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Αντίστροφη 
μέτρηση γιά 

τή δημοκρατία;
Η ΔΕΞΙΑ ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ, διαπιστώνουν ο( πολι

τικοί παρατηρητές. Σειρά άπό γεγονότα τεκμηριώνουν τή θέση 
τους, άπό τις κατηγορίες τής κυβέρνησης ότι ή άντιπολίτευση 

υποκινεί τις άπεργιακές εκδηλώσεις μέχρι τά πρόσφατα έπεισόδια στις 
γιορτές τής 25ης τού Μάρτη. Είναι ή σκλήρυνση τούτη έποχιακό φαι
νόμενο ή άλλαγή τακτικής; ,

Οί έκλογές τού 1977 άλλαξαν ριζικά τό πολιτικό σκηνικό. Άξι«·- 
ματική άντιπολίτευση άναδείχτηκε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα κόμμα ποΰ άμφι- 
σδητεί τίς_ καθοδηγητικές άξιες καί όρχές οί όποιες διέπουν τή λει
τουργία τής πολιτείας, τις δομές τής κοινωνίας. Ή  άξιωμοπική 
άντιπολίτευση είναι δομική άντιπολίτευση. Ή παρουσία δομικής 
αντιπολίτευσης ύποδηλώνει βαθειά κρίση στις διαδικασίες με τις 
όποιες ή δεξιά έξασφάλιζε μέχρι σήμερα τήν έπικυριαρχία της.

Ή κυβερνητική παράταξη ύποτίμησε τό έκλογικό άποτέλεσμα. ’Ερ
μήνευσε τό διπλασιασμό τών ψήφων τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν παροδικό γε
γονός. Οί καθησυχαστικές της βεβαιώσεις δέν είχαν μόνο σκοπό νά 
διασκεδάσουν  ̂τις άνησυχίες τών δυνάμεων πού στηρίζουν τή Νέα 
Δημοκρατία. "Αντικατοπτρίζουν καί τήν πεποίθηση τής Ν.Δ., ότι τό 
καθεστώς πού δημιούργησε τό 1974 δέν πρόκειται νά υποστεί κλυδω- 
νισμούς. Πίστευε ή Ν.Δ., ότι τά μέσα πού έξασφαλίζουν τή συναίνεση 
τών λαϊκών στρωμάτων στήν κυβερνητική πολιτική παραμένουν πάντα 
άποτελεσματικά καί καθιστούν περιττή τήν προσφυγή καί πάλι σέ μη
χανισμούς καταστολής.

'Ο καιρός πού πέρασε άπό τις έκλογές μέχρι σήμερα έδειξε ότι οί 
έλπίδες γιά έπάνοδο^στό συσχετισμό τών πολιτικών δυνάμεων τού 
1974 ήταν μάταιες. Ή δυνατή δεξιά, πού θά έχει όντιμέτωπη μιά 
υποτονική άντιπολίτευση, ή όποια άποδέχεται τις γενικές κατευθύν
σεις τής κυβερνητικής πολιτικής καί διαφωνεί μόνο ώς πρός τόν τρόπο
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Κ(1ΓΤΛ ΣΗ Μ ΙΤΗ  ανασύνταξης τών δυνάμεών της σε
ΐν κ έ ΐη  εΠ ΙΠ ΙΙΠ  νέους σχηματισμούς μοιάζουν χωρίς

προοπτική. "Επιπρόσθετα  ̂καθημερι- 
νά έπιβεβαιώνεται ότι ή άνοδος τ°ύ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα μόνιμο φαινό

μενο. Ή άπήχησή του Ιδιαίτερα στήν έλληνική επαρχία διαρκώς αυ
ξάνει σέ σημείο ώστε σέ νομούς πού ανήκαν παραδοσιακά στή Δεξιό, 
Ν.Δ. καί ΠΑ.ΣΟ.Κ. όχι μόνο νά είναι οί μόνες άντιμέτωπες^παρατά
ξεις, άλλά καί νά μάχονται πιά γιά τήν πλειοψηφία. Οί έκλογικές 
στατιστικές έδειξαν ότι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε τήν κύρια μάζα τών νέων 
ψηφοφόρων του άπό τή Νέα Δημοκρατία. Οί ψηφοφόροι δέν μετατο- 
πίζοτται άπό δεξιά πρός τά αριστερά μέσα άπό ένα κεντρώο σχημα
τισμό όπως τό θέλει μιά μηχανιστικής θεωρία πολιτικής ψυχολογίας. 
Μετατίθενται άπό τόν ένα πόλο στον άλλο γιατί συνειδητοποιούν ότι 
δύο είναι οί βασικές δυνατότητες πολιτικής έξέλιξης καί τά ένδιάμεσα 
σχήματα είναι σχήματα χωρίς λύσεις άλλαγής.

Στήν Ελλάδα άρχισε μετά τό τέλος τού έμφυλίου πολέμου περίοδος 
έντονων κοινωνικών άνακατατάξεων πού συνδέεται μέ τήν έπέκταση τού 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, τήν όλιγοπωλιακή οργάνωση τής 
οικονομίας καί τήν έξάρτηση τής χώρας. Ή έκβιομηχάνιση καί ή άνιση 
περιφερειακή άνάπτυξη οδήγησαν οττή μαζική μετανάστευση πρός τήν 
"Αθήνα καί τά άλλα άστικά κέντρα. "Η χαμηλή παραγωγικότητα τής 
γεωργίας, πού δέν έπέτρεπε στις περισσότερες αγροτικές οικογένειες 
τήν έπιβίωση στά χωριά, προώθησε τήν έγκατάλειψη τής υπαίθρου.

Ή σκλήρυνση τής δεξιάς είναι μέσο 
νά άντιμετωπισθεί ή άποτυχία της 
στή διακυβέρνηση τής χώρας. Σκλη
ρά λόγια, αυστηρές δηλώσεις, κινη
τοποιήσεις τής άστυνομίας έχουν σκοπό 
νά συγκαλύψουν τή γενική άδυναμία.



ΟΙ χιλιάδες μικρές βιοτεχνίες καί οικογενειακές έπιχειρήσεις πού άπο- 
τελούσαν μιά πρόσκαιρη λύση βρέθηκαν σύντομα σέ κρίση κάτω άπό 
συνθήκες αύξανόμενου ανταγωνισμού μεγάλων έπιχειρήσεων. Ή μεγά
λη κινητικότητα τού πληθυσμού, ή εναλλαγή στήν άπασχόληση, ή έν
ταξη σέ νέα κοινωνικά στρώματα, ή έπαφή μέ άλλα προβλήματα καί 
ή δημιουργία νέων άναγκών οδήγησαν σέ άλλαγή τής πολιτικής συμ
περιφοράς. Μεγάλα τμήματα τού πληθυσμού πού άλλοτε άκολουθούσαν 
μιά παραδοσιακή πολιτική στάση έπανεξετάζουν τήν πολιτική τους 
τοποθέτηση μέ βάση τά συνειδητοποιημένα πιά συμφέροντά τους. Οί 
ψηφοφόροι σποδεσμεύονται άπό̂  τά πελατειακά δίκτυα τών κομματαρ
χών καί βουλευτών τής δεξιάς, Ή διαρροή άπό τά παραδοσιακά πολί
τικά σχήματα πρός νέους σχηματισμούς, ή άναζήτηση νέων πολιτικών 
κατευθύνσεων γίνεται όλο καί πιό έντονη. Κάτω άπό τις συνθήκες 
αυτές δυνατότητα έπιβίωσης καί άνάπτυξης έχουν μόνο κομματικά 
σχήματα, πού είναι έκφραστές επιδιώξεων κοινωνικών στρωμάτων 
καί τάξεων.

Ή άνοδος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή όλοένα μεγαλύτερη άπήχησή του καί 
ή Αντίστοιχη κατάρρευση τού Κέντρου είναι έκφραση κοινωνικού φαι
νομένου καί έπόμενα όχι παροδική ιδιοτροπία τού έκλογικού σώματος.

Ή ' Δεξ'ά μόλις τώρα άρχισε νά συνειδητοποιεί τό φαινόμενο 
τούτο. ’Απέναντι του κατέφυγε στά δοκιμασμένα καί προσφιλή της 
μέσα. Γιά νά σταματήσει τή διαρροή πρός τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. προωθεί τήν 
πόλωση, τή δημιουργία χάσματος μεταξύ της καί τών άντιπάλων της. 
Καλλιεργεί τήν έντύπωση ότι ή άντιπολίτευση καί οί δραστηριότητές 
της δέν κινούνται στό πλαίσιο τής νομιμότητας. Επιδιώκει μέ τόν 
τρόπο αύτά νά ξυπνήσει παλιές Αναστολές, νά δημιουργήσει φόβο, 
ώστε νά δυσκολέψει καί νά ματαιώσει τή μεταπήδηση στό άλλο 
στρατόπεδο.

Στις δηλώσεις ότι ό δρόμος πρός τήν έξουσία είναι κλειστός γιά τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά πολλαπλασιαστούν. Οί ύπεύθυνοι τής κυβερνητικής παρά
ταξης γνωρίζουν καλά ότι παρόμοιες δηλώσεις άρνούνται τό ίδιο τό 
σύστημα μιά πού στόν κοινοβουλευτισμό όλα τά κόμματα πρέπει νά 
έχουν τις ίδιες δυνατότητες άσκησης έξουσίας. Τις άποτολμούν παρ’ 
όλα αύτά γιατί θέλουν νά τρομοκρατήσουν τούς ψηφοφόρους. Θέλουν 
νά περάσει τό μήνυμα ότι κοινοβουλευτισμός στήν Ελλάδα σημαίνει 
νεοδημοκρατικός μονοκομματισμός, ότι ή άποχώρηση τής Νέας Δημο
κρατίας δέν πρόκειται νά γίνει δεκτή καί συνεπάγεται άνωμαλία.

Ή οικονομική κρίση, ή έκταση τής όποιας μόλις τώρα άρχισε νά 
βιαφαίνεται, θά γίνει καθημερινά πιό έντονη. Ή αύξηση τού κόστους 
ζωής καί ή καταπολέμηση τού πληθωρισμού μέ τήν συμπίεση τών 
μισθών θά οδηγήσουν άπό τό φθινόπωρο καί πέρα σέ πολλαπλασιασμό 
άπεργιακών κινητοποιήσεων. Ή κυβέρνηση, γιά νά διατηρήσει τόν 
έλεγχο τής κατάστασης σέ όφελος τών οικονομικών συμφερόντων πού 
τήν στηρίζουν, προετοιμάζει άπό τώρα τά κλίμα άντιμετώπισής τους. 
Ή καταγγελία, ότι ή άντιπολίτευση ύποκινεί τις άπεργίες είναι ένας 
άπό τούς πολλούς τρόπους πού θά μετέρθει γιά νά δικαιολογήσει στήν 
κοινή γνώμη τήν άνυποχώρητη στάση της.

Ή σκλήρυνση τής Δεξιάς είναι μέσο νά άντιμετωπισθεί ή άποτυχία 
της στή διακυβέρνηση τής χώρας καί νά έλαχιστοποιηθούν οί έπιπτώ- 
σεις τής Ανικανότητάς της νά δώσει δημιουργική λύση στά έλληνιχά 
προβλήματα. Οί κόκκινες, μπλέ καί πράσινες σημάνσεις τών δρόμων, 
πού Αναγγέλθηκαν μέ τυμπανοκρουσίες καί δέν πραγματοποιήθηκαν ποτέ 
γιατί κάποιος Αρμόδιος είχε λησμονήσει νά διαβάσει τόν Κώδικα ’Οδι
κής Κυκλοφορίας, ό νόμος γιά τόν έλεγχο τών μονοπωλίων, πού μένει 
Ακόμα Ανεφάρμοστος είναι ένδείξεις γιά τόν αριθμό τών μέτρων πού 
σχεδιάζονται καί δέν έκτελούνται. Καθημερινά όμως πολλαπλασιάζεται 
ή Απογοήτευση καί ή αίσθηση τών πολιτών ότι κινούνται σέ ένα χάος 
όπου ό καθένας είναι ύποχρεωμένος νά κυνηγά τό προσωπικό του συμ
φέρον γιατί δέν ύπάρχει κανείς πού νά φροντίζει γιά τό συλλογικό 
συμφέρον. Σκληρά λόγια, αύστηρές δηλώσεις, κινητοποιήσεις τής Αστυ
νομίας έχουν σκοπό νά συγκαλύψουν τή γενική αδυναμία, νά Απο
κρέψουν ότι ή κυβέρνηση ούτε σκληρή είναι στις ούσιαστικές κατευ
θύνσεις της, ούτε άτεγκτη στις Αποφάσεις της καί πολύ λιγότερο ικανή 
νά έπιβάλει όποιαδήποτε τάξη.

Ή σκλήρυνση τής δεξιάς είναι έπόμενα τόση παλιό τέχνασμα όσο 
καί τακτική Αντίδραση. Ομως ή στάση της δέν είναι χωρίς συνέπειες 
γιά τήν παρά πέρα πολιτική έξέλιξη. Σέ φάση έντονης Αντιπαράθεσης 
στήν ήγεσία τών συντηρητικών έπιβάλλονται εκείνοι πού είναι οί πιό 
Αδιάλλακτοι γιατί είναι καί οι πιό Αποφασιστικοί Είναι έι/δεικτικό 
ότι στή νέα στροφή πρωτοστάτησε ό κ. ’Αβέρωφ. Ή σκληρή ήγεσία 
χρειάζεται βέβαια σκληρά στρατεύματα. ’Οταν ήχε! τό προσκλητήριο 
ένάντια σ’ όλους πού Αμφισβητούν τό κράτος τής Δεξιάς τά κατα- 
σπαρμένα στόν κρατικό μηχανισμό «σταγονίδια» καί οί ομάδες μέ τις 
Ακροδεξιές πεποιθήσεις κινητοποιούνται καί συσπειρώνονται.

Τό 1974 ή Δεξιά πέτυχε μέσα άπό τή μεταπολίτευση νά αποσυν
δεθεί άπό τό Αμαρτωλό της παρελθόν. Τό 1979 πέντε χρόνια μόλις 
κάτω άπό τήν πίεση τής λαϊκής διαμαρτυρίας όρχίζει τήχ έπανασύνδεση 
μέ παλιές πρακτικές καί παλιούς μηχανισμούς καταστολής.

Ή άντιπολίτευση πρέπει νά προλάβει τέτοιες έξελίξεις όργανώ- 
νοντας άκόμα καλύτερα τις δυνάμεις της καί έπιβάλλοντας τό σεβα
σμό τής λαϊκής θέλησης. Είναι ένα έργο πού θά πετύχει.



'Αντίστροφη μέτρηση γιά τη δημοκρατία;

του Κώστα Σημίτη

‘Η δεξιά σκληραίνει τή στάση της διαπιστώνουν οι
πολιτικοί παρατηρητές. Σειρά από γεγονότα τεκμηριώνουν τή 
_, , , , „ _ , οιι « βΙ\}ΐθεσ-^του^, άπο τις κατηγορίες της κυβέρνησης ττ^την υπο-
κίνί|β^ ¿απεργιακϊ^ έκδηλώσεΑ^ Από τή* Αντιπολίτευση μέχρι
τά πρόσφατα έπειοόδια στίς γιορτές της 25ης του Μάρτη.
Είναι ή σκλήρυνση τούτη έποχιακό φαινόμενο ή αλλαγή τακτι-
κής ί

Οι έκλογές του 1977 άλλαξαν ριζικά τό πολιτικό σκη
νικό. ’Αξιωματική αντιπολίτευση άναδείχτηκε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
ένα κόμμα πού αμφισβητεί τίς καθοδηγητικές αξίες καί αρχές 
οι όποιες διέπουν τή λειτουργία τής πολιτείας, τίς δομές 
τής κοινωνίας. *Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι δομική 
αντιπολίτευση. ‘Η παρουσία δομικής αντιπολίτευσης υποδηλώ
νει βαθειά κρίση στίς διαδικασίες μέ τίς ρποΐες ή δεξιά 
έξασφάλιζε μέχρι σήμερα τήν έπικυριαρχία της.

‘Η κυβερνητική παράταξη υποτίμησε τό έκλογικό αποτέ
λεσμα. 'Ερμήνευσε τόν διπλασιασμό των ψήφων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σάν παρδδικό γεγονός. Οί καθησυχαστικές της βεβαιώσεις δέν 
είχαν μόνο σκοπό νά διασκεδάσουν τίς ανησυχίες των δυνά
μεων πού στηρίζουν τή Νέα Δημοκρατία. 'Αντικατοπτρίζουν 
καί τήν πεποίθηση τής Ε.Δ., δτι τό καθεστώς πού δημιούργη
σε τό 1974 δέν πρόκειται νά ύποστεΐ κλυδωνισμούς. Πίστευε 
ή Ν.Δ., δτι τά μέσαπού έξασφαλίζουν τή συναίνεση των λαϊ
κών στρωμάτων στήν κυβερνητική πολιτική παραμένουν πάντα 
αποτελεσματικά καί καθιστούν περιττή τήν προσφυγή καί πάλι 
σέ μηχανισμούς ¿»ροΑίάλυπ-τ^ καταστολής.

*0 καιρός πού πέρασε άπό τίς έκλογές μέχρι σήμερα 
έδειξε δτι οί έλπίδες γιά έπάνοδο στό συσχετισμό των πολι
τικών δυνάμεων του 197^ ήταν μάταιες. 'Η δυνατή δεξιά, 
πού θά έχει αντιμέτωπη μιά υποτονική αντιπολίτευση, ή οποία 
αποδέχεται τίς γενικές κατευθύνσεις τής κυβερνητικής πολιτι 
κής καί διαφωνεί μόνο ως πρός τόν τρόπο διαχείρισης των 
προβλημάτων άνήΚ,ει πιά στό παρελθόν. 'Η ΕΔΙίΚ κατάρρευσε καί



δλες οί προσπάθειες ανασύνταξης των δυνάμεων της σέ νέους 
σχηματισμούς μοιάζουν χωρίς προοπτική. 'Επιπρόσθετα καθη
μερινά έπιβεβαιώνεται δτι ή άνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα 
μόνιμο φαινόμενο. ‘Η άπήχησή του ιδιαίτερα στην ελληνική 
έπαρχία διαρκώς αυξάνει σέ σημείο ώστε σέ νομούς πού ανήκαν 
παραδοσιακά στή Δεξιά, Ν.Δ καί ΠΑ.ΣΟ.Κ. δχι μόνο νά είναι 
οί μόνες αντιμέτωπες παρατάξεις, αλλά καί νά μάχονται πιά 
γιά τήν πλειοψηφία. Οί έκλογικές στατιστικές έδειξαν έπίσης 
δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε τήν κύρια μάζα των νέων ψηφοφόρων 
του από τή Κέα Δημοκρατία. Οί ψηφοφόροι δέν μετατοπίζονται άπό 
δεξιά πρός τά αριστερά μέσα άπό ενα κεντρώο σχηματισμό δπως τδ 
θέλει μιά μηχανική θεωρία πολιτικής ̂ χολογίας. Μετατί
θενται άπό τόν ένα πόλο στόν άλλο ¿¡^Συνειδητοποιούν δτι 
δύο είναι οί βασικές δυνατότητες πολιτικής έξέλιξης καί τά 
ένδιάμβσα σχήματα είναι σχήματα χωρίς λύσεις αλλαγής.

Στήν ‘Ελλάδα άρχισε μετά τό τέλος του έμφυλίου πο
λέμου περίοδος έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων πού συνδέε
ται μέ τήν έπέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, 
τήν όλιγοπωλιακή όργάνωση τής οίκονομίας καί τήν έξάρτηση 
τής χώρας. ‘Η έκβιομηχάνιση καί ή άνιση περιφερειακή ανάπτυ
ξη οδήγησαν στή μαζική μετανάστευση πρός τήν 'Αθήνα καί τά 
άλλα αστικά κέντρα. ‘Η χαμηλή παραγωγικότητα τής γεωργίας, 
πού δέν έπδτρεπε στίς περισσότερες άγροτικές οικογένειες 
τήν έπιβιώση στό χωριά, προώθησε τήν έγκατάλειψη τής υ
παίθρου. Οί χιλιάδες μικρές βιοτεχνίες καί οικογενειακές 
έπιχειρήσεις πού άποτελούσαν μιά πρόσκαιρη Αύση βρέθηκαν 
σύντομα σέ κρίση κάτω άπό συνθήκες αύξανόμενου άνταγωνισμού 
μεγάλων έπιχειρήσεων. *Η μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού 
ή έναλλαγή στήν άπασχόληση, ή ένταξη σέ νέα κοινωνικά στρώ
ματα, ή έπαφή μέ άλλα προβλήματα καί ή δημιουργία νέων ά- 
ναγκών οδήγησαν σέ άλλαγή τής πολιτικής συμπεριφοράς.
Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πού άλλοτε άκολουθούσαν μιά πα
ραδοσιακή πολιτική στάση έπανεξετάζουν τήν πολιτική τους 
τοποθέτηση μέ βάση τά συνειδητοποιημένα πιά συμφέροντά τους.
Οί ψηφοφόροι άποδεσμέύονται άπό τά πελατειακά δίκτυα των 
καμματαρχών καί βουλευτών τής δεξιάς. ‘Η διαρροή άπό τά πα- 
ραδοσικά πολιτικά σχήματα πρός νέους σχηματισμούς, ή άναζή-



-τηση νέων πολίτικων κατευθύνσεων γίνεται δλο καί πιό έντο
νη. Κάτω από τίς συνθήκες αυτές δυνατότητα επιβίωσης καί 
ανάπτυξης έχουν μόνο κομματικά σχήματα, πού είναι έκφραστές 
έπιδιώξεων κοινωνικήν στρωμάτων καί τάξεων.
'Η άνοδος του ΓΙΑ.ΣΟ.Κ., ή ολοένα μεγαλύτερη απήχησή του καί 
ή άντίστοιχη κατάρρευση του Κέντρου είναι έκφραση κοινω
νικού φαινομένου καί έπόμενα δχι „παροδική ίδιοτροπία του 
έκλογικοΰ σώματος.

’Η Δεξιά μόλις τώρα άρχισε νά συνειδητοποιεί τό φαι
νόμενο τούτο. ’Απέναντι του κατέφυγε στα δοκιμασμένα καί 
προσφιλή της μέσα. Γιά νά σταματήσει τή διαρροή πρός τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. προωθεί τή πόλωση, τή δημιουργία χάσματος μεταξύ 
της καί των αντιπάλων της . Καλλιεργεί τήν έντύπωση οτι ή 
αντιπολίτευση καί οι δραστηριότητές της δέν κινούνται στό 
πλαίσιο τής νομιμότητας. ’Επιδιώκει μέ τόν τρόπο αυτό νά 
ξυπνήσει παληές αναστολές, νά δημιουργήσει φόβο, ώστε νά 
δυσκολέψει ναί νά ματαιώσει τή μεταπήδηση στό άλλο στρβττόπε- 
δο.

Οι δηλώσεις δτι ό δρόμος πρός τήν έξουσία είναι 
κλειστός γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά πολλαπλασιαστούν. Οι υπεύθυνοι 
τής κυβερνητικής παράταξης γνωρίζουν καλά δτι παρόμοιες δη
λώσεις άρνοΰπαι τό ίδιο τό σύστημα μιά πού στόν κοινοβου
λευτισμό δλα τά κόμματα πρέπει νά έχουν τίς ίδιες δυνατό
τητες άσκησης έξουσίας. Τίς άποτολμοΰν παρ’δλα αύτά γιατί 
θέλουν νά τρομοκρατήσουν τούς ψηφοφόρους. Θέλουν νά περάσει 
τό μήνυμα δτι κοινοβουλευτισμός στήν ‘Ελλάδα σημαίνει νεο- 
δημοκρατικός μονοκομματισμός, δτι ή αποχώρηση τής Κέας Δη
μοκρατίας δέν πρόκειται νά γίνει δεκτή καί συνεπάγεται α
νωμαλία. Γ °  ...................

Π σκλήρυνσή τής Δεξιάς είναι μέσο να αντι-
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που μένει ακόμη ανεφάρμοστος είναι ένδείξεις γιά τόν αριθμό
των μέτρων πού σχεδιάζονται καί δεν έκτελουνται. Καθημερινά
όμως πολλαπλασιάζεται ή απογοήτευση καί ή αίσθηση των πολι- 
-  ΰ ~ '  " * "  , _ , 6iy αι,α <ücac e ui>i t v»o iτων οτι κινούνται σε ενα χάος οπού ο καθένας gSEa^£«c> vor κυ

νηγά τό προσωπικό του συμφέρον φ γιατί δεν υπάρχει κανείς 
πού νά φροντίζει γιά τό συλλογικό συμφέρον. Σκληρά λόγια 
αύστηρές δηλώσεις, κινητοποιήσεις τής αστυνομίας έχουν σκοπό 
νά συγκαλύψουν τήν γενική άδυναμία*νά’άποκρύψουν ότι ή κυ
βέρνηση ούτε σκληρή είναι στίς ούοπαστικές κατευθύνσεις της, 
ούτε άτεγκτη στίς αποφάσεις της καί πολύ λιγώτερο ικανή νά ε
πιβάλει όποιαδήποτε τάξη.

*Η σκλήρυνση τής δεξιάς είναι επομένως τόσο παληό 
τέχνασμα όσο καί τακτική αντίδραση. "Ομως ή στάση της δέν 
είναι χωρίς συνέπειες γιά τήν παρά πέρα πολιτική έξέλιξη.
Σέ φάση έντονης αντιπαράθεσης στήν ήγεσία των συντηρητικών 
έπιβάλονται έκεΤνοι πού είναι οι πιό αδιάλλακτοι γιατί είναι 
καί'οι πιό αποφασιστικοί. Είναι ένδεψψικό ότι στή νέα στρο
φή πρωτοστάτησε ό κ. *Αβέρωφ. ‘Η σκληρή ήγεσία χρειάζεται 
βέβαια σκληρά στρατεύματα. "Οταν ήχεΐ τό προσκλητήτιο έ- 
νάντια σ*όλους πού αμφισβητούν τό κράτος τής Δεξιάς τά κα- 
τεσπρρμένα στό κρατικό μηχανισμό^σταγονίδια" καί οί ομάδες 
μέ τίς ακροδεξιές πεποιθήσεις κινητοποιούνται καί συσπειρώ
νονται. Sιγά—e-w-γά καλλτεργεΐται £τοι ή νοοτροπία καί οί δια- 
σ^νδεοεις ¿κείνες πού έξασςχ^λίΓδαν ώστε τό κοινοβουλευτικό 
πώΧ..£»χ.ευμα νά καταρρεύσει τήν 21 'Απρίλη 1967 μετά από δλι>ο*υ- 
ρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων τής έξουο4«ς . Τό 
1974 ή Δεξιά πέτυχε μέσα από τή μεταπολίτευση νά άποσυνδεθεΐ 
από τό αμαρτωλό της παρελθόν. Τό 1979 πέντε χρόνια μόλις 

μετά κάτω από τή πίεση τής λαϊκής διαμαρτυρίας άρχίζει τήν 
έπανασύνδεση μέ παλήές πρακτικές καί παληούς μηχανισμούς κα
ταστολής.
'Η αντιπολίτευση πρέπει ν̂ · ̂ ^λά^βη τέτοιες εξελίξεις δ 
νώνοντας ακόμη καλύτερα^αί £ ι ιβάλλοντας τό σεβασμό τή 
κής θέλησης. Είναι ένα έργο πού θά πετύχει.

δργα- 
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