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Η πολιτική ζωή στις συμπληγάδες του «παπανδρεϊσμού»

Δημόσιος κίνδυνος
ΑΠΕΧΟΥΜΕ πενήντα μόλις 

μέρες από τις προσεχείς εκ
λογές, αν υποτεθεί ότι θα α

νοίξουν οι κάλπες στις 5 Νοεμ
βρίου. Και ακόμη τίποτε δεν είναι 
δεδομένο και τίποτε βέβαιο. Δεν 
είναι βέβαιο αν τελικά θα ψηφι- 
σθεί νέος εκλογικός νόμος, ο ο
ποίος θα καταργεί το «συν ένα». 
Δεν είναι βέβαιο αν θα διενεργή
σει τις εκλογές αυτή η κυβέρνηση 
ή υπηρεσιακή. Και πολύ περισσό
τερο: Ουδείς μπορεί να προβλέ- 
ψει τις μετεκλογικές εξελίξεις, αν 
και πάλι κανένα κόμμα δεν εξ
ασφαλίσει αυτοδυναμία.

Εχουν ήδη συμπληρωθεί τρεις 
μήνες από τις εκλογές της 18ης 
Ιουνίου. Στο χρονικό αυτό διάστη
μα η Βουλή ασχολήθηκε κυρίως με 
τη διερεύνηση των σκανδάλων και 
την παραπομπή των ενόχων. Και 
πιθανότατα έως τα τέλη Σεπτεμ
βρίου, η Βουλή θα έχει ολοκληρώ
σει τις δικές της διαδικασίες, παρα- 
δίδοντας πια τη σκυτάλη στους δι
καστές. Κάπου εκεί φαίνεται να ο
λοκληρώνεται ο κύκλος, ο οποίος 
οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία και 
το Συνασπισμό στην από κοινού 
στήριξη της μεταβατικής κυβέρνη
σης Τζαννετάκη. Η Βουλή θα δια
λυθεί, μέσα σε είκοσι περίπου μέ
ρες από σήμερα, και θα βαδίσουμε 
προς τις κάλπες. Αλλά πώς, με 
ποιούς όρους και κάτω από ποιες 
συνθήκες;

Κεντρικό πολιτικό πρόβλημα 
στις προηγούμενες εκλογές ήταν 
τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ, με κο
ρυφή του παγόβουνου την υπόθε
ση Κοσκωτά. Κεντρικό πολιτικό 
πρόβλημα στις εκλογές αυτές θα 
είναι η παραπομπή του Ανδρέα 
Παπανδρέου στο Ανώτατο Ειδικό 
Δικαστήριο. Και είναι εύκολο να 
υποθέσουμε ποιο θα είναι, κάτω α
πό τις σημερινές συνθήκες, το πε
ριεχόμενο, το ύφος και το ήθος της 
προσεχούς εκλογικής αναμέτρη
σης. «Είστε κλέφτες και απατεώ
νες» από τη μία πλευρά, «είστε συ
κοφάντες και υποκινητές ενός νέου 
εθνικού διχασμού» από την άλλη.

ΕΝ χρειάζεται να είναι μάν
της κανείς για να προβλέψει 

^ότι ήδη πατάμε στο κατώφλι 
μιας μεγάλης περιπέτειας. Ο Αν- 
δρέας Παπανδρέου είναι βέβαιο 
ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα, ότι 
θα δώσει τη μάχη με όσα όπλα 
μπορεί να διαθέσει, ότι θα μετέλθει 
θεμιτές και αθέμιτες μεθόδους, για 
να μη τερματίσει την πολιτική στα
διοδρομία και το βίο του στο 
σκαμνί ενός δικαστηρίου, και εν 
συνεχεία, στο δωμάτιο κάποιας φυ
λακής. Ετσι, η άμυνα του προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ περνάει αναγ
καία μέσα από μία ακραία πολιτική 
οξύτητα, μέσα από μια ακραία πό
λωση, μέσα από τη δημιουργία 
ενός κλίματος πολιτικής ανωμα
λίας. Διαφορετικά θα έχει παραδο
θεί αμαχητί. Και βεβαίως δεν είναι 
διατεθειμένος να το πράξει.

Δίνει σήμερα μάχη ζωής ή (κυ- 
ριολεκτικώς) θανάτου ο κ. Παπαν
δρέου. Και η επιβίωσή του εξαρτά- 
ται αποκλειστικά από το ποσοστό 
που θα λάβει στις προσεχείς εκλο
γές και τις μετεκλογικές εξελίξεις. 
Αν οι προβλέψεις του για το εκλο
γικό αποτέλεσμα είναι δυσοίωνες,, 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα δι
στάσει να ναρκοθετήσει την προ
εκλογική διαδικασία. Αν οι μετε
κλογικές εξελίξεις δεν τον συμφέ
ρουν, δεν θα διστάσει να δυναμιτί
σει την πολιτική ζωή αυτού του 
τόπου, με όσες δυνάμεις θα διαθέ-

Ολα αυτά και κυρίως οι δυνατό
τητες μετεκλογικών χειρισμών που 
θα έχει ο κ. Παπανδρέου, προκει- 
μένου να αποφύγει την καταδίκη 
του, βρίσκονται σε ευθεία συνάρ
τηση με το ποσοστό το οποίο θα 
λάβει στις προσεχείς εκλογές. Για- 
τί βεβαίως άλλη θα είναι η εικόνα 
ενός ΠΑΣΟΚ το οποίο θα έχει δια
τηρήσει ένα ποσοστό άνω του 35% 
και άλλη αν μειωθεί αισθητά ο αρι
θμός των ψήφων που έλαβε στις 
εκλογές του Ιουνίου. Τούτο και 
μόνον αποδεικνύει ότι ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ δίνει σήμεα τη μεγα
λύτερη πολιτική μάχη της ζωής 
του.

ΜΕ βάση τα δεδομένα αυτά, 
είναι σαφές ποιος θα είναι 
ο κεντρικός άξονας της 

προεκλογικής καμπάνιας του κ. 
Παπανδρέου. «Ψηφίστε ΠΑΣΟΚ 
για να μη μας βάλουν οι συκοφάν
τες μας στη φυλακή, ψηφίστε ΠΑ
ΣΟΚ για να τιμωρήσουμε εμείς 
τους σημερινούς τιμωρούς μας».

Και το ερώτημα είναι: Ποια θα 
είναι τα προεκλογικά συνθήματα 
της Νέας Δημοκρατίας και του Συ
νασπισμού, ποιο το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο θα κινηθεί η προεκλογι
κή εκστρατεία. «Ψηφίστε μας για 
να βάλουμε φυλακή τον Παπαν
δρέου και τους ^^ενό χο υ ς  του»;

Στην περίπτωση αυτή, θα απο- 
δειχθεί φενάκη η διαδικασία της 
κάθαρσης και θα έχει καταργηθεί η 
έννοια της απονομής δικαιοσύνης. 
Γιατί τότε την απόφαση δεν θα την 
εκδώσουν δικασ^^ αλλά οι κάλ
πες. Γιατί τότε ^Ηκάνδαλα, οι έ
νοχοι και οι συνένοχοι θα κριθούν 
με καθαρώς πολιτικά και όχι με νο
μικά κριτήρια. Γιατί τότε οι αντί
παλοι του ΠΑΣΟΚ θα παίξουν το 
παιχνίδι με τους όρους του κ. Πα
πανδρέου. Και βεβαίως μόνον αφε
λής δεν μπορεί να προβλέψει πού 
θα οδηγήσει αυτός ο ολισθηρός

κατήφορος: Σε μια πολιτική ανω
μαλία και σε μια εθνική περιπέτεια, 
αγνώστου τελικής εκβάσεως.

Ενόψει των δεδομένων αυτών, 
είναι εύκολο να διαγνώσει κανείς 
ότι ένας και μοναδικός δρόμος υ
πάρχει για τη Νέα Δημοκρατία και 
το Συνασπισμό. Να μην ακολου
θήσουν τον κ. Παπανδρέου στην 
προσπάθειά του να επικεντρώσει 
τον προεκλογικό αγώνα στις παρα
πομπές. Να τον αφήσουν μόνο 
στον κατήφορο του. Και να δια
τυπώσουν μια ουσιαστική πολιτι
κή πρόταση, που θα αφορά το μέλ
λον και όχι το παρελθόν. Να 
δώσουν στους ψηφοφόρους την ε
ναλλακτική λύση έναντι της απει
λής που ενσαρκώνει σήμερα ο κ. 
Παπανδρέου για τις ομαλές πολιτι
κές εξελίξεις.

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ αυτή λύ
ση δεν μπορεί να είναι άλλη 
από την πειστική προβολή 

ενός μακροπρόθεσμου προγράμμα
τος για την έξοδο από τη σημερινή 
βαθιά πολιτική και οικονομική 
κρίση. Ενός προγράμματος που θα 
στηρίζεται σε θέσεις και προτάσεις 
και όχι στη φυλάκιση ή μη του κ. 
Παπανδρέου και των συνενόχων 
του.

Και τέτοιο πρόγραμμα δεν υ
πάρχει την ώρα αυτή. Ούτε από 
την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας 
ούτε από την πλευρά του Συνασπι
σμού, παρά το γεγονός ότι απέχου
με πενήντα μόλις μέρες από τις εκ
λογές. Ποιες είναι οι συγκεκριμέ
νες προτάσεις για την οικονομία 
και την αποτροπή της κατάρρευ
σης; Ουδείς τις γνωρίζει. Γνωρί
ζουμε μόνο ότι ο κ. Παπανδρέου 
είναι ο υπαίτιος της σημερινής κα
τάστασης. Ποιες είναι οι συγκεκρι
μένες προτάσεις για το νέφος, που 
καθημερινά μας οδηγεί στο θάνα
το; Ουδείς τις γνωρίζει. Γνωρίζου
με μόνο ότι ο κ. Παπανδρέου δεν 
έκανε τίποτε για να περιορίσει τη 
ρύπανσή. Ποιες είναι οι συγκεκρι

μένες προτάσεις για τη μετεκλογι
κή πορεία αυτού του τόπου; Και 
πάλι δεν γνωρίζουμε τίποτε. Τι θα 
γίνει αν για δεύτερη φορά κανένα 
κόμμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυνα
μία; Ποιες είναι οι πιθανές ή οι δυ
νατές συγκλίσεις; Ουδεμία απάν
τηση. Η Νέα Δημοκρατία ομιλεί 
περί της αυτοδυναμίας της και ο 
Συνασπισμός για την ενίσχυσή 
του. Αλλά το καίριο θέμα ποιος θα 
συνεργαστεί με ποιον και κάτω α
πό ποιους όρους, ουδείς το θίγει.

ΠΕΝΗΝΤΑ, λοιπόν, μέρες 
πριν από τις εκλογές, ευρι- 
σκόμεθα ενώπιον του χάους. 

Δεν υπάρχει πολιτική πρόταση για 
την έξοδο από την πολιτική κρίση, 
δεν υπάρχει πολιτική πρόταση για 
την έξοδο από την οικονομική κρί
ση, δεν υπάρχει πολιτική πρόταση 
για τα τεράστια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή 
ζωή μας, δεν υπάρχει πολιτική 
πρόταση για την αντιμετώπιση της 
απειλής εναντίον των ομαλών πο
λιτικών εξελίξεων.

Οσο επικίνδυνος είναι ο δρόμος 
που φαίνεται να επιλέγουν ο κ. Πα
πανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, άλλο 
τόσο ολισθηρός είναι σήμερα ο 
δρόμος στον οποίο βαδίζουν Νέα 
Δημοκρατία και Συνασπισμός. 
Στον παπανδρέϊσμό απαντούν με 

ντιπαπανδρεϊσμό. Καθιστώντας 
σι και αρνητικά τον πρώην πρω

θυπουργό κεντρικό πρόσωπο του 
πολιτικού παιγνίου. Αλλά έτσι ο- 
δηγούμεθα μαθηματικά στο αδιέξο
δο. Γ ιατί, όπως αποδεικνύεται, ο κ. 

απανδρέου και εκτός εξουσίας α- 
οτελεί δημόσιο κίνδυνο. Γιατί εί

ναι βέβαιο ότι η τιμωρία των ενό
χων αποτελεί μεν πράξη απονομής 
δικαιοσύνης, αλλά τα τεράστια πο
λιτικά και οικονομικά προβλήματα 
αυτού του τόπου δεν τα λύνει. Και 
για τα προβλήματα αυτά, προς το 
παρόν, ουδείς ομιλεί. Αλλά υπάρ
χουν.
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ΣΧΕΔΟΝ αίθριος καιρός 
προβλέπεται σήμερα σε 
όλη τη χώρα. Οι άνεμοι 
θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις, στα δυτικά α
σθενείς, στα ανατολικά 
μέτριοι. Η θάλασσα θα εί
ναι λίγο ταραγμένη και 
στο Αιγαίο ταραγμένη. Η 
θερμοκρασία θα σημειώ
σει άνοδο και θα κυμανθεί 
από 14 έως 32 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ: Σχεδόν αίθριος. 
Ανεμοι από βόρειες διευ
θύνσεις ασθενείς έως μέ
τριοι. Θάλασσα στο Σα- 
ρωνικό και Ν. Ευβοϊκό λί
γο ταραγμένη και στα α
νοιχτά του Ν. Ευβοϊκού 
λίγο ταραγμένη. Θερμο
κρασία από 20 έως 30 βα
θμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Σχεδόν« 
αίθριος. Ανεμοι ασθενείς. 
Θάλασσα λίγο ταραγμένη. 
Θερμοκρασία από 16 έως 
28 βαθμούς.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Αίθριος
καιρός. Ανεμοι βόρειοι α
σθενείς έως μέτριοι. Θερ
μοκρασία από 16 έως 29 
βαθμούς.
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