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τον πρωθυπουργό, μετά την καρατόμηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη. Υψηλά ιστάμενα 
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και Γ. Αλευράς. Η  απομάκρυνση του Κ. Σημίτη, ο οποίος ήταν αντίθετος με τη διεξαγωγή πρόωρων εκλο
γών, άνοιξε το δρόμο για 
εκλογές την άνοιξη. Στα ε
πιχειρήματα, που επικα
λούνται οι εισηγητές των 
πρόωρων εκλογών, περι
λαμβάνεται και η εκτίμηση 
ότι ο πληθωρισμός στα μέ
σα και προς το τέλος του 
1988 θα έχει πάρει τέτοιο 
ύψος που θα καθιστά απα
γορευτική κάθε σκέψη για 
εκλογές. Ή δ η  ο Μ. Κου- 
τσόγιωργας επεξεργάζεται 
σύστημα εκλογικού νόμου 
δύο γύρων και με «όριο α
σφαλείας» 3%. Στο Ε.Γ. του 
ΠΑΣΟΚ υπάρχει ακόμα 
αμφιταλάντευση ως προς 
το χρόνο διεξαγωγής των 
εκλογών. Ο κ. Παπανδρέ
ου παρά το γεγονός ότι 
δεν έχει καταλήξει σε ορι
στικές αποφάσεις, δεν θέ
λει ν' αποκλείσει το ενδε
χόμενο των εκλογών την ά
νοιξη. (Ρεπορτάζ του Απ.
Αποστολόπουλου στη σε
λίδα 4)
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑΛΙ 
ΤΟ «ΚΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ»

Του ΒΑΣΙΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΝΟΙΞΕ βιαστικά ο πρωθυ
πουργός τα χαρτιά του και 
έκαψε τα πιο συμαντικά 
που διέθετε. «Πόνταρε» και 
πάλι στο χαρτί της «αυτο
δυναμίας» και όλα δείχνουν 
ότι το παιχνίδι θα εξελιχθεί 

μοιραία γι ’ αυτόν. Απέρριψε, φαίνεται, 
τις εισηγήσεις ορισμένων στελεχών του, 
για να θέσει τώρα στο επίκεντρο που 
πολιτικού παιχνιδιού την προοπτική της 
συγκρότησης μιας νέας πολυκομματικής 
κυβερνητικής πλειοψηφίας με κορμό το 
ΠΑΣΟΚ.

Η εβδομάδα που κύλησε είχε όλα τα 
στοιχεία καμπής στις πρωθυπουργικές 
επιλογές και υπαγωγής-4ης κυβερνητι
κής πολιτικής μέχρι το στήσιμο των 
καλπών στις εκλογικές ανάγκες του 
ΠΑΣΟΚ. Η εκτίμηση που συμμερίζονται 
κύκλοι της Αριστερός, προκύπτει από 
την κυβερνητική άρνηση στη Βουλή, 
κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου 
για την απλή αναλογική να γίνει δεκτή η 
αρχή της αντιστοιχίας μεταξύ των 
ψήφων κάθε κόμματος και των βουλευτι
κών εδρών που παίρνει. Αρχή που 
αποτελεί και την πεμπτουσία της απλής 
αναλογικής αλλά κυρίως το ότι πρακτικά 
θα εξέφραζε την αποδοχή, από πλευράς 
ηγεσίας ΠΑΣΟΚ, του δόγματος για 
συγκρότηση κυβερνήσεων συνεργασίας, 
δηλαδή ευρύτερης πολιτικής και κοινω
νικής βάσης, κατά τεκμήριο, ισχυρότε
ρων, προκειμένου να αναμετρηθούν και 
με τη συγκυρία και με τα προβλήματα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ στην ίδια λογική 
είναι και η κατάληξη της διαμάχης 
στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ

που οδήγησε στην απομάκρυνση Σημίτη. 
Γιατί το πρόβλημα για την κυβέρνηση 
δεν ήταν απλώς ο νέος ετεροχρονισμός 
του φαντάσματος της ΑΤΑ, που ανατρά
πηκε θεατρικά από έναν πανικοβλημένο 
πρωθυπουργό, αλλά στο κατά πόσο η 
κυβέρνηση θα επέλεγε μια πολιτική που; 
θα υπαγορεύεται χονδροειδώς από τις 
ανάγκες της παρατεταμένης εκλογικής 
περιόδου ή μιας σχεδιασμένης πολιτικής- 
με κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στό
χους. Η επιλογή είναι φανερό ότι γίνεται 
υπέρ της πρώτης εκδοχής γ ι’ αυτό και 
χειροκροτούν οι εκφραστές του λαϊκι
σμού, που για μια ακόμα φορά σφραγί
ζουν την πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικό ότι το περι
βάλλον του κ. Μ. Κουτσόγιωργα 
και την επομένη της συζήτησης 
στη Βουλή για την απλή αναλογική δεν 

έκρυβε τον ενθουσιασμό του, που ήταν 
ήδη μεγάλος από το «φάγωμα» του κ. 
Σημίτη.

Ατμόσφαιρα ευφορίας, για το «νέο 
πρόσωπο» προς τους εργαζόμενους, κυ
ριαρχεί και στο Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, αν και 
με κάποιο σκεπτικισμό, γιατί δεν είναι 
ορατό πως το σκάφος του ΠΑΣΟΚ θα 
περάσει μέσα από τις συμπληγάδες των 
αντιφάσεων της πολιτικής του. Εκτιμά- 
ται στο Ε.Γ., ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε από 
τη «διορθωτική παρέμβαση» του πρωθυ
πουργού, αλλά δεν είναι καθόλου σίγου
ρα όλα τα μέλη του, ότι επί ένα 
δεκαοκτάμηνο περίπου θα κρατείται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο για τους εργαζό
μενους η εισοδηματική πολιτική.

Η αλλαγή στην ΑΤΑ, υποστήριζε 
κυβερνητικό στέλεχος, θα δώσει στο 
εισόδημα των 70.000 δρχ. μια αύξηση 
της τάξης των 8.400 δρχ. Ωστόσο δεν θα 
βραδύνουν — προσθέτει — οι αυξήσεις 
στους λογαριασμούς για να μειωθούν τα 
ελλείμματα του Δημοσίου. Με τα νέα 
τιμολόγια της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της 
ΕΥΔΑΠ, των καυσίμων για τη θέρμανση 
και των εισιτηρίων των συγκοινωνιών 
(50 δρχ.) θα απορροφηθεί πάνω από το 
μισό του προσθετικού ποσού στη μισθο- 
λογική αύξηση. Οι αυξήσεις στα άλλα 
είδη (τσιγάρα 30%, ζάχαρη 12% κ.ά.) και

στους έμμεσους φόρους θα εξανεμίσουν 
και το υπόλοιπο.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ αυτοί ωθούν ένα τμήμα 
κυβερνητικών στελεχών, ιδίως πε
ρί τον κ. Κουτσόγιωργα, να συν
τηρεί την εκλογολογία. Ο Μάιος ’88 — 

λένε — προσφέρεται για πρόωρες εκλο
γές, με το λιγότερο οικονομικό κόστος 
σε σχέση με ό,τι θα απαιτηθεί για τις 
εκλογές του 1989. Για την πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες απαιτούνται νέα 
ανοίγματα στην εισοδηματική πολιτική, 
μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο, ανα
βολή στις αυξήσεις των λογαριασμών, 
και αναστολή των συνομιλιών για τις 
βάσεις.

Διαφορετικά, εκτιμούν οι παράγοντες 
αυτοί, οι εκλογές στο τέλος της τετραε
τίας θα υποχρεώσουν την κυβέρνηση σε 
πολύ πιο ουσιαστικές βελτιώσεις στα

Ρεπορτάζ:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, 
τις νομικές και οικονομικές υπηρε
σίες του ΟΤΕ, αλλά και το Ελεγκτι

κό Συνέδριο έχει γίνει μια ολόκληρη 
σειρά περιπτώσεων -διπλοθεσίας στο 
δημόσιο, που αφορά πολιτικά και διοι
κητικά στελέχη που ανήκουν είτε πρό- 
σκεινται στο ΠΑΣΟΚ και είναι διευθυν
τικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανι
σμών του δημοσίου, μεταξύ των οποίων 
και ο κ. Θ. Τόμπρας. Πρόκειται για 
περιπτώσεις υπαλλήλων ή και συνταξι
ούχων του δημοσίου που ορίστηκαν 
διοικητές ή υποδιοικητές δημοσίων 
οργανισμών πριν ή και μετά την ψήφιση 
του νόμου 1256 του 1982 —επί υπουργίας 
του κ. Μένιου Κουτσόγιωργα— «Για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και 
την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολα
βών στο δημόσιο τομέα».

Ο νόμος αυτός ενώ απαγορεύει γενικώς 
τη διπλοθεσία (ακόμη και των συνταξι
ούχων του δημοσίου) προβλέπει εξαιρέ
σεις αλλά με σειρά προϋποθέσεων 
κυριότερη των οποίων είναι ο διορισμός 
αυτών των κατ’ εξαίρεση περιπτώσεων 
διπλοθεσίας με κοινή απόφαση των 
υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών και 
του αρμοδίου - οικείου κατά περίπτωση 
υπουργού.

Τέτοιες αποφάσεις δεν έχουν υπογρα
φεί και, κατά συνέπεια, δεν έχουν 
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως με αποτέλεσμα τόσο νομικά όσο 
και διοικητικά να υφίσταται θέμα ακυρό
τητας των διορισμών.

Το θέμα έχει φτάσει στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, η ολομέλεια του οποίου έχει 
γνωμοδοτήσει ότι μεταγενέστεροι νόμοι, 
τους οποίους επικαλείται η κυβέρνηση, 
και κατά τους οποίους δεν απαιτείται 
κοινή απόφαση των τριών υπουργών, 
αλλά απόφαση μόνον του αρμοδίου 
υπουργού, δεν μπορούν να επικαλύψουν 
τις ρητά αναφερόμενες προϋποθέσεις 
του νόμου 1256/1982.

Η γνωμοδότηση της ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ελήφθη το 
1985 έχει περιέλθει —όπως είναι ευνόη
το— σε γνώση τόσο των αρμοδίων 
υπουργών όσο και των νομικών και 
οικονομικών υπηρεσιών των δημοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών, (ΟΤΕ, 
ΔΕΗ, Τράπεζες) που τους απασχολούν 
(αν όχι τους ταλανίζουν) τέτοιες περι
πτώσεις.

Στα πλαίσια αυτά (τόσο τα νομικά όσο 
και τα υπηρεσιακά) έχει τεθεί από 
καιρού θέμα για τον Γενικό Διευθυντή 
του ΟΤΕ κ. Θεοφάνη Τόμπρα, ο οποίος 
είναι και συνταξιούχος στρατιωτικός - 
υποστράτηγος εν αποστρατεία (Αριθμός 
Γενικού Μητρώου Συντάξεως 104342).

Η «εργασιακή ταυτότητα» του Γενικού

εισοδήματα, αφού αυτά που δίνονται στο 
1988 θα έχουν απορροφηθεί.

Κατά τον κ. Κουτσόγιωργα αν πάμε σε 
εκλογές το 1989, τώρα θα πρέπει να 
συναφθεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ, έτσι 
που το θέμα να έχει λησμονηθεί έγκαιρα 
από τον αριστερό κόσμο. Στο ενδεχόμε
νο όμως συμφωνίας σύντομα με τις ΗΠΑ 
δεν συγκατανεύουν τα μέλη του Ε.Γ. 
αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο 
οποίος θα ήθελε να συνδυάσει την 
συμφωνία, τουλάχιστον με κάποιο αντί- 
κρυσμα.

ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ είναι ότι η κυβέρνηση 
παίζει και με την απλή αναλογική 
και με τους εργαζόμενους και με τα 
προβλήματα της κρίσης και της ανάπτυ

ξης. Όμως ακριβώς γ ι’ αυτό, ούτε 
μπορεί να χαράξει πολιτική, ούτε και να 
εγκαταλείψει τη διγλωσσία της. «Δι
γλωσσία» που εκφράζεται με ανοίγματα

Διευθυντή του ΟΤΕ περιγράφεται ως
εξής:

Δυο θέσεις, διπλές μηνιαίες αποδοχές, 
μισθός του Γ ενικού Διευθυντή του ΟΤΕ 
και σύνταξη υποστρατήγου ε.α. , διπλές 
αυξήσεις μισθού και συντάξεως.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι με 
βάση καταγγελίες σοβαρότατων πηγών 
στην «Αυγή», που γνωρίζουν το ιστορικό 
της υπόθεσης, όπως αποτυπώνεται σε 
επίσημα έγγραφα, ο κ. Τόμπρας κατέχει 
τις δυο θέσεις χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά ο 
νόμος 1256 του 1982. Συγκεκριμένα δεν 
έχουν υπογραφεί οι κοινές διυπουργικές 
αποφάσεις για την τοποθέτηση του κ. Θ. 
Τόμπρα ως διοικητή του ΟΤΕ. Ο κ. 
Τόμπρας έχει διοριστεί κατά καιρούς 
υποδιοικητής, διοικητής του ΟΤΕ με 
προεδρικά διατάγματα. Ο νόμος 1256/82 
«για την πολυθεσία, την πολυαπασχόλη- 
ση στο δημόσιο τομέα απαγορεύει τη 
διπλοθεσία στο δημόσιο σε συνταξιού
χους στρατιωτικούς εκτός εάν με κοινή 
απόφαση των υπουργών Προεδρίας, 
Οικονομικών και του οικείου υπουργού 
(Μεταφορών στην περίπτωση του κ. 
Τόμπρα) καθοριστούν ειδικές προϋποθέ-

πότε στο συντηρητικό κόσμο και πότε 
στις προσδοκίες των προοδευτικών ψη
φοφόρων, με το να βάζει λεφτά στη μια 
τσέπη των μισθωτών και να αφαιρεί 
περισσότερα από την άλλη τσέπη τους, 
με καταγγελίες για την παλιά συμφωνία 
για τις βάσεις, και συνομιλίες ταυτόχρο
να με τις ΗΠΑ για την σύναψη νέας.

Σ ’ αυτή τη λογική η πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ παραποιούσα σε διλήμματα, 
δεν μπορεί να έχει βιωσιμότητα, αλλά 
και να δώσει μέλλον στη χώρα.

Η οικοδόμηση μιας νέας προοδευτικής 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ικανής 
να αναμετρηθεί με τα προβλήματα και να 
ανανεώσει τους θεσμούς, να ανασυγκρο
τήσει το δημόσιο τομέα από τη σημερινή 
χρεοκοπία του και να νευρώσει τα 
δημοκρατικά ερείσματα της κοινωνίας 
μας είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να 
αλλάξει τη σημερινή «ρότα» των πρα
γμάτων.

σεις για το διορισμό ορισμένων κατηγο
ριών ή συγκεκριμένων περιπτώσεων σε 
δεύτερη θέση.

Τέτοια απόφαση δεν έχει υπογραφεί 
για την περίπτωση του κ. Τόμπρα ποτέ, 
όπως επισημαίνεται σε υπηρεσιακά έγ
γραφα και πολύ περισσότερο μέσα στην 
προθεσμία, που όριζε ο νόμος (μέχρι 31- 
11-1982) για όσους κατείχαν δυο θέσεις.

Επιπλέον, από έρευνα που έκανε η 
«Αυγή» δεν προκύπτει αν ο κ. Θ. 
Τόμπρας έχει κάνει τη δήλωση επιλογής 
μιας εκ των δυο θέσεών του, δήλωση 
στην οποία ρητά υποχρεώνει ο σχετικός 
νόμος. Έχουμε μάλιστα υπόψη μας 
ειδική εγκύκλιο του τότε υπουργού 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Μένιου 
Κουτσόγιωργα, που ζητούσε την έγκαιρη 
υποβολή των δηλώσεων επιλογής επι
σείοντος τη δαμόκλεια σπάθη των 
συνεπειών και των κυρώσεων του νόμου.

Αναπάντητο, επίσης, έμεινε το ερώτη
μα αν ο κ. Τόμπρας έχει δηλώσει —όπως 
υποχρεούται— ότι λαμβάνει και τη 
σύνταξη ως υποστράτηγος εν αποστρα
τεία και αν έχει κοινοποιηθεί αυτή η 
δήλωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πιθανότατα οι τυχόν παραλείψεις να

Ιδίως με την επιμονή στην αυτοδυνα
μία και την απόρριψη ενός νέου δρόμου 
απογείωσης, μαζί με την Αριστερά, και 
τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, η 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι θα 
παραμείνει δέσμια σε μια κατεύθυνση, η 
οποία σηματοδότησε ένα ανεπανάληπτο 
παρελθόν, και που αποφάσισε εκ νέου να 
ακολουθήσει ώς το μοιραίο.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ χωρίς ποτέ να αποστα
σιοποιείται από την ενωτική της 
πολιτική, αρνείται να παίξει το 
ρόλο δορυφόρου του ΠΑΣΟΚ, στο 

πλαίσιο των δυο «μονομάχων». Οφείλει 
γ ι’ αυτό η Αριστερά να επιμείνει στο 
δικό της ανανεωτικό μήνυμα, σε μια 
πολιτική που θα οικοδομείται στο ύψος 
των μεγάλων προβλημάτων και θα 
ανοίγει το δρόμο για μια νέα δημοκρατι
κή και κοινωνική πλειοψηφία.

οφείλονται στο γεγονός ότι όταν διορί
στηκε ο κ. Τόμπρας υποδιοικητής στον 
ΟΤΕ (με το από 7.11.1981 Π.Δ., που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222/81 ΝΠΔΔ) 
—ελάμβανε, και όταν ψηφίστηκε ο 
νόμος 1256 συνέχιζε να παίρνει— χαμη- 
λοτάτη σύνταξη 7.000 δρχ. εξαιτίας της 
αποτάξεώς του).

Βεβαίως, όπως είπαν στην «Αυγή» 
εγκυρότατοι νομικοί, το χαμηλό ύψος 
της συντάξεως δεν συνιστά λόγο εξαιρέ- 
σεως από τις διατάξεις του νόμου για την 
πολυθεσία.

Ωστόσο, ήδη από το 1984 και μετά την 
αποκατάστασή του, μέσω της οποίας 
έλαβε όπως εδικαιούτο, τον βαθμό του 
υποστρατήγου εν αποστρατεία, η μηνι
αία σύνταξή του που δεν ανεστάλη ποτέ 
αυξήθηκε. Σήμερα ανέρχεται (με τα 
μερίσματα) στις 140.000 δρχ. Παράλειψη 
της δήλωσης για τη σύνταξη αυτή 
επιφέρει, σύμφωνα πάντοτε με τις διατά
ξεις του νόμου 1256/ 82 τόσο πειθαρχικές 
όσο και ποινικές ευθύνες. Ευθύνες 
επίσης μπορούν να καταλογιστούν τόσο 
στις οικονομικές υπηρεσίες του ΟΤΕ 
όσο και στις υπηρεσίες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που δεν πραγματοποιούν 
τους ελέγχους στους οποίους υποχρε- 
ούνται.

Βαρύτατες είναι οι ποινές, που προ
βλέπει ο νόμος 1256/82 για τις παραβά
σεις των διατάξεών του. Συγκεκριμένα 
προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι ένα 
έτος και επιστροφή των αποδοχών της 
δεύτερης θέσης.

Στην περίπτωση του κ. Τόμπρα — 
εφόσον δεν υπάρχουν οι αποφάσεις των 
υπουργών που αναφέραμε— το ποσό που 
πρέπει να επιστρέφει στο δημόσιο 
ταμείο ως αχρεωστήτως καταβληθείσες 
αποδοχές υπερβαίνει τα 10 εκ. δρχ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει 
συγκεκριμένη περίπτωση προέδρου θυ
γατρικής εταιρείας της ΔΕΠΟΣ, ο 
οποίος υποχρεώθηκε, κατ’ αρχήν, σε 
επιστροφή των αμοιβών του λόγω διπλο- 
θεσίας.

Ακόμη στην ετήσια έκθεση του Ελεγ
κτικού συνεδρίου, που υποβάλλεται 
προς τον πρόεδρο της Βουλής, αναφέ- 
ρονται και μάλιστα με δοξαστικούς 
τόνους οι περιπτώσεις πολυθεσιτών, που 
εντοπίστηκαν και τα αντίστοιχα ποσά 
αμοιβών, που εξοικονομήθηκαν και 
επιστράφηκαν στο δημόσιο.

Πάντως ο ίδιος νόμος έχει καταστρα
τηγηθεί από ένα πραγματικό σίριαλ 
νομοθετικών ρυθμίσεων (Π.Δ. και νόμοι) 
που εκ των υστέρων εξαιρούν κατηγορίες 
αλλά και περιπτώσεις, από τις διατάξεις 
του νόμου για την πολυθεσία. Συγκεκρι
μένα από το 1982 έχουν μεσολαβήσει 25 
παρόμοιες νομοθετικές ρυθμίσεις εξαι
ρέσεων, που αφήνουν ένα εύλογο ερώτη
μα: Για ποιους τελικά ψηφίστηκε ο 
σχετικός νόμος;

Διπλοθεσίτες: Τόμπρας και άλλοι
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Ελεύθερα και απροκατάληπτα

Ψευδαισθήσεις...
Του ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει δίκαιο ο πρωθυπουργός όταν λέει ότι το 
ΠΑΣΟΚ «έμεινε από εφημερίδες» (όπως λέμε: Έμεινα 
από γκάζι...) και οτι «οι πάντες μας πολεμούν, μας 
χλευάζουν»... Αν διαφωνείτε, δεν έχετε παρά να ρίξετε 
μια ματιά στους τίτλους του συντηρητικού και του 
φιλοκυβερνητιΚού Τύπου, με αφορμή την «παραίτηση» Σημίτη. 

Και καλά οι εφημερίδες που πρόσκεινται στην «επάρατον» και 
που κυκλοφόρησαν στο μεϊντάνι με τίτλους-πανό που έλεγαν 
«Καφενείον η Ελλάς» ή «Θέατρο σκιών η κυβέρνηση». Αλλά να 
εκπέμπουν, στο ίδιο μήκος κύματος, ακόμα και εφημερίδες που 
«στηρίζουν την Αλλαγή», αυτό δεν το χωράει ο νους του 
ανθρώπου! Αν είσθε οπαδός του ΠΑΣΟΚ, πώς μπορεί ν' 
ανεχθείτε τίτλους, όπως: «Ο Ανδρέας εκτέλεσε τον Σημίτη» ή 
«Εκτέλεση Σημίτη» ή «Κατηγορώ Σημίτη»; Και τι είναι, άραγε, 
χειρότερο: Να εμφανίζεις τον υπεύθυνό πρωθυπουργό της 
χώρας διευθυντή «θεάτρου σκιών» ή λοχία, επικεφαλής «εκτελε
στικού αποσπάσματος»; Και αν ισχύει το πρώτο ή το δεύτερο, 
τότε ποια θέση έχουν η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η 
συλλογικότητα (αυτό που λέμε δημοκρατικές διαδικασίες...), τι 
γίνεται με τον «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό»;

ΑΛΛΑ η στάση του Τύπου είναι ένα το κρατούμενο, και η 
συμπεριφορά του πρωθυπουργού απέναντι στον υπ αριθ. 1 
υπουργό-συνεργάτη του, το άλλο. Για την συμπεριφορά αυτή δεν 
χρειάζονται σχόλια, αναλύσεις, επιθετικοί προσδιορισμοί. Όσοι 
έζησαν την εξαετία του ΠΑΣΟΚ, ξέρουν... Πόσοι υπουργοί 
αιφνιδιάστηκαν για αποφάσεις που πάρθηκαν ερήμην τους και 
που αφορούσαν το υπουργείο τους; Πόσοι πληροφορήθηκαν την 
«παραίτησή» τους από την... τηλεόραση; Και πόσοι κρίθηκαν 
ένοχοι — ένοχοι εις την γέενναν του πυρός! — για μια πολιτική 
που συν-αποφασίσθηκε και συν-διαμορφώθηκε με τον ίδιο τον 
^πρωθυπουργό; Όταν τα γεγονότα γύρω βοούν, όταν υπάρχει μια 
ϊόσο πλούσια αρνητική εμπειρία, πόση αξία να έχει η 
προσπάθεια που καταβάλλεται τώρα, για να πεισθεί η κοινή 
γνώμη ότι ο κ. Σημίτης «προέτρεξε» — ότι, δηλαδή, ανακοίνωσε 
την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης, χωρίς να υπάρχει 
σχετική συλλογική απόφαση! Αλλά αυτό είναι δύσκολο να το 
δεχθεί κανείς. Εκτός πια αν ισχύει ο γνωστός αφορισμός του 
Ταλεϋράνδου: «Τίποτε δεν φτιάχνεται τόσο εύκολα, όσο τα 
γεγονότα»!

ΣΑΝ ΝΑ μην έφτανε, όμως, η προσπάθεια αυτή. Την Πέμπτη 
συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο, με μοναδικό θέμα στην 
ημερήσια διάταξη: «Ανακοινώσεις». [Υποθέτω ότι ακόμα και στην 
Ακτή του Ελεφαντοστού, κάποιοι θα φροντίζουν για την 
εξειδίκευση των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στο εκεί 
υπουργικό συμβούλιο]. Στη συνεδρίαση αυτή, λοιπόν, συνέβη- 
σαν πράγματα αδιανόητα για την αντίληψη του απλού πολίτη: 
Ένας ολόκληρος αντιπρόεδρος — και υπουργός Δικαιοσύνης — ο 
κ. Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, πήρε τον λόγο για να διαβεβαιώ- 
σει ότι ούτε αυτός, ούτε ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου, ο 
κ. Α. Λιβάνης, *κάρφωσαν» στον πρωθυπουργό τον κ. Σημίτη... 
«Δεν γνωρίζαμε, είπε, αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ
γός στη Βουλή». Και ο πρωθυπουργός; 0  πρωθυπουργός 
επιβεβαίωσε απλώς τη δήλωση Κουτσόγιωργα: «Πράγματι», είπε 
ο κ. Παπανδρέου, «κανένας απολύτως συνάδελφος δεν εγνώριζε 
(εκ προοιμίου) τα όσα ανακοίνωσα στη Βουλή. Και, βεβαίως — 
συνέχισε ο πρωθυπουργός — δεν υπήρξε κανένα απολύτως 
παρασκήνιο».

ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ, μήπως; Ένας πρωθυπουργός αποφασίζει, 
μόνος του, να ανατρέψει την, μέχρι εκείνη τη στιγμή, εισοδηματι
κή πολιτική της κυβέρνησης. Δεν λέει λέξη σε κανένα, ούτε 
ανταλλάσσει, φυσικά, σκέψεις με κανένα... Και όχι μόνον αυτό, 
αλλά και επαίρεται για το ότι κράτησε την απόφασή του αυτή 
επτασφράγιστο μυστικό. Και το επιμύθιο: Μ ην π ιστεύετε ότι 
υπήρξε οποιοδήποτε παρασκήνιο. Μ ην βάλλετε, συνεπώς, κατά 
Κουτσόγιωργα, ή κατά Λιβάνη... Και οι παρόντες υπουργοί; 
Αλήθεια πώς αντέδρασαν οι παρόντες υπουργοί; Απλώς εσιώπη- 
σαν. (Ίσως και να χειροκρότησαν...). Μοναδική εξαίρεση 
αποτέλεσε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ευ. Γιαννόπουλος, 
ο οποίος πήρε τον λόγο για να εξάρει την σημασία των 
πρωθυπουργικών ανακοινώσεων. «Αμέσως ύστερα, ο κ. Γιαννό- 
πουλος αναφέρθηκε στην Εθνική Αντίσταση»... Και η αναφορά 
του αυτή «κράτησε πολλή ώρα» — όπως ανακοινώθηκε...

ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ έτσι συμπεριφέρεται ο πρωθυπουργός, όταν έτσι 
κυλούν οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου, γιατί ν’ 
απορούμε για την ανυπαρξία οποιοσδήποτε πολιτικής ή για το 
γεγονός ότι τη συλλογική σκέψη, τη συλλογική πολιτική, 
αντικατέστησε η «απόλυτος αλήθεια» — η «αποκλειστική αλήθεια» 
— του ενός ανδρός; Γιατί ν' απορούμε για την εγκατάλειψη του 
δημοκρατικού πλαισίου, για την άνθιση του «αυριανισμού», για 
τα παιχνίδια με τα ανθρώπινα αισθήματα στο όνομα του 
«μεσσιανισμού»; («Μπράβο, Ανδρέα, γλίτωσες τον κόσμο»!). Γιατί 
ν' απορούμε αν υπάρχουν υπουργοί που αποφεύγουν να δώσουν 
συνεντεύξεις ή παρακαλούν δημοσιογράφους να μην αναφέρουν 
συχνά το όνομά τους, γιατί «η όποια προβολή εξοργίζει το 
Καστρί»; [Θυμίζουν λίγο οι υπουργοί αυτοί τους ήρωες του 
«Σωσία» (του Ντοστογιέφσκι) — τον Γκολύαντκιν που διερωτάται 
αν πρέπει να θυμίσει στον Αντρέα φιλίποβιτς την ύπαρξή του: 
« Οχι, όχι, κύριε, τίποτε... Δεν είμαι εγώ αυτός που νομίσατε»....].

ΥΣΤΕΡΑ έρχονται όλα τα άλλα: Πρέπει να υπάρξουν όροι 
λειτουργίας της ελεύθερης ραδιοφωνίας, όχι γιατί είμεθα κατά 
της πολυφωνίας, αλλά γιατί η μεγάλη εμβέλεια των σταθμών, οι 
διαφημίσεις, η μετάδοση ειδήσεων, ενοχλούν και ζαλίζουν τον 
κόσμο... Πρέπει να μην περάσει η πρόταση των «12» για την απλή 
αναλογική, όχι γιατί είμεθα κατά του εκλογικού αυτού συστήμα
τος (στο τέλος - τέλος και το ισχύον σύστημα είναι «απλή 
αναλογική» — έτσι είπε ο κ. Τσοχατζόπουλος...), αλλά γιατί είναι 
«ανεφάρμοστη»!

ΜΕΤΑ από εμπαιγμούς του είδους αυτού, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει 
ότι θα αποφορτίσει τις εντάσεις που το ίδιο δημιούργησε και ότι, 
παρά την κρίση και τα αδιέξοδα του δικομματισμού. θα επιτύχει, 
για μια ακόμα φορά —βοηθούντως ίσως και του θέματος των 
βάσεων...— την αυτοδυναμία! Οι ψευδαισθήσεις, όμως, δεν 
υπήρξαν ποτέ καλός σύμβουλος.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΗΜΙΤΗ

Του ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η υπόθεση Σημίτη σέρνει πίσω της, 
σαν ουρά, τη μαγική λέξη: εκλο
γές. Πρόωρες εκλογές, την άνοιξη.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ με άριστη 
πληροφόρηση υποστηρίζουν με 

πεποίθηση ότι η πτώση του κ. Σημίτη 
άνοιξε το δρόμο για να γίνουν εκλογές 
πρόωρα - την άνοιξη.

Τα επιχειρήματά τους δεν είναι ούτε λίγα 
ούτε αμελητέα. Λένε:
ήτ Οι αντίπαλοι του κ. Σημίτη υποστήριξαν 
βέβαια στον πρωθυπουργό ότι η κοινωνική 
αναταραχή που θα αντιμετώπιζε το ΠΑΣΟΚ 
θα ήταν πέρα από την αντοχή της κυβέρνη
σης και ότι κατά συνέπεια έπρεπε κάτι να 
γίνει αμέσως ώστε να ανατραπεί η εικόνα να 
αποδυναμωθούν —πριν να εκδηλωθούν— οι 
αντιδράσεις.

Ένα βασικό τους επιχείρημα όμως ήταν 
ότι αν ο πρωθυπουργός συμφωνούσε ως το 
τέλος με τις ανακοινώσεις του —τέως— 
υπουργού του θα έπρεπε να ξεχάσει την 
προοπτική ή τη δυνατότητα διεξαγωγής 
εκλογών την άνοιξη. Αυτό το επιχείρημα — 
λένε οι πηγές— έκρινε προς τα πού έγειρε η 
πλάστιγγα. Και ο πρωθυπουργός αποφάσισε 
να ανατρέψει την εισοδηματική πολιτική.
— Ο κ. Σημίτης ήταν εναντίον της διεξαγω
γής πρόωρων εκλογών. Αντίθετα οι αντίπα
λοί του στο σύνολό τους είσηγούντάι και 
εργάζονται έτσι ώστε να γίνουν εκλογές την 
άνοιξη. -

Και οι αντίπαλοι αυτοί είναι ο κ. 
Κουτσόγιωργας και ο κ. Λιβάνης αλλά και ο 
κ. Γεννηματάς που προσχώρησε πρόσφατα 
στην άποψη: εκλογές την άνοιξη. Σ ’ αυτό το 
στρατόπεδο πρέπει μάλλον να ενταχθεί και 
ο κ. Τσοχατζόπουλος, ίσως ακόμα και ο κ. 
Αλευράς.
— Αντίπαλος του κ. Σημίτη; ήταν και το Ε.Γ. 
του ΠΑΣΟΚ όπου όμως υπάρχουν —ακόμα 
τουλάχιστον— αμφιταλαντεύσεις ως προς 
τον κατάλληλο χρόνο διεξαγωγής των 
εκλογών. Ο κ. Λαλιώτης π.χ. δεν φαίνεται να 
έχει σχηματίσει οριστική άποψη για το πότε 
θα πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Άλλα μέλη 
του Ε.Γ. φαίνεται να υποστηρίζουν ότι το 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να εξαντλήσει όλα τα 
περιθώρια που διαθέτει και οι εκλογές να

γίνουν το 1989.
— Ένα άλλο επιχείρημα αυτών των 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η κυβέρνη
ση «έτσι όπως πάει» είναι πολύ αμφίβολο αν 
μπορεί να αντέξει δυο ακόμα χρόνια οπότε 
λήγει και η θητεία .της. Μ ’ αυτά που 
κάνουμε, λένε, και ιδίως έτσι όπως τα 
κάνουμε, είναι μάλλον όνειρο απατηλό ότι 
μπορούμε να φτάσουμε ώς το 1989.

Ας σημειωθεί πάντως ότι οι ίδιες πηγές 
καταλογίζουν στον κ. Σημίτη ότι απέφυγε 
επί μήνες —όσο διαρκούσαν οι συσκέψεις 
για την εισοδηματική πολιτική— κάθε 
επαφή με τους φορείς από όπου θα περίμενε 
κανείς τις ζωηρότερες αντιδράσεις, όπως 
είναι η ΓΣΕΕ. Το περίεργο είναι ότι αυτή η 
κατηγορία δεν απευθύνεται σε κανένα άλλο 
στέλεχος της κυβέρνησης ενώ και άλλοι 
υπουργοί θα μπορούσαν αρμοδίως να ενημε
ρώσουν τους ενδιαφερομένους φορείς...

Το δεύτερο σκέλος των (πρόωρων) εκλο
γών είναι φυσικά ο εκλογικός νόμος. Οι 
ίδιες πηγές εκφράζουν φόβους, ότι στο τέλος 
θα εμφανιστεί «ένα μικρό αντιπαθές τέρας» 
ως εκλογικός νόμος.,, αν επικρατήσουν οι 
επεξεργασίες του κ. Κουτσόγιωργα.

Τα σχέδια εκλογικών νόμων που «συλλο- 
γάται» η ομάδα «εμπειρογνωμόνων» που έχει 
συγκροτήσει ο υπουργός Εσωτερικών είναι 
φαίνεται ευάριθμα. Ωστόσο ένα (όχι το 
λιγότερο πιθανό...) είναι ενδεικτικό του 
πνεύματος που επικρατεί.

Ο κ. Κουτσόγιωργας, λένε, λοιπόν, οι ίδιες 
πηγές, μελετά ένα εκλογικό νόμο δυο γύρων. 
Στον πρώτο γύρο θα υπάρχει ένα όριο 
ασφαλείας της τάξεως του 3% και θα
μοιραστούν οι πρώτες διακόσιες έδρες. Ο 
δεύτερος γύρος, χωρίς βεβαίως ποσοστά, θα 
«μοιράσει» τις υπόλοιπες εκατό.

Οι πηγές εμφανίζονται ανήσυχες για τις 
αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει ένας 
τέτοιος εκλογικός νόμος αλλά φαίνεται ότι 
ο ίδιος ο κ. Κουτσόγιωργας αντιμετωπίζει 
ψύχραιμα κάθε προοπτική.

Τα επιχειρήματα αυτών των στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ για το ότι οι πρόωρες εαρινές 
εκλογές είναι πλέον πολύ πιθανές ολοκλη
ρώνονται με την εκτίμηση ότι ο πληθωρι
σμός στα μέσα και προς το τέλος του 1988 θα

έχει πάρει τέτοιο ύψος που θα καθιστά 
απαγορευτική τη σκέψη εκλογών ενώ την 
Άνοιξη θα έχουν φανεί μόνο τα θετικά των 
αυξήσεων που εξαγγέλθηκαν.

3ε\°δλες αυτές τές -πληροφορίες που 
καλ^ίτστα αναφέροι^'Φ^υρα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ χρήσιμο Θάΐ3ήταν να γίνουν 
οριάμένες παρατηρήσει -iy . -υτύβοφ
— " Ενας εκλογικός νόμος και δυο γύρων και 
με opto ασφαλείας θα ιαποτελέσει ανοιχτή 
πρόκληση προς κάθε κατεύθυνση και είναι 
χαρακτηριστικό ότι και τα ίδια τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ δείχνουν να ανησυχούν.
Άλλωστε δεν είναι ασφαλώς τυχαίο που 
αποκαλύπτουν τέτοιου είδους σχέδια με την 
ελπίδα προφανώς ότι η δημοσιότητα θα 
οδηγήσει και στη ματαίωσή τους...
— Ένας τέτοιος εκλογικός νόμος θα μας 
έφερνε πολύ κοντά στον εκλογικό νόμο του 
κ. Οζάλ όπου με 30%·ένα κόμμα μπορεί να
σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση... 

•
Άραγε τόσο πολύ φοβάται το ΠΑΣΟΚ;
— Φαίνεται ότι διευρύνεται ο αριθμός 
εκείνων που πιστεύουν ότι όσο περνάει ο 
καιρός θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το 
ΠΑΣΟΚ και ότι η κατάσταση δεν είναι 
αντιστρέψιμη. Αυτό πάντως δεν σημαίνει 
ότι οδεύουμε σε εαρινές εκλογές. Ο πρωθυ
πουργός δεν έχει αποφασισ :εί, ή δεν έχει 
εκμυστηρευτεί τη σκέψη του για το χρόνο 
των εκλογών.

— Φαίνεται επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν 
θέλει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να 
μπορεί να κάνει, αν χρειαστεί, εκλογές την 
άνοιξη.
— Η υπόθεση Σημίτη έχει φυσικά και άλλες 
πλευρές εκτός από την προοπτική των 
πρόωρων εκλογών. Μια είναι ασφαλώς ότι η 
αναξιοπιστία της κυβέρνησης (τη μια μέρα 
συναποφασίζει λιτότητα και την άλλη 
παροχές) δεν προκαλεί κοινωνική αναταρα
χή. Για δεύτερη φορά το ΠΑΣΟΚ (η πρώτη 
ήταν με τις αντιστασιακές συντάξεις) φαίνε
ται να πιστεύει ότι τα λεφτά φέρνουν 
ψήφους. Είναι άραγε ρομαντικό ή πολύ 
ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι «ουκ επ’ 
άρτον μόνο ζήσεται άνθρωπος»;
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Από το λεύκωμα του ΚΥΡ «Είμαι βαθύτατα ερωτευμένος», που κυκλοφορεί

Του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΤΚΟΥ

► Οι καλοί 
φεύγουν νέοι...

ΑΙΜΟΧΑΡΗ, αιμοβόρα, αιμοδιψή και 
αιμοσταγή τα πρωτοσέλιδα αυτής της 
βδομάδας, μη υπολογίζοντα ούτε έτη 
ειρήνης, ούτε έτη περιβάλλοντος, ούτε 
έτη φωτός, ούτε καν τα νεύρα μας και το 
ηθικό μας.

«Σφαγή» λοιπόν και «καρατόμηση» και 
«αποκεφαλισμός» και «εκτέλεση», λέξεις 
όλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και φι- 
λανθείς, αναφερόμενες φυσικά στον 
καημένο τον κ. Κ. Σημίτη. Που κατέπεσε 
εκ του βάθρου του και που άνθρωπος δεν 
βρέθηκε να του συμπαρασταθεί, να του 
σταθεί και να τον συνδράμει. Μονάχα οι 
μετοχές, πέσανε κι αυτές μαζί του εις 
ένδειξιν διαμαρτυρίας και συμπαράστα
σης. Ουδείς άλλος. Ούτε καν ο επιφανής 
κ. Γκαργκάνας, ώς την ώρα τουλάχι
στον...

Να σου πω τώρα ότι λυπήθηκα για τον 
κ. Σημίτη, ψέματα θα σου πω. Να σου πω 
πάλι ότι χάρηκα, και πάλι ψέματα θα 
σου πω. Γιατί τι να λυπηθείς και τι να 
χαρείς, παιδιά, με την περίπτωσή μας. 
Εδώ μονάχα να τρομοκρατηθείς μπορείς. 
Να τρομοκρατηθείς ανέτως και μ’ όλη 
σου την ψυχή. Αν κάτσεις και σκεφτείς 
πόσον αναξιόπιστος και πόσον 
...απροβλέπτως κυβερνώμεθα.

Αν σκεφτείς δηλαδή ότι με τέτοιο 
κουμάντο, μπορεί να σου συμβούν τα 
πάντα την πάσα στιγμή. Και επί πάσης 
μάλιστα θεματολογίας. Γιατί αν μιλάμε 
μονάχα για καρατομήσεις υπουργών, 
σιγά τα ωά...

► Όμορφος 
κόσμος...

ΟΠΟΙΟΣ πει πως δεν την περίμενε την 
τύχη του κ. Σημίτη, πως δεν την είχε 
προβλέψει από το 1985 ήδη, να πάει να 
κοιταχτεί τον παρακαλώ, καθότι ανησυ
χητική η περίπτωσή του. Για τον τρόπο 
τώρα, για τη μεθόδευση δηλαδή, εντάξει. 
Δύσκολο να το προβλέψεις επακριβώς. 
Όταν βλέπεις όμως την «Αυριανή» να το 
ξεφωνίζει οχτάστηλο, έπρεπε να το 
ψυλιαστείς. Ότι φιρί - φιρί το πάει να 
προσθέσει στον υπότιτλό της, πως 
«γκρέμισε τον Καραμανλισμό ου μην 
αλλά και τον Σημιτισμό».

Αποδιοπομπαίος λοιπόν ο καθηγητής, 
σωτήρ του λαού ο παρέχων πρωθυπουρ
γός, και πάντως θα πρέπει να παραδε
χτείς ότι έχει τσαγανό — ως απεδείχθη 
δηλαδή — ο κ. Σημίτης. Γιατί τα καρφιά 
της επιστολής του, φέρνανε έτσι κάπως 
προς μπετόκαρφα. Από κείνα τα πολή 
μεγάλα. Αμ η απαντητική του πρωθυ
πουργό τι σου λέει πάλι; Τον περίμενες 
τόσο αχρώμως αμυντικό τον ηγέτη; 
Ποιος ξέρει τι φοβάται και τι υπολογί
ζει... * ?ομό·

Εγώ πάντως ένα θα 'θελα να ξέρω. 
Υπάρχει κανείς εκεί μέσα (στο ΠΑΣΟΚ 
εννοώ) που να αισθάνεται ασφαλής; Που 
να μην κυκλοφορεί με χούφτες τα 
ηρεμιστικά και τα αγχολυτικά στην 
τσέπη του, και υπό συνεχή ιατρικήν 
παρακολούθησιν (ξέρεις, «τεστ κοπώσε- 
ως» και τα ρέστα)...

► Όπως σε βλέπω 
και με βλέπεις...

ΓΙΑ ΤΟΝ προϋπολογισμό πάλι και για τα 
«διορθωμένα» εισοδηματικά τι να πεις. 
Και τι σημασία έχει να πεις ο,τιδήποτε. 
Αφού το «πολιτικό ζήτημα» είναι που 
ευλόγως κυριαρχεί και καταυγάζει.

Τις οικονομικές προβλέψεις τις έκανε 
όλες με το νι και με το σίγμα ο κ. 
Σημίτης. Κι όσο να ’ναι κάτι περισσότε
ρο ξέρει αυτός από τα μέσα...

Άλλωστε το θέμα είναι ότι μυρίζουν 
εκλογές. Το όλον κλίμα δηλαδή, αρχής 
γενομένης από τα... φοροαπαλλαχτικά 
της προηγούμενης βδομάδας, από τα 
συνταξιοδοτικά της Αντίστασης, από 
τον προεκλογικό Γοργοπόταμο, από το 
ξεσάλωμα της τηλεόρασης, ως και τα 
τωρινά «αιματηρά» εισοδηματικά.

Να δεις λοιπόν που πλησιάζοντας — 
προώρως... — οι εκλογές, ο κ. Π. 
Ρουμελιώτης θα μετατεθεί σε κανένα 
υφυπουργείο δεύτερης διαλογής, ως 
απλούς στρατιώτης της αλλαγής, άλλω
στε. Και θ’ αναλάβει την Εθνική 
Οικονομία στα στιβαρά του χέρια αυτο
προσώπως ο πρωθυπουργός.

Θα δώσει τότε ό,τι είναι να δώσει, και 
βουρ για την κάλπη. Λεκανομαντείες θα 
μου πεις, κατινίστικες. Ε ναι, τι να 
κάνουμε. Σηκώνει μήπως σοβαρή ανάλυ

ση «αυτό που λέγεται πολιτική ζωή της 
χώρας» καθώς θα απευθέγετο και ο 
άλλος;...

► Δις ατύχησαν...
ΤΟ ΠΙΟ άτυχο είδος λοιπόν στην 
εύκρατο χώρα μας και στην ακόμα πιο 
εύκρατη ζωή μας είναι, χωρίς αμφιβολία, 
το γιωταχί.

Δε φτάνει που του φορτώνουν τις 
πάσες ρυπαντικές αμαρτίες, δεν φτάνει 
που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, να 
παρκάρει και γενικώς να δει στον ήλιο 
μοίρα. Δεν φτάνει που οι κλήσεις, τα 
τέλη και όλες οι επιβαρύνσεις επί της 
κεφαλής του συνεχώς επιπίπτουν. Είναι 
που το... δουλεύουν κιόλας αγρίως, 
διακομματική ή μάλλον δικομματική 
συναινέσει.

Την πρώτη φορά ο κ. Μητσοτάκης, τη 
δεύτερη ο κ. Πέτσος και οι προϊστάμενοί 
του. Έτσι άνευ λόγου και δια μάταια 
πράγματα. Κι αφού του είχαν καλλιεργή
σει τις χιλιάδες ελπίδες για «αναβάθμι
ση».

Δις ατυχήσαν όθεν το γιωταχί, και να
σκεφτείς πως δεν έφτασαν οι εκλογές. 
Και που είσαι ακόμα δηλαδή...

► «Παλμικές» 
κινήσεις...

Ο «ΠΑΛΜΟΣ» είναι μια εφημερίδα της 
Ευρυτανίας. Που εκδίδεται τη εμπνεύσει 
και υπό την ...αιγίδα του κ. Παύλου 
Μπακογιάννη. Του μοναδικού προώρως 
και πρωίμως επίσημα χρισθέντος υπο
ψήφιου βουλευτή της Ν.Δ. για τη 
μονοεδρική Ευρυτανία. Με άκρως δημο
κρατικές προφανώς διαδικασίες.

Σ ’ αυτή λοιπόν την ...ορεινής «κατα
νάλωσης» εφημερίδα, ο κ. Παύλος 
Μπακογιάννης εμφανίζεται να μην έχει 
αφήσει πανηγύρι για πανηγύρι. Και να 
τσουγκρίζει και να πίνει ακαταπαύστως 
και να χορεύει με όλους τους ορεσίβιους 
Ευρυτάνες. Μη λησμονώντας όμως και 
το παλιό του επάγγελμα, αρθρογραφεί 
κιόλας στον «Παλμό». Με στυλ που, 
πάντως, ελάχιστα θυμίζει τον γνωστό 
συνάδελφο Μπακογιάννη. Το κοινό βλέ
πετε, κι οι απαιτήσεις του...

Διαπιστώνουμε έτσι πως διανθίζει τα 
άρθρα του με παροιμίες της αγνής 
ελληνικής υπαίθρου. Παροιμίες του 
τύπου «χωρίς κέρδος κέρατα», «με την 
προβιά στον ώμο» κι άλλα συναφή. 
Μονάχα φέσι και τσαρούχια, δηλαδή, 
που δεν φόρεσε ακόμα...

Τι να γίνει αγαπητέ Παύλο. Δύσκολα 
πράγματα αυτά που διάλεξες. Δύσκολα 
και απαιτητικά. Με πολύ «ειδικές» 
μάλιστα απαιτήσεις...

►' Υποπτα πράγματα...
ΔΕΝ ΞΕΡΩ τι γράψανε — προς 
...αγωνιστικόν φρονηματισμόν — κάποι
ες εφημερίδες, όμως καλό θα ’ναι τα 
πράγματα να λέγονται πού και πού με τ ’ 
όνομά τους.

Στη βάση λοιπόν. της 
...βαθυστόχαστης αυτής ρήσης χρειάζε
ται να πούμε, πως η συγκέντρωση της 
Πέμπτης για την απλή αναλογική στο 
Σύνταγμα ήτανε σκέτη θλίψη. Παρ’ 
ολίγο να γράψω πως ήτανε της πλάκας, 
αλλά δεν μου βγήκε γιατί παραείναι 
σοβαρό το ζήτημα. Θλίψη, λοιπόν, και 
μόνο θλίψη. Και υπάρχουνε σοβαρές 
ευθύνες, κι ακόμα σοβαρότερες 
«υποψίες» για το όλον θέμα. Γιατί αν 
επρόκειτο για τις βάσεις, ας πούμε, θα 
’ταν εντελώς διαφορετική η εικόνα. 
Αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι πού το 
πάω...

Κάποιοι, λοιπόν, φαίνεται ότι δεν 
χολοσκάνε και πολύ για την «απλή», κι 
ότι παρά τις δημόσιες «δεσμεύσεις», 
κάπου πιστεύουνε ότι καλά θα ρυθμιστεί
— «αρμοδίως» — γ ι’ αυτούς η υπόθεση. 
Με «κατώφλια» και τέτοια. Είναι οι ίδιοι 
που δεν δέχθηκαν να μιλήσουν στη 
συγκέντρωση οι αρχηγοί (Φλωράκης, 
Κύρκος κ.λπ.), οπότε θα γινότανε βεβαί
ως χαμός. Και επιμένανε απαρασαλεύτως 
στο ευπρεπές μεν πλην ελάχιστα τραβη
χτικό δίδυμο Μαχαίρα - Νιάνια... Και με 
την ευκαιρία. Τι γίνεται άραγε; Περιμένει 
και γραπτή την «απάντηση» του πρωθυ
πουργού ο κ. Φλωράκης...

► Μας κούφανε...
ΣΕ ΤΡΙΑ πράματα επικέντρωσε τις 
ομιλίες του στην ανά την Κατερίνη (όχι 
αυτή που γιόρταζε, την άλλη της 
Πιερίας) περιοδεία του ο κ. Κ. Μητσοτά- 
κης.

Είπε πρώτα - πρώτα ότι «δεν τον 
απασχολεί ποιοι και πόσοι θα επιστρέ
φουν». Αισθάνεται βρε παιδί μου αυτάρ
κης, πως το λένε. Δευτερευόντως ομολό
γησε ότι «δεν έχει καμιά ένδειξη για το 
χρόνο των εκλογών». Τι του πληρώνεις 
δηλαδή; Εδώ μας έχει ρημάξει να μας 
προβλέπει — μετά πάσης βεβαιότητος
— εκλογές ανά δίμηνο. Και τώρα που 
όσο να ’ναι κάτι «φαίνεται», παριστάνει 
τον άσχετο. Ίσως γι’ αυτό ακριβώς...

Ό σο για το τρίτο σημείο, ε, εκεί είναι 
που υπερέβη εαυτόν σε ευρηματικότητα. 
Ακου τώρα τι σκύφτηκε να πει ο 

άνθρωπος. Πως «η Ν.Δ. — λέει — είναι 
το κόμμα του φτωχού λαού»...

Θα μου πεις τι σε κόφτει εσένα. Ό χι, 
βρε παιδί μου, αλλά να, σκέφτομαι τον κ. 
Εφραίμογλου, που θα ψάχνει στις εκλο
γές να βρει κόμμα να ψηφίσει...

► Σκάνδαλα 
υπό ...σκιάν

ΕΜ ΒΕΒΑΙΑ, φυσικό ήταν και αναμενό
μενο. Μ’ όλον αυτό τον ...ορυμαγδό της 
ληξάσης εβδομάδος, να περάσει στο 
ντούκου και να πέσει εντελώς στα 
μαλακά ο κ. Σεφτελής. Ξέρετε, ο κύριος 
του ΟΠΑΠ που κατηγορείται — επισή- 
μως — για τα μύρια όσα 
...σκανδαλιστικά. Και τον οποίο μετά 
πάθους — περιέργου θα έλεγα... — 
υπερασπίζεται ο κ. Βαλυράκης. Τι υπερα
σπίζεται δηλαδή, τον «επωμίζεται» κυρι
ολεκτικά.

Τουταυτό ισχύει και δια τον γνωστόν 
μας κ. Θεοφάνην. Όπου τα μύρια όσα 
που αποκαλύπτονται εις βάρος του εις 
την πολύκροτον δίκην, στα ψιλά κι αυτά 
και σε μονοστηλάκια...

Τώρα η συγκυρία είναι που έχει 
στρέψει αλλού τους προβολείς, ή μήπως 
τα παρασυνηθίσαμε τα «σκάνδαλα» του 
ΠΑΣΟΚ και δεν ιδρώνει πλέον το αυτί 
μας; Αν πάντως ισχύει το δεύτερο, 
καθόλου καλά δεν μας βλέπω, γενικώς...

► Ποδηλάτες...
ΜΕ τον Πέτρο Μανταίο είμαστε σχεδόν 
συνομήλικοι και, το κυριότερο, μεγαλώ
σαμε στο ίδιο σπίτι. Στην ίδια πολυκα
τοικία δηλαδή για ν ’ ακριβολογούμε. 
Δεν είμαι λοιπόν, εξ αντικειμένου, 
αμερόληπτος κι ούτε μπορεί να ’χει 
καθολική «καταξίωση» η διαβεβαίωσή 
μου, ότι πολύ συγκινήθηκα διαβάζοντας 
το καινούργιο του βιβλίο, που βγήκε από 
τον «Οδυσσέα» με τίτλο «Ποδηλάτης με 
βατραχοπέδιλα».

Ένα βιβλίο με «μνήμες» και με 
«αισθήσεις» από την Αθήνα που δεν 
υπάρχει πια. Και με τους Αμπελοκήπους 
— φυσικά — σε πρώτο πλάνο.

«Ποδηλάτης», λοιπόν ο Πέτρος. Νο- 
σταλγικός και «χρήσιμος» — για όλους 
εμάς — ποδηλάτης. Και λείπουν τόσο οι 
«ποδηλάτες» στις μέρες μας...

ΚΙ ΕΣΥ 
ΧΤΕΝΙΖΕΣΑΙ...
ΔΕΝ θα έλεγα ότι διαθέτει τα 

άριστα αντανακλαστικά κ. X. Φλω
ράκης. Αν σκεφτείς ότι έσπευσε 
μέσα στη Βουλή να χαρακτηρίσει 
ως «θετικά βήματα» τα... διορθωτικά 
του πρωθυπουργού επί των εισοδη
ματικών. Αγνοώντας ολωσδιόλου 
το τεράστιο «πολιτικό ζήτημα» που 
ανέκυπτε εκείνη τη στιγμή μπροστά 
στα μάτια του...
★  Τι θα γίνει παιδιά με την «εξετα
στική» για τις υποκλοπές; θα  συνε- 
χίσουμε να παραμένουμε εκεί μέσα 
οι πάντες (το ΚΚΕ μονάχα έφυγε και 
μπράβο του), με την ΚΥΠ - ΕΥΠ 
στο... απαραβίαστο.

★  «Ξανασμίγουν οι Αχαιοί» το δια
βάσαμε, και το είδαμε με τα μάτια 
μας. Μερικοί - μερικοί μάλιστα το 
νιώσανε για τα καλά στο πετσί τους. 
Ξανασμίγουν λοιπόν και μεγαλουρ
γούν. Ό χι, που κάτσανε κάποιοι 
και πιστέψανε, ότι μπορεί ποτέ στα 
σοβαρά να πάρει τη κάτω βόλτα ο κ. 
Λιβάνης...

★  Ο κ. Τρίτσης δεν είπε τίποτα, να 
μα την Παναγία, απολύτως τίποτα 
κουφό αυτή τη βδομάδα. Κάθισε 
φρόνιμος παρακολουθώντας να πε
ριφέρουν το υπουργείο του στο 
δίσκο. Πάρτε καλέ κύριε, έτσι απ’ 
το Θεό να το βρετε...

★  Για τα «φοιτητικά» όμως που 
προχωρούν και που προωθούνται 
ακάθεκτα παρά τις απειλές για 
απώλειες εξαμήνων, για τα «φοιτη
τικά» λοιπόν που λέγαμε, είδαμε 
στην ΑΥΓΗ της Τετάρτης το εξαιρε
τικά ενδιαφέρον άρθρο του Κώστα 
Χλωμούδη. Ένα κομμάτι πολύ τολ
μηρό και πολύ, πάρα πολύ «επί της 
ουσίας»...

★  φαίνεται πως μάλλον τον αδική
σαμε την περασμένη Κυριακή τον 
Ανδρέα Ανδριανόπουλο, στις «βια
στικές» κρίσεις μας για τα συμβαί- 
νοντα στο «Κανάλι 1». Μετά το 
διορισμό του κ. νομάρχη (που δεν 
μας ενθουσίασε βέβαια...) περιμέ
νουμε την εξέλιξη, με κάθε καλή 
διάθεση...

★  37.000 εργατικά ατυχήματα, εξ 
ων τα 114 (σημαδιακό νούμερο...) 
θανατηφόρα, μας προκύπτουν κάθε 
χρόνο. Σύμφωνα με τα «επίσημα» 
νούμερα. Είναι το «στοιχείο» που ο 
— σίγουρα ευαίσθητος — Γιώργος 
Γεννηματάς πρέπει να αντιμετωπί
σει κατά «προνομιακή» προτεραιό
τητα. Και να μας μιλήσει σχετικά...
★  Δικάζονται λοπτόν οι ραδιοερα
σιτέχνες και καταδικάζονται. Και 
δεν είδαμε αυτή τη φορά τον κ. Γ. Α. 
Παπανδρέου να διαμαρτύρεται και 
να σκίζει τα ιμάτιά του. «Προσαρμό
στηκε» λες στην... άχαρη πραγματι
κότητα;
★  Εντάξει, καταψηφίστηκε η «απλή 
αναλογική» στη Βουλή. Ξέρετε, 
«πολλές οι απλές» και «ανεπίκαιρη» 
και «ακυβερνησίες» και τέτοια. Δεν 
είναι άραγε η ώρα να ζητήσουν — 
επίσημα και... βροντερά — δημοψή
φισμα για την απλή τα κόμματα που 
την υποστηρίζουν;...
★  Είπαν πολύ σοβαρά πράματα στη 
συγκέντρωσή τους στο θέατρο «Δι
άνα» οι εκδιδόμενες γυναίκες. Μα 
πάρα πολύ σοβαρά. Και δεν είδαμε 
απάντηση του κ. Μιλτιάδη Έβερτ. 
Γιατί άραγε; Τα περί «σιωπής» και 
«χρυσού» δεν έχουν, όσο να ’ναι, 
καθολική ισχύ...
★  Ό τι ετοιμάζουνε «πράματα» κατά 
της ελεύθερης ραδιοφωνίας, ετοι
μάζουνε. Σίγουρα και βεβαιωμένα. 
Κι ας διαψεύδουν κι ας ορκίζονται. 
Λέτε στ’ αλήθεια να «μωραίνει 
κύριος ον βούλεται...» ... και τα 
ρέστα;
★  Τι ήταν αυτό πάλι που εξεστόμι- 
σε ο πρωθυπουργός μας; Ό τι ο κ. 
Οζάλ, λέει, μεγάλως συνέβαλε στην 
ύφεση στο Αιγαίο τον τελευταίο 
καιρό. Κι όλα αυτά παραμονές των 
τουρκικών εκλογών. Ά ντε ύστερα 
να μην πιστεύεις τα επιμόνως διαδι
δόμενα για επικείμενο «διάλογο»...
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ΔΙΑΒΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
ΠΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ

Του ΜΠΑΜΠΗ 

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
συνάντηση έγινε 
στην Βουλή λίγη 
μόνο ώρα μετά την 
καρατόμηση του κ. 
Κ.. Σημίτη, με τη 
γνωστή και πρωτο
φανή μέθοδο. Σε 

παρακείμενη αίθουσα του Κοινο
βουλίου ο κ. Παπανδρέου συναν
τήθηκε — σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες — την προηγούμε
νη Τετάρτη με τον πρώην υπουρ
γό κ. Απ. Λάζαρη. Το αντικείμενο 
της συνάντησης δεν ήταν η 
προσφορά κάποιου υπουργείου 
στον κ. Λάζαρη ή τα όσα είχαν 
γίνει πριν από λιγό στην αίθουσα 
της Βουλής, αλλά η απλή αναλο
γική. Και πιο συγκεκριμένα οι 
κυβερνητικοί χειρισμοί στη συ
ζήτηση της επομένης (Πέμπτη) 
για την πρόταση - νόμου των 
«δώδεκα».

Ο κ. Λάζαρης σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες εξέφρασε στον 
πρωθυπουργό την άποψη ότι «δεν 
πρέπει να κλείσει στην αυριανή 
συζήτηση το θέμα της απλής 
αναλογικής». Στο μεταξύ σειρά 
ενδείξεων αλλά και πληροφοριών 
έφεραν τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο 
— εκπρόσωπο της κυβέρνησης 
στη συζήτηση για την πρόταση 
των «δώδεκα» — αποφασισμένο 
να ακολουθήσει «σκληρή στά
ση», κλείνοντας ουσιαστικά το 
θέμα.

Ο πρωθυπουργός μετά τη συ
νάντηση διαμήνυσε προς τον 
υπουργό Εσωτερικών, να ακο
λουθήσει ήπια τακτική και σε 
καμιά περίπτωση να μην δώσει 
στις εφημερίδες τίτλους όπως 
«Το ΠΑΣΟΚ αποκλείει την α
πλή».

Αν και σκληρότερος, από προ
ηγούμενες δηλώσεις του κ. Πα- 
πανδρέου, στη συζήτηση της 
Πέμπτης ο κ. Τσοχατζόπουλος, 
άφησε ανοιχτό το παράθυρο για 
την απλή αναλογική. Ή  όπως 
ερμήνευσε την ομιλία του η 
«Αυριανή» της επόμενης, «ανα
λογικότερο του υπάρχοντος ε
κλογικού συστήματος ναι, αλλά 
όχι το προτεινόμενο σύστημα 
απλής αναλογικής, γιατί πρακτι
κά είναι ανεφάρμοστο»...

Βέβαια ο υπουργός Εσωτερι
κών απέφυγε να απαντήσει με 
σαφήνεια στην ερώτηση του X. 
Φλωράκη, αν η κυβέρνηση δέχε
ται ως βάση της συζήτησης την 
πρόταση νόμου των δώδεκα βου
λευτών. Και προκειμένου να κά

νει πιο «πειστική» την υπεκφυγή 
του κατέφυγε στην περιπτωσιο
λογία, αναφέροντας παραδείγμα
τα, σύμφωνα με τα οποία η Ν.Δ. 
π.χ. στα Χανιά θα έπαιρνε μια 
έδρα με το 31% των ψήφων, όπως 
επίσης μια έδρα θα έπαιρναν και 
οι Φιλελεύθεροι με το 1,2% των 
ψήφων. Όμως κατ’ ουσίαν ο 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη 
συζήτηση της Βουλής, απέφυγε 
συστηματικά να πάρει θέση στο 
κρίσιμο ερώτημα, αν το εκλογικό 
σύστημα θα εξασφαλίζει και την 
εκλογική ισονομία και δικαιοσύ
νη.

Απ ’ αυτό το σημείο άλλωστε, 
πιάνεται και ο μήτος των 
διαφωνιών στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσοχατζόπου

λος, όπως κι άλλα ανώτερα 
κυβερνητικά στελέχη, υποστηρί
ζουν την ανάγκη καθιέρωσης 
ορίου για τη συμμετοχή στην 
κατανομή των εδρών. Και έκρι
ναν σκόπιμο, αυτό να «διευκρινι
στεί» εμμέσως στη διάρκεια της 
συζήτησης στη Βουλή. Μάλιστα 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτών 
των στελεχών, «ούτε το ΚΚΕ 
τελικά θα είχε αντίρρηση να 
καθιερωθεί ένα σύστημα απλής 
αναλογικής, το οποίο προβλέ- 
ποντας όριο, θα διευκόλυνε και 
τη συμπαράταξη που προωθεί».

Ταυτοχρόνως, η ίδια «ομάδα 
πίεσης» εξακολουθεί να είναι 
προσηλωμένη στο όραμα της 
αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ, εκτι
μώντας ότι δεν.έχουν εξαντληθεί 
τα περιθώρια.

Όμως, αν υπάρχουν κάποιες 
ένοιες που μπορούν να χαρακτη
ρίσουν τις εντός ΠΑΣΟΚ διεργα
σίες για την απλή αναλογική, 
αυτές είναι η σύγχυση και η 
ασάφεια στόχων. Όπως σε όλα 
τα θέματα (κραυγαλέο παράδει

γμα η περίπτωση του κ. Σημίτη) 
τον τελευταίο λόγο — («υπεράνω 
όλων ο πρωθυπουργός» είπε ο κ. 
Τσοβόλας) — έχει ο κ. Παπαν
δρέου. Ο οποίος φαίνεται ότι 
επιδιώκει πλέον καθαρά να απο
δεσμευτεί από ο,τιδήποτε μπορεί 
να τον εμποδίσει στην οποιαδή
ποτε τακτική που θα κρίνει ότι 
εξυπηρετεί καλύτερα τις όποιες 
εκλογικές επιδιώξεις του ΠΑ
ΣΟΚ.

Άλλωστε είναι ηλίου φαεινό- 
τερον πλέον, ότι οδηγός στις 
σκέψεις και τους σχεδιασμούς 
της κυβέρνησης, είναι οι επόμε
νες εκλογές και μόνον. Όπως 
επίσης είναι προφανές, ότι τίποτα 
δεν μπορεί να αποκλειστεί ως 
προς τι θα κάνει και τι δεν θα 
κάνει η κυβέρνηση. Ακόμα και η 
μεταπήδηση του πρωθυπουργού 
στην προεδρία της Δημοκρατίας 
με ό,τι αυτό σημαίνει — και 
σημαίνει πολλά — είναι κάτι που 
εξετάζεται και πάλι.

Γ ι’ αυτό και ο κ. Παπανδρέου

έδωσε τόσο μεγάλο βάρος στις 
απόψεις του κ. Λάζαρη. Παρά τα 
επιφαινόμενα, που για κάποιους 
δείχνουν το αντίθετο, το πρωθυ- 
πουργικό περιβάλλον και ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός δεν έχουν απο
φασίσει ούτε καν για το χρόνο 
διεξαγωγής των εκλογών. Αυτή η 
αμηχανία ,— αποτέλεσμα της 
καθολικής κρίσης που χαρακτη
ρίζει την κυβέρνηση — αποτελεί 
την πηγή της αισιοδοξίας άλλων 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ότι «οι 
συνθήκες είναι οι ευνοϊκότερες 
για την καθιέρωση της απλής 
αναλογικής».

Η απόσταση ανάμεσα στο μέ
γαρο Μαξίμου και στην 
Ρηγίλλης δεν είναι μεγάλη 

και τα νέα δεν αργούν να φτά
σουν. Η υποτονική επανάληψη 
από τον κ. Μητσοτάκη στη 
Βουλή της γνωστής του θέσης 
ότι δέχεται εκλογές ακόμα και με

απλή αναλογική, είναι ίσως εν
δεικτική. Η ηγεσία της Ν.Δ. 
δείχνει να φοβάται, για πρώτη 
φορά από τότε που φλερτάρισε 
την απλή αναλογική ότι το 
ειδύλλιο μπορεί και να έχει... 
«αίσιον» τέλος. Πεποίθηση του 
κ. Μητσοτάκη ήταν πάντα ότι 
μπορεί να μπλοφάρει με την 
απλή αναλογική, αφού α κ. 
Παπανδρέου δεν θα την δεχόταν. 
Επιπλέον η ανοχή προς την απλή 
αναλογική, εξασφάλιζε στον αρ
χηγό της Ν.Δ. Τον αέρα του 
σίγουρου νικητή. Όμως όταν 
εμφανίστηκαν οι πρώτες ρωγμές 
στην αλαζονική κυβερνητική αυ
τοπεποίθηση, ο φόβος — της 
Ν.Δ. — μπροστά στην απλή 
αναλογική μεγάλωσε.

Η συζήτηση για το σχέδιο- 
νόμου των «δώδεκα» τελεί
ωσε με το ΠΑΣΟΚΚ να 

καταψηφίζει και τη Ν.Δ. να 
απέχει της ψηφοφορίας. Την ίδια 
ώρα έξω από την Βουλή βρίσκον
ταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση 
για την απλή αναλογική: Μια 
συγκέντρωση αρκετά μικρότερη 
από τις προσδοκίες και τις προ
βλέψεις. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
δεν έκρυβαν την ικανοποίησή 
τους για την «αποτυχία» —- όπως 
τη χαρακτήριζαν — της συγκέν
τρωσης. Κι αυτό γιατί «φάνηκε 
ότι η λαϊκή πίεση για την απλή 
αναλογική είναι μικρότερη από 
αυτήν που ισχυρίζεται η Αριστε
ρά...».

Η συγκέντρωση βέβαια δεν 
ήταν η αναμενόμενη. Όμως το 
μέγεθος της συγκέντρωσης, η 
επιλογή των ομιλητών και η 
μικρά κινητοποίηση του ΚΚΕ, 
άνοιξαν συζήτηση στον Περισ
σό. Ασκήθηκε έτσι κριτική ότι 
«ήταν λάθος το κόμμα να αρνηθεί 
να είναι ομιλητές οι αρχηγοί των 
κομμάτων». Ενώ έντονη κριτική

ασκήθηκε για τη μικρή κινητο
ποίηση του κομματικού μηχανι
σμού. «Δεν είναι δυνατόν — 
φέρεται να είπε στέλεχος του 
ΚΚΕ — να κατεβάζουμε τόσες 
χιλιάδες κόσμο πριν εννέα μέρες 
στην πορεία του Πολυτεχνείου 
και στη συγκέντρωση για την 
απλή αναλογική να μην είναι 
ούτε το 1/4».

Πίσω από αυτή την κριτική 
κρύβεται ίσως η ανησυχία που 
δημουργήθηκε μετά τη συνάντη
ση Παπανδρέου — Φλωράκη. 
Ανησυχία που ενισχύθηκε από 
τη χλιαρή αντίδραση του γ.γ. του 
ΚΚΕ στη Βουλή, όταν ο πρωθυ
πουργός καταχειροκροτούμενος 
από τους βουλευτές του «δευκρί- 
νιζε», όχι μόνο την εισοδηματική 
πολιτική, αλλά και έως πού 
μπορεί να φτάσει ο πολιτικός 
κυνισμός.

Εκλογές το 1989 συνεχίζει να 
λέει η κυβέρνηση, αλλά έως 
ότου έγινε η συνάντηση 
Παπανδρέου - Φλωράκη, έλεγε 

με την ίδια... σταθερότητα, «η 
χώρα διαθέτει εκλογικό νόμο». 
Κάτι που τώρα δεν το λέει. Με 
την ίδια άνεση, αύριο μπορεί να 
πει εκλογές την άνοιξη ή και το 
φθινόπωρο. [Η προεδρία της 
ΕΟΚ είναι επίσης ένα από τα 
θέματα των οποίων η αντιμετώπι
ση δεν θεωρείται δεδομένη. Έτσι 
δεν κρίνεται πλέον ως απαγορευ
τική η προεδρία της ΕΟΚ, για 
την διενέργεια εκλογών], Η ουσία 
του θέματος όμως δεν είναι αυτή. 
Είναι εάν το ΠΑΣΟΚ θα αντιμε
τωπίσει τις ραγδαίες επερχόμενες 
εξελίξεις από την σκοπιά της 
αυτοδυναμίας του (την ουτοπική) 
ή της ουσιαστικής αλλαγής του 
πολιτικού σκηνικού (τη ρεαλι
στική). Αν δηλαδή, θα αντιλη- 
φθεί ότι στο υπάρχον σκηνικό ο 
ρόλος του είναι εξαντλημένος. 
Και η φθορά του επιταχυνόμενη. 
Και άρα οι εξελίξεις κατευθύνον- 
ται — αν τίποτα δεν αλλάξει — 
σε αυστηρώς προσδιορισμένη 
κατάληξη, που μόνο τη Ν.Δ. 
μπορεί να ικανοποιεί.

Όσο πυκνώνει το νέφος της 
κυβερνητικής αναξιοπιστίας — 
και πυκνώνει — και όσο το 
αδιέξοδο της συντηρητικής πολι
τικής του ΠΑΣΟΚ γίνεται περισ
σότερο εμφανές, τόσο η απλή 
αναλογική θα δείχνει το δρόμο 
της διεξόδου.

Αρκεί η απλή αναλογική να 
μην αποτελέσει απλώς ακόμα μια 
φιγούρα σταρ «αριστεροφανείς» 
κυβερνητικές καντρίλιες...

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Μ ΙΧ Α Η Λ
ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ
ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑ
Νέα σκέψη για τη χώρα μας και τον κόσμο

ΝΕΑΣΎΝΟΒΑ
Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
Σόλωνος 94, Τηλ.: 36.44.409

------------------------------------------------------------------------ % \ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ I

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι ο φετεινός χριστουγεννιάτικος 
στολισμός της Αθήνας συνδυάζεται με το φιλανθρωπικό σκοπό της εν ί
σχυσης του Δημοτικού Βρεφοκομείου. *

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα σε όσους 
ενδιαφέρονται να διαφημισθούν, με την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου 
δένδρου σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης, να δηλώσουν εγγράφως την 
πρόθεσή τους αυτή ως τις 7 Δεκεμβρίου.

Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα θα τοποθετηθούν σε πλατείες, κόμβους 
και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Το διαφημιστικό μήνυμα θα αναγράφεται σε πινακίδες διαστάσεων 
2x1,5 τ.μ., που θα καλύπτουν τις πλευρές της βάσης του χριστουγεννιάτικου 
δένδρου και θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά και μόνον σε χριστου
γεννιάτικες ευχές με τη φίρμα που της προσφέρει.

Το χριστουγεννιάτικο δένδρο θα πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 6 
μέτρων και να είναι καλαίσθητα στολισμένο από το διαφημιζόμενο.

Για το σκοπό αυτό η Αθήνα έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες. Ανάλογα δε 
με τη ζώνη θα ορισθεί και η τιμή για τη διαφήμιση, η οποία θα κυμανθεί 
μεταξύ 70.000 και 150.000 δραχμών. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύ
νονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 στους 
κ.κ. Δ. Αγγελή και X. Τσέγγα στα τηλέφωνα: 3640910, 3621601, 3630706, 
κατά τις ώρες 8:30 π.μ. - 2:30 και 5:00 μ.μ. - 7:30 μ.μ.
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