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παραπΠάνησης
Την περασμένη βδομάδα ή Νέα Δημοκρατία δη

μοσίευσε τόν (Απολογισμό του κυβερνητικού της έρ
γου. Ό  Τύπος καί ή 'Αντιπολίτευση έπισήμαναν ανα
λύοντας τόν (Απολογισμό ότι ή κυβέρνηση δέν άξίο- 
ποίησε τή δύναμή της καί τΙς εύκαιρίες πού τις πα
ρείχε ή πολιτική συγκυρία γιά  νά πραγματοποιήσει 
ούσιοοστικές άλλαζες καί νά προωθήσει τή λύση των 
μεγάλων έθνικών προβλημάτων. Οί σκέψεις, πού α
κολουθούν, σκοπό έχουν νά τονίσουν μιά άλλη πλευ
ρά του «(Απολογισμού», τήν πολιτική νοοτροπία πού 
έκφράζει.

Μάταια θά ψάξει, ό αναγνώ
στης τού «έργου» της κυβέρνη
σης νά βρει μιά θεμελιωμένη α
νάλυση των όσων γεγονότων 
συμβήκαν στήν τριετία. Το κει 
μενο δεν τού δίνει καμία συγ
κεκριμένη απάντηση Υ>« την 
πολιτική αντίληψη κ ρ  προο
πτική πού καθοδηγεί την κυ
βέρνηση. Μιλά π.χ. η κυβέρνη
ση μέ αφορμή την , μετα
πολίτευση του 1974. για  «πο
λιτικό θαύμα» και για «ανώδυ
νη μετάβαση άπό την τυραν
νία στήν ελευθερία». Δεν . θα 
περίμενε βέβαια κάνεις να υ
πάρχει άναφορα στο οτι ο Κιο 
σινγκερ έξήγγειλε τη μεταπο
λίτευση τού '74 .προτού πρα
γματοποιηθεί και στο άτι Ο ξέ
νος παράγοντας έπεδιωξε και 
υποστήριξε τήν λύση Καραμαν 
λή, άλλά θά ήθελε να διαβάσει 
πώς (Αντιμετωπίζει η κυβερνη
τική παράταξη τήν σχέση της 
Ελλάδας μέ τος «συμμάχους»
της.Γιά τήν Νεα Δημοκρατία ο- 
μως οΐ ξένοι δεν έχουν καμία 
ανάμιξη στα ελληνικά πρά
γματα και ούτε άσκούν οποι- 
εσδήποτε πιέσεις. Πρόβλημα 
έθνικής άνεξαρτησίας δεν υ
πάρχει. 21 έπισκέψεις .διε
θνών προσωπικοτήτων απο- 
δεικύνουν τήν «οάτοδυναμια 
καί αυτοτέλεια» της Ελλά
δας. Διερωτάται ό βναγνω- 
στης του απολογισμού, .πως 
θά μπορέσει ποτέ ή κυβέρνη
ση νά κερδίσει τήν εμπιστοσύ
νη τού πληθυσμού καί νά τον 
κινητοποιήσει σέ κρίσιμες πε
ριστάσεις όταν τόν παραπλα
νά έτσι συστηματικά γιά  την 
διεθνή θέση τής χώρας.

Τό κείμενο τού απολογι
σμού διανθίζεται μέ. άποσπά- 
σματα τών λόγων τού κ. Κοορα 
μανλή, πού παρουσιάζεται ώς 
σωτηρας και καθοδηγητής του 
έθνους. Ή προσωποποίηση τής 
πολιτικής ζωής άρμόζει στη 
Νέα Δημοκρατία. 'Ε τσ ι μπο
ρεί νά αποδώσει τό πραξικό
πημα τού 1967 ατούς «πρωται 
τίους» και όχι ατά χειροπια
στά συμφέροντα τού ΝΑΤΟ, 
τήν τουρκική επέμβαση στή 
Κάπρο, στήν προσωπική ανε
πάρκεια τού Ίωαννίδη καί τήν 
έπιβίωση τής φασιστικής νοο
τροπίας ατά «σταγονίδια» καί 
δχι στις κοινωνικές δυνάμεις 
καί όμάδες που στηρίζουν τήν 
κυβέρνηση. ‘Ο.λαός πρέπει ό
μως νά .ξέρει, ότι ούτε ό κ. Κσ 
ραμανλής ούτε κανείς άλλος ε ’ 
ναι θαυματοποιός, ότι οί πο
λιτικές έξελίξεις έχουν συγκε 
κριμένες κοινωνικές αιτίες, κσι 
ότι έξαρτάται καί άπό τόν ί 
διον, τήν μαχητικότητα καί 
τήν οργάνωσή του, αν. καί σέ 
ποιο βαθμό , θά επηρεάσει τήν 
πολιτική έξέλιξη.

Ό  απολογισμός περιέχει 
πλήθος άπό στατιστικές. 'Ε 
πιδιώκει έτσι ή Νέα Δημοκρα

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
μέλους του Ε .Γ . 

τοΟ Π Α .ΣΟ .Κ .

'Από τό χώρο αύτό 
της «Ε», έκθέτει σή
μερα τις άπόψεις του 
τό ΠΑΣΟΚ, μέ άρθρο 
τοΰ καθηγητή Κώστα 
Σημίτη, μέλους του Ε. 
Γ. Προηγήθηκαν οί θέ 
σεις της «Συμμαχίας» 
(Ήλιου) καί της «Νέ
ας Δημοκρατίας» (Γ. 
Ράλλης). Αύριο σειρά 
έχει τό ΚΚΕ καί μεθθ(ύ 
ριο ή ΕΔΗΚ. Συνολι
κά 6 χώρος εχύτός θά 
διατεθεί στό κάθε κόμ 
αα πέντε φορές έκ πε
ριτροπής.

τία νά (Αποδείξει ότι οί επιτυ
χίες τής πολιτικής της είναι α
ναμφισβήτητες γιατί προκύ
πτουν άπό αριθμούς. ΟΪ στατι 
στικές δέν μπορούν όμως νά 
αντικαταστήσουν συλλογι
σμούς, καί επιχειρήματα, για
τ ί δίνουν μιά περιορισμένη ει
κόνα τού προβλήματος καί ά- 
ποσιωπούν σημαντικές . πλευ
ρές. Παρουσιάζει ή κυβέρνηση 
ώς επιτυχία τόν ρυθμό τής αύ
ξησης τών επενδύσεων ένώ 
μόλις πρίν λίγους μήνες, δια
πίστωνε ή ϊ'δια. απροθυμία έ- 
πενδύσεων ίδιαίτερα στό βιο
μηχανικό τομέα. Τονίζει μέ 
αυταρέσκεια ή .κυβέρνηση τόν 
περιορισμό τού πληθωρισμού 
ένώ είναι γνωστές σέ όλους οί 
έπικλήσεις της γ ιά  λιτότητα 
ώστε νά συγκροτηθεί .ή άνοδος 
τών τιμών. Ά λλά οί αντιφά
σεις αυτές είναι δευτερεύουσας 
σημασίας.σέ σχέση μέ όσα 
Αποσιωπούν καί συσκοτίζουν 
οΐ στατιστικές όπως τήν χει- 
οοτέρευση τής ποιότητας τής 
ζωής στις πόλεις, τήν κατα
στροφή τού περιβάλλοντος, τήν 
αύξηση τής ανισότητας στα 
εισοδήματα καί τήν άνιση άνά- 
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πτύξη ανάμεσα στην 'Αθήνα 
και στήν επαρχία.

’ Ισχυρίζεται ή Νέα Δημο
κρατία στον απολογισμό της 
«ότι είναι άποδεσμευμένη από 
τά συμφέροντα μιας οποιοσ
δήποτε ορισμένης ^τάξεως». 
’Αλλά ή πολιτική και ή κοινω 
νιολογία δεν γνώρισαν ποτέ 
πολιτικό κόμμα πού νά μη στη 
ρίζεται σε όρισμένη κοινωνική 
τάξη καί νά μήν εκφράζει συμ
φέροντα καί επιδιώξεις μιάς 
τάξης. Ή Νέα Δημοκροτ ία υ
περασπίζεται τά συμφέροντα 
τής ελληνικής μετοπτρατικής 
τάξης, των μεγαλοεπιχειρημα- 
τιών, των πολυεθνικών εταιρει
ών. Ή άπλή Ανάγνωση τών ι
σολογισμών τών έταιρειών που 
εισάγουν αυτοκίνητα καί ή 
σύγκριση τών κερδών τους με 
τή στασιμότητα τοΰ γεωργι
κού εισοδήματος άποδεικνύει 
εύγλωττα σε όφελος ποιου έρ- 
γάζεται τό οικονομικό σύστη
μα με τό τρόπο πού καθοδηγεί 
ται άττό τήν Νέα Δημοκρατία.

Αναφέρει ό απολογισμός, 
συγχέοντας τίς έννοιες, ότι ή 
Νέα Δημοκρατία έπιδιώκει νά 
Θέσει ύπό τον έλεγχο τοΰ Δη
μοσίου όλους τούς δασικούς 
τομείς παραγωγικών δραστη
ριοτήτων, όπως δείχνει τό πα
ράδειγμα τού τραπεζικού συγ 
κροτήματος Άνδρεάδη. Οί 
συντάκτες τού κειμένου έκριναν 
Φαίνεται σκόπιμο νά προσδώ- 
σουν κάποια «σοσιαλιστική» 
χροιά στό έργο τής Νέας Δη
μοκρατίας γ ιά  ν' αντιμετωπί
σουν έτσι πιο άποτελεσματι- 
κά τό επιχείρημα, ότι δεν φρον 
τίζει τό συμφέρον τοΰ κοινωνι

κού συνόλου. ’Αλλά οί κρατι
κές επιχειρήσεις ύπό τό καθε
στώς τής Νέας Δημοκρ<ρίας 
καμιά σχέση δέν έχουν μέ τίς 
κοινωνικοποιημένες επιχειρή
σεις σ’ ενα σοσιαλιστικό κα
θεστώς. Γιοπτ εργάζονται κύ
ρια γιά νά προωθήσουν καί νά 
υποστηρίξουν ιδιωτικά συμφέ 
ροντα. * 0  απολογισμός άλ
λωστε αναγνωρίζοντας τόν 
πρωταρχικό ρόλο τής ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας εκθειάζει 
τό νόμο-τού ιδιωτικού κέρδους, 
πού αποτελεί τή βάση τής κοι 
νωνίας τήν όποια υπερασπί
ζεται ή Νέα Δημοκρατία.

Πολλά άλλα οπτό «τά έργα» 
πού άναφέρονται στον άπολογι 
σμό δείχνουν έλλειψη σοβαρό
τητας. Ιδρύθηκαν, γράφει,
Πολυτεχνείο στά Χανιά καί Πα 
νεπιστήμιο στή Θράκη. 'Ιδρύ
θηκαν στά χαρτιά ναι, άλλά 
στην πραγματικότητα, λειτουρ 
γοΰν σε ακατάλληλα κτίρια, 
νωρίς προσωπικό, χωρίς βι
βλιοθήκες. Τά νέα πανεπιστή
μια δέν είναι τόποι μόρφωσης 
άλλά έργοστάσια παραγωγής 
διπλωματούχων πού αποκλει
στικό σκοπό έχουν νά περιορί
σουν τήν πίεση τών νέων πού 
έπιθυμούν νά σπουδάσουν στίς 
ανώτατες σχολές. Τήν πραγμα
τική διάσταση τοΰ προβλήμα
τος τής ανώτατης παιδείας δί
νει ένας άλλος αριθμός, πού 
δέν άναφέρεται στον απολογι
σμό, οΐ χίλιοι πεντακόσιοι α
διόριστοι γεωπόνοι σε μιά 
κατ’ εξοχήν Αγροτική χώρα.

*0  απολογισμός παρουσιά
ζεται μέ τή λεζάντα «ή μεγά
λη πορεία πρός τήν εθνική άνα 
γέννηση». "Αν άναλογισθοΰμε

τί απέδωσαν τά τρία χρόνια 
πού πέρασαν, θά διαπιστώσου 
με, δτι ή κυβέρνηση συνέβαλε 
στό νά στεριώσει αύτό πού 
περιγραφικά άποκαλείται «τό 
κράτος τής Δεξιάς», δηλαδή 
μιά αυταρχική κρατική όργά- 
νωση πού καταπιέζει τόν πολί 
τη. παρέχει τήν υποστήριξή 
της στην εκμετάλλευση τού 
εργαζόμενου καί συγκεντρώνει 
όλες "τίς εξουσίες στά χέρια 
τής οικονομικής όλιγαρχίας. 
*0  τρόπος πού διεξάγεται ό 
έκλογικός άγώνας —  σπατάλη 
χρημάτων, προσωπικοί καί όχι 
πολιτικοί ανταγωνισμοί υπο
ψηφίων, παροχή υποσχέσεων 
γιά προσωπικές έξυπηρετή- 
σεις —  καί πού έχει την Απόρ
ροιά του στον εκλογικό νόμο 
αποτελεί κραυγαλέο παράδει
γμα, ότι ή Νέα Δημοκρατία 
δέν έπεδίωξε νά «άναγεν- 
νήσει» τό έθνος άλλά αν
τίθετα νά διατηρήσει δ,τι 
εμποδίζει τήν αναγέννησή 
του. Ό  απολογισμός είναι Α
πολογισμός παραπλάνησης 
καί εκφράζει τήν πολιτική νο
οτροπία τού πιο συντηρητικού 
τμήματος τών πολιτικών δυνά
μεων.

Ό  απολογισμός μέ τίς χω
ρίς περιεχόμενο γενικότητές 
του, τίς άποσιωπήσεις καί 
τούς παραπλανητικούς ισχυ
ρισμούς του θά αποτελούσε έ
να φαινόμενο χωρίς σημασία 
άν δίέν έδειχνε τήν πρόθεση τής 
Νέας Δημοκρατίας νά προχω
ρήσει ακόμη πιό αποφασιστι
κά στή χειραγώγηση τής κοι
νής γνώμης. Οί λέξεις παίρ
νουν περιεχόμενο πού δέν έ
χουν, οί στατιστικές δίνουν 
λαθεμένα συμπεράσματα, Α

ξιολογήσεις παρουσιάζονται 
σά γεγονότα γιά νά μεταπει- 
σθεί μέ κάθε τρόπο ό πολίτης. 
Ό  τρόπος χρήσης τής τηλεό
ρασης καί τού ραδιόφωνου μάς 
είχε κι δλας ενημερώσει δτι ή 
Νέα Δημοκρατία δέν επιθυ
μεί τό διάλογο, τήν ανοικτή 
συζήτηση, τήν αντιπαράθεση 
τών έπιχειρημστων. Ό  Απο
λογισμός μάς έπιβεβσιώνει τή 
πρόθεσή της νά προσφέρει μο
νόπλευρη συνθηματολογία, νά 
μεταβάλει τά μέσα μαζικής ε
νημέρωσης σέ μέσα προπαγάν 
δας. σέ μηχανισμούς γιά τήν 
διασφάλιση τής έξουσίας της, 
νά στερήσει στον πολίτη την δυ 
νοτστητα νά πληροφορείται 
και νά κρίνει. Ή εξέλιξη τούτη 
είναι έπικίνδυνη. γιατί διαμορ
φώνει ένα κλίμα όπου θά είναι 
όλο και λιγώτερο δυνατό τό 
θεμελιωμένο επιχείρημα καί θά 
προεξέχει όλο καί περισσότε
ρο ή διαφημιστική προβολή θέ
σεων χωρίς περιεχόμενο. Στίς 
20 τού Νοέμβρη δέν κρίνοντσι 
μόνο οί πολιτικές θέσεις τής 
Νέας Δημοκρατίας, κρίνετσι 
και ένας τρόπος λειτουργίας 
τής πολιτικής μας ζωής πού 
προσπαθεί νά έπιβαλει ή Δε
ξιά, τρόπος λειτουργίας που 
φτωχαίνει τό περιεχόμενό της 
καί περιορίζει τήν ουσιαστική 
έλευθερία τοΰ πολίτη. Τό ΠΑ 
ΣΟΚ κάλεσε καί .καλεΐ γιά 
τούτο καθημερινά τούς "Ελ
ληνες πολίτες νά αγωνιστούν, 
γιά νά μή πάρει τήν πλειοψη- 
φία ή Δεξιά, γιά νά ανοίξει έ
τσι ό δρόμος γιά μιά αποφα
σιστική Αλλαγή σ’ όλους τούς 
τομείς τής έθνικής οικονομικής 
καί κοινωνικής ζωής τής χώ
ρας.



'Απολογισμός παραπλάνησις

Τήν περασμένη βδομάδα ή Νέα Δημοκρατία δημοσίευσε τδυ άπολογισμό του 
κυβερνητικοί; της έργου. ‘0 τύπος καί ή άυτιπολίτευση σήμαναυ Αναλύ- 
οντας τόν απολογισμό δτι ή κυβέρνηση δεν άξιοποίησε τή δύναμή της καί 
τίςεύκαιρίες πού τίς παρείχε ή πολιτική συγκυρία γιά νά πραγματοποιή
σει ούσιαστικές άλλαγές καί νά προωθήσει τή λύση των μεγάλων έ6νικών 
προβλημάτων. Οι σκέψεις πού Ακολουθούν σκοπό έχουν νά τονίσουν μιά 
άλλη πλευρά του "Απολογισμού", τήν πολιτική νοοτροπία πού έκφράΓει. 
Μάταια θά ψάξει ό Αναγνώστης του " έργου" τής κυβέρνησης νά βρει μιά 
θεμελιωμένη άνάλυση των δσων γεγονότων συμβήκαν στή τριετία. Τό κεί
μενο δέν του δίνει καμμιά συγκεκριμένη Απάντηση γιά τή πολιτική Αντί
ληψη καί προοπτική πού καθοδηγεί τή κυβέρνηση πέρα άπό γενικές καί Α
θεμελίωτες διαπιστώσεις. Μίλα π.χ. ή κυβέρνηση μέ Αφορμή τή μεταπολί
τευση του 1974- γιά "πολιτικό θαύμα" γιά "Ανώδυνη μετάβαση άπό τήν τυ
ραννία στήν έλευθερία" . Δέν θά περίμενε βέβαια κανείς νά υπάρχει Ανα
φορά στδ δτι ό Κίσσιγκερ έζήγγειλε τή μεταπολίτευση του 7^ προτού 
πραγματοποιηθεί καί στό δτι ό ξένος παράγοντας έπεδίωξε καί υποστήριξε 
τή λύση Καραμανλή, Αλλά θά ήθελε νά διαβάσει πώς Αντιμετωπίζει ή κυ
βερνητική παράταξη τή σχέση τής ’Ελλάδας μέ τούς "συμμάχους" της. Γιά 
τή Νέα Δημοκρατία όμως οί ξένοι δέν έχουν καμμιά Ανάμιξη στά ελληνικά 
πράγματα καί ούτε Ασκούν τίς όποιεσδήποτε πιέσεις. Πρόβλημα έθνικής 
Ανεξαρτησίας δέν υπάρχει. 21 έπισκέψεις διεθνών προσωπικοτήτων Αποδει- 
κνύουν τήν "αύτοδυναμία καί αύτοτέλεια" τής ’Ελλάδας. Διερωταται ό Α
ναγνώστης του Απολογισμού πώς θά μπορέσει ποτέ ή κυβέρνηση νά κερδίσει 
τήν έμπιστοσύνη τού πληθυσμού καί νά τόν κινητοποιήσει σέ κρίσιμες πε
ριστάσεις όταν τόν παραπλανεΐ έτσι συστηματικά γιά τή διεθνή θέση τής 
χώρας.
Τό κείμενο τού Απολογισμού διανθίζεται μέ Αποσπάσματα των λόγων τού κ. 
Καραμανλή, πού παρουσιάΓεται ώς σωτήρσς καί καθοδηγητής τού έθνους.
’II προσωποποίηση τής πολιτικής ζωής Αρμόζει στή Νέα ¿ημοκρατία. "Ετσι 
μπορεί νά Αποδώσει τό πραξικόπημα τού 1967 στούς "πρωταιτίους" καί δχι 
οτά χειροπιαστά συμφέροντα τού ΝΑΤΟ, τήν τουρκική έπέμβαση στή Κύπρο 
στήν προσωπική Ανεάρκεια τού 'Ιωαννίδη τήν έπιβιώση τής φασιστικής 
νοοτροπίας στά "σταγονίδια" καί όχι στις κοινωνικές δυνάμεις καί ομά
δες πού στηρίζουν τή κυβέρνηση, δτι δέν
*0 Λαός πρέπει όμως νά ξέρει, οτι ούτε ό κ. Καραμανλής ούτε κανείς Αλ
λος είναι θαυματοποιός, δτι οί πολιτικές έξελίξεις έχουν σέ συγκεκρι-



-μένες κοινωνικές αιτίες καί οτι έξαρταται καί Από τόν ίδιον, τήν μαχητι
κότητα καί τήν όργάνωση του 5ν καί σέ ποιο βαθμό θά έπηρεάζει τήν πολίτικη, 
έξέλιξη·

Ό  Απολογισμός πεοιέχει πλήθος Από στατιστικές, έπιδιώκει έτσι ή Κέα 
Δημοκρατία νά Αποδε ίξει ότι οί έπιτυχίες τής πολιτικής της είναι Αναμφι
σβήτητες γιατί προκύπτουν Από Αριθμούς. Οί στατιστικές δέν μπορούν όμως vex 
Αντικαταστήσουν συλλογισμούς καί έπιχειρήματα, γιατί δίνουν μιά περιωρισμβ- 
νη είκόνα του προβλήματος καί Αποσιωπούν σημαντικές πλευρές. Ιιαρουσιάζει 
ή κυβέρνηση ώς έπιτυχία τόν ρυθμό τής αύξησης των έπενδύσεων ένω μόλις 
πρίν λίγους μήνες διαπίστωνε ή ίδια τήν Απροθυμία των έπενδύσεων ίδιάίτε- 
ρα στό βιομηχανικό τομέα. Τονίζει μέ αύταρέσκεια ή κυβέρνηση τόν περιορι
σμό τού πληθωρισμού ένω είναι γνωστές σέ όλους οί έπικλήσεις της γιά λι
τότητα ώστε νά συγκροτηθεί ή άνοδος των τιμών. 'Αλλά οί Αντιφάσεις αύτές 
είναι δευτερεύουσας σημασίας μπροστά σέ έξελίξεις πού Αποσιωπούν καί συσκο
τίζουν οί στατιστικές τή χειροτέρευση τής ποιότητας τής Γωής στίς πόλεις, 
τή καταστροφή τού περιβάλλοντος, τήν αύξηση τής Ανισότητας στά εισοδήμα
τα, τήν άνιση Ανάπτυξη Ανάμεσα στήν 'Αθήνα καί στήν έπαρχία.

'Ισχυρίζεται ή Κέα Δημοκρατία στόν Απολογισμό της» οτι είναι Αποδεσμευμ&- 
νη Από τά συμφέροντα μιας οποιοσδήποτε ώρισμένης τάζεως" . 'Αλλά ή πολιτικά 
καί ή κοινωνιολογία δέν γνώρισαν ποτέ πολιτικό κόμμα πού νά μή στηρίζεται 
σέ όρισμένη κοινωνική τάξη καί νά μήν έκφράΓει συμφέροντα καί έπιδιώξεις 
μιας τάξης.
Ή  Κέα Δημοκρατία υπερασπίζεται τά συμφέροντα τής έλληνικής μεταπρατικής 
τάξης, των μεγαλοεπιχειρηματιων, των πολυεθνικήν έταιρειών. *Η Απλή Ανά
γνωση των ίσολογισμων των εταιρειών πού είσάγουν αύτοκίνητα καί ή σύγκρισή 
των κερδών μέ τή στασιμότητα τού γεωργικού εισοδήματος Αποδεικνύει εύγλωτ- 
τιά σέ όφελος ποιου έργάΓεται τό οίκονομικδ σύστημα μέ τόν τρόπο πού καθο 
δηγειται Από τή Νέα Δημοκρατία.

’Αναφέρει ό Απολογισμός συγχέοντας τίς έννοιες ότι ή Κέα Δημοκρατία έ- 
πιδιώκει νά θέσει υπό τόν έλεγχο τού Δημοσίου όλους τούς βασικούς τομείς 
παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως δείχνει τό παράδειγμα τού τραπεζικού 
συγκροτήμοτος 'Λνδρεάδη. Οί συντάκτες τού κειμένου έκριναν φαίνεται σκό
πιμο νά προσδώσουν κάποια "σοσιαλιστική " χροιά στό έργο τής Νέας Δημοκρα
τίας γιά ν'Αντιμετωπίσουν έτσι πιό Αποτελεσματικά τό έπιχείρημα, ότι δέν 
φροντίζει τό συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου. 'Αλλά οί κρατικές έπιχειρή- 
σεις υπό τό καθεστώς τής Νέας Δημοκρατίας καμμιά σχέση δέν έχουν μέ τίς 
κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις σ'ένα σοσιαλιστικό καθεστώς. Γιατί έργά- 
Γονται κύρια γιά νά προωθήσουν καί νά ύποστηρίξουν ίδιωτικά συμφέροντα.



'Ο άπολογισμός άλλωστε άναννωρίΓοντας τόν πρωταρχικό ρόλο τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας έκθειάζει τό νόμο του ίδιωτικοΟ κέρδους πού άποτελεΐ τή βάση 
τής κοινωνίας τήν οποία ύπερασπίΓεται ή Κέα Δημοκρατία.
Πολλά άλλα άπό"τά έργα" πού Αναφέρονται στδυ Απολογισμό δείχνουν έλλει

ψη σοβαρότητας. Ιδρύθηκαν γράφει Πολυτεχνείο στά Χανιά καί Πανεπιστήμιο 
στή Θράκη. 'Ιδρύθηκαν στά χαρτιά ναί, άλλα στή πραγματικότητα έφ’οσον λει
τουργούν ,λειτουργουν σέ Ακατάλληλα κτίρια, χωρίς προσωπικό, χωρίς βιβλιό- 
Οήκες. Τά νέα πανεπιστήμια δέν είναι ιόποι μόρφωσης άλλά έργοστάσια παρα
γωγής διπλωματούχων πού Αποκλειστικό σκοπό έχουν νά περιορίσουν τήν πίεση 
των νέων πού έπιθυμούν νά σπουδάσουν στίς Ανώτατες σχολές.
Τήν πραγματική διάσταση του προβλήματος τής Ανώτατης παιδείας δίνει ένας 
άλλος Αριθμός, πού δέν Αναφέρεται στόν Απολογισμό,οί χίλιοι πεντακόσιοι 
Αδιόριστοι γεωπόνοι σέ μιά κατ’έζοχήν Αγροτική χώρα.

*0 Απολογισμός παρουσιάΓεται μέ τή λεΓάντα "ή μεγάλη πορεία πρός τήν 
έθνική Αναγέννηση". *Λλλ*άν ΑναλογισΟουμε τί Απέδωσαν τά τρία χρόνια πού 
πέρασαν θά διαπιστώσουμε,δτι ή κυβέρνηση συνέβαλε στδ νά στεριώσει αύτό 
πού περιγραφικά άποκαλεΐται "τό κράτος τής Δεξιάς", δηλαδή μιά αύταρχική 
κρατική όργάνωση πού καταπιέζει τό πολίτη, παρέχει τήν υποστήριξη της στήν 
έκμετάλλευση του έργαΓδμενου καί συγκεντρώνει όλες τίς έζουοίες στά χέρια 
τής οίκονομικής όλιγαρχίας. Ό  τρόπος πού διεξάγεται ό έκλογικδς Αγώνας 
-σπατάλη χρημάτων, προσωπικοί καί ·5χι πολιτικοί Ανταγωνισμοί υποψηφίων, 
παροχή υποσχέσεων γιά προσωπικές έζυπηρετήσεις- καί πού έχει τήν Απόρροια 
του στόν έκλογικδ νόμο Αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα,δτι ή Κέα Δημοκρατία 
δέν έπεδίωξε νά "άναγεννήσει" τό έθνος, ΑλλΑντίθετα νά διατηρήσει δ,τι 
¿μποδίζει τήν άναγέννησή του. Ό  Απολογισμός είναι Απολογισμός παραπλάνη- 
σης καί έκφράΓει τήν πολιτική νοοτροπία του πιό συντηριτικοΰ τμήματος των 
πολιτικών δυνάμεων.

*0 Απολογισμός μέ τίς χωρίς περιεχόμενο γενικότητες του^ίς Αποσιωπήσεις 
καί τούς παραπλανητικούς ισχυρισμούς του θά Αποτελούσε ένα φαίνδμενο χωρίς 
σημασία άν δέν έδειχνε τή πρόθεση τής Κέας Δημοκρατίας νά προχωρήσει Ακό
μη πιό Αποφασιστικά στή χειραγώγηση τής κοινής γνώμης. Οί λέξεις παίρνουν 
περιεχόμενο πού δέν έχουν, οι στατιστικεξ δίνουν λαθεμένα συμπεράσματα, 
άζιολογήσεις παρουσιάΓονται σά γεγονότα γιά νά μεταπεισθεΤ μέ κάθε τρόπο 
ό πολίτης, 'ϋ τρόπος χρήσης τής τηλεόρασης καί του ραδιόφωνου μάς είχε κι 
δλας ένημερώσει δτι ή Νέα Δημοκρατία δέν έπιθυμει τό διάλογο, τήν άνοικτή 
συΓήτηση, τήν άντιπαράΟεση των έπιχειρημάτων.‘0 άπολογισμδς μάς έπιβεβαι- 
-ώνει τή πρόθεσή της νά προσφέρει μονόπλευρη συνθηματολογία νά μεταβάλει 
τά μέσα μαΓικής ένημέρωσης σέ μέσα προπαγάνδας, μηχανισμούς γιά τή διασφά
λιση τής έξουσίας, νά στερήσει τόν πολίτη τή δυνατότητα νά πληροφορείται



καί νά κρίνει γιατί διαμορφώνει ένα κλίμα, οπού θά είναι δλο καί λιγώτερο 
δυνατό τό θεμελιωμένο έπιχείρημα καί θά προεξέχει ολο καί περισσότερο ή 
διαφημιστική προβολή θέσεων χωρίς περιεχόμενο. Στις 20 του Κοέμβρη δέν κρί 
νονται μόνο,οι πολιτικές θέσεις τής Κέας Δημοκρατίας, κρίνεται καί ένας 
τρόπος λειτουργίας τής πολιτικής μας ζωής πού προσπαθεί νά έπιβάλει ή Δε
ξιά, καί πού φτωχαίνει τό περιεχόμενο της, περιορίζει τήν ούσιαστική έλευ- 
θερία του πολίτη. Τό Π-Α.ΣΟ.Κ. κάλεσε καί καλει γιά τούτο καθημερινά τούς 
"Ελληνες πολίτες νά άγωνισΟουν, γιά νά μή πάρει τή πλειοφηφία ή Δεξιά,γιά 
νά άνοίξει έτσι ό δρόμος γιά μιά άποίρασιστική Αλλαγή σ'δλους τούς τομείς 
τής έθνικής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής τής χώρας.



'Απολογισμός παραπλάνησις 
Ίβό k c o W  κ fryiir*; ^¿οοχ. Co ο ? . Γ. οο*3 ΓΓ0,·0Ο,̂ '

Τήν περασμένη βδομάδα ή Κέα Δημοκρατία δημοσίευσε τό\$ άπολογισμό του 
κυβερνητικοί; της έργου. *0 τύπος καί ή Αντιπολίτευση* 0*ημαναν Αναλύ
οντας τόν απολογισμό δτι ή κυβέρνηση δέν αξιοποίησε τη δύναμή της καί 
τίι^ύκαιρίες πού τίς παρείχε ή πολιτική συγκυρία γιά νό πραγματοποιή
σει ούσιαστικές αλλαγές καί νά προωθήσει τή λύση των μεγάλων έθνικων 
προβλημάτων. Οί σκέψεις^πού ακολούθους σκοπό έχουν νά τονίσουν μιά 
άλλη πλευρά του "Απολογισμού", τήν πολιτική νοοτροπία πού Εκφράζει. 
Μάταια θά ψάξει ό αναγνώστης του " έργου" τής κυβέρνησης νά βρει μιά 
θεμελιωμένη ανάλυση των όσων γεγονότων συμβήκαν στή τριετία. Τό κεί
μενο δέν του δίνει καμμιά συγκεκριμένη Απάντηση γιά τή πολιτική Αντί
ληψη καί προοπτική πού καθοδηγεί τή κυβέρνηση^ί&έρα Από γενικές καί ~Α— 
Pf-μ fωτκς-6ιαπι στώσσ Μίλα π.χ. ή κυβέρνηση μέ Αφορμή τή μεταπολί
τευση του 197Δ γιά "πολιτικό θαυμα'ν^ιά "Ανώδυνη μετάβαση Από τήν τυ
ραννία στήν έλευθερία" . Δέν θά περίμενε βέβαια κανείς νά υπάρχει Ανα
φορά στό δτι 6 Κίσσιγκερ έξήγγειλε τή μεταπολίτευση του 7^ προτού 
πραγματοποιηθεί καί στό δτι ό ξένος παράγοντας έτεδίωξε καί υποστήριξε 
τή λύση Καραμανλή, Αλλά θά ήθελε νά διαβάσει πώς αντιμετωπίζει ή κυ
βερνητική παράταξη τή σχέση τής ^Ελλάδας μέ τούς "συμμάχους" της. Γιά 
τη Νέα Δημοκρατία δαωσ οί ξένοι δέν έχουν καμμιά Ανάμιξη στά ελληνικά 
πράγματα καί ούτε Ασκούν όποιεσδήποτε πιέσεις. Πρόβλημα έθνικής 
Ανεξαρτησίας δέν υπάρχει. 21 έπισκέψεις διεθνών προσωπικοτήτων Αποδει- 
κνύουν τήν "αύτοδυναμία καί αύτοτέλεια" τής ‘Ελλάδας. Διερωτάται ό Α
ναγνώστης τού Απολογισμού πώς θά μπορέσει ποτέ ή κυβέρνηση νά κερδίσει 
τήν έμπιστοσύνη τού πληθυσμού καί νά τόν κινητοποιήσει σέ κρίσιμες πε
ριστάσεις δταν τόν παραπλανεΐ έτσι συστηματικά γιά τή διεθνή θέση τής 
χώρας.
Ιό κείμενο τού Απολογισμού διανθίζεται μέ Αποσπάσματα των λόγων τού κ. 
Καραμανλή, πού παρουσιάζεται ώς σωτήρας καί καθοδηγητής τού έθνους.
‘II προσωποποίηση τής πολιτικής ζωής αρμόζει στή Νέα Δημοκρατία. "Ετσι 
μπορεί νά Αποδώσει τό πραξικόπημα τού 1967 στούς "πρωταιτίους" καί δχι 
στά χειροπιαστά συμφέροντα τού ΝΑΤΟ, τήν τουρκική έπέμβαση στή Κύπρο 
στήν προσωπική Ανεπάρκεια τού ’Ιωαννίδη,την έπιβιώση τής φασιστικής 
νοοτροπίας στά "σταγονίδια" καί δχι στίς κοινωνικές δυνάμεις καί ομά
δες πού στηρίζουν τή κυβέρνηση, δτι δέν
*0 Λαός πρέπει δμως νά ξέρει, δτι ούτε 6 κ. Καραμανλής ούτε κανείς Αλ
λος είναι θαυματοποιός, δτι οί πολιτικές έζελίξεις έχουν σέ συγκεκρι-



-μέυες κοινωνικές αιτίες καί δτι έξαρταται καί Λιτό τόν ίδιον, την μαχητι
κότητα καί τήν όργάνωση του Αν καί σε τοιό βαθμό θα έπηρεάϋζέι την πολίτικη, 
έζέλιξη.

*0 Απολογισμός περιέχει πλήθος Από στατιστικές* 'επιδιώκει έτσι ή Νέα 
Δημοκρατία νά Αποδε ίξει δτι οί έπιτυχίες της πολίτικης της είναι αναμφι
σβήτητες γιατί προκύπτουν Από Αριθμούς. Οί στατιστικές δέν μπορούν όμως νεχ. 
Αντικαταστήσουν συλλογισμούς καί έπιχειρήματα, γιατί δίνουν μια περιωρισμε- 
νη εικόνα του προβλήματος καί Αποσιωπούν σημαντικές πλευρές. Παρουσιάζει 
ή κυβέρνηση ώς έπιτυχία τόν ρυθμό τής αύξησης των έπενδύσεων ένώ μόλις 
πρίν λίγους μήνες διαπίστωνε ή ίδια Απροθυμία έπενδύσεων ίδιάίτε-
ρα οτό βιομηχανικό τομέα. Τονίζει μέ αύταρέσκεια ή κυβέρνηση τόν περιορι
σμό του πληθωρισμού ένώ είναι γνωστές σέ δλους οί έπικλήσεις της γιά λι
τότητα ώσ{νε να συγκροτηθεί ή ανο,δος, των τ,ιμών. 'Αλλα οί αντιφάσεις αύτές 
είναι δευτερεύουσας στ^ιασίας ΐτς— Αποσιωπούν καί συσκο
τίζουν οί στατιστικές/Τή^χειροτέρευση τής ποιότητας τής ζωής στίς πόλεις, 
τή καταστροφή του περιβάλλοντος, τήν αύξηση τής Ανισότητας στά είσοδήμα- 
τα/^τήν ανιση Ανάπτυξη Ανάμεσα στήν 'Αθήνα καί στήν έπαρχία.

'Ισχυρίζεται ή Κέα Δημοκρατία στόν Απολογισμό της»' §τι εζναι Αποδεσμευμε· 
νη από τά συμφέροντα μιας όποιασδήποτε ώρισμένης τάζεως" . ’Αλλά ή πολιτικά 
καί ή κοινωνιολογία δέν γνώρισαν ποτέ πολιτικό κόμμα πού νά μή στηρίζεται 
σέ ορισμένη κοινωνική τάξη καί νά μήν έκςοράζει συμφέροντα καί επιδιώξεις 
μιας τάξης.-^

< α  Η Κέα Δημοκρατία υπερασπίζεται τά συμφέροντα τής ελληνικής μεταπρατικής
τάξης, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των πολυεθνικών έταιρειών. 'Η απλή Ανά
γνωση των ίσολογισμών των έταιρειών πού εισάγουν αυτοκίνητα καί ή σύγκριση 
των κερδών μέ τή στασιμότητα του γεωργικού είσοδήματος άποδεικνύει εύγλωτ
τοι σέ δφελος ποιου έργάΓεται τό οίκονομικό σύστημα μέ τόν τρόπο πού καθο
δηγείται Από τή Κέα Δημοκρατία.

’Αναφέρει ό απολογισμός^συγχέοντας τίς έννοιες,ατι ή Κέα Δημοκρατία έ- 
πιδιώκει νά θέσει υπό τόν έλεγχο του Δημοσίου ολους τούς βασικούς τομείς
παραγωγικών δραστηριοτήτων δπως δείχνει τό παράδειγμα τού τραπεΓικού
συγκροτήματος 'Ανδρεάδη. Οί συντάκτες τού κειμένου έκριναν φαίνεται σκό
πιμο νά προσδώσουν κάποια "σοσιαλιστική " χροιά στό έργο τής Κέας Δημοκρα
τίας γιά ν'Αντιμετωπίσουν έτσι πιό Αποτελεσματικά τό έπιχείρημα, ότι δέν 
φροντίζει τό συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου. 'Αλλά οί κρατικές έπιχειρή- 
σεις υπό τό καθεστώς τής Κέας Δημοκρατίας καμμιά σχέση δέν έχουν μέ τίς 
κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις σ'ένα σοσιαλιστικό καθεστώς. Γιατί εργά
ζονται κύρια γιά νά προωθήσουν καί νά υποστηρίξουν ίδιωτικά συμφέροντα.



*0 απολογισμός άλλωστε άναγνωρίζοντας τόν πρωταρχικό ρόλο της Ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας έκθειάζει τό νόμο του ίδιωτικοϋ κέρδους πού αποτελεί τή βάση 
της κοινωνίας την οποία υπερασπίζεται ή Κέα Δημοκρατία.
Πολλά, άλλα άπό"τά έργα” πού άναφέρονται στόν απολογισμό δείχνουν έλλει

ψη σοβαρότητας. Τδρύθηκαν^γράφε^ Πολυτεχνείο στά Χανιά καί Πανεπιστήμιο 
στη Θράκη. ‘Ιδρύθηκαν στά χαρτιά ναί, αλλά στη πραγματικότητα ·έφ-·-αβον λ-επ- 

ιτουργουν σε άκατάλληλα κτίρια, χωρίς προσωπικό, χωρίς βιβλιο
θήκες. Τά νέα πανεπιστήμια δέν είναι τόποι μόρφωσης αλλά έργοστάσια παρα
γωγής διπλωματούχων πού αποκλειστικό σκοπό έχουν νά περιορίσουν τήν πίεση 
των νέων πού έπιθυμοΰν νά σπουδάσουν στίς ανώτατες σχολές.-ν 

(Τήν πραγματική διάσταση του προβλήματος τής άνώτατης παιδείας δίνει ένας 
άλλος αριθμός,, πού δέν άναφέρεται στόν απολογισμό,οι χίλιοι πεντακόσιοι 
άδιόριστοι γεωπόνοι σέ μιά κατ’έζοχήν αγροτική χώpα¿

‘0 απολογισμός παρουσιάζεται με τή λεζάντα "ή μεγάλη πορεία πρός τήν 
έθνική αναγέννηση”. άναλογ ισθουμε τί Απέδωσαν τά τρία χρόνια πού
πέρασαν θά διαπιστώσουμε,δτι ή κυβέρνηση συνέβαλε στό νά στεριώσει αύτό 
πού περιγραφικά άποκαλεΐται "τό κράτος τής Δεξιάς", δηλαδή μιά αυταρχική 
κρατική όργάνωση πού καταπιέζει τό πολίτη, παρέχει τήν υποστήριξη της στήν 
έκμετάλλευση του έργαζδμενου καί συγκεντρώνει δλες τίς έξουσίες στά χέρια 
τής οίκονομικής όλιγαρχίας. *0 τρόπος πού διεξάγεται ό έκλογικός άγώνας 
-σπατάλη χρημάτων, προσωπικοί καί δχι πολιτικοί ανταγωνισμοί υποψηφίων, 
παροχή υποσχέσεων γιά προσωπικές έξυπηρετήσεις- καί πού έχει τήν απόρροια 
του στόν έκλογικδ νόμο αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα,δτι ή Κέα Δημοκρατία 
δέν έπεδίωξε νά "άναγεννήσει” τό έθνος, άλλ’άντίθετα νά διατηρήσει 6,τι 
¿μποδίζει τήν αναγέννησή του. ‘0 απολογισμός είναι άπολογισμός παραπλάνη- 
σης καί έκφράζει τήν πολιτική νοοτροπία του πιό συντηρητικού τμήματος των 
πολιτικών δυνάμεων.

'0 απολογισμός μέ τίς χωρίς περιεχόμενο γενικότητες του^τίς άποσιωπήσεις 
καί τούς παραπλανητικούς ισχυρισμούς του θά αποτελούσε ένα φαινόμενο χωρίς 
σημασία άν δέν έδειχνε τή πρόθεση τής Κέας Δημοκρατίας νά προχωρήσει ακό
μη πιό αποφασιστικά στή χειραγώγηση τής κοινής γνώμης. Οί λέξεις παίρνουν 
περιεχόμενο πού δέν έχουν, οί στατιστικές δίνουν λαθεμένα συμπεράσματα, 
αξιολογήσεις παρουσιάζονται σά γεγονότα γιά νά μεταπεισθεΐ μέ κάθε τρόπο 
ό πολίτης. '0 τρόπος χρήσης τής τηλεόρασης καί τού ραδιόφωνου μας είχε κι 
δλας ένημερώσει δτι ή Κέα Δημοκρατία δέν έπιθυμει τό διάλογο, τήν ανοικτή 
συζήτηση, τήν αντιπαράθεση των έπιχειρημάτων.’Θ απολογισμός μας έπιβεβαι- 
-ώνει τή πρόθεσή της νά προσφέρει μονόπλευρη συνβηματολογία νά μεταβάλει 
τά μέσα μαζικής ένημέρωσης σέ μέσα προπαγάνδας,^^Γηχανισμούς γιά τή διασφά
λιση τής έξουσίας^"'νά στερήσει τόν πολίτη τή δυνατότητα νά πληροφορείται
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καί νά κρίνει«,γιατΓ διαμορφώνει ενα κλίμα, δπου Θά είναι δλο καί λιγώτερο 
δυνατά τό θεμελιωμένο έπιχείρημα καί θά προεξέχει δλο καί περισσότερο ή 
διαφημιστική προβολή θέσεων χωρίς περιεχόμενο. Στίς 20 του Νοέμβρη δέν κρί 
νονται μόνο,οι πολιτικές θέσεις τής Νέας Δημοκρατίας, κρίνεται καί ένας 
τρόπος, λειτουργίας τής πολιτικής μας ζωής πού προσπαθεί νά έπιβάλει ή Δε
ξιά, ~̂ ?αΤ*4τού φτωχαίνει τό περιεχόμενο της ̂ *περιορίζει την ούσιαστική έλευ- 
θερία του πολίτη. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάλεσε καί καλεΐ γιά τούτο καθημερινά τούς 
"Ελληνες πολίτες νά άγωνισζρυν, γιά νά μή πάρει τη πλειοψηφία ή Δεξιά,γιά 
νά άνοίξει έτσι ό δρόμος γιά μιά άποφασιστική άλλαγή σ’δλους τούς τομείς 
τής έθνικής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής τής χώρας.


