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κοβκινίιοιιν για να μη ζυμώοουν
Οποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 

δέκα μέρες κοσκινίζει. Αυτή 
είναι η εικόνα της ηγεσίας 

του ΠΑΣΟΚ. Αναλίσκεται σε συζη
τήσεις και διαβουλεύσεις μεταξύ Ω- 
νασείου και Χαριλάου Τρικούπη 
για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της απουσίας πρωθυπουργού στην 
κυβέρνηση της χώρας. Το θέαμα θα 
ήταν θλιβερό, αν δεν φάνταζε κωμι
κό. Και γίνεται πιο κωμικό όταν κα
ταφεύγουν στους ανά την επικρά
τεια συνταγματολόγους να τους λύ
σουν το πρόβλημα, ή αναμένουν α
πό τους θεράποντες γιατρούς να 
γνωματεύσουν το πολιτικό τετέλε- 
οται του Ανδρέα Παπανδρέου, και 
κατά τη συνταγματική αντίληψη του 
κ. Χυτήρη και το βιολογικό.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του 
ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε και επισήμως 
ότι έχει δημιουργηθεί οξύ πολιτικό 
πρόβλημα από την παρατεταμένη α
πουσία του πρωθυπουργού. Δεν α
ποφασίζει να δώσει άμεση λύση στο 
οξύ πολιτικό πρόβλημα. Αναβάλλει 
τη λύση για τις 20 Ιανουάριου και α- 
φήνειτο πρόβλημα να γίνει οξύτερο. 
Θα επιδιώξει να αποσπάσει στο διά
στημα αυτό και τη σύμφωνη γνώμη 
του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί δια
φορετικά δυσκολεύεται η λύση.

Αυτό σημαίνει ότι επαναφέρουν 
το πρόβλημα στους συνταγματολό
γους και στους γιατρούς. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ, αναθέτουν στον Ανδρέα

Παπανδρέου να γνωματεύσει αν... 
έχει εκλείψει ή δεν έχει εκλείψει. 
Ούτε οι γιατροί μπορούν να το πουν 
ούτε οι αυνταγματολόγοι να το ερ
μηνεύσουν. Και ροκανίζεται ο χρό
νος και οξύνεται το πρόβλημα με ό
λα αυτά τα σούρτα-φέρτα στο Ωνά- 
σειο Νοσοκομείο.

Το πρόβλημα είναι απλό. Και εί
ναι πολιτικό και κομματικό. 
Ούτε συνταγματικό ούτε ια

τρικό. Το μπερδεύουν οι πονηροί 
και αποθαρρύνουν τους καλόπι
στους. Η αντικατάσταση του 
Ανδρέα Παπανδρέου είναι πολιτική 
και κομματική πράξη. Ενα κόμμα έ
χει δικαίωμα να αντικαταστήσει τον 
αρχηγό του, είτε έχει είτε δεν έχει 
«εκλείψει». Και μια Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα που αποτελεί την πλειο- 
ψηφία στη Βουλή έχει δικαίωμα και 
τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 
τον πρωθυπουργό, είτε έχει είτε δεν 
έχει «εκλείψει». Ούτε συνταγματική 
εκτροπή είναι ούτε πολιτική ανωμα
λία προκαλεί. Δεν της χρειάζεται η 
γνωμάτευση των γιατρών, ούτε η 
γνωμοδότηση των συνταγματολό- 
γων.

Ο εκάστοτε πρωθυπουργός στηρί
ζεται στην πλειοψηφία της Βουλής. 
Εχει την εμπιστοσύνη τουλάχιστον 
151 βουλευτών. Αυτοί οι 151 βου
λευτές μπορούν να ανεβοκατεβά
ζουν πρωθυπουργούς και κυβερνή
σεις, αν τους κρίνουν ακατάλληλους
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ή ανίκανους να κυβερνήσουν. Ολα 
τα άλλα είναι πονηριές και παραμύ
θια του υπουργού Τύπου Τηλέμαχου 
Χυτήρη και των υποβολέων του. 
Γνωστών ή αγνώστων, ή... γνωστών 
αγνώστων.

Υπάρχει μόνον κομματικό πρό
βλημα. Και αυτό μόνο στην περίπτω
ση που η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
αποφασίσει να αντικαταστήσει τον 
πρωθυπουργό με αντίθετη τη γνώμη 
της κομματικής ηγεσίας, δηλαδή της 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Τότε διαταράσ- 
σεται η «κομματική τάξη» και όχι η 
συνταγματική. Και σε αυτήν ακόμα 
την περίπτωση δεν έχουμε συνταγ
ματική εκτροπή. Εχουμε μόνον κομ
ματική ανταρσία της Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας και το πιθανότερο 
διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Είναι μία 
πολιτική και κομματική ευθύνη που 
πρέπει να ζυγίσει καλά η Κ.Ο. πριν 
προχωρήσει στην απόφασή της.

Μπροστά στην ίδια πολιτική και 
κομματική ευθύνη θα βρεθεί και η 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, αν η Κοινοβου
λευτική Ομάδα προχωρήσει, έστω 
και με 151 βουλευτές, στην απόφα
ση να αντικαταστήσει τον πρωθυ
πουργό. Θα αποφασίσει η κομματι
κή ηγεσία να έρθει σε ρήξη με την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμ
ματος; Θα αποφασίσει να διακινδυ
νεύσει τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ; 
Είναι αυτό που θα πρέπει να ζυγίσει 
και να εκτιμήσει αυτή τη φορά η 
κομματική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Η στάση της ηγεσίας του 
ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια α
νταρσία της Κοινοβουλευτι

κής Ομάδας πρέπει να προσδιορι- 
σθεί με πολιτικά και όχι με κομματι
κά κριτήρια. Με μόνον τα κομματι
κά κριτήρια θα οδηγηθεί σε λανθα
σμένη πολιτική απόφαση. Με πολι
τικά κριτήρια θα καταλήξει σε ορθή 
πολιτική και κομματική απόφαση. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των στελε
χών, των μελών και των οπαδών του 
ΠΑΣΟΚ θέλει την αντικατάσταση 
του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπαν
δρέου. Ολες οι δημοσκοπήσεις το 
πιστοποιούν και σχεδόν όλα τα ηγε
τικά και μεσαία στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ το έχουν εκφράσει και με 
δημόσιες δηλώσεις τους. Σε αυτό 
συμφώνησε και το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, 
με τη διαπίστωση του ότι υπάρχει ο
ξύ πολιτικό πρόβλημα στη χώρα.

Ολες αυτές οι ενδείξεις δηλώνουν 
ότι, αν η Κοινοβουλευτική Ομάδα α
ποφασίσει να αντικαταστήσει τον 
πρωθυπουργό, ακόμα και με κίνηση 
«κομματικής ανταρσίας», κάνει ορ
θή πολιτική κίνηση και για το 
ΠΑΣΟΚ και για τη διακυβέρνηση 
της χώρας. Θα είναι λάθος μοιραίο 
για το ΠΑΣΟΚ αν η κομματική ηγε
σία του κρίνει ως κομματική ανταρ
σία μια ορθή πολιτική κίνηση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του.

Αυτή είναι η ορθή τοποθέτηση του 
πολιτικού προβλήματος. Ούτε ε
κτροπή ούτε πολιτική ανωμαλία. Ο 
μόνος που εκτρέπεται και κινδυνο
λογεί για να εκβιάσει την Κ.Ο. και 
την Κ.Ε. είναι ο Τηλέμαχος Χυτή- 
ρης, με τη σιγουριά ότι ουδείς σήμε
ρα μπορεί να τον παραιτήσει ή να 
τον αντικαταστήσει. Παίζει ο άν
θρωπος το δικό του χαρτί -και άλ
λων- σε αυτή την πολιτική και κυ
βερνητική σύγχυση.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει πολι
τικό και κομματικό χρέος με ορθές 
κινήσεις να αποτρέψει την «κομμα
τική ανταρσία» της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας. Και η μόνη ορθή κίνη
ση είναι να μην αντιταχθεί στη σύ
γκληση και σας αποφάσεις της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας. Και το πιο 
ορθό, να επισπεύσει η ίδια η κομμα
τική ηγεσία τη διαδικασία για την α
ντικατάσταση του πρωθυπουργού α
πό την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ.


