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» ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ λαός ήρεμος και ψύ
χραιμος πορεύτηκε στις κάλπες και 
έκανε ¿λεύκηζρα την επιλογή τοο, α

φού έκρινε, εκτίμησε και αποφάσισε: Εδωσε 
εντολή στην Αλλαγή να συνεχίσει για μια 
ακόμη τετραετία το έργο της με αυτοδύνα
μη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα ενέκρινε όσα 
έγιναν ώς τα τώρα, κράτησε τη Δεξιά στην 
αντιπολίτευση και μείωσε τη δύναμη της 
κομμουνιστικής αριστεράς. 

Τα κόμματα οφείλουν τώρα, με την απαι
τούμενη ψυχραιμία και υπευθυνότητα, να 
εκτιμήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, να το 
αναλύσουν στο σ ύ ν ο λ ο του και κατά περί 
φέρειες, για να βγάλουν χρήσιμα συμπερά 
σματα, που θα βοηθήσουν στις παραπέρα 

Ti σημαίνει 
η νέα εντοηη 
στην Αηπανή 

Τ ο υ 
Β Ι Κ Τ Ο Ρ Α 
NETA 

αποφάσεις τους. 
~ Ά Σ Ο Κ , μ ε 

ρατάχτηκαν μαζί του, επωμίζεται νέες ει> 
To ft ΑΣΟ Κ, με τις δυνάμεις που συμπά 

δύνες για την υλοποίηση του προοδευτικού 
δημοκρατικού προγράμματος του προς ό
φελος όλων των Ελλήνων, και κυρίως των 
μη προνομιούχων. Ηδη ο πρωθυπουργός 
δήλωσε ότι θα σχηματίσει ολιγομελή ευ
έλικτη κυβέρνηση, που σημαίνει ταχύτητα 
στις αποφάσεις, αλλά ταυτόχρονα υπαγο 

ρεύει και την ανάγκη για περισσότερη και 
ουσιαστικότερη αποκέντρωση, με μεγαλύ
τερη συμμετοχή του λαού. Με την ολιγο
μελή κυβέρνηση, θα συγκεντρωθούν οι δια
σκορπισμένες αρμοδιότητες και θα είναι 
δονατή η άσκηση πολιτικής χωρίς δια
φωνίες και διαστάσεις. 

Ο εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχα
νής, για να γίνει πιο αποδοτική και αποτε
λεσματική, πρέπει να είναι το κύριο μέλημα 
της νέας κυβέρνησης. 

Π ΡΩΤΗ εκτίμηση του εκλογικού απο
τελέσματος δείχνει για το ΠΑΣΟΚ 
ότ» πρέπει: 

Ι,. "Π *OV- ΜΑΊΙΟί 
ΤΙ φΟΥΜΟ-TIOV.. 

f/Dtmntuoi 

είναι τέτοιες που μπορούσαν με 
ένα απλό τηλεφώνημα va λύσουν 
κάβε,απορία τους, πρωιού σπεύ
σουν να με κατατάξουν, »ελαφρά 
τη καρδία», στους χυδαιογρά-
φους. Ο καθένας μας έχει την ι
στορία του». 

Με ευθύ τρόπο απάντη 
υπογραφόμενοι στη 
που περιείχε η επίμαχη φράση 
του αγαπητού συναδέλφου στο 
άρθρο του της Κυριακής και 
φυσικά δεν έγιναν συνήγοροι 
κανενός τρίτου. Το κάθε που
λάκι κρέμεται από το ποδαράκι 
του. 

AM., NIK και r.B. 

άντησαν οι 
γενίκευση 

θυσίες 

Απάντηση 
ΑΙΙΟ ΤΟΝ συνάδελφο £κύ 

pu» Λιναρδάτο πήραμε την εξής 
απάντηση σε guoivó μας πάρα 
σκήνιο: 

Έπεσα «</ριαΛε«ιι«ά από τα 
σύννεφα, όταν διάΒαοα σήμερα 
το σχόλιο με τον τίτλο »Φάλτσα» 
των αγαπητών συναδέλφων και 
φίλων AM-, NIK και Γ Β σχετικά 
με άρθρο μου στο »βήμα της Κυ
ριακής» Από πού ώς πού συμπέ
ραναν »από κοινού» ότι η φράαη 
στο άρθρο μου »και όχι στα σα
λόνια και με το αζημίωτο» αφο
ρούσε τους τρεις ή κάποιον από 
τους Τΰης. Πώς διανοήθηκαν ó ¡ι 
ήταν Au varo να τους αφορά, Mr)· 

im umm vummor 

πως κάποιος ano τους τρεις έ
γραφε για »αριστερή φλόγα στο 
νου και στην καρδιά», που δήθεν 
έλειψε από άσους υποστηρίξαμε 
το ΠΛΙΟΚ στις εκλογές, ή για ««κ-
πόρνευοη της πολιτικής· από ό
σους παραμένουμε στην ΕΔΑ, 

Η παρανόηση είναι για μένα α
κατανόητη και αδικαιολόγητη, ό
ταν μάλιστα προέρχεται από έμ
πειρους δημοσιογράφους Επει
δή γνωριζόμαστε καλά. δεν 
μπορώ να διανοηθώ, φυσικά, ölt 
βρήκαν αυτό τον καθόλου ευθύ 
τρόπο για να κάνουν διάλογο μα
ζί μου ή να γίνουν συνήγοροι αρ
θρογράφου άλλης εφημερίδας, 
που το όνομα του αναφέρεται 
στο άρθρο μου. Οπωσδήποτε οι 
σχέσεις μας και με τους τρεις 
που υπογράφουν το σημείωμα 

Η σοφία,της Σοφούλας 
ΣΕ ΦΙΛΙΚΗ συντροοια, 
που έτρωγε το Lappalo 
βραδο σε ταβέρνα της 
Κηφισίας, έγινε γκάλλοπ 
(πάνω σε χαρτοπεισι 
τες), για ta αποτέλεσμα 
τ« της Κυριακής. 

Πρώτη λεπτομέρεια: 
Νικήτρια β ν ο Μ χ π μ κ 
μια λεπτή όμορφη κοπέ 
Άα. που οι προβλέψεις 
άγγιξαν σχεδόν μ« ano 
λύτη ακρίβεια το εκ 

κό ακορ. 
: λεπτομέρεια: 

ττή, άμορφη κοπέλα 
ήταν η κόρη του Πρωθυ 

η £oQla Ku 
ισανέβιι Το πολιτικό 
της ένστικτο αποδείχθη 

• ι,ροαπό το έν 
ατικτο όλον των αρσε 

' μελών της συν 
τροφιάς 

Οι γυναίκες στιιρι. 
(»«ι προφητεύουν) ιην 
Αλλαγή... Γ. 

ΕΝΛ ΒΟΔΙ, ετοιμαζόταν να 
Βάψουν πράσινο και να το σφά 
ξουν στην ηλαχεία χωριού κον
τά στη Επάρτη, φανατικοί οπα
δοί της Νέας Δημοκρατίας, μό
λις μάθαιναν την εκλογική ήττα 
του ΠΑΣΟΚ. Διαστρέβλωση 
μια παράδοσης πανάρχαιας και 
θυσία στο Βωμό του μίσους 
που δεν έσβησε στον δεκαετή 
- τουλάχιστον - δημοκρατικό 
μας βίο. Σ.Αλ. 

Δαίμων 
προφητικός... 

Ο ΛΑΙΜΟΝ της οωτοσύνθε 
σης έκανε άνω κάτω το aajtßu 
τιάτικό μου χρονογράφημα. Ε
τσι ο τίτλος: «Το να είσαι ψη 
λός» έγινε: «Το να είσαι ν ή 
φας...» 

MHIIUI όμως ήταν ένας 
δαίμων προφητικός; 

Lu|χινto οχτώ ολόκληρες 
ώρες, πριν από την αναγγελία 
των αποτελεσμάτων η ψήοος έ
φαγε τον νηλό στην φωτοσύν
θεση της «Ελευθεροτυπίας·... 

ΦΡ.Γ. 

Ο Πειραιάς 
ΑΠΟ τον Πειραιά (μετά τα 

εκεί r.itivirili) το τηλεφώνημα: 
• Γιατί, ρε παιδιά, αφήνετε τη 

Δεξιά να θριαμβολογεί άτι tea 
τεκτησε και τον Πειραιά; Τα 

ιερά αποκαλύπτουν ότι το 
ΓΙΑλΟΚ στην Α Πειραιώς πα 
ραμένει πρώτη πολιτική δύνα 
μη (πήρε 44,02% των νήσων, 
ενώ στις ευρωεκλογές είχε ΤΟ 
39,1% και ta αντίστοιχα ποσό 
Oté yin ttj Ν Λ. είναι 42.61 και 

Απόρθητο, λοιπόν, το 
κάστρο · 

Για την κ α τ α γ ρ α φ ή 
Γ.Β. 

• Να συνέχισε» την πολιτική της εθνικής 
συμφιλίωσης, που θα σφυρηλατήσει παρα
πέρα την ομοψυχία του λαού και θα απο
τρέψει τον κίνδυνο διχασμού. 
• Ν α διευρύνει ακόμη περισσότερο τη δη
μοκρατία, αχρηστεύοντας την όποια κινδυ
νολογία και κακόβουλη φημολογία. 
• Ν α «siati και τους δημοκρατικούς ψηφο
φόρους της Νέας Δημοκρατίας να συμβά
λουν στην προσπάθεια για την προκοπή 
του τόπου. 
• Να στρέψη περισσότερο την προσοχή 
του και προς τα αστικά κέντρα, λύνοντας 
τα προβλήματα που προκαλούν δυσαρέ
σκεια. 

• Ν α εκτιμήσει την υποστήριξη του αγρο
τικού κόσμου και γενικότερα της υπαίθρου, 
όπου το έργο του απέδωσε και μπορεί να 
αποδώσει ακόμη περισσότερο. Η ύπαιθρος 
μπήκε στο δρόμο της ανάπτυξης και με 
συγκεκριμένα προγράμματα είναι δυνατό 
να αξιοποιηθούν παραπέρα οι δυνατότητες 
της, με μια παράλληλη βελτίωση της ποιό
τητας ζωής. Ετσι, όχι μόνο μπορεί να ανα
κοπεί το ρεύμα προς τα αστικά κέντρα με 
τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά και 
να αντιστραφεί. 

Η Ν Ε Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α , αναλύοντας 
το εκλογικό αποτέλεσμα, οφείλει να 
αναγνωρίσει ότι: 

— Με τη γιγαντιαία προσπάθεια της εξ
άντλησε τα όρια των δυνατοτήτων, της και 
μαζί με την ακροδεξιά, παραμένει μειοψη
φία. 
— Δεν είχε απήχηση η γραμμή της και το 
πρόγραμμα παροχών. 
— Επεσε στο κενό η αμφισβήτηση της νο
μιμότητας του Προέδρου της Δημοκρα
τίας. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, 
θέλει την ομαλότητα και δεν επιθυμεί να 
μπει ο τόπος σε περιπέτειες και ανωμαλίες. 
— Δ ε ν πέρασε η κινδυνολογία, ούτε και με 
τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δη
μοκρατίας, που επιστρατεύτηκε την τελευ
ταία στιγμή, για να βοηθήσει το κόμμα του 
οποίου υπήρξε ο ιδρυτής. Ο ελληνικός 
λαός δεν φοβάται και δεν τρομοκρατείται, 
όπως άλλοτε. 
— Για το λαό παραμένει το κόμμα της Δε
ξιάς. ΓΓ αυτό και έπεισε τους ψηφοφόρους 
της ακροδεξιάς, οι οποίοι την ακολούθη
σαν. 
— Δ ε ν έπεισε για το δήθεν κεντρώο άνοι
γμα της, ούτε και με την προσθήκη της «φι

λελεύθερης», ούτε και με τις διάφορες μετά 
γραφές, διευρύνσεις, προσχωρήσεις K.TJL 
Οι κεντρώοι ψηφοφόροι παραμένουν αμε 
τακίνητοι στον δημοκρατικό προοδευτικό 
χώρο και συνεχίζουν να υποστηρίζουν και 
να στηρίζουν την Αλλαγή. 

— Ο νέος αρχηγός δεν πρόσθεσε τίποτα 
στη Νέα Δημοκρατία, πέρα α π ό μια καλή 
οργάνωση κινητοποίησης, η οποία όμως σε 
πολλές περιπτώσεις λειτούργησε αρνητικά, 
γιατί ήταν προκλητική (πομπές Ι.Χ., κορ-
ναρίσματα, γαλάζια εξόρμηση κ.λπ.). 
— Δ ε ν πρόσφερε εικόνα ανανέωσης, ούτε 
στο πρόγραμμα, ούτε στα πρόσωπα. 
— Δ ε ν την βοήθησαν οι συμβουλές της α
μερικανικής Σώγιερ ή δεν αξιοποιήθηκαν 
ή όπως έπρεπε. 
— Ο λαός, ιδίως της υπαίθρου, δεν διατηρεί 
καλή ανάμνηση από τις κυβερνήσεις της 
και δεν επιθυμεί επιστροφή στο παρελθόν. 

Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ αριστερά, τέ 
λος, μπορεί ψύχραιμα να εκτιμήσει 
ότι: 

— Η πλειοψηφία του λαού προτιμάει αυτο
δύναμη κυβέρνηση, παρά κυβέρνηση συ
νεργασίας. 
— Οι προοδευτικοί ψηφοφόροι, κι εκείνοι 
της ευρύτερης Αριστεράς, αναγνωρίζουν 
ως κύριο φορέα της Αλλαγής το ΠΑΣΟΚ 
και εγκρίνουν το πρόγραμμα του. Του έδω
σαν, μάλιστα, ανεπιφύλακτα την εντολή να 
συνεχίσει το έργο του. 
— Δ ε ν απέδωσε καθόλου ο πόλεμος κατά 
του ΠΑΣΟΚ και η σκληρή κριτική του 
προγράμματος του. Λειτούργησε απωθητι 
κά η σύγκριση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δη
μοκρατία. Ισως θα απέδιδε η αναγνώριση 
του έργου της Αλλαγής και η προσφορά 
ουσιαστικότερης βοηθείας στην παραπέρα 
πορεία της. 

Η προσεκτική εκτίμηση ό λ ω ν αυτών 
των στοιχείων μπορεί να αλλάξει τη φυσιο
γνωμία της πολιτικής ζωής του τόπου. Και 
πρέπει να την αλλάξει, τώρα που τερματί
στηκε ο πολιτικός προεκλογικός ανταγωνι
σμός και πρέπει όλοι να βοηθήσουν τη νέα 
προσπάθεια. Υπάρχει πλήθος προβλη
μάτων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όχι 
μόνο από την κυβέρνηση, αλλά α π ό το σύ
ν ο λ ο της Βουλής, η οποία θα επωμιστεί το 
βάρος του νομοθετικού έργου. 

ΟΛΑΟΣ, με την ωριμότητα του, δια 
τήρησε τον αγώνα στο επίπεδο της 
ευπρέπειας και δεν παρασύρθηκε α χ ό 

τη λασπολογία και τις ύβρεις. Καθόρισε έ
τσι ένα επίπεδο, στο οποίο πρέπει να λει
τουργήσουν τα κόμματα και να μην επανα
ληφθούν όσα απαράδεκτα έγιναν από τους 
λίγους θερμοκέφαλους κατά την προεκ
λογική περίοδο. Αυτό θα δαισφαλισθεί με 
τη μόνιμη λειτουργία της διακομματικής ε
πιτροπής, που είχαμε προτείνει στο άρθρο 
της περασμένης Τρίτης από τούτη τη σελί
δα. 

Πριν 30 χρονιά. οαν οημερα Πριν 60χρόνια 

Φ Στην Κύπρο fampara ανησυχία σχετικά με 
ítf προθεσμίες της ελληνικής προσφυγής στον 
OHE. 

ΦΑναχωρεί Υ'ο τη Μόσχα ο Ινδός πρωθυ
πουργός Ηεχρού. 
φ 18.788 Ελληνες μετανάστευσαν στην Αυ
στραλία, ΤΟΥ Καναδά και τη Βραζιλία την 3ετία 
1862 1984. 
Φ Επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι η κΔιά 
σκιψη των τεσσάρων» θα πραγματοποιηθεί 
στη Γενεύη. 
Φ Επιστρέφει από το Βελιγράδι ο αρχηγός του 
ΓΕΕΘΑ Δάβας. 
ΦΣυνεχίζετατ προσωρινό η συνεργασία φαρ 
μακοποιών eat ΙΚΑ 

Φ ΤΟΥ πάγο βατά 40 λεπτά την κολώνα εκα-
πελώνουν» ορισμένοι παγοπώλες. 
Φ Συνεχίζουν την απεργία τους οι Αγγλοι αιδη 
μοόρομικοι 
Φ Τον αρχηγό των Προοδευτικών Μαρκεζίνη 
επισκέπτεται ο πρώην αρχηγός της αμερικανι
κής οικονομικής αποστολής Μπάροους. 
φ Το »Πάντα μ' αγαπούσες» του Κάουαρντ α
νεβάζει στο ΓΚΛΟΡΙΑ ο θίασος Μιράντας 
Κωνσταντάρα. 

Φ Ενημερώνεται ο Βενιζέλος για τη διακοπή 
των ελληνοαερβικών διαπραγματεύσεων. 
Φ Δυσμενώς σχολιάζουν γαλλικές και αγγλικές 
εφημερίδες τη διακοπή των ελληνοσερβκεων 
διαπραγματεύσεων. 
Φ Δημοσιεύεται το παραπεμπτικό για τους 
κομμουνιστές που κατηγορούνται ρα την αυ
τονόμηση της Μακεδονίας. Αναφέρονται με
ταξύ άλλων κατ οι: Φίταος, Αποστολίδης, Σελά 
βος, Πουλιόπουλος, Κορδάτος, Νίκος. Μάξι
μος, Φωτεινός, Ρούσσος, Χοττάς, Πατρός, 
φ Αρχίζει στη θεσσαλονίκη η δίκη 24 στρα
τιωτών που κατηγορούνται για κομμουνιστική 
προπαγάνδα. 
Φ Δημοσιεύεται το ψήφισμα της Εθνοσυνέ
λευσης για την επαναφορά των αποτόκτων 
του Ναυτικού. 
Φ Συλλαλητήριο πραγματοποιούν οι καπνεργά
τες της Κεφάλας, 
Φ Τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας 
Μαριάν επισκέπτεται ο Ελληνας πρεσβευτής 
στο Παρίσι Πολίτης. 
Φ Εκλογικό μανιφέστο εκδίδει το Λακτύ Κόμμα 
του Παναγή Τσαλδάρη. 
ΦΣτρατό 81.000 ανδρών διατηρεί η Βουλγα-
ΡΌ. 


