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_0 ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στην επιχειρηματολογία 
αύτη είναι γνωστός άπα rie εκλογές. Χρειά
ζεται όμως συνεχής επανάληψη για να μην 
δημιουργούνται μύθοι, δπως ό μύθος της 
προσωπικότητας του κ. πρωθυπουργού. Τ ο 
χάος, το όποϊο «παρέλαβε» ό κ. Καραμαν
λής, είναι δημιούργημα καί του ίδιου. Το 
παρακράτος, ή διάβρωση του κρατικού μη
χανισμού άπό ξένες υπηρεσίες, ή περι
φρόνηση του Συντάγματος και των Νόμων 
είναι επιτεύγματα τών κυβερνήσεων του 
άπό το 1955 μέχρι το 1963. Ή πολιτική 
ανωμαλία, πού ίοωσε τα προσχήματα καί 
την αφορμή γίά τή δικτατορία, υποκινήθηκε 
καί στηρίχτηκε άπα τήν ϊδια ακριβώς πα
ράταξη της οποίας είναι αρχηγός. Ή απο
στασία τού 1965 θα έμενε χωρίς έπαύριο, 
έάν ή τότε EPE καί σημερινή Νέα Δημο
κρατία δεν στήριζε τις κυβερνήσεις τών 
αποστατών. 

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ καί ή Δεξιά δέν 
εϊναι oi φορείς της ομόνοιας. Οί «διχό
νοιες», πού χαρακτήρισαν τήν πολιτική ζωή 
του τόπου ήταν έργο της Δεξιάς. Γιατί ή 
Δεξιά δέ θέλησε ποτέ να δεχτεί το δημο
κρατικό παιχνίδι καί πάντα προσπάθησε να 
ανατρέφει ττ)ν ομαλή πορεία προς τήν αλ
λαγή. Ή «βια καί ή νοθεία» στίς εκλογές 
τού 1961 πού υπήρξε ή αιτία πολιτικής ανα
ταραχής για δυο χρόνια ήταν έργο τής Δε
ξιάς. Η Δεξιά αρνήθηκε πάντα νά προ
σαρμόσει τή λειτουργία του οικονομικού καί 
πολιτικού συστήματος στα νέα κοινωνικά 
δεδομένα εξωθώντας ακόμη καί κοινωνικές 
ομάδες και πολιτικούς σχηματισμούς, που 
δέν ήταν ριζοσπαστικοί στην τοποθέτηση 
τους σέ αντιδικία καί διαμάχη uè το κράτος 
νπ5 TroNr tVrninnr* ' Ο ουνδικ-πλίΓπιΛ^ or-.iip-

Γ ρ ά ψ ε ι δ ι ι ι 

καθηγητής της Π.Α.Σ.Π.Ε. 

KQZTAZ ΣΗΜΙΤΗΓ 

ρασθοΰν οί διαρθρωτικές αδυναμίες της οι
κονομίας μας. Η κυβέρνηση δέν ενδιαφέ
ρεται γίά μακροχρόνια οικονομικά προγραμ
ματισμό. Τα αναπτυξιακά πρόγραμμα, πού 
είχε υποσχεθεί άλλοτε ό κ. πρωθυπουργός, 
δέν έχει κατατεθεί ακόμη στή Βουλή. Ή 
κυβέρνηση επιδιώκει μέ περιστασιακά καί 
γι ' αυτά πρόχειρα καί αντιφατικά μέτρα να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες τής στιγμής, νά 
δημιουργήσει τήν εντύπωση μιας ομαλής καί 
απρόσκοπτης πορείας. Γίά τίς συνέπειες τής 
πολιτικής της, συνέπειες πού εκδηλώνον
ται μακροπρόθεσμα, αδιαφορεί. Ελπίζει , ό
τι θα μπορέσει νά συγκαλύψει τίς ευθύνες 
της καί νά αποδώσει τις εξελίξεις, τήν τέ
λεια εξάρτηση τής χώρας άπα το εξωτερι
κό, τήν εκμετάλλευση της, τον υποβιβασμό 
τής ποιότητας ζωής, τήν ανασφάλεια καί 
τήν ανεργία στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις 
τής διεθνούς οικονομίας. 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του χ. Κα
ραμανλή δέν αποσκοπεί μόνο στα νά τον 
αποδεσμεύσει άπό τα παρελθόν του καί να 
δικαιολογήσει τήν αυτοπροβολή του σάν ύ-
περκοματτικού ηγέτη, θ έ λ ε ι νά θέσει πά
ν ω άπό κάθε αμφισβήτηση τίς βασικές επι
ταγές του. δπως είναι το «άνήκομεν εις 
τήν Δυσιν», νά προ»»|αλά6ει τήν αποδοχή 

?ογβΐται μόνο σέ επίπεδο προσώπων, μπο-
ρπϊ νά άφορα μόνο το έάν ό ένας ή άλ
λος, υπουργός εκτελεί σωστά τίς κατευ
θυνθείς, πού έθεσε ό ίδιος. Ό συλλογισμός 
τούτος δείχνει πόσο λαθεμένο είναι νά στρέ 
φο^ιμε κύρια τίς επικρίσεις μας στίς άποφά-
οεις τού υπουργού τού Συντονισμού ή ο
ποιουδήποτε άλλου υπουργού καί οχι κατά 
>ής κυβερνητικής πολιτικής στο σύνολο της. 
( >ί.βασικές επιλογές για τίς οποίες ύπεύθυ-
·. η είναι ή κυβέρνηση, προδικάζουν καί τίς 
; πόμενες επιλογές τών συνεργατών τού 
τιρωθυπουργοΟ καί τών δημοσίων υπηρε
τών. Ή ένταξη στην ΕΟΚ σημαίνει γίά το 
όπο μας ολοκληρωτική ένταξη στο διεθνές 

κατηταλισπκο ούστημα, αποδοχή τής άρχης 
θα ή οικονομία μας θά είναι συμπληρωμα-
ική τών οικονομιών τής Δύσης. Συμπλη-
χβμαιική σημαίνει, ότι ή διαδικασία κατα-
ομης τών πλουτοπαραγωγικών πόρων καί 
ής αναπτύξεως μας θά εξαρτάται άπα ξέ-

\βα κέντρα αποφάσεων, άτι στή Δυτική Εύ-
.Η&πη &ά αναπτύσσονται βιομηχανίες μέ ψη
λή τεχνολογική στάθμη ένώ στην Ε λ λ ά δ α 
εϊτε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είτε βιο
μηχανικές, πού λόγω χαμηλής τεχνολο
γίας θα διατηρούν τή σχέση εξάρτησης, δτι 
if ελληνική γεωργία θά παράγει κατά κύ
ριο λόγο προϊόντα, πού θά διατίθενται στην 
ευρωπαϊκή αγορά καί θά είναι τής αποδο
χές τού κοινοτικού εμπορίου. "Οταν λοιπόν 
μεθαύριο οί τουρίστες θά είναι δυο καί 
τρεϊς> φορές περισσότεροι άπα τον πληθυ-
ά ι ό ή τα νησιά μας θα έχουν οικοπεδοποιη
θεί καί αγοραστεί άπό ξένους επενδυτές, 
τό^ λάθος δέν θα βρίσκεται στον αρμόδιο 
γιά τίς διαπραγματεύσεις μέ τήν ΕΟΚ ύ-
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νοικίες χωρίς πάρκα καί σχολεία, εΐν( 
θέματα καθημερινής διαμαρτυρίας.( Γίά τή 
εξέλιξη δεν ευθύνεται βέβαια ό υπουργό 
Δημοσίων "Εονων ñ Συγκοινωνιών, πο 
αμελούν νά εκτελέσουν το καθήκον του< 
Ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία καί ή Δεξί 
στο σύνολο τους, γιατί στην κρίσιμη πί 
ρίοδο τών βασικών επιλογών έπροτίμησα 
τήν αξιοποίηση τής γήε ώς εμπόρευμα, μι 
πολεοδομική εξέλιξη στην υπηρεσία τώ 
ιδιωτικών συμφερόντων, τήν ενίσχυση το 
ιδιωτικού αυτοκινήτου ώς μέσου μεταφορά 
οε βάρος τών δημοσίων μέσων μεταφοράί 
Ή εξέλιξη, πού ακολούθησε καί έκανε τή 
'Αθήνα καί τή θεσσαλονίκη τσιμεντένιε 
θάλασσες, ήταν φυσική συνέπεια τών 6c 
σικών επιλογών. Ό πρωθυπουργός óve 
φέρεται σέ άλλες χώρες πού γνωρίζου 
φαινόμενα κοινωνικής καί οικονομικής ave 
ταραχής. Τα φαινόμενα αυτά είναι συνί 
πεια τού δτι καί εκεί, όπως π.χ. στην Ί 
ταλία, οί κυβερνήσεις της Δεξιάς έκανα 
τίς ίδιες βασικές επιλογές μέ τή δική μα 
Δεξιά. Καί δπως δείχνει ή αυξανόμενη έ\ 
χλη ματικότητα στον τόπο μας, τα τραίνο 
μένα αυτά δέν θά αργήσουν νά έμφανι 
στούν και στην 'Ελλάδα δταν θά έχει όλο 
κληρωθεί ό κύκλος τής «Ανάπτυξης μας 
μέσα στην εξάρτηση. 

'Αδιέξοδα 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ τής Νέας Δημοκρατία 
λοιπόν δημιουργεί τα αδιέξοδα καί fax i 
τυχόν ανικανότητα τών υπουργών της. Τ 
Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται όμως κα 
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