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Σ Ο .Κ .Ό  χρόνος πού πέρασε εντάσσεται στις περιόδους άβεβαιότητας, στις όποιες είναι φανερό δτι ή γνωστή κατάσταση πραγμάτων έχει οριστικά ξεπεραστεϊ. ’Αλλά τό μέλλον δεν έχει πάρει ακόμη συγκεκριμένη μορφή. Ή  διεύρυνση, ή συμφωνία γιά τήν ένταξη ν τής ‘Ελλάδας στην Ε .Ο .Κ ., οΐ διεθνείς εξελίξεις; προαναγγέλλουν τό τέλος μιας εποχής χωρίς όμως νά διαγράφουν ξεκάθαρα τή νέα. ‘Η πολυδιάσπαση τής Ε .Δ Η .Κ . καί ή διεύρυνση έπι βεβαιώνουν τή βαθμιαία συρρίκνωση κομμάτι· κών σχηματισμών βασισμένων σέ πελατειακά' δίκτυα. Μέ τή διεύρυνση ή «Νέα Δημοκρατία» προσπάθησε νά δημιουργήσει τήν έντύπωση δτι μετεξελίσσεται σ ’ ένα σύγχρονο συντηρητικό κόμμα καί νά έπιτύχει τήν μετατόπιση ιής διαρρέουσας εκλογικής βάσης τού Κέντρου.Ο ΐ δημοτικές εκλογές έδειξαν δτι ή άπή- χηση τής νέας δήθεν πιό φιλελεύθερης πολι·! τικής τής Δεξιάς υπήρξε περιορισμένη. Στή* Αθήνα, Θεσσαλονίκη καί 'Ηράκλειο εκλέχτηκαν δήμαρχοι μέλη τού Π Α ·ΣΟ  Κ ., σέ άλλες μεγάλες πόλεις δπως ό Πειραιάς, ή Πάτρα ό Βόλος έπίσης δήμαρχοι πού υποστήριξε ή άντιπολίτευση. Ή  «Νέα Δημοκρατία» θά έπι- διώξει νά κερδίσει τό χαμένο πολιτικά έδαφος εκμεταλλευόμενη τήν κατάληξη τών διαπραγματεύσεων γιά  τήν ένταξη τής Ελλάδας στήν Ε .Ο .Κ .  ‘Η κατάληξη τών διαπραγματεύσεων δέν ήταν παρά ένα άπό καιρό αναμενόμενο γεγονός στήν προδιαγραμμένη πορεία νά ένταχθεϊ Λ χώρα μας στό πολίτικο - οικονομικό σύστημα τών άνεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Δέν άποτέλεσε έκπληξη. Ο ΐ όροι τής συμφωνίας επιβεβαιώνουν αντίθετα τήν ένδο- τικότητα τής κυβέρνησης άπέναντι στίς πιέσεις τών συμμάχων.Τώρα άνοίγει γ ιά  μάς περίοδος μεγάλης άβεβαιότητας, οικονομικής και κοινωνικής, ό> ποιαδήποτε έρμηνεία, είτε θετική είτε άρνητι κή, δώσουμε στήν ένταξη. Στήν εικόνα τών έσωτερικών έξελίξεων πρέπει νά προστεθεί ή συνεχιζόμενη προσπάθεια τής «Νέας Δημοκρατίας» νά ένισχύσει τή συγκέντρωση τών έξου- σιών στήν κεντρική διοίκηση.Ό  «άντιτρομοκρατικός» νόμος, πού δέν ¿μπόδισε τούς άκροδεξιούς τρομοκράτες νά δρούν ανενόχλητοι, ή νομοθεσία γιά τά Α .Ε .Ι · , τό συνέδριο τής Γ .Σ .Ε .Ε ., άποτελοΰν παραδείγματα τής αυταρχικής της πολιτικής. Στόν οικονομικό τομέα ή κυβέρνηση προσπάθησε νά έλέγξει τήν άνοδο τών τιμών μέ μέτρα ανορθόδοξα γιά τις οικονομικές θεωρίες πού άσπά ζεται, καθήλωσε π·χ. τά νοίκια. Ή  πολιτική της δέν έφερε καί δέν θά φέρει άποτελέσματα γιατί ό περιορισμός τού πληθωρισμού είναι κυρίως πρόβλημα διαρθρωτικό καί ή κυβέρνηση δέν έδειξε οϋτε ικανή ούτε αποφασισμένη νά κάνει διαρθρωτικές άλλαγές. Στό έθνικό θέμα τέλος ή κατάσταση χειροτέρευσε. Ο ί συναντήσεις τού κ. Καραμανλή μέ τόν κ. Έτσ*- βίτ στό Μοντραί καί στήν Οΰάσιγκτον Εμειναν χωρίς ουσιαστική συνέχεια. ‘Η άρση τού Εμπάργκο επιβεβαίωσε δτι ό μονόπλευρος προσανατολισμός τής εξωτερικής μας πολιτικής όδηγεί αναπόφευκτα στην εξασθένιση τών θέσεων μας, δταν μάλιστα τά συμφέροντα τών συμμάχων μας έπιβάλλουν τήν ενίσχυση τής ΤουρκίαςΣτό διεθνή χώρο ή χρονιά χαρακτηρίστηκε άπό τήν προσπάθεια τών Η.Π.Α. νά περισώσουν τήν αυτοκρατορία τους. Ο ί συμφωνίες τού Κάμπ - Ντέηβιντ ήταν μιά θεαματική έπι τυχία πού δμως έμεινε μέχρι στιγμής χωρίς άποτέλεσμα. Οΐ συμφωνίες δέν πρόκειται νά λύσουν τό πρόβλημα τής Μέσης ’Ανατολής μιά πού έγιναν έρήμην τού Παλαιστινιακού λαού, Ή  άναταραχή στήν Περσία έδειξε άπό τήν άλ» λη μεριά πόσο προσωρινή είναι ή «άμερικαν*· κή ειρήνη»._ Ή  θεαματική πτώση τής τιμής τού δολλα' ρίου ήταν μέσο γιά  ν’ άντλήσουν οΐ Η .Π .Α *  τά οίκονομικά άνταλλάγματα γιά  τή στρατιω· τική προστασία που παρέχουν στις βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες καί τρόπος νά έπαυξήσουν τά πλεονεκτήματά τους άπό τή διεθνή άνταλλαγή.Ή  πολιτική τους δέν μπορούσε παρά νά προκαλέσει κρίσεις.Ή  άνεργία στή Δυτική Ευρώπη, ή τρομοκρατία μέ προσωρινό αποκορύφωμα τήν δολοφονία τού Μόρο, ήταν συνέπειες καί τής εξέλιξης αυτής.Στήν άλλη άκρη τού κόσμου ή έσωτερική εξέλιξη στήν Κίνα καί ή αποκατάσταση τών διπλωμοπΊκών σχέσεων Η .Π .Α. —  Κίνας έκαναν πιά γιά  δλους ξεκάθαρο, δτι στό συσχετισμό ιώ ν  διεθνών δυνάμεων θά υπάρχει μεΧ*| λοντικά ένας νέος καθοριστικός παράγοντας^


