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Η γιορτή 
τής Αλλαγής

Ή  συγκέντρωση τοϋ ΠΑΣΟΚ στό 
Σύνταγμα γιά τά όύο χρόνια τής 
Αλλαγής έγινε σέ μιά συγκυρία ό

που κανείς πιά δέν αμφιβάλλει γιά 
τήν πολιτική σταθερότητα τής κυ
βέρνησης, γιά τή συναίνεση πρός 
τήν πολιτική της, γιά τήν ικανότητα 
τού ΠΑΣΟΚ νά κερδίσει τις έπόμε- 
νες έκλογές.

"Ηδη μερικούς μήνες πριν, οί δη
μοσιογραφικές καί άλλες «έγκυρες» 
προβλέψεις γιά τήν έπικείμενη πτώ
ση τού ΠΑΣΟΚ είχαν σιωπήσει. Ή 
ταν τώρα σ' όλους σχεδόν προφα
νές ότι τό ΠΑΣΟΚ ήγεμονεύει στόν 
εύρύτερο δημοκρατικό-άριατερό 
χώρο, στό «μπλοκ τής Αλλαγής». 
"Οτι άντίπαλο δέος τής κυβέρνησης 
είναι μόνο ή δεξιά, ή όποια όμως 
συρρικνώνεται συνεχώς καί άπομο-

νώνεται άπό τόν κεντρογενή χώρο 
πού στό παρελθόν τής έπέτρεπε νά 
κερδίζει τίς έκλογές καθώς, σπρωγ
μένη άπό τά γεγονότα, καταφεύγει 
στά οράματα τής έθνικοφροσύνης, 
ένώ όχι σπάνια οχυρώνεται πίσω 
άπό φασιστοειδή συνθήματα τού 
τύπου «χούντα είναι θά περάσει». 
Οί έσωτερικοί τριγμοί τής Ν.Δ. δέν 
ήταν παρά τό άποτέλεσμα τής κυ
βερνητικής σταθεροποίησης.

Καθώς οί πάντες κατάλαβαν τελι
κά ότι τό ΠΑΣΟΚ δέν καταρρέει, 
κανείς δέν ίσχυρίσθηκε ότι ή συγκέ
ντρωση στό Σύνταγμα θά άποτύχει. 
"Ετσι ή δεξιά περιορίσθηκε νά κα
ταγγείλει, γιά μιά άκόμα φορά, τόν 
άρχηγισμό τού ΠΑΣΟΚ («μαζί σου 
Άντρέα γιά μιά Ελλάδα νέα», ένώ 
λίγα χρόνια πριν, «έθνάρχης είναι ό 
Καραμανλής», « ' Ελλάς-Εύρώπη- 
Καραμανλής»), καί νά προαναγγεί
λει ότι στό Σύνταγμα θά έκτυλιχθεί 
μιά ρωμαϊκή φιέστα, όπου ό όχλος 
θά παραληρήσει γιά τόν καίσαρα 
τής Αλλαγής. Μπορεί οί διατυπώ
σεις αύτές τής δεξιάς νά ήταν ά- 
κραϊες, όμως πολλοί ήταν έκείνοι 
πού πίστεψαν ότι ή συγκέντρωση, 
πέρα άπό μιά έπίδειξη δύναμης, 
είχε γιά στόχο νά προσφέρει ατούς 
οπαδούς τού «Κινήματος» μιά εύ- 
καιρία γιά «άγωνιστική έκτόνωση», 
μέσα άπό μιά προεκλογικού τύπου 
άτμόσφαιρα, καθόσον μάλιστα κα
νείς δέν πρόβλεπε ότι θά άναγγέλο- 
νταν κάποια σημαντικά κυβερνητι
κά μέτρα.

Πράγματι, ή έπίδειξη δύναμης πέ
τυχε, ένώ παράλληλα κανένα νέο 
μέτρο δέν άναγγέλθηκε, ούτε δια
φοροποιήθηκε σέ τίποτα τό περιε
χόμενο τού λόγου τού Πρωθυπουρ
γού, σέ σχέση μέ όσα έχει κατά 
καιρούς διακηρύξει ή κυβερνητική

παράταξη.
Εντούτοις ύπήρξε στό λόγο τού 

Πρωθυπουργού κάτι ούσιαστικά 
διαφορετικό άπό τούς λόγους του 
τής προεκλογικής περιόδου: Πρό
κειται γιά τήν έσωτερική άρχιτεκτο- 
νική καί τή δομή τής ομιλίας. Πρό
κειται άκόμα καί γιά τό ύφος τού 
ομιλητή, γιά τά συνθήματα πού σχε
δόν άπουσίαζαν, γιά τίς παύσεις 
πού έπέτρεπαν τίς πιό πολλές φο
ρές μόνο τά χειροκροτήματα. Ό  
λαός τού ΠΑΣΟΚ δέν παραλήρησε, 
δέν τού δόθηκε ή εύκαιρία. Ή  
έκδήλωση δέν ήταν προεκλογική, ή 
«φιέστα» δέν έλαβε χώρα.

Αύτός είναι ένα πρόσθετος λόγος 
πού ή δεξιά, ή ίδια πού πρόβλεπε 
τή φιέστα, έσπευσε άμέσως μετά νά 
μιλήσει γιά άποτυχία.

Ό  ομιλητής δέν έπιδίωξε νά δη
μιουργήσει άτμόσφαιρα έκτόνωσης. 
Ούτε όμως έπιδίωξε νά συνεγείρει 
τούς άκροατές σέ μιά προοπτική 
λαϊκής αύτενέργειας καί πολιτικής 
παρέμβασης. Λειτούργησε άφ' ύψη- 
λού, σάν ό Πρωθυπουργός πού ά- 
ποτιμά τό έργο του καί προδιαγρά
φει τή μελλοντική πορεία τής κυ
βέρνησής του. Έτσι, παρά τίς γνω- 
σ τ έ ς  ά ν α φ ο ρ έ ς  σ τή  λα ϊκ ή  
συμμετοχή καί πρωτοβουλία, ή όλη 
παράσταση υποδήλωνε μέ σαφή
νεια πως ή κυβέρνηση θεσμοθετεί 
τήν Αλλαγή καί ό λαός (ύπο)στηρί- 
ζει τήν κυβέρνηση.

Ό  λαός τού ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι 
άποδέχεται αύτό τό πλαίσιο. Καί 
είναι φυσικό νά τό άποδέχεται, όσο 
δέν συγκροτείται μιά άνατρεπτική 
άριστερή στρατηγική, μιά στρατηγι
κή πού νά άντιστρατεύεται τή λογι
κή τής διαχείρισης τού (άστικού) 
κράτους. 19/10/83

Γιάννης Μηλιός

Έστι δίκης 
οφθαλμός...

Είπε στή Βουλή ό κ. Κουτσόγιωρ- 
γας άπευθυνόμενος στή Ν.Δ.

-Μιλάτε έσεϊς, πού όταν ε'ίσαστε 
στήν κυβέρνηση δέν ύπήρχε δια
μαρτυρία χωρίς νά έχετε θύματα, 
όπως τούς δύο νεκρούς στήν πο
ρεία τού Πολυτεχνείου τό 1980...

Μιλάνε αυτοί. Πού τήν παραμονή 
τών γενεθλίων τους έχουν 31 νε
κρούς μέσα στούς στρατώνες. Μι
λάνε αύτοί πού σπάζουν στό ξύλο 
καί στή συνέχεια δικάζουν μέ βα
ριές κατηγορίες όποιον τολμήσει νά 
τούς τό θυμίσει.

"Ομως ό Ράλλης πλήρωσε γιά ό,τι 
έκανε μέ τήν πολιτική του έξαφάνι- 
ση. Γι' αύτά τά 31 παιδιά πού, μέσα 
στό 1983 μόνο, προτίμησαν τό θά
νατο άπό τό χακί δέν καταλαβαί
νουν άραγε πώς κάποτε θά δώσουν 
λόγο;

Κ.Β.
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Συχνά ό τύπος δημοσιεύει δημο
σκοπήσεις γιά τίς έκλογικές προτι
μήσεις τού «κοινού», μέ στόχο τόν 
έπηρεασμό τής «κοινής γνώμης». 
Σπάνια όμως, γκάλοπ πού έρχεται 
στό φώς τής δημοσιότητας δημιουρ
γεί τόσο σοβαρό κλονισμό σέ έσω- 
κομματικές ισορροπίες άναλόγου 
μεγέθους μέ τήν άναταραχή πού 
προκάλεσε τό τελευταίο γκάλοπ 
στις γραμμές τής δεξιάς. Τό 17% γιά 
τήν Ν.Δ. πού πρωτοδημοσίευσε τό 
ΕΝΑ τού Μπακογιάννη γαμπρού 
τού Μητσοτάκη καί άναδημοσίευσε 
οχτάστηλο ή « Άκρόπολις» τού Λε- 
βίδη πριμοδότησε τήν άντιπαράθε- 
ση καί τόν άνταγωνισμό στις γραμ
μές τής Ν.Δ. Ό  Μητσοτάκης, παί
ζοντας τό χαρτί τής φθοράς τού 
Άβέρωφ προσπάθησε μέ τή δημο
σιότητα τού γκάλοπ νά κερδίσει 
πόντους στήν άρχηγική του διαδρο
μή. Καί καθώς φαίνεται είναι άπο- 
φασισμένος νά τά παίξει όλα γιά 
όλα, παρά τίς δημόσιες διαψεύσεις 
του· προκειμένου νά ήγηθεϊ τής 
δεξιάς παράταξης. Καί όσον άφορά 
τό περιοδικό ΕΝΑ τά πράγματα 
μάλλον είναι φανερά. Τά έρωτήμα- 
τα προκύπτουν γιά τήν προβολή 
τού γκάλοπ άπό τήν έφημερίδα Ά- 
χρόπολις. Φαίνεται ότι νέος στόχος 
τού έκδοτη της δέν είναι άπλά ή 
άλλαγή ήγεσίας στή Ν.Δ. άλλά ή 
παράλληλη φθορά όλων τών έπίδο- 
ξων νέων άρχηγών. Γιατί γιά τήν 
προβολή τού θέματος άπό τήν έφη
μερίδα ούτε ό ίδιος ό Μητσοτάκης 
φαίνεται νά ήταν προετοιμασμένος. 
"Ετσι ένώ ή άρχική του δήλωση 
μετά τά δημοσιεύματα άφορούσε 
τίς σχέσεις του μέ τόν έκδοτη τού 
ΕΝΑ ύποχρεώθηκε σέ δεύτερη δή
λωση πού «άποκήρυσσε» όλα τά 
δημοσιεύματα γιά τό γκάλοπ δηλώ
νοντας ότι ή Ν.Δ. διανύει άνοδική 
πορεία.

Καί καλά ό Μητσοτάκης μέσω 
τού ΕΝΑ προσπαθεί νά φθείρει τόν 
Αβέρωφ έπισείοντας τόν κίνδυνο 

νά μήν «περάσει» ή Ν.Δ. στή δεύτε
ρη κατανομή (τό σημαδιακό 17%). 
Αλλά ό Λεβίδης έκμεταλλεύεται τό 

ζήτημα, καί μάλιστα μέ άκραϊο τρό
πο, γιά νά κάνει ορατή στούς πά
ντες τήν κρίση τής Ν.Δ. καί νά 
θέσει ξανά τήν πρότασή του στόν 
Καραμανλή γιά νά άναλάβει ό τε
λευταίος τήν ήγεσία τής Δεξιάς. Καί 
αύτό τρεις μόλις μέρες μετά τήν 
προεδρική δήλωση: «Μή μέ άνακα- 
τεύετε σέ κομματικούς άνταγωνι- 
σμούς».

Φαίνεται ότι ή ιστορία αύτή θά 
παραμένει γιά καιρό στήν έπικαιρό- 
τητα. ’ Η άποκατάσταση σαφών ιδε
ολογικών προσανατολισμών στό χώ
ρο τής δεξιάς φαίνεται ν' άργεϊ. Ή  
άποδιάρθρωσή της θά συνεχίζεται, 
στό βαθμό πού τό ΠΑΣΟΚ άνέλαβε 
ήγεμονικά νά προωθήσει τά μετα
πολιτευτικά της οράματα.

Γ.Π.
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