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Η παρουσίαση στ4ΐα δωδεκ'αλεπτα θεωρείται κατά τήν άποψη μου πιό 

καθοριστική άπό τή συγκέντρωση στην Αθήνα.« όπου ó αναποφάσιστος 

τηλεθεατής θά διασπάται ανάμεσα στον όμιλητή-Πρόεδρο KaC στό πλή

θος πού δίνει άλλη διάσταση κάι Ακάθιστα τόν τηλεθβατή αμέτοχο. 

'Αντίθετα στό δωδεκάλεπτο υπάρχει αίσθηση τή"ς συμμετοχές »του δια

λόγου, υπάρχουν νοητικά ερωτηματικά στά όποια περιμέν/έ* απαντήσεις 

"Οταν μιλάει 6 Πρόεδρος στην τηλεόραση απευθύνεται σ'έκατίομμύ 

pia, άλλα προσοχή, σ'ενα ενα καί δχι σέ μάΓες. Τό φυσικό καί ένεπι-

τήδευτο δλλωσφε υφός του Προέδρου όταν συνοΕιιλεΐ είναι τό καλύτερο 

όπλο καί δέν πρέπει νά αλλάξει . 

Κατά τήννγνώμη μου ,πού δέν συμίερίΓεται ή πλειοψηφία του Ε.Γ., 

τό περιεχόμενο τό δύο δωδεκαλέπτων δέν Οά ίπρεπε νά είναι εντελώς 

χωρισμένο σέ δύο ενότητες, ¿έχομαι βέβαια δτι θά πρέπει νά πέσει τό 

βάρος στό πρώτο δωδεκάλεπτο στό θέμα 'έθνικη*ς άνεξαρτησίςαζΑΛΊΧλ Βά

σεις
 ί
ΑίγαΓο^Κυπριακό

/
ΕΟΚ)^καί στό δεύτερο στό κοινωνικδ-οίκονομικό-

θεσμικό άλλα φοβοϋ-αι δτι°άναποφάσιστός ψηφοφόρος άν ακούσει στό πρϊ 

το δωδεκάλεπτο έννοιες γιά τίς ¿ποίες έχουμε μέχρι τώρα κάι στή 

Βουλή επανειλημμένα αναφερθεί χωρίς καί νά τόν έχουμε πείσει Οά 

προδιατεθεΐ ίσως επιφυλακτικά -πάλι τά ίδια μας λέ€4 τό ΠΑΣΟΚ-

*Ίσφς θά Ιπρεπε νά υπάρχει κάποιος κύκλος πού νά επικαλύπτε 

ται καί άπό τά δύο δωδεκάλεπτα άπό αλλή ίσως σκοπιά στό καθένα(πι-

θανον νά είναι ή συμμετοχή του λάου μέ τό δημοκρατικό προγραμματι

σμό τόσο σέ επίπεδο γνώμης σέ εθνικές επιλογές δσο καί σέ επί εδο 

τοπικών αναγκών) οπωσδήποτε ή λύση πού δεχτήκαμε στό Ε.Γ. γία νά 

αναφερθεί οπωσδήποτε ο ορυκτός πλούτος καί οι οικονομικές συνέ

πειες της έκάρτησης είναι θετική. Πιστεύω γενικά δτι σ'αύτές τίς 

εκλογές καθοριστικό ρόλο θά παίξη τό οικονομικό θέμα (μισθοί τιμά

ριθμος κ.λ.π.)καί ή ποιότητα Γωής ίδιαίτερα γία τό Λεκανοπέδιο 

ΜομίΓω ακόμα δτι ζητήματα αίχμής πρέπει νά είναι Π_ε_ίρ_ιί}ντ] στό τόπο 

μας καί ή εδτυχ^α του άνθρωπου ή ανθρωπιά καί μέσα άπό αυτά νά 

προσεγγίσουμε τά κεντρικά Γητήματα. 

"Έτσι πιστεύω δτι δέν πρέπει ξεκινώντας νά βάλουμε τόν ανα

ποφάσιστο άμέσω§ στό &£ίλημα μιλώντας π.χ. γιά τίς δύο πολιτικές 

πού διαγράφονται γύρω άπό τό πρόβλημα της έ&άρτησης. 

θά μπορούσε ο Πρόεδρος νά ξεκινήσει π.χ. γιά τό κύριο μέλλη 

μα του ΠΑΣΟΚ ή μάλλον "στόχος μας είναι νά οίκοδομήσουμε μιά κοινω

νία πού ρίά μετράει επιτέλους ή μοίρα του άνθρωπο© ή ευτυχία της οί-



κογένειας ή απαλλαγή άπο* τήν έκμετάλευση καί τό άγχος της αταναλωτικής 

κοινωνίας ή διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιδς£$των παραδδσε-

toòl) ή ειρηνική διαβιώση
/
*"καΟ νά ακολουθήσει ανάλυση γι«, το θέ|*α της 

εθνικής ανεξαρτησίας σαν πρού'πλοθεσίςς γιά τήν επίτευξη των παραπάνω 

στόχων, 

Στό σημείο αυτό καί Rpív συγκε«κ?ριμενοποιηθουν τά βασικά προβλή̂ οιτ«, 

(flATO, Βάσει^
/
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 ΕΟΚ) ίσως 0ά έπρεπε νά γί^ει συνοπ£τική α

ναφορά " στό Πρόβλημα τής έξάρ^τησης σέ σ^έση μέ τοή Tf$a&k%i£ του Έλλη 

νικοΟ λάου γιά εθνική ¿λοκλήρωση άπό τή απελευθέρωση »at μ£ αναφορά 

στίς προστάτιδες δυνάμεις πού έφεραν στην χώραςμας, τό διι̂ ασμ̂ ό καί τήν 

έθνικ^__καταστ£223
 κ

«ί τήν_ ξενοκρατία . Διχασμό (σχηματι·κδ στή βάση 

πού εμπόδιση να ά^πτυχθουν ,κόμματα μέ αρχές καί νέ κοινωνικό ύπόβαρθο 

ποθ θά διεκδικούσαν μιά καλύτερη ίωή γιά τους εργαζόμενους. 

- ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ NATO -

Πιό είναι τό ΒΑΤΟ .;*( Ή γνω&τή φράση του Προέδρου "δέυ αποτέλεσε τήν 

ομπρέλα γιά τήν προστάσΊια κ|*&λ.π. "πιάνει) γιά τίς βάσει^ πρέπει νά 

αναφερθεί ή ιϊάλτα άλλα δχι ή Λιβύη.^κόμα πρέπ£( συνοπτΡίϋ,ά στό πρώτο δω-

δεκάλεπτο ν'αναφερθούν : 

—Συναδέλφωση Στράτου καί Λάου 

-Εένη Τεχνολογία V-^Πολιτικές βάσεις-Εεπούλημα νησιών 

—Πολιτιστική διάβρωση) ι * 
--Σπάσιμο το ι κοινωνικού ίστου \ 
Συντήρηση -^λάγη : Ένω τό πρώτο στό οικονομικό επίπεδο σημαίνει 6ι«*ίών|)+· 

ση των δομών τήςκαταπίεσης στό πολιτιστικό επίπεδο σημαίνει κατασροφή τήι 

παράδοσης καί διάβρωση -τ^Άλλάγη τό αντίθετο. 

Γιά τήν ΕΟΚ ή πρόσφατη ΖΌποθ'ετηιί?) του πρόεδρου σέ συντεύξη τύπου 

¡&έ προεκλογική ομιλία (νομίΓω στην Αλεξανδρούπολη) είναι ϊσως ή πληρέ
στερη καί θά μπορούσε μά αναφερθεί .Πρέπει ίσως νά αναφερθεί μάλλον τό 

Παράδειγμα της 'Ιταλίας (τί έκαμε τό ταμείο Γ[εριφερεΐί|&ής ανάπτυξη^ της 

10Κ γία τον εξαθλιωμένο 'Ιταλικό νότο) καί ποια είναι ή πολιτική καί οί 

κονομική κατάσταση της,(πληθωρισμός,ανεργία, τρομοκρατία, άν^ίωση φα-

£ι£«ου) ΰατερα άπό 16 χρόνια ΕΟΚ. 

- Παράδειγμα Κορβηγίας 

-Μύθος ΚΛΠ πού καί μόνο άπό τήνέλλειψη νομισματικής ένωσης φαθκιδέ ειται 

-Ιύρώβη δύο ταχυτήτων 

-Κυριαρχία τ%/ Αμερικάνικων πολυθεθνικων στην ΕΟΚ 

-Δήλωση του Φρανσουά Εαβιέ Ορτολί του 1975(προ·γραμμα δράσης 197^"¿év 
είμαστε κύριοι του πεπρωμένου μας επειδή πολλαπλασιάζονται έξω άπό τά 

κράτη -μέ%η κάι τή κοινότητα τά κέντρα λήψεως οίκονομ|Ιί|Εκων,χρηματοδοτικώ\ 



καί πολιτικών αποφάσεων . Σέ τί χρησιμεύει νά βαυκαλίζεται κανείς)^ 

αυταπάτες όταν ή κυριαρχία βρίσκεται απλούστατα κάπου άλλου"y 

- Δέν πρέπει στό πρφτο δωδεκάλεπτο νά γίνει επίθεση σέ κανένα κόμ

μα της αντιπολίτευσης . 

- Πρέπει ακόμα νά είμαστε προσεκτικοί στό διάφανο παιγνίδι τή*ς ΕΔΗΚ 

δτι η εξουσία περνάει οπωσδήποτε άπό αυτή(στό δεύτερο δωδεκάλεπτο) 

- Πρέπ£ίίσως νά σταθμίσουμε τί δπλα φυλάει ô Καραμανλής γιά τίς 

τελευταίες μέρεςζΕΟΚ ff Κυβριακόή"καί τά δύο, πιθανή δήλωση του φερέ-

μ ενου νέου πρεσβευτή τ$5>ν ΗΠΑ πού θά ευνοεί τόν Καραμανλή;) 

Τό μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας πρέπει νά είναι σέ πολύ άπλα 

λόγια. "Ενα τμήμα όμως μικρό ίσως.των οίκονομικων επιπτώσεων άπό 

τήν ξένη εξάρτηση πρέπει νά είναι t επιστημονικού -καθηγητικού" ε

πιπέδου. Ό κόσμος Εχει συνδυάσει τόν"Ανδρέα μέ τήν απλότητα, τήν 

Í2¿2!IM2y.¿ííÚ_Íí2i!á£IÍ!¿2!2 κ α
^ T^E2HüáS§¿2 .Ζητάει ίσως άκομά μιά 

" υπευθυνότητα " πού νά πηγάζει άπό τή σιγουριά της γνώ$«ρ, των 

έρβ,σμάτων. 


