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Οι ταγοί
Ο  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ  λαός 

<η μεγάλη 
πλειοψηφίο των 

σκεπτυμένων ανθρτο.των) 
παρακολουθεί τις εξελίξεις 
στις χώρες της Βαλκανικής 
με δικαιολογημένη 
ανησυχία και αγωνία...
Η  αναβίωση ΐοιν (τοπικών) 
εθνικιστικών ρευμάτων και 
η ορατή απειλή της 
τουρκικής επεκτατικής 
πολιτικής αποτελούν 
τρομερούς κινδύνους για 
την εδαφική ακεραιότητα 
της πατρίδας μας και τον 
ελληνισμό γενικότερον. 
Εξάλλου, η φανερή 
ανάυειξη του Βατικανού 
σπς κυοφορούμενες λύσεις 
τόΐν αναγνωριοθεισών και 
αναγνωρισθησομένων νέων 
δημοκρατιών της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας στοχεύει 
νσπλήξει τον ελληνισμό, 
που αντιπροσωπεύει την 
κεφαλή της Ανατολ.ικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Στην κρίσιμη αυτή για το 
έθνος μυς περίσταση, 
δυστυχώς, η χώρα μας 
ατύχηοε να έχει πολιτικούς 
ηγέτες που Θέτουν (οι 
περισσότεροι) ύπερόνω των 
εθντκατν συμφερόντων τσ 
κομματικά τους 
(συμφέροντα) και τα 
προσαυτικά τους πάθη. 
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Ê — > στους ξένους 
Mam διηρημένοι και 

αλληλομισούμενοι, έτοιμοι 
να εκμεταλλευτούν και να 
επωφελ ηθούν από τα λάθη 
και τις παραλείψεις, ο ένας 
του άλλους και 
ανηστρόφως, χάριν της 
νομής της εξουσίας, χωρίς 
να συνειδητοαοιοί>ν τις 
ευθύνες rmrç
Ευθύνες, όμως, έχουν και οι 
πνευματικοί ταγοί (στη 
μεγάλη τους κλειοψηφία), 
που πρέπει να ενημερώσουν 
και να προετοιμάσουν tov 
ελληνικό λαό. για να 
υπερασπιστείό,τι tou 
ανήκει., ον χρειαστεί.
Ο  λαός, πράγματι, είναι 
αηδιασμένος από την (κακή) 
συμπεριφορά και τις πράξεις 
(μερικές) των πολιτικών 
ηγετών του ■ οι εξαιρέσεις 
είναι λίγες και μάλιστα 
εκτός Κοινοβουλίου ·  και 
παρουσιάζεται αδιάφορος 
σαν να μην τον αφορούν 
έκτα απεργάζονται σε βάρος 
του έθνους μας. ata διεθνή 
παρασκήνια, εκείνοι που 
ανήγγειλαν, προσφάτως, 
την επιβολή της ·νέας τάξης 
πραγμάτων» στον κόσμο, 
μετά τον πόλεμο στον 
Περσικό κόλπο.

Μ  ΥΣΤΥΧ Ω Σ, αρκετούς X I  αιώνες από τότε,
Jm im  ισχύουν και τώρα για 
μας τους Ελληνες ο >τά που 
είπε ο αρχαιότατος 
ελεγειακός ποιητής 
Καλλίνος (του 7ου π.Χ. 
αιώνα) στο τραγούδι του - 
ελέγχων τους συμπατριώτες 
τον Εφέοτους, yiatiμένουν 
οκνοί, ενώ απειλούνται από 
τους Κιμμέριους να γίνουν 
σκλάβοι τους.
*Ως πότε πια κατάκοιτοι; 
Ορμή πότε θα βρείτε; Δεν 
ντρέπεσθε τους γείτονες γιο 
την οκνιά αυΐή; Ε, 
παλικάρια, ειρηνικά πως 
κάθεστε θαρρείτε κι ως τόσο 
γιιρω ο πόλεμος όλη τη γη 
κρατεί·.
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...Και ο Ανδρέας 
παθαίνει αΑΑεργία

ΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ θυνΑΑώ 6ης αναμένεται, ούμ φωνα μ« 6ιαοττοορο>- μένες πληροφορίες, να είναι η αντίδραση του Ανδρέα Πα- πανδρέου στις οθρδβς, «κα· τσανεβτχού* τύπου, εττιθέ- σ « ς  που ο ίδιος δέχεται άμεσα και έμμεσα τον τελευταίο καιρό.Ot τάσεις αμφισβήτησης της αρχηγεσίας του, το «δημοκρατικό έλλειμμα» στο Κοινοβούλιο που ευθέως του καταλογίζεται από τις, ενίοτε, υποχρεωτικές απουσίες του. ο ήπιος αντιπολιτευτικός του λόγος «ακόμα και τώρα που έληξε η δίκη και ο κόσμος αγκομαχεί από τη λιτότητα», ο μη ορισμός κάποιου αντικαταστάτη του με κύρος, όλα αυίά μαζί μ' άλλα που γνωρίζει ότι κυοφορούνται έχουν εξοργίσει αφάνταστα tov πρόεδρο του Π Λ Σ Ο Κ . Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που, πριν από μερικές μέρες και λίγο μετά την επιστροφή του από το Λ ονδίνο με τα αισιόδοξα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Χέρφιλντ. χρειάστηκε να κληθεί ο προσωπικός γιατρός του (ο οποίος δεν διαπίστωσε απολύτως rlnota) από το φόβο που κρο· κάλεσε στο περιβάλλον του αυτή, ακριβώς, η οργή την ο ποία δεν έκρυψε. Σε συνεργασία δε με tov Λνϊώ νη Λι- βάνη, στενότατα φίλο και έ· μπισθο, πάντα, πολιτικό του σύμβουλο, καθώς και σε συνεργασία με τον πιστό του Ακη Τσοχατζόπουλο (ακόμα και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Λευκωσία όπου βρίσκεται) κατέστρωσαν σχέδιο ανάδρασης, η οποία θα εκδηλωθεί σε πρώτη ευκαιρία:
■k Κατά τις άμεσες αναμενόμενες συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής ή σε έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είτε και στα τρία αυτά όργανα κατά <ε ραρχική αλληλουχία και μέθοδο.Α λλες πληροφορίες φέρουν τους παραπάνω τρεις και το Γερ. Αροένη, ο οποίος τον τελευταίο καιρό απολαμβάνει πλήρους προεδρικής εμπιστοσύνης, να μεθοδεύουν ενεργοποίηση των άρθρων εκείνων του καταστατικού του Γ1ΑΣΟΚ που προβλέπουν κομματικές κυρώσεις για όσους το παραβαίνουν είτε με «παρασκηνιακές ενέργειες ο*
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Σκίτσο τα a ΚΥΡ αττό τη χθεσινή «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ».μαδοποΐησης» είτε με συνεχείς δηλώσεις του. δρουν υπό όρους «οριακής κομματικής νομιμότητας».Εκτός από τις πρόσφατες έγγραφες καταγγελίες των βουλευτών Γεωργακόπου- λου, Πασχαλίδη και Παπαδό- παυλου, αλλεργικές τάσεις φέρεται να προκαλούν στον πρόεδρο του Π Α Σ Ο Κ  οι φαινομενικά σύννομες αλλά περίτεχνα και μαζί σκληρά επι- κριτικές εμφανίσεις του Κ ώ στα Σημίτη, ο οποίος, ενώ μέχρι προ τριμήνου αρνούνται να δώσει συνέντευξη για οτι δήποτε άλλο παρεκτόεγια θέ ματα παιδείας, τον τελευταίι καιρό αναλώνεται με μαΟημυ ηκη συχνότητα και ακριβοδί καιο καταμερισμό σε άρθρο γραφία εφ’ όλης της ύλης και συνεντεύξεις επί παντός του κομματικού επιστητού.

Χαρακτηριστική, επί του κροκειμένου. κρίθηκε και ανάλογα αξιολογήθηκε από ιυυ^ A. Iluftuvopéou και Λ . Λιβάνη η κάλυψη ιου Κώστα Σημίτη στις έκδηλα αντιαρ- χηγικές δηλώσεις του Βασίλη Κεδίκογλου, ο οποίος είναι ευρύτατα γνωστό ότι δεν θεωρείται κομματικός αντίπαλος του φλεγματικού Σημίτη. Κ άθε άλλο μάλιστα. (Η κάλυψη έγινε σε συνέντευξή του προς το Ν . Χατζηνικολάσυ του Μ Ε Ο Α , ενώ είχε προηγηθεί άλλη συνέντευξή του στην «Αυριανή»),Ασφαλώς η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για τα εθνικά θέματα, που Ou πραγματοποιηθεί αύριο, θα δώσει την ευκαιρία στον Ανδρέα Πα- πανδρέου να συναρπάσει με-, γάλο τμήμα taiv βουλευτών του. καθ’ ότι το πντικείμενο
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της συζήτησης είναι από τα προσφιλή του.Θ α επιχειρήσει, έτσι, ο Α. Παπανδρέου εκτός των εντυ πώσεων να συναρπάσει ■ (ή τουλάχιστον αυτή φπίνετπι να είναι η πρόθεσή του) και το πολιτικό του ακροατήριο ώστε και με την πλειοψηφία των βουλευτών να πντψετω- πίσει τους εσαικομματικούς αμφισβητίες του, οι οποίοι, ό- πα>ς προείπαμε, πληθαίνουν τελευταία.Και ενδεχόμενο να πολ- λαπλασιασθούν οι αμφιαβη- τίες παρουσιάζεται ανάγλυφο για τον Α. Παπανδρέου, εξ ου και ο τρόπος αντιμετώπισής τους αναμένεται να είναι ι διαίτερα σκληρός ή στην καλύτερη περίπτωση διπλωματικά σκληρός.

Το Εκτελεστικό 
για τους 

αμφισβητίεςΤις πρόσφατες πντιηγετι κές εκδηλώσεις βουλευτών κοι στελεχών too Π Α ΙΟ Κ  τις επικείμενες εκλογές στη θ' Αθήνας και τα θέματα που θα απασχολήσουν το £ θνικό Συμβούλιο nm» <η> νέρχεται το ερχόμενο Σαβ βιιτοκύριακο θα είναι τπ κύ ρια ζητήματα που Οα σι>ζη τηθούν στη σημερινή ουνι δρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κινήματος. Λεν θα συμμετάσχει ο πράε δρος Α. Παπανδρέου, προ φανώς διότι θα προετοιμά ζεται για την αυριανή συζη τηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.Η σημερινή συνεδρίαση επρόκειτο να πραγμάτοποι ηθτ.ί την Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκε λόγω ιης ιιτου σίας στην Κύπρο του γραμματέα Α. Τσόχα τζόπουλου
Η ΚΕ του ΚΚΕΣυνεδρίασε χθες η Κ εντρική Επιτροπή too Κ Κ Ε και ασχολήθηκε με τις κσλι οκές εξελίξεις raí τον οικονομικό προϋπολογισμό του κόμματος για to 1992.
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PORTO HYDRA

Για μια αξέχαστη 
τρ€λλή Αποκριά!

Τα χρώματα ζωντάνεψαν, 
μαγεύτηκαν, xopeúouvl 

Εγιναν αρλεκίνοι, βασίλισοτς και ξωτικά! 
ΤρΕλλή γιορτή, πνιγμένη στις σερπαντίνες 
μ€ Bal Masqué, κσντάδΕς στο διομάτισ, 
τραγούδι, χορό, κουαρτέτο εγχόρδων. 

μαρίονέΠΕς, χαρταετούς ηαικνιδούηολη, 
παιδικά ηάρτυ γιο τους μικρούς μος φίλους 

κοι πλούσια εδέσματα!

To Porto Hydra Hotel 
ηρο(σ)καλεί το κέφι σας!!

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΙΟΥ DINERS: 
6 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
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