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Τα Εργα και οι Ημερες των Τριών

ΝΔ: το χαμένο όνειρο
Ο ΧΡΟΝΟΣ που τελειώνει είχχ αρχίσει με τι;

καλύτερες προοπτικές χαι ελπίδες που είχε ποτέ 
η Αίεα Δημοκρατία μετά το 1981. Δώδεκα τάρτες μετά. ο 
απολογισμός τη; ΝΔ χαι τον χ. Κ. Μητσοτάκη 
περιλαμβάνει -  λένε -  περισσότερα θετικά σημεία 
μάλλον για τον ίδιον, χαρά για το κόμμα της 
συντηρητικής παρατάξεως. χαρά το γεγονός ότι δεν 
επετεύχθη ούτε η περιπόθητο; κυβερνητική αυτοδυνα 
μία ούτε η πρωθυπουργία.

Οι αρχές του χρόνου, λοιπόν, είχαν 6ρει τη ΝΔ σε 
φάση ανοδικής πορείας -  με ενδιάμεσο σταθμό, τι; 
δημοτιχές εχλσγές τον Οκτώβριο του 1986 -  μετά το 
40.85% των εχλογών του Ιουνίου 1985, τις οποίες είχε 
κερδίσει με 161 βουλευτές και ποσοστό 45.82% το 
Ι1ΑΣΟΚ που έδειχνε -  όπως απεδείχθη από τις 
εξελΕεις-ότι είχε εξαντλήσει ταπεριθώριαπαραμονής 
του στην εξουσία χαι είχε μπει στην τροχιά τη; φθορά;. 
μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης. Οι διακηρύξεις 
ότι «δεν υπάρχει κρίση», οι ισχυρισμοί ότι οι βολέ; γιυ 
το «σκάνδαλο Κοσχωτά» αποτελούν λασπολογία χαι οι 
απόφετς όπως εκείνες του χ. θ .  Πάγκαλου για 
«συμμορία των τεσσάρων» δεν ανέστρεφαν το κλίμα

Ταγχάλαπ απεικόνιζαν τηνχατιούσα πορεία επιρροή; 
του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικού κόμματος και ως 
πολιτικού χώρου με επιβαρύνσεις από διάφορα 
«προσωπικά προβλήματα» (υγείας, σχέσεων κ.λπ.)χαι 
α ς  τάσεις ανόδου της ΝΔ.

Το χλίμα ήταν τόσο έντονα αρνητικό για το ΠΑΣΟΚ 
ώστε οι ιθύνοντες της ΝΔ διαβεβαίωναν πως δεν 
αποκλείεται στις εκλογές του Ιουνίου το χόμμα τους να 
συγκεντρώσει πανελλήνιο ποσοστό κοντά το 50% . Ο κ 
'Κ. Μητσοτάκη; είχε παυθεί σχεδόνγι' αυτή την εξέλιξη 
και δεν άκη*  να προβάλλει την εικόνα του βέβαιου 
νικητή. Αυτή η βεβαιότητα αχό τις αρχές του χρόνου 
οδήγησε τον κ. Μητσοτάκη να προσέξει ορισμένα 
σημεία της προεκλογικής στρατηγικής και να παραγνω
ρίσει ορισμένα άλλα.

Η εικόνα 
του κ . Μ η τσ ο τά κη

Σ ΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ η ΝΔ, από τις αρχές τον 
χρόνου, άρχισε να προβληματίζεται για την 

αναβάθμιση της εικόνας του κ . Μητσοτάκη (τον οποίον 
έφεραν με χαμηλό βαθμό αποδοχής, ακόμα και μέσα 
στους κόλπους της ΝΔ), γεγονός το οποίο επέτυχε 
σταδιακά. Σήμερα, ο κ. Μητοοτάχης είναι ο πολιτικός 
με τον μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής από κάθε άλλον 
στον χώρο της συντηρητικής παρατάξεως.

Επειτα, οι επιτελείς της ΝΔ επέλεξαν και επέτυχαν 
να εφαρμόσουν έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο κατά 
την προεκλογική περίοδο, χωρίςοξύνσεις και αιχμηρές 
προσωπικές αναφορές, και ένα μοντέλο επαφής με τον 
λαό τελείως διαφορετικό από το παραδοσιακά μαζικό

και θορυβώδες. Οργώνοντας, κυριολεκτικά, ολόκληρη 
την Ελλάδα, ο κ Μητοοτάχης επέτυχε την αναβάθμιση 
τηςπροσωπική; και κομματικής εικόνας με μικρέςαλλά 
πυκνές επισκέφεις-περιοδείες, που είχαν τον χαρακτή
ρα προσωπικής επαφής

Ασφαλώς, η ΝΔ δεν επέτυχε τον φιλόδοξο στόχο της 
για κυβερνητική αυτοδυναμία και τον Ιούνιο και τον 
Νοέμβριο, αλλά είχε κατορθώσει τον Ιούνιο να 
απομακρύνει το ΠΑΣΟΚ από την κυβερνητική 
εξουσία. Παράλληλα, στις αρχές του χρόνου είχαν τεθεί 
οι βάσεις -  με την γνωστή επίσκεψη των τεσσάρων 
πολιτικών αρχηγών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και άλλε; κοινές πρωτοβουλίες -  τόσο της πολιτικής 
απομονώσεως του ΠΑΣΟΚ όσο και της «διαθέσεως 
συνεργασίας» ανάμεσα στη Ν Δ και τον Συνασπισμό, με 
το οριστικό ξεπέρασμα των εμφυλιοπολεμικών προκα
ταλήψεων πολιτική της οποίας αρχιτέκτων υπήρξε ο 
αείμνηστο; Παύλο; Μπακογιάννης και απέδωσε 
καρπούς το καλοκαίρι της συγκυβερνήσεως.

Η αίσθηση 
τηβ βεβαίαβ νίκηβ

Ω ΣΤΟΣΟ, αυτή η αίσθηση-στις αρχές του 1989- 
της βεβαίας νίκης οδήγησε την ηγεσία της ΝΔ σε 

ορισμένα καθοριστικά λάθη (τα οποία είχε επισημάνει 
με αξιοσημείωτη οξυδέρκεια ο κ. Μιλτιάδη; Έβερτ* 
τότε) και τα οποία κόστισαν εκλογικά και πολίτικά. Τα 
λάθη αυτά της «έντονης αυτοπεποίθησης», εάν όχι και 
αλαζονείας, ήσαν αφενός η άρνηση για πολιτική 
συνεργασία τον Ιούνιο με τον κ. Γεώργιο Ράλλη και 
τους βουλευτές της ΔΗΑΝΑ (οι οποίοι κέρδισαν τότε 
το κρίσιμο 1% και την εκλογή του κ. Κωστή 
Στεφανόπουλου) και αφετέρου η αποδοχή του συστή
ματος της απλής αναλσγικήςτου κ. Μ. Κουτσόγιωργα. 
Αποδοχή που ωφείλετο σε αίσθημα «υπερεμπκποσύ- 
νης». η οποία αφήρεσε κάθεηθιχόδιχαίωματηςΝΔ να 
παραπονείταιγιατο4ό,Ι% του Νοεμβρίου και τις μόλις 
148 έδρες.

Οπωσδήποτε, το 1989, η εικόνα του κ. I 'ητσοτάκη 
βελτιώθηκε σημαντικά και ο ίδιος φαίνεται να 
απεχόμισε περισσότερα χέρδηγιε τους χειρισμούς του 
από όσα κέρδισε η ΝΔ και οι φιλοδοξούντες για 
αυτοδυναμία.

Η ΝΔ, μέσα στον χρόνο που πέρασε, πράγματι 
έφθασε στο υψηλό ποσοστό του 46,1%, αλλά πολλοί 
οπαδοί της αποχαιρετούν το 1989 με αισθήματα 
ανησυχίας για το 1990. Ανησυχούν εάν και κατά πόσον 
θα παραμείνει η ΝΔ «κόμμα-τσόντα», χωρίς προοπτι
κές αυτοδυναμίας- χωρίς τη δυνατότητα να κερδίσει 
άλλους τρεις βουλευτές στις νέες εκλογές, που θα της 
έδιναν την -  οριακή, έστω -  πλειοψηφία των 151 
βουλευτών.

Μ. Δημητρίον

Συν: Η  χρονιά του δράκου
Τ Ο 1989. χωρίς αμφιβολία, 

ήταν η χρονιά που συγκλόνι
σε την Αριστερό! Άρχισε με τον 
θόρυβο περί της απλής αναλογικής 
και, εάν δεν ήταν η συμφωνία για 
την οικουμενική κυβέρνηση του κ. 
8 . Ζολώτα, θα τελείωνε εξίσου 
θορυβωδώς!

Ωστόσο, από την πρόταση νόμου 
των «δεκαπέντε» για την απλή 
αναλογική έω; το «πάγωμα» των 
συζητήσεων για το εκλογικό σύστη
μα -  αφού για την κατάργηση του 
διασήμου πλέον ανά την επικρά
τεια «συν ένα» δεν ήθελε να ακούσει 
κουβέντα ο κ Κ. Μητσοτάκη; -  
παρενεβλήΟηοαν τόσα γεγονότα! Η 
δημιουργία του Συνασπισμού, η 
εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου, 
ο «ιστορικός συμβιβασμός α-λα 
ελληνικό» που απέφερε την κυβέρ
νηση του κ. Τζ· Τζαννετάκη, οι 
εκλογές του Νοεμβρίου και η 
απώλεια του 3% και. τέλος, η 
οικουμενική κυβέρνηση. Για να μη 
λογαριάσουμε την κρίση στην 
ΚΝΕ, τις αποχωρήσεις των μελών 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ 
και την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του κ. 
Α. Μπριλλάκη...

Τ Α ΓΕΓΟΝΟΤΑ της χρονιάς 
που πέρασε ανέδειξαν τον 

ρυθμιστικό ρόλο της Αριστερός. 
Ωστόσο, πρόγευση του τι θα επακο
λουθούσε έδινε, από τον Ιανουάριο 
ακόμη, η «στρατηγική της αναθαρ- 
ρήσεως» που ακολουθούσε το ΠΑ
ΣΟΚ. Μια στρατηγική που απέδω
σε καρπούς. Παρά την αποκάλυψη 
σκανδάλων, την αποστασιολογία 
και τις αποχωρήσεις κορυφαίων 
στελεχών του -  οι διαγραφές των 
κκ. Μαγκάκη, Τρίτση και της 
κυρίας Καχλαμανάκη ακολούθη
σαν -  το ΠΑΣΟΚ άντεξε και 
παρέμεινε στη κυβέρνηση. Από τη 
στιγμή αυτή ήταν βέβαιο ότι ο 
εκλογικός νόμος πού «τρέναρε» ο 
τότε υπουργός Εσωτερικών χ. Α. 
Τσοχατζόπουλος δεν θα απέβλεπε 
παρά σε ένα πράγμα: να κρατήσει 
το ΠΑΣΟΚ μέσα στο πολιτικό 
παίγνιον, αποκλείοντας την αυτο
δυναμία της Νέας Δημοκρατίας. 
Από εκείνη τη στιγμή απεκαλύπτε- 
το σε όλο του το μεγαλείο ο 
ρυθμιστικός ρόλος που θα διεδρα-

μάτιζε ο νεοσύστατος τότε Συνα
σπισμός.

Η διαμόρφωση της Αριστερά; ως 
μιας τυπικά αντιπολιτευτικής δυ- 
νάμεως εν σχέσει με τα κυβερνητικά 
καθήκοντα τα οποία εκλήθη να 
αναλάβει συνιστούν την πρώτη 
αντίφαση. Μιαν αντίφαση ιδιόμορ
φη. αφού δεν επρόκειτο ούτε περί 
πολιτικής διγλωσσίας ούτε περί 
αναθεωρήσου; θέσεων. Άλλωστε, 
οι υπουργοί του Συνασπισμού, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της 
κυδερνήσεως Τζαννετάχη, διεκρί- 
θησαν κατά την άσκηση των καθη
κόντων του; Η αντίφαση βρίσκε
ται στο γεγονός ότι η ηγεσία του 
Συνασπισμού εμφανίσθηκε με πε
ρισσότερο προωθημένε; θέσει; 
στην κατάργησή, φέρ' ειπείν, των 
διαχωριστικών γραμμών εν σχέσει 
με την εκλογική της βάση. Δεν το 
αποόεικνύει μόνον η εκλογική ήττα 
του Νοεμβρίου. -  Άλλωστε, θα 
μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος 
ότι στη διαμόρφωσή του εκλογικού 
αποτελέσματος διεδραμάτισαν ρό
λο και πολλοί άλλοι παράγοντες. -  
Το αποδεικνϋει το γεγονός ότι 
εξεφράσθησαν αντιρρήσεις σε ανώ
τερα κομματικά επίπεδα. Αντιρρή
σεις που μορφοποιήθηκαν σε σοβα
ρή κομματική κρίση, τουλάχιστον 
για το ΚΚΕ

Μια δεύτερη αντίφαση για την 
Αριστερά ήταν -  ή. έστω, παρου- 
σιάσθηκε σαν τέτοια- το πρόβλημα 
με την κατάργηση του «συν ένα», 
θ α  μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 
το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε 
τοΠΑΣΟΚ. Άλλο, όμως, η εκλογι
κή βάση του ΠΑΣΟΚ και άλλο του 
Συνασπισμού! Έτσι, τον Μάρτιο, ο 
κ. Α. Τσοχατζόπουλος περίπου 
«έπεφτε επί των επάλξεων» υπερα- 
μυνόμενος του «συν ένα», και 
λίγους μήνες μετά ο κ. Λ. Κύρκος 
αντιμετώπιζε στη Βουλή τον κ. Α. 
Πεπονή. Ό λα  αυτά θα ήσαν απο
λύτως λογικά εάν κατά την δεύτε
ρη... αναμέτρηση οι ρόλοι και οι 
θέσεις δεν είχα» α» »στραφεί!

Β ΕΒΑΙΩΣ, δεν θα πρέπει να 
παραβλάψουμε τον τακτικό 

ελιγμό του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της 
τότε αξιωματικής αντιπολιτεύσεως 
επεκαλείτο την τροποποίηση του

000

εκλογικού νόμου που το ίδιο ψήφι
σε, επί το αναλογικότερον, έχοντας 
περισσότερου; του ενός στόχους, οι 
οποίοι άρχιζαν από την αποσταθε
ροποίηση της δικομματικής κυβερ- 
νήσεως και έφθαναν έως την από
δειξη της «αναξιοπιστίας του Συ
νασπισμού». Τελικώς απεδείχθη 
πως, όταν επί δεκαετίες διαπαιδα- 
γωγείς τους οπαδούς οσυ με ένα 
σύνθημα και μια προοπτική, είναι 
πολύ δύσκολο την τελευταία στιγμή 
να κινηθείς εναντίον τη; κεκτημέ- 
νης ταχύτητας της ίδιας τη; κομμα
τικής ή εκλογικής σου βάσης.

Ενας ακόμη λόγος για τον οποίον 
η Αριστερά «πλήρωσε» τον ρυθμι
στικό της ρόλο ήταν η έλλειψη 
«βαρβάρων»! Βεβαίως, η Δεξιά - 
εντός ή εκτός εισαγωγικών -  τον 
Νοέμβριο κατηγγέλλετο για τι; 
«νεοφιλελεύθερες» και «συντηρη
τικές επιλογές» της. Ωστόσο, ήταν 
πλέον αποδεδειγμένο άτι, επιτέ
λους, εάν «ερχόταν στα πράγματα». 
η κατάσταση δεν θα ήταν και τόσο 
δραματική! Η κυβέρνηση συνεργα
σίας το καλοκαίρι συνέτεινε στην 
αποδυνάμωση του «αντιδεξιού λό
γου» του Συνασπισμού. Και το 
χειρότερο; Ηχούσε πειστικότερος ο 
«αντιδεξιός κώδων κινδύνου» 
όσων ισχυρίζονταν ότι ο κ. Κ. 
Μητοοτάχης θα «ξανανθίζει τα 
Μαχρονήσια»!

Συμπερασματικά θα υποστηρί
ζαμε ότιηχάραξητηςπολιτικήςτου 
Συνασπισμού δεν διακρίθηκε από 
ευκαιριακές αλλαγές πλεύσεως, 
παρ' ότι την επομένη ίων εκλογών 
του Νοεμβρίου οι υψηλοί αντι- 
ΠΑΣΟΚ τόνοι ορισμένων στελε
χών του έδωσαν τη θέση τους σε 
έναν σκεπτικισμό περί των κυβερ
νητικών συνεργασιών, εφόσον βε
βαίως στην κορυφή της τούρτας 
βρισκόταν το κερασάκι της κα- 
ταργήσεωςτου«συνένα». Ημεγάλη 
αντίφαση του Συνασπισμού ήταν -  
και ενδεχομένως παραμένει -  οι 
διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ της 
ηγεσίας και της εκλογικής του 
δάσεως. Μέσα σε ένα χρόνο, η 
αλήθεια είναι ότι δεν «πρόχαναν» 
να συγχρονισθούν...

I. Παποντσάνης

Ü ‘,Κ i fr 1 '»? i

ΑΛΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 1990
12 -  15 Ια ν ο υ ά ρ ιο υ

Λ ν ο ι /  ι« / u n o  1 0 . 0 0  '. ’ .(>()

Ι κ0 ϊ ;ο ι ο κ ο  λ ΐ ΐ . γ ί φο  Ο Λ Ι Ι  (Ui . i puiúc )

“ ■ ' i ' V ' 1 ■ .......... .
(. U n  i  I I  ψ V «  i > \

itt·,· i. I ‘ Λ i i Ms.11

\

If
i

.1 - 
iÍ

ΙΟ  ΒΗΜΑ π ολιτικά /5

Κομμάτων τη Χρονιά που Περαςε W  1989και ζημίες

ΠΑΣΟΚ: Οι δώδεκα prives που συγκλόνισαν το κίνημα
ΙΑ ΙΙΥΡΟΣ χαι οιδήοον» θα 
μπορούσε να είνα. ο τίτλο; ενός 

μυθιστορήματος που θα περί έγραψε τα 
έργα και τι; ημέρες του ΠΑΣΟΚ το 1989. 
θ α  έμοιαζε μι αυτά τα μυθιστικιήματα 
περιπε τι ιών στα οποία οι ήρωε ς πι ρνούντα 
πάνδεινα- ταλαιπωρίες, αρρώστιε ς. δοσο
ληψίες με τη Δικαιοσύνη... - για να 
καταλήξρυν σε ένα γενικό «χίαν εντ» με 
όλο τον κόσμο αγαπημένο υπό το τρυφερό 
βλέμμα του παππού κ. Ξ. Ζολώτα,

Ποιο; θα μπορούσε να το γράψει: 
Ασφαλώς όχι ο Φιοντόρ Ντο<πογιέψ«κι 
(γνυκπός κι από το «'Τ'ρύ.ημα χαι Τιμω
ρία» αρχή -/ενικό'); αποδεκτή πλην τη: 
Ελλάδος, όπου τελικώς όλοι την γλιτώ
νουν). Ούτε κάποιος Τσαντλερ ή Χάμετ 
σιγ/ραφείςαστι·νομικπ!)νμυθιστορημάτυΛ' 
στα οποία ουδέποτε έχει σηιιειωθεί παρα
γραφή. Πιθανός υποψήφιος θα ήταν ο 
δακρύβρεχτος Εκτωρ Μαλό (φαντάξεστε 
τον κ. Κουτσόγιωργα στον ρόλο τον 
Βιτάλι;), αν και ίσως να προτιμούσαμε 
τελικά τον Αλέξανδρο Δουμά του «Κόμη 
Μσντεχρίεπο»

Γ ΕΓΟΝΟΣ είναι πως το ΠΑΣΟΚ 
ξεκίνησε το 1989 με τον κ. Α. 

Παπανδρέον να αρνείται να συναντηθεί με 
τσυ; κκ Κ. Μητσοτάκη, X. Φλιοράκη, Λ. 
Κύρκο και Κ. Στεφανόπουλο. οι οποίοι του 
ζητοίσαν «σύκτχεψη των πολιτιχών αρχη
γών για τη όιέξοόο από την κρίση» Έξι 
μέριες αργότερα πρότεινε στους δύο εξ 
αυτών τον τρίτο ως Πρωθυπουργό, ενώ

έντικ.α μήνε; αργότερα αποφάσισαν να 
κυβερνήσουν όλοι μαζί

Βεβαίως, για να φθάσουμε από το ένα 
άκρο στο άλλο. συνέβησαν πο λλά. Αλλάξα
με τέσσερις πρωθυπουργούς (Α. ΙΙαπαν- 
δρέον. Τ. Ίζαννετάκης, 1. Γρίβας, Σ. 
Ζολώτας) και ισάριθμες κυβερνήσεις. Ζή- 
σαμε δύο βουλευτικές εκλογές. Περάσαμε, 
μερόνυχτα ενώπιον της τηλεοράσεως πα- 
ιντκολουθώντας τη Βουλή. Ασχοληθήκαμε 
επί μακράν με το πόσες δεσμίδες πεντοχί
λιαρα χωρούν σε ένα κουτί ΡΑΜΡΙ «δ ή σε 
ένα φά/αλο λευκού χρώματος . Εντρυφήοα- 
με στα άνθυποεδάφια του «νόμον περί 
ευθύνης υπουργών», Τσακωθήκαμε για το 
•ουνένα». Και τελικά); ο κ. Α. Πεπονή; θα 
εορτάσει πάλι το νέον έτος στο υπουργείο 
Βιομηχανίας!

Π ΡΟΣ τι, λοιπόν, το «Λιάπνρός χαι 
σιδήρου», αφού θα μπορούσαμε να 

δανειστούμε το σαιξπηρικόν «Πολύ χαχό 
για το τίποτα»; Διότι -  ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος -  το ΠΑΣΟΚ έζηοι τα 
γεγονότα του 1989 στην πρώτη γραμμή του 
πυράς, με μύριους όσους κλυδωνιομούς, 
μεταμορφώσει;, επιτυχίες και αποτυχίες. 
Το ΠΑΣΟΚ του πρώτου εξάμηνου δεν έχει 
πολλά κοινά σημεία με το ΠΑΣΟΚ του 
καλοκαιριού, το οποίο παραχώρηοι τη 
θέση σε ένα διαφορετικό ΠΑΣΟΚ μετά τις 
εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Τα πρόσωπα, βεβαίως, παρέμειναν ίδια. 
Ο κ. Παπανδρέον αναστήλωσε το εσωκομ
ματικό του κύρος. Ο κ. Κ. Λαλιώτης

επιβεβαιώθηκε στον ρόλο του ΙΙρωτοοΰμ- 
βουλου. Οι κκ. Γ. Γεννήματος και Κ. 
Σημίτη; ι.νισχΟμένοι και από τις διπλές 
εκλογικές επιτυχίες τοιίς ξι καθάρισαν το 
τοπίο τής διαδοχής, Μόνο ο πανίσχυρος 
στις αρχές του 1989 αντιπρόεδρο; κ. Μ. 
Κουτιχυγιωργας εξαφανίστηκε από το 
προσκήνιο αίροντας τις αμαρτίες όλου του 
κόσμου, Λν διν μας απατό η μνήμη μας 
είναι, τελικώς, ο μόνος που πλήρωσε τό 
σκάνδαλο Κοσκωτά!

Ο ΣΟ κι αν έμειναν, όμως, ίδια τα 
πρόσωπα, άλλαξαν οι απόψεις. 

Πρωταθλητής των «διαχωριοτιχών γραμ
μών», το ΠΑΣΟΚ, τις πήδηξε: μόλις 
παρέστη ανάγκη, με αυτήν την ποοοαρμο- 
στικι'ιτητα στις-απαιτήσεις της συγκυρίας 
που αποτελεί τη μεγάλη του δύναμη. 
Πρώτα, για να «οτρατυλο','ήοη» τον κ. I. 
Μπούτο και ναδιαπραγματευθείεκλογική 
σι-νεργασία με τη ΔΗΑΝΑ του κ. Κ. 
Στιφα\'όπυνλου. 'Υστερα,γιανα μπει στην 
ίδια κυβέρνηση με τον έως προσψάτως 
«Εφιάλτη» κ. Κ. Μητοοτάχη. Εξομάλυνση 
της πολιτικής ζωής, από μια άποψη, αλλά 
και αναίρεση μιας πολιτικής ρητορικής που 
χρησιμοποιήθηκε εξαντλητικά επί μία 
δεκαπενταετία για να αποδώσει καρπούς 
ακόμη και στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι «διαχωριστιχές γραμμές» δεν ήταν, 
όμως,τα μόνα θύματα του 1989. Ήτανκαιη 
Κάθαρση. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το έτος με 
την άποψη ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα κι 
ότι είναι κατασκεύασμα των «εχθρών της 
Αλλαγής», εξ ου και η «σχανδαλυλογία».

Ό σο πλησιάζαμε: προς τις εκλογές του 
Ιουνίου, η ύπαρξη σκανδάλων διεπκπώθη 
και ο / .  Πππανδρίου ~ γιο πρώτη φορά μι 
την ομιλία του στον Βόλο τον Μάιο -  
νποσχέθηκε ότι θα τιμωρηθούν οι ένοχοι. 
Tic δύο τελευταίες εβδομάδες προ των 
εκλογών, το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ανοιχτά για 
«χάβαροψ: η ΚΕ απέκλεισε του; κκ. 
Κοντσόγιωυγαχ αι-Ι1έταοοπόταψηψι>δέ./ 
τια λόγω βαρυτάτυεν υπονοούν:

Μ ΕΤΑ τις εκλογές, η θεωρία της 
«σνχοφάντΐ]σης τον ΙΙΆΣΟΚ« 

επανήλθε στο προσκήνιο και γνώρισε το 
αποκορύφωμά της όλο το διάστημα του 
καλοκαιριού. Τη «σχανδεάολογία» διαδέ
χθηκε η «χαθαρσολογι'α» (X. Ροκόφυλ- 
λος). Ιό ΠΑΣΟΚ δεν αρνιόταν πλέον την 
ύπαρξη των σκανδάλων, αλλά την ύπαρξη 
ενόχων. Ακόμη και οι κκ. Κουτυκύ/ιυψγας 
και ΙΊέτοος βρήκαν αρκετούς βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ για να καταψηφίσουν την 
παραπομπή τους.

Παρ' όλα αυτά, ο κ. Παπανδρέον 
παραδέχτηκε στη Βουλή ότι φέρει πολιτική 
ευθύνη.για το σκάνδαλο Κοοχωτά, σε μια 
ομιλία που αποτελεί ασφαλώς την πιο 
προχωρημένη επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ 
για τα θέματα της κάθαρσης. Όσο. όμως, 
κι αν έλειψε μια ενιαία και σταθερή άποψη 
για την Κάθαρση, το ΠΑΣΟΚ συσπειρώ
θηκε σε εντυπωσιακά βαθμό γύρω από τον 
πρόεδρό του και (δευτερευόντως) τους 
άλλους κατηγορουμένους. Και ίσως αυτή η 
έλλειψη σταθερής άποψης να επέτρεψε στο

ΠΑΣΟΚ να πολί.τευθεί πολικοί/λεκτικά 
και να αντιιπαθεϊ επιτυχώς στη λαίλαπα 
του καλοκαιριού.

Τι κοινωνικά ανακλαστικά λειτούργη
σαν; Πόσο επηρέασε ή δεν επηρέασε το 
αποτέλεσμα της 5ης Νοεμβρίου η Κάθαρ
ση; Γι ήταν αυτό που αποτέλευε τον 
συνεκτικό ιστό στο 40% του ελληνικού 
λαού; Ήτ<ιν νίκη του λαϊκισμού ή ήττσ του 
εκσυγχρονισμού; Σειρά ερωτημάτων για τα 
οποία δεν υπάρχει ακόμη αρκετή απόσια- 
<τη από τα γεγονότα ώστε να δοθεί 
τελεσίδικη απάντηση. Ίσως να μην υπάρ
χει καν απάντηση όσο δεν ξέρουμε τη 
συνέχεια,

Δ ΕΝ υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στο 
1989 το ΙΙΑΣΟΚ έχασε και κέρδισε 

γαλόνια. Απάτη μιαπλευρά, η νομιμοποίη
σή του ως «Δύναμη τον Καλού» απέναντι 
στον «1:ωοφόρο της δεξιάς» πήγε περίπα
το, και στο ηθικό και στο πολιτικό επίπεδο. 
Τώρα πια δεν υπάρχουν εξ ορισμού 
«Καλοί» και «Καχοί». όλοι κρίνονται επί 
του συγκεκριμένου και εκ του αποτελέσμα
τος. Από την άλλη πλευρά, απέδειξε ότι 
είναι πολιτικό ρεύμα με διάρκεια και 
αντοχή. Και από αυτήν την άποψη η 
ιδεολογική του ήττα ίσως υποδειχθεί η 
μεγαλύτερη πολιτική του νίκη. Υπό την 
προϋπόθεση, φυσικά, ότι το ΠΑΣΟΚ θα 
πάψει να «είναι εδώ» και θα κάνει μερικά 
βήματα μπροστά. Τιάρα πια κατέκτησε την 
πολυτέλεια της μετεξέλιξής του.

/. Κ. Πρετεντέρης
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Τώρα στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Alfa Romeo 
κ α ι  γ ι α  τα α φ ο  ρ ο λ ό  γ η τ α  A I f a R o m e o ,  
παράδοση απ’ ε υ θ ε ί α ς  από το εργοστάσιο  
και η εγγύηση των υπηρεσιών Al f a  Romeo·
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