
Απολογισμός 
παραπλάνησης 

Την περασμένη βδομάδα ή Νέα Δημοκρατία δη
μοσίευσε τον απολογισμό του κυβερνητικού της έρ-
γου. Ό Τ ύ π ο ς κ α Ι ή "Αντιπολίτευση επισήμαναν ανα
λύοντας τον απολογισμό οτι ή κυβέρνηση δέν αξιο
ποίησε τη δύναμη της καΐ τΙς ευκαιρίες πού τΙς πα
ρείχε ή πολιτική συγκυρία γ ι α να πραγματοποιήσει 
ουσιαστικές ά λ λ α ζ ε ς καΐ να προωθήσει τή λύση των 
μεγάλων εθνικών προβλημάτων. ΟΊ σκέψεις, που α
κολουθούν, σκοπό έχουν να τονίσουν μια άλλη πλευ
ρ ά του «απολογισμού», την πολιτική νοοτροπία πού 
εκφράζει. 

Μάταια θα ψάξει_ ο αναγνώ
στης τού «έργου» της κυβέρνη
σης να βρει μιά θεμελιωμένη α
νάλυση των όσων γεγονότων 
συμβηκαν στην τριετία. Το κει 
μενο δεν του δίνει καμιά συγ
κεκριμένη απάντηση νια τήν 
πολιτική αντίληψη καί προο
πτική πού καθοδηγεί την κυ
βέρνηση. Μιλά π.χ. ή κυβέρνη
ση μέ άψορμή την ' μετα
πολίτευση του 1974 για «πο
λιτικό θαύμα» και για «ανώδυ
νη μετάβαση από την τυραν
νία στην ελευθερία». Δέν ^ θα 
περίμενε βέβαια κανείς να υ
πάρχει αναφορά στο δτι δ Κ ίσ 
σινγκερ εξήγγειλε τή μεταπο
λίτευση τοΰ '74 προτού πρα
γματοποιηθεί καί στο δτι ô ξέ
νος παράγοντας επεδίωξε καί 
υποστήριξε τήν λύση Καρβμαν 
λή, άλλα θα ήθελε να διαβάσει 
πώς αντιμετωπίζει ή κυβερνη
τική παράταξη τήν σχέση της 
Ελλάδας μέ τος «συμμάχους» 
της. 

Γιά τήν Νέα Δημοκρατία ό
μως οΐ ξένοι δέν έχουν καμιά 
ανάμιξη στα ελληνικά πρά
γματα καί ούτε ασκούν οποι
εσδήποτε πιέσεις. Πρόβλημα 
εθνικής ανεξαρτησίας δέν υ
πάρχει. 21 επισκέψεις διε
θνών προσωπικοτήτων άπο-
δεικύνουν τήν «αυτοδυναμία 
και αυτοτέλεια» της 'Ελλά-
fiotc Λιεοωτατσι ó σναννώ-
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"Από το χώρο σύτό 
τής «Ε», εκθέτει σή
μερα τΙς απόψεις του 
το ΠΑΣΟΚ, μέ άρθρο 
του καθηγητή Κώστα 
Σημίτη, μέλους του Ε. 
Γ. Προηγήθηκαν ol θέ 
σεις της «Συμμαχίας» 
(Ήλιου) καί της «Νέ
α ς Δημοκρατίας» (Γ. 
Ράλλης) . Αύριο σειρά 
έ"χει το ΚΚΕ καί μεθαυ 


