
\ f̂jV Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ 
καί κάποια επικίνδυνα 

καί ανησυχητικά συμπτώματα 
ΥΙΙΑΡΧΟΥΝ ασφαλώς στην πολιτική καί γε-

νικότερα στη δημόσια ζωή μας ορισμένα ανησυ
χητικά συμπτώματα καί μηνύματα κινδύνων γιά 
τό δχι πολύ μακρινό μέλλον. Δέν αναφέρομαι 
μόνο στην οικονομική κατάσταση, στον πληθω
ρισμό καί τις συνέπει'ές του, γιά τίς όποιες, πέρα 
άπό τή διεθνή συγκυρία, ευθύνεται, όπως κάθε 
μέρα καί πιό καθαρά αποκαλύπτεται, ή απρο
γραμμάτιστη κυβερνητική οικονομική πολιτική. 
'Αναφέρομαι κυρίως στην προσπάθεια πού απο
βλέπει ή στην αποσταθεροποίηση ή στή μετακί
νηση δεξιότερα της πολιτικής ζωής της χώρας. 

Είναι φανερό, δτι ή άκρα δεξιά, ακόμα καί ή 
ανοιχτά φιλοχουντική της πτέρυγα, ένισχυόμενη 
καί άπό εξωτερικούς παράγοντες, επιχειρεί νά 
εκμεταλλευτεί,τίς οικονομικές δυσκολίες καί τά 
λάθη της Κυβέρνησης γιά νά κλονίσει τήν εμπι
στοσύνη τοϋ λαού στό δημοκρατικό πολίτευμα. 
Δέν είναι τυχαίο, δτι ή εφημερίδα πού προετοί
μασε προπαγανδιστικά ,καί ((θεωρητικά» τήν 
απριλιανή δικτατορία καί υπήρξε ό κυριότερος 
εκφραστής καί υποστηρικτής της, άρχισε τώρα 
νά «κόπτεται» υπέρ τοϋ αναφαίρετου δικαιώμα
τος των εργαζομένων νά απεργούν... 

Τοϋ Σπ. Λιναρδάτου 

ΑΥΤΑ ολα δε σημαίνουν, οτι, στό 
όνομα κάποιων κινδύνων, θά πρέπει τό 
συνδικαλιστικό κίνημα νά αναστείλει τη 
δραστηριότητα του. 'Αντίθετα, ισχυρό 
καί μαζικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως 
δείχνει καί ή εμπειρία της Δ. Ευρώπης, 
αποτελεί τή βασικότερη εγγύηση γιά τή 
δημοκρατία. Σημαίνουν όμως, οτι χρειά
ζεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα καί σο
βαρότερη χρησιμοποίηση τοϋ όπλου της 
απεργίας. Επιβάλλεται ασφαλώς νά δο
θεί μεγαλύτερη προσοχή στή συνδικαλι
στική οργάνωση τών εργαζομένων στίς 
μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτοί 
υποφέρουν καί άπό τά χαμηλά ημερομί
σθια καί άπό τήν εργοδοτική τρομοκρα
τία πού εμποδίζει τή συνδικαλιστική 
τους οργάνωση καί δραστηριότητα. Ά π ό 
τήν άλλη πλευρά, ή 'Αντιπολίτευση δέν 
επιτρέπεται νά υποθάλπει τήν ασυδοσία, 
ακόμα καί τήν απροκάλυπτη φοροδια
φυγή ορισμένων κατηγοριών ελευθέρων 
επαγγελματιών, πού όχι μόνο εκμεταλ
λεύονται τό καταναλωτικό κοινό, άλλα 
παίζουν σε μερικές περιπτώσεις καί μέ 
τήν υγεία καί τή σωματική ακεραιότητα 

.καί τή ζωή τών πελατών τους, καί συμ-
' βάλλουν, μέ διάφορους τρόπους, στον 
πληθωρισμό. Οι βολικές θεωρίες καί τά 
συνθήματα, οτι γιά τόν πληθωρισμό 
φταίνε μόνο τά ΰπερκέδη τών μεγάλων 
μονοπωλίων, ή ή κατάταξη όλων (επαγ
γελματιών μικρών, μεσαίων καί μεγάλων, 
μεγαλογιατρών, εύπορων ιδιοκτητών γης 
κ.ά) στην κατηγορία τών «μή προνο
μιούχων Ελλήνων» γιά ψηφοθηρικούς 
λόγους, δέν μπορούν νά κρύψουν τήν 
πραγματικότητα. Τσως θά πρέπει ή 
'Αντιπολίτευση νά σκεφτεί περισσότερο 
γιά τήν ανάγκη νά στρέψει πιό πολύ τήν 
προσοχή της σέ τομείς πού παίζουν βα
σικό ρόλο στην ποιότητα της ζωής μας, 

όπως οί παρεχόμενες υπηρεσίες στην 
'Εκπαίδευση, τήν Υγεία, τίς συγκοινω
νίες, κ.ά., καθώς καί στην ανάγκη νά εξ
αλειφτεί ή γραφειοκρατία καί ή εχθρική 
ή περιφρονητική στάση τού κάθε λογής 
υπαλλήλου προς τόν πολίτη. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, συνεχίζοντας τήν 
τακτική νά μήν ενημερώνει τόν πολιτικό 
κόσμο καί τό λαό, προσπαθεί νά κρύψει 
τίς ισχυρές αντιδράσεις πού προκαλούν 
άπό τους υπερατλαντικούς μας συμμά
χους τά αξιόλογα, αν καί καθυστερημένα 
«ανοίγματα» της εξωτερικής της πολιτι
κής. 'Ο κ. Καραμανλής έκανε, γιά πρώτη 
φορά στην πρόσφατη περιοδεία του, 
λόγο γιά «πολυδιάστατη εξωτερική πολι
τική» τής χώρας μας. ( Ό όρος, άν δέν μέ 
ξεγελά ή μνήμη μου, έχει χρησιμοποιηθεί 
γιά πρώτη φορά ώς αίτημα στην Προ
γραμματική Διακήρυξη τής ΕΔΑ τοϋ 
Δεκέμβρη 1975). Καί είναι αναμφισβή
τητο οτι, μέ τίς πρωτοβουλίες του γιά τή 
βαλκανική συνεργασία, τά ανοίγματα 
του προς τή Σοβιετική Ένωση, τίς άλλες 
ανατολικές καί τίς αραβικές χώρες, ó κ. 
Καραμανλής τείνει νά διαμορφώσει μιά 
τέτοια πολιτική σάν συμπλήρωμα καί 
ολοκλήρωση τών ευρωπαϊκών του προσ
ανατολισμών καί τής ένταξης τής 'Ελλά
δας στην ΕΟΚ. Μιά τέτοια πολιτική δέν 
αρέσει σέ όσους συνήθισαν νά βλέπουν 
τήν Ελλάδα σάν προτεκτοράτο τους, δη
λαδή, στους 'Αμερικανούς, πού, ακριβώς 
γιά νά συνεχιστεί ή υποτέλεια στην Ουά
σιγκτον καί ν' αποκλειστεί έστω καί ό 
εξευρωπαϊσμός τής εσωτερικής καί εξω
τερικής μας πολιτικής, υποστήριξαν καί 
στήριξαν τήν απριλιανή δικτατορία. 

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ αυτή, τους 'Αμερικανούς 
ενοχλεί τό γεγονός οτι ή ελληνική κυ
βέρνηση δέν αποδέχεται, χωρίς συζή

τηση, τό σχέδιο Χαίηγκ γιά τήν παρά
δοση τού επιχειρησιακού ελέγχου τού 
Αιγαίου στους Τούρκους καί δέν επι
στρέφει ή Ε λ λ ά δ α στό στρατιωτικό σκέ
λος τού NATO, μέ τους όρους αυτούς. 
( Ό π ω ς πρίν άπό δεκαπέντε χρόνια, τους 
ενόχλησε τό γεγονός, οτι ό Γ. Παπαν
δρέου, παρά κάποιες ταλαντεύσεις του, 
δέν δέχτηκε τελικά τό Σχέδιο 'Ατσεσον 
γιά τή διχοτόμηση τής Κύπρου). Δέν εί
ναι τυχαίο, λοιπόν, οτι πληθαίνουν οί 
πληροφορίες στην Ουάσιγκτον καί στην 
'Αθήνα, οτι «οί 'Αμερικανοί έχουν κομ
μένο τόν Καραμανλή», οτι αναζητούν 
«εναλλακτική λύση» τού χεριού τους, 
χωρίς όμως καί νά τή βρίσκουν ακόμα 
καί οτι, γι' αυτό τό σκοπό, έχουν στείλει 
στην Ελλάδα δυό φορές μέσα στό 1979, 
ομάδες ειδικών νά μελετήσουν τήν κατά
σταση. 

ΟΛΑ αυτά δέν σημαίνουν βέβαια, οτι, 
στό όνομα τών κινδύνων γιά αποσταθε
ροποίηση τής πολιτικής μας ζωής, άπό 
εξωτερικούς καί εσωτερικούς παράγον
τες, θά πρέπει νά σταματήσει ό αγώνας 
γιά τήν 'Αλλαγή καί νά υποταχτούμε στό 
συντηρητισμό, τήν αποτυχημένη ολιγαρ
χική καί πατερναλιστική γραμμή τής 
«Νέας Δημοκρατίας». Σημαίνουν όμως, 
ότι ό αγώνας αυτός θά πρέπει νά γίνεται 
μέ τή σύνεση, τή σοβαρότητα καί συναί
σθηση τών κινδύνων, πού επιβάλλουν οί 
περιστάσεις, ώστε νά μή δημιουργηθούν 
ρήγματα στην εθνική ενότητα, άπό τά 
οποία νά περάσουν οί 'Εφιάλτες τής 
ανωμαλίας καί τής ξενοδουλείας. Νά μήν 
οδηγηθούμε σέ άκαιρες μετωπικές ανα
μετρήσεις πού θά έχουν ώς αποτέλεσμα 
νά οπισθοχωρήσει, αντί νά προωθηθεί, ή 
πολιτική μας ζωή προς πιό προοδευτικές 
καί δημοκρατικές θέσεις. 

ΕΙΝΑΙ φανερό σήμερα πώς ό'λαός έχει 



κουραστεί από τήν αλλοπρόσαλλη καί 
ασυνάρτητη κυβερνητική εσωτερική πο
λ ι κ ή καί τήν αχαλίνωτη ρουσφετολογία 
ορισμένων υπουργών της «Νέας Δημο
κρατίας». Καί αναζητά τήν ανανέωση, 
τήν 'Αλλαγή. Τό θέμα όμως είναι ή 
οποιαδήποτε εναλλακτική λύση πού θά 
προκύψει άπό τίς ερχόμενες εκλογές νά 
αποτελεί σταθερό βήμα γιά τήν στερέωση 
καί διεύρυνση της Δημοκρατίας καί νά 
μή δημιουργεί κινδύνους γιά επικίνδυνα 
πισωγυρίσματα, ιδιαίτερα αυτή τήν 
περίοδο πού καί ή δραστηριότητα τής 
αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή 
μας βρίσκεται σέ έξαρση καί ή αντεπί
θεση τής Δεξιάς αναπτύσσεται στή Δ. 
Ευρώπη. Εγγύηση γιά μία σταθερή πο
ρεία τής Δημοκρατίας θά ήταν, εκτός 
άπό ενα μαζικό, δημοκρατικά διαρθρω
μένο καί αυτόνομο συνδικαλιστικό καί 
συνεταιριστικό κίνημα, καί κόμματα δη
μοκρατικά οργανωμένα... Έ δ ώ όμως ση
μειώνεται ενα ακόμα άπό τά επικίνδυνα 
συμπτώματα τής πολιτικής μας ζωής. 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ κόμμα τής 'Αντι
πολίτευσης, τό ΠΑΣΟΚ, πέντε χρόνια 
άπό τήν ίδρυση του, βρίσκεται ακόμα σέ 
μεταβατική κατάσταση ανάμεσα σέ ενα 
σοσιαλιστικό κόμμα καί ενα «λαϊκι
στικό» αρχηγικό «κίνημα», πού δεν έχει 
πραγματοποιήσει ούτε τό πρώτο συνέ
δριο του. 'Εμπόδια στην ολοκλήρωση τής 
φυσιογνωμίας καί τής δημοκρατικής ορ
γάνωσης τού ΠΑΣΟΚ αποτελούν, όπως 
έχει αποδειχτεί, τόσο ενα τμήμα τής «δε
ξιάς» του πτέρυγας, πού, διατηρώντας 
παλαιοκομματικές αντιλήψεις, παραμέ
νει ουσιαστικά προσκολλημένο στή νοο
τροπία τής εκλογικής πελατείας, οσο καί 
ενα τμήμα τής «αριστεράς» του, πού 
ακολουθεί πρότυπα αφρικανικών ή λα
τινοαμερικανικών «κινημάτων». Χαρα
κτηριστικές γιά τή δεύτερη τάση είναι οι 
αντιλήψεις πού ανέπτυξε μέλος τού 'Εκ
τελεστικού Γραφείου τού ΠΑΣΟΚ άπό 
τίς στήλες απογευματινής εφημερίδας 
(«Ελευθεροτυπία», 5 Σεπτεμβρίου 
1979): Κατακεραυνώνοντας ως ανιστό
ρητους όσους έχουν τολμήσει νά χαρα
κτηρίσουν τό ΠΑΣΟΚ αρχηγικό ή λαϊκι
στικό κίνημα, τό συμπαθέστατο, κατά τά 
άλλα, αυτό μέλος του ανωτάτου καθοδη
γητικού οργάνου τού «Κινήματος», ανέ
λαβε νά μάς «διδάξει», με τόν ενθεο 
ζήλο τού νεοφώτιστου ϋπερεπαναστάτη, 
ότι ó 'Ανδρέας Παπανδρέου είναι: 

ΜΙΑ ηγετική προσωπικότητα, πού εν
τάσσει τό λαό καί τή δράση της σέ 
καθορισμένο πολιτικό καί κοινωνικό 
χώρο». 

Καί ότι: 
«Ό Α. Παπανόρέον όέν είναι μόνο ó 
εμπνευστής καί Ίορντής τον ΠΑΣΟΚ, 
άλλα αναμφισβήτητα καί εκείνη ή 
ηγετική φυσιογνωμία, πού ασκεί πο
λιτική καί ιδεολογική ηγεμονία όχι 
μόνο στην κομματική καί εκλογική 
δάση τον ΠΑΣΟΚ, άλλα καί ευρύ
τερα στον άντιδεξιό δημοκρατικό 

χώρο». 
ΑΛΛΑ, άν αυτές οι θεωρίες δέν είναι 

αρχηγισμός καί λαϊκισμός, τότε είναι 
κάτι χειρότερο, κάτι πού μάς ξαναγυρί
ζει στό μεσοπόλεμο καί πού προτιμώ νά 
μήν τό ονομάσω. Πάντως στή θεωρία τού 
σοσιαλισμού, οποιασδήποτε απόχρωσης, 
- κομμουνιστικής, σοσιαλδημοκρατικής, 
άριστεροσοσιαλιστικής - οσο καί νά 
αναγνωρίζεται ό ρόλος τών ηγετικών 
προσωπικοτήτων, πουθενά δέν γίνονται 
δεκτές τέτοιες αντιλήψεις γιά «ηγεμο
νία» κ.τ.τ. 'Υπάρχει βέβαια ή πρακτική 
τού σταλινισμού ή τής τελευταίας περι
όδου τού μαοϊσμού. Σ' αυτή τήν πρα
κτική αναφέρεται ó κ. Τσοχατζόπουλος; 
Τό πιό ανησυχητικό στην περίπτωση 
αυτή είναι ότι ό κ. Α. Παπανδρέου δέν 
αισθάνθηκε τήν ανάγκη νά ανακαλέσει 
στην τάξη τό μέλος τού 'Εκτελεστικού 
Γραφείου πού ανέπτυξε τίς επικίνδυνες 
αυτές θεωρίες, ένώ μόλις άπό μερικούς 
μήνες είχε εξαναγκάσει σέ παραίτηση 
τόν κ. Κ. Σημίτη γιά πολύ ανώδυνα 
«λάθη». 

ΕΝΑ ακόμα επικίνδυνο σύμπτωμα τής 
πολιτικής μας ζωής είναι ό πολιτικός 
αμοραλισμός πού βρίσκεται σέ έξαρση. 
Δέν συμφωνώ μέ όσους χαρακτηρίζουν 
κάθε ιδεολογική καί πολιτική μετακί
νηση «αποστασία». Θεωρώ μάλιστα τή 
νοοτροπία αυτή αντιδημοκρατική, γιατί 
τί νόημα έχει ό δημοκρατικός διάλογος 
καί ή ελεύθερη επικοινωνία τών ιδεών 
άν δέ επιτρέπεται καμία αλλαγή στίς θέ
σεις καί απόψεις τού πολίτη καί τού πο
λιτικού; Άρκεϊ βέβαια νά είναι αυτή ή 
μετακίνηση αποτέλεσμα αληθινού καί 
πνευματικά έντιμου προβληματισμού καί 
όχι συναλλαγής γιά οποιουδήποτε είδους 
αντάλλαγμα. Τί νά πεϊ όμως κανείς γιά 
κορυφαίο «διευρυνσία» πού πρίν άπό 
δύο χρόνια ασκούσε έντονη πολεμική 
στην κυβέρνηση καί διαφήμιζε τόν εαυτό 
του σάν «τό μόνο διέξοδο στό αδιέ
ξοδο», ένώ τώρα πού εξασφάλισε τή 
θέση τού «πρώτου τή τάξει» υπουργού 
δέν αρκείται σέ ύμνους προς τόν πρωθυ
πουργό, αλλά καί διακηρύσσει άπό τήν 
τηλεόραση, ότι ή «Νέα Δημοκρατία» 
ήταν άπό τήν ίδρυση της τό υπόδειγμα 
τής αποτελεσματικότητας, τής δημοκρα
τικότητας καί τής συνοχής; Τί νά πεϊ κα
νείς γιά πολιτευόμενους τού Κέντρου 
πού δέν ήθελαν νά ακούσουν τή λέξη 
«σοσιαλισμός» δταν γίνονταν οί συζητή
σεις γιά τόν «μετασχηματισμό» τής 
ΕΔΗΚ καί τώρα υπερθεματίζουν σέ σο
σιαλιστικό ριζοσπαστισμό προκειμένου 
νά εξασφαλίσουν μία θέση στίς εκλογι
κές λίστες τού ΠΑΣΟΚ; 

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ κανείς γιά παγκόσμια 
γνωστό καλλιτέχνη πού φιλοδοξεί νά εί
ναι καί μεγάλος πολιτικός πού πρίν άπό 
δύο χρόνια καλούσε τό λαό νά καταπο
λεμήσει τή «συγκεντρωτική Αριστερά» 
(δηλαδή τό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ) καί, 
μέσα σέ μερικές μέρες μετά τά αποτελέ
σματα τών εκλογών τού '77, γινόταν ό 

διαπρύσιος κήρυκας τής συσπείρωσης 
όλων τών «έαμογενών δυνάμεων» γύρω 
άπό τό «κόμμα τής εργατικής τάξης»; 
Καί γιά άλλο κορυφαίο διανοούμενο τής 
'Αριστεράς πού έφτασε νά «καταριέται» 
ποιητικά, όχι μία συγκεκριμένη πράξη ή 
πολιτική, άλλα ολόκληρη τήν Κίνα γιά 
νά φανεί αρεστός στους Σοβιετικούς; "Η 
γιά τό φαινόμενο όψιμων ύπερεπανα-
στατών πού, αφού σέ κρίσιμες στιγμές, 
όταν ακόμα καί παιδιά έδιναν τή ζωή 
τους, αυτοί έφρόντιζαν μέ κάθε μέσο, νά 
χορτάσουν τήν «εντιμον πενίαν» τους 
καί τώρα εμφανίζονται τιμητές όλων τών 
μή «σωστών», σάν καί αυτούς (!) «μαρ-
ξιστών-λενινιστών» καί «όπορτουνι-
στών», πού οί περισσότεροι άπό σύμ
πτωση έχουν επιζήσει άπό τά κάτεργα 
καί τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως τού 
φασισμού καί τής άμερικανοκρατίας; 
Καί τί νά πεϊ κανείς γιά τό γεγονός, οτι 
τέτοιες καί άλλες αθλιότητες φιλοξε
νούνται στίς στήλες τού δημοσιογραφι
κού οργάνου εκείνου τού κόμματος, πού 
στό ονομά του, θυσιάστηκαν χιλιάδες μέ 
τήν πίστη (ή τήν αυταπάτη), οτι δίνουν 
τή ζωή τους οχι μόνο γιά τήν εθνική κοι
νωνική καί πολιτική απελευθέρωση τού 
λαού, άλλα καί γιά τήν ηθική εξυγίανση 
άπό τήν «αστική σαπίλα»; 

ΔΕΝ εξαντλούνται έδώ τά επικίνδυνα 
συμπτώματα - πολιτικά, οργανωτικά ή 
ηθικά - τής πολιτικής μας ζωής. 'Αλλά 
δλα αυτά δέ τά αναφέρω γιά νά δη
μιουργήσω απαισιοδοξία ή απογοήτευση 
γιά τό μέλλον. Τά παραθέτω γιατί πι
στεύω, οτι πολλά άπό τά φοβερά δεινά 
τής χώρας μας στό παρελθόν δέν οφεί
λονταν μόνο στίς ξένες έμπεμβάσεις, 
άλλα καί στά ασυγχώρητα λάθη καί τους 
τυφλούς φανατισμούς όλων τών παρατά
ξεων τού πολιτικού κόσμου. Καί νά επι
σημάνω, οτι χρειάζεται περισσότερη σο
βαρότητα, ευθύνη καί προπαντός ε λ 
λ η ν ι κ ό τ η τ α στην πολιτική μας ζωή. 
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