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ενοικούντες επί της γης 
Μ  ■  τηςΕλληνώος. Αλλά 
ποιος θα τημάθτ.ι αυτή τη 
λιτότητα που θα μ ας σώ σει; Ο 
μισθωτός με τα δύο παιδιά, που 
τελειώνουν τη βασική  
εκπαίδευση και πρέπει να 
πληρώνουν φροντιστήριο γιατί 
•καταργήσαμε» τις εξετάσεις 
και «ξηλώσαμε» την 
παραπαιδεία των ανθούντων 
φροντισττρίων; Που τφέπει να 
πληρώνει για μ ια ξένη γλώσσα, 
αφού και στην τελεοτζ:?. 
κρατική θέση για να προσληφθεί 
ένας νέος του ζητάνε μ ια ξένη 
γλώσσα, που φυσικά δεν του 
διδάξανε;

Κ αι ποιος θα πείσει, εμπράκτως 
αυτό το λ αό  ότι, θέλει δεν θέλει, 
δεν έχει άλλη επιλογή παρά να 
στηρίξει αυτά τα μέτρα που πήρε 
η κυβέρνηση; θ α  rov πείσουν τα 
κόμματα, που ούτε ένα δεν 
βρέθηκε vu πει ότι υπό τις 
παρούσες συνθήκες δεν δέχεται 
να πάρει την κρατική ενίσχυση, 
του ενός και ημίσεως 
δισεκατομμυρίου, για να τη 
μετατρέψει σε χαρτοπόλεμο και 
κουρελαρία;

θ α  τον πείσει μήπως η 
κυβέρνηση, που δεν βρήκε ούτε 
μια λέξη συγνώμης, προς όσους 
καλεί να πληρώσουν σήμερα με 
θυσίες, πραγματικά 
αναπόφευκτες, τα λάθη που η 
ίδια διέπραξε κατά την πρώτη 
τετραετία της; Λίγο ακόμη και 
θα ειπωθεί πως οι μόνοι που 
φταίνε είναι οι πολίτες. Μ ’αυτό 
τον τρόπο, όμως, δεν κερδίζεται 
ούτε η εμπιστοσύνη, ούτε η 
συμπαράσταση των πολιτών.
Και ειδικότερα εκείνων που 
είναι ενταγμένοι σε άλλα 
κόμματα και βομβαρδίζονται 
από τη δική τους αρνητική 
στάση απέναντι στα μέτρα.
Π ώ ς  να πεισθονν οι πολίτες, 
όταν σήμερα τουςμ άάει η 
κυβέρνηση για «ελεγχόμενη 
αύξηση της ανεργίας» και μόλις 
πριν λίγες μέρες, στη Γιορτή 
Νεολαίας, άλλα έλεγε ο 
πρωθυπουργός;
Το πρώτο που έπρεπε, εδώ  και 
πολύ καιρό, να κάνει η 
κυβέρνηση ήταν να εταβάλει 
στον εαυτό της λιτότητα 
υποσχέσεων. Α ντ'αυτού 
κατέβηκε στις εκλογές με την 
παλιά παραδοσιακή  
ψηφοθηρική τακτική του 
ταξίματος, εφαρμόζοντας τη 
γνωστή συνταγή των φαύλων 
κομματαρχών τον παρελθόντος, 
κατά την οποία «κανείς 
πολίΏκάηης - δεν έχασε από το 
τάβμο»,

Αλλά μήποος και μετεκλογικά 
έδωσε την αίσθηση ότι κάτι 
άλλαζε; Εδώ  καλούμαστε να 
περικόψουμε τoy άρτο και 
μπουκώσαμε τον τόπο 

* θεάματα. Ασε πια αυτή η 
πρακΏκή. όσοι αποτυγχάνουν 
ως υπουργοί ή διοικητές κλπ, να 
διορίζονται οι άνθρωποι κάπου 
για να έχουν το.., χαρτζιλίκι και 
την ιδιαιτέρα τους, επειδή~  
καλόμαθαν.
Για  να αζοπλεμβοον οι τότε 
Αχαιοί για την Τροία, ο  αρχηγός 
τους προσ*ερε θυσία την κόρη 
τον, την ίφιγοχμα. Οχ: τοες 
ναύτες του. Τ: θα θ οΓ  ΐσουν για 
τη λιτότητα οι σημερινοί Αχαιοί;
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ΤΟ Ε Κ Τ Ε Λ Ώ£z¿TIKO ΓΡΑΦΕΙΟ
| · λμ Ε ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ μ έτ ρ α  π ο υ  π ή ρ ε  η Κ υβέρνη ση  

ΜμμΜ και τις α ν α δ ρ ά σ ε ι ς  π ο υ  ση μ ειώ νονται - ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  
Β Ψ Ε  στο  χ ώ ρ ο  του  ΠΑΣΟΚ - α σ χ ο λ ή θ η κ ε  το  Εκ
τελ εστ ικ ό  Γ ρ α φ ε ίο  του  ΠΑΣΟΚ, π ο υ  σ υ ν ε δ ρ ία σ ε  π ρο χ θ ές , 
σύ μ φ ω ν α  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες .

Η σ υ ν εδ ρ ία σ η  του  Ε.Γ., στη ν ο π ο ία  δ ε ν  π ή ρ ε  μ έ ρ ο ς  ο  
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς  Α. Π α π α ν δ ρ έο υ , επ α ν α λ α μ β ά ν ετα ι και σή 
μ ερα .

Κ ατά τις ίδ ιε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες , ε ισ η γ ή σ ε ις  σ τ ο  Ε.Γ. έκ α ν ε  
ο  Ακης Τ σ ο χ α τζ ό π ο υ λ ος  και π α ρ α β ρ έ θ η κ ε  ο  υ π ο υ ρ γ ό ς  
Εθν. Ο ικονομ ίας Κ. Σημίτης, ο  ο π ο ίο ς  και α ν έ λ υ υ ε  ιΰ μ έτρα .

ΕΓ\ ΣΤΟΝ Οκτώβριο 
θα  ψηφιστεί νόμος 
για την περιφρούρη

ση της εισοδηματικής πολιτι
κής και θα  ρυθμίζει τις τρο- 
■ΐνΓνΐ^νΤ') ίττην ϋίΓΓίϊβοΑή 
της ΑΤΑ. Σύμφωνα με έγκυ
ρες πληροφορίες μας, ο νό
μος αυτός δεν Θα αναφέρεται 
στον περιορισμό ή πολύ π ε 
ρισσότερο στην κατάργηση 
των απεργιών «που προστα
τεύονται και από το Σύντα
γμα».

Πάντως, θα υπάρξει σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληροφο
ρίες, επαναφορά του άρθρου 87 
του ν. 1320 (δεν επέτρεπε υπέρ
βαση στην εισοδηματική πολιτι
κή) και επιπλέον «θα υπάρξει 
ρεαλιστική ερμηνεία των κανό
νων Δικαίου». .Με άλλα λόγια, 
θα υπάρξει αυστηρότερη τήρη
ση των δικαστικών αποφάσεων 
για τις απεργιακές εκδηλώσεις.

Ετσι, σε περίπτωση που, με 
βάση τον εργατικό νόμο 
1264/82, μια απεργία θα κρίνε- 
ται δικαστικά ως καταχρηστική, 
η εργοδοσία θα έχει το δικαίωμα 
να απολύει τη διοίκηση της

ΕΚΤΑΚΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ
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ΣΗΜΕΡΑ
συνδικαλιστικής οργάνωσης, ε
φόσον συνεχίζει την απεργιακή 
κινητοποίηση και μετά τη δι
καστική απόφαση.

« Π ά σ η  θ υ σ ί α »

Ενόψει της αμετάκλητης από
φασης της κυβέρνησης να περά
σει με κάθε θυσία την ει
σοδηματική πολιτική, στους ί
διους τους κόλπους της και κυ
ρίως ανάμεσα στους αρμόδιους 
υπουργούς, υποστηρίζεται εντο
νότατα, ότι «το πάγωμα των α- 
ποδοτών πρέπει οπωσδήποτε να 
συνοδευτεί και an o  πάγω μα των  
τιμών», για την ανακούφιση 
των εργατικών εισοδημάτων.

Τα θέματα αυτά θα συζητη
θούν στο σημερινό έκτακτο υ
πουργικό συμβούλιο και θα λη-

φθούν συγκεκριμένες αποφά
σεις.

Στο σημερινό υπουργικό 
συμβούλιο θα τονιστεί ακόμα, 
ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, 
ότι στόχος της κυβέρνησης εί
ναι να μειωθεί στο 14,3% ίο συ
νολικό έλλειμμα του δημόσιου 
τομέα, ως προς το σύνολο του 
ακαθάριστου εθνικού προϊ
όντος. Αυτό σημαίνει μείωση 
κατά 4 μονάδες, σε σύγκριση με 
το 1985, με αποτέλεσμα να φθά- 
σουμε στα ίδια επίπεδα με το 
1984.

Ο περιορισμός των ελλειμμά
των, πρόσθεταν οι ίδιες πηγές, 
θα περνάει μέσα από τον περιο
ρισμό των ελαστικών δαπανών 
(π.χ. ταξίδια, δεξιώσεις κ.λπ.), 
από την καθιέρωση του ελέγχου 
της παραγωγικότητας και την 
καθιέρωση της προσωπικής ευ- 
βύνης κατά τομέα υπουργού, 
ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια 
που θέλει ο προϋπολογισμός.

Ακόμη, θα καθιερωθεί ως θε
σμός η κατά μήνα συνάντηση 
των γεν. γραμματέων των υ
πουργείων και των διοικητών 
των δημοσίων οργανισμών, για 
τον συντονισμό του έργου και

τον περιορισμό των δαπανών 
και τη βελτίωση της παραγωγι
κότητας.

Υπεύθυνος 
ο  Α κ η ς

Η ευθύνη της συνάντησης θα 
ανήκει στο υπουργείο Προ
εδρίας της Κυβερνήσεως, που 
σημαίνει ότι αυτή θα συγκαλεί- 
ται από τον κ. Ακη Τσοχατζό- 
πουλο.

Οι ίδιες πηγές παρατηρούσαν 
ότι ο περιορισμός των δαπανών 
κλπ. γίνεται «από πάνω» και 
σημείωσαν ότι γενικότερος στό
χος είναι να σταματήσει η νοο
τροπία του «κισμέτ», της μοιρο
λατρίας, ώσπου να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα.

Συγκέντρωση 
ΚΚΕ εσωτ. 

Θεσσαλονίκης

Συ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  γ *  την υ
περάσπιση των συμφε
ρόντων των εργαζομένων 

που πλήττονται αττο τα κυβερ
νητικά μέτρα, οργανώνει σή
μερα στις 8  το βράδυ στη Θεσ
σαλονίκη το ΚΚΕ Εσωτ.

Η συγκέντρωση πραγματο
ποιείται στην πλατεία Αγιος Σο
φίας. θ α  μιλήσει ο Διευθυντής 
της «Αυγής» Γρηγ. Γιόνναρος, μέ
λος του εκτελεστικού Γροφείου 
του ΚΚΕ Εσωτ.

Με τα κυβερνητικά μέτρα α
σχολήθηκε το Σαββατοκύριακο η 
Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ Ε
σωτ. Στην απόφαση, που θα δοθεί 
στη δημοσιότητα τις  επόμενες η
μέρες, εκφράζεται η πλήρης αντί
θεση του ΚΚΕ Εσωτ. σ π ς  κυβερ
νητικές επιλογές και προτεΐνονται 
μέτρα και λύσεις που οδηγούν 
στην έξοδο οπό την κρίση.

Η Κ.Ε αποφάσισε επίσης να α- 
ναδιατάξει τις  καθοδηγητικές δυ
νάμεις του κόμματος για να μπο
ρεί να παρεμβαίνει αποφασιστικό
τερα στις πολιτικές και σ π ς  επι- 
δεινοϋμενες κοινωνικές εξελίξεις.

Στη ΡΰυΟ, ΣφϋμϊΟϋ 
και Σκανδαλΐδης
ΡΟΔΟΣ, τ4 . Με χαιρετισμό του 

υπουργού Αιγαίου Κώστα Σφυ
ριού και ομιλία του μέλους της 
Κ.Ε του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδη, τε
λείωσε χ τες  στη Ρόδο η τριήμερη 
γιορτή τη ς  νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. 
Χιλιάδες νέοι πέρασαν από το φε
στιβάλ. όπου κυριάρχησαν τα συν
θήματα «Μ- ελευθερία και δημο
κρατία πάμε για μια Ελλάδα νέα». 
«Δημιουργούμε την Ελλάδα του 
2.000», κ-ά.

Υπέρ Σεβαστιανού 
το ΕΝΕΚ

μητροπολίτη Κονίτσης Σεβαστια
νό εκφράζε; μ ε ανακοίνωσή του 
το ΕΝΕΚ για την ν έε  πρωτοβουλία 
του (ίδρυση συλλόγου') «προς α- 
ποτελεσμοττκστερη κλιμάκωση 
του θορεισίτττειρωττκού Αγώνα»

Δίμηνη αναβολή 
κυπριακών εκλογών
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 14. (Του ανταποκριτή μας)

Δ ΕΝ αποκλείεται να αναβληθούν επί όιμηνο ή τρίμηνο οι βου
λευτικές εκλογές στην Κάπρο., οι οποίες προγρομοοτίζονται 
για το πρώτο Ιβήμερο του Δεκεμβρίου, λόγω διαφωνιών 

που ανέκυψαν μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.
Οι διαφωνίες αυτές αφορούν την κατανομή των εδρών, την ακριβή 

ημερομηνία των ««λαγών, ΤΟ σταυρό προτίμησης και την ψόφο στα 18. 
Οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων θα συζητηθούν και πάλι στην αυ
ριανή σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων και κυβερνητικών παραγόν
των.

« θ σ  π ο ρ θ π η θ εί ο Κυπριανού»
Η εβδομαδιαία εφημερίδα -Κήρυκας» έγραψε χ τες  ότι ο Πρόεδρος 

Κυπριανού έχει πάρει την οριστική απόφαση να παραιτηθεί και να προ
κηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές το Μάρτιο. Κατά το δημοσίευμα, 
ο Κυπριανού είχε τις τελευταίες μ^ρες μακρές συσκέψεις με στενούς 
συνεργάτες του, στους οποίους ανακοίνωσε την πρόθεσή του για πρό- 
-Ο ες  εκλογές τον Μάρτιο.

Συνεχίζεται στο μεταξύ η αντιδικία ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Σε νέα ανακοίνω
σή του το ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι γνωστοί παράγοντες της ΕΟΚΑ Β' μπαι
νοβγαίνουν στο προεδρικό μέν^οο και κρυφομιλσύν με τον Πρόεδρο 
Κυπριανού, με τον οποίο ηΐνςυν τον καφέ τους.

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση κατηγορεί το ΔΗΚΟ άτι τρέμε; ττ· λοΐ»ή 
ετυμηγορία και κάν^; ό.τι μπορεί για να την αναβάλει. Ος και την πρό
ταση του ΔΗΚΟ γιο δημοψήφισμα, το ΑΚΕΛ ανοφέρει ό »  υπάρχει το

εδρικές εκλογές, όπου θα αποφανθεί ο λαός αν δέχεται να κυβερνάτα; 
από πρόοδρο μειοψηφίας.

Από την πλευρά του, το ΔΗΚΟ ανέφερε σε ανακοίνωσή του όττ δεν 
είναι μειοψηφία προσθέτοντας π ω ς το  ΑΚΕΛ και ο  ΔΗΣΥ μπορούν να 
κάνουν υπομονή ώ ς τον Δεκέμβρη, για να δουν την πραγματικότητα 
Το ΔΗΚΟ *■*»■«»«■>*· στ· μέλη της ΕΟΚΑ Β* είναι μέλη του ΔΗΚΟ.
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ΙΔ 6 ΤΟ ΕΡΡϋίΜΑ..
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Πάγωμα χρεώ ν ζητούν αγρότες
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ν α  π ε ισ θ ε ι ο  Α α ό ς
Γ Μ Ο Ρ Ι 7 Ε Τ  ( ΙΚ ιΐν ι Ι/ Λ Λ  η  Λ η  «ν*------- -- ----------- ---------*1 - ' ' Γ ’Τ '  *Ι'"Ι» νν » ^

ΐρα ποο ανακοίνωσε είναι άχαρα και αντιδη
μοτικά. Οπως επίσης πρέπει να γνωρίζουν, 
όχι μόνο οι οικονομολόγοι, που μετέχουν 
στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά κάθε στέλε- 
χός της με στοιχειώδη πολιτική παιδεία, ότι 
ούτε το μέτρο αυτά θα «έρουν τη θεραπεία 
της οικονομίας μας, αν &  τα στηρίξει ο ί
διος ο λαός, αν δεν τα αποδεχθεί ο ίδιος ως 
αναγκαία, ή έστω αναπόφευκτα.

ΑΥΤΟ όμως δεν εξαρτάται από τις υποκειμενι
κές διαθέσεις των πολιτών. Φυσικό είναι να 
υπάρξουν αντιδράσεις και μάλιστα έντονες. 
Ιδιαιτέρως μάλιστα από τους εργαζόμενους, 
οι οποίοι καλούνται τώρα να πληρώσουν λά
θη που ασφαλώς δεν είναι δικά τους. Λάθη 
και των προηγουμένων κυβερνήσεων, αλλά 
και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Η ΊΎ Χ Ο Λ Ο Π Κ Η  σοστράτευση, ή έστω ανο
χή, των εργαζομένων και γενικώς των οικο- 
νομικώς ασθενεστέρων τάξεων, δεν μπορεί 
να αξιώνεται ως πολιτική υποχρέωση στο ό
νομα οποιωνδήποτε, πραγματικών έστω, κιν
δύνων απειλούν, όχι πια μόνο της οικονομία 
μας, αλλά και τη σταθερότητα των πολιτικών 
εξελίξεων.

ΙΪ?ΕΠΕΤ οι πολίτες να πεισθούν ότι, αποδεχό-
ρ Γνϋί ΟΰύίαυήΓίΟ ιβ ΟυΰίίΖ, υ£'ν £Γν(*ϊ ΐολ'ιΚΰ Οί
μόνοι που σηκώνουν το σταυρό της λιτότη
τας. Πρέπει κυρίως, να δοθεί η αίσθηση, ότι 
κάτι αλλάζει στη συμπεριφορά της κυβέρνη
σης, της κομματικής ηγεσίας και της κρατι
κή? μΠλάνή?· Πρέπει, κυρίως να δουν με α
πτά παραδείγματα, με αποδείξεις, ότι το κρά
τος περιόρισε το ίδιο της σπατάλες του.

ΑΝ Η ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ περικόψει μια φορά την 
εβδομάδα το κατεψυγμένο εισαγόμενο ψάρι 
και μαγειρέψει εγχώρια όσπρια, θα κερδίσου
με κάποιες δεκάρες. Αν ένας οργανισμός, α
πό αυτούς που έχουν κοινωνικοποιηθεί, κά
νει μια μεγάλη προμήθεια υλικού από το εξ
ωτερικό και όχι από το εσωτερικό, τινάζει 
στον αέρα την κατσαρόλα όλων των Ελληνί- 
δων νοικοκυρών για αρκετές εβδομάδες.

ΟΤΑΝ όμως χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι, 
προσπαθούν να κάνουν οικονομία, κόβοντας 
κάτι από το φαγητό των παιδιών τους, από 
την τόσο αναγκαία στις σύγχρονες βάρβαρες 
μεγαλουπόλεις ψυχαγωγία τους, από το κάθε 
τι, ενώ η κρατική μηχανή φέρεται σαν την 
αγελάδα που κλωτσάει τον κάδο, κανένα α
ποτέλεσμα δεν πρόκειται να έχουν τα νέα μέ
τρα.

ΔΩΣΤΕ πρώτοι το παράδειγμα της λιτότητας, 
κύριοι της εξουσίας. Με τον τρόπο της συμ
περιφοράς σας. Με τις μετακινήσεις σας, που 
ώς τώρα υπήρξαν πάντα προκλητικώς θο
ρυβώδεις. Με την κατάργηση των κουστω
διών από παρατρεχάμενους και συμβούλους. 
Σταματώντας να υπογράφεται, με πάσα ευ
κολία, προμήθειες από ξένους οίκους, για τις 
οποίες συνήθως κάποιοι εισηγητές τους λα
δώνονται. Διαφορετικά οι πολίτες θα σας αν
τιμετωπίσουν ως ανειλικρινείς, υποκριτές και 
ανεύθυνους.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ β. ΑΘΗΝΑ 
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Οι ανιστόρητοι
Π Ο Λ Υ Π ΡΑ ΓΜ Ο Ν Η Σ  οι το υ  Γραοεΐου Τύπ ου τη ς  Ν .Δ ., 

βάλθηκαν να διδάξουν... ιστορία στο  «ελληνικό κρατικό ρα
διόφωνο» - γιατί, όπ ω ς λέν ε, διαστρεβλώνει, «στα πλαίσια 
αριστερίστικης προπαγάνδας», όχι μόνο την ελλη νική , αλ
λά και την  παγκόσμια ιστορία.

Γράφουν, λοιπόν και τα εξ ή ς  ανεκδιήγητα:
Μ ε τ α δ ίδ ε ι  α υ τ έ ς  τ ις μ έ ρ ε ς  

( το  ρ α δ ιό φ ω ν ο ) , σ π α ρ α ξ ι 
κ ά ρ δ ιε ς  ε κ π ο μ π έ ς  γ ια  τη  συ 
νεχιζόμενη στη  Λ ισ α β ώ ν α  δ ί 
κ η  του  τα γ μ α τά ρ χ η  Ο τ έλ ο  
ν τ ε  Κ α ρ β ά λ ιο .  Τ ον  εμ φ ανί
ζει ω ς  αρχ η γό  τη ς  « ε π α ν ά 
σ τ α σ η ς  τω ν  γα ρυ φ ά λ ω ν », 
εν ώ  ή ταν  μ ό ν ο  έ ν α ς  α π ό  το υ ς  
α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  π ου  (με α ρ χ η 
γό  τον σ τρ α τη γ ό  Σ π ίν ο λ α )  α 
ν έτρ εψ αν  το  δ ικ τ α τ ο ρ ικ ό  κ α 
θ ε σ τ ώ ς ...»

Α λλά - ώ ανιστόρητοι - η 
ιστορία τη ς πορτογαλικής ε 
πανάστασης (όσο  δεν πρό
λαβαν ακόμη να τη σ ιδερ ώ 
σουν - κατά Σκαρίμπα - 
όπ ω ς τη ν  ελλη νική ) λ έε ι τα 
εξή ς  απλά:

Τ ο ν  δικτάτορα Κ αετά νο 
(διάδοχο του Σαλαζάρ), ανέ
τρεψε το Κ ίνημα Ενόπλω ν 
Δυνάμεω ν, με 6 0 0  αξιω μα
τικ ο ύ ς και τρ ιμ ελές διευθυν
τήριο, σ το  οποίο δεν μετέχει 
ο  Ν τε Σπίνολα, αλλά ο  Ο τέ
λο  ντε Κ αρβάλιο, που εκ 
πονεί το  επιχειρησιακό σ χ έ
διο και ηγείτα ι στη ν  εκ 
τέλεσή  του.

Ο α ποστρατευμένος, ένα 
μ όλις μήνα πριν, από την 
:<επανάσταση τω ν γαρυφά
λω ν» στρα τηγός Ν τ ε  Σ π ίν ο 
Λα επιλέγεται μ ε τ ά  την  επι
κράτησή τη ς  ω ς πρώ τος 
Π ρόεδρος, θεω ρούμ ενος ιός 
«μετριοπαθής» (με μισό αι
ώνα δικτατορίας, έλειπαν οι 
κατάλληλοι πολιτικοί η γ έ
τ ε ς .. . !

Υ σ τερ α  από δύο αποτυ
χημένα πραξικοπήματα (Σ ε
πτέμβριος 1974 Μ άρτιος 
1975), ο .Υ τε Σ π ίν ο λ α  δρα

πετεύει αναζητώντας αρχικά 
Φιλοξενία στο υ ς δικτάτορες 
τη ς  Λ ατινικής Α μερικής 
(πλάι στον Κ αετά νο), και 
αργότερα, στην Ευρώ πη, 
στην αγκαλιά του Σ τ ρ ά ο ο ς .

Α υτόν τον λαμπρό κύριο 
θαυμάζουν και αντιπαραθέ- 
τουν στον Κ αρβάλιο ο ι νεο- 
δημοκράτες; Γ .Β .

Μεταστροφές...
ΟΨ ΙΜ Ο, αλλά και δια- 

σκεδασακό το ενδιαφέρον ο-

ρισμένων στελεχών της ΝΔ 
υπέρ της ...απλής αναλογι
κής. Μετά τον κ. Γιάννη Βαρ- 
βιτσιόττμ που τάχθηκε προ
χτές ...αναδρομικά υπέρ της 
απλής αναλογικής και μια ε 
φημερίδα προσκείμενη στη 
Ν Δ, με άρθρο έγκριτου οικο
νομικού συντάκτη της ζητάει 
«εκλογές με απλή αναλογική, 
το συντομότερο, ει δυνατό, 
την άνοιξη του ερχόμενου έ
τους».

«Τα λιανά δεν ήθελες, τα 
χοντρά εγύρευες», λένε στην 
πατρίδα μου. Ο εστί μεθερμη- 
νευόμενον: Επί 7 χρόνια 
αλώνιζε το εκλογικό μαγει
ρείο της ΝΔ με την ενισχυμέ- 
νη αναλογική (χώρια οι προ- 
δικτατορικές εκλογικές αμαρ
τίες της πρόγονής της. της 
ΕΡΕ...).

Τώρα, που άρχισαν οι πο
λυδιασπάσεις, οι πρώην χον
δρέμποροι των εκλογικών συ
στημάτων ζητάνε την ανάγ
κην φιλοτιμίαν ποιούμενοι, 
περισσότερη δημοκρατία υ
πέρ των αδυνάτων...

Μας πείθουν άραγε:
Μ. ΜΑΚ.

Η θεοσέβεια 
του κ. Μητσοτάκη...

Ο ΕΠΙ Τ Ω Ν  ...λατρευ
τικών υποθέσεων σύμβουλος 
του Κ ώστα Μ ητσοτάκη, του
υπέδειξε ?-άθος να εκ- 
κλησιασθεί χτες το μεσημέρι 
στον ιερό ναό της Κ οινότη
τας Μ ελικής τη ς Βέροιας. Η 
επιλογή του ναού δεν ήταν 
τυχαία, γιατί η Μ ελική είναι 
η ιδιαίτερη πατρίδα του νεο- 
βολβικού γιατρού Κώστα 
Ζαρκάδα. που ως επικεοαλής 
της κίνησης «Ελεύθεροι Πο
λίτες». οδήγησε όλα τα μέλη 
και τα στελέχη της στη ΔΗ 
ΑΝΑ του Κ ω σ τή  Στεφανό- 
πουλαυ!

Αλλά από όσα μας πληρο
φορούν από τη Βέροια, ούτε 
τα κεριά, ούτε κα: τα πολλά 
τα «κύριε ελέησαν» του προ-

στη Βέροια:
«„Ημουν μέχρι προ ο

λίγων εβδομάδων αισιόδο
ξος για την πορεία του ε
θνικού μας θέματος της 
Κύπρου. Λυπούμαι που 
σήμερα πρέπει να δια 
πιστωσω, ότι το Κυπριακό 
πά ΐ άσχημα. Και ότι η 
πρωτοβουλία του Ντε 
Κσυεγιάρ, που για ιιένα α
ποτελεί την τελευταία 
ίσως ελπίδα, κινδυνεύα να 
διακοπεί ανεπιτυχώς».

Φυσικά ο Κ . Μητοατά- 
κης Sev μπήκε στον κόπο 
να αναφέρει τους λ ό γ ευ ς  
για τους οποίους «κινδυ
νεύει να διακοπεί» η 
«πρωτοβουλία* του Κουε- 
γιάρ.
•  Ούτε και π οιο ι ευ 
θύνονται,για -ην εξέλιξη 
της «πρωτοβουλίας».

Πάντα_. διακριτικός ο 
αρχηγός της Νέας Δημο
κρατίας. Κ.Ι.Α .

έδρου της Ν Δ εισακούσθηκαν 
από τον τοπικό άγιο. Ετσι, 
βγαίνοντας από την εκκλησία 
της Μ ελικής, ο κ. Μητσοτά- 
κης, «έπεσε» ξαονικά σ ' ένα 
πελώριο πανώ, στημένο στην 
πλατεία του χωριού και σε χι
λιάδες προκηρύξεις που έγρα
φαν: «Οι ξύπνιοι κοιτάζουν 
εμπρός. Αντίο στα κόμματα 
του χθες και στις απογοητεύ
σεις. Στηρίζουμε τη ΔΗ- 
a n a . .  π . ΜΑΚ

Εκτός έδρας
«Θ ' Α Ν ΤΑ Π Ο ΔΩ ΣΟ ΥΜ Ε

την επίσκενη του κ. Μ ητσο
τάκη στη Δυτική Μακεδονία 
με δική μας ευπρεπέστερη ε
πίσκεψη στην ιδιαίτερη πα
τρίδα του. τα Χανιά...», μας 
τηλεφωνούσε χτες γνωστό 
στέλεχος της ΔΗ -AN A  Δ υτι
κής Μακεδονίας.

«Και τι εννοείτε«, λέγον
τας «ευπρεπέστερη», ρωτήσα
με το ίδιο στέλεχος του κ. 
Κ ωστή Στεφανόπουλου. 
«Κατ' αρχήν, θα ταξιδέψουμε 
στα Χανιά, χωρίς μπουγελο- 
οόρους και άλλα παράξενα 
ποοσωπα». απάντησε λ ίδιος, 
που διευκρίνισε ότι στην επί
σκενη αυτή, ποο θα γίνει
μάλλον τα _Χριστούγεννα.
θα οργανωθεί πλάτεμά συγ-
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ΑΣΦΑΛΩΣ, δεν υπάρχει άνθρωπος στον 
κόσμο, που να μην έχει ακούσει για τον 
ΟΗΕ κι η σημασία του είναι περίπου γνω

στή και στον τελευταίο πολίτη της πιο μικρής 
χώρας στη γη. Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που 
έτυχε να εισδύσουν στα ενδότερά του, να γνωρί
σουν και να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που 
παίζει αυτός ο  τεράστιος μηχανισμός, στη δι
ευθέτηση προβλημάτων ειρήνης, ασφάλειας, ε
λευθερίας και προόδου των λαών. Και πολύ λι- 
γότεροι είναι οι γνώστες της ιστορίας του και 
των διαδικασιών που διέπουν την πολυσχιδή 
λειτουργία και δραατηριότητά του, για την εξ
ασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης ανάμεσα στα 
κράτη - μέλη του.

Σ’ αυτό το άρθρο επιχειρείται μια σύντομη 
καταγραφή της οικούμενικότητας και της αδιαμ
φισβήτητης προσφοράς του, για την απαλλαγή 
όλων των λαών της γης από τον εφιάλτη των 
ενόπλων συγκρούσεων και την αποτροπή του 
επαπαλούμενου πυρηνικού ολέθρου. Ανι- 
χνεύουμε τη σύντομη ιστορία του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, για να καταδείξουμε ότι είναι 
ίσως, ένα από τα πιο ασφαλή μέσα, που θα επι
τρέψουν στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να 
γράφει την ιστορία της.

Συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια από την ί
δρυση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. 
Ασφαλώς αυτή η επέτειος είναι ιστορική. Τη 
σημασία της μάλιστα έχουν συνειδητοποιήσει 
τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι ίδιοι οι λαού 
Γιατί οι λαοί κρίνουν και αξιολογούν μέσα από. 
τις διαψεύσεις, αλλά και την προσφορά. Και οι 
πρώτες δεν είναι, δυστυχώς, λίγες. Και 8α ήταν,

40 χρονιά ΟΗΕ: 
ο ρόλος του, 

π προσφορά του
όχι μόνο άδικο, αλλά και επικίνδυνο να παρα
γνωρίζονται. Γ ι’ αυτό και ανήκει στις ηγετικές 
προσωπικότητες της πολιτικής, σε παγκόσμια 
κλίμακα, η ευθύνη της υπογράμμισης. Με το να 
επισημαίνεις, όμως, τις αρνητικές πλευρές, φτά
νεις, τελικά στην απόρριψη. Με το να εντοπίζεις 
τις θετικές, αντλώντας από την οδυνηρή εμπει
ρία των πρώτων και από την εξέλιξη των δια
μορφώσεων, συμβάλλεις στη βελτίωση. Και αυ
τή είναι και θεωρητικά απαραίτητη και πρακτικά 
δυνατή για τον Ο.Η.Ε.

Πόσο πέτυχε;

Ο Ο.Η.Ε. δημιουργήθηκε μέσα από μια έκ
ρυθμη εποχή, που σημάδευε την τύχη και 
την επιβίωση της ανθρωπότητας, ακριβώς 

την ώρα του πολέμου, ενώ αυτός βρισκόταν 
στην κρισιμότερη στρατιωτική και πολιτική φά-

κέντρωση οπαδών της Δη- 
Α ΝΑ, όπου θ' αναλυθεί το 
πολιτικό πρόγραμμα των οί- 
λων του κ. Στερανόπουλου. 
(Το όνομα του Βορειοελλαδί
τη στεοάνοπουλικού στη διά
θεση της «Ε»).

Καλά Χριστούγεννα, λοι
πόν, στα Χανιά! Π. ΜΑΚ.

ΜΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

Της δικαιοσύνης
Α ΤΥΧΟ Ι - το λιγότερο - για 

μια ακόμη φορά οι Δικαστές κι 
οι Εισαγγελείς. Εκεί, που - μετά 
από προσπάθειες χρόνων και 
χρόνων - είδαν το νέο μισθολό
γιό τους να γίνεται πράξη να 
κατατίθεται στη Βουλή και να

Οι «ντρίπλες»
ΠΡΟΒΛ ΗΜ Α ΤΑ  έ

χουν οι βουλευτές της 
Ν .Δ. όταν εμφανίζονται 
να μιλήσουν σε στελέχη 
του κόμματός τους. Γ  ιατί 
τους ζητείται να εξ
ηγήσουν η στο καλό γί
νεται μέσα στην παράτα
ξη, που η ενότητά της 
τσακίζει κόκαλα.

Ο Ανδρ. Ανδριανό- 
πσυλος, μιλώντας σε 
συγκέντρωση της Ν.Δ. 
στην Καλλίπολη του 
Πειραιά, αντιμετώπισε - 
έξυπνα πρέπει να πούμε 
- το πολύ ανήσυχο α
κροατήριό του, λέγον
τας:

«...Υπάρχουν ώρες 
που αισθάνομαι εξ 
αιρετικά άσχημα γΓ αυτά 
που γίνονται στο κόμμα 
και δυσκολεύομαι να τα 
αιτιολογήσω όταν βρί
σκομαι μπροστά σας. Α
ναγνωρίζω και δέχομαι 
την οργή και την αγανά
κτησή σας».

Και συνέχισε, παίρ
νοντας προφανώς α ς  «α-

ποστασεις» του απο ολ- 
λους συναδέλφους του:

«Σας ζιιτώ. άμίος, 
τώρα να κάνετε υπομονή 
και να δουλένουμε όλοι 
μαζί με σοβαρότητα και 
επιμονή. Χ ω ρίς να έχου
με και χωρίς να δι- 
εκδικοϋμε θέσεις και οφί
τσια».„

Εξυπνες οι «ντρί- 
πλες». Παρά το γεγονός 
6 α  ο «Ολυμπιακός» του 
Πε-ραιά δεν πάει καθό-

πουλος δείχνει να βρί
σκεται σε καλή σόρμα.

Κ.Ι.Α.

οδεύει προς την υλοποίησή 
του, δέχτηκαν το βράδυ της 
Παρασκευής, «την κεραμίδα 
στο κεφάλι* - κατά πως το λέει 
ο λαός.

Είναι, τελικά, η μόνη τάξη, 
που η από καιρό αποφασισμένη 
για την 1η Ιανουάριου 1986 ε
φαρμογή του μισθολογίου της, 
ετεροχρονίζεται. Πάλι. Τώρσ 
για άλλους 7 μήνες. Κι έχει ο 
Θεός...

Δίκαια, λοιπόν, ξεχείλιζαν α
πό πίκρα και πσράπονοι οι άν
θρωποι - κι όχι μόνο οι συνδι
καλιστές τους, αλλά όλοι όσοι 
συγκεντρώθηκαν χθες στο «Ατ
τικόν», στην έκτακτη γενική 
συνέλευση του κλάδου τους. 
Ανδρες και γυναίκες... Κ .Τ.

Επιτυχίες μας
Η «Ε» μπορεί να καυχηθεί 

ότι είχε προβλέψει τα οικο
νομικά μέτρα της κυβέρνη
σης. Την έκταση και το χαρα
κτήρα τους. Το  αποδεικνύουν 
τα δημοσιεύματα της:
•  Στις 4 Οκτωβρίου γίνεται 
αναφορά για περιορισμούς 
στις εισαγωγές (παπούτσια, 
παιχνίδια, ποτά, είδη υγεινής, 
ηλεκτρονικά).
•  Στις 8 Οκτωβρίου (περα
σμένη Τρίτη) με πρωτοσέλιδο 
τίτλο «Η ΝΕΑ Α .Τ.Α .» και υ- 
πέρτιτλο «Ανδρέας: Πιο συν
τηρητική η οικονομική πολι
τική τώρα», δίνει ακριβείς 
πληροφορίες για την εισοδη
ματική πολιτική (περικοπή 
της Α ΤΑ , και προαναγγέλλει 
το χλείσιμο 5 προβλη
ματικών.
•  Σ τις II  Οκτωβρίου, την 
περασμένη δηλαδή Παρα
σκευή - μέρα που η κυβέρνη
ση ανακοίνωσε τα μέτρα - η 
«Ε» ήταν σαφής: «Ψαλίδι 
25%  στον Προϋπολογισμό», 
«Οριστικά κόβεται προσω
ρινά η Α ΤΑ ». «Ταχύτερη δι
ολίσθηση της δραχμής». «Α 
νοδος επιτοκίων». «Ποιες 
προβληματικές κλείνουν».

Χ ω ρίς πανηγυρισμούς 
πλήρης επιβεβαίωση.

Ψυχοπαθητικά
Τ Ο  είπε ο  κ. Σωτ. Παποπο 

λιτής στη Βουλή:
«... Ψυχοπαθείς είναι βέβαια 
αυτοί, που ασκούν βία και 
τρομοκρατία. Αλλά ψυχοπα- 
θέστεροι είναι αυτοί που την 
οποΚμϋπ ιοον και υποκύ
πτουν σ ' α υ τή ν *!-.

Ποιους να εννοούσε ο ομι
λη τή ς; Κ.Ι.Α.

Θ;

ση του. Πόσο όμως πέτυχε στην αποστολή του; 
Στο σημείο αυτό θα αποφύγουμε τις επετειακές 
αναφορές. Ο οργανισμός δεν έδωσε οριστικές 
λύσεις σε φλέγοντα προβλήματα, αλλά πέτυχε 
μια ανεκτή λύση σε πολλά. Και υπήρξε μέγα το 
κέρδος.

Στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, δεν υπάρ
χει θέση για οριστικές λύσεις. Γιατί η πολιτική 
των σκοπιμοτήτων και των γεγονότων, με τις 
απρόβλεπτες εξελίξεις, δεν έχει αρχή και τέλος. 
Και γιατί τα συμφέροντα, όποιους κι ό,τι κι αν 
εκπροσωπούν δεν παραμερίζονται, δεν νεκρώ
νονται. Το να εκλείπουν όμως τα γενεσιουργό 
αίτια των διαφόρων στρατιωτικών ή πολιτικών 
αναφλέξεων, αποτελεί μεγίστη υπηρεσία για την 
ειρήνη και το δικαίωμα του ανθρώπου να την 
απολαμβάνει. Και αυτό επιτεύχθηκε σ’ ένα ση
μαντικό βαθμό και μάλιστα σημαντικότερο, απ’ 
ό,τι στην Κοινωνία των Εθνών, η οποία προ- 
ηγήθηκε. Οι αρχιτέκτονές του αποδείχτηκαν 
ρεαλιστικότεροι από τον εμπνευστή της Κ.τ.Ε. 
τον ιδεαλιστή Αμερικανό Πρόεδρο Ουίλσων...

Η μεγάλη ευθύνη
 ̂Α λέγαμε, ότι ο Ο.Η.Ε. εποπτεύει πολιτι- 

Ικά  τα κράτη. Και η υποχρέωση είναι προ- 
Υ ληκτική και κατασταλτική. Το Συμβούλιο 

Ασφαλείας είναι αρμόδιο για τις επείγουσες πε
ριπτώσεις, που συνήθως, πριν φτάσουν σ’ αυτό 
το σημείο περνούν σαν σοβαρές διαφορές από 
τη Γενική Συνέλευση. Αλλά στο Συμβούλιο Α
σφαλείας καταλογίζεται μια μόνιμη αδυναμία, 
εκείνη του δικαιώματος της αρνησικυρίας,’ το 
περίφημο «βέτο». Καλό θα ήταν να μην υπήρχε. 
Να μην είχε θεσμοθετηθεί. Οσοι όμως επιμέ
νουν, αποκλειστικά, στην ανασταλτική του δύ
ναμη, φοβούμαι, ότι αρνούνται, εκ προοιμίου, 
και κάποια ερμηνευτική αιτιολόγηση που έχει 
τη λογική της. Αφορίζεται το «βέτο». Ας υποθέ
σουμε όμως, ότι δεν υπήρχε αυτό το δικαίωμα. 
Ποιά θα μπορούσε να είναι η εγγύηση για μια 
καθολική συμμόρφωση προς την απόφαση; Τι 
θα εμπόδιζε και θα απέκλειε την ανταρσία; Και 
πού θα μπορούσε να οδηγήσει;

Η Κοινωνία, όμως, των Εθνών, εξαιτίας κά
ποιων τέτοιων ρυθμίσεων, αποδυναμώθηκε, με 
αποτέλεσμα να εξαφανιστεί μέσα στη δεύτερη 
παγκόσμια σύρραξη. Το αντίθετο, όμως, συμ
βαίνει εδώ. Το «βέτο» έχει γίνει σύμμαχος με 
τον χρόνο. Και ο χρόνος, όχι σπάνια, δι
ευκολύνει τις προσπάθειες για κάποιες δυνατές 
διευθετήσεις. Στο σημείο μάλιστα αυτό, πρέπει 
να αναφερθεί και άλλο δεδομένο, που, από 
πρώτη ματιά, φαίνεται αντιφατικό: Τα κρίσιμα 
θέματα απομακρύνονται από το Συμβούλιο Α
σφαλείας και έρχονται σε ιδιαίτερες τράπεζες συ
νομιλιών, διαπραγματεύσεων, συνεννοήσεων. 
Υπάρχουν, δηλαδή, δύο παράλληλα επίπεδα, 
που μπορούν να φτάσουν σε συγκεκριμένες ρυ
θμίσεις. Ετσι, το όλο πρόβλημα μετατοπίζεται, 
αυτομάτως αλλού, στη συμμαχία των συνα
σπισμών και της επικράτησης του διπολισμού. 
Και είναι χαρακτηριστικό, ότι οι «μεγάλοι», ενώ 
διαφωνούν σε προβλήματα καίριας σημασίας, α
πό τα οποία εξαρτάται αυτή η ίδια η υπόσταση 
της ανθρωπότητας, συμφωνούν σιωπηρά για τη 
συντήρηση των μοιραίων συμφωνιών.

Κάτω απ’ αυτές τις σκέψεις, θα πρέπει, ίσως, 
να κρίνεται ο ρόλος και η προσφορά του Οργα
νισμού των Ηνωμένων Εθνών. Πέρα από οποια
δήποτε επιφύλαξη, που μπορεί ακόμα να σχετί
ζεται και με την αγωνία, τη σύγχυση και τη φορ
τισμένη ατμόσφαιρα, από τις απειλές του αφανι- 
(τμού της ίυ'βρίΰΐίότητας, είναι αναμφίβολο, 6π  
ο Ο .Η Χ  αποδείχτηκε ασφαλιστική δικλείδα. 
Παρά την παρέμβασή του, όμως, δεν έλειψαν οι 
τοπικές συγκρούσεις, των οποίων το κόστος - 
πολιτικό, ηθικό και υλικό - είναι και θα παραυέ- 
να τεράστιο. Το Βιετνάμ και το ενεργό ηφαί
στειο της Μέσης Ανατολής, είναι δύο από τις 
δραματικότερες αποδείξεις. Αλλ’ αν δεν αποσο- 
βήθηκσν οι επιμέρους συρράξεις, αποσοβήθηκε
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η γενική σύρραξη. Και είναι σημαντική η συμ
βολή τομ Ο .μ.Ε.

Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης
ΣΧΕΤΑ όμως από αυτές τις εκτιμήσεις, έ
χουν ήδη καταγραφεί σημαντικά επιτεύ
γματα του Ο.Η.Ε., υπέρ της δικαιοσύνης, 

της ισορροπίας καί της παγκόσμιας τάξηε στην 
ανθρωπότητα και έχουν θεμελειώσει σταθμούς. 
Η αξία τους συνίσταται, κυρίως, στο γεγονός 
ότι σταθεροποίησαν κάποια κατάσταση και δεν 
μπορεί να ανατραπεϋ Πιθανότατα, χρειάζονται 
κάποιες βελτιώσεις, αλλά είναι αδύνατο να κλο
νιστούν και να καταρρεύσουν.

Ετσι, η αναγνώριση του δικαιώματος της αυ
τοδιάθεσης των λαών και η κατοχύρωσή του, 
αποτέλεσε την ουσιαστική δύναμη για την κα
τάργηση της αποικιοκρατίας. Οσα κράτη δια
μορφώθηκαν, μέσα από τη δυναμική του αγώνα 
για αυτοδιάθεση, απελευθερώθηκαν, ουσιαστικά, 
από την υποταγή στον εξουσίαστή. Το δίκαιο 
του ισχυρότερου, που αποτελούσε, σε τελική α
νάλυση, τη φιλοσοφία, σε ό,τι αφορά την κατοχή 
της γης, με τη μορφή της αποικιοκρατίας, έχασε 
την επίφαση της νομιμότητας του. Καταδικά
στηκε ανέκκλητα, σαν καθεστώς, αλλά και αρχή 
διεθνούς συμπεριφοράς. Και έδωσε τη θέση του 
στο δικαίωμα των ανθρώπων, όπου και αν βρί
σκονται, να αποφασίζουν ελεύθερα για την τύχη 
τους. Είναι μια κατάκτηση, που επικυρώθηκε α
πό την πρακτική του Ο.Η.Ε., που άλλαξε κατά 
πολύ., τον χάρτη του κόσμου. Και στο σημείο 
αυτό, πρέπει να προσθέσουμε, ότι δςν μπορεί κα
νείς παρά να αισθάνεται κάποια**απαισιοδοζία 
για τον κυπριακό λαό, που, όχι μόνο δεν δι
καιώθηκε, όπως αποφάσισε ο ίδιος με το δημο
ψήφισμα, αλλά παραμένει ακόμα κάτω από την 
ξένη κατοχή, αφού το 40%  της κυπριακής γης 
το κατέχουν οι Τούρκοι.

Σύντομη ιστορική αναδρομή

Ä ΛΛA ας επανέλθουμε στο κύριο δέμα μας.
___ Βέβαια, δεν μπορούσε να υπάρξει ούτε η

m Μσκέψη, αλλά ούτε και η δυνατότητα να α
ναπτυχθεί σε ένα άρθρο η ιστορία των Ηνωμέ
νων Εθνών. Μπορεί όμως να δοθεί συνοπτικά 
μια γενική εικόνα. Κατά κάποιο, λοιπόν, τρόπο, 
δημιοοργήθηκαν, ως φυσική συνέχεια κάποιας 
μακράς, ιστορικής διεργασίας, στηριγμένης 
στην έννοια και στους σκοπούς της ελληνικής 
αμφίκτυονίας. Είναι αυτονόητο, ότι επενεργού
σαν, πιεστικά με τον καιρό, άλλοι ισχυροί παρά
γοντες. Οι συσχετισμοί των δυνάμεων, με την 
πόλωση που είχαν δημιουργήσει και η ιλιγγιώ- 
δης ανάπτυξη των στρατιωτικών εξοπλισμών, ο
δήγησαν τα κράτη - για να εξασφαλίσουν την 
παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια - στην υιοθέτη
ση των θεσμοθετημένων και πάντοτε ανεκτών 
κανόνων συνύπαρξης του διεθνούς δικαίου.

Ηταν, λοιπόν φανερό, και κατά τον Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο, όπως συνέβη και στον Α ', με την 
Κοινωνία των Εθνών, ότι χρειαζόταν κάποιο άλ
λο σύστημα, ανθεκτικότερο στις επιβουλές, εμ
πλουτισμένο με νέες ιδέες και νέες αρχές και με 
τη δυνατότητα της αποφασιστικής αντιμετώπι
σης της «παγκόσμιας ανορχίας*. Αυτό το σύ
στημα άρχισε να μορφοποιείται μετά τη Διά
σκεψη του Σαν φραντσίσκο, το 1945, με τις 
πρώτες «ρίζες» στον Ατλαντικό Χάρτη, και την 
κοινή δήλωση, που είχαν υπόγραψα το 1941 ο 
Ρούζβελτ και ο Τσώρτσιλ. Πέρασε από διάφορα 
στάδια, μέσα από διαβουλεύσεις. αντιθέσεις και 
συναινέσεις καν, τελικά, δόθηκε στην ανθρωπό
τητα - που καλλιεργούσε με αίμα και δάκρυα 
τη γη - στις 30 Οκτώβρη 1942 η Διακήρυξη 
για τη γενική ασφάλεια των τεσσάρων εθνών Μ. 
Βρετανίας, Η-Π.Α., Σοβιετικής Ενωσης και Κί
νας, που, μεταξύ άλλων, τόνιζε: «.„αναγνωρί
ζουν την αναγκαιότητα ίδρυσης, μέσα στο συν
τομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ενός δι
εθνούς οργανισμού, $ου να βασίζεται στην αρχή 
της ίσης κυριαρχίας, όλων των φιλειρηνικών 
κρατών και να δέχεται την υποψηφιότητα κάθε 
κράτους, μικρού η μεγάλου, για τη διατήρηση 
της διεθνούς ειρήνης και ασοάλε»ας». Στις δια
δοχικές, βέβαια, φάσεις υπήρχαν πάντα κάβε εί
δους σκοπιμότητες- Οι σκέψεις αυτές βρήκαν 
όμως κάποια ενιαία έκφραση στο σχέδιο του 
Dumbarton Oaks «αι αποκρυσταλλώθηκαν στη 
Διάσκεψη της Γιάλτας τον Φλεβάρη του 1945, 
με τη συμμετοχή των Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ και 
Στάλιν. Στις 25 Απρίλη 1945 συγκλήθηκε στο 
Σαν φραντσίσκο η πρώτη Διάσκεψη των Ηνω
μένων Εθνών. Εκατό κράτη είχαν αποδεχτεί την 
πρόσκληση συμμε τοχής. Τον Ιοΰνη του ίσιου 
χρόνου έγινε δεκτό το κείμενο του Χάρτη και

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΉ ΣΕΑ. *7
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9  Τεράστιες ζαταστρσρές στην Α ΰήνυ * α  
στην επαρχία προκάλεσε προιτοφανής νερο
ποντή. Ο ι κάτοικοι της Αθήνας κστέφυγσν στα 
υψηλότερα σημεία της πόλης. Ο ι νεκροί στον 
Βόλο έφόσσαν τους 2.Ü. 
φ Η  σνττπολίτενση 6ίσψ ω νεί με τη ótoómatria 
που προτείνει η κυβερνήστε να συσταθεί δια
κομματική επιτροπή για την επεξεργασία νέου 
εκλογικού νόμου.

Φ Δ εν πνψουοιάστηκε ο Η . Γύοστηρος, ούτε 
απέδκιοαν rm ora οι έρευνες για την ανακΛΑυ-

*  Κυβερνητικές πηγές όιέψ ευααν φ ήμες για  
παρουσίαση twv υπ ουργία ν Κ ο φ ινά  KAavotnf- 
λίδη Μ
9  Εξετάζετε* ν ομ οσ χ έδ ιο  για την πρ ο σ τ α σ  ία 
twv v étw  βΡομηχσνκ**
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Μονόλογος
Λ αό  «? κύριο άρθρο
Από την 6η απογευματινή, όιιως, το 

ραδιόφωνο άρχισε να αναγγέλλει άτι, 
ο κ. Σημίτης, δα ανεκοίνωνε στις 9 το 
βράδυ, από την τηλεόραση, τα νέα οι
κονομικά μέτρα. Και, στις 8 , ει
δοποίησαν τους συντάκτες ότι ο υ
πουργός θα τους δεχόταν το Σ άββατο  
το πρωί, στις 10, για να τους πει αυτά 
που θα είχε ανακοινώσει... το περασμέ
νο βράδυ σε όλους τους Ελληνες!

Αναφέρθηκε στην αρχή ¿τι «μόνο 
στο σκληρότερο ολοκληρωτικό κα
θεστώς μπορεί να επιβληθεί τέτοια τα
κτική», γιατί πράγματι και στα ολο
κληρωτικά καθεστώτα, έχουν μεν τον 
Τύπο στρατευμένο, αλλά - τουλάχι
στον - δεν τον καταργούν, όπως έκανε 
προχθές ο  κ. Σημίτης, γεγονός για το 
οποίο, φυσικά, υπεύθυνος δεν είναι ο 
ίδιος, αλλά ο κ. πρωθυπουργός.

Εκείνος και η κυβέρνησή του προ
τίμησαν εστεμμένα το μονόλογο από 
την τηλεόραση, αντί να αντιμετωπί
σουν τις ερωτήσεις των αρμοδίων συν
τακτών των εφημερίδων, που θα αφο
ρούσαν στις αποδόσεις των μέχρι σή
μερα ληφθέντων οικονομικών μέτρων 
και στις πιθανές επιπτώσεις των υπό 
εξαγγελίαν.

Ρ γ η μ π

Α πό τη στήλη των σχολίων
Α πό  τώρα πρέπει. να προγραμ

ματίσει η διοίκηση της ΔΕΗ την κάλυ
ψη των αναγκών της χώρας σε ηλε
κτρική ενέργεια. Η πρωτοφανής ξηρα
σία, η οποία, αν συνεχιοθεί, θα εξελι
χθεί σε θεομηνία, είχε σαν συνέπεια να 
μη γεμίσουν οι λίμνες, που με τα νερά 
τους κινούν τα υδροηλεκτρικά εργο
στάσια.

Κανείς δεν κατηγορεί βέβαια την ε
πιχείρηση για την ξηρασία, αλλά αν ξε
μένουμε από ρεύμα μέσα στον χειμώ
να, θα έχει μεγάλη ευθύνη η νέα, κοι
νωνικοποιημένη πλέον, διοίκηση.

Λ ΠΟΓt  ΥΜΑΤIΝXI
φ  της Κυριακής

Κρίση
Α πό τη στήλη «Απόφως»
Οταν πριν λίγες μέρες η «Α» έγρα

φε, σ ' αυτήν εδώ τη στήλη, για την κρί
ση αξιοπιστίας που περνάει το ΠΑ
ΣΟΚ, δεν φανταζόταν ότι ο Ανδρέας 
Παπανδρέου θα έσπευδε τόσο γρήγορα 
να τη δικαιώσει. Γιατί ακόμη και προ
χθές, την αποφράδα νύχτα της Παρα
σκευής, που εμφανίστηκε στην τηλεό
ραση για ν’ αναγγείλει την οικτρή απο
τυχία της οικονομικής του πολιτικής 
και ν’ απαγγείλει την καταδίκη του ελ
ληνικού λαού στο να πληρώσει τις συ
νέπειες της πασοκικής ανικανότητας, 
πάλι δεν είπε την αλήθεια (.-).

Το Π ΑΓΟΚ οδήγησε τη χώρα στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και όσο και 
αν προσπαθεί να μην αναλάβει τις ευ
θύνες του, πρέπει να υποχρεωθεί να 
πλήρωσα το πολιτικό τους κόστος. Ο 
λαός - όπως άλλωστε χα; ο  ίδιος ο χ. 
Παπανδρέου αρέσκεται να λέει - και 
κρίση έχει και μνήμη. Και θα το από
δειξη σε εύθετο χρόνο.

Α υριανή
Τι θα έκαναν;

Από σχετικό ¿φόρο
Είμαστε περίεργοι να ξέρουμε εάν 

κάποιο από αυτά τα κόμματα, που 
>α ξελαραγιάζονται εναντίον της 
Ιέρνησης. βρισκόταν στη θέση της,

ΤΙ ΘΑ ΕΚ Α Ν Ε; 3^  άοηνε την οικο
νομία του τόπου να Κ Α ΤΑ ΡΡΕΥΣΕΪ; 
( ->  . ι

Γιατί, λοιπόν, Κ Ο Ρ Ο ΪΔ Ε Υ Ο Υ Ν  
τον Λαό; ΓΙΑ ΤΙ δεν βρέθηκε κάποιο 
κόμμα να πει «ότι εδώ που φθάσαμε 
δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς και, μό
νο κοίταξε Ανδρέα αυτή η ιστορία να I 
μην τραβήξει πολύ σε χρόνο-.». |

Από τα παράσιτα
Από τη στήλη «.Γνώ μη»
Τα κυβερνητικά μέτρα ποιος και 

πώς θα τα στηρίξει; Πώς θα «δουλέ
ψουν» υπέρ της οικονομίας αυτά τα 
μέτρα; Και ποιες εγγυήσεις δίνει η κυ
βέρνηση ότι τα μέτρα δεν υα «απορρο- 
ιρηθούν», χωρίς ν' απ λώ σουν τίποτε;

Είναι, τάχα - *αι πόσο - αποφασισμέ
νη η κυβέρνηση να πατάξει το δημόσιο 
παρασιτισμό - αρχίζοντας με γενναιό
τητα από τα παράσιτα που έχουν συσ
σωρευτεί κατά καιρούς; Και είναι ώρι
μη να περικόψει, και δραστικά και θεα
ματικά, όλες τις ελαστικές κρατικές δα
πάνες και να περιορίσει τις - λεγάμε
νες! - ανελαστικές δαπάνες στις απολύ
τως αναγκαίες;

Τερ'σέτης
Από συνέντευξη του υπουργού Α :-
κχαοσύνης κ. Τ .-Α . Μ αγκάκη
Σ ε  καμιά περίπτωση η ανεξαρτησία 

του δικαστή δεν είναι σε απόλυτη μα
θηματική συνάρτηση με την οικο
νομική δύναμη. Δηλαδή ο πιο πλού
σιος είναι πιο ανεξάρτητος; Αμφιβάλ
λω αν σ ΠολυζωΙδης και ο Τερτσέτης 
ήταν καλά αμήβόμενοι όταν αντί στά
θηκαν. Και οι Ελληνες δικαστές έχουν 
πραγματικά το ήθος εκείνο, ώστε να 
εκπροσωπούν σωστά την ανεξάρτητη 
ελληνική δικαιοσύνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ
Απογοήτευση

Α πό το κύριο ¿φόρο
Λεν είναι τυχαίο ύα ο  λαός αδιαφο

ρεί. Είναι μοιραίο. Διότι τα δύο μεγάλα 
κόμματα τον ενέπαιξαν, τον πμγίδευ- 
σαν, τον φανάτισαν και τώρα τον προ
δίδουν δίχως αιδώ.

Για «ακόμη καλύτερες μέρες» ψήφι
σε ΠΑΣΟΚ καί το ΠΑΣΟΚ του φέρνει 
ακόμη χειρότερες. Για να τον προστα
τέψει και να τον οδηγήσει ψήφισε Νέα 
Ληυοκρστίπ και η ΝΛπ Δημοκρατία 
τον εγκαταλείπει απροστάτευτο στο έ
λεος και στην χλεύη των αντιπάλων, 
διότι οι βουλευτές της είναι πάρα πολύ

Τ ο υ  Κ ά κ τ τ ο  Μ η τ ρ ό ο ο υ λ ο υ ,  από τ ο  κΒήμα τ η ς  Κυριακής»

κεφάλι τους σιωπηλά. Κοινός τόπος η 
κοινή απογοήτευση.

Γ ενική
Α πό τη στήλη των σχολίων

Η κρίση είναι γενική και για τον λό
γο αυτό ιδιαίτερα ανησυχητική. Απε- 
δείχθη τελείως αδύναμη η κυβέρνηση 
να εξασφαλίσει και τα στοιχειώδη στη 
νέα γενιά, η οποία κάτω από τέτοιες α
κριβώς συνθήκες μπορεί να αποτελέσει 
εύκολη λεία για τους τεχνητούς παρα
δείσους των ναρκωτικών και μιας 
ζωής, που την περιζώνουν οι αντιλή
ψεις των περιθωριακών και αντικοινω
νικών ατόμων. Εκεί άραγε, οραματί- 
σθηκε να εξωθήσει τους νέους μας η 
κυβέρνηση;

Η  Α Υ Γ Η Β
Θα οξυνθεί

Α π ό  άρθρο  του  κ. Β . Κ αν στσν τ ιν ϊδη  
Είναι φανερό ότι η πολιτική και κοι

νωνική ζωή της χώρας μπαίνει σε ένα 
κ . .νούργιο δρόμο. Η κρίση θα οξυνθεί, 
με αιχμές την ανεργία, τη μείωση του 
εργατικού εισοδήματος, την ακρίβεια 
και την εγκατάλειψη των αναπτυ
ξιακών στόχων.

Το στυλ
Α πό άρθρο του κ . Σοψ. Χρυσοστομί-
6η
Ας μην κρυβόμαστε. Το στυλ και η 

φιλοσοφία Κουτσόγιωργα, είναι το 
στυλ, η φιλοσοφία^ και η πολιτική πρα
κτική του xiAz.uK. Μια φιλοσοφία 
που, στο θέμα τουλάχιστον των μυ
στικών υπηρεσιών, ακολουθεί κατά πό- 
δας. τη μεθοδολογία και πρακτορολο- 
γΐα της Δεξιάς. Αλλά, τότε, πού είναι 
η «ειδοποιός διαφορά»; Και πού είναι 
η «ευαισθησία*, στο χειρισμό θεμάτων 
εθνικής ασφαλείας, για την οποία μίλι»-, 
σε, τόσο γλαφυρά, ο Πρωθυπουργός;

απασχολημένοι με τις καρέκλες τους!
Αλλά ποιος να πρωτοτλι 

ποιον; Ο οπαδός του ΠΑΣΟΚ και ο
οπαδός της Νέας Δημοκρατίας κο*τά-
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m  γαλάζια καφενεία και κουνούν τα

ΉβρΑδντΠ)
TH I ΚΥΡΙΑΚΗ!:

Απραγη
Α τ ό  τα  π φ -σ  όφ ηρ ο  
Το πιο σημαντικό είναι ότι άπραγη 

η κυβερνητική πλειοψηφώ πότε στρέ
φεται προς την ΕΟ Κ , πότε θώπευα το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πότε α- 
;ΛΐΛ/ν*χΰΓι προς τους ^χμερασινονς. 
καθικετεύοντας άπρακτα κάποια λύση

και υποχωρώντας σε ποικίλες ξένες α-

Η τετραετία των ελπίδων πέρασε. 
Αρχιζα το έτος της απελπισίας. Ποτέ 
δεν είχαν συγκεντρωθεί τόσες φωνές 
διαμαρτυρίας, τόσες ομαδικές απερ
γίες, τόσες εξεγέρσεις επαγγελματικών 
ομάδων, τόσες δυσαρέσκειες. Και είναι 
φανερό ότι η κατάντια αυτή θα ενταθεί 
όταν αρχίσουν - σε εφαρμογή των επι
ταγών περί λιτότητας - οι συνέπειες 
των προηγουμένων δημαγωγικών πα
ροχών και υποσχέσεων.

Φοροδιαφυγή
Α χό τη στήλη των σχολίων

Επί τέσσερα χρόνια το Π ΑΣΟ Κ, ως 
Κυβέρνηση, εξαγγέλλει πάταξη της 
φοροδιαφυγής. Και επί— άλλα τόσα 
χρόνια συγκαλεί ειδικές υπουργικές 
συσκέψεις για τη λήψη μέτρων που 
ΘΑ πατάξουν τη φοροδιαφυγή!! Προ
χθές ακόμη έγινε άλλη μία τέτοια «τε
λική» σύσκεψη υπό την προεδρία του 
υπουργού Οικονομικών κ. Δ . Τσοβόλα 
και με συμμετοχή των απαραιτήτων 
«φορέων» - και συμφορέων...

Το κακό είναι ότι, ενώ τέσσερα χρό
νια τώρα το ΠΑΣΟΚ εξαγγέλλει συ
νεχώς νέα φορολογικά μέτρα, εκείνοι 
που φεύγουν κάθε φορά είναι οι οικο
νομικοί υπουργοί και η φοροδιαφυγή— 
μένει. Μόλις τελεα>ποιούν το σύστημα 
για την τελική πάταξη, γνωρίζουν την 
εξωπεταξη από την Κυβέρνηση. Προ
φανώς το πεπρωμένο τους... φοροδια- 
ι«ννην αδύνατον!

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ ϋ
Το μόνο

Α πό τη στήλη των άρθρων
Το μόνο θετικό στοιχείο των μέτρων 

«σταθεροποίησης» της οικονομίας που 
εξήγγειλε προχθές ο κ. Παπανδρέου θα 
είναι ο γρήγορος τερματισμός της ε
ξουσίας του, ώστε η ελληνική οικο
νομία να αναζητήσει την πολιτική κα
θοδήγηση που θα εργαστεί για την α- 
ναστήλωσή της!
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Του Αντώνη Πάοσαρη, αττό την 
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Πειστικότερα
Α πό τη στήλη κΓ\ νωμος»
Η ακύρωση του ταξιδιού του πρω

θυπουργού είναι ένα δείγμα λιτότητας. 
Αλλά ο ίδιος και σι συνεργάτες του 
ποέπει να δώσουν ακόμη περισσότερα 
και πειστικότερα δείγματα. Να σταμα
τήσουν οι πολυτελείς Km με πολυπρό
σωπες συνοδείες, μετακινήσεις. Οι συ- | 
νςδρώσος στα ξενοδοχεία αντί των 
γραφείων, που εξασφαλίζει, είτε το 
κράτος στην κυβέρνησή του, είτε το 
κίνημα σ Λ  στελέχη του.

Να σταματήσουν σι αβασάνιστη , 
προμήθειες του κρατικού μηχανισμού j

και οι αναθέσεις έργων σε ξένες επιχει
ρήσεις.

Αναπτυξιακά
Από άρθρο του κ. Κ . Τσουχαρόχσυ- 
λου
Ελπίζουμε ότι στους 4 μήνες προ

βληματισμού η κυβέρνηση δεν εξέτασε 
και αποφάσισε μόνο την υποτίμηση και 
την ΑΤΑ, αλλά Km αναπτυξιακά προ
γράμματα, που πρέπει ταχύτατα να θέ
σει σε εφαρμογή. Το πρόσφατο παρά
δειγμα της «μεσογειακής» Πορτογα
λίας, όπου εφαρμόστηκε ένα μονομε
ρές σχαθεροποιητιχό μοντέλο και «κά
θισε» κυριολεκτικά την οικονομίας 
της, με ελάχιστες ελπίδες απογείωσης, 
είναι οδυνηρό και απευκταίο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Δεν ήρθαν

Ακό τη στήλη «Π οληικολογίες»
Οι καλύτερες μετεκλογικές μέρες 

που υπόσχονταν το ΠΑΣΟΚ προεκ
λογικά δεν ήρθαν— Αντ' αυτών ήρθαν 
μέρες θυσιών που έχαναν χαι τους σνα

Κένοντες τις καλύτερες μέρες να μι 
ούν για «μοόδιασμα του κόσμου»— 
Δεν ήξερε, άραγε, το ΠΑΣΟΚ προ

εκλογικά τις δυσμενείς εξελίξεις στην 
οικονομία; Τις γνώριζε με κάθε λεπτο
μέρεια, αλλά τις απέκρυπτε με κάθε ε
πιμέλεια.

θ α  δεχθεί τώρα και την πολιτική κα
τηγορία ποο του απευθύνει η αντιπολί
τευση, ότι παραπλάνησε τον ελληνικό 
λαό— και στην πολιτική το κόστος από 
τέτοιες παραπλανήσεις αρχίζει από μι
κρό και γίνεται υψηλό...

Ρ ΙΖ Ο ίβ Κ Χ Τ Η Σ
Επιλογές

Από τη στήλη «Πάντα την Κυρια-

Είπε ο πρωθυπουργός - με το «καλη
σπέρα - σας»: «Η ελληνική οικονομία 
αντιμετωπίζει μια σειρά από διαρ
θρωτικά προβλήματα, που δημιούργη
σαν οι οικονομικές επιλογές της τελευ
ταίας τριακονταετίας». Δεν έχουμε αν- 
τίρρτκτη. Μόνο που τα 4 τελευταία 
χρόνια της 30ετϊας, οι «επιλογές» ανή
κουν στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 
Και ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά δεν 
τα ξεχώρισε αυτά τα 4 χρόνια από τα 
26 υπόλοιπα: Οι επιλογές ήταν ίδιες—

ΤΑ ΝΕΑ
Ερμηνείες

Α χό τη στήλη «Οι αστερίσκοι της 
Κυρωκής»
Π ετίλα  σχόλια και ποικίλες ερμη

νείες προκάλεσε η «βόλτα» της Τ ετάρ 
της του πρώην Προέδρου της Δημο
κρατίας κ. Κ. Καραμανλή στο κέντρο 
της πρωτεύουσας. Km ro ξάφνιασμα ή
ταν φυσικό για τον κόσμο. Και, φυσι
κά, τους πόσης φύσεως παρατηρητές 
τους έβαλε σε σκεψας αυτή η περίεργη 
βόλτα.

Αλλά «ψύλλοι στ’ αυτιά* μπάκαν 
* *  “ ν της Ν Λ  ή μάλλον
κυρίως στον αρχηγό της Ν-Λ^ ο ο
ποίος αναρωτιέται... λες; Δεν του φτά
νουν όλες οι λαχτάρες και τα στραπά
τσα αυτών των ημερών; Αυτό του έλει
πε, πράγματι.

ΤΟ ΒΗΜΑ
Αντιπολίτευση

Από άρθρο του κ- Α ντ. Στρωτή
Λεν περιμένουμε συμπαμ 

πό τη δεξιά rm τον Τύπο της
'vlflñy Trwy -rn rwnAwt .  -riv
τραχύ δρόμο που βαδίζουμε κυβέρνη
ση και λαός. Ο ύτε α χ ό  την χαρά& οανι 
εύ αριστερά το «ηριμένοΐΧίε Τα 
σημάδια προδικάζουν σύγκλιση πολε
μικής, μιας πολεμικής που αυτή την 
ώρα rm  κάτι» ατό ο ς  συγκεκριμένες 
συνθήκες βάλλει ήττά της οικονομικής

ίδιας  της εθνικής μας ανεξαρτησίας.


