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«χουμε ήδη μπει στην !  
προεκλογική περίο-.. 

δο. Η μεγάλη διάρ- ; . 

κειά της, πέρα από τις α-  

ντικειμενικές   δυσκολίες που 
προκαλεί, μπορεί να κρύβει 
εκπλήξεις. 

Η παγιωμένη άποψη της 
κοινής γνώμης για τη νίκη 
της Νέας Δημοκρατίας, στις 
επικείμενες εκλογές, ενι-
σχύεται από την ανικανότητα 
του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο για την 
ανατροπή' της υπάρχουσας 
αρνητικής κατάστασης, αλλά 
και για την προβολή του 
ίδιου του έργου της κυ-

βέρνησης. 
Η έλλειψη προγραμματι-

σμού και η επιπολαιότητα 
των χειρισμών των στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ είναι σε καθημε-

ρινή βάση.  
Το φιάσκο του Πρωθυ-

πουργού στο πολύπαθο ΙΚΑ 
στην Καλλιθέα είναι ένα πρό-

σφατο παράδειγμα ανικανό-

τητας, επιπολαιότητας και 
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δίνει το παράδειγμα στα στε-

λέχη της Νέας Δημοκρατίας, 
για μία συνετή και χαμηλών 
τόνων προεκλογική εκστρα-

τεία. 
Το πρόγραμμα της Νέας 

Δημοκρατίας πρέπει να γίνει 
κτήμα των στελεχών της και 
πάνω σ' αυτό, χωρίς ευρεσι-
τεχνισμούς,να αντιπαρατί-
θενται με τα στελέχη των άλ-

λων κομμάτων. 
Βέβαια, πέρα από τη μάχη 

των κομμάτων υπάρχει και η 
αναμέτρηση των υποψήφιων 
βουλευτών, που μερικές φο-

ρές μαγεμένοι από τον λα- 

μπερό κόσμο των ΜΜΕ, δια-
φοροποιούνται από τις θέ-
σεις του κόμματος και του'· 
αρχηγού τους, προσδοκώ-
ντας μερικά δευτερόλεπτα 
δημοσιότητας. 

Οι διαφοροποιήσεις αυ-
τές σε προεκλογική περίοδο, 
όχι μόνο δεν συνθέτουν, αλ-
λά προκαλούν μεγάλη σύγ-
χυση στον νεοδημοκρατικό 
κόσμο, δίνοντας την ευκαι-
ρία στο ΠΑΣΟΚ να τορπιλίζει 
την πορεία της Ν.Δ. προς 
την εξουσία. 

Η επικράτηση της Κεντρο-
δεξιάς στις επόμενες εκλο-
γές είναι ανάγκη επιτακτική 
και εθνική. Σίγουρα πάντως 
είναι πολύ πιο σημαντική 
από κάποια εκλόγιμη θέση 
ενός υποψήφιου βουλευτή. 

Τα τύμπανα του πολέμου 
χτυπούν μονότονα και όλα 
τα στελέχη της Ν.Δ. οφεί-
λουν μονότονα να μεταφέ-
ρουν τις θέσεις, το ύφος και 
το ήθος της παράταξης.σε 
όλες τις γειτονιές της χώρας 
μας. Η Νέα Δημοκρατία δεν 
χάνει αυτές τις εκλογές, αρ-
κεί τα στελέχη και οι βουλευ-
τές της να εμπιστευτούν 
τον. 

αρχηγό της. 
Η οποιαδήποτε απόφαση 

του προέδρου για το πότε 
και ποιοί θα συστρατευθούν 
με τη μεγάλη παράταξη, κα-
θώς και άλλες αποφάσεις 
σχετικές με τον εκλογικό α-
γώνα, πρέπει από όλους να 
γίνουν σεβαστές. 

Οι εκλογές αυτές θα είναι 
«one man show» για τον Κώ-
στα Καραμανλή. Η κοινωνία 
το έχει εμπεδώσει. Σύντομα 
θα το αντιληφθούν και τα 
στελέχη που μέχρι σήμερα 
«σφυρίζουν ανέμελα». 

Είναι πολύ τυχερή 
σήμερα, αυτή η 
καταταλαιπωρημένη 
παράταξη, που έχει αρχηγό 
της τον Κώστα Καραμανλή, 
που είναι ο μόνος ο οποίος 
μπορεί να την οδηγήσει για 
πολλά χρόνια στην εξουσία, 
εκπληρώνοντας επιτέλους 
την πολυπόθητη επιθυμία 
των οπαδών της. 

* Ο Γιώργος Κ. Δαβάκης 
είναι Δικηγόρος στον Άρειο 
Πάγο, Οικονομολόγος και Α-

ντιδήμαρχος Πειραιά για θέ-

ματα Δημοτικής Αστυνομίας 
και Διεθνών Σχέσεων. 

έλλειψης συντονισμού, ακυ-
ρώνοντας όλη την επικοινω-
νιακή προσπάθεια της κυ-
βέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. 

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
εμφανίζουν νοοτροπία κακο-
μαθημένων πλουσιόπαιδων, 
που είναι διατεθειμένα να 
κάνουν τα πάντα, προκειμέ-
νου να παραμείνουν γατζω-
μένα στην εξουσία. Συστοιχί-
ζονται με μεγάλη ευκολία πί-
σω από κάθε «πεφωτισμένη 
ηγεσία» που μπορεί να δώ-
σει προοπτική νίκης. 

Η διαδοχολογία εξυπηρε-
τεί αυτή τη νοοτροπία. Όσο 
η αρνητική εκπεφρασμένη 
βούληση του λαού γιγαντώ-
νεται τόσο τα λάθη του 
ΠΑΣΟΚ αυξάνονται με γεω-
μετρική πρόοδο. 

'Εχει γίνει πλέον συνείδη-
ση όλων, ότι ο Κ. Καραμαν-
λής καλπάζει προς την εξου-
σία. Η μετριοπάθεια και η ω-
ριμότητα Που τον διακρί-
νουν, εμπνέουν σιγουριά και 
εμπιστοσύνη στον Έλληνα 
πολίτη. 

"Ο Κώστας Καραμανλής έ-
χοντας αποκηρύξει τη μισαλ-: 
λοδοξία και τον ρεβανσισμό, 
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