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ΟΙ τάσεις τών «καπετανάτων» μέσα στην κυβέρνηση τής Ν Δ., ο ϊ δημοσίες άντιδικίες, οΐ άλληλοοαφνι- 
διασμοί, δέν έπαψαν ν" αποτελούν τρέχουσα πραγμ ατικότητα και κατά τούς 4 μήνες τής πρωθυπουρ
γ ία ς Ράλλη. Ή  σημερινή κυβέρνηση,—  προϊόν συμβιβασμού, μετά τή ψηφοφορία στήν Κοινοβουλευτι
κή 'Ομάδα...—  διατηρεί τά  γνωρίσματα τών διαλυτικών τάσεων πού τήν χαρακτήριζαν καί πρ ιν μετα-

βεί στήν Προεδρία ό Καραμανλής.

ΥΒΕΡΝΗΣΗ θερινών διακοπών», είχε χαρακτηρί·

εικόνα πού παρουσιάζει ή «Νέα Δημοκρατία», τόσο 
σάν κόμμα, όσο κα ί σάν κυβερνητικό σχήμα, είναι 

μιά εικόνα πού πραγματικά.., θυμ ίζει τό σκηνικό τής εκπομπής «Τά 
τετράγω να  τών αστέρων»!...

•  Κάθε ύπουργός, στό φρούριό του, «άποφασίζει καί διατάσσει» 
ό,τι νομίζει, χω ρ ίς  καμιά προηγούμενη συνεννόηση μέ τούς συναρ- 
μόδιους συναδέλφους του.

•  Κάθε στέλεχος τής παράταξης πα ίζει τό δικά του παιχνίδι, μέ 
στόχο τή διεύρυνση τής επιρροής του, ή τήν έγγρα φ ή κάποιας υπο
θήκης, γ ιά  τό μέλλον, στις συνειδήσεις τών ψηφοφόρων.

•  Ό  ίδιος ό πρω θυπουργός-άρχηγός τής Ν.Δ. κρατάει γ ιά  τόν έ- 
αυτό του τό ρόλο τού «πανεπόπτη» καί «πυροσβέστη» τών άντιδικιών.

•  Ό  άντιπρόεδρος τής κυβερνήσεως — λένε πολλοί — έχει άναλά- 
6ει μ ιά  καί μόνη άρμοδιότητα: τ ις  άκροάσεις καί τή διεκπεραίω
ση τών ρουσφετιών τών βουλευτών — χω ρίς νά δείχνει καμ ιά  ιδ ια ί
τερη διάθεση συνεργασίας μέ τόν κ. Γ. Ράλλη...

« 'Α ν πάμε έτσι, όπως σήμερα, σέ λ ίγο  όλοι θά σηκώσουν κεφά
λι κάί θά σαπίσουμε», λένε αύτο ί πού φοβούνται πώς ό κ. Γ. Ράλ
λης δέν έχει άκόμη καταφέρει νά έπιβληθεί στά στελέχη τού κόμμα
τος καί τής κυβερνήσεώς του — όσο θάπρεπε...

« Ά ς  θά βγάλουμε πέρα ώ ς τ ις  έκλογές, χω ρίς προβλήματα με
ταξύ μας καί μετά βλέπουμε» — φαίνεται νά είναι ή άποψη τού πρω
θυπουργού.

•  Από τήν «άλλη πλευρά τού λόφου», στό χώρο τής Αντιπολί
τευσης- συνεχίζεται άσίγαστη ή δ ιαμάχη γ ιά  τόν «φορέα τής αλλα
γής» μεταξύ ΠΑΣΟΚ — ΚΚΕ, ά λ λά  καί τά διασταυρούμενα πυρά 
τών μικρότερων κομμάτων κα ί ομάδων, γύρω  άπό τό πώς θά ήταν 
προτιμότερο νά μεθοδευθεί ό ά γώ ν α ς γ ιά  τήν άφαίρεση τής έξου- 
σ ίας άπό τή Δεξιά...

Τά «σενάρια» πού διατυπώνονται — καί διακηρύσσονται — μέχρι 
σήμερα, τρ ία  χρόνια μετά τ ις  τελευτα ίες έκλογές, δέν έχουν ου
σιαστικά διαφοροποιηθεί, ένώ έλάχισ τα  περιθώρια άπομένουν πιά, 
ώστε νά μπορεί κανείς νά προβλέψει κάποια πρόοδο πρός τήν κατεύ
θυνση τής συμπαράταξης τών δυνάμεων τού προοδευτικού χώρου...

•  Οί άναλύσεις πού άκολουθούν, άποπειρώνται νά περιγράφουν 
τήν εικόνα τού «πολιτικού τοπίου», μετά τ ις  θερινές διακοπές, τή διά
ταξη καί τ ις  δ ιεργασ ίες πού συντελούνται στούς κόλπους τών πολιτι
κών δυνάμεων τής χώρας, έν όψει τού τελευταίου ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚ
ΛΟΓΩΝ χειμώνα...

Αυτή ή κυβέρνηοη 
δέν λειτουργεί...

...κα ί π ώ ς  ά ρ α γ ε  δά π ε ρ ίμ ε ν ε  κ α ν ε ίς  ν 'α π ο δ ώ σ ε ι;

Η ΡΗΣΗ ότι τό πρώτο πρό
βλημα τής Κυβέρνησης Ράλ
λη είναι ό Ιδιος ό εαυτός 
της, έπιβεβαιώθηκε τόν τε
λευταίο καιρό. Ό χ ι  μόνο 
μέ τή δημόσια άντιπαράθε- 
ση 'Αβέρωφ —  Μητσοτάκη 

(στήν όποια οί «μπηχτές» εναλλάσ
σονταν μέ φιλοφρονήσεις γ ιά  τά εύ
γε νή κίνητρα, πού άναγνώριζε ό ένας 
στόν_άλλο), άλλά και μέ τις πρωτο
βουλίες υπουργών, πού δημιουργούν 
τήν έντύπωση «καπετανάτων».

Ό  φιλοκυβερνητικός Τθιτος σέ συ
χνά τον σχόλια, υποστηρίζει άτι οί 
διαφορές άπόψεων, πού υπάρχουν καί 
ίκφράζονται, σημαίνουν δημοκρατικές 
άντιγνωμίες, έσωκομματική -πολυφω
νία καί ευρωπαϊκή πολιτική άγωγή.

Αναμφισβήτητα βοο ύπερβολή εί
ναι τά νά παρουσιάζεται κάθε έκφρα
ση γνώμης καί υπουργική διαφωνία 
ώς διασπαστική διάθεση, άλλο τόσο 
8έν είναι παρά ύπεραπλοΰστευση οί 
διαβεβαιώσεις περί «πλουραλισμού α
πόψεων»

Τό πρόβλημα δέν είναι δη  οί ύ- 
πονργοί διαφωνούν μεταξύ τους, άλ
λά ότι άρνούνται νά συζητήσουν τις 
διαγώνιες τους καί τις μαθαίνουν ο!

—  Τού --■■■■

MIX. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
■¡Η Η ΒΗ Η Μ Μ Η ΒΗ Κ & Μ Η Μ Τ

συνάδελφοί τους άπό τις εφημερίδες 
Γ ιό παράδειγμα:

—  Ό  υπουργός Συγκοινωνιών κ. 
.Ταναγ ιωτόπουλος ανακοινώνει τήν 
καθιέρωση τής πετρελαιοκίνησης σέ 
όλα τά αυτοκίνητα άπό τις άρχές ’Ο
κτωβρίου. 'Αλλοι άρμοδιότεροι συνά
δελφοί του άνακοινώνουν ότι ή πετρε
λαιοκίνηση θά «¡ναι «πορισμένης 
ίκτασης.

—  Ό  υπουργός Γεωργίας κ. Κα- 
νελλόπουλος καλεί τούς έμπορικούς 
άκολούθους ξένων χωρών καί συμφω
νεί μαζί τους τήν άνταλλαγή ποσοτή 
των μαλακού σιταριού μέ γεωργικά 
μηχανήματα κ.λπ. Τήν επομένη ό υ
πουργός Εμπορίου κ. Δήμας δηλώ
νει ότι όχι μόνο δέν υπάρχουν δια
θέσιμες ποσότητες άπό τό σιτάρι αυ
τής τής κατηγορίας, άλλά καί έχουν 
πουληθεί οέ καλές τιμές καί μέ συ
νάλλαγμα.

—  Δύο κυβερνητικά στελέχη άπό
τά τέσσερα, πού υπήρχαν καί υπάρ
χουν στό Υπουργείο Συντονισμού, 
καί συγκεκριμένα οί κ.κ. Κοντογεώρ- 
Υης καί Παλαιοκρασσάς, άρνούντα- 
νά σνγκατατεθούν σέ διατάξεις, πού 
έχουν μπει άπό άλλους συναδέλφους 
τους έτσιθελικά σέ νομοσχέδια τής 
άρμοθιότητάς τους καί δηλώνουν στή 
Βουλή ότι διαφωνούν σχετικά.

—  Ό  υπουργός ’Εσωτερικών κ 
Χρ; Στράτος, δέν κρύβει δημόσια ό
τι επιδιώκει τήν ανανέωση τού σώμα
τος τών «έπί θητεία» νομαρχών (ά
σχετα άπό κριτήρια καί κίνητρα) καί 
τήν εισαγωγή τού θεσμού τών μετα
κλητών νομαρχών. Χωρίς συνεννόηση, 
προσκομίζει έτοιμες τις άποφάσεις

του στήν Κυβερνητική έπιτροπή, πού 
αϊφνιδιάζουν τά περισσότερα άπό τά 
μέλη της. Τελικά ό κ. Στράτος παίρ
νει πίσω τις υπογραφές του καί έπα- 
ναδιορίζει όλους τούς νομάρχες. ’Α
κόμα καί κείνους πού είχαν κριθεί ε- 
λάχιστα ικανοί άπό τό Συμβούλιο 
Κρίσεως.

Τά παραδείγματα δέν έξαντλούνται 
εδώ. Ήδη, άπό τις 18 'Ιουνίου ό αρ
μόδιος ύπουργός Προεδρίας κ. Κ. 
Σ τεφανόττουλος είχε παραδεχτεί στή 
Βουλή ότι πολλά άπό τά νομοσχέδιο 
υπουργών τής Κυβέρνησης ψηφίζονται 
μέ ατελή καί αόριστη διατύπωση δη
λαδή δέν είναι γνωστές σέ άλλους 
αρμόδιους ύπουργούς οί επιπτώσεις 
τους.

Φυσικά, οπτό ειρωνική σκοπιά μπο 
ρεί νά πει κανείς ότι ή κυβέρνηση 
τού κ. Γ. Ράλλη δέν θά μπορούσε νά 
είναι διαφορετική στόν τομέα αύτό, 
άπό έκείνη τής όποιας δηλώνει ότι ά- 
ποτελεί συνέχεια. ’Ωστόσο, οί διαφο
ροποιήσεις στά αίτιο είναι σημαντι
κές.

Αναπαραγωγή

έτσιθελισμού

Οί τάσεις τών «καπετανάτων» μέ
σα στήν κυβέρνηση τής ΝΔ, ώς τά μέ
σα τού περασμένου Μαΐου, οί δημό
σιες αντιδικίες καί οί άλληλοαιφνιδι- 
ασμοί στή λήψη όποψάσεων, οφείλον
ταν κυρίως στό μεταβατικό χαρακτή
ρα τής κυβέρνησης εκείνης, λόγω τής 
κ. Κ. Καραμανλή. Τά φαινόμενα αύτό 
υπολογιζόμενης προεδροποίησης τού 
πολλαπλασίαζε τό γεγονός τής ένδο- 
κομματικής διαμάχης γύρω άπό τήν 
διαδοχή στήν Πρωθυπουργία καί στήν 
Αρχηγία τού Κόμματος, στις θεμιτές 

ή υπερφίαλες φιλοδοξίες ορισμένων υ
πουργών, πού περίμεναν χαιρέκακο 
τόν κατοποντισμο τών άλλων.

Ενα τρίτο στοιχείο τής διαλυτικής 
έκείιτ)ζ εικόνας, ήταν ή έλλειψη συνερ
γασίας καί γ ιά  τόν λόγο ότι κάθε υ
πουργός είχε σάν κριτήριο τής «δρα
στηριότητας» του, μέ πόση εύμένεια 
θά έβλεπε ή θά έπιθυμούσε ό τότε 
Πρωθυπουργός κόποια έξαγγελία του. 
«Δέν πάνε νά λένε οί άλλοι, έγώ έχω 
τήν κάλυψή μου», ήταν ή συνηθισμένη 
απάντηση σχετικό, που υποδήλωνε 
μιά καριερίστικη πολιτική νοοτροπία

ορισμένων, μέ βάση έκείνο τόν πατερ 
ναλισμό τής κυβερνητικής δραστηριό
τητας.

Τότε πώς ή Κυβέρνηση Ράλλη ά- 
νοπαράγει τά ίδια φαινόμενα «έτσιθε 
λιομού» τών υπουργών της;

Πρώτα - πρώτα ή Κιβέρνηση αύτή 
είναι προϊόν συμβιβασμού, μετά τό 
περίπου Ισοδύναμο άποτέλεσμα τής 
ψηφοφορίας στήν Κοινοβουλευτική 'Ο 
μάδα, ττού σήμερα θεωρείται ότι έχει 
αίοθητά μεταβληθεί. Τόσο, ώστε πολ
λοί νά είσηγούνται στόν κ. Ράλλη τήν 
ιδέα ένδς κυβερνητικού ανασχηματι
σμού. ' Οσο, όμως, ό κ. Ράλλης δέν 
κρίνει σκόπιμη μιά τέτοια ότπόφαση, 
δέν παύει νά συμβαίνει μέσα στήν 
Κυβέρνηση βρισμένοι «άκραιφνείς ραλ 
λικοί» νά μή μπορούν νά συμβιβα
στούν μέ την ιδέα τής συνύπαρξης 
πρός ύπουργούς καί ύφυπουργούς, 
πού ύπονομεύουν τήν Κυβέρνηση, 
τούς σχεδιασμούς καί τό μέλλον της.

Αν, όμως, ό κ. Γ. Ρόιλλης φαίνεται 
άποφασισμένος νά συμβιώσει μέ τήν 
Κυβέρνηση «συμβιβασμού» πού αναγ
κάστηκε νά σχηματίσει πριν άπό 
τέσσερις μήνες, ή τακτική τού (πρός 
τά έξω) «κλίματος ήπιότητας», δέν 
ενθουσιάζει ορισμένους «άκραιφνείς 
ραλλικούς» υπουργούς, όταν έφαρμό- 
ζεται στό σύνολο τής κυβέρνησης.

«Δέ Φοβούνται τόν Πρωθυπουργό 
ορισμένοι άπό αυτούς* διαβεβαιώ- 
νουν οί θιασώτες τής όποψης γιά  μιά 
«δυνομικότερη» κυβερνητική έποπτεία 
τ κ Ράλλη, πού σήμερα προτιμά 

λο τού «ισορροπιστή», τό «κού
κου ωυα» στά προβλήματα πού δη
μιουργούν τά «καπετανάτα». Για τί 
αύ . ..........

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι βα
θύτερη στρατηγική τού κ. Ράλλη είναι 
νά «τή βγάλουμε ώς τις έκλογές, χω
ρίς μεταξύ μας προβλήματα καί με
τά βλέπουμε». 'Αλλοι μιλάνε γιά  κίν
δυνο διασπάσεως καί περισσότερων

προστριβών, σέ μιά τακτική διαφο
ρετική άπό τή σημερινή.

Μετά τις έκλογές 
θά τά πούμε

Υπάρχουν όμως καί έκείνοι, πού 
διαβεβαιώνουν ότι ό κ. Ράλλης δέν 
έχει άκόμσ «πλήρη συναίσθηση τής 
δύναμης πού τού δίνει ή θέση του καί 
ή άναμφίσβήτητη καθιέρωσή του μέ
σα στή» Κυβέρνηση καί τό Κόμμα». 
Αύτοί είναι ανάμεσα στους περισσό
τερο απογοητευμένους.

«Μά καλά στά υπουργεία, άλλά 
νά μή μπορεί νά κάνει άλλαγές στήν 
ΕΡΤ καί τήν ΥΕΝΕΔ, πού τού άντι- 
στοστεύονται;», είναι ή άπορία τους.

Αύτοί οί τελευταίοι, πού φοβούνται 
πώς «άν πάμε έτσι, όπως σήμερα, σέ 
λίγο όλοι θά σηκώσουν κεφάλι καί 
θά σαπίσουμε» υποστηρίζουν ότι ό κ. 
Ράλλης δέ μπορεί νά επιτύχει στό ρό
λο τού «πανεπόπτη» καί «πυροσβέ
στη» τών άντιδικιών καί φιλοδοξιών 
πού έχει διαλέξει.

«’Εδώ σ’ αύτό τό ρόλο δέν πέτυχε 
ό Καραμανλής μέ τό κύρος του», ύπο- 
γραμμίζουν. Ή  τακτική αύτή βέβαια 
επιτείνει τό αίσθημα δυσφορίας γιά  
τις αποτυχημένες (έπί έτττά ή έξι χρό
νια) διοικήσεις 'Οργανισμών, 'Επιχει
ρήσεων καί Ίδρυμόπων, γιά  τά Φαι
νόμενα τής πολυθεσίας, τής γεροντο
κρατίας καί τόσα άλλα. Ένα άλλο 
συνεπόμενο φαινόμενο, είναι νά άφαι- 
οούνται συστηματικά άπό τήν κυβερ
νητική έποπτεία τομείς πολιτικής (ό
πως τό ύπουργεϊο Πολιτισμού), ένώ 
γιά τις σχετικές όποφάσεις όπως τά 
διοικητικά συμβούλια), εισπράττει τις 
άονητικές εντυπώσεις ή κυβέρνηση.

Από τήν άλλη μεριά, ένώ μέ έντο- 
λή τού κ. Ράλλη έχει σταματήσει ή 
ύπόθεση τών «ρόζ διπλωμάτων» καί 
άλλες, ό κ. Παπαδάγγονας είναι άπό 
τούς έλάχ ιστούς βουλευτές, πού άρνεί- 
ται συστηματικά κάθε έπαφή μέ τάν 
αρχηγό τής παράταξής του καί Φέρε
ται νά σχεδιάζει καί νά προπαγανδί
ζει κάθε άλλο παρά τό καλά τής κομ
ματικής συνοχής.

Ανεξάρτητα όμως άπό τις παρα
πάνω εκτιμήσεις, γεγονός παραμένει 
ότι συχνά - πυκνά ό κ. πρωθυπουργός 
υποχωρεί άπέναντι στό «δέτο» άκόμη

άρισμένων υπουργών, παρά τό γεγο
νός ότι έχει διαφορετική γνώμη. Δύο 
τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν σέ πρό
σφατες συνεργασίες του μέ τόν υπουρ
γό Συντονισμού κ. Γιάννη Μπούτο.

Έ τσι, άρχισαν οί φήμες νά γίνον
ται δημοσιεύματα καί μάλιστα μέ αι
σθητές γενικότερες έπιπτώσεις.

Σέ δημοσίευμα τών Τάιμς τής Ν. 
Ύόρκης τήν περασμένη Τετάρτη,^ μέ 
ύπογραφη τού κ. Νίκολας Γκαίητζ 
(Έλληνοαμερικανού ηπειρωτικής κα
ταγωγής) υπογραμμίζεται ότι ορισμέ
νοι πολιτικοί σύμβουλοι τού κ. 'Αβέ- 
ρωΦ τού λένε νά μήν προχωρήσει σέ 
όποιαδήποτε ένέργεια «γιατί δσο πα
ραμένει ό κ. Ράλλης στήν έξουσία, 
τόσο θά γίνει εμφανές ότι δέν είναι 
μιά άρκετά Ισχυρή προσωπικότητα».

Γ ιό όσους πιστεύουν στά ήγετικά 
προσόντα τού κ. Ράλλη καί στήν προ
οπτική ότι «μετά τις εκλογές θά τά 
πούμε», οϊ διαπιστώσεις αύτές δέν κρι 
νονται άντικειμενικές. Καί έχουν τή* 
έπιχειρηματολογία τους. Έ τσ ι σέ γε- 

,νικές γραμμές, θά πρέπει κανείς νά 
παραδεχτεί ότι ή τακτική τού «ήπιο« 
πολιτικού κλίματος», τής έντεχνης ρυ
μούλκησης πρός τά μέρος του τών πε
ρισσότερων «άντιραλλικών» καί τής α 
διαμφισβήτητης σήμερα ηγεσίας του, 
ό κ. Ράλλης έχει προσπορισθεί πολύ 
περισσότερα ώφελήματα άπ ' όσα θά 
περίμενε κανείς πριν τρεις ή τέσσερις 
μήνες. Έ νας πρόχειρος άπολογισμός 
τό άποδεικνύει. Ό λες οί διαδόσεις καί 
τά ενδεχόμενα γιά ένδοκσμματικούς 
κλυδωνισμούς μέσα στή Βουλή καί τά 
Κόμμα, γιά διασπαστικές προθέσεις 
καί γιγάντωμα τής άκροδεξιάς, γ ιά  
πλήρη αποτυχία στούς οικονομικούς 
σχεδιασμούς, γιά «θερμό αντιπολιτευ
τικό καλοκαίρι», αποδείχθηκαν του
λάχιστον άπ* β · ικό

'Επιπλέον, μέ βάση τά παραδεί
γματα τών δημόσιων διαξιφισμών &■ 
νάμεσα στήν Κυβέρνηση καί τήν 'Α
ξιωματική 'Αντιπολίτευση στις 2Λ 
'Ιουλίου καί στις άρχές Σεπτεμβρίου, 
μπορεί κανείς νά έπισηιμόονει ότι το 
ήπιο πολιτικό κλίμα (όσο κι όιν δέ* 
όποτελεί μιά επεξεργασμένη πολιτι
κή στρατηγική τού κ. Ράλλη) δέν α 
νήκει οριστικά στό παρελθόν. Καί 
πώς, άντίθετα, έξακρλουθει νά δ ιο  
κρίνει τις σχέσεις κυβερνητικής ήγβ- 
σίαο ΠΑΣΟΚ μιά άβρότητα συμπε
ριφοράς, παρά τις καταστάσεις έν
τονης διαφοροποίησης. Αύτή ή «έκε-


