
Τό «ήπιο κλίμα»:
σύνθημα

ή πολιτική επιλογή;
του Δ. Ά ρτινοΰ
«ΗΠΙΟ πολιτικό κλίμα» είναι ή 
συμπεριφορά «κοινής άποδο- 
χής», πού έχει προτείνει στήν 
άντιπολίτευση ό πρωθυπουργός 
καί Πρόεδρος τής «Ν.Δ.» κ. Γ. 
Ράλλης άπό τήν ήμερα κιόλας τής 
εκλογής του στήν ένδοκομματική 
αναμέτρηση τής 8η Μαίου.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του τονί
ζει, με κάποια ικανοποίηση, δτι ή 
πολιτική αυτή εκεχειρία έχει γί

νει ώς τώρα άποδεκτή σιωπηρά 
άπό τά κόμματα τής άντιπολίτευ- 
σης, αλλά δέν είναι λίγοι όσοι, 
μέσα στήν κυβερνητική παρά
ταξη, λογαριάζουν κιόλας τά άρ- 
νητικά δεδομένα τού ήπιου πολι
τικού κλίματος.

Η ΟΜΑΔΑ πίεσης τής οποίας 
ήγείται, ή θεωρείται έκφραστής, 
ό κ. Εύαγ. Άβέρωφ, πιστεύει ότι 
οί διακηρύξεις περί ήπιου πολι

τικού κλίματος τού κ. Ράλλη (σέ 
συνδυασμό μέ δυό άπόψεις του 
γιά τόν χαρακτήρα τού ΠΑΣΟΚ 
καί τήν προοπτική τής εκλογικής 
του νίκης) «κάνουν κακό στό 
κόμμα μας, άφοϋ τό ΠΑΣΟΚ εχει 
άποόεχτεϊ τήν τακτική αυτή, σάν 
σνμφέρονοα», καί προσθέτουν 
ότι: «γιά νά εννοεί κάποιο πολι
τικό κόμμα μιά πολιτική τακτική, 
σημαίνει ότι ζημιώνει κάποιο 
άλλο».

ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ είναι δτι ανάλογες άπόψεις έχουν διατυπω
θεί καί διατυπώνονται μέσα στους κόλπους τοϋ ΠΑΣΟΚ, παρά 
τήν εντελώς διαφορετική συλλογιστική τους. Κι αυτό, γιατί ή 
τακτική τοϋ «ήπιου πολιτικού κλίματος» δέν φαίνεται νά συ- 
ναρτάται τόσο μέ τίς σχέσεις άνάμεσα στά δύο κόμματα τής 
άντιπολίτευσης (παρά τό γεγονός δτι τό πολιτικό σύστημα βα
σίζεται στόν άνταγωνισμό), δσο μέ τήν χάραξη τής δικής τους 
πολιτικής προοπτικής καί, ώς ένα βαθμό, μέ τά λεγάμενα ένδο- 
κομματικά προβλήματα. Γιά τό λόγο αυτό, οί διακηρύξεις 
περί ήπιου πολιτικού κλίματος καί ή άποδοχή τους δέν συναρ
τούν σύστημα θέσεων καί βάση γιά άνάλογα έπεξεργασμένες 
άντιλήψεις.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ μέ τήν «Ν.Δ.» ή άποψη αύτή άποδεικνύεται 
άπό τό γεγονός δτι τόν τελευταίο καιρό ό κ. Ράλλης κατευθύνει 
τίς διακηρύξεις του περί «ήπιου πολιτικού κλίματος» πρωταρ
χικά εναντίον τής «σκληροπυρηνικής» πτέρυγας Άβέρωφ, μέ 
τήν επίκληση τής πατρότητάς της στόν κ. Καραμανλή.

«Ό  ιδρυτής τοϋ κόμματός μας, ό Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
είχε έπισημάνεί στις προγραμματικές δηλώσεις τής Κυβερνή- 
σεως τόν Δεκέμβριο τοϋ 1977 ότι προϋπόθεση γιά τήν καλή 
λειτουργία τής Δημοκρατίας είναι τό ήπιο πολιτικό κλίμα», 
υπογράμμισε ό κ. Ράλλης στό περιφερειακό Συνέδριο στά Κα
μένα Βούρλα στίς 14 Ιουνίου.

ΩΣΤΟΣΟ, άν οί διακηρύξεις αυτές έχουν πρωταρχικό γνώ
ρισμα τίς ένδοκομματικές σκοπιμότητες, θά ήταν ύπε- 
ραπλούστευση νά μή τούς άναγνωρίσει κανείς καί τά στοιχεία 
μιάς ορθόδοξης κοινοβουλευτικής άντίληψης, πού οί «άντι- 
ραλλικοί» τής «Ν.Δ.» θεωρούν σάν παραχώρηση τού κ. πρω
θυπουργού πρός τήν άντιπολίτευση καί βασικά πρός τό ΠΑ
ΣΟΚ. Άναφέρονται κυρίως στίς διακηρύξεις τού κ. Ράλλη δτι, 
άν τό ΠΑΣΟΚ άναδειχθεϊ πρώτο κόμμα στίς έκλογές, εχει δι
καίωμα νά άναλάβει τήν έξουσία καί άκόμα, δτι δέν μπορεί 
κανείς νά κατηγορήσει ώς μονοκομματικό τό ΠΑΣΟΚ πρίν τό 
δεί στήν πράξη.

ΑΚΡΙΒΩΣ αυτές οί δύο διακηρύξεις τού κ. Ράλλη, πού θεω
ρείται δτι συνέβαλαν στήν έδραίωση τής «έκεχειρίας» πού 
ονομάστηκε «ήπιο πολιτικό κλίμα», έπιβεβαιώνουν τήν άποψη 
ότι ή προϋπόθεση αύτή έξαρτάται, πρωταρχικά, άπό τήν κυ
βέρνηση καί τήν πολιτική της. Ή  όποια, στή συγκεκριμένη 
περίπτωση, άντίθετα άπό τίς διακηρύξεις δτι «άποτελεϊ συνέ
χεια τής ιδεολογίας καί τής πολιτικής τών κυβερνήσεων Κα

ραμανλή», χάραξε μιά δική της «προωθημένη» άντίληψη γιά τό 
πολιτικό μας σύστημα καί τούς θεσμούς του.

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ υπάρχει άπόσταση άνάμεσα στούς ισχυρι
σμούς τού κ. Καραμανλή σάν πρωθυπουργού τών τελευταίων 
μηνών δτι ή «Ν.Δ.» είναι τό μοναδικό δημοκρατικό κόμμα τού 
τόπου καί εγγυητής τής Δημοκρατίας, καί στίς δύο παραπάνω 
διακηρύξεις τού κ. Ράλλη, μέ τίς όποιες άποδέχεται τό ΠΑ
ΣΟΚ στά πλαίσια ενός δικομματικού συστήματος εναλλαγής

•  ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ όρισμένες 
άξιόπιστες -  κατά τή γνώμη μας -  
πληροφορίες, φαίνεται δτι οί διακη
ρύξεις αυτές, κατά τούς «σκληρούς 
άντιραλλικούς» — «οί υποχωρήσεις 
αυτές», θά είναι καί οί τελευταίες τού 
κ. πρωθυπουργού άναφορικά μέ τό 
ΠΑΣΟΚ, μέ πιθανότητα νά όδηγη- 
θοΰμε πρός μιά σταδιακή άντιπαρά- 
θεση θέσεων άπό τό ερχόμενο φθινό
πωρο. "Οχι μόνο γιατί άπό τότε θά 
<ιέπαναλειτουργήσει» ή πολιτική δυ
ναμική μετά τίς «θερινές διακοπές», 
άλλά καί γιατί ό κ. Ράλλης δέν θά 
άφήσει χαμένη τήν πρώτη ευκαιρία, 
γιά νά άποδείξει ότι «δέν κιοτέ
ψαμε», όπως τοϋ καταλογίζουν οί 
έπικριτές του.

ΑΠΟ τή σκοπιμότητα αύτή, άκριβώς ή άδυναμία τού 
κ. Ράλλη νά συστηματοποιήσει τίς άντιλήψεις του περί «ήπιου 
πολιτικού κλίματος», θά τού προσφέρει καί τήν προσχηματική 
δικαιολογία, μιάς καί «τό ήπιο πολιτικό κλίμα δέν έξαρτάται 
άπό μάς» -  δπως εχει διακηρύξει ό ίδιος ό κ. πρωθυπουργός, 
κατά τό πρότυπο τοϋ κ. Καραμανλή πού ταύτιζε τό πρόβλημα 
τής δημοκρατικής όμαλότητας μέ τήν «υπεύθυνη» συμπερι
φορά τών κομμάτων τής Αντιπολίτευσης -  άλλά «άκριβώς άπό 
αύτή τήν άντιπολίτευση».

ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ άπό τίς σκοπιμότητες αύτές, πού θά όδηγή- 
σουν σέ μιά ύπονόμευση τού «ήπιου πολιτικού κλίματος» άπό 
τόν ίδιο τόν έμπνευστή-συνεχιστή του γιά λόγους ένδοκομμα- 
τικούς, υπάρχουν καί όρισμένοι άλλοι λόγοι γιά τό άβέβαιο 
μέλλον αύτής τής «έκεχειρίας τών διακοπών». Καί αύτές άφο- 
ροΰν τήν άντιπολίτευση καί πρωταρχικά τό ΠΑΣΟΚ. Είναι



«σχεδόν αυτονόητο, δτι ή κυβέρνηση τό λεγόμενο ήπιο πολιτικό 
κλίμα τό αντιλαμβάνεται, έπίσης, καί με την άναγνώριση όχι 
μόνο τής εξουσίας της, άλλά καί τών προβλημάτων πού άντιμε- 
τωπίζει. Γιά παράδειγμα:

«Ή  κρίσιμη διεθνής κατάσταση, τόνισε μετά την όρκομωσία 
τής Κυβέρνησής του ό κ. Ράλλης, δημιουργεί πρόσθετα προ
βλήματα στή χώρα. Ή  Κυβέρνηση έχει συνείδηση τής δυσκο
λίας τών περιστάσεων...».

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ό κ. Παπανδρέου σέ δηλώσεις του υποστήριξε 
κατηγορηματικά ότι «ή κυβέρνηση Ράλλη είναι καί αυτή μιά 
κυβέρνηση τής Δεξιάς, πού οδηγεί τόν τόπο σέ όλο καί μεγαλύ
τερα, εθνικά καί οικονομικά, άόιέξοδα, δέσμια τών δυνάμεων 
καί τών συμφερόντων πού τή στηρίζουν...».

ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ, λοιπόν, πού τό ΠΑΣΟΚ δηλώνει καί μεθο
δεύει τή στρατηγική του, άπό τό έρχόμενο φθινόπωρο, γιά την 
«μεγάλη άλλαγή», δηλαδή γιά την άφαίρεση τής εξουσίας άπό 
την κυβέρνηση Ράλλη, τό λεγόμενο «ήπιο πολιτικό κλίμα» όχι 
μόνο θά είναι παρελθόν (άνεξάρτητα άπό τίνος πρωτοβουλία), 
άλλά καί τό υπόβαθρο πάνω στό όποιο ή πολιτική άντιπαρά- 
θεση μπορεί νά φτάσει ώς τήν λεγάμενη κρίση νομιμοποίησης 
τού συστήματος. Στήν περίπτωση αύτή, πού τό ΠΑΣΟΚ άκο- 
λουθήσει τήν άποψη ότι άποτελεϊ μιά άντιπαράταξη πρός τήν 
«Νέα Δημοκρατία» (μέ όλη τήν άνάλογη «άγωνιστική» στρα
τηγική καί τακτική έντός καί εκτός τής Βουλής), δέν μπορεί 
παρά νά κερδίσουν έδαφος καί τελικά νά επιβληθούν οί άντι- 
λήψεις μέσα στό ΠΑΣΟΚ πού σήμερα βλέπουν μέ έπιφύλαξη 
τίς διακηρύξεις περί «ήπιου πολιτικού κλίματος». Κι αυτό, 
γιατί πιστεύουν ότι οί σχετικές άπόψεις έπηρεάζονται, σέ με
γάλο βαθμό, άπό τήν πείρα προηγούμενων χρόνων, άπό τά 
πρότυπα τής «άστικής "Ενωσης Κέντρου» καί τά παραδοσιακά 
πολιτικά πρότυπα.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Κ. Σημίτης έχει έκφράσει μέ τρόπο συ
στηματικό τίς άντιλήψεις αυτές, γιά τή «δομική άντιπολίτευση» 
άπό πέρσι, σέ σειρά άρθρων του, υποστηρίζοντας τήν άποψη 
ότι στήν Ελλάδα ή πολιτική διαμάχη δείχνει πώς ή κοινή 
γνώμη είναι πολυκεντρική, δηλαδή ότι οί όπαδοί τής μιάς ή 
τής άλλης παράταξης δέν έχουν ταυτόσημες άπόψεις σέ όλα τά 
θέματα. Ό  καθηγητής Σημίτης υποστηρίζει σχετικά ότι:

«... Ή άξιωματική αντιπολίτευση, κάτω άπό τίς συνθήκες 
αυτές, δέν έχει τή δυνατότητα μέ μιά πιό ήπια πολιτική νά 
συγκινήσει μάζες άναποφάσιστων ψηφοφόρων. Πιό ήπια πολι
τική θά οδηγήσει τόν όγκο τών ψηφοφόρων της σέ άλλες κα
τευθύνσεις. Ή  μεγάλη δεξαμενή τών κεντρώων ψηφοφόρων, 
τήν όποια δήθεν πρέπει νά κερδίσει τό ΠΑΣΟΚ, είναι μιά ου
τοπία πού καλλιεργούν, κυρίως, εκείνοι πού, μετά τήν άποτυ- 
χία τού κεντρώου σχηματισμού, θέλουν νά συνεχίσουν τήν “εν
διάμεση” πολιτική του, άποπροσανατολίζοντας τό ΠΑΣΟΚ. Οί 
στατιστικές τών τελευταίων έκλογών δείχνουν ότι τό ΠΑΣΟΚ 
κέρδισε τήν κύρια μάζα τών νέων εκλογέων άπό τήν “Ν.Δ.” 
καί ότι οί ψηφοφόροι της δέν μετατοπίζονται εξελικτικά άπό 
τήν “Ν.Δ.”, μέσω ΕΔΗΚ, πρός τό ΠΑΣΟΚ. Οί άναλύσεις δεί
χνουν έπίσης, τονίζει ό κ. Κ. Σημίτης, ότι οί πολλοί κεντρώοι 
ψήφοι, πού έγκατέλειψαν τήν ΕΔΗΚ, μετακινήθηκαν πρός τήν 
“Ν.Δ.” ότι επομένως ή “συμβιβαστική” στάση τής ηγεσίας 
τους, δέν τούς συγκρότησε στόν χώρο τους, άλλά, άντίθετα, 
τούς έσπρωξε πρός τήν συντηρητική παράταξη».

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ αυτές τού κ. Σημίτη, σήμερα μέλους τής Κ.Ε. 
τού ΠΑΣΟΚ, δέν φαίνεται νά είναι άπλά καί μόνο προσωπικές 
του άντιλήψεις, άν κρίνει κανείς άπό τήν άρθρογραφία στελε
χών τού ΠΑΣΟΚ καί τήν στρατηγική, πού εΐσηγούνται άπό τό 
έρχόμενο φθινόπωρο.

ΑΠΟ ΑΥΤΗ τήν άποψη, ή διαπίστωση πού μπορεί νά γίνει 
είναι ότι δύο ισχυρές όμάδες πίεσης μέσα στά δύο μεγαλύτερα 
κόμματα (άνεξάρτητα άπό τούς σχεδιασμούς τής ήγεσίας τους) 
έχουν θέσει σέ άμφισβήτηση τίς διακηρύξεις περί «ήπιου πολι
τικού κλίματος», οί οποίες δέν πήραν, καί δέν φαίνεται ότι 
πρόκειται νά πάρουν, τήν μορφή κάποιου συστήματος θέσεων, 
γιατί (ίσως),δέν ήταν αυτός άκριβώς ό γενεσιουργός τους λό
γος. ■

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΜΟΣ Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΑΗΜΗΤΡΗΣ
■ ΕΠΟΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ■ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
■ ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΜΟΣ; Β Μ. Μ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ
■ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (Βηλαράς, Χριστόπουλος κλπ.)
■ ΠΡΟΣΟΛΩΜΙΚΟΙ
■ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ (Σολωμός, Κάλβος κ.λ.π.)

ΤΟΜΟΣ Γ Μ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ
■ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (Ζαλοκώστας,

Παράσχος, Σοϋτσος κ.λ.π.)
■ ΕΠΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ 

(Παλαμάς, Έφταλιώτης, Πορφύρας, κ.λ.π.)
■ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΡΑ
■ ΟΙ ΣΑΤΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ

ΤΟΜΟΣ Δ' ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
■ ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Μελαχρινός, 

Σικελιανός, Βάρναλης, Αύγέρης, Καζαντζάκης)
■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (Καβάφης, Μάγνης, 

Άλιθέρσης, κ.λ.π.)
■ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ (Φιλύρας, Λαπαθιώτης, 

Ούράνης, Καρυωτάκης, Άγρας, Πολυδούρη, κ.λ.π.)
■ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ (Καββαδίας κ.λ.π)

ΤΟΜΟΣ Ε ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
■ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 

(Παπατσώνης, Δρίβας, Ντόρος, Ράντος, Σεφέρης, 
Σαραντάρης, Εμπειρικός, Βρεττάκος,
Έλύτης, Ρίτσος κ.λ.π.)

ΤΟΜΟΣ ΣΤ'ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
■ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ

(Δημάκης, Δικταίος, Παπαδίτσας, Κακναβάτος κ.λ.π.)

ΤΟΜΟΣ Ζ ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
■ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ

(Χριστιανόπουλος, Δημουλα, Άσλάνογλου κ.λ.π.)

Τιμή κάθε τόμου 1500 δρχ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ Γραβιάς 10-12 τηλ. 3605-520


