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Εκδήλωση – Συζήτηση
Για το νέο βιβλίο

Τσε Γκεβάρα:
Η πολιτική οικονομία της
οικοδόμησης του σοσιαλισμού
του Κάρλος Ταμπλάδα

από τις εκδόσεις Διεθνές Βήμα

«Ο Τσε πίστευε στον άνθρωπο. Αν δεν πιστεύουμε στον άνθρωπο, αν θεωρούμε ότι ο
άνθρωπος είναι ένα αδιόρθωτο ζωάκι, που μπορεί να πάει μπροστά μόνο αν το ταΐζεις
χορτάρι ή το δελεάζεις με ένα καρότο ή το δέρνεις με μια μαγκούρα – όποιος το
πιστεύει αυτό, όποιος είναι πεισμένος γι’ αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει
επαναστάτης· δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κομμουνιστής.»
– Φιντέλ Κάστρο
Με τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης το 1959, έλαβε νέα ώθηση η προοπτική
απελευθέρωσης του εργαζόμενου λαού από τα δεσμά της αποικιοκρατίας και του
καπιταλισμού στην αμερικανική ήπειρο – αλλά και παγκόσμια.
Ο Τσε Γκεβάρα υπήρξε κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας που οδήγησε στον θρίαμβο
αυτό της αγωνιζόμενης ανθρωπότητας ως ένας εξαιρετικά ικανός στρατιωτικός
ηγέτης. Ωστόσο η σημαντικότερη συμβολή του στην Επανάσταση δεν ήταν στο
στρατιωτικό πεδίο, και παραμένει άγνωστη στο ευρύτερο κοινό: Ως επικεφαλής της
Κεντρικής Τράπεζας, υπουργός Βιομηχανίας κ.ά., επεξεργάστηκε θεωρητικά και
πρακτικά τη μετάβαση από την καπιταλιστική οικονομία του ατομικού κέρδους στη
σοσιαλιστική κοινωνία της αλληλεγγύης του εργαζόμενου λαού.
Πώς κατευθύνεται η παραγωγή ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού;
Πώς σχετίζεται η σχεδιασμένη οικονομία με τη συμμετοχή και την κοινωνική
συνείδηση του απλού εργαζόμενου;
Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και οι τιμές σε μια σοσιαλιστική οικονομία;
Ποιος είναι ο ρόλος της τράπεζας και του χρήματος;
Πώς μετατρέπεται η δουλειά από βιοποριστική ανάγκη σε κοινωνική προσφορά;

Πώς μπορούν να αντισταθμιστούν οι συνέπειες του άνισου ανταλλακτικού εμπορίου
ανάμεσα σε χώρες με διαφορετική στάθμη ανάπτυξης;
Ο Τσε στηρίζει τις απαντήσεις του στην καθημερινή εμπειρία της Κούβας, στην
παρατήρηση της πρακτικής του σοσιαλιστικού στρατοπέδου της εποχής τους και στη
μελέτη της παρακαταθήκης του Κ. Μαρξ και του Β.Ι. Λένιν από προηγούμενες
επαναστατικές ανατροπές.
Αυτή την τόσο καίρια προσφορά του “θρυλικού αντάρτη” έρχεται να φωτίσει –μέσα
στη σημερινή, αδιέξοδη καπιταλιστική κρίση– το έργο του Κουβανού οικονομολόγου
Κάρλος Ταμπλάδα.
Για το βιβλίο αυτό, βασισμένο εξολοκλήρου στις ομιλίες και τα γραπτά του Γκεβάρα
της δεκαετίας του 1960, απονεμήθηκε στον συγγραφέα το Ειδικό Βραβείο Ερνέστο
Τσε Γκεβάρα του οργανισμού Casa de las Américas το 1987. Έκτοτε το έργο έχει
δημοσιευτεί σε 14 χώρες και σε 9 γλώσσες, σε μισό εκατομμύριο αντίτυπα.
Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση – συζήτηση το Σάββατο, 22 Νοέμβρη,
στις 6.30 μμ. στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Ιωνίας (Πατριάρχου Ιωακείμ 4).
Τη συζήτηση θα ανοίξουν οι: Βαγγέλης Γονατάς (Από τους μεταφραστές του
βιβλίου, La Red Solid@ria Griega (bloggers), λογιστής), Παναγιώτης Κατσαρός
(Χαλυβουργός), Θωμάς Νάνος (συνταξιούχος). Συντονίζει η Νατάσα Τερλεξή
(εκδόσεις Διεθνές Βήμα, εργαζόμενη στις αερομεταφορές).
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Κούβας,
Οσβάλντο Κοβάτσο Μαρτίνες, και ο πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού
Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, Νίκος Καρανδρέας, ενώ στο χώρο θα
φιλοξενηθεί η έκθεση των έργων του Αντόνιο Γκερέρο, ενός από τους Πέντε
Κουβανούς αγωνιστές που βρίσκονται στις φυλακές των ΗΠΑ.

