
ιιιό δα έλειπε. Να γίνεται η υποψηφιότητα 
της Τουρκίας αντικείμενο συζήτησης «από 

πλευράς ηθικής, λογικής και κανόνων». Με 
τέτοιες περγαμηνές. Τέτοιες αρχές. Τέτοιο ήθος.

Εχει δίκιο, λοιπόν, ο συμπαθής κ. 
Τζεμ. Είναι δυνατό να τίθεται τέτοιο 
θέμα, παραμονές του Ελσίνκι; Είναι 
δυνατό, την ώρα που η Ευρώπη 
σύσσωμη είναι έτοιμη να 
αναθεωρήσει το ιστορικό λάθος 

της, που έχει στη γωνία τη χώρα-υηόδειγμα 
δημοκρατίας και δικαιοσύνης, να τίθενται τέτοια 
ερωτήματα; Κι αν κάπου κάποιος έχει ορισμένες 
επιφυλάξεις ή απορίες, βρε αδερφέ, τότε δεν έχει 
παρά να περιμένει δυο-τρία τέρμινα, όταν θα

Τίθεται
ζήτημα;

ανοίγει νέα συζήτηση, για να γίνει πλήρες και 
ισότιμο μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής 
οικογένειας. Μέχρι τότε, όπως μας είπε και ο 
κ.Τζεμ, θα εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες για τα ζητήματα του Αιγαίου, αν βεβαίως 
δεν τα έχει επιλύσει με άλλο τρόπο νωρίτερα, σαν 
και αυτόν που υπονόησε μόλις προχθές ο επίσης 
συμπαθής κ. Ντεμιρέλ. Ετσι, το σκληρό παζάρι, 
που έχει αρχίσει εδώ και μήνες, φτάνει αισίως 
στο τέλος του. Με όλους μάλιστα να δηλώνουν 
ευχαριστημένοι. Και κυρίως Ουάσιγκτον, 
Βρυξέλλες, Αγκυρα. Ε, άμα αυτοί είναι 
ικανοποιημένοι, γιατί να μη χαροΰμε και μεις 
κομματάκι;
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ΑΠΛΟΧΕΡΕΣ εξαγγελίες για αγρότες και αποκατάσταση των «δικών μας παιδιών»

ια ημέιερους!
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕ/'

Υ ποσχέσεις γιρ
αποκατάσταση των «δικών 
μας παιδιών» έδωσε χθες ο 

Κώστας Καραμανλής. Σε ημερίδα 
της Γραμματείας Αγροτικού της 
Ν.Δ., μοίρασε αφειδώς 
υποσχέσεις πως όταν έρθει στην 
εξουσία δεν θα ξεχύσει τους 
ανθρώπους της.

«Θέλω εκ των προτέρων να σας ευ
χαριστήσω, γιατί είμαι από εκείνους

που πιστεύουν ότι η παράταξη πρέπει 
να μάθει να αναγνωρίζει τις προσπά
θειες που κάνουν οι άνθρωποί της. 
Μια παράταξη που -όχι αδίκως καμιά 
φορά- κατηγορείται για λίγο ελλιπή 
μνήμη, ιδίως σε αυτή την τόσο ευαί
σθητη κατεύθυνση», είπε χαρακτηρι
στικά. Και πρόσθεσε με νόημα «Θέλω 
να ξέρετε, λοιπόν, δΓ εμού; Η παράτα
ξη και ευγνωμονεί και δεν ξεχνά εκεί
νους, που στους δύσκολους αγώνες βά
ζουν πλάτη, αναλαμβάνουν το κομμά
τι, ίσως και περισσότερο από το κομ
μάτι που τους αναλογεί». ,

Οι αναφορές του έγιναν φυσικά απο
δεκτές με ικανοποίηση από τα παριστά- 
μενα κομματικά στελέχη, αφού είναι η 
πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
ξεχνά τον υπερκομματικό χαρακτήρα, 
που επιχειρούσε να δώσει έως τώρα 
στις ομιλίες του (λέγοντας πως απευθύ
νεται σε όλους τους Ελληνες ανεξαρτή
τως πολιτικού χρώματος) και μίλησε ευ
θέως για τα κομματικά μέλη της Ν.Δ.

Ομως, ο πρόεδρος της Ν.Δ. διόλου 
φειδωλός δεν ήταν και στις εξαγγελίες 
του για τον αγροτικό τομέα, στον οποίο 
όπως και ο ίδιος είπε, αποδίδει ιδιαίτε

υριο και κάδε Πέμπτη

ρη σημασία αφού στις ευρωεκλογές φά
νηκε η επιρροή της Ν.Δ. στο χώρο αυτό. 
«Πέραν λοιπόν των λόγων εθνικής ση
μασίας έχουμε κάθε λόγο παραταξιακό 
να ενδυναμώσουμε αυτήν την τάση να 
πείθουμε και εκείνους που μπορεί να 
αμφιβάλλουν», είπε χαρακτηριστικά. 
Στις εξαγγελίες του αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα της Ν.Δ. για τον αγροτικό 
πληθυσμό, στο οποίο πρόσθεσε αυτή τη 
φορά και την εξαγγελία για αύξηση των 
συντάξεων του ΟΓΑ. Τέλος, από την ο
μιλία του δεν απούσιαζαν οι καταγγε
λίες του για την κρατική τηλεόραση λέ

γοντας ότι «έχει ξεφύγει πια από κάθε 
ίχνος ντροπής και φύλλο συκής, έχει γί
νει ένα φτηνό προπαγανδιστικό εργα
λείο που παίζει μισή ώρα κάθε βράδυ 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό προσωπικά».

Στις αναφορές Καραμανλή, απάντη
σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δ. Ρέπ- 
πας, επισημαίνοντας ότι η Ν.Δ. δεν έχει 
προγραμματική πρόταση για το αγροτι
κό ζήτημα και ότι ο αρχηγός της παρα
μένει σε ένα επίπεδο λόγου καταλήγο- 
ντας στο να κατακρίνει την κυβέρνηση 
χωρίς να μπαίνει στον κόπο να άντιπα- 
ραθέσει το δικό του πρόγραμμα.

Μαζί με την «Ε» ένα τεύχος 
με όλα τα μεγάλα γεγονότα 

"'Νν που σημάδεψαν την ελληνική 
\  και την παγκόσμια Ιστορία.

\  Με τη συνεργασία 
κορυφαίων καδηγητών 

§ |  / πανεπιστημίου, ιστορικών 
Η · /  και ειδικών επιστημόνων.


