
... ΙΤ«Μ*1%*2ί ΚΑΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΣΗ σιην ηγεσία των 
τριών μεγάλων κομμάτων με 
ιδιαίτερα -  αυτή τη φορά -  
βαριές κουβέντες έκανε ο κ. 
Θ. Πάγκαλος με αφορμή τη 
σιάση τους στο θέμα των 
Σκοπιών, χαρακτηρίζοντας 
μάλισια «μασκαράτα και θέ
ατρο» το εμπάργκο.

Ο πρώην υπουργός υπο
στήριξε ότι η Ελλάδα στερεί
ται εχέφρονος ηγεσίας, κάτι 
που προκαλεί, όπως είπε, 
έλλειψη στόχων στην εξωτε
ρική πολιτική. Ο κ. Πάγκα
λος είπε ακόμη ότι το θέμα 
του ονόματος δεν πρόκειται 
να λυθεί γιατί δεν θα υπάρ
ξει ποτέ τέτοια συμφωνία, 
απεκάλεσε το Σκοπιανό «α
νύπαρκτο πρόβλημα» και α
πέδωσε τιμή στους Σκοπια
νούς επειδή απηλλάγησαν 
από τον εθνικισμό και απε- 
φάσισαν συνεργασία με την 
Ελλάδα.

.,ανων λεαυνρ-

ι -^ίνγος Εσωτερικών μιλώντας σε ειδική ημερί- 
ίίου οργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο απεκάλυψε ότι η 

ελληνική κυβέρνηση βοηθά την κυπριακή σιην εναρμόνιση της 
κυπριακής νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τα ευ
ρωπαϊκά δεδομένα.

προγράμματα.
Το πλέον ενδιαφέρον όμως είναι ότι σε αυτά τα προγράμ

ματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απευθείας οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση της 
κυβερνήσεως, και θα προτιμηθούν οι προτάσεις που θα βασί
ζονται σε προγράμματα συνεργασίας ανάμεσα σε δήμους ή 
περιφέρειες περισσότερων κρατών - μελών.
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προς την κυρία Παπανδρέου 
έναν μεγάλο αριθμό εμβο
λίων κατά της ηπατίτιδας 
(που αγόρασε το ΙΚΑ), τα ο
ποία διατέθηκαν για τον εμ
βολιασμό παιδιών στη Θρά
κη και σιην Ηπειρο.

Το διαζύγιο ίου κ. Αρσένπ
Δ ΕΝ ΕΙΜΑΙ βέβαιος ότι κάναμε τους σω

στούς χειρισμούς», εξομολογήθηκε ο κ. 
Α. Παπανδρέου σε πρόσωπο του στενού του 
περιβάλλοντος. Και την ίδια στιγμή δόθηκε ε

ντολή στον κ. Τ. Χυτήρη και 
στον κ. Κ. Σκανδαλίδη «να πέ
σουν οι τόνοι». Την προσεχή 
Πέμπτη, ο κ. Κ. Σημίτης θα 
πραγματοποιήσει την πρώτη 
δημόσια εμφάνισή του μετά 
από αυτή την επώδυνη συνε
δρίαση της Κεντρικής Επιτρο
πής: θα μιλήσει την Πέμπτη 
στο «¡ντερκονηνένταλ», σε 
εκδήλωση του Ελληνοαμερι- 
κανικού Επιμελητηρίου. Μπο

ρεί κανείς μετά βεβαιότητος να υποθέσει ότι 
τα υπόλοιπα 3/4 των «Τεσσάρων» θα μετακινη
θούν για να τον ακούσουν -  χωρίς τυμπανο
κρουσίες!

«Τώρα πια οι παρεμβάσεις μας θα είναι επ ί 
τον συγκεκριμένου και μ ε  συγκεκριμένες θέ
σεις...» έλεγε στους συνεργάτες της η κυρία Βά- 
σω Παπανδρέου. Στην τελευταία τους συνάντη
ση, ο κ. Θ. Πάγκαλος ζήτησε από τους υπόλοι
πους να προχωρήσουν σιην επεξεργασία κοινών
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θέσεων, να συγκροτήσουν επιτέλους «ενιαίο πο
λιτικό και ιδεολογικό ρεύμα».

Παράξενο πράγμα! Τρία εικοσιτετράωρα με
τά τη σύγκρουση, οι δύο πλευρές συμπεριφέρο- 
νται λες και απεύχονται τη ρήξη. Χωρίς να υπο
χωρούν αλλά και χωρίς να προχωρούν. Μετρώ
ντας τον αντίπαλο... Μόνο ο κ. Γ. Αρσένης απο
φάσισε να ανοίξει τα χαρτιά του... «Υπάρχουν 
πετυχημένοι γόμοι», απεφάνθη, «όπως υπάρ
χουν και πετυχημένα διαζύγια». Φοβερό, που 
θα ’λεγε και ο κ. Βλάσης Μπονάτσος!

Το ερώτημα είναι τι εισηγείται ο ειδικός, ό
πως φαίνεται, επί οικογενειακών υποθέσεων υ
πουργός Αμύνης; Τον γάμο, όπως θα περίμεναν 
πολλοί, ή το διαζύγιο, όπως καταλάβαμε όλοι 
μας: Η θεωρία, βεβαίως, του διαζυγίου δεν εί
ναι καθόλου κουτή: αν φύγουν όλοι, θα μείνει 
μόνος του στο ΠαΣοΚ ο κ, Αρσένης, χαράς ευ
αγγέλια! Κουτοί, όμως, δεν είναι ούτε οι άλλοι: 
γι’ αυτό και δύσκολα θα αφήσουν τον κ. Αρσέ- 
νη χωρίς την παρέα τους.

Τουλάχιστον ο κ. Αρσένης έχει το θάρρος της 
γνώμης του! Το πιστεύει και το λέει... Διότι μπο
ρεί κανείς ανέτως να καταμετρήσει τουλάχιστον 
δεκαπέντε (από τα δεκαοκτώ...) μέλη του νεοε- 
κλεγέντος Εκτελεστικού που το βράδυ προσεύ

χονται υπέρ του διαζυγίου και την ημέρα απλώς 
το προωθούν σιωπηλώς. Ο καθένας πιστεύει ότι 
θα μπορέσει να διώξει τους άλλους για να μεί
νει μόνος του! Και ότι τρέχοντας μόνος του στην 
κούρσα της διαδοχής θα δυσκολευτεί να βγει 
δεύτερος. Εστω και αν δεν υπάρχει πια κόμμα 
για να αρχηγεύσει.

«Ο Θεός να μας φυλάει από την ανασφάλεια 
των μέτριων...» έλεγε κάποτε ο Δαντόν. Την ανα
σφάλεια των στελεχών που συνδεδεμένα με μια η
γεσία, προϊόντα μιας κατάστασης, φοβούνται πως 
θα εξατμιστούν μαζί με την κατάσταση που τα δη
μιούργησε. Πάνω στον πανικό τους είναι ικανοί 
για τις πλέον απονενοημένες χειρονομίες.

Το ερώτημα είναι τώρα πώς θα αποφευχθούν 
αυτές οι χειρονομίες τις αμέσως προσεχείς εβδο
μάδες, τους μήνες που θα ακολουθήσουν, όταν 
αυτό το απίθανο Εκτελεστικό αποφασίσει να υ
πάρξει... Κακά τα ψέματα, η ενότητα του ΠαΣοΚ 
δεν κινδυνεύει πρωτίστως ούτε από τον κ. Παπαν
δρέου ούτε από τους «Τέσσερις». Κινδυνεύει από 
όλους αυτούς που προτείνουν γάμους, ονειρεύο
νται διαζύγια και καταλήγουν τελικώς σε κηδεία. 
Διότι όσο και αν υπάρχουν πετυχημένοι γάμοι, ό
σο και αν υπάρχουν πετυχημένα διαζύγια, ουδείς 
ποτέ καμάρωσε για την επιτυχία της κηδείας του.


