνοι ότι περνάμε μιά βαθειά

εήιός, άν 
νούργιες μεν 
μη περισσότερο

σιαλβημοκρατικό κόμμα τής Ιδιας χώρας, εί
ναι τόσο μικρή ώστε νά μην μπορεί κανείς 
νά την θυμηθεί έπακριβώς καί *ά τήν άναπα 
ράνει.

Μίλησα γιά μεταρρυθμίσεις όριακέε καί θά 
ήθελα βέβαια πάνω σ* αύτό να προσθέσω, άτι 
Ασφαλώς δέν πρόκειται σέ μιά νύχτα καί σέ 
μιά μέρα νά Εχουμε σοσιαλισμό. Ό_ σοσιαλι
σμός είναι υπόθεση δεκαετιών, μιας μεγά
λης Εθνικής -  λαϊκής προσπάθειας, Μπορούμε 
όμως νά θεμελιώσουμε τήν πορεία πρός τό 
σοσιαλισμό. Δέν είναι Απαραίτητο κατά συ
νέπεια, να γίνει βασική διάκριση ανάμεσα σέ 
μέτρα που βελτιώνουν τίς θέσεις τού λαού — 
συντάξεις. Ιατρική περίθαλψη, Ελεύθερη παι
δεία —  καί μέτρα δομικά πού ávoíyouv

τόν δρόμο πρός μιά άλλη πορεία, μιά άλλΐ| 
κατεύθυνση.

Είναι όμως άπαραίτητο, τό σοσιαλι
στικό κόμμα βρισχόμενο στήν Κυβέρνη
ση, νά περάσει. νάύπζρδεί, κάποιο ε
λάχιστο όριο άλλαγών,_ωστ£ νά δεσμεύ
σει άπό τό σημείο ¿κείνο καί πέρα τήν 
πορεία της χώρας πρός τόν σοσιαλισμό. 
“Apa θεσμικές Αλλαγές ριζικού χαρακτή
ρα θά πρέπει< νά πραγματοποιηθούν σέ 
σύντομο_σχεδόν χρονικό _ διάστημα. _βά 
πρέπει όμως —  κι corro είναι Ιδιαίτε
ρα σημαντικό —  νά μην είναι τόσο γρή
γορος Ó ρυθμός της άλλαγή«, ώστε νά 
μήν μπορεί νά άποροοοηβει από τό σύ
στημα, νά, είναι, δηλαδή, καταδικασμέ
νο τό Εγχείρημα άπό τήν αρχή.

λ ισ μ ό » . |
*0 Α. Παπανδρεου τόνισε Ακόμα πώ$ 

στήν 'Ελλάδα αυτή την πορεία, αυτή 
την καθοδήγηση την Εχει άνεχλάδει το 
ΠΑΣΟΚ και είναι σίγουρο, πώς με στα
θερά καί γερά βήματα θά  οικοδομή#» 
ή βάση γ ιά  την σοσιαλιστική Αλλαγή 
στη χώρα μας.

Ή  όμιλία τού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, πού 
καταχειροκροτή&ικε άπό τούς συνέδρους Ε
χει ώς έξης; .-¿ή

Πρίν ρπώ στά ουσιαστικά σχόλια, έττιΒυ  ̂
..λμώ νά έκρράσω τή μεγάλη ,μου,χαρ& .τη' με- 
γόελη μου Ικανοποίηση, γιατί-ο αύτό το οε-

. κατηγορίας πού άντμιςφίπίζουν^τά ίφοβλ^·^;^ 
ματα τής οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτι
κής Αλλαγής όχι μόνο σέ θεωρητικό Επίπεδο, .)£ 
άλλά καί σαν άμεση Ιμπορία. σφαιρικά, σε 
-ηαγκόσμια κλίμακα Τούς χαιρετίζω καί-τούς 
ευχαριστώ γιατί θα κάνουν μιά αυγκεχριμέ- 
νη, ανεκτίμητη προσφορά στόιί&ριστερό κίνη- . 
μα τής χώρας μας —  στήν πορεία πρός τόν . 
σοσιαλισμό —— πού βλέπουμε Εμείς τουλάχι- . 
στον, νά άνοίγει ό δρόμος, αέ σύντομο σχετι
κά διάστημα, θά  ήθελα Επίσης νά προσθέσω 
δτι υπάρχουν πολλοί “Ελληνες 'διακεκριμένοι 
Επιστήμονες πάνω ατά Ιδια προβλήματα τής 

■μετάβασης πρός τό σοσιαλισμό'πού βένοϋμ-Β

Μαζικό Λαϊκό κίνημα

Επαναστατική περίοδο αέ παγκόσμια κλίμα
κα. Ό  παγκόσμιος καπιταλισμός περνάει μέ
σα άπό μιά βαθεια Εντονη καί μαχρά κρίση. 
Δέν είναι ή στιγμή νά προσπαθήσω νά ερμη
νεύσω αύτη τήν κρίση καί νά κάμω κάποια 
πρόβλεψη γιά τίς προοπτικές πού άνοίγονται 
στό μέλλον γιό τόν δυτικό καπιταλισμό. Γνω- 
ρίζω καί νομίζω κι άλλοι γνωρίζουν, δτι, δν 
αυτό τό κοινωνικό σύστημα, ό Επεκτατικός 
κατ' Ανάγκην καί έχ συστήματος, καπιταλι- 

αύτή ή δυναμική ταυ δέν βρει και- 
μεγόλες διεξόδους, θά βαθύνει άχό- 
ίότερο Εάν δεν όδηΫήσει σέ μιά σύγ

κρουση - άναμέτρηση μέ την άλλη η τίς Αλ
λες ύπερδυνάμεις, άν δίν μάς όδηγησει, δη
λαδή, στόν όλεθρο, τότε, αέ κάθε περίπτωση, 
θά ύποστεί τό σύστημα βαθειές αλλαγές που 
είναι δύσκολο νά κροβλεφθούνε τώρα.

‘Οφείλουμε νά ομολογήσουμε, Εμείς πού 
πιστεύουμε στό σοσιαλισμό, δτι δέν είμαστε 
Ικανοποιημένοι άπό τόν υπαρκτό σοσιαλισμό, 
άπό τά πρότυπα πού ύπάρχοικ» μέχρι, στι
γμής. *Υπαρχαυν βασικά δύο χώροι τούς ό- 
ητοίους μπορεί νά συνδέσει κανείς μέ τό ■ποιους μπορεί ι
λισμό. Ο Ενας ___  .  I P · · · ·
ται άπό τήν Σοβιετική “Ενωση καί τό ‘Ανατο
λικό Μπλόκ. *0 άλλος —  6c μήν,άναφερβώ 
στήν Κίνα αυτή τή στιγμή —  άψορά τίς πολ
λές χώρες τού Τρίτου Κόσμου πού Εφτασαν 
στον «σοσιαλισμό» —— μέ εισαγωγικά, πάν
τοτε. γιατί είναι Ενας όρος, τον όποιο δέν 
προτίθεμαι νά προσδιορίσω, δέν είναι εύκο
λο νά γίνει αύτό —  φτάσανε αύτές ο) χώ
ρες στό «σοσιαλισμό» —  τουλάχιστον οΓ Γ-

λισμό. Ό  Ενας είναι ό χώρος πού καλύατε- 
“ Ενωση ι

δίες πιστεύουν δη φτάσανε —  μέσα άπό Ε- 
θνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Σ* αύτό 6έ-1 
6αια τήν κατηγορία Εμπίπτει καί ή ύπόθεση 
τής Λαϊκής Κίνας. Δέν είμαστε Ικανοποιημέ- | 
νοι, γιατί πρώτα άπ* όλα Αναγνωρίζουμε —  
κι αυτό μέ εύχέροα —  δτι Εκεί συνετίζει νά 
ύπάρχει ή Εξαρτημένη Εργασία. 'Εκεί, όπως 
καί στό κλασσικό μοντέλλο τού καπιτάλι- |

οΰ ύπάρχει ή Αγορά τής Εργασίας. Καί αύ- 
‘  J M  * δχι ‘

σμοΰ πάντως δχι τού σοσιαλισμού. 'Αρνητι-
(Γναι σήμα κατατεθέν 6* δχι τού καπιτάλι-

κά δηλαδή, μάς δίνεται ή πληροφόρηση πώς 
ύπάρχει ουσιαστικά μιά ταξική κοινωνία Αλ
λαγμένη Ασφαλώς σημαντικά καί ριζικά σέ 
σχέση μέ τά καπιταλιστικά πρότυπά, άλλά 
πάντως δέν είναι Εκείνο πού όραμ στιζόμαστε. 
Γιατί στον μιλάμε γιά σοσιαλισμό πιστεύου
με στή διαμόρφωση άλλων σχέσεων κοινωνι
κών στήν παραγωγή πού καταργούν τήν Ε
ξαρτημένη Εργασία καί πού στη θέση της 
αίνοι« Ττ** εύκσιρία ατούς Εργαζόμενους να 
αύτοδιαχειρίζονται τήν παραγωγή. 'Οταν μι
λάμε γιά σοσιαλισμό, είναι σαφές πώς οίν 
τόν ταυτίζουμε μέ την μονοκρατ«»ία τού κόμ
ματος, πού είναι φωτισμένο, που τά  ξέρει δ- 
λα καί πού όδηγίΐ τίς μάζες στά πλαίσια 
έτάς προγραμματισμού, στή διαμόρφωση τού 
δποίου δεν Εχει σνμυετάσχει ή λαϊκή βάση.

NBinlupn αίοιοΟοξίο
'Εξετάζοντας λοιπόν αύτό τήν ¿παναστα- 

τ«κη, κυριο/εκτικά. Εποχή, θά παρατηρήσουμε 
ό*» βέν Εχουμε λόγους νά είμαστε Ιδιαίτερα 

Ζούμε σέ μιά άπείρως ένδιαάέ- 
(τλΤ9. σέ μιά άτείρως Επικίνδυνη περίοδο, 
ή ί ν κ  περιέχει σαφώς μέσα τής, τους 

τή< ώ τΕ β ί Μ  τής άσκέβςιος 
*»//» τ ρ τ  λίγες μέακ τήν εύκσιρία νά συ- 

*Τ *"Ό ?** if* * * * · V* τόν σοσιαλιστή ή- r t f  ♦*/-*νε Γw /fi/tA  καί μέ τόν κομμού■ 
ωατή ή/έτη Iv /id ijt»  Καίόγισ καί πιστεύω 

eVvi *σ«π *ιά Λ «απίστωση πώς στό 
ΡΦρρύ, στή βόρεια Εύρίνπη, υπάρχει «να κλί
μα σέ σν/ΑΡότ<#σ καπιταλισμό,
όν m /tit.  όν-στμρφ*/, σέ μιά περίοδο λιτό- 
τηνα» / / /  *<ό< Ισκντμσφή« σέ μιά
'"4· 'Λ-/ μη· '  >'· ν/'ί','/'/ά $Mf**H*a puy- w/σ» ίμ/ ’ôw ·« νστ έρασΟσ/έΜν τω  «*· 
ρ * ό ρ « σ · σ / ό ^ > 4 ν ρ σ τ ( σ  w  ύ>Ασ ω .  
^Μ^δκνυιστώνυ/μρ μ-ό στροφή * (ό  τά

Άντίόΐτν, θ<««ιΤΝμνή ραφ ήτ«« κ#ί

Πρέπει νά ξίφύγουμε τελείως άπό τό πρό
τυπο τής φωτισμένης έλττ πού «γνωρίζει» πο 
λΰ καλύτερα άπό τό Λαό ποια πρέπει νά 
είναι ή πορεία τής χώρας.,θά πρέπει σ’ όλα 
τά δουικά μέτρα πού παίρνουμε νά έχουμε 

Ιτήν.πλατειά συμπαράσταση τόν λαϊκών μα- 
Κων. Δέν άναηέρομαι μόνο στόν άριθμό τών 

ουλίυτών που θά διαθέτουμε ατό Κοινοβού
λιο, άλλά στό μαζικό, λαϊκό, έργατικό μέ τήν 
πλατεία Εννοια, κίνημα πού θά πρέπει νά δί
νει τό μαχητικό παρόν του Ετσι ώστε νά μπο- 
ρέσουμΓνά Εδραιώσουμε υθιϊθ' ΐ · · · · » · — 

Πριν παραδωσω-τό λόγο στόν κ. Άμίν θά 
ήθελα Επίσης νά τονίσω Ενα - δυό σημεία. Γιά 
μάς δέν νοείται σοσιαλισμός χωρίς τήν έντσ-

ι

Ή  μετάβαση πρός τόν Σοσιαλισμό δέν είναι, γιά μας, άκαδημαΐκό θέ
μα. —  Πρώτο βήμα Λ ουσιαστική άποκέντρωση γιά νά δώσουμε στό λαό 
τήν έζουσία. —  Γιά νά συμφιλιώσουμε τήν Πολιτεία μέ τό λαό. —  Οί 
θεσμικές άλλαγές μέ τήν συμπαράσταση του λαού. -  Γιά τήν Ελλά 
δα δέν μπορούν νά Ισχυσουν τά πρότυπα πού υπάρχουν οήμερα.

δεδεμένη μέ τήν πορεία πρός τόν σοσιαλισμό. 
Ή δημοκρατική όλοκλήρωση προϋποθέτει, πέ
ρα άπό τό Κοινοβούλιο, περιφερειακή άπο
κέντρωση μέ ούσιαστικές Αρμοδιότητες στήν 
τοπική Αυτοδιοίκηση ( Ιου βαθμού, 2ου βα
θμού καί 3ου βαθμού), Ετσι ώστε να μεγιστο
ποιούνται οί δυνατότητες νά μετέχει προσω- 

πκες,ι
. egg .. ___ rar ήτες

πικά καί Ενεργά ό Λαός στις βασι 
’ ορούν.

ο  πρ<
iyac (πού τό ‘χουμε μαζί μας 

άπό το & ί .

ριες Αποφάσεις πού τόν άΦορούν, Δέν θά εί
χαμε τό άθλιο άποχετεντικό πρόβλημα Α..ί—  /— κ-« ·------ —>r - - J τουλάχα  της 

ιστόν

ότι ή σοσιαλιστική άλλαγή προσβλέπει μακρα. 
πρόθεσνα —άλλά καί Απαιτεί—  πρός κοινω
νικοποίηση τών στρατηγικών τομέων τής ο(- 
κονομιας. όπως π.χ. τό πιστωτικό νόμισμα· 
τικό σύστημα. Επίσης στήν αύτοβιαχείρισΐ| 
τών Εργαζομένων στόν κοινωνικοποιημένο το
μέα —  δχι άκριβώς μέ τήν έννοια πού δίνουν 
στήν αυτοδιαχείριση οί φίλοι μας Γιουγκο
σλάβοι. ’Εμείς προσθέτουμε ότι Απαιτείται 
όχι μόνο ή Ενεργός συμμετοχή τών Εργαζο-

πριαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα πού 
γίνεται αέ κάποιο συγκεκριμένο τόπο, καί α 
νάλογα μέ τό μέγεθος της Επιχείρησης, Em 
ευθύνη καί ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, ό Δήμος. 
Κι αύτό γιατί υπάρχουν ορισμένα συμφέρον
τα  τά όποια μπορεί νά μήν τά Εκπροσώπησα, 
νά μην τά  Εκ φράση ό Εργαζόμενος στήν Επι
χείρηση. Παιά είναι αυτά τά συμφέροντα^ "Ας 
υποθέσουμε δ η  ύπάρχει πρόβλημα άνεργίας. 
Γιά τήν σύτοδιαχειριζόμενη όμως Εργατική 
Επιχείρηση είναι πιό κερδοοόρο, βέβαια, _νά 
απολύσει εργάτες καί να μήν πάρει κοινούρ- 

ιϋτό όμως
ΐΤΓ

περιοχής, ;

γιους. Αυτό όμως μπορεί νά μήν είναι σωστή 
πορεία άπό τήν πλευρά τής περιφέρειας της 
περιοχής, τού Δήμου. Ή  πάμε στό μέγα θέ
μα της ρύπανσης. Ο] Επιπτώσεις πάνω ατό 
Επίπεδα τής ζωής τών κατοίκων τής περιο- 

5 την δραστηριότητα τών Επιχειρήσεων 
--· »« ε’ναι πάοα πολύ Αρνητικές. Δέν ύ

παρχε· όμως κίνητρο ατά πλαίσια τής Επι
χείρησης που νά προλάβει τ£τοιες_ Επιπτώσεις. 
Γ ι’ αύτό θεωρούμε αυτονόητη την παρουσία 
τής τοπικής Αυτοδιοίκησης^ Καί σαφώς στις 
μεγάλες Επιχειρήσεις θεωρούμε αυτονόητη και 
τήν παρουσία Ενός Εθνικού κέντρου που θά 
Εκπροσωπεί πιά δχι τό πχοιψερειακό πρόγραμ 
μα Ανάπτυξης άλλά τό Εθνικό πρόγραμμα ά 
νάπτυξης που συντίθεται μέ τούς Απαραίτη
τους πάντοτε σ’ αύτό αύτοσχεδιασμούς καί 
τίς Απαραίτητες Επιλογές.

’Ε θ ν ικ ή  ά νβ ξα ρ τη α ΐα

πιστεύω θά έΓναι καί αέ άλλες συναντή
σεις πού προβλέπουμε, πως οι δυνάμεις 
τής Αριστερός είναι Ισχυρότατες στή Νό
τια Εύρώπη. Οτι ναρ όλα τά Εμπόδια 
τά όποια υψώνονται παντού στή Ν. Ein 
ρωπη, η πορεία πρός την ριζική άλλαγή 
ατά πλαίσια μ ιός σοσιαλιστικής Αντίλη
ψης προχωρεί μέ βήμα γοργό. Δέν θέλω 
νά είμαι υπεραισιόδοξος γιατί δέν κά
νει νά είμαστε ρομαντικοί, θέμα μας είναι 
νά μελετήσουμε προσεκτικά τή συγκεκρι
μένη κοινωνική, οικονομική καί πολιτική 
πραγματικότητα τής περιοχής μας καί νά
διακίι 
έχε IV

γμστικοτητα της περιοχής μας και να 
ορφωσαυμε ύστερα με υπευθυνότητα

η«ύ θά Επιτρέψει νά Εκμεταλλευτούμε ατό 
Επακρο τ ίς  αντιφάσεις τού καπιταλι
σμού, τ·ς άντιφό»ε(ΐς του συστήματος 
καί ν’ Ανοίξουμε το δρόμο, νά θεμελιώ
σουμε την πορεία, πρός ενα σοσιαλισμό 
πού ν* ανταποκρίνεται πράγματι στίς 
προσδοκίες των λαϊκών μαζών καί Ιδιαί
τερα τής άγωνιάτικής νεολαίας. Γιά μάς 
λοιπόν, τό θέμα είναι πράγματι .άμεσο 
καί καυτό. Γιατί όπως ξέρετε αύτη τη 
στιγμή στή χώρα μας Εχουν διαμορφωθεί 
οί κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες γιά  τήν διοκυβερνηση της ά-

νη τη στρατηγική. Εκείνη τήν τεκτικη
πο τον κύριο Φ*Ρ*α 
αλλαγής, τό ΠΑ.ΣΟ.

τής σοσιαλιστικής 
Κ. Ä

Συμμαχία τών έρμαζομένων
Εμείς δέν Αναζητούμε βέβαια κάποιο πρό

τυπο μετάβασης στό σοσιαλισμό, κάποιο τυ
φλοσούρτη, γιαπί τεράστια σημασία έχουν 
πάντοτε οί συγκεκριμένες Ιστορικές άντικει- 
μοηκές καί ύποκειμενικές συνθήκες άπό τίς 
όποιες ξεκινάει κανείς. Δηλαδή ή Εκκίνηση 
αέ ουγκεκριμένο πολιτικοκοινωνικοοικονσμικο 
Χώμα. Έχουμε βέβαια μαζί μας τόν Σαμίρ 
Αμίν ό όποιος έχει Επηρεάσει μέ τίς άναλύ- 
σεις ταυ Αποφασιστικά τή δική μας σκέψη 
γιατί βασική σκέψη στά πλαίσια τού δικού 
μας Κινήματος είναι ή διά

Ϊητροπόλεις καί τίς περίι 
ισμού.

ιάχριση άν&ρεσα στίς 
χφέρειες του καπιτα-

Πιο-ιευουμε πώς στήν 'Ελλάδα πρα
γματικά Αρμόζει τό πρότυπο τής περί- 
Φερειβκης χωράς καί Επομένως οτηριζό- 
μαστε στή σκέψη μας καί στόν προ
γραμματισμό μας γιά την Ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής και τοκτικής o ' αυτή την 
πόλωση μητρόπολης καί περιφέρειας, λύ  
τό σημαίνει όμως, δτι δέν Επιτρέπεται 
σέ μάς νά μιλούμε γιά κάποια τάξη συγ
κεκριμένη, προσδιορισμένη, ή όποια α
ποτελεί την πρωτοπορία τού λαϊκού Κι
νήματος καί πού είναι ή Εργατική τάξη 
στά κομουνιστικά μοντέλλο. Γιατί σε 
χώρες πού άνήκ«« στήν περιφέρεια τού 
καπιταλισμού, τό προλεταριάτο, ή τάξη 
τών Εργαζόμενων μ βότήν τήν Εννοια, 
ούτε είναι ποσοτικ άμεγάλη ούτε άνα-

! I γρήγορους/ρι«| ·
θετά υπάρχουν πολλές τάξεις καί. στρώ
ματα τά  όποια λειτουργούν σε σύστημα 
παραγωγής καί σέ σχέσεις, προ« σπιτάλι- 
στικές.
Στήν πατρίδα μας, ξέρουμε καλά, δτι σ* 

αυτή τόν κατηγορία Ανήκουν καί ο! Αγρότες 
καί οί οιστέχνες καί οί μισθωτοί καί οί έπαγ- 
γελμοπίες καί οί μικρρμεαρίοι.

Είναι Επομένως σαφές, δτι γ ιά  μ·ά 
χώρα σάν τήν πατρίδα μας —δέν γενι
κεύουμε-— Εκείνο πού πρέπει νά άναζη- 
τήβουμε είναι κιά πλατεία συμμαχία των 
εργαζόμενων. Εκείνων πού είναι Ανήκει- 
****? της στυγνής Εκμετάλλευσης δχι μό 
νο άπό τόν βιομήχανο (πού είναι τό κλασ 
σ ,“ο μοντέλα), άλλά άπό τόν μεσάζον
τα, τόν μεταπράτη, τόν τραπεζικό αύστη- 
μα/ τις πολυεθνικές. Κι Ετσι γιά  μβΟ 
γιά τό llA.ZO.Kj. η κοινωνική βάση του 
Ψ°Ρία τής Αλλαγής είναι πολυσύνθετη, ε» 
ναι μιά πλατεία συμμαχία λαϊκών 6ν*ά- 
μεων. Καί όταν Εδρα ιωθεί αύτη |Α ) β '  
τειά συμμαχία, όταν γίνει σνΜίβη^Βδτι 

■ ■ ■ ■ ■  ωνιστέ

;„ΤΑ ,Π̂ 5 0  Κ· *»■ πολλές φορές διακηρύ- 
^  τ 4***“?· σοσιαλ-

<*ύτώ ατά πλαίσια τής 
οκέΨης. οί μεταρρυθμί- 

^ΡρνΜατοποιοΰνται Εκεί ■ού κυβερνούνε Εργατικά καί σοσιαλδημοκρα- 
τ«ά κόμματα. Απλώς Αλλάζουν καί 
χοονίζουν τήν μορφή του καπιταλισμού. Δέν

2ι  ο »Ομα τον έθνικοιτοιούνται έιτιχει- 
’Αγγλία. σ Τ τ ί λ λ ί ί  ^ ί  

ΟΑΛου, συνήθως Εθνικοποιούνται Εκείνες οί έ-
ϊ 2 ϊ Ιαη<3 ίχ*  κέ7?,Ες ΰ ϊ “Ε' ΧβΠ®ιμες ατό σύ- •^να . άλλά δέν Εχουν Ενδιαφέρον γιά τόν Ε- 

««ηιιταλιατη. Επειδή δεν είναι 
■ Επικερδείς. Καί τότε Αναλαμβάνει 
Βε τους φόρους τούς όποιους καταβάλ- 

«I, νά στηρίξει τούς Αδύνατους κρίκους μέ- 
° ^ ° μ,κί  ,®°*»ή του καπιταλισμού, 

^τό ςε ΐν β  βασικά ό ρόλος της σοσιαλδηυο- 
¡52!1ας· ί ία' ‘ |ΐεις εχουμε τονίσει, δτι μέσα 
•την μεγάλη και βαθεια κρίση που περνάει ό 
«Υχροοος καπιταλισμός, οΙ δυνατότητες πιά 
ηα μια σοσιαλδημοκρατική λύση Εχουν στι- 
*Μι. Βλέπει κανείς, ή νά πέφτουν οί σοσιαλ
δημοκρατικές κυβερνήσεις (Σουηδία, Άγ- 
Ι ί ΐ ^  Ή1“ ®7Ρ0ψη πρός τά δεξιά, ή μιά 
“νΛο̂ η της σκέψης καί τού προγράμματος 
η« ίδιων των Εργατικών, τών Ιδιων των σο- 
Νολβημοκρατών. Έ τα ι ή διαφορά στόν οίκο* 
•μικό τομέα σήμερα, στόν τομία τής οίκο- 
·®μ·κης πολιτικής. Ανάμεσα στό Χριστιανοδη- 
Μκρατικό κόμμα τής Γερμανίας καί τό Σο-

μιά 2On ία), άν ή^σπική Αυτοδιοίκηση. Εκλε
γμένη
καί δυνάμεις, είχε τήν ευκαιρία νά άντιμετω- 
πίσει τόσο τούς χεψάρρους όσο καί τά λύ
ματα. Καί θά είχαμε βέβαια καί μιά θάλασσα 
ανεκτή ποί 
ναι πλέον
ανεκτή.πού δυστυχώς στόν περιοχή μας εΐ- 

άπαράδεκτα μολυσμενη. Πέρα άπό
τόν περιφερειακή άποκέντρωση, θα πρέπει νά 
δώσουμε τεράστια σημασία στόν Ανεξάρτητο, 
ακηδεμόνευτο, πολιτικοποιημένο —  όχι κού

κο — συνδικαλισμό. *0 συνδι- 
καθημερινή προάσπιση τών συμ- 

αζομένων καί μιά δυνατό το- 
ειακή αύτοδιοίκηση θά άπο-

ματίκοποιηιιΕνο 
κ ολισμός, ή κά
ψερόντων- των Εργαζομένων καί μιά δυνατό το
πικό καί περιφερειακή αύτοδιοίκηση θά Απο
τελόσουν τίς βασικές Εγγυήσεις μακραπρόθε-
σμα, δτι ό Λαός θά όλοκλήρώσει Εκείνο> πού 
έμεΐς ξεκινούμε. Λυτές όλες οί διαπιστώσεις 
τών θεσεών μας, συνθέτουν τήν Εννοια —ό
πως Εμείς τήν χρησιμοποιούμε—τού δημοκρα 
τικού προγραμματισμού. 'Ενός προγραμματι
σμού, δηλαδή, πού είναι Αποκεντρωμένος.

‘Υπάρχει βέβαια τό Ερώτημα: Μ’ Ενα κρά
τος πού εχει χτίσει ή Ελληνική δεξιά, άπό τόν 
Εμφύλιο πόλεμο καί ύστερα, θά είναι άραγε 
δυνατό νά τεθούν τά θηιέλια νά γίνουν τά 
πρώτα βήματα γιά τήν οικοδόμηση του σο
σιαλισμού;

Ή Απάντησή μας είναι τούτη: Είναι 
δυνατό Εφ’ όσον άμεσα καί Αποφασιστι
κά προχωρήσουμε άπό τά πρώτα βήμα
τά μοκ, στήν ουσιαστική Αποκέντρωση 
γιά νά δώσουμε στό Λαο τήν Εξουσία. 
"Ετσι πιστεύουμε πώς θά συμφιλιώσουμε 
τήν Πολιτεία μέ τό Λαό.
θέση μας είναι —καί βλων τών σοσιαλι

στικών κομμάτων δπως πιστεύω—πώς ό χα
ρακτηρισμός μιάς κοινωνίας άναφέρεται, στη
ρίζεται, στίς κοινωνικές σχίσεις, στόν παοα- 
γωγή. Αποψή μας λοιπόν σάν ΠΑΣΟΚ, είναι

Τέλος, Ισως τό πιό δύσκολο πρώτο βή
μα γιά  μάς, ή πρώτη μας πράξη όπωσ- 
δήποτε, οί πρώτες ρας κινήσεις, πρέ
πει νά είναι ή πολιτικοστραιιωτική άντ- 
ξαρτητοποίηση τής χώρας. Δέν χρειαζό
μαστε προστάτιδες δυνάμεις. Αυτή είναι 
μιά άπαραίτητη Επιλογή για  μιά « w i»  
λιστική κυβέρνηση άν πράγματι πιστεύκι 
ότι βάζει θεμέλια στήν πορεία πράς τά 
σοσιαλισμό.
Βέβαια γνωρίζουμε δτι τό ντόπιο καί ξένα 

κατεστημένο, τό πολυεθνικό μονοπωλιακό κε-
ψάλαιο μέ ^λες τίς παραφυάδες του, πρό
κειται να δώσει τή μάχη γιά νά άναχόψει 
τήν> πορεία της χώρας μας πρός τό σοσιαλι
σμό. Σ’ αύτό το θάμα χρειάζεται περίσκε
ψή καί μελέτη άπό τώρα- κι αυτή είναι ή τε
ράστια σημασία τού Σεμιναρίου πού δίνει τό- 
Κέντρο Μεσογειακών Μελετών. Καί χρειά
ζεται βέβαια, Α προετοιμασία τού Λαού μας 
γιατί δπως η Ελευθερία Εται καί ό σοσιαλι
σμός κατακτάται μονάχα μέ Αγώνες καί 
θυσίες.

•ά Ανοίξουν πράγματι οι δυνατότητες, 
•ϊ λεωφόροι, πού οδηγούν στή θεμελιωση

· ϊ ; « ,  ίΛ

Συνέντευξη μέ τόν Σαμίρ Ά μίν
Συνέχεια ônô τΛν 4 η  οβλίβα

« · .  μέχρι τίς  «τρόσιρατες 
Ις στή Ζιρκάμηουο:

απορούσα νά · δτιΕ- 
W, KaT¿  κάποιο τρόπο, άπαντη- 
0« σ’ αύτό τό Ερώτημα, γιατί 
{ατά τή γνώμη Η »  «Εν Εχ» ύηάρ- 
lb Ακόμα σοσίίΛιστικό πείραμα 
«τήν ’Αφρική. Έχουν υπάρξει ί-  
θηΜότικά πειράματα της Λρι- 
OitoAc Ή  Αντίληψη του σοσια- 
)^ομοΰ· περιορίσθηκε στην κρατι
κή εθνικοποιημένη Ιβιοκτησί«*,
•τήν άΥρστική μεταρρύθμιση, στή 
•νμμηοχή στόν διεθνή καπιταλι
στικό καταμερισμό τησ,έργασ{ας 
Kort στή συμμαχία μέ την ΕΖΣΔ. 
Ρ-Αύτός ό λαΐκίστικος χαρακτη- 
ββς Εχει μιά διαφορά άπό τόν 
Προηγούμενο, Δίν είναι τό απο
τέλεσμα τής Ανάπτυξης του ίθνι- 
•Φαπελευθερωτικού κι-ήματος, αλ 
JA τής Εξέγερσης των λαϊκών τά
κων, θυμάτων τής Ανάπτυξης που 
Μλεξε Λ νικήτρια οράξια του ir 
»ικοαπελευθερωτικού κινήματος 
Μτε δεξιού, είτε Αριστερού, αλλά 
•τά πλαίσια Ενός Αστικού Εθνι- 
■ντελευθερωτικού κινήματος.
I Έχουμε, λοιπόν, πάλη τών τά; 
Κων καί λαϊκές Εξεγέρσεις, που 
ρίχνουν τάση ν' άπορρίψούν την 
■βλογΙα τής Ανάπτυξης, τόσο 
»  δυτικής Ανάπτυξης, όσο καί 
Β  Εθνικιστικής ύνάπτνξης. Ολα 
•νιά γίνονται πιό δύσκολα, έξαι» 
2 ·ς τής έπΙρριψης πάνω ρτήν ο- 
•Μεονική περιφέρεια του βάρους 
¡V κρίσης, τών οικονομικών κα· 

gptO otuv  διαφόρων κρατών, τής 
^δήλωσης τού Τεχνητού χβρακτή- 

Ιών ψευδοεθνιοών κρατών πού 
Jwvaι Εθνικά καί τών λαϊκών ί- τ» ,

Ή πρώτη καί ή πιό σημαντική 
ήταν αυτή πού μπορούμε νά όνο- 
μάαουμε Αγροτική Επανάσταση 
στήν ΛΙΘισπία, τό 1973—74. Έ -

ρακτόρα.
’Εάν μπορούμε νά όνομάσουμε 

αύτό τό σύνολο τών Ετερόκλητων 
πραγμάτων σοσιαλισμό, μπορού
με νά πούμε δτι υπήρξε μιά σει
ρά σοσιαλιστικών πειραμάτων.
Αλλά προσωπικά πιστεύω δτι ό 

σοσιαλισμός είναι Αρκετά διαφο
ρετικός απ αύτό τό σύνολο τών 
Φαινομένων.

— Νομίζετε πώς ή άλλαγή 
στή Ζιμπάμπουε, θα Εχει σύν
τομες Επιπτώσεις γιά τό κα
θεστώς τής Νότιας Αφρικής;

—  Είναι ... 
νουμε τό μέλλον τής

πολύ νωρίς νά κρί*
____... μέλλον τής Ζηιπόειπουε.
Αύτό πού μπορούμε νά πούμε εί·
ναι δτι ό θριαμβευτής ατό Ζιμπά
μπουε είναι τό έ&Ίκοαπελευθερω- 
τικό κίνημα καί μάλιστα ή πιό ρι
ζοσπαστικό καί πατριωτική πτέ
ρυγα αύτου τοΰ κινήματος. Ό  κίν 
ουνος πού ύπήρχε ήταν μήπως τά 
άλλα ρεύματα τού κινήματος, πού 
ήταν πολύ πιό διαλλακτικά άπέ- 
ναντι στόν δυτικό Ιμπεριαλισμό. 
Επικρατούσαν. ’Απ’ αότη τήν ά
ποψη, ή νίκη τής ριζοσπαστικό
τερης πτέρυγας είναι Ενα πολύ 
θετικό στοιχείο. Παρ' βλ* αύτό, 
δέν πρέπει νά τρίψουμε περισσό
τερες Ελπίδες γιά τήν κατάσταση 
στή Ζιμπάμπουε, άπ β,τι γιά άλ
λες παρόμοιες περιπτώσεις στή*

'Ar  παοδος τής Ζιμπάμπουε 
ατό διεθνή καπιταλιστικό καταιιε-

« τής Εργασίας, οί έθνικές καί 
Ις συνθήκες καί ή πλατεία 
σύνθεση τών τάξεων πού συνθέ
τουν τό Πατριωτικό Μέτωπο πού 

βρίσκεται στην Εξουσία, δείχνουν 
τον δύσκολο χαρακτήρα καί τις Α
παραίτητες μεταρρυθμίσεις γιά νά 
μή γνωρίσει Α Ζιμπάμπουε μιά 
νεοαποικιακή Ανάπτυξη, δπως οί 
περισσότερες Χώρες τής ‘Αφρι
κής.

Είναι, Επομένως, πρόωρο νά 
πούμε άν Λ κατάσταση στή Ζιμ
πάμπουε θά παίξει κάποιο ρόλο 
για τίς γειτονικές χώρες.

Ύπάρχοικ« σχετικά δυό θεω
ρίες. Υπάρχουν τάσεις στό έθνι- 
κοαττελευθερωτικό> κίνημα πού πι
στεύουν δτι ό κύριος Εχθρός εί
ναι ή Νότια 'Αφρική κι δτι Ενα 
Ενιαίο μέτωπο τών χωρών τής πε
ριοχής είναι Ικανό νά συγκεντρώ
σει τις περισσότερες δυνάμεις Ε
νάντια στόν κύριο Εχθρό. 01 οπα
δοί αυτής τής άποψης προτείνουν 
τίς Ελάχιστες μπαρρυθμίσεις 
τρός όφελος τών λαϊκών τάξεων· 

Ή άλλη τάση πιστεύει ότι ό

αία τόν ΰποσμηναγό Ρόοικ 
λινγχς, χασαχτηρίστηκε άπό ά. 
ρισμένονς δημοσιογράφους σαν 
«ή μόνη πραγματική éτον αοτά
ση πού ετονμε γνωρίσει». Ε 
πειδή 6 διεθνής Τύπος γενι
κά σιωπά, μήπως μπορείτε νά 
μάς δώσετε κάποιες λεπτομέ
ρειες γύρω άπ' τπ σημερινή 
κατάσταση στή Γκάνα;

—  Δέν πιστεύω δτι είναι> ή μ#> 
νη Επανάσταση, δέν πιστεύω δτι 
είναι κάν Επανάσταση, άν καί δέν 
•μπορούμε νά θεωρήσουμε δτι ήταν 
πραξικόπημα αύτό που Εγινε στή 
Γκάνα. Δεν ήταν πραξικόπημα Α
νάμεσα αέ διάφορες φράξιες τής

__ ' πλώς μιά
. ,κτη. Κι αύτή ή Εξί- 

γερση, κάτω βέβαια άπό διάφορε

κυρίαρχης τάξης, ήταν Απ 
λαϊκή εξέγερση. Κι 
γερση, κάτω βέβαια ·*■·» . 
τικές Ιστορικές ουγκυρίες.

κύριος Εχθρός είναι ό Νατιοαψοι* 
κανικος Ιμπεριαλισμός κι ό καλό

τροπος νά τόν άντιμετωπί· 
είναι νά προχωρήσουμε 

ημιουργήσα 
οίκονουία

τερος
σουμε είναι νά προχωρήσουμε πε
ρισσότερο, νά δημιουργήσουμε 
μιάν Εθνική λαϊκή οικονομία καί 
orle άλλες χώρες τής περιοχής 
(που είναι Ενα στάδιο πρός μιά I 
σοσιαλιστική οίκοναμία καί κοινω 
via), νά Ενώσουμε τίς δυνάμεις 
τών λαών τής ‘Αφρικής, ώστε «ά 
μπορέσουμε ν' αντιμετωπίσου μι 
βιαιότητες Εκ μέρους τής Ν. ‘Α
φρικής άλλά καί νά ύπερσσπΙοου- 
με τόν ίδιο τόν λαό της.

— Ή  περσινή όΧλβγή στή 
Γκόνκ, πού Sqxpa στήν Ηου-

• • • • H p i H i m a i  
Jorrôv ίδια οικογένεια μέ τήν Εξέ
γερση τού ‘Ιρανικού Λαού.

Είναι Ενας vEoç τύπος λαϊκών 
Εξεγέρσεων, Αποτέλεσμα τής γε
νικότερης κρίσης του καπιταλι
σμού, της Αδυναμίας τών κυρίαρ
χων τάξεων, άλλά καί τής παρα
δοσιακής Ανικανότητας τής ‘Αρι
στερός αώτων τών χωρών, πού κυ
βέρνησε κατά τήν περίοδο 1950 
-—60 καί δέν Εκανε τίποτ* Αλλο 
παρά νά προσφέρει Εναλλακτικές 
λύσεις στήν Εξαρτημένη Ανάπτυ
ξη καί νά όργανώοει τις λαϊκές 
δυνάμεις γι’ αύτό τόν σκοπό.

Ή σημερινή κατάσταση στή 
Γ κάνα είναι η κατάσταση μιώς 
λαϊκής κυβέρνησης πού έχει πάρει 
Ενα αριθμό μέτρων, πρός όφελος 
βέβαια τών κατώτερων στρωμάτων 
άλλά τελείως Ανοργάνωτα καί χω
ρίς νά ύπάρχει ενιαία Αντιμετώ
πιση τών προβλημάτων,

_


