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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γεωργίας, κ. 
Κ. Σ η μ ί τ η ς ,  μέ την α
πάντησή του στην έρευνα, στο
χεύει άκριβώς την καρδιά τού 
προβλήματος:

«Ή  εκλογική νίκη μοιάζει μέ την 
έκπόρθηση οχυρού. Οί νικητές κα
ταλαμβάνουν τό κάστρο ττού άττοτε- 
λούσε την ένσάρκωση τής εξουσίας 
πού καταπολεμούσαν. Νικώντας ά- 
ναστρέψουν τούς ρόλους. Είναι έ- 
κείνοι που διαθέτουν καί χειρϊζον-

Τον ΚΩΣΤΑ ΡΕΣΒΑΝΗ
ται τον μηχανισμό καταπίεσης, τον 
όποιον έπεδΐωκαν νά καταλύσουν. 
’Αντί νά έξουσιάζονται έξουσιάζουν. 
Οί αντίπαλοί τους έψυγαν, σκορπί
στηκαν. Μένει πίσω τους όμως ό,τι 
έκτισαν. Μένουν οί οικονομικές και 
κοινωνικές άναγκαιότητες που δη
μιούργησαν, οί νοοτροπίες, ή στά
ση άπέναντι στο κοινωνικό σύνολο, 
οί ιδεολογίες.

»  Τό οχυρό πού κατακτήθηκε άν καί 
άψυχο έξασκεί καταναγκασμό, σπρώ
χνει προς ορισμένους τρόπους συμ
περιφοράς, τούς ίδιους πού ακολου
θούσαν οί νικημένοι άντίπαλοι. Ή 
Δεξιά δέν είναι μόνο ένα κόμμα. Ε ί
ναι μιά κοινωνική οργάνωση, ένας 
τρόπος ζωής, είναι μιά στάση απέ
ναντι στά κοινωνικά προβλήματα.

Ό ,τ ι δημιούργησε ή συντήρηση γιά 
δεκάδες χρόνια, βρίσκεται άνάμεσά 
μας, μέσα μας, γύρω μας είναι τό 
πλαίσιο τής ζωής μας. Καί δέν έ
χει μαύρο ή κίτρινο χρώμα γιά  νά 
τό άναγνωρϊσουμε, δέν άποπνέει δυσ 
όσμια, δέν διαλαλεί τούς γεννήτο- 
ρές του. Συμπορεύεται μέ τούς δι
κούς μας πόθους, τά σχέδια καί τ ϊς  
ιδέες μας, διακριτικά καί σιωπηλά. 
Γύρω μας είναι στημένες παγίδες μέ 
πολλή σοφία καί μεγάλη συστηματι
κότητα. Πρέπει νά τ ϊς  αναγνωρί
σουμε. Γιά νά μήν αισθανθούμε ά- 

έπειδή κατέχουμε τό κά- 
£ ί *  νά μήν ξεχνάμε, 6τ, οί
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τοίχοι περικλείουν άλλα πρόάδ^π^, 
άλλά τά ίδια προβλήματα μέ πρ^ 
Γιά νά έξετάσουμε καθημερινά κ( 
τικά τή στάση μας άπέναντι 
κοινωνικό σύνολο».

Ό  «Μικροπολιτικός» τών «ΝΕΩΝ!» 
μέ άψορμή τήν «καθημερινή πρακι 
κή» στελεχών τής κυβέρνησης, ε ί |

έγκαιρα προβλέψει τό μέγεθος, άλ
λά καί τήν «έπικαιρότητα» τού προ 
βλήματος. Σημείωνε σέ άρθρο του:

« ... Ή άνάπτυξη τής παραγωγής κι 
ή υλική άφθονία στήν όποια θά οδη
γήσει ένα σοσιαλιστικό σύστημα, 
δέν θά φέρουν μόνες τους μιά άλ- 
λαγή στήν κοινωνική συμπεριφορά!
Ό  σοσιαλισμός έχει σάν περιεχόμε
νο τήν έλευθερία, όχι μόνο έννοια ή- 
θική ή μεταφυσική ή καί στενά νο
μική, άλλά τήν έλευθερία μέ τήν 
πιο ρεαλιστική της έννοια. Καί φυ
σικά τήν έλευθερία άπό ένα σύστη
μα ζωής, μιά «ποιότητα ζωής» πού 
κρατά δεμένο τό άτομο σέ ένα άλλο
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* Η έκλογική νίκη μοιάζει, μέ τήν έκπόρθηση όχυρού. Οί νικητές 
καταλαμβάνουν τό κάστρο πού άποτελοϋσε τήν ένσάρκωση τής έξου- 
σίας πού καταπολεμούσαν. Νικώντας αναστρέψουν τούς ρόλους. Εί
ναι έκεΐνοι πού διαθέτουν καί χειρίζονται τόν μηχανισμό κατα
πίεσης, τόν όποιον έπεδίωκαν νά καταλύσουν. 'Αντί νά εξουσιά
ζονται έξουσιάζουν. Οί άντίπαλοί τους έφυγαν, σκορπίστηκαν. 
Μένει πίσω τους όμως δ,τι έκτισαν. Μένουν οί οικονομικές καί 
κοινωνικές άναγκα,ιότητες πού δημιούργησαν, οί νοοτροπίες, ή 
στάση απέναντι στό κοινωνικό σύνολο, οί θδεολογίες.
Τό οχυρό πού κατακτήθηκε άν καί άψυχο έξασκεΐ καταναγκασμό, 
σπρώχνει πρός ορισμένους τρόπους συμπεριφοράς, τούς ίδιους 
πού άκολοθθούσαν οί νικημένοι άντίπαλοί. *Η δεξιά δέν είναι μό
νο ένα κόμμα. Είναι μιά κοινωνική οργάνωση, ένας τρόπος ζωής, 
είναι μιά στάση απέναντι στά κοινωνικά προβλήματα. "Ο,τι δη
μιούργησε ή συντήρηση γιά δεκάδες χρόνια βρίσκεται άνάμεσά μας 
μέσα μας, γύρω μας είναι τό πλαίσιο τής ζωής μας. Καί δέν έχει 
μαύρο ή κίτρινο χρώμα γιά νά τό αναγνωρίσουμε, δέν άποπνέει, 
δυσοσμία, δέν διαλαλεί τούς γεννήτορές του. Συμπορεύεται μέ 
τούς δικούς μας πόθους, τά σχέδια καί τίς ιδέες μας,διακριτικά 
καί σιωπηλά. Γύρω μας είναι στημένες παγίδες μέ πολλή σοψία 
καί μεγάλη συστηματικότητα. Πρέπει νά τίς αναγνωρίσουμε. Γιά 
νά μήν αίσθανθοϋμε ασφάλεια, επειδή κατέχουμε τό κάστρο. Γιά 
νά μήν ξεχνάμε, δτι οί τοίχοι περικλείουν άλλα πρόσωπα αλλά τά 
ίδια προβλήματα μέ πρΑ,ύ. Γιά νά έξετάσουμε καθημερινά κριτικά 
τή στάση μας απέναντι στό κοινωνικό σύνολο.
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