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Πώς παιχδηκε στη Ν. Δημοκρατία 
τό «παιχνίδι» τής πρωδυπουρνιας
Δ ΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ μέ πειστικό 

τρόπο τή» aÙTOtwpMMio 
■row τήν περασμένη Πέμπτη 

ro  μεσημέρι, ο  «μεγάλος ήττημό· 
r o o  τής ΜοΜομματκής Αναμέ
τρησης κ. Εύάγ. ΆβέρωΦ. καθώς 
έβγα»νε όητό τό γραφείο τού κ. Κα
ραμανλή, Απευθύνθηκε σέ μια συγ- 
κινημένη βουλευτίνα τού Κόμωα-

P LE ASI SMILE ΤΚΥ TO SML- 
U . ( l i  παρακαλώ je iio y ILo k . 
Προσπάθησε). Ή  κ. Τζούλια Ta*· 
ρ» »¿row * Πιμπλή, νωρίς διάθεση 
νά συγκροτήσει τ& taxoM  της, à*

—  I DO ΙΤ. (Λύτό
Ή  aiairo S *  imwoNÜRcn γιά  

τή συγκινησιακή της φόρτιση. Ή  
Manota πβλεπκή τής διάστα ση καί 
οημκρΐα βρίσκεται στο γψγσυος ό- 
π  ή βουλευτής Φθιώτιβος''*. Πιμ- 
ηΛή, «ου θρηνούσε είλικρινδ την 
cmoTvna τού κ. ’Αβέοωψ, φερόταν 
u v e  ήταν άοά τούς ηάίΝ Κ &μ*!* 
βολους» ύποστηριχτές τής υποψη
φιότητάς του καί μερικοί έλεγαν 
jare είχε Ισως μοιρασμένη τήυ προ
τίμησή m e

Πού ήταν λοιπόν οί άλλοι <124 
ψήφοι στδ νερό», τούς όποιους άπό 
καιρό τώρα πίστευαν άτι σι αθετούν 
οΐ «άβεοωφίκοί» στην καλύτερη πε
ρίπτωση ή οί «τουλάχιστον 400. 
«ου θα πέσαΛ μανοκούκ»;

Ή  άντιδραοη όσκτμίνων Φανα
τικών όττ ίερας tp o S a a  ό Καοα- 
υαχλής και ο  Αχιλλάας», όχι »oro 
(κατά την ·ν*ώ»*ι W Í  ς*β> oro- 
«ύστατη. Αλλά μοιάζει μ ί ζωροα- 
errpwic δοξασίες, «ου στήν άττλοΟ- 
σιευσή τους αποκρύπτο»* τό πρό- 
βλποα καί τ ίς  κ ϋ ο ς .

Τό ττώς «οδηθηκε ή πρωθυπουρ
γία  άοό τόν κ. Γεώργιο Ράλλη 
μέσα στην «κοβοιΑ οΛκή ¿μόδα 
καί « ΰ ς  Αντίστοιχα χάθηκε όπιό

Iju»ΤοΟ
WXAAHAHMHTPtOY

Άπόπού αντλούσαν την αισιοδοξία τους 
οί «άβερωφίκοί» καί ποιοι ήτοεν οί φόβοι 
των «ραλλικών». Ποιοι άνέλα6<χν την έκ- 
στρατείατού ΟπουργούΈθνικήςΆμύνης 
καί ποιοι έπεισαν τόν υπουργό Έξωτε-< 
ρικών να δραστηριοποιηθεί — Σέ ποιους 
παράγοντες υπολόγισαν οί πρώτοι καί 
πώς «άντεπετέθησαν» οί δεύτεροι. — 
Τί στοίχισαν στόν κ. Άβέρωψ οί κινήσεις 
τών δικών του καί τ ί απέδωσε στόν 
κ. Ράλλη ή δική του έχεμύθεια. — Ό λ α  
αυτά εξηγούν γ ια τί είχε δίκιο ό κ. Καρα
μανλής λέγοντας πώς μιά έκλογήδέντήν 
κερδίζει κάποιος όσο τήν χάνει άλλος...

τόν κ. Άβέρωψ, είναι m ow oôit· 
ρο far όλα iva «oí a i e  κακό» τού 
δεύτερου ¡ctri τής τακτικής ορισμέ
νων faô owiw » του. Καί ν& γιατί, 
p i  βάσεις έχτιρήσεις «ού βασί
ζονται ο ί  πληροφορίες καί άπο- 
καλύπτουν ôryroxrra π αρασκήνια.

Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 
ΑΒΕΡΩΦ

'Οσοι τόν τύ ο η β ίο  χρόνο πα
ρακολούθησαν τό Σιήεδριο τής 
«Νέας Δημοκρατίας* στή Χαλκι- 
S«rô καί τά  έτπ ά  περιφερειακά ό- 
«είλουν νά «αρΟβεχτούν ότι σε 
πολλές περιπτώσεις (Πάτρα, Πρέ
βεζα, Λάρισα) ή Ανταπόκριση τής 
λεγόμενος «κομματικής __ βοκπκ» 
στο πρόσωπο τού κ. Ευάγγελου 
ΆβέρωΦ φαινόταν αισθητά ■μεγα
λύτερη Από εκείνη τού κ. Γεωο- 
γϊου Ράλλη.
. ’Αν μπορεί τά  εααληθευθεί δ 
Ισχυρισμός,. πώς τά  «ψσνατικότε- 
Μ 9 στοιχεία τής κάβε ναράτσ  
(w t iñ a i  O T rn  τού ϋυαμηιώιιυιι 
ται v o û ta  στόν κομματικό μηχσ- 
Mcrpá nal άναλαυβανουν πρωτο- 
6uUcc τότε ό  ισχυρισμός πώς 
(χάσαμε τό 1977, γιατί τό  κόμ
μα πήγε Αριστερότερα», δεν μπο
ρούσε παρά να προσφέρει ύπσ- 
νπΜ ίγτίς στήν ύπ οψηψιό·ητα τού 
κ. Αβέρωψ,

Ό  τότε καί σήμερα ύπουργός 
Έά/ικής Άμΰιης, πσρά τις υπο
μνήσεις Υ»4 τήν πολιτική του πρό
γευση άπό του παραδοσιακό ψι- 
λελείθιοο χώρο, παρέμενε δ  κήρυ- 
κας μιας (Ιδεολογίας τών roiro- 
ουραίων Ελλήνων» κώ  μαζί δ  μελ-

τίθύπίς
01 ύποστηριχτές τής ύποψηψιό- 

τητάς του, διαβεβακαιαν ότι τό 
«νάσμΟΗΟ Άβέοωφ» γ ιά  τό Κόμ
μα «αί τήν Κυβέρνηση  ̂θά έλυε ό
λα τό προβλήματα, πού είχαν προ- 
καλίσει τήν κατακοαυγή τής η » · 
*ής γνώμης, στήν κιδέρνησπ, στήν 
πολιτική της γραμμή «ο! τα  -πρό
σωπα, μέσα στό κόμμα, στήν ι
δεολογική όστιπαράθιση πρός τήν 
’Αντιπολίτευση.

Έ£ώ καί iva χρόνο, ό ίδιος ό 
κ. ’ΑβερΜΦ θεωρώντας τό Ιδιο βέ
βαιη καί τήν μετακίνηση τού κ. 
Καραμανλή στήν Προεδρία καί τήν 
δική του πρωθι/πουρχσποίηση, ά- 
« α ι  νό δουλεύει «ύπέρ αστού» τό 
κλίμα -πού είχε δημίουργηθεί στήν 
Κοινή Γνώμη, σέ πολλούς δημο
σιογράφους, στόν κομματικό μη
χανισμό.

’Αν καί είναι δύσκολο άκόμα 
ν& πει κανείς πόσο αύτό τό κλί
μα ήταν άπολυτα φυσιολογικό Κ 
a i ηοιδ  βαθμό κατενθυνδμενο και 
■ροτΦΟΦοΕονικέιησ κύκλωμα  tvn*. 
πώοεαν, γεγονός παραμένει ή πε
ποίθηση τών «όδερωφΐκών» ότι ή 
■paiuMoup>ronoii»N| τού κ. ’Αβέ- 
ρμφ φαινόταν λίγο πολύ γεγονός 
τετελεσμένο.

Ανάωσα στά πολλά έοείσμα- 
πα, πού είχε έξασφαλίσει ό  κ. Α- 
βέρμφ μέ τήν «άκτίκή του αύτή 
ήταν καί faali υ τού Προέδρου τής 
δημοκρατίας κ. Καν Τσότσου, 6  
ia o b e  -προχθές Πέμπτη στήν Γι
ουγκοσλαβία έδειχνε νά στ εναχ ω
θήθηκε Ιδιαίτερα μέ τό άποτελε- 
σνα.

Μόλις τήν περασμένη Δευτέρα 
στό οπττι -του στήν Πολιτεία, ό 
κ. Τσότρας μαζί μέ τόν κ. ’Λ- 
βέρωφ καί δυο ¿Αλους παράγον
τες, κουβέντιαζαν τά όνόματα τών 
τπθανών ύπουογών τής Κιόερνήσε- 
ως καί άκόμα -τήν έντυπωσιβκη 
δέσμη βηαοΦίλών μέτρων, πού θα 
Κήγγειλε τίς πρώτες 15 μέρες ή 
Κυβέρνηση μέ σκοπό νά πρςχα- 
λέσει ευμενή άπήχηση.

Επανειλημμένα μάλιστα στόν 
κ. Τοάτσο είχαν παραπονεθεί δύο 
τουλάχιστον υπουργοί γ ιά  μιά του 
όπτοφη, πού έπανελάμβανε συχνά 
• πυκνά:

—  « Ό  Ρ άλλης είναι φίλος μου, 
*0 Ευάγγελος είναι άβελφός μου.»

’Ανάμεσα στά άλλα έρείσματα, 
πού θέλησε νά έζασφολίσει ό κ. 
’Αβέοωφ άπό μέσες τώρα είναι 
καί παράγοντες ̂  τού έιπχειρημαη- 
κού κόσμου, τούς όποιους συνάν
τησε σέ ειδική συγκέντρωση πού 
είχε όσγβπώσει γνωστός βιομπχα- 
«οςικταλλφυηκάν έτπχειρήσεων.

Ε πίσης είναι γνωστό ότι ό  κ. 
ΆβέοωΦ πού προσανατολιζόταν 
ποός μΙά ύπογραφή διμερούς ά- 
μΜΉκής συμφωνίας μέ τίς ’Ηνω
μένες Πολιτείες—είχε έξασφαλίοχι 
( π  άλλο άχάμη δυνατό έοεισμα: 
τόν λεγόμενο «συμμαχικό παρά
γοντα».

’Ετσι μ! τδν καιρό, αυτό τό 
πλέγμα παραγόντων, πού δημιουρ
γούσε καί τρεφόταν άπό έντυπά- 
σεις, όθήγησε πρώτα τόν Ιδιο τόν 
π . Αβέρωφ σέ κάποια άλλαγή τής 
στάσης του.

’Βνα (κι αύτό είναι άναμφκτβη- 
ττττο) πριν fan* περίπου χρόνο ό- 
δλεπ« τήν π ρωώικυυρ'ί ΦαφΜΐυή του 
παν μεταβατική, τόν τελευταίο και
ρό «h» άΜάζφΐ ριζικά, άντνλή.

" —  «ΕΤμαι σήμερα μικρότερος σέ 
ήλικία κατά 18—2 0  χρόνια από 
έκεΐνκ) στήν όποια ό  Σοφούλης καί 
ό' ’Ayrtvämcp κυβεριαύσαν και με- 
γαλόυργουσαυ», συνήθιζε νά Οπό- 
γραμμίζει μέ σημασία γ ιά  τίς προ
θέσεις του στδ μέλλον.

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
TSN ΟΠΑΔΟΝ

Τ ί γινόταν όμως μέσα στήν Κυ
βέρνηση καί τήν Κοινοβουλευτική 
’Ομάδα* Πώς έφυγε τελικά τό έ
δαφος κατβ από  τά πόδια τών «ά- 
βερωφΐκών»; Βέβαιοι οί Ιδιοι γιά 
τή δική του πρωθυπουργοποίηση 
πολλοί άβερωφίκοΐ υποστήριζαν ό
τι έχεΐκο, πού παραμέττι άγνωστο 
είναι μόνο ή τελετή τής «άρτοκλα- 
σΐαρ^ Έ το ι άρχισαν να διαδίδουν 
ότι ή άναγόοευση τού κ. 'Αβέρωφ 
σέ πρωθυπουργό θά γηάταν οπωσ
δήποτε χωρίς αντίπαλο.

Μέ βάση αύτή τους τήν πεποί
θηση άρχισαν νά διαδίδουν, νά νο
μίζουν ή νά πιστεύουν:

—-’ Οτι ή έκλογή τού νέου ’Αρ
χηγούς θά γίνει διά βοής καί «βέν 
πάει %ά λέει ό,ττ θέλει το καταστα
τικόν

—-’Οτι, ό  αντιπρόεδρος τής Κυ» 
βεριήσεως κ. Παπακωνσταντίνου 
θά ταχθεί τήν καίρια στιγμή άνοι- 
χτά ύπέρ τήι^ μοναδικής υποψηφιό
τητας -τού κ. Αβέρωφ, πού θά «σα
ρώσει» έτσι.

— ’Οτί, ή άνακήρυξη τού κ. Ά - 
βέρωφ θά γίνει Ισως από  ένα «κον
κλάβιο» ηγετικών στελεχών, μέ τήν 
προεδρία τού απερχόμενου κ. Κα
ραμανλή.

— Ό τ ι ύπάσχουν πρωτόκολλα ύ- 
ποστήριξης στήν μοναδική υποψη
φιότητα τού κ. ’Αβέρωφ άπό 90 · 
120 βουλευτές.

Ά π ό  τήν μεριά του, ό  ΰποορ- 
ΥΟς '£ 4 u wpmü> -«ρ Ρ άλλης  ως τίς 
αρχές π »  χρόνου «φρόντιζε» νά 
-γίνει περισσότερο άντπτάθής ατούς 
βουλευτές, που κατάφέυγαν νά τόν 
ρωτήσουν τ ί θά γίνει.

«’Εγώ, δεν κουνιέμαι, άν βέν 6- 
ποφασίσει γ ιά  τόν εαυτό του ό 
Καραμανλής» ήταν ή πρώτη όπάν- 
τηση τού κ. Ράλλη, ό  οποίος άν 
κανένας βουλευτής συνέχιζε νά τού 
λΖει, πως θά τόν ψηφίσει όν τόν 
ύπούργοποιήσει, τού άπαντούσε:
. —  <Ρέ συ. πολύ δέν σού πάει 

πού βγήκες βουλευτής;*.
Βέβαια άν αύτή ή τακτική τού 

κ. Ράλλη ήταν ή πρεπούμενη απέ
ναντι σέ μερικούς φιλόδοξο«: βου
λευτές καί «μη σοβαρούς», η σιω
πηλή τακτική του δέν έπαυε νά 
αποθαρρύνει ορισμένους βουλευτές 
τής εκτίμησής του.

—  Νά άιτοφασίσεις τί θά κά
νεις, τού συνέστησαν. Καί νά γ ί
νεις μαλακότερος.

—  Δέν μπορώ στό πρώτο, γ ιά  
τό  δεύτερο θά Βούμε.

Γύοω στό Φεβρουάριο ορισμένοι 
φίλοι τού κ. Ράλλη σιηέστησαν 
μιά άτυπη όμάβα, μέ σκοπό νά 
τού ασκήσει κάποια πίεση · σύ
σταση γ ιά  βρισμένα πράγματα. 
Τήν άποτέλεααν οί βουλευτές κκ. 
Φικιώρης, Πανούρης, Δαλακουρας, 
Παναλαζάρου, Κόνιτσας καί ό γε
νικός γραμματέας τού υπουργείου 
Συγκοινωνιών κ. Διονύσης Λίβα
νός.

'Αφού έκαναν μερικές συγκεν
τρώσεις καί συσκέψεις μάζΓ μέ άλ
λους ραλλικούς (ΤζοΜΠίόηκ, Κα- 
ρσπιπέρης, θεμ, Σοφούλης, Κλής, 
Μπαάρης, Κσντσγιαννόπουλος κ. 
λ.π.) και όκουσαν τήν άποψη τού 
κ. Παναγιώτη ΚαιελλόποιΑσυ, ά- 
ποφύστοαν να άσχόσουν τήν πρώ
τη πίεση στόν κ. Ράλλη. ι-· ■■■ ■■ ·

Τού ΙΕήγησσν ότι (άλλο άνομο- 
ή  καί άλλο μοιρολατρία, γιατί αύ
τό νομίζουν πολλοί βουλευτές στ* 
N&vtic άφού έχουν ήβη όργανωθεΐ 
οί άβερωφΜβοΐ».

Καί τού ϋπέδείζαν άτι τοιΑάχ*- 
στον πρέπει νά λένε ατούς βουλευ
τές πώς ό κ. Ρ άλλης δόν παραιτή
θηκε άπό τή διαδοχή, όρου βέβαια 
τό γνωστοποιήσει πρώτα στόν κ. 
Καραμανλή.

Έ τσι έκανε μετά άπό δική του 
οκέφη ό  κ. Ρ άλλης, άλλά συνέστη
σε (θά λέτε μέχρι εδώ, τίποτα πε
ρισσότερό».

Καί πρόσδεσε τήν επωδό:
—«Σ’ έσάς τούς πέντε -  έξι βέν 

ύπόοηιομαι τίποτα, βέν δεαμευομαι 
μέ τίποτα».

ΠρΙκ άπό ένα μήνα, λοιπόν, άρ- 
χ*οε μέσα στή ΒοιΑή νά κυκλοφο
ρεί ή πληροφορία ότι ή διαδοχή θά 
ω ώ ΐ  με φηφοφοοία μέσα στήν 
ΚοπκιβΡυλει/ηκή ’Ομάδα. ’Ορισμέ
νοι «άβερωφίκοί* βέν ήθελαν νά τό 
πιστέψουν ώς τήν περασμένη (βδο
μάδα αύτό, άλλά άλλοι άρχισαν 
νά μετράνε ρήσους καί νά ειρωνεύ
ονται: «πού πάει δ Ρ άλλης ξυπό
λητος σι* άγκάθιο;».

Μ αυτές τίς σκέεψις, ό  κ. Στρά
τας Φερόταν ετιε ώς ύπΡυργός "Α- 
μύωις είτε καί ώς άνττπρόεδρος τής 
κυβερνήσκως, ό κ. Γεράσιμος Ά πο- 
στολά-κΜ έλεγε ότι θά γίνει ύπουο- 
γός Παιδείας, ό κ. Παπαδδγγονας 
δκχβεβαίωνε τούς πάντεε όπ  πάει 
στό υπουργείο τού Πρωθυπουργού 
(Ποοεδρίας), ό  κ. Βαοβίτσιώτης 
Φεοότοπ γ ια  ύπουογδς OTkotoui« 
κών στήν άρνή. ό  κ. Μπάλκος 6έ» 
έκρυβε ότι θά πάοει «ένα κοώύτε- 
ρο υπουργείο» καί ό κ. Μανώλης 
ΚεΦαλσγιόΜτκ πτδνευε τά ύπαυρ- 
γ ιί*  Δημοσίων ’Εργων.

ΟΙ ίδιες ΦίλοδοΕΤες υπήρχαν ά 
πό την πλευηά «άβε ρωσικών» βου
λευτών καί Ηβοτα» σάν διαβεβαι
ώσεις σε όπαβούς καί στελέχη 
τους.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΚΙ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ

ιΙρώτο λοιπόν λάθος στρατηγι
κής καί ώαυπώσεων, η πεποίθηση 
καί οί διαβεβαιώσεις τών «άβερω- 
α«κών» ό π  δέν θά γ η *  φηροφορία 
στήν Κοινοβουλευτική ’Ομάδα. Ο
σοι πίστευαν αύτό ώς τίς v«J

ταΐες ημέρες, δέχθηκαν ένα κάποιο 
«σόκ».

Δεύτερο λάθος στρατηγικής καί 
εντυπώσεων των «άβερωφΐκών», ή 
τακτική τους μέσα στή Βουλή.

θ ά  πρέπει νά είναι κανείς εξαι
ρετικά προσεχτικός, ότον θελήσει 
νά περιγράφει τά  κΐπγιρα μέ τά  ό
ποια κάποτε άποφασΐζει ένας βου
λευτής, τά  κριτήρια μέ τά  όποια 
διαμορφώνει γνώμη γ ιά  τούς άλ
λους συναδέλφους του.

Υπάρχουν κυβερνητικοί βουλευ
τές. πού δεν έχουν γίνει ποτέ υ
πουργοί. που h o w  μιά σχετικά 
περιοοισμένη τσπτκή δύναμη, άλλα 
πού θεωρούνται ότι επηρεάζουν συ
ναδέλφους τους. Τό κύρος τους τό 
άντλούν άπό τήν πολύχρονη θητεία 
τους μέσα στή Βουλή, άπό τήν προ 
οοχη μέ τήν όποια τούς άχοϋν τά 
«μεγάλα στελέχη» και τις  άνετες 
προσβάσεις τους πρός αύτά.

Ή  κοινοβουλευτική όμάδα τής 
εΝέας Δημοκρατίας» ένός κόμμα-

σπρίρωσης» δδήγησαν όρισ 
άπό τούς ύπουργούς αυτούς 
(ραλλική» πλευρό, σέ άλλους 
λευτες προκάλεο« έντύπωση ή 
ση ορισμένων «ραλλικών» ύπι 
γών, πού Φέοονταν νά καρατρ. 
ται. Νηφάλιοι καί μέ κλειστό 
στόμα, έμοιαζαν μέ «¡δανικούς 
τόχειρες».

— «θά μεί%«τε μέ ’Αβέρωφ; 
ρωιούοαν. Ή  θά πάτε σπίτι 
όπως λέγεται;»

—  «θά δούμε», άπαντούσαν λ. 
oí Κ.Κ. Σπ. Δοξιάδης, Γ. Κ 
ώογης. Γ. Παναγιωτάπουλος, 
Μπούτος, Βασ. Κοντογι 
καί ’Av. Άνδοισνόπουλος.

*0 κ. Ρ άλλης είχε 
«τσιμουδιά καί κανένα 
σμό». Μάλιστα, είναι {»δεικτικό 
τι πριν 20 περίπου μέρες, ό 
Γιάννης Μπούτος, σέ δεξίωση 
είχε κάνει στό σπίτι του στήν 
Ροίδη ατό Ψυχικό είχε κ αλέσει 
γνωστούς ύποστηριχτές τής π

'"ρΆος, ό βουλευτής Τρικάλων 
Γ 'βννούσης, ό βουλευτής Κερκυ- 

*■ Φακιολάς, ό  σημερινός ύ- 
Κ. Δαβάχης άρχισαν νά 

^■πιιλούνται μέ παραμερισμό.
Η  ,Από ποιους;
Jy Εβώ βρίσκεται τό τέταρτο λά- 
HP®S fou _περιβάλλοντος τού κ. Ά - 
1 δέρΐύ^^όόποίος φαίνεται αρκετά 

^Βόευτηκε άπό ορισμένους 
τέτοί^ψφιλόδοξους καί διαδεβαι- 
ωτές του είδους «τι θά κάνουν; τά 
ξέρουν άτι θά τούς διώξουμε, άλ
λά εμάς θά ψηφίσουν, γιατί έμείς 
θά είμαστε εξουσία».

Τήν ομάδα τών διαλαλητών μέ
σα ατούς διαδρόμους τής Βουλής 
τή$ υποψηφιότητας τού κ. ’Αβέρωφ 
(τις διάφοοες καθήσυχσστικές δια
βεβαιώσεις καί κάποτε τίς υπο
σχέσεις γ ιά  μελλοντικές ΰπουρ- 
γοποιήσεις) συγκροτούσαν βου
λευτής, άπό τούς όποιους ελάχι
στοι νομιμοποιούνταν γιά  κάτι τέ
τοιο, σύμφωνα μέ τόν κώδικα ά-

βέρωφ καί εγώ θά σέ προσέξω».
Λέγεται μάλιστα ότι όριομένοι 

«άβερωφίκοί» υπολόγιζαν ότι όπως 
ή προεδροποίηση τού κ. Καραμαν
λή (γιά  τήν όποια κίνησαν γή καί 
ουρανό) άνοιξε τόν δρόμο στον κ. 
ΆβέρωΦ, έτσι καί ή δική του πρω
θυπουργοποίηση θά άνοιγε τόν ο
ρίζοντα στους δικούς τους «δελ- 
Φίνικοΰς όραμαησμούς».

Μέ τήν πρωθυπουργοποίηση Ά 
βέρωΦ γιά  βρισμένα χρόνια (σχέ
διαζαν» έβγαινε ενόκ - άουτ» ό κ. 
Ρ άλλης —  αποκλείονταν άπό υ
πουργός ό  κ. Μητσοτάκης καί κλα
δεύονταν οί κκ. Μπούτος καί Στε- 
Φανόποολος.

Φιλοδοξώντας νά γίνουν ομαδάρ
χες έδιναν συγκεκριμένες υποσχέ
σεις. *0 κ. Χοιστ. Στρατός γιά 
παράδειγμα φέρεται νά ύποσχέ- 
θηκε ύπουργοποιήσεις ή «κάτι λι
γότερο» ατούς κκ. Γκελεστάθι, 
Μπουγά, Πστρωνη, Κρίκο καί Στα- 
θόπουλο.

*0 κ. Ράλλης, ακολουθούμενος ά π ό  πολλούς όπαβούς του. πη
γ α ίν ε ι με τ ό  π ό δ ια  σ π ίτ ι  του, α ρχηγός π ιό  τής Ν. Δ.

toc συντηρητικού άστικού, λειτουρ
γεί συχνά σάν Ιδιόμορφο «κλειστό 
σύστημα», μέ τήν δική του ιεραρ
χία καΓ τόν δικό του κώδικα α
ξιών καί ύποχρφωτικής συμπεριφο
ράς.

Τό τρίτο συνεπόμενο λάθος των 
άβερωφίκύν. πού προκάλβσαν δε
κάδες συναδέλφους του είναι άκο*- 
βώς ότι καταστρατήγησαν αύτούς 
τούς κανόνες λειτουργίας τής Κοι
νοβουλευτικής 'Ομάδας τής <Ν.Δ.» 
Ποιους άκριδώς;

’Ac τά δούμε τά  πράγματα ο ν  
στημστι κότερα.

Ή  διαλάληση τής μελλοντικής 
παντοδυναμίας τών ο&ββρωφ«κών», 
είναι Φυσικό άτι θά γινόταν εις 
βάρος σημερινών υπουργών m i ύ- 
«υπουργών καί βουλευτών. Καί βέ
βαια άν οί διαδικασίες «άντισν-

θυπουργοποιήσοως τού κ. Αβέρωφ.
’Ενώ λοιπόν οί «άβερωφίκοί» ό

λο καί περισσότερο έκδηλώνονταν 
αποκαλύπτοντας τά χαρτιά τους, 
οί ύποστηριχτές τής υποψηφιότη
τας τού κ. Ράλλη (μετά άπό έν- 
τολή τού ίδιου) δέν παρουσιάζον
ταν όμαδοποιημένοι, δέν άιέφεοαν 
άριθμούς δεν προσπαθούσαν άκό- 
μα νά πεϊσουν τούς (ταλαντευό
μενους» μέ υποσχέσεις υπουργείων 
καί κρυφούς άριθμούς ύποστηρι- 
χτών. .

’Ορισμένοι εάβερωφίκοι», που 
μιλούσαν «γιά 120 και 130 βου
λευτές», άρχισαν τώρα νά διαλέ
γουν πρόσωπα καί νά διώχνουν 
κόσμο. Γιά παράδειγμα άιβρωποι 
μέ πλήρη σχεδόν Ιδεολογική ου»* 
ταύτηση μέ τόν κ. Αβέρωφ όπως 
έ υπουργός Προεδρίας κ, Στεφα-

Ό  κ. Άβέρωψ συνοδευόμενος ά πό  φίλους του, (ΐή βουλευτές, 
έξέρχεται οπτό τήν Βουλή μετά  τήν έκλογή του κ. Ράλλη.

ξιώ^^ραρχϊας καί συμπεριφοράς 
τού κλειστού συστήματος πού à- 
ναφέραμε. Ήσαν βασικά »«οι σέ 
Ηλικία, άπειροι πολιτικά, έκλεγμέ-Ι
ν>ι άπό δεύτερη καί τρίτη κατανο- 
μί καί συχνά όψεις στους τρόπους. 
Τ«ύς άναφέρουμε χωρίς Ιδιαίτερες 
πίοοβπικές αξιολογήσεις. Είναι οί 
βουλευτές κκ. Καλούδης, Κονταξής, 
ΤοΧνρΐδης, Σαμαράς, Μηνακάκης, 
Ίοάννου, Τζιτζικώστας, Χατζηγά· 
κης. Πστρώνης, Άνερούσης, Γαλ- 
λήςΓΜαχρής, Μσυρίδης, Χρημστό- 
ποιΛος κλπ. ’Ορισμένοι άπό αύ- 
τομ λοιπόν φέρονταν σίγουροι ύ- 
ττοονγο! εαί υφυπουργοί (τόσο τό 
χειιπτερο πού τό έλεγαν οί Ιδιοι), 
άνσίόμβαναν νά διαβεβαιώσουν 

ές μέ 20 καί 30 χρόνια 
θητεΑ στή Βουλή άτι «ψήφισε Ά-

Æ L ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

Ή  Ά λουμίνιον τή ς  ’Ελλάδος Α.Ε. 
ζητά γιά τήν έδρα τής Εταιρείας# 

στήν'Αθήνα

Προϊστάμενο
ΟΙκονομικής
Υπηρεσίας

0! ΰποψήφιοι θά πρέπει νά είναι ήλικίας 30 
μέχρι 40 έτών μέ έκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, καί νά έχουν πτυχίο άνωτάτης 
οικονομικής σχολής μέ μεταπτυχιακές σπου
δές στό έξωτερικδ σέ θέματα Management, 
πείρα σέ τραπεζικά θέματα καί πολύ καλές 
γνώσεις τής γαλλικής γλώσσας.

01 ενδιαφερόμενοι παρακαλοΟνται νά ύποβάλουν σχετι
κή αίτηση σέ έντυπο πού χορηγείται άπό τά γραφεία τής 
Εταιρείας στήν 'Αθήνα ΓΑκαδημΙος 4 ,3ος όροφος), ή 
αίτηση σέ άπλό χαρτί μέ πλήρες βιογραφκΑ σημείωμα, 
έφ* όσον κατοικοΟν έκτδς ’Αθηνών, τό Αργότερο μέχρι 
τής 23 Μαίου 1980, στή διεύθυνση:

'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος Α.Ε.
Υπηρεσία Προσωπικοί) 

’Εργοστάσιο 'Αγίου Νικολάου 
Παραλία Διστόμου Βοιωτίας

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ή  'Αλουμίνιον τή ς  'Ελλάδος Α.Ε. 
ζητά γιά τό 'Εργοστάσιό της 
στόν "Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας

^  Στέλεχος 
Λογιστηρίου

ΟΙάποψήφιοι θά πρέπει νά είναι ήλικίας 30 
μ4(ρι 35 ¿τών, μέ έκπληρωμένες στρατιωτικές 
ύτίρχρεώσεις καί νά έχουν πτυχίο άνωτάτης 
οικονομικής σχολής καί λογιστική πείρα. Ή 
καλή γνώση τής γαλλικής γλώσσας είναι έπιθυ- 
μ Π ϊή .

Κατοικία έξασφαλκτμένη 
στόν οΙιασμό τής 'Εταιρείας.

01 Ινβ κ ιρόμ ενο ι παρακαλοΟνται νά ύποβάλουν σχετι
κή (ΑτηωΓοέ έντυπο πού χορηγείται άπό τά γραφεία τής 
ΈτριρεΙας στήν 'Αθήνα f Ακαδημίας 4, 3ος όροφος), ή 
αίτηση σέ άπλό χαρά μέ πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 
έφ* όσον κατοικούν έκτός 'Αθηνών, τό Αργότερο μέχρι 
τής 23 ΜαΤου 1980, στή διεύθυνση:

'Αλουμίνιον τής 'Ελλάδος Α.Ε.
'Υπηρεσία Προσωπικού 

'Εργοστάσιο 'Αγίου Νικολάου 
Παραλία Διστόμου Βοιωτία?

—  ' ■  ■ 1 |  ■■

'Ακριβώς ούτη ή στάση πολλών 
βουλευτών καθοοίστηκε άπό τό γε
γονός ότι «ό υπόθεση τών υπουρ
γήσιμων έχει γίνει κωμωδία». Κυ
κλοφορούσαν τέσσερα όνόμάτα καί 
αντίστοιχες υποσχέσεις ν»4 τό υ
πουργείο Γεωργίας, τρεις γ ιά  τό 
υφυπουργείο Τύπου, τρεις γ ιά  τά υ
πουργείο Παιδείας καί Δημοσίων 
’Εργων κλπ.

Προτιμώντας αύτή την τακτική 
δημιουργίας εντυπώσεων 6 κ. Ευ
άγγελος Αβέρωφ γυώοιζε μεγαλύ
τερη φθορά, άφού οί δικοί του άν
θρωποι άρχισαν τώρα νά μοιρά
ζουν καί γενικές γραμματείες, δι
οικήσεις Τραπεζών καί ’Οργανι
σμών.

Οί «ραλλικοί», πού ή φήμη τούς 
Φέρει πιό κοντά στή μεταβικτατο- 
οική γραμμή τού κ. Καραμανλή

σάν ΠρωΑ/πουργοΰ, έφάρμοσαν καί 
(καραμανλική τακτική» ατούς σχε» 
δασμούς τους.

Έτοιμος γ ιά  τά έπόμενο βήμα 
ό κ. Ράλλης, μετά τά πρώτο εκείνο 
τής διαδικασίας τής ψηφοφορίας 
στην Κ.Ο., ¿πουν« τις διαβεβαιώ
σεις τού κ. Αβέρωφ ότι «’Ο Γι
ώργος θά γ'ηει αντιπρόεδρός μου 
και μάλιστα πρώτος».

Διαβίβασε στόν κ. Καραμανλή 
ότι «εγώ άν βέν έκλεχώ, θά μείνω 
άπλώς βουλευτής*. Αυτό έγινε γνω 
στό καί άρχισε νά δημιουργείται 
κάποια ανησυχία στους (άβερωφΐ 
κούς». Ό φ  βέβαια ότι θά χάσουν 
τήν εξουσία στό Κόμμα καί τήν 
κυβέρνηση, άλλά μήπως ό κ. Ράλ
λης τούς χαλάσει τήν εύτυχϊα τού 
θριάμβου η καί κάνει διάσπαση α
κόμα.

Έτσι έγινε γνωστό στους βου
λευτές καί άπό δημοσιεύματα ότι 
τό περασμένο Σαββατοκύριακο ό 
κ. Καραμανλής είχε συναντήσεις 
μέ τούς κκ.' 'Αβέρωφ, Ράλλη, Μη- 
τσοτάκη καί Κων. Παπακωισταντί- 
νου, μέ κύρια προσπάθεια νά πει- 
σθεί ό Ράλλης νά μπεί άνππρόε- 
δρος στήν κυβέρνηση Αβέρωφ 
(πού χρειάζεται νά σημειωθεί ότι ο 
κ. Καραμανλής προσωπικά καί τό 
περιβάλλον του —  άντίθετα μέ βρι
σμένα πού ψι^Λρίζονται σήμερα 
—  άνέμεναν ότι αύτή ή κυβέρνηση 
θά προέκυκτε άπό τήυ ψ^ψοψορώ^ 
μέ μικρή πάντως διαφοοα). Μετά 
τό τέλος τών συναντήσεων καί τή 
σχετική συμφωνία, πού ανακοίνωσε 
ό υφυπουργός Τύπου στους δημο
σιογράφους, ο κ. Ράλλης είχε κερ
δίσει δυό ακόμα κινήσεις στη σκα- 
κιερα.

—  Πρώτα, άπ  αύτάς καί οί άν
θρωποί του δέν θά ήταν άμελητέες 
ποσότητες καί (ΐβατα6ιωκόμει«ιι» 
σέ μιά κυβέρνηση Άβέρωψ. Αύτά 
τό έγγυόταν (έμμεσα) δ  ίδιος ό 
νέος Π'όεδρος τής Δημοκρατίας.'

Τό δεύτερο καί σπουδαιότερο εί
ναι όπ  ό κ. Ράλλης άπέσπασε δή
λωση τού κ. Άβέοωψ μπροστά 
στόν κ. Καραμανλή, ότι κι αύτός θά 
δεχτεί νά είναι άντιπρόεδρος σέ 
τυχόν κυβέρνηση Ράλλη. Έ τσι, ό
μως αποδεχόταν ό κ. Άβέρωψ μιά 
ισοτιμία μέ τδν κ. Ράλλη καί άνα- 
γνώριζε σπ υπήρχε πιθανότητα νά 
μήν έκλεγεί ά ίδιος πρωΔητουργδς 
άπό τήν ψηφοφορία στήν Κοινοβου
λευτική ’Ομάδα. Κερδίζοντας νέ
ους πόντους στή μάχη των εντυπώ
σεων οί ραλλικοί είδαν καί τόν κ. 
Μπτσοτάκη νά προτιμά \Λ  υποστη
ρίξει τήν υποψηφιότητα τού κ. Ράλ 
λη, ό όποιος τού είπε τή Δει/τέρα 
τό πρωί:

—  Σ’ ευχαριστώ, άλλά σε πα
ρακαλώ μή τό γνωστοποιήσεις μέ 
άνακοίνωση στόν Τύπο κλπ.

Μέ τό πολιτικό αισθητήριο, ό 
σημερινός πρωθυπουργός ήξεοε 
άτι ή προσχώρηση τού κ. Μητσο- 
τάκη καί τών 4 - 5  δικών του στις 
τάξεις του, μπορούσε νά προκαλέ- 
σει άρκετές άντιόράσεις καί νά δώ
σει επιχειρήματα ατούς (άβεοωφΐ- 
κούς».

Μετά άπό όλα αύτά, τό έξι- 
σωτικό ερωτηματικό (Άβέοωψ ή 
Ράλλης» άρχισε νά δημιουργεί έυ- 

ι ι·κώυ«ιπ Π ΓυΦκΐ» βοηΠκτφς Καί 
|  στήν κοινή γνώμη καί νά όβηγεί 
^.πολλούς (όβιαμόοφοττους» στό 

γραφείο τού τότε υπουργού Έξω- 
τεοικών.'

Ή  σύγχυση τών «άβερωψικών» 
άρχισε νά επιτείνεται, όταν έκτι- 
μήσεις καί δημοσιεύματα αναρω
τιούνταν «ποιά θα είναι ή στάση 
τών 1 5 -2 0  βουλευτών, πού συν
δέονται μέ τόν Άχιλλέα».

Τά λάθη τής (δραστηριότητας» 
τών ύποστηριχτών τού κ. Άβέοωψ 
άρχισαν νά πολλαπλασιόζονται. 
’Ορισμένοι νεαροί βουλευτές, άρ
χισαν νό πιάνουν βουλευτές πού 
έχουν φάει τήν πολιτική «μέ τό 
κουτάλι» καί νό τούς έξηγούν 
γιατί «τό συμφέρον τού Έθνους, 
τό συμφέρον τού τόπου καί τό 
συμψέοον τό 'δικό τους επιβάλλει 
νά ψηφίσουν Άβέρωψ».

—  «Δέν συμφωνείτε»; ρωτούσαν 
μετά τήν «καθοδήγηση».

—  «Άει στό καλό παιδί μου», 
ήταν ή απάντηση' δύο βουλευτών, 
πού κατέχουν αξιώματα στό ποο- 
εδρείο τής Βουλής.

Λτή ή «δοαστηοιοποίηση» όδή- 
γησε σέ ένα άκόμα (άθροιστικό) 
λάθος άΜοιώους άλλους. Ποοκει
μένου νά ένισγύσουν τήν έπιχειοη- 
ματολογία τους διαβεβαίωναν ότι 
«έμάς μάς θέλουν οί Άμεοκο&νοι, 
τό ΝΑΤΟ, οί βιομήχανοι καί άλ
λοι παοάγουτες».

—  (Μά κυβέρνηση τών ’Αμερι
κανών θά βγάλουμε», σχολίαζαν 
όοιαμόνοι «επιφυλακτικοί» βουλευ
τές, όντας πάντως βέβαιο* άπ  ή 
διαδοχή παίζεται καί δέν είναι κα
θόλου τά  πράγματα όπως τά  έλε- 
γαν οί «άβερωφίκοί» μήνες τώρα 
(πού δέν είχαν κάνει κανένα σχε- 
βκκτμό καί υπολογιστιό στό κβρ- 
τί, καμιά σύσκεψη μέ επιτελικές α-

. ξιώσας).
ΟΙ «ραλλικοί» είχαν δώσει τή 

μόρη στό πεδίο που ήθελαν άπο- 
Φευγουτας έτσι ένδεχόμενα Ισχυ
ρά κεντρικά' επιχειρήματα λ.χ. 
«άπ μέ τδν Άβέρωψ έχουμε πε
ρισσότερες πιθανότητες νά κερδί
σουμε τίς έκλογές καί νά χτυπή
σουμε -τό ΠΛΣΟΚ».

Τό βράδυ τής Δευτέρας ό κ. 
Ράλλης έφαγε σέ φιλικό του σπί
τι στήν Κηφισιά καί άψού δύο μέ
ρες είδε δεκάδες «καταφοονεμέ- 
νων» βουλευτές νά τόν έπισκέπτον- 
ται, σχοδίασε τό βράδυ τής Τε
τάρτης, πόσους βουλευτές μποοεϊ 
νά πάρει. Ανάλογο αχεβιασμό λέ
γεται ότι έκαν« καί ό  κ. Άνβοέας 
Παπτανδρέου, πού χάρις στις κα
λές του πληροφορίες καί εκτιμή
σεις διατύπωσε τόν πρόβλεψη ότι 
«πρωΔ/πουργός θά βγει ό  Ράλ
λης μέ μικρή διαψορά».

ΟΙ υπολογισμοί τού σημερινού 
πρωθυπουργού έγινα* μέ βάση 
τούς δηλωμένους δικούς του άπό 
χρόνια τώρα, {κείνοι πού έχουν 
λόγους τυπικού Ανταγωνισμού, ί- 
κείνους πού Φανερά ίνοχλήθηκαν 
άπό τήν άτμόσψαιοα όξύτητας πού 
δη μ ι Ουργήθηκε κΑπ.

Πάντως, δ κ. Ράλλης λέγεται 
ότι υπολόγισε τούς «ήψους του 
σέ «90 σίγουρους», τελικά, άψου 
τόν είχαν έπισκεφθεί 110 περίπου 
βουλευτές καί είχε δεχτεί Ισάρι
θμες διαβεβαιώσεις. Ορισμένοι 
συνεργάτες του υπολόγισαν «93 
σίγουρους καί 14 μέ έρωτημα- 
-πκό».

Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ή  άποψη ότι ό  Άβέρωψ έχασε 
τήν πρωθυπουργία μέσα *πό τά 
χέοΜ του, έχει όοκετούξ όπαβούς 
μέσα στό στρατόπεδο των ύποστπ 
ριχτών τού σημερινού πρωθυπουρ
γού. Γιατί πραγματικά, καθώς 
«έδειχναν» τά πράγματα έβώ και 
έξη μήνες (όπως καλλιεργούνταν 
οί έντνπώσεις άπό πολλές πλευ
ρές) ό κ. Άβέοωψ φαινόταν πώς 
μπορούσε νά υπολογίζει σέ τελική 
όπιρροή 120 περίπου βουλευτών. 
Στήν καλύτερη περίπτωση τίς άο- 
χές τού χρόνου ό κ. Ράλλης δέν 
κακΑκκι νά διαθέτΜ περισσότε

ρους άπό 3 5 -4 0  βεβηλωμέΜους 
δικούς του βουλευτές.

Ό  ίδιος, γνωρίζοντας καλά τήν 
ψυχολογία καί τή νοοτροπία τών 
κυβερνητικών βουλευτών, τή δια
φορά «άλλο ότταδός, άλλο βουλευ
τικό στέλεχος», μπόρεσε νά όδη» 
γήσει στήν έπιτυχία τή δική του υ
ποψηφιότητα, μέ διαφορά τεσσάρων 
ψήφων. Ή  όποια, ωστόσο, μπορεί 
νά θεωρηθεί σάν σημαντική επιτυ
χία καί νίκη, άν λάβει υπόψη του 
κανείς τίς_ περιορισμένες αισιοδο
ξίες τών ίδιων τόν ύποστηριχτών
του (Βήμα 24.2.1980),

"Η λάθος («τίμηση τού κ. Ράλ
λη, πού είναι σέ μεγάλο βαθμό α
ποτέλεσμα τού έπηρεασμού τής 
προπαγάνδας τών «άβερωψικών», 
είναι άτι πίστευε πώς τελικά ό  κ. 
Καραμανλής θά προκρίνει ό ίδιος 
τόν διάδοχο του.

Άντίθετα, άπό τή στιγμή πού 
κάτω άπό τήν πίεση τής ομάδας 
Φικιώρη, Πανοϋρη, Δαλακούρα, Λι- 
βανού κλπ., παρακινήθηκε νά έξα- 
σφαλίσει την προϋπόθεση τής έκλρ; 
γης μέ ψηφοφορία, καοπώθηκε τή 
νίκη βασικά από τά  λάθη τών «ά- 
βεοωφΐκών». ,  ,

’Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι 
τά παρασκήνιο ολόκληρη τήν Τετάρ 
τη ώς τό πρωί τής Πέμπτης, Αλ
λεπάλληλα ένοχλητικά τηλέφωνα, 
υποσχέσεις, απειλές, κινητοποίηση 
των πάντων, αγωνία «νάχαμε δύο 
μέρες άκόμα γ ια  νά ξεφουσκώσει 
τό μπαλλονι τών ραλλικών».

’Απεγνωσμένα; ό  κ. Στρατός ζή
τησε τή μεσολάβηση του κ. Τάκου 
Μακρή (όπως καί ό κ. Άβέρωψ άο- 
γότερα) πρός τόν κ. Καραμανλή, 
γ ιά  μιά άνοιχτή υποστήριξη τής υ
ποψηφιότητάς του. Στή συνέχεια ο 
κ. Στρατός έπισκέφθηκε τδν κ. Πα
πακωνσταντίνου (πού ή πολιτική 
του άνιδιοτέλεια τών τελευταίων η
μερών έχει Ιδιαίτερα έκτιμηθεί) καί 
τού ζήτησε νά εκδηλωθεί ανοιχτά 
ύπέο του κ. Άβέοωψ) όπως φημο- 
λογείτο ότι θό γίνει άπό καιρό 
τώρα). Ό  κ. Παπακωνσταντίνου 
τδ άρνήθηκε αυτό, όπως άονήθηκε 
επίσης αργότερα στόν κ. Άβέοωψ 
νά υπογράψει τήν πρόταση τής ύ- 
ποψηφίότητάς του. Μάλιστα δ κ. 
Παπακωνσταντίνου, τούς τόνισε, ό- 
τί'σ’ όλους τούς βουλευτές πού τόν 
ρώτησαν, απαντά νά ψηφίσουν, ό
ποιον θέλουν, κατά συνείδηση, ό-

πως τό ίδιο έπανελάμβανε 
τυπα ό  κ. Ά χ. Καραμανλής.

Χωρίς νά τό συνειδητοποιούν, 
αυτοσχεδιάζοντας καί παγιδευμέ- 
νοι άπό τήν ίδια τους τήν αυτάρε
σκη εικόνα, οί «άβερωφίκοί» όλοι 
πέρασαν μαύρη νύχτα τήν Τετάρ
τη πρός τήν Πέμπτη. Νωρίτερα ό 
ίδιος ό  κ. Άβέοωψ διέπραξε μέ 
τή σειρά του ένα άλλο μεγάλο 
λάθος.

Μαθαίνοντας ότι οί άποδεσμεν- 
μένοι άπό τόν κ. Άχιλλέα Καρα
μανλή βουλευτές συσκέπτονταν 
στό γραφείο τού υπουργού Βιο
μηχανίας κ. Μ. Έβεοτ σχετικό μέ 
τό τ ί θά ψηφίσει ό καθένας και 
μέ ποιά κριτήρια, διαβίβασε την 
εντολή;

— «θά περιμένω άπάντηση ώς 
τδ  μεσημέρι. Άκόμα καί τό λευ
κό θά τό θεωρήσω απόφασή σας 
είς βάρος μου.»

Δείγμα τού πόσο άξιοσημείωτη 
ήταν καί ώς τά τότε ακόμα, ή ί-  
πιρροή τού κ. Άβέρωψ στους βου
λευτές, είναι ότι ή συζήτηση τών 
«άπο&σμευύένων τού Αχιλλέα* 
κατέληξε σέ άδιέξοδο καί διασπά- 
στηκαν (11 έναντι 6) μέ κάθε υ
ποψηφιότητα. ’Αντίθετα μ* όσα 
λέγονται σήμερα άν υπήρχε υψη
λή έντολή καί άνάμιξη θα αποφά
σιζαν νά ψηφίσουν κατειύυνόμενα 
όλοι οί προσκείμενοι ατδν Άχίλ» 
Μα.

Έ τσ ι, ένω ό υφυπουργός Συγ
κοινωνιών κ. Γεώργιος Μούτσιος 
τάχθηκε άνοιχτά ύπέρ τού κ. Ράλ
λη, ό  έπίσης «άχιλλεΐκός» κ. Νικό
λαος Ζαρντινίδης είχε τήν παρρη
σία νά πει στόν κ. Ράλλη παρου
σία καί άλλων ότι «έγώ θά ψηφί
σω τόν κ. Άβέρωψ».

Ό π ω ς έπίσης παραμένει άγνω
στο, ποιόν άπο τούς δύο ύποψή· 
ψιους ψήφισε ό  κ. Μιλτιάδης Έ» 
βεστ, που πάντως έγινε θερμά δε
κτό« άπό φίλοαβερωψικά στελέχη, 
κατά τήν έξοδό του μετά τά τ £  
λος τής ψηφοφορίας.

Τό άσψαλές συμπέρασμα, άπό 
τά  παρασκήνια τής πρωθυπουργό· 
ποιήσεως τού κ. Γχώργιου Ράλλη, 
είναι έτσι ότι οί 88 ψήφοι του αέ 
καμιά περίπτωση 5έν («κράζουν ι
δεολογική όμοιογίνεια, άψου όνά
μεσα σ’ αυτούς λ.χ. περιλαμβάνογ· 
ται βουλευτές όπως ό κ. Λανρεντ!· 
δης. ό ώς τότε άβερωψικός κ. Έ> 
λευθεριάδης (πού τούς αίψνιδίαος 

* μέ τήν ύπογραφή τής πρότασης ύ» 
ποψηψιότητας του άντιπάλου τους) 
καί από τήν άλλη ό κ. Βασ. Κον
τόν ιαννόπουλος.

Η μάχη' της διαδοχής χάθηκε 
άπό τόν κ. ΆβέρωΦ πού διέθετε τά 
περισσότερα έξωπολιτικά δυναμι
κά έοείσματα καί κέντρα έξουσίας, 
γιατί προτίμησε τήν τακτική τών 
περιστασιαε ώ ν ίιττνπωσιασμών, 
τών υποσχέσεων σέ κάθε κατεύθυν
ση. Καί κερδήθηκε άπό τδν «συ· 
σπειρωτικό» κ. Γ. Ράλλη, γιατί 
μπόρεσε νά Αντιπαραθεαει στίς 
ποσοτικές καί έπίφανιιακές έπιλο· 
γές τών αντιπάλων του. μιά στοά» 
τηγική καί τακτική πού κάνει πλχ» 
ονεκτήματα τά λάθη τού άλλου, 
πού έσπρωξε στί« γραμμέε του ώ 
κείνους πού θά ψήφιζαν καί «υχνψ 
χλεύασαν καί περί Φθόνησαν «I *·*>

ι̂σσότεροι άβερωφίκοί. ' Αλλωτ»«, 
πως συνήθισε νά λέει ατούς στ«, 

νούς του συνεκγάτες Α κ. Κ, Κα
ραμανλής «τι« έκλογές δϊυ τη  
κερδίζει τόσο κάποιος» Αοο τίς ι ό  
W  ένας άλλψςκ


