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έγκέφαλοι τής Ν.Δ. φαίνεται νά 
πιστεύουν ότι ό άντικομμουνισμός 
είναι τό έλιξήριο νεότητας καί 
σφρίγους τής παράταξης τους κι 
ότι τούς προσπορίζει ψήφους.

Όπως άλλωστε όλα τά κόμματα, 
έτσι καί ή Ν. Δ. παρουσίασε δυστο
κία στή συγκρότηση τών συνδυα
σμών. “Αν έξαιρέσουμε λίγους 
νομούς όπου ή προσφορά ύποψη- 
φιοτήτων ήταν περιορισμένη, ή 
δυστοκία όφείλονταν στις προσπά
θειες τών διαφόρων ήγετών καί 
ήγετίσκων τόσο νά προωθήσουν 
τούς «άνθρώπους» τους, όσο καί νά 
κόψουν τούς «άνθρώπους» τών 
άλλων. Τελικά οι περισσότερες 
άντιθέσεις λύθηκαν συμβιβαστικά 
σέ πανελλήνιο έπίπεδο, δηλαδή 
«θά μπεΤ ό δικός σου εκεί, άλλά θά 
μπεί κι ό δικός μου έδώ». ' Επειδή 
δέ σχεδόν όλοι οί ύποψήφιοι «άνή- 
κουν» σ' ένα ή καί περισσότερους

(συμβαίνει κι αύτό) άπ' τούς ήγε- 
μόνες τής Ν.Δ., ήδη οίέσωτερικές 
άναμετρήσεις στούς διάφορους 
νομούς έχουν πάρει τρομακτικές 
διαστάσεις άφού έκτός άπ’ τό 
προσωπικό στοιχείο έπιτυχίας, έμ- 
φυλοχωρεϊ κι ό άνταγωνισμός τών 
δελφίνων πού προσβλέπουν στή 
μελλοντική άρχηγία, τήν όποια θά 
κατακτήσουν άν διαθέτουν υπερο
πλία ατήν κοινοβουλευτική όμάδα.

Τό ΠΑΣΟΚ 
καί ή ' Αλλαγή

Αλλά καί οί συνδυασμοί τού ΠΑ. 
ΣΟ Κ. προκάλεσαν πολλές συζη
τήσεις καί μέσα στούς κόλπους του 
καί έξω. Δόθηκαν δέ στή δημοσιό
τητα κατά δόσεις -  4 γιά τήν 
άκρίβεια -  ένώ έγιναν κι άρκετές 
άντικαταστάσεις μετά τήν άναγγε- 
λία τους. Τό κυριότερο πάντως 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι συγ

κροτήθηκαν μέ βάση φυσικά τούς 
ήδη βουλευτές, τά στελέχη τού 
όργανωτικοΰ μηχανισμού καί τούς 
πολιτευτές τών δύο προηγούμενων 
έκλογών. Τό ΠΑΣΟΚ δηλαδή υπήρ
ξε έξαιρετικά φειδωλό στ’ άνοίγ- 
ματά του πρός τό χώρο τού κέν
τρου καί τής κεντροαριστεράς, 
σκοπεύοντας στήν κομματική όρ- 
θοδοξία κι άφοσίωση τών υποψη
φίων.
“Ετσι άποκλείστηκαν χωρίς πολλές 
συζητήσεις πολιτικές προσωπικό
τητες πού ένδεχόμενα σέ μελλον
τικές έξελίξεις θα μπορούσαν ν ' 
άποτελέσουν πόλους έλξης καί 
προπλάσματα όμαδοποιήσεων. 
ΦαίνεΤαι δέ ότι καί οί λίγοι βουλευ
τές πού έξοβελίστηκαν ένέχονται 
σ ’ άπόπειρες όμαδοποίησης, πέρα 
άπ' τό γεγονός δτι ή πολιτική 
συμπεριφορά καθένα ξεχωριστά 
πρόσφερε στοιχεία, γιά κριτική; 
Διαφορετική είναι ή περίπτωση τού
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Κι äv ούδείς αύτοδύναμος;

Οί προβολείς τών δυό μεγάλων 
κομμάτων μέοα άπό τίς στήλες 
τών έφημερίδων καί τίς προε
κλογικές συγκεντρώσεις έντεί- 
νουν τίς προσπάθειες νά χρωμα
τίσουν όλο καί πιό έντονα τό 
βασικό τους σύνθημα πού δέν 
είναι άλλο παρά ή άπόκτηση 
αύτοδύναμης πλειοψηφίας. 
Είναι φανερό πώς μέτό σύνθημα 
αύτό έπιδιώκουν νά έπιδράσουν 
στούς άναποφάσιστους έκλο- 
γείς γιά νά γύρει ή πλάστιγγα 
πρός τή μιά πλευρά.

'Ωστόσο μιά νηφάλια άντικειμε- 
νική έκτίμηση τών στοιχείων τής 
εκλογικής άναμέτρησης δέν 
φαίνεται νά ύλοποιεϊ τό σύνθημα 
αύτό όπως έχει διαμορφωθεί σ' 
αύτή τή φάση, τουλάχιστο, ό 
συσχετισμός τών δυνάμεων.

καθηγητή κ. Σηυίτη. πού κόπηκε -  
κατά νενική κατάπληξη -  έπειτα 

_άπό άμετακίνητη άπαίτηση άνώτα- 
του στελέχους πού διίκ δ ικεϊ ιή 
θέση του αυθεντικού εκφραστή 
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πουργός σέ πασοκική κυβέρνηση- 
έμεινε έκτος νυμφώνος, άν κάΓήδη 
είχε πάρει “τό χρίσμα και είχε 
αρχίσει τόν προεκλογικό αγώνα,

' ΑλλιΓτδΊτίδ* έντυπωσιακό στοιχείο 
στό θέμα τών συνδυασμών ύπήρξε

Μέ βάση ύπολογισμούς ειδικών 
στά έκλογικά γίνεται άποδεκτό 
πώς μέ τό σημερινό έκλογικό 
σύστημα γιά νά διασφαλίσει ένα 
κόμμα κοινοβουλευτική πλειο- 
ψηφία θά πρέπει νά προηγείται 
άπό τό έπόμενο γύρω στό 10%. 
Επαλήθευση τού συλλογισμού 
αύτοϋ προσφέρουν οί έκλογές 
τού 1963 πού έγιναν μέ τό ίδιο 
έκλογικό σύστημα καί όπου ή 
"Ενωση Κέντρου μέ 42% κέρδι
σε 138 βουλευτές καί ή ΕΡΕ μέ 
39% 132. Διαφορά δηλαδή ασή
μαντη 6 βουλευτών.

Ξεκινώντας κανένας άπ' τήν 
άποψη, πού μάλλον γίνεται γενι
κά άποδεκτή ότι όλα τά άλλα 
κόμματα δέν μπορούν νά περά
σουν ώς τή μέρα τών έκλογών τό 
20% (Κ.Κ.Ε.: 10-12% Κόμματα 
Κέντρου 3-4% προοδευτικοί 2-

ή ταυτόχρονη περίληψη σ' αυτούς 
τών κ.κ. Μαύρου καί Γλέζου.
Παλιότερα ήταν κοινό μυστικό δτι οί 
κ.κ. Μαύρος καί Παπανδρέου είχαν 
συμφωνήσει γιά κάποια -  όχι πάν
τως ξεκαθαρισμένη -  συνεργασία. 
Πιό πρόσφατα άπομακρύνθηκε πο
λύ αύτή ή προοπτική, άν δέν είχε

3% Κ.Κ.Ε. έσ. 1-1, 5%) τότε 
άπομένει γιά τά δυό μεγάλα 
κόμματα τό ποσοστό τού 80%.

"Αν πραγματικά τά δυό μεγάλα 
κόμματα πρόκειται νά μοιράσουν 
τό ποσοστό τού 80% τών ψήφων 
τότε σύμφωνα μ ’ όσα προανα- 
φέρθηκαν τό ένα κόμμα πρέπει 
ν ' άπέχει άπ ' τό άλλο γύρω στό 
10% δηλ. τό ένα νά συγκεντρώ
νει 45% καί τό άλλο νά περιορι
στεί στό 35%.

Αναλύοντας τή χαρτογράφηση 
τών δύο μεγάλων Κομμάτων καί 
μέ τήν άποδοχή πώς ή Ν.Δ είναι 
φυσικό νά έχει, ύστερα άπό τή 
μακρόχρονη διακυβέρνηση καί 
τήν άποχώρηση τού Κ. Καρα
μανλή, σχετική φθορά θά πρέπει 
νά θεωρηθεί σάν ό πιό άποφασι- 
στικός παράγονταο πού θά έπι-

κιόλας καταστεί ανύπαρκτη. Γιαύτό 
κι ό παλιός άρχηγός τού Κέντρου 
προχώρησε στό σχηματισμό τής 
έλάχιστης διάρκειας ΕΠΑΚ. Αιφνί
δια άνακοινώνεται ή ένταξη -  
προσχώρηση -  συνεργασία -  στρά
τευση (τελικά είναι άσαφές) τού 
άντιπροέδρου τής κυβέρνησης έ- 
θνικής ένότητος, κυβέρνησης πού 
είχε κατηγορηθεΐ δτι άποτελοϋσε 
άλλαγή τής νατοίκής φρουράς (δη
λαδή τής δικτατορίας). Απορφανί
στηκε ή θνησιγενής ΕΠΑΚ, έξερά- 
γησαν οί ύπόλοιποι κεντρώοι, χλεύ
ασαν οί δεξιοί καί ειρωνεύτηκαν οί 
κομμουνιστές.
Τό ΠΑΣΟΚ όμως έκτίμησε ότι ή


