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Ώ ρα τής Νέας Δημοκρατίας
Τό ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει νά εφαρμόσει μέ 

συνέπεια τήν πολιτική του που τό Ιδιο κατέ
στησε αναγκαία. Αυτή είναι η τελική διαπί
στωση από τά όσα πρωτοφανή συνέβησαν 
τήν περασμένη εβδομάδα στήν κορυφή τής 
κυβερνήσεως, κατά τήν εκτίμηση πολιτικών 
παρατηρητών που επισημαίνουν επίσης ότι: 
η παραίτηση Σημίτη οροθετεί νέα περίοδο ε
ξελίξεων. Τήν στιγμή αυτή ο άμεσος αντί
κτυπος σημειώνεται στήν οικονομία καί τήν 
αγορά είναι όμως βέβαιο ότι ανάλογες συνέ
πειες θά υπάρξουν καί στό γενικότερο πολι
τικό σκηνικό. Κοινή είναι η πεποίθήση, ότι 
καί άν ακόμη δεν είχε μεθοδευτεί η παραίτη
ση Σημίτη, η πίεση πού τόν απεμάκρυνε από 
τήν Κυβέρνηση είναι πολύ πιθανό νά αποβει 
σέ αυτοδύναμο παράγοντα πού θά ωθεί πρός 
τήν ίδια φορά δηλαδή τις πρόωρες εκλογές.

Η ώρα τής Νέας Δημοκρατίας νά προβλη
θεί ως αξιόπιστος πολιτικός φορέας έχει ση- 
μάνει προκειμένου νά καλύψει τό κενό εξου
σίας, πού δημιουργεΐται από τήν ανικανότη
τα  τού ΠΑΣΟΚ.

Στό διάστημα πού απομένει μέχρι τήν προ
σεχή εκλογική αναμέτρηση, υποστηρίζεται α-

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΡΑΓΑΛΙΑ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
πό τήν ίδια πλευρό, η Ν.Δ. οφείλει επωφε
λούμενη από τήν καταβαράθρωση τής αξιο
πιστίας τής κυβερνήσεως νά προβάλει ιδίως 
στό κρίσιμο εκείνο τμήμα τών ψηφοφόρων 
πού διεκδικεί τή δική της εναλλακτική λύση.

Στήν έναρξη μιάς περιόδου πού μπορεί 
νά οδηγήσει σέ εκλογική αναμέτρηση σέ 
συντομότερο χρονικό διάστημα από ό,τι ε- 
πισήμως διακηρύσσει η κυβέρνηση, τά δύο 
μεγάλα κόμματα βρίσκονται σέ διαμετρικά 
αντίθετα σημεία:

Τό ΠΑΣΟΚ μετά επταετή διακυβέρνηση 
δείχνει σήμερα ότι ούτε τό ίδιο πιστεύει πώς 
μπορεί νά συνεχίσει νά κυβερνά. ΤΑν τό επϊ- 
στευε δέν θά χρειαζόταν τήν επιδιωκόμενη, 
αλλά μή επιτυγχανόμενη κομματική «ανα
συγκρότηση». Βρίσκεται σέ πλήρη αδυναμία 
νά εξηγήσει πώς η κυβέρνηση ευτυχεί — ό
πως η Ιδια ισχυρίζεται—  ενώ ταυτόχρονα 
τό κόμμα πού τή στηρίζει χειμάζεται καί

τίθεται στή διαδικασία τής «ανασυγκρότη
σης». Κοινή πεποίθηση είναι ότι τό ΠΑΣΟΚ 
έφθασε στό οριακό σημείο γιά νά προβλη- 
ματισθεί σοβαρά περί τού τΐ πράγματι εί
ναι καί πού πηγαίνει.

Η Νέα Δημοκρατία εξάλλου εξέρχεται α
πό μακρά περίοδο στήν αντιπολίτευση στήν 
οποία δοκιμάσθηκε καί εξακολουθεί νά δοκι-

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΖΟΥΛΑ

μάζεται. Βρίσκεται καί εκείνη σέ οριακό ση
μείο γιά τή λήψη αποφάσεων πού θά τής ε
πιτρέψουν νά γίνει ο υποδοχεύς ψηφοφόρων, 
οι οποίοι μοιραία μόνο.πρός εκείνη μπορούν 
νά στραφούν. Η αποτυχία μιάς αμιγούς, 
μονοκομματικής, κυβερνήσεως τού^ ΠΑΣΟΚ, 
αποτελεί σαφέστατο πρόκριμα τής αποτυ
χίας μιάς κυβερνήσεως συνεργασίας του μέ

τα κόμματα τής αριστερας, στην περίπτωση 
πού θά επιλεγόταν η απλή αναλογική μόνο 
καί μόνο γιά νά αποτραπεΐ η επάνοδος τής 
Ν.Δ. στήν εξουσία. Καί τούτο σαφέστατα 
τό αντιλαμβάνεται τό εκλογικό Σώμα.

Τό πρωτεύον μέλημα τής «Ν.Δ.», σύμφω
να μέ εκτιμήσεις πολιτικών παρατηρητών, 
είναι επομένως νά διευκολύνει τον δυσάρε
στη μένο και απογοητευμένο ψηφοφόρο τού 
ΠΑΣΟΚ νά τό εγκαταλείψει. Καί είναι ακρι
βώς αυτός ο ψηφοφόρος πού δέν μπορεί νά 

πεισθεί εύκολα από τή Νέα Δημοκρατία 
πού — βεβαίως μέ άρρηκτη ενότητα στή βά
ση—  είναι διασπασμένη στήν κορυφή. Καί 
δέν μπορεί νά πεισθεί ούτε από τις επιση
μάνσεις τής «Ν.Δ.» γιά τήν κρισιμότητα τής 
καταστόσεως. Διότι μέ μιά πολύ απλή συλ
λογιστική τις θεωρεί απλή κινδυνολογία, α
φού αυτές οι ίδιες επισημάνσεις δέν υποχρε
ώνουν ιδρυτικά στελέχη τής «ΝΔ» καί τήν η-
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«Η ανευθυνότητα απέναντι στήν οικο
νομία πού επέδειξε τις λίγες τελευταίες 
ημέρες η κυβέρνηση έχει κουράσει καί α
πογοητεύσει τήν αγορά ενώ αναζωπυ
ρώνει τάσεις φυγής τού επιχειρηματικού

Τί ανάγκασε, πράγματι, 
τόν κ. Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 
νά ανατρέψει αιφνιδίως ένα ικα
νοποιητικό ψυχολογικό κλίμα 
πού ομολογουμένως ο ίδιος είχε 
δημιουργήσει πληρώνοντας μά
λιστα υψηλό πολιτικό κόστος;
Διότι βεβαίως τό σταθεροποιη
τικό πρόγραμμα τό εκπόνησε 
καί τό εφάρμοσε μέ συνέπεια ο 
κ. Κ. Σημίτης καί τό βοήθησε 
καί ο κ. Δημ. Χαλικιάς, αλλά 
δέν πρέπει νά υπάρχουν αυτα
πάτες ότι άν δέν υπήρχε η πο
λιτική κάλυψη τού κ. Ανδρ. Γ. 
Παπανδρέου, οι ανεγκέφαλοι 
τού κόμματος και η νομενκλα- 
τούρα θά τούς είχαν εξαφανϊ-

κιεφαλαίου». Στην κρίσιμη αυτή διαπί
στωση καταλήγουν ανεξάρτητοι παρατη
ρητές οι οποίοι πρώτον έχουν εντυπωσι- 
ασθεί μέ τήν επιπολαιότητα μέ τήν ο
ποία ανετράπησαν από τήν μιά στιγμή

στήν άλλη επιτεύγματα μιάς ολόκληρης 
διετίας καί δεύτερον δέν μπορούν νά 
βρουν πειστικά πολιτικά επιχειρήματα, 
πού νά δικαιολογούν καί νά εξηγούν τή 
συμπεριφορά τής κυβέρνησης.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

σει και τούς δύο από πολύ και-
Ρό.

Η πρώτη βέβαια εξήγηση σέ 
όλα αυτά .'ά ανεξήγητα είναι ό
τι βαδίζουμε πρός επίσπευση 
εκλογών. Ομως η ερμηνεία αυ
τή θά μιτορούσε νά θεωρηθεί ι
σχυρή μόνο άν συνέτρεχαν καί 
άλλοι παοάγοντες δημιουργίας 
κάποιου εκλογικού κλίματος. 
Διότι βέβαια οι πενταροδεκάρες 
πού υπεσχέθη τήν Τετάρτη τό 
βράδυ στή Βουλή ο Πρωθυπουρ
γός δέν δελεάζουν κανέναν. Ά λ
λωστε ο ίδιος εμφανίσθηκε τήν 
Παρασκευή υπέρμαχος τής λι
τότητας απειλώντας βιομηχά- 
νους καί διοικητές τραπεζών ή 
οργανισμών γιά νά μήν δώσουν 
μεγάλες αυξήσεις ατούς υπαλ
λήλους τους, Ήτσι οι ανεξάρ
τητοι παοατηρητές πιστεύουν 
ότι μόνον άν αρχίσει η κυβέρ
νηση στούς προσεχείς μήνες νά 
οξύνει τό πολιτικό κλίμα και νά 
συγκρούεται μέ τις Η.Π.Α στό 
θέμοί τών βάσεων θά έχουμε κά
ποια πειστικότερη ένδειξη ότι 
αναθεωρείται ο αρχικός στόχος 
τού Ανδρ. Γ. Παπανδρέου γιά 
εκλογές τόν Ιούνιο τού 1989.

ΟΙ Ε Π ΙΠ Τ Ω Σ Ε ΙΣ

Μέχρι λοιπόν νά υπάρξει κά
ποια περαιτέρω αποσαφήνιση 
προθέσεων, τό ενδιαφέρον τών 
ανεξαρτήτων παρατηρητών επι
κεντρώνεται στις άμεσες οικο
νομικές εξελίξεις πού διαγρά
φονται άν όχι απελπιστικές του
λάχιστον δυσάρεστες. Ο παραι
τηθείς υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας, είχε πει προφητικά ότι 
«τό κλίμα γιά νά φτιαχθεί α
παιτεί προσπάθειες ετών. Γιά 
νά χαλάσει, όμως, αρκεί η αδε
ξιότητα ή τά λάθη λίγων ημε
ρών»! Καί αυτό φαίνεται νά συ
νέβη τώρα!

Τί είχε συμβεί πράγματι καί 
τί είχε αποδώσει τό επίπονο 
πρόγραμμα μιάς διετίας τό ο
ποίο στήριξαν οι μισθωτοί μέ 
εισοδηματικές απώλειες τής τά- 
ξεως τού 12ο)ο; Τό ισοζύγιο 
πληρωμών είχε βελτιωθεί θεα
ματικά καί γιά πρώτη φορά με
τά τό 1978 τό απειλητικό εξω
τερικό χρέος είχε αρχίζει νά μει
ώνεται. Ο πληθωρισμός παοά 
τή βραδυπορία του είχε κατεβεΐ 
από τό 25ο,) ο τό 1985 στό 
16ο)ο τό 1987 καί άν μειώνον
ταν τά δημοσιονομικά ελλείμμα
τα όποος φώναζε ο κ. Κ. Σημί
της θά είχαμε τό 1988 πληθω
ρισμό, ίσως, καί ΙΟοΙο. Στό μι
κροοικονομικό επίπεδο τά επι-
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Εσωΐερικές αναδράσεις 
ουνανΐά ο υπουργός Υγειας

ΑΝΤΙΘΕΤΟ 10 Κ ΕΣΪ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΠΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Τήν αντίθεση τού Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας σέ θέματα 
ανάπτυξης τού Εθνικού Συστή 
ματος Υγείας καί ειδικότερα 
στόν τρόπο οργάνωσης τής 
πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέν 
τρα Υγείας αγροτικών καί α
στικών περιοχών) αντιμετωπί
ζει ο υπουργός Υγείας —  Πρό 
νοιας καί Κοινωνικών Ασφαλί
σεων κ. Γιάννης Φλώρος.

Σέ απόφασή του γιά τήν 
Πρωτοβάθμια Φροντίδά Υγείας 
τό ΚΕΣΥ υποστηρίζει, ότι 
«η μή λειτουργία υπηρεσιών 
τής πρωτοβάθμιας φροντίδας 
στις αστικές περιοχές καί η 
μή ενιαιοποίηση τών μονάδων 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
στις μή αστικές περιοχές, δέν 
επιτρέπουν ουσιαστικά τήν σω 
στή λειτουργία, όλου τού'Εθνι

κού Συστήματος Υγείας».
«Τούτο, υπογραμμίζεται 

στήν απόφαση, γίνεται σαφές 
μέ τήν επισήμανση τών προβλη 
μάτων πού υπάρχουν σήμερα 
καί τήν ανάλυση τών αιτίων, 
πού τήν προκαλούν».

Ενώ η απόφαση, μέ τήν ο-

ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΦΟΥΡΑ

ποιο- προτεΐνονται λύσεις γιά  
τήν στελέχωση τών Κέντρων Υ
γείας αγροτικού τύπου καί τήν 
οργάνωση τών Κέντρων Υγείας 
αστικού τύπου, στά πλαίσια 
τών όσων προβλέπει ο νόμος 
περί ΕΣΥ, ολοκληρώθηκε πρό 

. μηνός, δεν δόθηκε όπως συνη
θίζεται, στή δημοσιότητα.

Η μή δημοσιοποίηση τής ει
σήγησης τού ΚΕΣΥ, έγινε,

Πρόοδος otic οχέοεις 
μεταξύ Ελλάδος-Ιοραήλ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Ουσιαστικό βήμα γιά τήν ε

ξομάλυνση τών σχέσεων Ελλά
δος - Ισραήλ αποτελεί η αυρια
νή επίσκεψη τού υπουργού Εξω
τερικών κ. Κάρολου Παπούλια 
στήν Ιερουσαλήμ, πού πραγμα
τοποιείται σέ μια εποχή κατά 
τήν οποία τά αραβικά κράτη 
αποκαθιστούν τις σχέσεις τους

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

μέ τό Κάιρο, αναγνωρίζοντας 
εμμέσως τήν ανεδαφικότητα τού 
εξωστρακισμού πού επέβαλαν 
στήν Αίγυπτο μετά τήν υπο
γραφή τής Συμφωνίας τού 
Κάμπ Νταίηβιντ, τό 1978, ενώ 
οι χώρες τού Ανατολικού Συνα
σπισμού προχωρούν συστημα
τικά στήν σύσφιγξη τών διπλω
ματικών τους σχέσεων μέ τό Ισ 
ραήλ, σέ μιά προσπάθεια νά 
διαδραματίσουν ουσιαστικότερο 
ρόλο στις εξελίξεις τής Μέσης 
Ανατολής.

Ό πω ς επεσήμανε ο πρέσβης 
τού Ισραήλ στήν Αθήνα κ. Μω- 
σέ Πκιλμπόα σέ δηλώσεις του 
στήν «Κ» «η επίσκεψη τού κ. 
Παπούλια στό Ισραήλ καί οι 
επαφές πού θά έχει σέ ανώτα
το επίπεδο, θά συμβάλουν στήν 
διεύρυνση τών διμερών σχέσε
ων, αλλά καί στήν ειρήνευση 
καί σταθεροποίηση τής περιο
χής»· τ

Επί σειρά ετών, οι ελληνικές 
κυβερνήσεις φρονούσαν ότι η 
πλήρης απρκατάσταση τών δι
πλωματικών σχέσεων μέ τό Ισ
ραήλ καί η DE JURE αναγνώ
ρισή του θά είχε· δυσμενείς επι

πτώσεις στις σχεσεις με τις α
ραβικές χώρες. Ωστόσο, η ανα
γνώριση τού Ισραήλ από τήν 
Ισπανία στις 15 Ιανουάριου 
1986 απέδειξε πόσο αβάσιμοι 
είναι οι φόβοι αυτοί.

Ήδη από τις αρχές Σεπτεμ
βρίου η κυβέρνηση προϊδέασε 
σαφώς τόν υπεύθυνο τών Εξω
τερικών Σχέσεων τής Οργανώ- 
σεως γιά τήν Απελευθέρωση τής 
Παλαιστίνης (ΟΑΠ) κ. Φαρούκ 
Καντούμι γιά τήν πρόθεσή της 
νά ομαλοποιήσει πλήρως τις 
σχέσεις της μέ τό Ισραήλ, χω
ρίς νά μειώσει τήν υποστήριξή 
της σέ ό,τι αποκαλεί «δίκαια 
αιτήματα» τών Παλαιστινίων. 
Εκτιμάται ότι τήν πρόθεσή της 
γιά τήν DE JURE αναγνώριση 
τού Ισραήλ, η κυβέρνηση έχει 
διατυπώσει καί σέ αραβικές κυ
βερνήσεις δίχως νά υπάρξει ου
σιαστική αντίδραση.

«Η βελτίωση τών σχέσεων 
Ελλάδος - . Ισραήλ, όχι μόνον 
δέν έρχεται σέ αντίθεση μέ τις 
ελληνοαραβικές σχέσεις, αλλά 
θά μπορούσε νά αναγάγει τήν 
Ελλάδα σέ έναν πολύ σημαντι
κό παράγοντα προσεγγίσεως 
τών Αράβων μέ τό I σραήλ — 
διαδικασία πού άρχισε μέ τήν 
Συμφωνία τού Κάμπ Νταίηβιντ», 
παοατηρεί ο πρέσβης τού Ισ
ραήλ στήν Αθήνα κ. Γκιλμόα.

Τό «άνοιγμα» τής ελληνικής 
κυβερνήσεως πρός τό Ισραήλ 
πραγματοποιείται σέ ιδιαιτέρως 
ευνοϊκή συγκυρία, επισημαίνουν 
εξ άλλου διπλωματικές πηγές. 
Ειδικότερα, τό ποώτο δεκαπεν- 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 10» ΣΕΛ.

σύμφωνα μέ πληροφορίες, κα
τά παράκληση τού υπουργού 
Υγείας, ο οποίος έχει διάφορε 
τική άποψη, τόσο γιά τήν ορ
γάνωση τής πρωτοβάθμιας 
φροντίδας στά αστικά κέντρα 
(«δέν θά αλλάξουν ταμπέλες 
στά ιατρεία τού ΙΚΑ»), όσο 
καί γιά τόν τρόπο στελέχωσης 
τών Κέντρων Υγείας.

Τό τελευταίο αποδεικνύεται 
από τήν κατάθεση τροπολογί
ας στό νόμο περί ΕΣΥ, γιά 
τήν ένταξη στά Κέντρα Υγείας 
τών ανειδικεύτων γιατρών, γιά 
τήν οποία δέν ζητήθηκε η άπο
ψη τού Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας, ο ρόλος τού οποίου εί 
ναι ως γνωστόν «συμβουλευτι
κός» καί «γνωμοδοτικός».

ΟΙ ΑΠ ΟΨ ΕΙΣ Τ Ο Υ  Κ Ε Σ Υ

Οι διαπιστώσεις τού ΚΕΣΥ 
σέ ό,τι αψοοά τήν παροχή πρω
τοβάθμιας φροντίδας στήν ύ
παιθρο, μπορούν νά συνοψι
στούν στά εξής:

•  Η στελέχωση τών Κέντρων 
Υγείας, τόσο από γιατρούς, ό
σο καί από τό λοιπό προσωπι
κό υγείας είναι ελλιπής καί δη
μιουργεί τήν πρώτη αρρυθμία - 
πρόβλημα.

•  Οι ασφαλισμένοι συχνά τα
λαιπωρούνται, μιά καί δέν αν
τιμετωπίζονται ενιαία, αλλά μέ 
διακρίσεις, ανάλογα μέ τόν α
σφαλιστικό οργανισμό πού τούς 
καλύπτει. Αυτό οφείλεται στό 
γεγονός, ότι υπηρετούν στά κέν 
τρα Υγείας διάφορες κατηγορί
ες γιατρών (ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΟΓΑ), 
μέ διαφορετικές υποχρεώσεις.

•  Δέν έχουν προκηρυχθεί ό
λες οι θέσεις γιατρών πού προ- 
βλέπονται ενώ δέν έχουν ακόμη 
ενταχθεί οι υπόλοιπες κατηγο
ρίες προσωπικού (μόνιμοι αγρο
τικοί γιατροί κλπ.), πού τό δι
καιούνται.

ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Γιά τήν αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων αυτών, τό Κεντρι
κό Συμβούλιο Υγείας προτείνει, 
τήν υλοποίηση τών προβλέψεων 
τού νόμου γιά τήν σύσταση πε
ριφερειακών ιατρείων, τήν συγ
χώνευση τών αγροτικών ιατρεί
ων καί τών υγειονομικών σ τα 
θμών καθώς καί τήν έκδοση τών 
Προεδρικών Διαταγμάτων, γιά 
τήν κατάργηση τών μονάδων 
τού ΙΚΑ καί τών λοιπών ασφα
λιστικών ταμείων πού λειτουρ
γούν στήν περιοχή, μέ ένταξη 
τού προσωπικού τους στά Κέν
τρα Υγείας.

Σ Τ Ι Σ  Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Π ΕΡ ΙΟ ΧΕΣ

Η πρωτοβάθμια φροντίδα Υ
γείας στις αστικές περιοχές ό
πως προολέπεται στό νόμο πε
ρί ΕΣΥ επισημαίνεται στήν α
πόφαση, «δέν έχει υλοποιηθεί».

ΣΥΝΕΧΕΙ^ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛ.

Τό ΠΑΣΟΚ
αυτοαναλυόμενο

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Γ.
Τό οριστικό τέλος τής πολιτικής αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ 

παραδέχονται — ανοικτά πλέον—  κορυφαία στελέχη του. Μι
λώντας στήν χθεσινή, πρώτη συνεδρίαση τού Συμβουλίου Ανα
συγκρότησης τής Α ’ Αθηνών ο κ. Κ. Σκανδαλίδης, αναφέρθηκε α
ναλυτικά στό διάλογο τού ΠΑΣΟΚ μέ τά κόμματα τής Αριστερας.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

κ. ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΞΕΛΘΕΙ.

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ικανοποιητικά εξελίσσεται, 

σύμφωνα μέ επίσημη ανακοίνω
ση, η κατάσταση τής υγείας του 
προέδρου τής Κύπρου κ. Σπ. 
Κυπριανού, ο οποίος χθές υπέ- 
στη έμφραγμα τού μυοκαρδίου. 
Ο κ. Κυπριανού πού νοσηλεύε
ται από χθές στό γενικό νοσο
κομείο Λευκωσίας, πέρασε ήσυ
χη νύχτα, αλλά παραμένει στήν 
εντατική παρακολούθηση. Ανα
μένεται πόιντως ότι θά εξέλθει 
από τό νοσοκομείο σέ μιά περί
που εβδομάδα.

Στό μεταξύ, ο πρωθυπουργός 
κ. Α. Παπανδρέου διαβίβασε 
χθές τήν συμπάθειά του γιά τήν 
ασθένεια τού προέδρου Κυπρια
νού καί τις ευχές του γιά τα
χεία ανάρρωση.

ΑΡΡΩΣΤΟΣ 0 ΟΖΑΛ 
ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ 
Σ Τ ΙΣ  ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΓΚΥΡΑ (τού απεσταλμένου 
μας Άλκη Κούρκουλα). —  Ο 
Τούρκος πρωθυπουργός κ. Τουρ- 
γκούτ Οζάλ, αναχωρεί εσπευ
σμένα γιά τό Χιούστον τού Τέ
ξας, όπου θά υποβληθεί σέ θε
ραπεία αύριο Δευτέρα, προτού 
ακόμα ανακοινωθούν τά επίσημα 
αποτελέσματα τών σημερινών 
τουρκικών εκλογών.

Στις σημερινές εκλογές ανα
μένεται νά αναδειχθεί νικητής 
τό κόμμα τού κ. Οζάλ, τής «Μη
τέρας Πατρίδας». Αλλά η κατά- 
κτηση τής άνετης κοινοβουλευτι 
κής πλειοψηφίας πού εθεωρεΐτο 
βέβαια πριν από μερικές εβδο
μάδες αμφισβητείται τώρα κα
θώς η κατάσταση τής υγείας 
τού πρωθυπουργού καί η όινο- 
δος τού σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος τού κ. I νονού μπορεί 
νά συρρικνώσει επικίνδυνα τήν 
αυτοδυναμία πού επιδιώκει ο κ. 
Οζάλ. (Ειδική ανταπόκριση τού 
Άλκη Κούρκουλα γιά τις σημε
ρινές εκλογές στήν Τουρκία, 
στήν σελ. 3).

ΝΕΦΩΣΕΙΣ, ΒΡΟΧΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
. Πρόσκαιρη ήταν η χθεσινή ’ 

λιακάδα στήν Αττική. Γ ιά σήμε
ρα η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις 
καί βροχές ή καταιγίδες. Η θερ
μοκρασία θά κυμανθεί από 12 
έως καί 18 βαθμούς.

Αύριο, σύμφωνα μέ τις προ
βλέψεις τής ΕΜΥ, ο καιρός θά 
παραμείνει Ιδιος. Η θερμοκρα
σία όμως σ’ όλη τή χώρα θά 
σηυειώσει πτώση. 1

Ο ομιλητής υπογράμμισε 
τήν αναγκαιότητα αυτοδυναμί
ας τών δυνάμεων τής Αλλαγής 
καί όχι τής αυτοδυναμίας τού 
ΠΑΣΟΚ. Αξίζει νά σημειωθεί, 
ότι ο κ. Σκανδαλίδης δέν απέ
κλεισε τήν προοπτική συνεργα
σίας τού ΠΑΣΟΚ μέ τμήμα 
τού ευρύτερου «φιλελεύθερου 
χώρου» λέγοντας, ότι τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. απορρίπτει τόν «ιστορι
κό συμβιβασμό» μέ τά τμήμα
τα εκείνα τής Δεξιάς, πού «ε
ξυπηρετούν τό μεγάλο κεφά
λαιο».

Η κ. Βάσω Παπανδρέου, εξ 
άλλου, σέ. μιά ιδιαίτερα αυστη-

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ

ρή τοποθέτησή της, τόνισε, ότι 
«κανείς δέν έχει τό μονοπώλιο 
τής αλήθειας» καί, ότι «ήρθε· 
τό τέλος τής αυθεντίας». Η κ. 
Παπανδ,νέου, μέλος τού Εκτε
λεστικού Γ ραφείου, έδωσε έμ
φαση στήν εσωκομματική πραγ
ματικότητα τού ΠΑΣΟΚ, επί-' 
σημαίνοντος μέ τόν σκληρό, 
κριτικό της λόγο (πού αποτε
λεί — άλλωστε—  συμπύκνωση 
ανάλογων τοποθετήσεων μελών 
τής Κ.Ε.) τήν «καταπόσηση 
τής προσωπικής άποψης» στό 
ΠΑΣΟΚ, τά «πολλά συντροφι
κά μαχαιρώματα, πού δημιουρ
γούν ανασφάλεια στό χώρο 
μας», ενώ έθεσε πρόβλημα συ
νολικής λειτουργίας τών εσω
κομματικών διαδικασιών. «Χρει 
άζεται περισσότερη δημοκρα
τία», είπε χαρακτηριστικά η κ. 
Παπανδρέου, θεωρώντας ότι 
αυτό πρέπει νά ισχύει ως γενι

κή ρήτρα γιά τό σύνολο τής 
πολιτικής ζωής τού τόπου.

Εκφράζοντας άμεσα τήν α
ποδοκιμασία της στήν παρελ
θοντολογία, πού συστηματικά 
καλλιεογεί η κυβέρνηση, η κα 
Β. Παπανδρέου τόνισε ότι πρέ 
πει «νά κάνουμε αντιπαράθε
ση μέ τή ΝΔ τού σήμερα καί 
όχι τού χθές». Καί πρόσθεσε 
ότι «η Δεξιά εκσυγχρονίζεται, 
οργανώνεται» καί ότι δέν έχει 
τεθεί στό χρονοντούλαπο τής, ι 
στορίας. Επισή,μανε, εξ άλλου, 
ότι «η κυβέρνηση διαμορφώνει 
σέ μεγάλο βαθμό τόν χαρακτή 
ρα τού ΠΑΣΟΚ», τό οποίο «δέν 
πρέπει νά υποτάσσεται ή νά δι 
καιολογεί τις όποιες ενέργειες 
τής κυβέρνησης». Αναφερόμενη 
στά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ, πού 
φεύγουν από τό Κίνημα, είπε 
ότι μ' αυτό τόν τρόπο «αφή
νουν χώρο σ’ αυτούς πού θεω 
ρούν τό ΠΑΣΟΚ ως ασανσέρ». 
Μιλώντας γιά τό συνδικαλιστι
κό κίνημα η κα Παπανδρέου 
είπε ότι δέν μπορεί νά ζητάει 
μόνο τήν διατήρηση τών κεκτη 
μενών, διότι έτσι «διάκυβεύει 
μόνο του τήν προοπτική του».

Πρέπει νά σημειωθεί ότι η 
χθεσινή συνεδρίαση ήταν ανοι 
κτή στούς δημοσιογράφους καί 
ότι παραβρέθηκαν αρκετά επώ 
νυμα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ, πού 
είχαν κατά καιρούς αποχωρή
σει, διαγράφει ή αδρανοποιη- 
θεί. Μεταξύ αυτών ήταν παρόν 
τες οι κ.κ. Α. Χριστοδουλιδης, 
Ρ. Σπυρόπουλσς, η, κα Καραμά 
νου, ενώ παρέστησαν αρκετά 
μέλη τής κυβέρνησης καί τής 
κεντρικής επιτροπής, ο τέως 
δήμαρχος Αθηναίων κ. Μπέης

Νέα τριήμερη απεργία 
υπαλλήλων τών ΕΛ ΤΑ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΚΑΙ 01 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Νέα τριήμερη απεργία αρχί

ζουν τή Δευτέρα οι υπάλληλοι 
τών ΕΛΤΑ, διεκδικώντας τήν υ
πογραφή ικανοποιητικής συλλο
γικής σύμβασης εργασίας γιά 
τά 1987. Μέ τή νέα απεργία 
οξύνονται τά προβλήματα στή 
χορήγηση τών επιταγών γιά τις 
συντάξεις τών ασφαλισμένων ό
λων τών Ταμείων. Οι συνταξι
ούχοι τού ΙΚΑ έπρεπε κανονι
κά νά λάβουν τις επιταγές τους 
τήν περασμένη Τετάρτη, ενώ έ
πρεπε νά είχαν πληρωθεί καί 
οι ασφαλισμένοι τού ΟΓΑ.

Τή Δευτέρα τό πρωί οι απερ
γοί θά συναντηθούν μέ τόν γενι
κό γραμματέα τού υπουργείου 
Εργασίας Πέτρο Μώραλη, ενώ 
τήν Ιδια μέρα τό θέμα θα εξε
ταστεί καί από τή Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία ΔΕΚΟ τού υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, πού είναι 
υπεύθυνη γιά τήν υπογραφή τών 
συλλογικών συμβάσεων στον 
δημόσιο τομέα.

— Γ ιά τή συνέχιση τής απερ
γίας τους αποφασίζει τή Δευ
τέρα τό πρωί τό Γ ενικό Συμβού
λιο τήο Ουοσπονδίας τών τα-

ΣΗΜΕΡΑ

γεσία της νά παραμερίσουν τις οποιεσδήπο- 
τε, αλλά πάντως ήσαονος σέ σχέση μέ τά 
πραγματικά προβλήματα διαφορές.

Μέσα στό χώρο τής Νέας Δημοκρατίας, 
αλλά καί στόν ευρύτερο συγγενή πολιτικά 
χώρο, μετά τις τελευταίες κυβερνητικές εξε
λίξεις διατυπώνεται η άποψη ότι πρέπει νά 
δοθεί συνέχεια στήν ελάχιστα αποδώαασα 
«πρόσκληση επανόδου» πού απηύθυνε ο 
πρόεδρος τού κόμματος πρός τά εκτός ΝΔ 
στελέχη. Η αποκατάσταση τής ενότητος τής 
παρατάξεως σέ επίπεδο κορυφής, υποστη
ρίζεται από τήν ίδια πλευρά, είναι δυνατό 
νά προωθηθεί στό πνεύμα προσφάτου δηλώ- 
σεως τού επιτίμου προέδρου τής «Ν.Δ.» κ. 
Ε. Αβέρωφ πού εν όψει τού πλέγματος τών 
προβλημάτων τής χώρας έσπευσε νά αποδε
χθεί τυχόν ευθύνες του γιά  σφάλματα επί 
προεδρίας του.

Υπογραμμίζεται δέ σχετικώς ότι αυτήν α
κριβώς τη στιγμή επιβάλλεται νά αντιπαρα- 
βληθεί μιά απόλυτα έτοιμη καί ενωμένη πα
ράταξη έναντι τών αντιμαχομένων τάσεων τού 
ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 10» ΣΕΛ.

Εντεϊνεταιι ο αρνητικός αν
τίκτυπος τών κυβερνητικών 
επιλογών σέ όλους τους το
μείς τής οικονομικής ζωής.

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΦΟΡΙΑ 

ΣΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ

Δύο σελίδες (6η - 7η) γιά  
τις συνέπειες τής νέας αι
φνιδιαστικής αλλαγής τής 

Αλλαγής...
#  Γοάφουν οι ΕΙΡΗΝΗ ΚΑ

ΚΟΥΛ ΙΔΟΥ, 1. ΚΟΤΟ- 
ΦΩΑΟΣ, Γ. Κ. ΣΤΕΦΑ- 
ΝΑΚΗΣ, Κ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ, 
ΓΡ. ΝIΚΟΛΟΠ ΟΥΑΟΣ.

★
Δύο σελίδες (4η - 5η) μέ 
τις εξελίξεις τής πολιτικής
ζωής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ

Γράψουν οι Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑ- 
ΚΗΣ, πρόεδρος τού Ε.Γ. τής 
ΟΝΝΕΑ, Φ. ΧΡΒΜΑΤΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝ Α ΜΑΝΩΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ —  ΒΑ ΡΒΙΤΣΙΩ  - 
ΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟ- 

ΓΕΝΗ, I. ΛΟΒΕΡΔΟΣ.

Επίσης σήμερα γράφουν: 
ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΒΙΑ (σελ. 8), ΜΕ- 
ΝΥΑ ΠΑΠΑΔΟΠ ΟΥΛΟΥ, 
ΜΙΛΤΟΣ ΙΩΣΗΦ (σελ. 10), 
ΑΑ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ΑΘ. ΚΟΥ 
ΦΟΠΑΝΟΥ (σελ. 11), ΜΑ
ΡΙΑ  ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ, ΑΘ. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠ ΟΥΛΟΥ, ΜΟ- 
ΝΟΣΤΥΛΙΤΗΣ (σελ. 12), 
Μ ΠΕΡΛΙΝΑ, ΤΑΣΟΣ Λ Ι-
ΓΝ ΑΑ Μ ίΖ, Η Τ Ο Γ Λ  Η Λ ΙΟ -
ΠΟΥΛΟΥ —  ΡΟΓΚΑΝ, Γ. 
ΝΟΤΑΡΑΣ (σελ. 13), ΣΠΥ- 
ΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ, ΑΑΕΚΟΣ 
ΤΡΑΚΑΣ, ΝΑΥΣΙΚΑ KAPA- 
ΜΟΥΖΗ (σελ. 14), ΦΩΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (σελ. 
15), Δ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

σελ. 20).

μιακών υπαλλήλων. Η απεργία 
πού έχει δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα στις συναλλαγές 
τού κοινού μέ τό δημόσιο έλη-, 
γε κανονικά τήν Τρίτη ενώ μέ 
τήν άποψη πού κυριαρχεί προ- 
τεϊνεται η συνέχισή της.

— Προειδοποιητική 24ωρη α
περγία έχουν προκηρύξει γιά  τήν 
Πέμπτη οι εφοριακοί υπάλλη
λοι, διεκδικώντας τήν άμεση ε
πίλυση οξυμένων προβλημάτων 
τού κλάδου καί ειδικότερα: τήν 
άμεση θεσμοθέτηση μομιοποίη
σης τών μεταθέσεων, καλύτερες 
συνθήκες εργασίας, χορήγηση 
εξόδων κινήσεως κ.λπ.

— Ύστερα από 11 μέρες έ
ληξε η απεργία τών υπαλλήλων 
τής Γενικής Τρόστεζας, ύστερα 
από τήν επίλυση τών αιτημάτων 
τους.

Τέλος, τήν Πέμπτη 3 Δεκεμ
βρίου συνεδριάζει τό Γ ενικό 
Συμβούλιο τής ΑΔΕΔΥ, τό ο
ποίο θά συζητήσει τήν πρόταση 
τής εκτελεστικής επιτροπής γιά 
τήν προκήρυξη 24ωρης πανδημο
σιοϋπαλληλικής απεργίας στίς 
15 Δεκεμβρίου.

—  ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ 

ΣΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
'«Αγκάθι» στις σχέσεις Πολι

τείας —  Εφοπλισμού αναμένεται 
νά αποτελέσει ο νέος οργανισμός 
τού υπουργείου Ναυτιλίας. Ο υ
πουργός Ευ. Γιαννόπουλος, έχει τε
λειώσει τήν επεξεργασία τού νέου 
οργανισμού, επίφέρουτας ορισμέ
νες «βελτιώσεις» στον προηγούμε
νο,^ τόν οποίο είχε καταρτίσει ηι 
ομάδα τών συμβούλων τού Στ. Α
λέξανδρό. Κατά πληιροφορΐες, οι 
βελτιώσεις αυτές είναι:

—  Η δημιουργία 15 συνολικά 
διευθύνσεων στό YEN, από τις ο
ποίες οι τέσσερις θά στελεχω
θούν ̂ μέ πολιτικά προσωπικό. Γιά 
τις άλλες  ̂11 δέν έχει ακόμη α- 
ποφασισθεί άν θά έχουν πολιτικό 
ή λιμενικό προϊστάμενο.

—  Ο χωρισμός της Διευθύνσεως 
Ακτοπλοΐας σέ τρία τμήματα,

—  Η _ Ένωση της Διευθύνσεως 
Ωκεανοπόρου Ναυτιλίας μέ τη Διεύ 
θυνση Υποδομής.

—  _Η ένωση τών Διευθύνσεων 
Πρόνοιας καί Εργασίας, πού θά 
στελεχωθούν μέ πολιτικά προσω
πικό.

;— Η παραμονή στους λιμενι
κούς της Διευθύνσεως Εκπαιδεύσε
ι ς  (άρ<χ οι στολές στις Σχολές 
ξαναγυρίζουν οπωσδήποτε).

—  Η στελέχωση της Επιθεωρή- 
σεως Εμπορικών Πλοίων μέ πολι
τικό προσωπικό.

Κατά τις Ιδιες πληροφορίες, ο 
υπουργός Ναυτιλίας, δεν έχει α
κόμη καταληξει σέ οριστικά συ
μπεράσματα γιά  τό πάσες ακρι
βώς διευθύνσεις θά έχουν λιμενικό 
αξιωματικό ως προϊστάμενο. Έ 
πειτα μάλιστα από τήν επιβολή 
τών κομματικών επιλογών στήν ει
σοδηματικής πολιτική καί τό «ξε- 
θάρεμα» τών διαφόρων κομματι
κών επιτροπών, καί φορέων, ο κ. 
Γ ιαννόπουλος αναμένεται νά δε
χθεί ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις 
γιά  νά προχωρήσει στήν αποστρα
τιωτικοποίηση τού YEN.

ilPOKAiHEH Α Ν Η ΣΥΧ ΙΩ Ν

Ή δη στό υπουργείο, έχει αρ
χίσει νά δημιουργεΐται κατάσταση 
ανασφάλειας στούς λιμενικούς. Ό 
σο καλά φάνηκαν γ ι ' αυτούς τά 
πράγματα στήν αρχή, τόσο τώρα 
φαίνεται νά ξαναγυρίζουν στήν «ε
ποχή Αλεξανδρή». Κι αυτό, γιατί 
οι γνωστοί κύκλοι πού μάχονται 
γιά τόν εξοβελισμό τών λιμενικών 
από τό ΫΕΝ, άρχισαν πάλι τή 
σπερμολογάα πληροφοριών καί 
την εκτόξευση απειλών. Καί, φυ
σικά, κάθε αναστάτωση είναι ζη
μιογόνος γιά  τήν πορεία τού υ
πουργείου καί έρχεται σέ αντίθε
ση μέ όσα ο υπουργός διακηρύσ
σει περί αναβαθμϊσεως τού YEN.

Υπάρχει, όμως, καί μιά άλλη 
πληροφορία πού θέλει τόν κ. Γιαν- 
νόπουλο νά μή προχωρεί στήν ιϋή- 
φιση τού νέου οργανισμού τού YEN 
πριν συζητήσει τό θέμα μέ τούς 
φορείς (Εφοπλισμό —  Ναυτικό).

Στήν αντίθετη περίπτωση δια
γράφεται ο κίνδυνος νά τεθούν σέ 
δοκιμασία οι πολύ καλές σήμερα 
σχέσεις YEN —  Εφοπλισμού καί 
νά ανασταλεί η μικρή έστω—  κί
νηση γιά  επαναπατρισμό τών ελ
ληνικών σκαφών, πού διαφαίνετοτ 
στόν ορίζοντα.

Κατά πληροφορίες, τό θέμα του 
νέου οργανισμού τού YEN θά είναι 
τό κυριότερο από όσα θά συζητη
θούν τήν ερχόμενη Τρίτη καί Τε
τάρτη στό Λονδίνο, όπου μεταβαί
νει, προσκεκλημένος του «Κομμί- 
τυ» τών Ελλήνων εφοπλιστών ο υ
πουργός Ναυτιλίας κ. Ευάγγελος 
Γ ιαννόπουλος.
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ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ.::
Είχε σηκώσει ψηλά τά δύο

Χφία;
«Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο 

' πράγμα! Τόσα χρόνια στην ε
φημερίδα, τόσα χρόνια στην 
Βουλή, τόσα χρόνια μέ καλές 
και κακές κυβερνήσεις, μέ 
πρωθυπουργούς άξιους καί α
νάξιους -—θυμάμαι ακόμη καί 
τούς στρατιωτικούς— δεν έχει 
ξαναγίνει αυτό πού έγινε σή
μερα τό απόγευμα!»

Ημέρα Τετάρτη, ώρα οκτώ 
τό βράδυ, καί η ηχώ τής Βου
λής, βούιζε σέ όλα τά δημο
σιογραφικά γραφεία.

Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέ- 
ας Παπανδρέου είχε δώσει 
στο θέατρο τής Εθνικής Αντι
προσωπείας μιά μοναδική πα
ράσταση. Είχε ανέβει στήν έ
δρα, καί είχε ανατρέψει τόν 
δικό του υπουργό Εθνικής Οι
κονομίας, τής δικής του κυ
βέρνησης, πού μόνο εικοσι- 
τέσσερις ώρες πριν, είχε αναγ
γείλει, από τήν Ιδια έδρα, τήν 
οικονομική πολιτική τής κυ- 
βερνήσεως. Αυτήν πού είχε 
συμφωνήσει ύστερα από επα
νειλημμένες συναντήσεις, μέ 
τον πρωθυπουργό καί τό σύνο
λο των οικονομικών υπουργών...

«Ποτέ δέν έχει ξανασυμβεί 
τέτοιο πράγμα»! επανέλαβε, 
σάν νά μήν μπορούσε νά τό π ι
στέψει ο Ιδιος.

«Καί τώρα;»
Πρός τιμήν τού κ. Κ. Σημί

τη, οι συγκεντρωμένοι, επαγ- 
γελματΐες δημοσιογράφοι συν- 
δεδεμένοι μέ τήν αντιπολίτευ
ση καί θετικά αντί - Πασόκ, 
συμφωνήσανε.

«Τώρα, θά παραιτηθεί 4 
Σημίτης».

Είναι- ζήτημα άν θά τούς 
είχε περάσει κάν από τό νού 
όν επρόκειτο γιά κανέναν άλ
λον υπουργό τής κυβερνήσεως 
Παπανδρέου. ΤΟτι ο Σημίτης 
ξεχώριζε, ότι έμοιαζε πιο σο
βαρός από τούς περισσότε
ρους, άν όχι απΤ όλους, τό εί
χαμε γράψει τόσες φορές, ώσ
τε δέν κινδυνεύουμε νά παρε
ξηγηθούμε μέ τό νά τό υπο
γραμμίσουμε τώρα.

Εκεί στηρίζεται καί η υπε
ροχή τής εφημερίδας, τής έν
τυπης μαρτυρίας πού περιμέ
νει υπομονετική, πάντα έτοι
μη καί πρόθυμη νά επαναλά- 
6ει τά λόγια της.

Τϊ νά σού κάνει η ταπεινή 
τηλεόραση, πού εκείνο τό 
βράδυ καί ακόμη και τά με
σάνυχτα τής Τετάρτης, υπα- 
κούοντας στήν αυστηρή καί 
νευριασμένη λογοκρισία δέν 
τόλμησε ούτε ν’ αναφέρει τήν 
παραίτηση Σημίτη πού ήταν ή
δη οριστική. Αλλά η λογοκρι
σία δέν άφησε καί τό ραδιόφω
νο νά τό αποτολμήσει ούτε τό 
πρωί τής Πέμπτης, όταν όλος 
ο Τύπος το είχε πρωτοσέλιδο, 
σαν κορυφαίο πολιτικό γεγο
νός, καί οι ελεύθεροι ραδιοφω
νικοί σταθμοί επανελάμβαναν 
τό χθεσινό τους δελτίο πού 
είχε ήδη, όλες τις λεπτομέ
ρειες.

Αυπηθήκαμε τόν «ενιαίο φο
ρέα» πού ασφαλώς θά σκέφθη- 
κε κι αυτός νά παραιτηθεί...

Θά έχουν πολλά νά γρά
ψουν οι μελετητές τής «Μικρής 
Ιστορίας» γιά τις ημέρες πού 
περάσανε καί πού περνούμε. 
Θά προσθέσουν νέες σελίδες 
στήν «Ανδρεολογία», πού γε
μίζει ήδη πολλούς φακέλους 
χάρις σ’ ένα πλούσιο παρελ
θόν, καί θά συγκεντρώσουν 
νέα στοιχεία γιά τήν «Προε- 
δρολογΐα» πού γράφεται αυ- 
τά τά τελευταία χρόνια.

Θά τήν πλουτίσουν μέ ένα 
συναρπαστικό επεισόδιο, τό ο
ποίο έχει μέν δημοσιευθεί αλ
λά μέ υπερβολική διακριτικότη
τα, γιά νά έχει φύγει μακριά 
από τήν πρωτεύουσα ο Πα
τριάρχης Δημήτριος, καί νά 
μήν τού δοθεί η ευκαιρία νά 
τό ξαναθυμηθεΐ.

Είμαστε στις 17 Νοεμβρίου, 
καί ένα μεγάλο, επίσημο απο
χαιρετιστήριο γεύμα, είχε 
στρωθεί στήν κεντρική αίθου

σα τής «Μεγάλης Βρεταννίας» 
μέ καλεσμένους τόν Πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας, τόν πρωθυ
πουργό κ. Ανδρέα Παπαν
δρέου, τά μέλη τής κυβερνήσε
ως, τήν ηγεσία τής αντιπολι- 
τεύσεως, τόν Αρχιεπίσκοπο 
Σεραφείμ, τήν Ιερά Σύνοδο, 
τούς πρυτάνεις —εν όλω εκα
τόν ογδόντα άτομα.

Γιά τις 1.30’ ακριβώς.
Συγκεντρωμένοι όλοι στο 

χώλ, μπροστά στήν μεγάλη 
τραπεζαρία, περί μένανε τήν ά
φιξη τού πλέον επίσημου κα
λεσμένου τού κ. Χρήστου Σαρ- 
τζετάκη.

Πού δέν φαινότανε.
Μία περίεργη ταραχή, έ

να πήγαινε - έλα, μερικών υ
πευθύνων τής εθιμοτυπίας, δι
κών μας καί τού Φαναριού, ξύ
πνησε τήν γενική προσοχή. 
Δέν ξέρανε βέβαια τΐ συνέβαι- 
νε, ούτε μπορούσανε νά τό 
φαντασθούν.

Διότι αυτό πού συνέβαινε, 
ήταν ότι ο κ. Χρήστος Σαρ- 
τζετάκης μήνυσε στον Πατρι
άρχη, ορθά - κοφτά, ότι αν δέν 
κατέβαινε νά τόν υποδεχθεί 
στο πεζοδρόμιο... δέν θά έ
βγαινε από τό αυτοκίνητό του.

Καί έκλεισε τήν πόρτα, καί 
περίμενε.

Ο Πατριάρχης, αρνήθηκε. 
Ποτέ δέν τού είχε ζητηθεί τί
ποτε παρόμοιο! Ούτε είχε πο
τέ κατέβει στο δρόμο γιά νά 
υποδεχθεί κανέναν!

Η άρνηση έφθασε στον πρό
εδρό μας, ο οποίος ανακοίνω
σε, ότι τότε θά φύγει, καί δέν 
θά παραστεί στό γεύμα — 
καί άς ήταν πρός τιμήν του. 
Ήθελε τόν Πατριάρχη καί όχι 
στήν πόρτα επάνω, αλλά νά 
κατέβει τά σκαλάκια, νά φθά- 
σει στον δρόμο.

Η ώρα περνούσε, καί μιά 
πραγματική απελπισία είχε 
κυριεύσει όσους είχαν ανΤιλη- 
φθεί τό τί γινότανε.

Τελικά, υπέκυψε ο γνωστός 
καί αγαπητός γιά τήν γαλή
νια ψυχραιμία του Πατριάρ
χης Δημήτριος.

«Καλά κατεβαίνω», είπε, καί 
έφθασε ώς τό προεδρικό αυτο
κίνητο. Καί τότε μόνο άνοιξε 
η πόρτα.

Τό γεύμα άρχισε μέ σημαν
τική καθυστέρηση, και κατά 
τήν διάρκειά του, όλοι παρα
τήρησαν ότι άν καί καθόντου
σαν δίπλα, Πατριάρχης καί 
Πρόεδρος δέν αντήλλαξαν ού
τε μία λέξη.

Ακόμη δέν έγινε γνωστό μέ 
τΐ επιχειρήματα επείσθη ο 
Πατριάρχης νά παραμερίσει 
τις δικές του αρχές καί τήν 
δική του εθιμοτυπία, καί νά υ- 
ποκύψει σέ απαιτήσεις πού 
αντιμετώπιζε γιά  πρώτη φορά.

Περνάμε δύσκολες εποχές, 
δέν μπορεί κανείς νά τό αμφι
σβητήσει... Μόνοι μας, χωρίς 
κανένα εχθρό πού νά έρχεται 
από τά ξένα, χωρίς καμιά φυ
σική κοτταστροφή, χωρίς άλλη 
επανάσταση από τήν ενοχλη
τική αλλά όχι θανάσιμη, τών 
φοιτητών, έχουμε κατορθώσει 
νά δημιουργήσουμε μια βα- 
ρειά ατμόσφαιρα άγχους καί 
αναμονής πού εμποδίζει κάθε 
προσπάθεια προόδου, ανασυγ- 
κροτήσεως καί μελλοντικής δη
μιουργίας.

Περιμένουμε. Άλλοι περι
μένουν εκλογές καί ελπίζουν, 
μέ δικαιολογημένη αισιοδοξία 
ότι θά φέρουν αυτή τήν αλη
θινή αλλαγή πού ποθεί ο τό
πος. Ό χ ι χωρίς ένα ποσοστό 
ανησυχίας γιά  τό πώς θά ε
πουλωθούν όλα τά τραύματα 
πού έχουν προκαλέσει τά τε
λευταία χρόνια. Όλοι περιμέ
νουν. Καί οι κρατούντες, πε
ριμένουν τήν πτώση τους, καί 
τό μόνο πού ελπίζουν είναι νά 
πέσουν στά μαλακά. Χωρίς νά 
τούς αξίζει, όπως θά γραφεί 
στις τελευταίες σελίδες τής 
περιπέτειας ΠΑΣΟΚ. Δέν μέ
νουν πιά πολλές...

Ε
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ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ;
Μ ετά  τήν  θύελλα τών τελευταίω ν  

ημερών φ αντάζει μάλλον εξω πραγμα
τικ ή  μιά προσπάθεια διερευνήσεω ς  
τών πραγματικώ ν προθέσεων τον 
Π Α Σ Ο Κ , τή ς  κυβερνήσεώ ς τον καί 
ιδίω ς τού αρχηγόν τον σε 6,τ ι αφορά 
τή ν  μελλοντικέ) πορεία τών πολιτικώ ν  
μ α ς πραγμάτω ν. Οι εντυπω σιακοί α
κροβατισμοί τού κ . Παπανδρέου περί 
ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η εισοδη
ματική  πολιτική , άρα καί η κα τεύ 
θυνση τή ς  εθνικής οικονομίας γ εν ι
κότερα, καθιστούν πάσα «πρόβλεψη» 
μάλλον τυχερό  παιχνίδι.

Παρά ταύτα  ο πολιτικός αναλυτής  
οφείλει νά επ ιχειρήσει, παρακάμ
π τοντας τό «μπότζι», πού ζαλίζει, ν' 
ανιχνεύσει τήν πορεία τού καραβιού 
καί τ ις  προθέσεις, έστω τ ις  προσω 
ρινές, τού ευμετάβλητου καπετάνιου .

Τούτο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο γιά  
τό π ώ ς  θά γίνουν οι επερχόμενες
εκλογές  ---- σψέποτε κ ι άν γίνουν----
μ έ π ο ι ό ν  δ η λ α δ ή  ε κ λ ο 
γ ι κ ό  ν ό μ ο .  Η  σημασία του γιά  
τήν  διαφαινόμενη ήδη αναδιάταξη τού 
πολιτικού μας φάσματος αλλά καί γιά  
τόν ίδιο τόν χρόνο δ ιενεργείας τών ε
κλογώ ν, είναι αυταπόδεικτη .

Η  απόρριψη τή ς  σ χ ετ ικ ή ς  προτά- 
σεω ς τώ ν «12»  προχθές στήν Βουλή, 
απέδειξε ότι τό Π Α Σ Ο Κ  δέν δέχετα ι, 
κα τ' αρχήν τουλάχιστον, τήν «άδολη» 
απλή αναλογική. Τ ι θέλει όμως, εν 
τοιαύτη περ ιπ τώ σει, τό ίδιο; "Ολα 
τά σχετικά  μέχρ ι σ τιγμ ή ς  υπάρχοντα  
στοιχεία, οδηγούν στήν πεποίθηση πώ ς  
οι «εκλογομάγειροι» κυβερνήσεω ς καί 
Π Α Σ Ο Κ  α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι  τ ό ν  
κ α ι ρ ό  α υ τ ό  ε ν τ α τ ι κ ά  μ έ 
τ ή ν  μ ε λ έ τ η  τ ο ύ  γ ε ρ μ α ν ι 
κ ο ύ  ε κ λ ο γ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α 
τ ο ς .  Μ έ τήν  βοήθεια μάλιστα, όπως 
γρά φ τη κε χω ρ ίς  νά διαψ ευσθεί, «ειδι
κώ ν» εκλογολόγων επιστημονικού ι
δρύματος, προσκείμενου πρός  «αδελ
φ ό » σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Ποιό είναι όμως αυτό τό εκλογικό
σύστημα πού ισχύει ---- ακόμη----  στήν
Δ υ τικ ή  Γερμανία καί έχε ι «συγ\κινή
σει» σέ τέτοιο βαθμό τόν κ . Π απαν
δρέου καί τούς επ ιτελείς  του; Α ς  τό 
δούμε σέ αδρές, αναγκαστικά , γραμ- 
μές:Η  Βουλή εκλέγετα ι μέ δύο τρόπους .
Μ έ τήν  «απ' ευθείας εκλογή  ---- τών
μισών βουλευτών τη ς ----  μέ ισάριθμες
μ ο ν ο ε δ ρ ι κ έ ς  π ερ ιφ έρ ε ιες , μέ 
τό π λ ε ι ο ψ η φ ι κ ό  σύστημα. Ε- 
κλεγομένου δηλαδή τού πρώ του σέ ψ ή 
φους υποψ ηφίου. ’ Οι υποψ ήφ ιο ι ορί
ζονται από τά κόμματα, ένας δηλαδή  
γιά  κάθε τέτοια  π ερ ιφ έρεια , σ τις  οποί
ε ς  είναι χω ρισμένη η χώ ρα.

Οι άλλοι μισοί βουλευτές, εκλέγονται 
μέ τ ις  «λ ίσ τες» ---- τ ις  οποίες συντάσ
σουν τά κόμματα---- καί βάσει ενός συ
στήματος «απλής αναλογικής» πού φ έ 
ρει τό όνομα τού Β έλγου  εφ ευρέτου  
του D ’ H O N D T. Εδώ  πρέπει νά διευ- 
κρινισθεί πώ ς ο Γερμανός εκλογέας  
διαθέτει δύο ψ ήφ ο υς. Μ ία πού τήν  δ ί
νει στόν υ π ο ψ ή φ ι ο  τ ή ς  α ρ έ 
σ κ ε ι α ς  τ ο ν  στήν μονοεδρική 
του περ ιφ έρεια  καί μία, τή ν  οποία,
----μέ τό ίδιο ψηφοδέλτιο----  τήν  δίνει
στο κ ό μ μ α  τ ή ς  ε π ι λ ο γ ή ς  
τ ο υ .  Α υ τ έ ς  οι «δεύτερες» ψ ήφ ο ι 
όλης τή ς  Ε π ικρά τεια ς , συγκροτούν  
τήν  «τούρτα» τώ ν εδρών τή ς  οποίας 
τά  κομμάτια δίνονται ατό κόμματα «α
νάλογα» πρός τή ν  συνολική το υς  εκλο
γική  δύναμη, τ ις  ψ ή φ ο υ ς  δηλαδή πού 
πήραν ω ς κόμματα. Μ έχρ ις  εδώ λοιπόν 
«όλα ωραία καί καλά»! Ιδ ίω ς  γιά  τούς  
«μεγάλους». Γ ια τί η απλή αναλογική  
τού D ' H O N D T  κατανέμει τ ις  έδρες 
α υτές , βάσει ενός συστήματος  «διαιρέ
σεω ν» καί «μέγιστων πηλίκω ν», τό ο
ποίο όσο απλό είναι, ά λ λ ο  τ ό σ ο  
μ ε ρ ο λ η π τ ι κ ό  κ α θ ί σ τ α τ α ι  
ε ι ς  β ά ρ ο ς  τ ώ ν  μ ι κ ρ ώ ν

κ ο μ μ ά τ ω ν .  Π ού τα χύτα τα  εξα
φ ανίζονται από τό «τραπέζι», αφού έ
χουν πάρει μόνο «ψ ίχουλα» από τό 
«κέικ». Δηλαδή ελάχισ τες καί σίγουρα  
μή αναλογούσες στ?)γ πραγματική  τους  
δύναμη ψ ή φ ω ν , έδρες. Τ ις  υπόλοιπες 
ψ ή φ ο υ ς  τ ις  καρπούνται οι «μεγάλοι 
συνδαιτυμόνες».

Σημειω τέον ότι ακόμη καί αυτά τά  
ψίχουλα τά παίρνουν οι μικροί, ε φ ' ό
σον καταφέρουν νά υπερπηδήσουν έ 
ναν από τούς δύο «φράχτες» πού, π έ 
ραν τούτω ν, προβλέπει ο γερμανικός  
εκλογικός νόμος: 'Η  νά σ υγκεντρώ 
σουν ποσοστό 5  % «δεύτερων ψ ήφ ω ν» , 
ή νά εκλέξουν «απευθείας βουλευτή», 
σέ τ ρ ε ι ς  τουλάχιστον μονοεδρικές 
περ ιφ έρε ιες .

Δέν χρειάζετα ι νά είναι κανείς ειδι
κός εκλογολόγος γιά  νά αντιληφθεί τ ί  
θά σήμαίνε η μεταφορά τού γερμανι
κού εκλογικού συστήματος στήν σημε
ρινή ελληνική πολιτική  πραγματικό
τη τα : Τό τελεσίδικο  «σβήσιμο» από 
τόν πολιτικό χάρτη τή ς  χώ ρας τών  
«μικρών» πολιτικώ ν σχηματισμώ ν καί 
τήν  μετατροπή του σ' ένα τ  ρ ι
κ ο μ μ α τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  δύο 
«μεγάλων» καί ενός «μικρότερου» κόμ
ματος. Δηλαδή, μέ άλλα λόγια , σέ μιά 
Βουλή μέ μόνους «μετόχους» τό Π  A  
Σ Ο Κ , τήν Ν .Δ . καί τό Κ Κ Ε . Μ ιά  
Βουλή πού θά έδινε μάλλον βιώ σιμες  
κυβερνήσεις, χω ρ ίς  τά  «δυσάρεστα» 
τώ ν «συνεργασιών» καί τών «συνασπι
σμών», αλλά καί δ ίχω ς τήν  π ο λ υ 
φ ω ν ί α  καί  τ ι ς  δ ι α φ ο ρ ο π ο ι 
ή σ ε ι ς  πού όπω ς πολλοί π ιστεύουν, 
είναι ε π ι τ α κ τ ι κ ά  a ν α γ κα ί- 
ε ς  γ ι ά  ν ά β γ ε ι  η χ ώ ρ α  
α π ό  τ ή ν  π ο λ ι τ ι κ ή ,  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή  α λ λ ά  κ α ί  ε θ ν ι κ ή  
κ ρ ί σ η  π ο ύ  τ ή ν  μ α σ τ ί ζ ε ι .

Κ α ί σ' ό ,τι αφορά μέν τά  υπάρχοντα  
«μικρά» κομματικά σχήματα , υπάρ
χουν καί άλλοι επ ίσης πολλοί ---- οι
«στρατ ευμένοι» οπαδοί τώ ν «μ εγά 
λω ν»----  πού τά θεωρούν «άχρηστα»
Τ ί  γ ίνετα ι όμως μέ τούς ψ η φ ο φ ό 
ρ ο υ  ς ;  Εννοούμε τούς προβληματι
σμένους καί αναποφάσιστους ψ η φ ο φ ό 
ρους, πού αρνούνται νά μπούν ή νά π α 
ραμείνουν στά μεγάλα  «μαντριά». 'Α ν  
επ ιβληθεί αυτό τό σύστημα, δ έ ν  θ ά  
β ι α σ θ ε ί η γ ν ώ μ η  τ ο υ ς ;  
Δ έ ν  θ ά  ε κ β ι α σ θ ε ί  η ψ ή 
φ ο ς  τ ο υ ς ;  Κ αίρια  ερω τήματα  
γιά  τήν  μελλοντική ποιότητα τού δη 
μοκρατικού μας πολιτεύματος. Από  
τήν  άλλη πλευρά κανείς δέν σπεύδει νά 
υποβαθμίσει τήν  σημασία τού ν ' απο
κ τή σ ε ι η χώρα ένα εκλογικό σύστημα  
πού νά δίνει σταθερές κυβερνήσεις, ν '1 
αποτρέπει τόν πολυτεμαχισμό τού Κ ο ι
νοβουλίου καί τ ις  εν δ εχ ό μ εν ες ---- αλλά
όχι καί σ ίγουρες----  σ υνεχείς  κυβερ
ν η τ ικ ές  κρίσεις.

Η  λύση αυτού τού, φαινομενικά μό
νο, «σφιχτοδεμένου» Γόρδιου Δεσμού  
πάντω ς, δέν μπορεί νά αναζητείτα ι 
στά μυστικά  εκλογομαγειρεία  τού Π Α  
Σ Ο Κ . Ο ύτε σέ μ υ σ τικ ές  συναντήσεις  
«κορυφής». Π  ρέ π  ε ι ν ά σ υ ζ η 
τ η θ ε ί  δ η μ ό σ ι α .  Σ τή ν  Γ ερμα
νία, τά  θέματα τού εκλογικού νόμου, 
συζητούνται στή Βουλή από μόνιμη 
δ ι α κ ο μ μ α τ ι κ ή  επ ιτροπή , μέ 
στόχο τήν  συνεχή β ε λ τ  ί ω σ ή 
του. Κ α ί είναι χαρακτηριστικό  ότι 
σταθερά κερδίζει έδαφος σ' όλα τό κόμ
ματα η ανάγκη a ν α θ ε ω ρ ή σ ε ω ς  
τού συστήματος D ’ H O N D T , λόγω τώ ν  
«παρενεργειών» του στήν πολιτική  ζωή  
τ ή ς  χώ ρας.

Α υ τά  στήν «καπιταλιστική» Δ . Γ ε ρ 
μανία. Ε νώ  εδώ, στήν «σοσιαλιστική»  
Ελλάδα, ο νέος εκλογικός νόμος καταρ
τ ίζ ε τα ι ήδη στήν γν ω σ τή ... «κουζίνα»
τού κυβερνώ ντος κόμματος... Μ έ τόν 
λαό καί τ ις  π ο λ ιτ ικ ές  του δυνάμεις στή  
γω νία...,



Ωρα τής Ν. Δημοκρατίας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ lq ΙΕ Λ .

Τό κρίσιμο στοιχείο στα όσα 
συνέβησαν μέ επίκεντρο τον κ. Σι>- 
μίτη έγκειται στό ότι: Η πολύμητ 
νη εσωκομματική αντιπαράθεση 
στό ΠΑΣΟΚ έληξε μέ νίκη των δυ
νάμεων εκείνων πού υπεστήριζαν 
τό «λαϊκίστικο» άνοιγμα τής κυ
βερνητικής πολιτικής προς ανά
κτηση τού χαμένου εδάφους. Η δι
αμάχη αυτή άρχισε αμέσως μετά 
τις δημοτικές εκλογές τού 1986 
μέ τις πανικόβλητες αντιδράσεις 
από τήν καταγραφή τής πτώσεως 
τού ΠΑΣΟΚ. Καί σηματοδοτήθηκε 
από τήν κατά καιρούς εκδυνάμωση 
καί αποδυνάμωση των εκπροσώ
πων τών διαφόρων τάσεων. Ήδη, 
όλοι οι αντιτιθέμενοι στήν επιλο
γή τού κ. Παπανδρέου —  πού 
κατ’ επίφαση επεκράτησε νά λέ
γεται «γραμμή Σημίτη» — _ βρί
σκονται εντός κυβερνήσεως μέ αυ
ξημένες αρμοδιότητες καί ο κ. Ση
μίτης εκτός.

Η απομάκρυνση τού κ. Σημίτη, 
υπενθυμίζεται, σχεδόν είχε προα
ναγγελθεί πρό ημερών από τον κ.

Παπανδρέου όταν στήν Κεντρική 
Επιτροπή τού ΠΑΣΟΚ μίλησε γιά 
λάθος εκτίμηση, τής επιβαρύνσεως 
τού πληθωρισμού από τήν εισα
γωγή τού ΦΠΑ. Η «Καθημερινή» 
είχε σημειώσει τήν περικοπή αυ
τή τής πρωθυπουργικής ομιλίας ως 
αναγγέλλουσα κυβερνητική ανακα
τάταξη κορυφής. Τά γεγονότα ε- 
πισπεύσθηκαν —  διότι εθεωρείτο 
απίθανη η επελθούσα μεταβολή 
πριν από τήν ψήφιση τού προϋπο
λογισμού —  υπό τήν πίεση τής 
συγκεκριμένης τάσεως τού ΠΑ
ΣΟΚ.

Η μεταβολή δέ τού συσχετι
σμού τών δυνάμεων γίνεται ακρι
βώς κατά τήν κρίσιμη καμπή κα
τά τήν οποία λήγει Ί διετία λι
τότητας, γεγονός πού προσψέρεται 
γιά τήν καλλιέργεια τεχνητής ευ

φορίας, στήν οποία άλλωστε καί ε
πιδίδεται η κυβέρνηση,. Η περίο
δος αυτή, μέ δεδομένη τή ροπή 
τού κ. Παπανδρέου πρός τούς αι
φνιδιασμούς εθεωρείτο, από πολ
λών μηνών, ως η. καταλληλότερη 
γιά τήν προετοιμασία κλίματος 
πού θά οδηγούσε σέ πρόωρες, ε
κλογές μέσα στήν άνοιξη τού 
'! 988.
Τό μόνο στοιχείο πού διατηρεί σέ 

αβεβαιότητα τήν προοπτική αυτή 
είναι ότι οι αντιτιθέμενες τάσεις 
στήν αυστηρή οικονομική πολιτική 
—  πού λογίκώς ήταν η μόνη πού 
θά προσιδίαζε στή διακήρυξη πρός 
εξάντληση τής τετραετίας —  δέν 
έχουν κοινή αφετηρία, ούτε πολι
τική συγγένεια. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι δέν ταυτίζονται οι από
ψεις τών τάσεων αυτών ως πρός

τήν πολιτική πού πρέπει νά ασκη
θεί γιά τήν προεκλογική προπα- 
ρασκευή.

Πράγματι, η μία τάση —  πού 
φαίνεται ότι αυτή τήν περίοδο ε
πικρατεί —  εκπροσωπούμενη από 
τόν κ. Κουτσόγιωργα είναι στα
θερά προσηλωμένη στήν ενισχυμέ- 
νη αναλογική μέ στόχο τόν αναγ
καστικό προσαιτερισμό ψήφων τής 
αριστερός, μέσα από μιά κορύ
φωση τής τεχνητής οξύτητος στήν 
αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ —  Νέας 
Δημοκρατίας.

Η δεύτερη τάση, εκπροσώπουμε- 
νη από τά αριστερά —  ή καί ε
κείνα πού θέλουν νά γίνουν αρι
στερά ■— κομματικά στελέχη θεω
ρεί ότι κατά τήν προπαρασκευα
στική περίοδο γιά τις εκλογές 
πρέπει νά α,ποκατασταθεί ο διά

λογος ΠΑΣΟΚ —  αριστερών κομ
μάτων. Στήν τάση αυτή περιλαμ
βάνονται κάί στελέχη πού πιστεύ
ουν στήν αναγκαιότητα νά συζη
τηθεί καί νά προωθηθεί τελικώς η 
απλή αναλογική.

Γ Ε Ν ΙΚ Ο ΤΕ Ρ Ο  ΣΧΕΔΙΟ

Η πρόσφατη καθοριστική εξέλι
ξη πού σημειώθηκε στό κυβερνών 
κόμμα θεωρείται, έτσι, ως μέρος 
σχεδίου πού μοιραία συνδέεται μέ 
άλλες εκτιμήσεις γιά τήν γενικό
τερη πολιτική τής κυβερνήσεως 
στους προσεχείς μήνες, οι οποίες 
κατ’ επανάληψη έχουν διατυπωθεί 
κάί από τήν αξιωματική αντιπολί
τευση. Κατά τις εκτιμήσεις αυτές 
θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Παπαν
δρέου θά επιχειρήσει μεταφορά

του Uwtov σναμέΤρησεως απο τα 
οικονομικά στά θέματα εξωτερι- 
κής_ πολιτικής. Καί διευκολύνεται 
πρός τούτο καί μέ τις ελληνοαμε- 
ρικανικές διαπραγματεύσεις γιά 
τις βάσεις καί από τό γεγονός ότι 
ιμέ τις σημερινές εκλογές στήν 
Τουρκία οι ελληνοτουρκικές σχέ
σεις περνούν σέ νέα φάση, κύριο 
χαρακτηριστικό τής οποίας θά εί
ναι: στήν Άγκυρα θά υπάρχει κυ
βέρνηση μέ πρόσφατη λαϊκή εντο
λή καί στήν Αθήνα κυβέρνηση μέ 
εντολή πού σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα λήγει καί τυπικά.

Η εκμετάλλευση τών στοιχείων 
αυτών κατά τήν προεκλογική περί
οδο, όπως πολλές φορές έχει επι- 
σημάνει η Νέα Δημοκρατία, είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνη γιά τά ίδια 
τά εθνικά θέματα. Είναι όμως καί 
αλυσιτελής γιά τήν αντιμετώπιση 
του σημερινού κυβερνητικού αδιε
ξόδου. Διότι και άν ακόμη αποφέ- 
ο.ουν τήν εκλογική νίκη στό ΠΑ
ΣΟΚ η ήδη κυβερνητική θητεία του 
τό μόνο πού εγγυάται είναι η ση
μερινή αναξιοπιστία καί κρίση.

Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος καί Ισραήλ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ lq ΣΕΛ.

θήμερο τού Νοεμβρίου τά Η
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, τό 
Ιράκ, τό Κουβέιτ καί τό Μαρό
κο, αποκατέστησαν πλήρεις δι
πλωματικές σχέσεις μέ τήν Αί
γυπτο καί όπως διαβεβαίωσε ο 
υπουργός Εξωτερικών τών Εμι
ράτων RASHID ABDULLAH 
AL-NUAIMI τόν πρόεδρο τής 
Αίγυπτου κ .Χόσνι Μουμπάρακ 
καί άλλες χώρες τού Κόλπου, ό
πως επίσης καί η Σαουδική Α
ραβία σκοπεύουν νά αποκατα
στήσουν τις διπλωματικές σχέ
σεις τους μέ το Κάιρο, πού εί
χαν διακοπεί τό 1978. Κατά τις 
εκτιμήσεις διπλωματικών παρα
τηρητών, οι ανωτέρω εξελίξεις 
συνιστούν έμμεση πλήν σαφή 
αναγνώριση τού γεγονότος ότι 
η Συμφωνία τού Κάμπ Νταιη- 
βιντ αποτελεί τήν μόνη· διαδικα
σία γιά τήν ειρήνευση τής πε
ριοχής.

Όσον αφορά στις σχέσεις 
τού Ισραήλ μέ τις χώρες του 
Ανατολικού Συνασπισμού δι

πλωματικοί παρατηρητές, πέ
ραν τών επαφών των κυβερνήσε
ων Μόσχας - Ιερουσαλήμ, επι
σημαίνουν τρεις σημαντικές 
πρόσφατες εξελίξεις:

•  Τήν συνάντηση τών υπουρ
γών Εξωτερικών τής Λαϊκής Κί
νας καί rcu Ισραήλ, στό περι
θώριο τής Γενικής Συυελεύσεως 
τού ΟΗΕ. Ή ταν η πρώτη φορά 
πού υπήρξε συνάντηση αυτού 
τού επιπέδου μεταξύ των δύο 
χωρών.

•  Τήν συμφωνία μεταξύ Ουγ
γαρίας καί Ισραήλ, πού υπο
γράφηκε τόν Σεπτέμβριο και 
προβλέπει τήν ίδρυση Γραφείων 
Προστασίας Συμφερόντων στό 
Τέλ Αβίβ και στή Βουδαπέστη 
πού θά λειτουργούν μέσω τών 
πρεσβειών τής Σουηδίας στις 
προαναφεοθεισες πρωτεύουσες.

•  Τήν αναβάθμιση τών Γρα
φείων Προστασίας Συμφερόντων 
σέ διπλωματικό επίπεδο μεταξύ 
Ισραήλ και Πολωνίας. Ήδη τό 
Γραφείο τού Ισραήλ στήν Πο
λωνία στελεχώνεται μέ δύο Ισ- 
ραηλινούς διπλωμάτες, ενώ στό

αντίστοιχο πολωνικό γραφείο 
στό Τέλ Αβίβ έχει τοποθετηθεί 
Πολωνός διπλωμάτης.

Ωστόσο, η επίσκεψη τού κ. 
Παπούλια στό Ισραήλ, δέν είναι 
μόνον ςχποτέλεσμα τής ευνοϊκής 
συγκυρίας, αλλά καί συστημα
τικών επαφών, πού αναπτύχθη
καν από τις δύο πλευρές στό 
διάστημα τής τελευταίας διε
τίας.

Η επίσκεψη τού πρώην Γ ενι
κού Γραμματέα τού υπουργείου 
Εξωτερικών τού1 Ισραήλ κ. Δα
βίδ ΚΙμχη στήν Ελλάδα τόν Ια
νουάριο τού 1986 καί ή άντα- 
ποδοτική επίσκεψη τού Έλληνα 
ομολόγου του πρέσβη κ. Κ. Γε
ωργίου στό Ισραήλ, τόν περα
σμένο Ιούνιο, απετέλεσαν ση
μαντικότατα βήματα στήν ενί
σχυση τών διπλωματικών σχέσε
ων τών δύο χωρών.

Η συνεργασία μεταξύ τών 
δύο χωρών στον τομέα τού του
ρισμού όλαβε ουσιαστική ώθη
ση ̂  μέ τή συμφωνία πού υπε- 
γράφη κατά τήν επίσκεψη τού 
υπουργού Τουρισμού τού Ισρα

ήλ κ. Αβραάμ Σαρίρ, τόν Μάιο 
τού 1986 στήν Αθήνα και τήν ε
πίσκεψη τού τότε Αναπληρωτού 
υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. 
Π. Ρουμελιώτη στό Ισραήλ τό 
Νοέμβριο τού 1986.

Στή διάρκεια τού έτους αυ
τού σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόο
δος στον τομέα τών πολιτιστι
κών ανταλλαγών και εκτός τού 
Προέδρου τής Βουλής κ. I. Α
λευρά αναμένεται νά επισκεφθει 
τό Ισραήλ εντός τών προσεχών 
μηνών η υπουργός Πολιτισμού 
κ. Μελίνα Μερκούρη.

«Η επίσκεψη τού κ. Παπού
λια, η πρώτη Έλληνα υπουρ
γού Εξωτερικών από συστάσε- 
ως τού Εβραϊκού κράτους, απο
τελεί τήν κορύφωση όλων τών 
προηγηθεισών επαφών, αναμένε
ται μέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον στό 
Ισραήλ, καί είναι μιά επίσκεψη 
φιλίας πού δέν στρέφεται εναν
τίον ουδενός», επεσήμανε στις 
σχετικές δηλώσεις του οπήν «Κ» 
ο πρέσβης τού Ισραήλ κ. Μοσέ 
Γ κιλμπόα.

ΚΩΣΤΑΣ Ι,ΟΡΔΑΝΙΔΗΣ


