
«Μόνιμοι» 
καί «προσωρινοί» 
ευρωβουλευτές

Α Ν και δέν είναι εντελώς ξεκαθα
ρισμένες μερικές λεπτομέρειες 
σχετικά μέ τούς εύρωβουλευ- 

τές, ϋπάρχει μιά αξιοσημείωτη διαφορά — 
πέρα άπό τήν άριθμητική -  ανάμεσα ατούς
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εύρωβουλευτές πού όρισαν τήν περα
σμένη εβδομάδα ή Νέα Δημοκρατία άπό τή 
μιά καί τό ΠΑΣΟΚ άπό τήν άλλη.

Οί πρώτοι εύρωβουλευτές τής Νέας 
Δημοκρατίας είναι «μεταβατικοί» ή 
«προσωρινοί». Οί τού ΠΑΣΟΚ είναι καταρ- 
χήν «μόνιμοι». 'Εξηγούμαι:

Οί 14 εύρωβουλευτές, πού όρισε ή Νέα 
Δημοκρατία, δέν είναι βέβαιο πώς θά ε ξ 
ακολουθήσουν νά είναι εύρωβουλευτές 
καί μετά τις προσεχείς έκλογές. Μπορεί 
τό κόμμα τους νά μήν τούς περιλάβει στις 
έκλογές τού 1981 στον ειδικό συνδυασμό 
των εύρωβουλευτών, αλλά νά χρίσει άλ
λους. Τό ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, πληροφορού
μαι ότι, τούς πέντε άπό τούς έπτά, θά τούς 
περιλάβει στό συνδυασμό τών εύρωβου
λευτών. Πού σημαίνει, ότι αύτοί οί πέντε 
δέ θά είναι στις έκλογές τού χρόνου, ύπο- 
ψήφιοι στις έκλογικές περιφέρειες, τις 
όποιες οήμερα εκπροσωπούν.

Άπό τούς έπτά, άπό ό,τι μαθαίνω, μόνο 
ο'ικ. κ. I. Χαραλαμπόπουλος καί Α. Πεπο- 
νής, θά είναι ξανά ύποψήφιοι στις εκλογι
κές τους περιφέρειες, στή Β' Αθηνών ό 
πρώτος καί στην Α' Αθηνών ό δεύτερος, 
καί, έπομένως, μέλη τής προσεχούς Βου
λής τών Ελλήνων, έφόσον μέ τό καλό, 
επανεκλεγούν. Οί άλλοι πέντε όριστικο-



ποιούνταιμέν από τώρα σάν ύποψήφιοιευ
ρωβουλευτές , αλλά δέ θά είναι στήν ερχό
μενη βουλευτική περίοδο μέλη τής Βουλής 
τών 'Ελλήνων.

Αύτά για τήν ώρα, χωρίς βέβαια νά 
μπορώ νά άποκλείσω ατό μέλλον αλλαγές 
στις προθέσεις καί οτά σχέδια τής ήγεσίας 
τών δύο κομμάτων.

Οι διαφοροποιήσεις αύτές αλλάζουν 
ώστόσο σημαντικά, άπό τήν πλευρά τού 
ΠΑΣΟΚ, τό εκλογικό σκηνικό στήν Α' εκλο
γική περιφέρεια Αθηνών. Τρεις σημερινοί 
βουλευτές, οι κ κ Σ. Πλασκοβίτης (βου
λευτής Επικράτειας σήμερα, πού έπρό- 
κειτο νά είναι ύποψήφιος βουλευτής στήν 
Α' 'Αθηνών στις προσεχείς έκλογές), I. 
Κουτσοχέρας καί Κ. Νικολάου (καί οί δύο 
βουλευτές τής Α' 'Αθηνών σήμερα), δέ θά 
είναι ύποψήφιοι στις έκλογικές τους περι
φέρειες κατά τις εκλογές τού 1981.

Αύτά θά προκαλέσει σημαντική άποσυμ- 
φόρηση στό συνδυασμό, ό όποιος θεωρεί
ται παραφορτωμένος άπό ισχυρούς ύπο- 
ψηφίους, άν πάρουμε ύπόψη, μάλιστα, ότι, 
έκτος άπό τούς ήδη βουλευτές, πρόκειτσ 
νά περιλάβει καί τήν κυρία 'Αμαλία Φλέμιγ 
(ήδη βουλευτή Επικράτειας), τόν κ. Μι, 
Ζούβελο, ίσως δέ τόν κ. Κ. Σημίτη.

Πιθανολογείται, εξάλλου, ότι στό συν
δυασμό εύρωβουλευτών τού ΠΑΣΟΚ στις 
έρχόμενες έκλογές, θά είναι ύποψήφιος ό 
οικονομολόγος κ. Γρ. Βάρφης, άπό τούς 
πιό ειδικούς 'Ελληνες στά θέματα τήο 
ΕΟΚ.


