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ΤΟ ΒΗΜΑ THI ΚΥΡΙΑΚΗ* 

ΒΟΥΛΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 

Η νομοθετική 
«βιομηχανία» 
δεν αποδίδει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Τ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ τού 1975, ά-
irò κανένα δέν αμφισβητεί
ται, ότι έγινε για να εκφρά

σει ένα Κόμμα κα! Ινα πρόσωπο: 
Τη «Νέα Δημοκρατία» καΐ τόν Κων 
σταντίνο Καραμανλή. Οί παλιέο. 
έτσι, προθέσεις τού τελευταίου, 
να αυξηθεί ή ισχύς τής Έκτελεστί 

Τού 

ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΥΡΑ 
κο » νοβονλευτ ι κού 

έκ-ιτροσώπου τού ΠΑ. Χ Ο.Κ. 

κής Εξουσίας καί να περιορισθούν, 
αντίστοιχα τα δικαιώματα τών Έκ 
προσώπων τού Λαού και τής Βου
λής, σφραγίστηκαν μέ% Καταστα
τικές Διατάξεις Και σ' αυτές τΐς 
Διατάζεις περιέχονται βέβαια κι 
όλες εκείνες πού επιβάλλουν τήν 
«ταχύρρυθμη Νομοθετικό - Βιομη
χανική παραγωγή» 

Όμοιες Διάταξης μέ κείνες τού 
Συντάγματος τού 19/5, τόσο γιά 

τήν υποβάθμιση τής Νομοθετικής 
Εξουσίας, άσο καΐ γιά τόν περιο
ρισμό τών λαϊκών ελευθεριών, πε
ριείχε και διαβόητη Πρόταση προς 

τή Βουλή τής 21.2.1963 «Περί α
ναθεωρήσεως τού Συντάγματος τού 
1952». Πρόταση πού εμβολίστη
κε άττό τήν αιχμή τού τότε πρώτου 
ανένδοτου αγώνα κα! βυθίστηκε. 

Μέσα όμως άπό τήν αναφορά 
αυτή, άς καταγραφεί κοΛ ιό πα-

ί&λληλο συμπέρασμα. Ή EPE τού 
963, έγινε σήμερα «Νέα Δημο

κρατία», και ό αρχηγός της κ. Κα
ραμανλής παρουσιάζεται άπό τήν 
κομματική του προπαγάνδα «Ευ
ρωπαίος». 'Αλλά άπό τά δύο βα
σικά κείμενα πού μνημονεύτηκαν -
Πρόταση τού 1963 και Σύνταγμα 
τού 1975 — προκύπτει ότι τίπο
τα δέν άλλαξε άπό τίς Ιδέες και τό 
πνεύμα τής Δεξιάς. Τίτλοι νέοι 
μπορεί νά μπήκαν, μά τό περιεχό
μενο τών πεποιθήσεων είναι τό Ι

διο, όπως στα παλιά. 'Αρκετά πα
ραστατικά, πιστεύω, χαρακτηρίζει 
τό ιδεολογικό απόθεμα τής «Νέας 
Δημοκρατίας» μιά επιγραφή που 
υπήρχε κάποτε στό Μοναστηράκι: 
«Νέον Παλαιοπωλείον» ! 

Και τό Σύνταγμα τού 1975, πα 
ρά τίς κάποιες μόνο διακοσμητικά 
ένθετες διατάξεις νέων Ιδεών, καΐ 
ή Νομοθετική, και ή 'Εκτελεστική 
Εξουσία, όπως ασκούνται άπό τήν 
Κυβέρνηση, άντιπαλαϊουν, μέσα ά
πό τίς ακάθεκτες αξιώσεις τών νέ
ων καιρών, νά αποκρύψουν τή συν
τήρηση και τόν παλαιοκομματισμό. 
Παράγεται, έτσι, ή αντιφατικότη
τα καί ή σύγχυση. Κ αϊ προκαλεί
ται, σάν αναπόφευκτη συνέπεια, 
κρίση εμπιστοσύνης, πού 6έν αφή

νει άθικτο κανένα πολιτειακό θε
σμό. 

Ή Βουλή, ό Οίκος τής Λαϊκής 
Κυριαρχίας, βρίσκεται τραυματι
σμένη. OXtc οί Συνταγματικές 
Διατάξεις, αλλά καί ό ίδιος ό Κα
νονισμός της, τήν έχουν μεταβάλ
λει σέ περιθωριακό θεσμό. Γιατί, 
rrtçHX άπό τήν εξουσία νά στηρίζει 
τήν Κυβέρνηση, άλλη ουσιαστικά 
δεν τής έχει απομείνει. Ή κατ' έ-
Ιοχή, Νομοθετική της εξουσία δέν 
υπάρχει, παρά μόνο τυπικά Ψη
φίζει, απλώς, όσους Νόμους θέλει 
η Κυβέρνηση καί όπως αύτη τους 
θέλει. Ή τελευταία, άλλωστε, έχει 
μόνη τό δικαίωμα προτάσεως Νό
μων, καί ός λέει τό Σύνταγμα «τό 
δικαίωμα προτάσεως Νόμων ανήκει 
«ίς τήν Βουλήν καί τήν Κυβέρνη-
σίν» (άρθρον 73 παραγρ. 1). 

Στή Βουλή, δέν υπάρχει ουσια
στικό δικαίωμα, όχι μόνο ψήφισης 
προτάσεων Νόμων πού^νά προέρ
χονται άπό αυτή, άλλ' ούτε καί 
εισαγωγής τους γιά συζήτηση. 
Γιατί, κάθε Πρόταση Νόμου, ή Τρο 
πολογϊα, ή Προσθήκη «δέν είσά-
γεται προς συζήτησιν έάν προέρ
χεται έκ τής Βουλής, έφ' όσον συν
επάγεται δαπάνην η έλάττωσιν ε
σόδων» σέ βάρος τού Δηυοσίου, 
'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοική
σεως, Ν Π.Δ .Δ. κλπ. (άρθρον 73 
παράγ. 3 ) . 

Και επειδή καμιά σχεδόν Τρο
πολογία καί προπαντός Πρόταση 
Νόμου, μπορεί νά υπάρξει χωρίς 
νά συνεπάγεται δαπάνη, είναι φα
νερό ότι, ή Κυβέρνηση κάνοντας 
χρήση τών παραπάνω συνταγματι
κών διατάξεων μπορεί νά απαγο
ρεύσει ! στή Βουλή καί νά συζητή
σει ακόμη οιαδήποτε Πρόταση Νό
μου. Πάρα ταύτα τό ίδιο τό Σύν
ταγμα (άρθρον 74 παράγ. 6) κα
θορίζει ότι, «άπαξ τού μηνός» συ
ζητούνται Προτάσεις Νόμων προερ
χόμενες άπό τή Βουλή 

Καί όντως, τήν τελευταία Πέμ
πτη τού κάθε μήνα συζητούνται 
Προτάσεις Νόμων βουλευτών. Συ
ζητούνται όμως «κατ* άνοχήν» καί 
κυρίως γιά νά μήν αποκαλυφθεί 
στην Κοινή Γνώμη, ή θλιβερή άλ-
ληλοδιάψευση τών Συνταγματικών 
Διατάξεων καί, προπαντός, ό εμ
παιγμός τού Συντάγματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» προς τό... 
«Κυρίαρχο Νομοθετικό Σώμα». 

Ά ν erra παραπάνω προστεθεί 
ότι, καί ή άλλη θεμελιακή αρχή, 
τού Κοινοβουλευτικού 'Ελέγχου, υ
ποβαθμίζεται μεθοδικά, όπως εί
ναι γνωστό, έτσι επιβεβαιώνεται 
ότι ή κυβέρνηση επιχειρεί νά με
ταβάλλει τή Βουλή, τό βασικό αυ
τό θεσμό τής Δημοκρατίας, σέ πβ-
ριθωριακή λειτουργία τού Πολιτεύ
ματος. 

Περιορίζει μ* αυτό τόν τρόπο 
τό Κοινοβούλιο, μόνο στην τυπική 
παραγωγή Νόμων. Ό αριθμός τώ» 
ψηφισμένων Νομοσχεδίων είναι γιά 
τήν Κυβέρνηση ό βαθμός τής Νο
μοθετικής της επιτυχίας. Ο? κάθβ 
χρόνο απολογισμοί τού Κομματι
κού Προεδρείου της, σ' αυτό τό 
σημείο, εκδηλώνουν όλον τόν κομ
πασμό τους Εκεί πού ό πολίτης 
σκέπτεται μελαγχολικά γιά τήν 
ποιότητα του Νομοθετικού Έργου, 
ή Κυβέρνηση επαίρεται γιά τήν πο
σότητα του? Επιχειρηματική βιο
μηχανική αντίληψη, στην όποια α
ϊτό μακριά σχέση έχει εθιστεί ή 
Δεξιά, αφού την εκφράζει άλλωστε, 
πάντοτε καί σέ κάθε εκδήλωση η 
πράξη τής πολιτικής της. 

Και αυτό οφείλεται βέβαια στό 
γεγονός ότι ή Νομοθετική της πα
ραγωγή είναι τόσο απρογραμμά
τιστη περιστασιακή καί ασυντόνι
στη ώστε έχει ανάγκη νά εκδίδει 
κάθε μέρα Νόμους, γιά νά τήν ι
σορρόπηση Μερικών μόνο στοι
χείων ή υπόμνηση, καί η παράθεση 
κάποιων αριθμών, αποδεικνύουν 
τήν παραιατθητική υπερβολή γιά 
Νομοθέτηση, πού έχει καταλάβει 
τή σημερινή Κυβέρνηση: 

1. Ι έ καμιά γ&οα Κοινοβουλευ
τικής Δημοκρατίας, δέν λειτουργεί 
ή Βουλή 12 μήνες, άπωι: συμβαί
νει στή χώρα μας. Στή Γαλλία 
(καί τή μνημονεύω Ιδιαίτερα, για
τί άπό τό Σύνταγμα τής Πέμπτης 
της Δημοκρατίας, πήρε πρότυπο 
τό Σύνταγμα τό δικό μας) οί βυό 
μέσα σέ κάθε χρόνο Σύνοδο! της. 
διαρκούν βΟ μέρες ή Πρώτη, ένώ ή 

δεύτερη βίν μπορεί νά υπερβεί τΙς 
90 μέρες. \(α\ άς σημειωθεί ότι 
άπό τίς 80 μέρες^τής Πρώτης Συνό 
δου οί 6 0 διατίθενται γιά τή συ
ζήτηση τού ετήσιου Προϋπολογι
σμού. 

2. Σέ καμιά Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία δέν λειτουργεί κομ
μένη στά δύο Α Βουλή (όπως τις 
χειμερινές Συνόδους σέ μας) ή 
μέ τό ένα τρίτο τών μελών της^ (ό
πως στά βικά μας θερινά Τμή
ματα). 

Τό επιχείρημα ότι τό Σύνταγμα 
τού 1952 είχε καθιερώσει τή Νο
μοθετική 'Επιτροπή τού άρθρου 35, 
είναι αντίληψη «ρετρό» Ή πολυ
πλοκότητα τών σημερινών Νομοθε
τικών μέτρων καί τό αναγκαίο τε
χνοκρατικό τους, στις περισσότε
ρες ψορές. περιεχόμενο, δέν αντέχει 
στη διατήρηση τού είδους αυτού, 
τής «έπί τροχάδην» Νομοθετικής 
'Μτουργίας. *Αν συγκρίνει κανείς 
ένα άρτιο — άν βέβαια υπάρχει 
— σημερινό Νομοσχέδιο, μέ κείνα 
τής εποχής τού 1950 ή 1960, θά 
πεισθεί ότι παραβάλλει μαθητική 
έκθεση καί διατριβή «έπί διδα
κτορία». 

3. Σέ καμιά Κοινοβουλευτική 
Δημοκρατία (ούτε στή δική μας 
Νομοθετική ιστορία) δέν ύπάονει 
ό καταπληκτικός αριθμός τών 752 
Νόμων που ψηφίστηκαν στην πρώ
τη μετά τήν μεταπολίτευση περίο
δο, πού κράτησε λιγότερο άπό 3 
χρόνια. Καί ας σημειωθεί ότι σττ}ν 
ίδια περίοδο ψηφίστηκε^ καί τό Συν 
τάγμα τού 19/5, πού ή ψήφιση 
του εντατικά απασχόλησε τήν Ε' 
"Αναθεωρητική Βουλή πέντε ολό
κληρους μήνες. Ά ν καί οί 5 αυτοί 
μήνες δίνονταν γιά Νομοθετική ερ
γασία, τότε οί Νόμοι τής Α' πε
ριόδου θά έφθαναν τόν στρογγυλό 

αριθμό τών 1 000. Σέ συγκριτική 
ανάλυση τού αριθμού ήμερων Νο
μοθετικής εργασίας μέ τόν τελευ
ταίο αριθμό τής χιλιάδας, προκύ
πτει ότι σέ κάθε ήμερα Νομοθε
τικής εργασίας ψηφίζονταν 21*4 πε
ρίπου Νομοσχέδια. Αυτό τό θλι
βερό Νομοθετικό ρεκόρ δέν τό ζη
λεύει καμιά Δημοκρατική χώρα. 
Καί φυσικά ύστερα άπό την παρα
πάνω ανάλυση τό απορρίπτει καί 
ό 'Ελληνικός Λαός. Γιατί καταλα
βαίνει, καί άπό την πλευρά αυτή, 
μέ ποια σύγχυση καί ασυναρτησία 
Κυβερνάει καί Νομοθετεί ή «Νέα 
Δημοκρατία». 

Γιά νά προληφθεί ή σκέψη ή ή 
προβολή κάποιας ένστασης ότι, το 
τεράστιο αυτό Νομοθετικό έργο υ
πήρξε αναγκαίο, γιά νά αντικατα
σταθεί ή δικτατορική βήθεν Νομο
θεσία πρέπει νά διευκρινισθεί ότι 
ή τελευταία κατά τό μέγιστο της 
μέρος μένει σχεδόν ανέπαφη. "Υ
ποσχέθηκε, βέβαια, ή Κυβέρνηση 
ότι τά 2.500 περίπου Νομοθετή
ματα της — όπου δέν είχαν δη
μιουργήσει Ισχυρά πλέγματα δι
καίου — θά τά ξεκαθάριζε. "Απέ
φυγε παρά ταύτα σύτο τό έργο. 
Καί όχι γιατί ήταν δύσκολο, άλλα 
γιατί τό πνεύμα τής δικτατορικής 
Νομοθεσίας ταιριάζει σέ πολλά 
σημεία προς τήν πολιτική τής ση
μερινής Κυβέρνησης. Διατηρεί, έ
τσι, ένα κληρονομημένο Νομοθετι
κό οπλοστάσιο του όποιου ή α
πόκτηση σήμερα θά συναντούσε 
τεράστιες δυσκολίες καί θά είχε, 
έπί πλέον, ένα πολύ μεγάλο πολι
τικό κόστος. 

Ό απίστευτος όπως προεκτέθη-
κε Νομοθετικός καλπασμός καί ή 
βιομηχανοποίηση τών Νομών, ανα
κόπηκε άπό τήν επόμενη κιόλας 
ήμερα πρύ τό ΠΑΣ OK έγινε 'Α
ξιωματική 'Αντιπολίτευση. Μέχρι 

σήμερα, ενάμιση δηλαδή περίπου 
χρόνο άπό τίς εκλογές τού Νοέμ
βρη τού 1977, ή Κυβέρνηση ψή
φισε μόνο 174 Νομοσχέδια. 

Καί άς σημειωθεί ότι, άπό τόν 
"Οκτώβριο του 1978 ή Κυβέρνηση, 
γιά πρώτη ψορά άπό τής αρχής 
τής Συνόδου, επέβαλε τή λειτουρ

γία τών δύο Τμημάτων. Άλλοτε, 
τά Τμήματα λειτουργούσαν μόνο 
δύο έω$ τρεις μήνες πρό τής λή
ξης κάθε Συνόδου! Ενώ γιά τή 
Σύνοδο αυτή θά λειτουργήσουν 9 
μήνες. Στό μέτρο αυτό, της άμε
σης καί σ" όλο τό χρόνο λειτουργί
ας καί τών δύο Τμημάτων κατέφυ
γε ή Κυβέρνηση, γιατί έγνώριζε 
καί έπείσθη ότι τό ΠΑΣ Ο Κ θά 
αναστείλει τήν απαράδεκτη βιομη
χανία Νομοθετημάτων. 

Τό χαριτωμένο όμως τών κακών 
καί έδω, όπως σέ κάθε της μέτρο, 
υπολογισμών τής Κυβέρνησης εί
ναι ότι, τά δύο Τμήματα τής α
πέδωσαν λιγότερο ά π ό,τι άν δέν 
χώριζε τή Βουλή καί τήν άφηνε νά 
λειτουργεί έν «'Ολομέλεια». Καί ή 
αριθμητική απόδειξη αναλύεται πα
ρακάτω. 

Ή κυβέρνηση κάτω από τήν αταλάντευτη 
καί σταθερή στάση του ΠΑ. ΣΟ. Κ. 
έχει περιέλθει σέ αμηχανία. Κατα
φεύγει έτσι, άλλοτε σέ τεχνάσματα, 
άλλοτε σέ απειλές. Ή πιο πρόσφατη 
απειλή ήταν ότι θά εφαρμόσει μία 
διάταξη τού Συντάγματος πού επι
τρέπει ψήφιση νομοσχεδίων μόνο μέσα 
σέ 6 ώρες καί μέ συμμετοχή στή συ
ζήτηση μόνο αρχηγών τών κομμάτων ! 

Πέρισυ, έπί 6 περίπου μήνες λει
τούργησε ή Κυβέρνηση τήν "Ολο
μέλεια τού Σώματος. Η άγρυπνη 
Αντιπολίτευση τού ΠΑΣ Ο Κ βέν 

τής επέτρεψε υφαρπαγής τής από
φασης, γιά τή λειτουργία Τμημά
των. Φέτος, βέβαια, πήρε τή σχε
τική απόφαση μέ την απαιτούμενη 
πλειοψηφία τών 151 ψήφων αλλά 
παρά την προσθήκη στό μεταξύ 
τών «διευρυνσιών» άγγιξε τον κίν
δυνο νά υποστεί μιά δεινή πολιτι
κή ήττα. 

Πέρυσι ψηφίστηκαν 48 Νομο
σχέδια, ένώ ψέτος μέ τά δύο Τμή-
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ματα καί σέ 6, επίσης, μήνες λει
τουργίας τους, μέχρι τώρα, ψηφί
στηκαν 38. Παράλληλα βέβαια λει
τούργησε καί ή 'Ολομέλεια, πού 
ψήφισε 57 Νομοσχέδια, αλλά πε
ρισσότερα άπό 37 αφορούσαν υπο
γραμμένες συνήθεις διακυβερνητι
κές συμβάσεις που ή επικύρωση 
τους άπό τή Βουλή, γίνεται τυπικά 
κα? χωρίς συζήτηση. 

Ά π ό τά παραπάνω προκύπτει 
άτι ή Κυβέρνηση, παρά τή διαί
ρεση τής Βουλής σέ Τμήματα πού 
τόσο υποβαθμίζει τό ρολό τού Κοι
νοβουλίου, δεν πέτυχε τήν ποσοτι
κή Νομοθετική απόδοση πού προ-
ίραμμάτισε. Γιατί, φέτος τό ΠΑ. 

O.K. τήν έκανε νά συνειδητοποιή
σει ότι στά Σύνταγμα της έχει κά
νει ένα χοντρό λάθος: Ένώ, δηλα
δή, γιά μιά απόφαση ή ψήφιση Νο
μοσχεδίου στην 'Ολομέλεια απαι
τείται τό VA τού όλου αριθμού τών 
Βουλευτών, στά Τμήματα, τών 150 
Βουλευτών τό καθένα, απαιτούνται 
τά 2)5, πού σημαίνει 75 καί 60 
αντίστοιχα Βουλευτές. 

Καί όταν στό λάθος αυτό προσ
θέσει κανείς τή γνωστή Κομματι
κή απροθυμία που επικρατεί στους 
κόλπους της «Νέας Δημοκρατίας», 
από διάφορους λόγους, αντιλαμβά
νεται άτι όσες Φορές τό ΠΑΣ Ο Κ 
προκαλεί ψηφοφορίες, είναι ευκο
λότερο μέ τά «προσκλητήρια» καί 
τόν Κομματικό «συναγερμό» νά 
συγκεντρωθούν άπό τους 178 Βου
λευτές τής «Νέα e Δημοκρατίας» οί 
75, παρά οί 60 στους 79, πού 
συμμετέχουν σέ καθένα από τά δυό 
Τμήματα. 

Ή Κυβέρνηση, κάτω άπό τήν α
ταλάντευτη καί σταθερή αυτή στά
ση τού ΠΑΣ OK, έχει περιέλθει σέ 
αμηχανία. Βλέπει ότι ή Νομοθε
τική της βιομηχανία δέν αποδί
δει. Καταφεύγει, έτσι, άλλοτε σέ 
τεχνάσματα καί άλλοτε σέ απειλές. 
Ή πιό συγκεκριμένη άπό τις πρόσ 
φατες απειλές ήταν ότι, προτίθε
ται — διαμήνυσε στό ΠΑΣ OK — 
νά εφαρμόσει τήν πρωτοφανή διά
ταξη, τού άρθρου 76 παράγ. 4 
του Συντάγματος, πού σέ συνδυα
σμό μέ τό άρθρο 81 παράγ. 1 τού 
Κανονισμού τής Βουλής, ορίζει TIJJV 
ψήφιση τών Νομοσχεδίων σέ 6 ώ
ρες. Το πλέον καταπληκτικό αυτής 
*ήό Διάταξης βρίσκεται στό ότι 
στά κατεπείγοντα Νομοσχέδια ομι
λούν μόνον οί 'Υπουργοί, οί "Αρ
χηγοί τών Κομμάτων — καί αυτοί 
με χρόνο περιορισμένο —ι "υαί μό

νο οί Εισηγητές ή οί Ειδικοί Α-
γορητές των αναγνωρισμένων Κομ
μάτων. Σέ όλους τους λοιπούς 
Βουλευτές ό λόγος... απαγορεύε
ται ! ! 

Τέτοια Διάταξη απάντησε πρός 
τήν Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣ OK "Ανδρέας Παπανδρέου, θά 
σημαίνει άπρ ' 
ουσιαστική 
οίας μέσα 
Κυριαρχίας. 
6έν θά τήν επιτρέψει. Θά μεταφέρει 
τόν αγώνα του έξω άπό τήν Βουλή 
καί μαζί μέ τόν Δημοκρατικό Λσο 

θά απαντήσει : Ό χ ι άλλη συρρί
κνωση τής Δημοκρατίας. 

Ή αποφασιστική αυτή στάση 
τού 'Αρχηγού τής 'Αξιωματικής 
'Αντιπολίτευσης φαίνεται έκανε 
τήν Κυβέρνηση νά αναλογισθεί τις 
βαριές ευθύνες της. 'Εγκατάλειψε 
τήν απειλή της. Σκέφθηκε ίσως, 
ότι, όσο παραβιάζεται στην κορυ
φή καί ή λίγη Δημοκρατία πού έ
μεινε στον ιάπο, γιγαντώνεται ή 
Λαϊκό Βάση. Γιγαντώνεται, δηλα
δή, τό ΠΑΣ OK. Έτσι ή απειλή 
γυρίζει σέ εκείνους πού τήν εκτό
ξευσαν. Γίνεται προσοχή. Καί ε
ξημερώνεται σέ σύνεση! 

'Αθήνα 19 'Απριλίου 1979 

Στρατός, πολιτική 
καί κυβερνητική 
προπαγάνδα 
Ο Σ TP ΑΤΟ Σ δέν είναι παρά δ 

ένοπλος λαός καί σάν τέτοι
ος θά πρέπει νά πάσχει ή νά 

χαίρεται όταν πάσχει ή χαίρεται ό 
λαός. 

Ό στρατιωτικός, όπως κι 6 Ι
διώτης είναι υπεύθυνος πολίτης τής 
χώρας καί οφείλει νά ασκεί τό πο
λιτικό του δικαίωμα. Τούτο σημαί
νει, ότι πρέπει νά ενημερώνεται έ
πί τών πολιτικών εξελίξεων ελεύθε
ρα καί κατά τήν κρίσιν του, άπό 
κάθε πηγή κρίσεως και ενημέρωσε 
ως γιά νά σχηματίζει τή δικιά του 
πολιτική γνώμη, την όποια όμως 
εκδηλώνει μόνο μέ τήν άσκηση του 
εκλογικού του δικαιώματος κατά 
τις βουλευτικές ή δημοτικές εκλο
γές, δημοψηφίσματα κλπ. Η πο
λιτική εξουσία πρέπει νά παρέχει 
τ* δυνατότητα στους ένοπλους γιά 
τΑ διαμόρφωση ελεύθερης πολιτι
κής γνώμης μέσα άπό πολύπλευρες 
• ατευθύνσεις πού επιτρέπει ή δη
μοκρατική μας πολιτεία. "Η δια
φώτιση άπό μιά μόνο κατεύθυνση, 
CV προκειμένω τήν Κυβερνητική, α
ποτελεί νόθευση τού δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος. Γιατί τότε ή 

παιγνίδι μέ «όλη τήν τράπουλα» 
στά χέρια τής Κυβερνήσεως. 

Ή Δημοκρατία, όσο κι αναι
μική, επιβάλλει ίσους όρους δια-
ψωτίσεως καί προπαγάνδας, Κυ
βερνήσεως κι Αντιπολιτεύσεως. 
'Αν λειτουργούσε σωστά, άν γι
νόταν ό,τι γίνεται στά κράτη πού 

Too 
«i—Hir*o t é . 

ΔΗΜ.Χ0ΝΔΡ0Κ0ΥΚΗ 
•«Acvwö n» ΠΑΣΟΚ 

ή ίδια ή Κυβέρνηση παραδέχεται 
ότι ανήκουμε, τότε τά στελέχη, οί 
υπαξιωματικοί, οί οπλίτες σ ώ
ρες ανάπαυσης, θά έπαιρναν άπό 
τις λέσχες τους όποια εφημερίδα ή
θελαν, έψ όσον κυκλοφορεί επίση
μα. 'Αντί αυτού τού σερβίρεται τό 
«Ήμερήσιον Δελτίον 'Ενημερώσε
ως» τής Γενικής Γραμματείας Τύ-
τσυ της Κυβερνήσεως! Καί πέραν 

£>>έπ4.κ; κώζ κ>ατβίνουν 
««ι οι ορίζοντες 6ον, 
ha&ì μ ο υ ; ! 

διαφώτιση καταντά μονόπλευρη 
«προπαγάνδα κα! ό ένοτελος χάρος 
μεταβάλλεται σέ στεγανό ίδιοχρή-

σεως... 
Στον τόπο μας έχει κακομάθει 

μιά παράταξη — ή δεξιά — νά 
θεωρεί σάν δικό της τόν ένοπλο χώ
ρο, καί νά θεωρεί αυτονόητο τό δι
καίωμα τού μοναδικού καί αποκλει
στικού προστάτη. Διατυμπανίζεται 
άπό τους αρμόδιους πολιτικούς φο
ρείς τής Κυβερνήσεως, ότι «δεν ε
πιτρέπεται ή πολιτική στό στρά
τευμα». Ό μ ω ς άπ τή/ άλλη πλευ
ρά βγάζει τά ημερήσια πολιτικά 
προπαγανδιστικά δελτία «πολιτι
κής ενημερώσεως» έπί τής κυβερ
νητικές δράσεως. Τήν άπολιτικότη^ 
τα του Στρατού τήν εννοεί μόνο σ* 
ό,τι σχετίζεται μέ τσύς πολιτικούς 
αντιπάλους τής Κυβερνήσεως. Παί
ζεται έτσι παιγνίδι όχι απλώς μέ 
«σημαδεμένη τράπουλα», άλλα 

Τού Β α γ γ έ λ η Παυλίδη 

tofeou ό πολιτικός προϊστάμενος 
Μ Η Κ π λ ω ν Δυνάμεων, πού υπο
τίθεται ότι ενσαρκώνει τη λαϊκή 
κυριαρχία στό στράτευμα, ξυψουλ-
κει σέ άρθρο του κατά τής αξιω
ματικής αντιπολιτεύσεως, ψθεγ-
γόμενος, πώς «ό δρόμος της είναι 
κλειστός προς τήν εξουσία». Ά ν 
αυτό δέν είναι αντιδημοκρατική δι
δαχή πρός^τούς | Ελληνες καί ιδι
αίτερα στους «ύπ' αυτόν» ένοπλους 
πολίτες, τότε τί άλλο είναι; Γιατί 
τάχα νά μήν βρεθούν πρόθυμοι μέ
σα στό στράτευμα γιά νά κάνουν 
ομιλίες και διακηρύξεις ανάλογες 
μέ τό νόημα τού πολιτικού τους 
Προϊσταμένου. Δόξα τώ θεώ υ
πάρχουν αρκετοί χουντοβασιλικοί. 
Ποιος θά τους ελέγξει γιά τήν μ ή 
τήρηση τού Κανονισμού, πού απα
γορεύει «εκδήλωση δημοσία, προ
φορικώς ή εγγράφως πολιτικών αν
τιλήψεων ή κρίσεων ή προπαγάν

δας υπέρ «νάς πολιτικού κόμμα
τος»; 

Ποιος θά τολμήσει νάρθει σ" αν
τίθεση μ' ό,τι ό πολιτικός προϊ
στάμενος δημοσία κι ενυπογράφως 
διεκήρυξε α έμμεση έστω παρό
τρυνση; 

Δέν αμφισβητεί κανείς τό δι
καίωμα νά κρίνει καί νά σχολιά
σει σάν απλός Έλληνας ό κ. 
>ΕΘΑ τίς θέσεις ενός κόμματος, 
άλλα είναι ανεπίτρεπτο νά ψθέγ-
γεται σάν «κλειστό τό δρόμο πρός 
τήν εξουσία» γιά τήν αξιωματική 
αντιπολίτευση. 

'Υπάρχουν λογιών, λογιών προ
παγάνδες καί παροτρύνσεις μέσα 
στον ευπαθή χώρο τών ενόπλων δυ
νάμεων, που οφείλουν ύπακοήν 
στον εκάστοτε νόμιμο πολιτικό 
προϊστάμενο τους, πού φυσικά δέ 
μπορούσε ευθέως νά παροτρύνει. 

Αησμρνείται όμως ότι: 
α. — Τό σώμα των Ελλήνων α

ξιωματικών είναι υπερήφανο στην 
πλειονότητα του καί δέν εννοεί να 
υπηρετήσει κανένα κόμμα έξω άπό 
εκείνο πού θά επιλέξει ή λαϊκή 
δέν είναι, πιστεύω, διατεθειμένο ν« 
πλειοψηφία. Έχ«ι πικρής πείρα προ 
παγανδων καί παροτρύνσεων καί 
ξεφύγει άπό τήν αυστηρή πολιτι
κή ουδετεροποίηση. 

Β. — Οί πολιτικές καί κοινωνι
κές συνθήκες βέν είναι ίδιες μέ ε
κείνες τής προαπριλιανής καταστά
σεως. Ό λαός διαθέτει πείρα, καί 
τά στελέχη πρόσφατη εμπειρία ά
πό τήν απριλιανή δικτατορία. 

Ή Κυβέρνηση τής «Νέας Δη
μοκρατίας» δέν έχει απαλλαγεί ώς 
Φαίνεται από τά παλιά της βιώ
ματα. Δέν μπορεί νά αφήσει ουδε
τεροποιημένο τόν ένοπλο χώρο. 
Προσπαθεί νά τόν στεγανοποιήσει 
γιά νά περνά άπ' έκεϊ ό,τι κόμμα 
τικά τήν συμφέρει. Άλλοτε uè 
βίες καί νοθείες μορφής 1961, άλ
λοτε μέ τή μέθοδο των ασκήσεων 
τύπου «Πεpικλής^ άλλοτε μέ κίν
δυνο δήθεν διαρραγής τού στεγα
νού μέ τήν ρέθοδο «ΑΣΠΙΔΑ», καί 
πάντοτε και σταθερά μέ τή μόνιμη 
απειλή τών «ερυθρών» καί «υπερύ
θρων». 

Άλλα ακόμα μόλις χθες χρησι
μοποίησε τό «τρυκ» της ελαττώσε
ως τής θητείας. Καί είναι «τρυκ» 
μιά τέτοια εξαγγελία, διότι: 

"Ο χρόνος θητείας κατά τόν Ι
σχύοντα στρατολογικά νόμο είναι 
καί γιά τά τρία όπλα (Στρατός 
Ξηράς, Ναυτικό, Αεροπορία) 24 
μήνες. Κάθε τι πού είναι κάτω του 
ορίου αυτού αποτελεί πράγματι 
μείωση θητείας. Τά παραπανίσια 
τά είχε σιωπηρώς επιβάλλει μέ α
ποφάσεις του ό υπουργός Εθνι
κής Αμύνης, βάσει δυνητικής δια
τάξεως τού Νόμου. Κι ένω διά τής 
μεθόδου αυτής έν κρυπτώ καί πα-
ραβύστω ανέβασε τη θητεία σέ 38, 
3 2 καί 28 μήνες αντιστοίχως γιά 
τά τρία όπλα Ναυτικό, Αεροπο
ρία, Στρατός Ξηράς, τώρα πού, ώς 
ισχυρίζεται, τά μειώνει κατά 6, 
4, 2 μήνες αντίστοιχα τό διατυμ
πανίζει στη διαπασών. 

Ακόμα δέν επανήλθε ούτε στό 
προβλεπόμενο ανώτερο όριο τών 
24 μηνών πού προβλέπει ό νόμος. 
Πού είναι λοιπόν ή μείωση τής θη
τείας; 

"Αφήνω, ότι μόλις χθες απέλυσε 
τους αεροπόρους κατά 36 μόνο 
ήμερες νωρίτερα τους τού Στρατού 
κατά 20 μόνο ήμερες. Καί άν θά 
τηρηθεί ή υπόσχεση καί τών άλλων 
και επιτακτικές ανάγκες άνσδιορ-
ποσοστών θά προκύψουν σοβαρές 
γάνωσε ως Μονάδων, πού θά γίνΟυν 
πιό έμψανεΐς στό στρατό Ξηράς. 

Δεύτερο «τρυκ» είναι ή δήθεν με
λέτη γιά έναρξη θητείας άπό τά 
18. Ανεξάρτητα τών μειονεκτημά
των τού συστήματος πού θ' αναλύ
σουμε σ' άλλο άρθρο ή διατυμπά
νιση είναι άνευ ουσιώδους σημα
σίας άψού καί σήμερα έχει καλέσει 
άπό τά 19 χρόνια. Ή μήπως δέν 
αληθεύει ότι άπό τό ί 978 έχει κα
λέσει κλάσεις τού 1980. 

«Τρυκ» στά «τρυκ» λοιπόν ή Κυ
βέρνηση, μέσω ένοπλου χώρου! 

Βαρύγδουπες δηλώσεις αντιπε
ρισπασμού γιά τήν τόσο παταγώ
δη αποτυχία στην Οικονομική καί 
στην Εθνική πολιτική. Στροβιλί
ζεται στό μυαλό μου ή ρήση τού 
Σιμωνίδου τού Κειου: 

«Τλάμον άρετά λόγος γάρ ή-
σθα;». Καημένη αρετή παραμύθι 
λοιπόν ήσουν; 

ομόλογα 

κρατάνε τον 
τόκο τους 
Τά ομόλογα ΕΤΒΑ σος δίνουν τόκο 13%. Τόν μεγαλύτερο δηλαδή τής αγοράς, πού 
παραμένει σταθερός καί είναι αφορολόγητος. 
'Ακόμη, τά ομόλογα ΕΤΒΑ ρευστοποιούνται.Τά κάνετε δηλαδή μετρητά δποτε 
θέλετε. Κι* ακόμη ή αγορά τους δέν περιλαμβάνεται στά τεκμήρια 

Τό 13% γιά 4 χρόνια. 
Τώρα, τά νέα ομόλογα, ανανεώνονται γιά 3 χρόνια άπ* τή μέρα πού θά λήξει ή 
αρχική ετήσια διάρκεια τους. Τά δέ ομόλογα εκδόσεως 76 τώρα μπορούν νά άνα^ 
νεωθοϋν γιά άλλα 4 χρόνια. "Ολο αυτό τό καιρό, ακόμη κι άν μειωθούν τά επιτόκια, 
εσείς εισπράττετε σταθερό τόν τόκο 13% πού άνατοκίζεται κάθε χρόνο. 
"Αγοράστε καί σεΐς ομόλογα ΕΤΒΑ στά καταστήματα τής ΕΤΒΑ, σ' οποιαδήποτε 
Τράπεζα καί στό Χρηματιστήριο. 
Εΐναι ή πιό συμφέρουσα επένδυση. Ή πιό έξυπνη αγορά. 

(τώρα για τέσσερα χρόνια) 


