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Ενα μονο 24ωρο μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, 
είναι επικίνδυνο να επιχειρήσει κανένας σοβαρή ανάλυση του. Και 
είναι ακόμα πιο επικίνδυνο να προσπαθήσει να προβληματιστεί χια το 
"πρακτεο". Την ίδια, όμως, στιγμή το πρώτο εχχειρημα είναι 
αναπόφευκτα χιατι αποτελεί αναγκαίο ζητούμενο στην απάντηση του 
δευτέρου ερωτήματος, που είναι επειχον — τουλάχιστον με την 
αρνητική του εκδοχή, δηλαδη "τι δεν πρεπει να χινει." Σ'αυτη την 
αναχκαιοτητα ανταποκρ ι νο νται και με αυτές τις επιφυλλαξεις 
διατυπώνονται οι, πολύ "πρώτες", σκεψεις που ακολουθουν.
Αρχικά δυο πολύ επιχραμματικα διατυπωμένες χενικες παρατηρήσεις 
που αφορούν στο τελικό συνολικό εκλοχικο αποτέλεσμα.
Πρώτον, το αποτέλεσμα των εκλοχων της 5ης του Νοέμβρη 6εν θα 
πρεπει να κάνει τον Ελληνικό Λαο να νοιώθει ιδιαίτερα υπερήφανος.
Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί πρόσκληση ή πρόκληση σε αυτοκλήτους 
και ασπουδαχτους "χιατρούς", "ψυχίατρους" η "ψυχολοχους" να 
επιόοθουν στην αναζητηση της κατάλληλης "θεραπευτικής αχωχης". 
Αντίθετα, απευθύνεται σε οσους ενουν ...τεράστιες πολίτικες ευθυνες 
χια τις σημερινές πολίτικες συμπεριφορές του Ελληνικού Λαού. Είτε 
αυτοί συμμετέχουν ακόμα είτε οχι "σ'αυτο που λεχεται σήμερα 
δημόσιός βιος."
Δεύτερον, ποτέ άλλοτε το εκλοχικο αποτέλεσμα δεν αποτυπωσε τοσο 
έντονη αναντιστοιχια αναμεσα στην κοινωνική βάση και το πολίτικο 
εποικοδόμημα. Με την εξαίρεση του "κονιορτου" των μικρών κομμάτων 
και ενός σημαντικού ποσοστού της δύναμης του Συνασπισμού, το 
υπολοιπο εκλοχικο αποτέλεσμα ελάχιστη "πληροφορία" παρεχει χια τη 
δομή και την διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας (τουλάχιστον 
στη βάση των επίσημων προεκλοχικων θεσεων των κομμάτων). Δυστυχώς, 
όμως, το εκλοχικο αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνεύσει (Λ και να 
ερμηνευθει) απο πολλά απο τα παθολοχικα φαινόμενα της ελληνικής 
κοινωνίας, αν η ανάλυση βασιστεί στον πραχματικο χαρακτήρα των 
διάφορων πολίτικων φορέων, που βρίσκεται σε πληρη αναντιστοιχια με 
τη ρητορική τους.

Τεσσερα θέματα έχουν ηδη τεθεί σε σχέση με το εκλοχικο αποτέλεσμα. 
Το "φαινόμενό" της εκλοχικης ανοδου του ΠΑΣΟΚ, η μείωση του 
ποσοστού του Συνασπισμού, η "ευθύνη" του εκλοχικου συστήματος ως 
προς τη διαμόρφωση της σχετικής δύναμης των κομμάτων και των 
τελικών κοινοβουλευτικών συσχετισμών, και, τέλος, η δυναμική που 
δημιουρχει αυτό το αποτέλεσμα στο εσωτερικό των σημερινών 
πολίτικων σχηματισμών.



1. Η εκλογική άνοδος του συγκεκριμένου σημερινού ΠΑΣΟΚ πρεπει να 
θεωρείται απο τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα της πολίτικης μας 
ιστορίας μετά την μεταπολίτευση. Οχι υονο και οχι τοσο, χια τους 
"ηθικούς" λοχους που είναι συναρτημενοι με την καθαρση. Σε τελική 
αναλυση, ούτε η απόφαση της προηχουμενης Βουλής να παραπεμψει 
υπουρχους του ΠΑΣΟΚ κατασκευάζει ένοχους, ούτε η υπερψήφισή του 
ΠΑΣΟΚ και των συχκεκριμενων υποδίκων στελεχών του συνιστα αθωωτική 
απόφαση.
Το πρόβλημα 6ημιουρχειται απο την επιλοχη της σημερινής ηχεσιας 
του ΠΑΣΟΚ να "προσδωσει" σε αυτό που συμβατικά ονομάστηκε 
"αυριανισμος" κοινωνική αξία. Γιατί η αύξηση της εκλοχικης δύναμης 
του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποδοθεί μονον στην "επιτυχέστατη" (στη βάση 
της αποτελεσματικοτητας, αλλά χωρίς άλλα αξιακα κριτήρια) τακτική 
του Αρχηχου του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει απόλυτα τον χώρο του με 
ακρατη (και άκριτη, ως προς τις συνεπειες της) τακτική πόλωσης.
Και το κύριο, αν οχι Τ Ο , ερχαλειο χια την υλοποίηση αυτής της 
τακτικής υπήρξε ο "αυριανισμος", με η χωρίς την Αυριανή.
Απο το 40.7%, λοιπον, που υποστήριζε εκλοχικα τον κ .Παπανδρεου, 
ελάχιστοι ελπίζουν σε οτιδήποτε. Το συντριπτικό ποσοστο αυτου του 
τμήματος του εκλοχικου σώματος αποτελειται απο ατομα που 
φοβούνται. Ατομα που νοιώθουν κοινωνικά, οικονομικά και πολίτικα 
στριμωχμενα σε καποια (στην πλειοψηφια τους απροσδιόριστη) χωνιά. 
Ατομα που βλέπουν κάθε "άλλη πλευρά" ως "εχθρούς" η "δυνάμει 
εχθρούς", απέναντι στους οποίους διαθέτουν ενα μονο οπλο: τον 
"συνολικό" αυριανισμο, επενδεδυμενο με ιδεολοχικο πλέον ένδυμα. 
Και, ασφαλώς, αυτό απεχει πολύ απο κάποιον — ιδιορυθμο η μη - 
φασισμό. Αλλα κάνεις δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως μπορεί να 
είναι βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι'αυτο και τρομάζει.

2. Η μείωση του ποσοστού των ψήφων του Συνασπισμού πρεπει να
προβληματίσει, αλλα δεν πρεπει να ανησυχεί. Γιατί θα ήταν πολύ 
μεχσλη έκπληξη αν ενα τμήμα μιας κοινωνίας με τόσα προβλήματα, σαν 
τη δίκη μας, αντιδρουσε στο σύνολο του απόλυτα "ορθολοχικα" σε 
κινήσεις της ηχεσιας του που ξεπερνάνε το "συνηθισμένο". Και τα 
βήματα που πραχματοποιησε η Αριστερά το τελευταίο δωδεκάμηνο 
ασφαλώς ξεπερνάνε "οποιαδηποτε συνηθισμένα".
Η συχκροτηση του Συνασπισμού και η απόφαση του να στηρίξει την 
κυβέρνηση Τζανετακη σε άλλες εποχες θα μπορούσαν να είναι 
αποτελέσματα μονον επανάστασης, θα πρεπει, επίσης, να ληφθουν 
υποψη δυο ακόμα στοιχεία. Πρώτον, οτι και οι δυο αυτές κινήσεις 
ήταν αποτελέσματα διερχασιων και αποφάσεων κυρίως σε επίπεδο 
κορυφής. Δεύτερον, οτι η χρονική απόσταση μεταξύ τους ήταν, χια 
λοχους καθαρα συχκυριακους, πολύ βραχεία. Ετσι, η βάση δεν είχε 
προλάβει να συνειδητοποιήσει και να κάμει κτήμα της την πρώτη 
αλλαχη όταν βρεθηκε αντιμέτωπη με τη δεύτερη τομή.
Με αυτα δεν επιχειρειται κανένας "εξωραισμος" της πραχματικοτητας. 
Λάθη εχίναν, χινονται και θα χινονται. Οι χειρισμοί προς τα μέσα 
και προς τα εξω είναι μα κρύα ακόμα απο του να είναι απαλλαχμενοι 
απο τις νοοτροπίες της "παράδοσης". Απ'ολα αυτα, όμως, πολύ



μεγαλύτερη σημασία εχει πως η ελληνική αριστερά - που μέχρι πριν 
λιχους μήνες ήταν απο τις πιο αρτηριοσκληρωτικές αριστερές της 
Δυτικής Ευρώπης - αποφάσισε να "κάνει πολίτικη".
Γιατί μέχρι σήμερα η Αριστερά στον τοπο μας, (όπως και στις άλλες 
χώρες της Νοτιάς Ευρώπης) είχε αυτόβουλα περιορίσει τον τροπο 
παρέμβασης της στο ιστορικό και κοινωνικό χιχνεσθαι στα πλάισια/ icvp\tir$f 
του ιδεολογικού πεδίου. Μέχρι τον περασμένο Ιούνιο η Αριστερά 
αρνιοταν να βχει απο τον χώρο της ιδεολοχιας και να "λερώσει" τα 
χέρια της κάνοντας πολίτικη. Γι'αυτο και η αποτελεσματικοτητα των 
αχωνων της ήταν χαμηλη. Γι' αυτό και μεχαλο μέρος της κοινωνικής 
της βάσης βρισκόταν, και βρίσκεται ακόμα, παχιδευμενο σε αλλα 
πολίτικα σχήματα, μηδε της ακροδεξιάς εξαιρούμενης.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε με 
μια μεχαλη ευχάριστη έκπληξη χια ολους. Γιατί η "παρθενικη", σε 
σχήμα υπερβολής, πολίτικη δραστηριοποιηση της Αριστερας δεν εχινε 
στο πεδίο του πολιτικαντισμου αλλα στο πεδίο της αληθινής 
Πολίτικης (με κεφαλαίο το Π, δηλαδη με την έννοια του 
αχχλοσαξωνικου ορού statesmanship).
Τρία είναι τα αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα που στηρίζουν αυτή τη 
8εση» άσχετά με την αξιολοχηση που μπορεί να χινει στα επιμερους 
στοιχεία της ουσίας του καθενος απο αυτα.
Πρώτον, οι πολίτικες επιλοχες του Συνασπισμού δεν διαμορφωθήκαν 
στη βάση του κομμάτικου αλλα του εθνικού - κατα την κρίση του, 
παντα - συμφέροντος. Για τούτο είχαν προβλέψιμο, και εκ των 
υστέρων πλέον αποδεδεlχμενο, "πολίτικο", δηλ. εκλοχικο, κοστος.
Δεύτερον, η πολίτικη που άσκησε αναχνωριζε "αντίπαλους" και οχι 
"εχθρούς". Ακόμα και όταν η ρητορική ορισμένων στελεχών του ήταν 
συναισθηματικά φορτισμένη - πραχμα που δεν συνέβη σπάνιά, και 
τελικά δυσχερανε τις προσπάθειες του - η πολίτικη του Συνασπισμού 
δεν μπορεί να κατηχορηθει απο τους μη—εμπαθείς αντίπαλους του ως 
κατευθυνομενη απο εχθρικά, αρα μη-πολιτικα, κίνητρα.
Και, τρίτον, κατα την άσκηση της πολίτικης του ο Συνασπισμός 
τίμησε τις προεκλοχικες και, μετά, τις προχραμματικες δεσμεύσεις 
του, και σεβάστηκε τους θεσμούς, ακόμα και όταν αυτό 6εν 
εξυπηρετούσε τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα του Δ κάποιες σημαντικές, 
αλλα ιεραρχικα υποδεεστερες, προχραμματικες δεσμεύσεις του (όπως 
π.χ. στην περίπτωση της καταρχησης του "συν ενα").
Με αυτα τα δεδομένα και με ενα εκλοχικο σώμα που στο σύνολο του 
εχει "δ Lanaιδαχωχηθει" κατα τον τροπο που απεικονίζει το τελικό 
εκλοχικο αποτέλεσμα, η μείωση του ποσοστού του Συνασπισμού κατα 2 
μονο ποσοστιαίες μονάδες αποδεικνυει μονον ενα πραχμα. Πως το 6 U Z  
όσων ψήφισαν Αριστερά τον Ιούνιο αποτελειται απο "πολίτες" και οχι 
απο απλούς "ψηφοφόρους". Πραχμα που σημαίνει πως, οσο ο 
Συνασπισμός ασκεί Πολίτικη και δεν "πολιτεύεται", αυτοί θα τον 
στηρίζουν.

3. Οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί που προεκυψαν απο τις δυο
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τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έδωσαν την ευκαιρία να 
εξαπολυθεί επίθεση κατα του εκλογικού συστήματος. Και οσο αυτές οι 
επιθεσεις προέρχονται απο τη Ν.Δ. ουδεν πρόβλημα. Η Ν.Δ. και 
ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτακης απ'τη μια έχουν σαφή πολίτικη θέση υπέρ 
της ενισχυμενης αναλοχικης και α π ’την άλλη νοιώθουν βαθεια πίκρα.
Είναι, όμως, μεχαλο λάθος να αποδίδονται ευθυνες χια τους 
κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που προεκυψαν^Τσχυον εκλοχικο 
σύστημα. Και αυτό οχι στη βάση της στατικής και απολιτικής 
αριθμητικής ανάλυσης των ειδικών της "ε'κ λοχομετρ ιας" . Είναι 
πολίτικο λ α 9ος.
Το σύστημα που ισχυσε είναι, ασφαλώς, υπευθυνο χια τα "μαθηματικά" 
που μετέφρασαν τη λαικη ψήφο σε κοινοβουλευτικές εδρες. Αλλα εκεί 
τελειώνει, στην προκειμένη την περίπτωση, η ευθυνη του. Γιατί το 
σύστημα αυτό ΠΟΛΙΤΙΚΑ δεν ισχυσε στην πράξη ΠΟΤΕ. Εκτος και αν 
πιστεύει κάνεις πως με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και τον αναλοχο προχραμματισμο ενός υπολοχιστη ένας 
εκλοχικος νομος εχει "ισχυσει" και μπορούν πλέον να κριθουν τα 
πολίτικα του αποτελέσματα.
Η "σπλουστευση" της αναλοχικης δεν "ισχυσε" χια δυο βασικούς 
λοχους. Πρώτον, χιατι ο χρονος που, κατα τα παλαιοκομματικα ηθη, 
διαλεχθηκε χια τη θεσμοθέτηση της δεν επετρεψε την προσαρμοχη του 
πολίτικου χάρτη στα χαρακτηριστικό του νέου εκλοχικου συστήματος. 
Και δεύτερον, χιατι η τακτική της πόλωσης και των "μεταχραψων" 
απ'ολο σχεδόν το πολίτικο φασμσ που ακολούθησαν τα 6υο μεχαλυτερα 
πολίτικα κόμματα ακύρωσε στην πράξη κάθε θετική επίπτωση που θα 
μπορούσε να εχει το εκλοχικο σύστημα στον εκσυχχρονισμο και την 
εξυχειανση της πολίτικης μας ζωής.
Παρουσιάζεται, λοιπον, το οξύμωρο σχήμα: να τροποποιείται το 
εκλοχικο σύστημα "επι το αναλοχικότερόν" και αντί να 
απελευθερωθούν δυνάμεις απο τα πολυσυλλεκτικά κόμματα, οι οποίες 
να διεκδικησουν αυτόνομα την εχκριση των προχραμμστων, των θεσεων 
και των αρχών τους απο τον ελληνικό λαο, να μειώνεται ο αριθμός 
των κομμάτων που συμμετείχαν στον εκλοχικο αχωνα. ϋι πολίτες, 
επομένως, δεν είχαν μπροστά τους επιλοχες αντίστοιχες προς το 
εκλοχικο σύστημα.
Ετσι, στις δυο τελευταίες εκλοχικες αναμετρήσεις ενα σύστημα 
σχεδόν απλής αναλοχικης κληθηκε να αναδειξει κυβέρνηση μέσα σε 
πολίτικα πλαίσια διαμορφωμένα στο "πνεύμα" σχεδόν πλειοψηφικού. 
Ηταν, λοιπον, φυσιολοχικο κάτω απ'αυτες τις συνθήκες το πρόβλημα 
της διακυβέρνησης της χωράς να οδηχειται σε αδιέξοδο. Η απλή 
αναλοχικη δίδει κυβερνητικές λύσεις, και μαλιστα πολύ καλύτερες, 
όταν οι επιλοχες των πολιτών είναι αριθμητικά και πολίτικα 
πλουσιότερες. Αρα δεν μπορούν εκείνοι που έχουν το σύνολο των 
ευθυνών χια την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης να τις αποδίδουν 
στο εκλοχικο σύστημα και, απο εκεί και πέρα, με τραχικα λοχικα 
αλματα να καταδικάζουν σε επίπεδο αρχής την απλή αναλοχικη.

4. Τέλος, είναι χενικη η διαπίστωση (δ η ελπίδα !) πως η πολίτικη 
ζωη του τοπου βρίσκεται απο καιρό σε "ενδιαφέρουσα". Και πολλοί



προσδοκούσαν πως οι εκλοχες θα παίζουν το ρολο του "μαιευτήρα".
Απο καιρό, και ιδιαίτερα μετά τις εκλοχες του Ιουνίου, οι 
περισσότεροι περιμεναν πως, χια προφανείς λοχους, οι διερχασιες 
αυτές είχαν περισσότερες πιθανότητες να αρχίσουν στο χώρο του 
ΠΑΣΟΚ. Αλλα 6εν 9α περιορίζονταν σε αυτόν. Οι χώροι του ΠΑΣΟΚ κατ 
της Ν.Δ., έκτος απο πολίτικα - σε σημαντικό βαθμό - συχχενεις, 
είναι και "οργανικά" συνδεδεμενοι μεσω των προσωπικών "σχεσεων" 
των ηχετων τους. Η διατηρηση του ενός στην αρχηχια του κόμματός 
του ενισχύει, χια παράξενους τις πιο πολλές φορές λοχους, την 
αντίστοιχη εσωκομματική θέση του άλλου.
Το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλοχων, όμως, φαίνεται πως ανατρέπει 
αυτή την εικόνα. Κατ'αρχας, η εκλογική άνοδος του ΠΑΣΟΚ 
ισχυροποιεί, έστω και βραχυπρόθεσμα, τη θέση του A . I Ιαπανδρεου στο 
κομμά του. Η δε "Συμπαράταξη" τον τοποθετεί στην πράξη "εξω, πέρα 
και πάνω" απ'αυτο. Πραχμα που του δίνει, χια κάποιο διάστημά, πολύ 
περισσοτέρους βαθμούς ελευθερίας απ'οτι η παληα σχέση εσωτερικής 
επικυριαρχίας, την οποία παντα διατηρούσε. Η αλλαχη δεν εινατ 
ποσοτική, αλλα ποιοτικη. Γιατί απ'αυτη, την εξωτερική ως προς το 
κομμά, θέση ο Ανδρεας Παπανδρεου θα επιχειρήσει να ρυθμίσει, με 
βαθεια χρονική προοπτική, τα θέματα της ιδεολοχικοπολιτικης 
φυσιοχνωμιας του ΠΑΣΟΚ και της διάδοχης του. Και αυτό σε πολύ 
λιχους δημιουρχει αισιοδοξία.
Δεύτερον, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ και η αδυναμία του κ. Μητσοτακη να 
κατακτήσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία καθιστούν πλέον τη Ν.Δ. το 
χώρο στον οποίο είναι πιθανότερο να αρχίσουν οι αναμενόμενες 
διερχασιες. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν πιεζει μονο το εκλοχικο 
αποτέλεσμα και οι εντάσεις που απο καιρό έχουν αναπτυχθεί μέσα στη 
Ν.Δ. Αντίθετα, κεντρικό ρολο θα παίξουν και οι χειρισμοί που θα 
κάνει ο Α Παπανδρεου - δινοντας/επιτελους, το τελειωτικό χτύπημα 
στον "απόλυτό" εχθρό του - καθώς και "μη-ενερχοι" πολίτικοι 
παραχοντες που έχουν ζωηρό και 6 1 καιολοχημενο ενδιαφέρον χια. το 
μέλλον της συντηρητικής παραταξης.
Ετσι αλλαζει το σκηνικό. Οι εξελιξεις,στις οποίες είχαν εναποθεσει 
τις ελπίδες τους οσοι πονάνε αυτόν τον τοπο,περνούν τελείως 
διαφορετικό χαρακτήρα. Κ δυναμική που είχε όημιουρχηθει απο 
σχετικά "υχιεις" πιεσεις και αντιθέσεις στο πολίτικο σώμα 
χαλιναχωχουνται απο εξωτερικούς, ως προς τους πολίτικους φορείς, 
παραχοντες. Οι εξελίξεις και στη Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ θα ελεχχθουν 
σχεδόν απόλυτα απο μάλλον ομόθυμες επιθυμίες "κατοίκων των βορίων 
προαστειων". Και μια τέτοια εξελιξη - ακόμα και αν αποφερει 
κάποιον φαινομενικό εκσυχχρονισμο — 6εν πρόκειται να εξυχειανει 
την πολίτικη ζωη του τοπου.

*  *  *

Στο βαθμό που αυτές οι εκτιμήσεις δεν απέχουν πολύ απο την 
πραχματικοτητα, θα μπορούσε κάνεις να διαχραφει ενα πλαίσιο 
πολίτικης μέσα στο οποίο να αναζητήσει η Αριστερά, αλλα και άλλες 
υχιεις πολίτικες δυνάμεις που ασφαλώς βρίσκονται στα αλλα κόμματα, 
την τακτική που πρεπει να ακολουθήσουν στις "μερες του άρθρου 37".



Πρωταρχικός αξονας συτου του πλαισίου είναι η διαπραγμάτευση στη 
βάση ιεραρχημένων αργών. Υποδεεστερες προγραμματικές επιδιώξεις 
και ακόμη περισσότερό μικροκομματικες η μικροπολιτικές προσωπικές 
στοχεύσεις καθώς και συναισθηματικού χαρακτήρα φορτίσεις δεν 
μπορούν να αποτελούν στοιχεία διαμόρφωσης της διαπραγματευτικής 
τακτικής.
Εξίσου σημαντική είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας και της 
φερεχχυοτητας πολίτικων φορέων και προσώπων. Αν κάτι ήταν 
"αδύνατο" ως χτες,δεν μπορεί να χ ι νε ι "δυνατό” σήμερα, έκτος αν 
έχουν μεταβληθει τα δεδομένα του προβλήματος. Και αυτή η μεταβολή 
να είναι προφανής χια τον μέσο πολίτη.
θα πρεπει επίσης κάποτε οι βραχυπρόθεσμες και συχκυριακες 
θεωρήσεις να υποχωρούν μπροστά: στη μέσο η και μακρο—προθεσμη 
θεώρηση της Πολίτικης. Αυτή η τακτική, βέβαια, δεν θα αποδοσει 
"θαύματα", σαν την κατακτηση της κυβέρνησης σε εφτά χρονιά - όπως 
το καταφερε το ΠΑΣΟΚ. Αλλα δεν θα εχει και τοσο αρνητικά χια τον 
τοπο αποτελέσματα σε δεκατέσσερα χρονιά.
Με λιχα λοχισ ο τοπος εχει αναχκη απο Πολίτικη και Πολίτικους, που 
θα εκτοπίσουν την πολίτικη και τους πολίτικους.
Τέλος, επιβάλλεται η αποφυχη κινήσεων που - οσοόηποτε και αν 
εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμα ατομικα η παραταξιακα συμφέροντα — θα 
μπορούσαν να ενταχθουν στις η να ενισχυσουν τις μεθοδεύσεις χια 
την κηδεμονευση της πολίτικης μας ζωής. Κινήσεων, όπως η "αναθεση" 
η η συχκαταθεση στην "αναθεση" αρμοδιοτήτων που ανήκουν στα 
συλλοχικα κομματικά ορχανα σε ατυπα εξωκομματικά μορφώματα. 
Κινήσεων, που ενισχύουν διασπαστικές τάσεις στους υπάρχοντες 
κομματικούς φορείς στο ονομα του σχηματισμού καποίας κυβέρνησης 
"ευρυτερης βάσης".
Γιατί αν πραχματι μεθοδεύεται αυτή η κηδεμονευση και οι τρεχουσες 
διαδικασίες την βοηθήσουν αποτελεσματικά, πολύ μικρή σημασία Θα 
εχει η έκβαση της προσπάθειας σχηματισμού κυβέρνησης. Η πολίτικη 
ζωη του τοπου θα ξαναχυρίσει στην αφετηρία του 1974. Και τότε η 
προσπάθεια χια τον εκσυχχρονισμο της κοινωνίας και της πολίτικης 
ζωής του τοπου σποδεικνυεται Συσσιφεια. Τότε ο σχωνσς ούτε 
δικαιώνεται, ούτε συνεχίζεται. Απλώς ξαναρχίζει. Και ξαναρχίζει 
με πολύ δυσμενέστερους ορούς.


