
Tí θά λέγατε \ f̂ N * 
γιά πρόωρες εκλογές; 

Η «ΕΥΦΟΡΙΑ» άπό τήν ένταξη, δε βάσταξε πολύ... Καί ναί 
μέν ή Βουλή των Ελλήνων επικύρωσε τή συμφωνία, άλλα ή 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα - ή ενεργειακή κρίση, οι ελληνοαμε
ρικανικές σχέσεις, τό ερώτημα «πού τό πάει τό ΠΑΣΟΚ» καί, 
ακόμα, κάποια μηνύματα άπό τήν ϊδια τήν ΕΟΚ, κλπ - ολα 
αυτά, χάλασαν τήν κυβερνητική ευεξία. 

Τά μηνύματα άπό τήν έδρα της Κοινότητας, ήσαν, οπωσδή
ποτε, διακριτικά. ΕΪχαν τη μορφή «απλών σκέψεων» πού 
«απλώς έτίθεντο υπόψη» τού κ. Καραμανλή: 

«Ή επικύρωση τής συμφωνίας άπό τό Κοινοβούλιο rrçç χώ
ρας σας - 'έλεγαν τά μηνύματα - χαροποίησε όλους τους φίλους 
σας στην ΕΟΚ. Πλην, ή μη συμμετοχή μεγάλου τμήματος της 
αντιπολιτεύσεως ατή συζήτηση καί ψηφοφορία γιά τήν επικύ
ρωση, αποτελεί θέμα προς διερεύνηση... Ή Κοινότητα συμμε
ρίζεται, ασφαλώς, τήν αποψή σας δτι οέν υπάρχει θέμα δημο
ψηφίσματος, εφόσον τά δύο τρίτα της Βουλής επικύρωσαν τή 
συμφωνία... 'Ωστόσο, ένιοι φίλοι σας στίς Βρυξέλλες, διερω
τώνται - χωρίς πρόθεση, βεβαίως, νά παρέμβουν σε θέματα 
αποκλειστικής ελληνικής αρμοδιότητας - κατά πόσο θά ήταν 
ενισχυτική της ψήφου του 'Ελληνικού Κοινοβουλίου, ή ανα
νέωση της εμπιστοσύνης τού ελληνικού λαού προς τό πρόσωπο 
σας, τήν οποία, άλλωστε, θεωρούν δεδομένη»... 

Ή κοινοτική σύσταση, υπήρξε σαφής: Γιά νά ησυχάσετε καί 
σείς καί μείς άπό τόν «πονοκέφαλο» του προέδρου τού ΠΑ
ΣΟΚ, πού επισείει τήν περίπτωση δημοψηφίσματος, εάν καί 
όταν έλθει στην εξουσία, γιά νά θεωρηθεί ή ένταξη της Ελλά
δας οριστική καί αμετάκλητη, κ υ ρ ώ σ ε τ ε τήν κυρωτική 
ψήφο τής Βουλής, μέ τή διενέργεια εκλογών! 

Καί εκλογές μπορεί, φυσικά, νά διενεργήσει ό κ. Καραμαν
λής, οπότε θέλει... Ό μ ω ς , οι περισσότεροι άπό τους «επιτελείς» 
τής«Νέας Δημοκρατίας» αποφαίνονται ότι ó καταλληλότερος 
χρόνος προσφυγής στή λαϊκή ετυμηγορία, θά ήταν ίσως τό φθι
νόπωρο τού '80, μέ τήν επικύρωση τής συμφωνίας ένταξης άπό 
τά εννέα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Τότε - υποστηρίζουν - τό 
«θάμπος» άπό τήν ένταξη θά είναι πλήρες καί τότε, ακριβώς, ή 
διενέργεια εκλογών, μέ ένα θετικό, γιά τή «Ν.Δ.» αποτέλεσμα, 
θά έχει τήν έννοια πλήρους επιδοκιμασίας τής κυβερνητικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής. 

«Πού τό πάει τό ΠΑΣΟΚ»; 

'Αλλά ενώ ό κ. Καραμανλής, δεν αποφάσισε ακόμα ποια 
συνέχεια θά πρέπει νά δώσει στή «σύσταση» τής ΕΟΚ, γιά επί
σπευση τού χρόνου τών εκλογών, οί «επιτελείς» του προσπα
θούν νά χαρτογραφήσουν τή στρατηγική - καί τακτική - του 
ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής, ή κυβέρνηση απόφυγε νά οξύνει τήν 
αντιδικία της μέ τήν αξιωματική αντιπολίτευση... Έτσι, ΰστερα 
άπό μιά πρώτη επισήμανση - αμέσως μετά τήν αποχώρηση του 
ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ άπό τή Βουλή - γιά τόν κίνδυνο πού θά 
διατρέξει ή ελληνική οικονομία άν ή χώρα «οδηγηθεί σέ πολι
τικές περιπέτειες καί κοινωνικές αναταραχές», κάλεσε τους 
Έλληνες - ακόμα καί αυτούς πού «μέχρι σήμερα, ήσαν αντίθε
τοι στην ένταξη»... - νά συστρατευθούν, γιά ν' αξιοποιήσουν 
«τή μεγάλη ευκαιρία πού μας προσφέρεται», κλπ. 

Ή κυβερνητική «έκκληση» ωστόσο, μέ εξαίρεση ϊσως τήν 
«ομάδα τών ευρωπαϊστών», δέν φαίνεται νά είχε απήχηση στά 
βασικά οργανωτικά καί κοινοβουλευτικά στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ, πού επιμένουν οτι ή ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ, οχι 
μόνο δέν αποτελεί «ευκαιρία», άλλα, αντίθετα, αρνητική εξ
έλιξη, μέ άπροσμέτρητες, μέχρι στιγμής, επιπτώσεις στην ελλη
νική οικονομία καί τό βιοτικό επίπεδο τού λαού. 

Τήν άποψη αυτή, επανέλαβε ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ Α. 
Παπανδρέου, καί κατά τήν Πανελλαδική Σύσκεψη τών συνδι
καλιστικών στελεχών τού κόμματος, τό περασμένο Σάββατο. 
Καταγγέλλοντας τόν «πατερναλιστικό καί κυβερνητικό συνδι
καλισμό», δέν παρέλειψε νά επαναλάβει δτι, σάν συνέπεια της 
ένταξης, μεγάλο μέρος τού αγροτικού πληθυσμού τής χώρας θά 
εξαναγκαστεί νά φύγει άπό τή γη του, οτι πολλές μικρές καί 
μεγάλες επιχειρήσεις θά καταστραφούν, οτι ή ανεργία καί ή 
υποαπασχόληση θά αυξηθούν, οτι ό ρυθμός ανόδου τής αμοι
βής εργασίας θά συμπιεσθεί, κλπ. Γιά νά καταλήξει: Γιά τό 
ΠΑΣΟΚ, τό θέμα τής ένταξης παραμένει εκκρεμές. Καί ή εκ
κρεμότητα θά αρθεί μόνο μέ δημοψήφισμα. 

Κατά τήν εκτίμηση ορισμένων σχολιαστών, ή «σκληρή» αυτή 
γλώσσα τού προέδρου τού ΠΑΣΟΚ, δέν είναι άσχετη μέ τά 
ερωτήματα πού έθεσε, μέσα στους κόλπους τού κόμματος, ή 
παραίτηση Σημίτη, άλλα καί μέ ορισμένες τάσεις ή αμφισβητή
σεις, πού καταγράφηκαν στή συνδικαλιστική σύσκεψη, ως προς 
τήν παραπέρα πορεία τού κινήματος. 

Σχετικά αναφέρεται δτι ό Α. Παπανδρέου είναι αποφασι
σμένος, δταν τό κίνημα έλθει στην εξουσία - καί αυτό, κατά 
τους υπολογισμούς τού ΠΑΣΟΚ, μπορεί νά πραγματοποιηθεί 
μέσα στην προσεχή πενταετία - ν ά α π α ι τ ή σ ε ι τή διενέργεια 
δημοψηφίσματος, έστω καί άν ή απαίτηση αυτή θά σήμαινε 
σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή κ ρ ί σ η , άπό ενδεχόμενη άρνηση τού 
(τότε) Προέδρου τής Δημοκρατίας νά ικανοποιήσει τό «φυσικό 
αυτό αίτημα». 'Αναφέρεται ακόμα οτι ή ηγεσία τού ΠΑΣΟ Κ 
έχει ενστερνιστεί, ώς ένα βαθμό, τήν άποψη Σημίτη - κι άς έχει 
παραιτηθεί... - σύμφωνα μέ τήν οποία ό συνδικαλισμός,^ τό 
συνεταιριστικό κίνημα, τό φοιτητικό κίνημα, κ.ά., πρέπει, εξί
σου μέ τόν κοινοβουλευτισμό, νά βρίσκονται στό επίκεντρο τής 
προσοχής, καί πάλης, τού κόμματος. 

Κοντολογής: Ό λ ε ς οί πληροφορίες πού διαρρέουν ή αφή
νονται νά διαρρεύσουν άπό τό ΠΑΣΟΚ, μιλούν γιά «σκλή
ρυνση» γραμμής καί γιά επίταση τής αντιπολιτευτικής δραστη
ριότητας του σέ δλους τους τομείς τής δημόσιας ζωής. Καί οί 
πληροφορίες αυτές, ανησυχούν τόν αρχηγό τής «Νέας Δημο
κρατίας», πού διερωτάται, κάθε τόσο, «πού τό πάει τό ΠΑ
ΣΟΚ» καί άν ή εξέλιξη τής πολιτικής μας ζωής θά περάσει 
δύσκολες ώρες... 

Ή ενεργειακή κρίση 

Τίς ανησυχίες τού αρχηγού τής «Νέας Δημοκρατίας», ήλθε 
νά επιτείνει, ασφαλώς, ή ενεργειακή κρίση, μέ τελευταία έκ
φραση τήν απόφαση τών χωρών τής ΟΠΕΚ ν' ανατιμήσουν καί 
πάλι τό πετρέλαιο. ( Ή τιμή του, όπως είναι γνωστό, άπό^ τό 
1973 μέχρι σήμερα, ανέβηκε κατά 73%, πιό συγκεκριμένα, άπό 
2,41 δολάρια τό βαρέλι στά 20 δολάρια, κατά μέσον ορο). 

Φυσικά, ή παρόξυνση τής ενεργειακής κρίσης, εκφράζεται σέ 
κλίμακα διεθνή... Ό μ ω ς στην περίπτωση τής Ελλάδας πού, 
τήν επομένη τής ένταξης της στην ΕΟΚ, χρειάζεται ολοένα καί 
περισσότερη ενέργεια, γιά νά φτάσει στό επίπεδο ανάπτυξης 
τών άλλων εταίρων τής Κοινότητας (πού έχουν διπλάσιο, κατά 
κεφαλή, είσόδημα, άπό τό ελληνικό), τό ενεργειακό πρόβλημα 
εμφανίζεται μέ ιδιαίτερη οξύτητα. 'Ιδιαίτερα, όταν, επί χρόνια 
ολόκληρα, καμιά κυβέρνηση τής Δεξιάς δέν σκέφτηκε πώς 
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