
ΙΕΛ. 4 ■ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η  I ΙΑ Ν Ο Υ Α ΡΙΟ Υ 1989

ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΪΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
Ετος οχανόΰλων, π ο ς δια

φθορά;. έτος ντροπής. Διαλέγτ 
ττ και παίρνπτ. Το 1988, το 
μοιοτιίο έτος για τον * .  Α. Πα· 
χηναρίου και το ΠΑΣΟΚ, ηρο- 
οφέρπαι για ποίκιλαν; ταρα- 
χτηρισμονς μτ κτντριχό άξονα 
βέβαια - τ ι  ά λλο ;- Π) σήψη και 
την τξαχρτίαιαη. Καλού-κακοί' 
όμως, ας φτιλάξονμτ για το νέο 
χρόνο τις βαρύττρτς εκφράσεις, 
παραφράζοντας ένα πολύ θημο- 
φιλές λαϊκό άαμα τη ; γραφιχή; 
εποχής μας; Διαφθορά το '88; 
£ . . . το ‘89 να 6εις!

Υπάρχουν όηλαόή και χειρό
τερα; Περί αυτού Βα μπορεί xu-

Του β ΙΜ Ο Υ  ΛΝΛΙΤΑΙΙΛΔΗ

ντίς να απαφανθεί με βεβαιότη
τα του χρόνον τέτοια εποχή 
Προς το παρόν. Βα πρέπει να 
ομολογήσουμε ότι η προερχόμε
νη από τα πάθη και τα όεινά του 
ελληνικού λαού λαΐχή σοφία 
«χάβε πέρυσι και χαλύτερα» δι
καιώθηκε με το παραπάνω στον 
χρόνο που μας πέρασε.

Στις αρχές του σχαΛολώ- 
δους. ταραχώδους και οπωσδή
ποτε «μη ανιαρού· έτους 1988. 
δεν .υπήρχαν ενδείξεις ότι το 
τέλος τον θα έβρισκε:
♦  Τον χ. Α Παπανδρέου στο 
χαμηλότερο σημείο της δημοτι- 
κότητάς του με καταρρακωμένα 
το προαω,ιικό του κύρος, την 
αξιοπρέπεια χαι τη σωματική 
και πνευματική του υγεία,
♦  Την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 
κατηγορουμένη από υπουργούς 
της ως κυβέρνηση κλεφτών απα
τεώνων και προστατών.
♦  Τη «Νέα Δήμοχραιία» παντο
δύναμη, χαι αδιαμφισβήτητο νι
κητή των επόμενων εχλογών με

Ια  σκάνδαλα, η ανα.τλημωση ταυ πρωθυπουργού κατά τη διάρχεια της απουσίας του στο Λονδίνο, αλλά και τα τεκταινσμενα στο Αερφιί.ντ, 
áJUafav  άρδην το πολιτικά σκηνικό, φέρνονται tor  πρωθυπουργό στο ναδίρ της δημαπχάτηεάς του.

ποσοστά υψηλότερα του 45%. 
♦  Ολη την αντιπολίτευση συνο
ικισμένη στο αίτημα για άμεσες
εκλογές με δίκαιο εχλογιχό σύ
στημα.
♦  Την Αριστερά ενωμένη χαι 
χάλι έπειτα από δύο δεκαετίες 
θανάσιμου διχασμού και εμφυ
λίου «πολέμου·. - :
♦  Την χ Δήμητρα Λιάνη στο 
επίκεντρο της εγχώρια; χαι διε
θνούς δημοοιότητος, συνοδευό- 
μενη υπό του δυστυχούς πρωθυ
πουργού της (ακόμη δυστυχέστε- 
ρης) Ελλάδας
♦  Τον χ. Γ. Κοσχωτά φυλαχι- 
ομένο στη μακρινή Βοστώνη.

Α πρόβλεπτες
εξελ ίξε ις

Οι εξελίξεις του (ήδη) περα- 
ιπιένου έτους υχσγράμμισαν την 
αξία του ρητού «μηοένα προ too 
τέλους μακάριζε·. Διότι στις αρ

χές του 1988. οι πολιτικοί παρα
τηρητές συμφωνούσαν λίγο-πολύ 
άτι ο χ .  Α. Παπανδρέου:
-  Εϊχτ ξεπεράσει τον μεγάλο 
σκόπελο της διετίας τη ; λιτότη
τας χωρίς ιρομαχηχδύς χλυδω- 
νισμούς, και είχε ανακτήσει τα 
περιθώρια για μια πιο «άνετη» 
τισοδηματική πολιτική καί για 
παροχές, το απαραίτητο στοι
χείο κάθε σοβαρού με τα ελληνι
κά μέτρα και σταθμά προεκλογι
κού προγράμματος.
-  Ειχτ αρχίσει έναν εντυπωοια- 
χό πολιτιχο ελιγμό, εξωτερικής 
πολιτιχής με το Νταβάς, που θα 
του τπέτρεπε να υλοποιήσει την 
πολίΓκή του φαντασίωση του 
μεγάλου ηγέτη και απόστολου 
της Ειρήνης. Ο  πολυπόθητο; 
•μη πόλεμος» με την Τουρχία, η 
διαφαινόμενη επίλυση του Κυ
πριακού, θα μπορούσαν να αντι
σταθμίσουν την εσωτερική γκρί
νια για την οικονομία, την παι
δεία. την υγεία, το περιβάλλον,
-  Είχε καταφέρει να ελέγξει τα 
μιχροοχάνδαλα τύπου ΔΕΗ , 
O T E  κ.λπ. (κάτω των 500 δια.) 
παραπέμπσντάς τα στην υπαγό
μενη στον κ. Αγ. Κουτσάγιωργα, 
Δικαιοσύνη και είχε περιορίσει 
την πολιτική φθορά σε κάποια 
μιχρομεσαία στελέχη.
-  Είχε δημιουργήσει αρκετά

ιματα στην αξιωματιχή α
ντιπολίτευση με τις πρωτοβου-
προβλήμι 
ντιπολίτι 
λίες του στην εξωτεριχή πολιτι- 
χή, και την εκμετάλλευση κά
ποιων άτυχων για την ηγεσία της 
«Νέα; Δημοκρατία;» στιγμών.
-  Είχε μπροστά τον την προε
δρία της Ευρωπαϊχής Οιχονομι- 
κης Κοινάτητος, την οποία σχέ
διαζε να εχμεταλλευθεί με γνή
σιο στυλ «Παπανδρέου» για ε- 
σωτεριχή πολιτιχή προβολή της 
ανύπαρκτη; διεθνούς ακτινοβο
λίας του. Το προγραμματιζόμενο 
«σόου» της Συνόδου Κορυφής 
α  το τέλος της ελληνικής προε
δρία; θα ήταν κατά τους πολιτι
κο ύ ; παρατηρητές το άριστο 
χρονικά σημείο, μετά το οποίο ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προ- 
σέφευγε πιθανότατα στις χάλ- 
πτς. Πριν αποδειχθεΐ ή  σαθρή 
σταθεροποίηση της οιχονομίας, 
πριν φανούν ία  αρνητικά αποτε
λέσματα της μυστικής διπλωμα
τίας τον Νταβάς. Ποιός θα μπο
ρούσε τότε, αρχές του 1988, να 
φαντασθεί άτι στα τέλη του έ
τους, ατη Ρόδο, ο  «πρόεδρος» 
της ΕΟ Κ θα παρουσίαζε τη γνω
στή θλιβερή εικόνα; Ο η  θα ανα
γκαζόταν να βγαίνει εβδομα
δια ίος επί της οθόνης στα  πλαί
σια του τηλεοπτικού σήριαλ α
γωνίας και μυστηρίου «αναζητή

σατε» απεγνωσμένα αποστάτες» 
για να επιβραδύνει την πτώση 
του χάριν των απολαύσεων μερι
κών ακόμη μηνών εξουι-ίας;

Και ύστερα... (για όσους θυ
μούνται τη δημοφιλή ραδιοφωνι- 
χή εκπομπή)... ήλθε ο Ερωτας, 
παντοδύναμος, πτερωτός (έο ϊω  
και με τα πτερά της «Ολυμπια- 
χής») χαι τυφλός (προφανώς!). 
Και όλα πήγαν ανάποδα!

Τρία ήταν κατά γενική παρο- 
δοχή τα αποφασιστικής σημα
σίας γεγονότα που άλλαξαν τη 
μοίρα του Ανδρέα Παπανδρέου 
το τραγιχά εκείνο καλοκαίρι του 
1988 που θα θυμάται ασφαλώς 
όσο ζει.

1) Η περιπέτεια της υγείας 
του, που ανάγκασε το  Ιδιο του 
το χδμμα να εξετάσει τις προο
πτικές πολιτικής επιβίωσης χω- 
ιίς τον Α. Παπανδρέου (είναι 
ια μη σου μπει η πονηρή ιδέα 
το μυαλά) και τον παρουσίασε

για πρώτη φορά οτσν ελληνικό 
λαά, αδύναμο, φθαρτά και πεπε
ρασμένο,

2) Η απερίσκεπτη, υπό την 
πίεση εης σνναιαθημαιιχής φορ- 
τίοεως προ της εγχειρήοεως, '  
μοσιοποίηση και απόπειρα φ ι-  
σημοποίησης της σνέοειίκ του'με 
την κ. Δήμητρα Λιανή. Για πρώ
τη φορά Ελληνας πρωθυπουργός

γελοιοποιήθηκε ο’ αυτό τον βαθ
μό, αποκαλύπτοντας ασυγχώρη
τες για παραόοοιαχο παιερναλι- 
στή ηγέτη αδυναμίες, εξαρτήσεις 
και έλλειψη χρίσεως. Η παρου
σία της χ. Λιάνη αποδειχνύεται 
για τον χ Παπανδρέου «πέτρα 
στο λαιμό» που τον σύρει με 
απόλυτη βεβαιότητα πιο πέρα 
από την πολιτιχή ή π α  (η οποία 
οτο χάτω-χάτω είναι μέοα στο 
παιχνίδι): οτην πολιτική εξόντω
ση και τον αφανισμό. Οσο την 
έχει δίπλα του, χαι Αοο μάλιστα 
χτυπώντας τη γροθιά οτο μαχαί
ρι επιμένει να την επιβόίλει ος 
πολιτικοί του αντίπαλοι μπο
ρούν να χοιμούνται ήουχοι,

3) Το σχάνδαλο Κοσχωτά, το 
οποίο αποκάλυψε χαι απέδειξε 
τις στενές σχέσεις του Καστριού 
με κέντρα οικονομικής εξουσίας, 
με στόχο την αμοβαία αύξηση 
της πολιτικής επιρροής και τον 
παράνομο πλουτισμό. Το σκάν
δαλο Κοσχωτά χαι οι προκλητι
κοί χειρισμοί συγκάλυψης που 
επακολούθησαν επιβεβαίωσαν 
ατη ουνείδηση της κοινής γνώ
μης τις  υποψίες για άμεση σχέση 

μ ε.,ττ^δια·' 
ί Εω ς τ5τε επικρατούσε σε" 

πολλούς η άποψη για μεμονωμέ
να κρούσματα ή για ανθρώπους 
του περιβάλλσντός του. Από τον

Κοσχωτά χαι έπειτα, οι διχαιο- 
λογίες και οι αυταπάτες διαλύο
νται.

Η άλη υπόθεση είχε πρόσθετες 
αλυσιδω ιέ; επιπτώσεις βαρύ- 
νουσας πολιτικής σημασίας;
-  Διέρρηξε τις ήδη διαταραγμέ- 
νες σχέοει; του χ. Παπανδρέου 
και της κυβερνήαεώς του με τον 
λεγόμενο «φιλοχυβερνητιχό» 
Τύπο. Η κρίση που έχει λάβει 
διαστάσεις ανοιχτού πολέμου με 
απρόβλεπτη συνέχεια, ατερεί 
από το ΠΑΣΟΚ το πιο ισχυρό 
έρεισμα. Την υποστήριξη των 
ποσοτιχιί κυρίαρχων εφημερί
δων της; κεντρο-αριστεράς χαι 
της αριστερός. :

Με την έπαρση της πάλαι ποτέ 
παντοδυναμίας του ο  χ. Παπαν
δρέου νομίζει -ό π ω ς  έδειξε και 
στην προχθεσινή σύνοδο της Κε
ντρικής Επιτροπής του κόμμα
τός του - ότι μπορεί να βαδίσει 
υποοτηρίζομενο; υπό την τηλεό
ραση χαι την «Αυριανή», θ α  
αποδειχτεί ότι πλανάται οιχτρά, 
ίσως γιατί πιστεύει άτι το πολιτι
κό του άστρο έλαμψε αυτόφωτα, 
χαι υποΐΐαθμίζει τη σημασία της 
πολιτιχές συγχυρίας και «των 
εκδοτικόν συμφερόντων» (που 
τώρα κατηγορεί) τα οποία τον 
ανέδειξαν.

-  Ενεργοποίησε και αναζωπύ
ρωσε τις ενδοκομματιχές αντιθέ
σεις στον χυβερνητιχό χώρο, 
π^ος δύο κατευθύνσεις: α) τη 
μάχη της διαδοχής, και β) τη 
μάχη της προοωπιχής διασώ- 
σεως από την κατηγορία της δια
φθοράς και ατιμίας που επιπί
πτει επί πάντων, αθώων και ενό
χων στο χυβερνών χόμμα. Η εν- 
δοκομματιχή διαμάχη, οδηγεί εκ 
των πραγμάτων οτην αποκάλυ
ψη ακόμα σοβαρότερων σκανδά
λων, όπως της Ε Β Ο , τα οποία 

όσο διαρχούσε η ισορροπία τρό
μου και σιωπής που διασφάλιζε 
η βεβαιότητα της εξουσία ; θα 
έμεναν οτο ντουλάπι. Ο  Σ. Γιώ- 
τας «που δεν μπορεί πλέον να 
συγχρωτίζεται με κλέφτες και 
καταχραστές» και είχτ προφα
νώς από καιρό γνώση των υπο
θέσεων που έστειλε στη Δικαιο
σύνη. (αποκαλύπτοντας τα νή
ματα του Καστριού) σε κάποια 
στιγμή συνειδητοποίησε το προ
σωπικά κόστος τη ; σιωπής του.

Η Ε Β Ο  χαι γενιχά οι προμή
θειες οτο χώρο της Εθνιχής Α
μυνας είναι «σκάνδαλο των 
σκανδάλων». Και ακόμα δεν εί
δαμε τίποτα (Το "89 να δεις!).

Η διαφαινόμενη πτώση του Α 
Παπανδρέου και η πολιτιχή 
ήττα του Π ΑΣΟ Κ, αποσταθερο
ποιούν το αύατημα πολιτικού ε
λέγχου και χαταστολής των συ
νταγματικών λειτουργιών στην 
εκτελεστική εξουσία χαι στη Δι- 
χαιοσύνη. Ο ι αντιστάσεις των 
δημόσιων λειτουργών στις  πιέ
σεις και τις φασιστικές εμπνεύ
σεις μεθοδεύσεις της χυβερνή- 
σεως θα είναι πολύ ισχυρότερες 
στους τελευταίου; μήνες της ε 
ξουσίας της, και οι «αποκαλύ
ψεις» θα είναι συγκλονιστικές, 
ανεξαρτήτως των κινήτρων. 
Πολλοί θέλουν να σώσουν το 
κεφάλι τους, να αποποιηθούν 
ευθύνες χαι να εγγράφουν υπο- 
θήχ«ς...

Κ υβ έρ ν η ση  Ν .Δ ,

- : Τα  σκάνδαλα και η γενικότερη 
αίσθηση διαφθοράς που  αναδύει 
αυτή η κυβέρνηση γανιμοποίη- 
σαν ή  «νίσχυσάν τις πολιτικές 
εξελίξεις το 1988 και προς τις 
δύο κατευθύνσεις της αντίΛολι- 
τεύσεως.

Η ; «Νέα ̂ Δημοκρατία», έπειτα 
αχό πολλούς μήνες ενδοκομματι- 
χής αναταραχής προβάλλει, συ
νειδητά ενωμένη και πανίσχυρη 
ως η μοναδική δύναμη που είναι 
ικανή να βγάλει τη χώρα αχό 
την κρίση. Αναδεικνύειαι ως ο 
εγγυητής της δημοκρατικής νομι-

μότητος και της πολιτιχής ομα- 
λόχητος, και εξαγνίζεται στη συ
νείδηση των κεντρώων ή ακόμη 
και των αριστερών αναποφάσι
στων ψηφοφόρων

Σε σύγκριση με το όργιο μ η  
οτικης προπαγάνδας του ΠΑ
ΣΟΚ στα  μέσα ενημέρωσης, σε 
σχέση με τα απίστευτα οιχονομι 
κά: σκάνδαλα του «σοσιαλι
σμού», με μέτρο την προσωπική 
αυτο-διαπόμχευση και τον εξευ- 
τελιομό του χ. Παπανδρέου. τα 
εξ αντικειμένου «πταίσματα» 
των «δεξιών» κυβερνήσεων, χαι 
οι όποιες αδυναμίες μπορεί κα
νείς να επισυνάψει στη σημερινή 
Ν.Λ ., φαίνονται και είναι, μη
δαμινά. Επί πλέον η σνγχρατη^ 
μένη και μετριοπαθής αντιπολι
τευτική πρακτική της, παραβαλ
λόμενη με τον παροξυσμό που 
έχει καταλάβει την κυβέρνηση, 
εςουδετερατ-·  το χολυσυζητημε- 
νο «αντί-δεξιό» σύνδρομο, και 
τους αδικαιολόγητους φόβους 
για ρεβανσισηχή επιστροφή.

Η Αριστερά συνειδητοποιώ 
ν ι ^  τον κίνδυνο καταστροφής 
τηςν αποσύρει την υποστήριξή 
tqç χρος το ΠΑΣΟΚ, διαχωρί
ζει τη θέση της αχό την λεγάμενη 
«Αλλαγή» και ενωμένη διεχόιχεί 
το ρόλο του νέου και φερέγγυου 
μαζικού αριστερού πολιτικού 
φορέα. Το, αν θα άατύχει. 
εγχείρημα είναι άγνωστο. Το βέ
βαιο είναι ότι η Ενωμένη Αρι
στερά, προβάλλοντας το θέμα 
της κάθαρσης που το συνδέει 
προσωπικά με τον π . Παπαν
δρέου, απευθύνεται στο  πιο 
ευαίσθητο σημείο ίων αριστερών 
ψηφοφόρων. Τη συνείδηση.

Συνοψίζοντας τα κολύχοστα 
γεγονότα του 1988. δικαιούται 
κανείς να πει ότι τα σκάνδαλα 
(προσωπικά και οικονομικά) υ - . 
πηρξαν ο καταλύτης των εξελί
ξεων πσυ σηματοδοτούν το τέλος 
του ΙΙΑΣΟΚ. Βαθύτερη αναζή
τηση θα εχισημάνα οπωσδήποτε 
ότι η προσωπική κρίση του Αν
δρέα Παπανδρέου (υγεία, αι
σθηματικά, γενικότερη κόπωση) 
που κόρυφώθημε το  καλοκαίρι, 
επιτάχυνε δραματικά την κατάρ
ρευσήτου* αποκαλύπτοντας νω
ρίτερα την εκτεταμένη αποτυχία 
και διαφθορά του καθεστώτος 
του. Ορισμένοι, μάλιστα, ίσως 
φθόσουν στο  σημείο να πουν δ α  
ο  Α . Παπανδρέου ω ς πολιτικές 
αντίπαλος δεν νικήθηκε. Εχασε 
μόνος τού: Αυτοκαταστράφημε.

Στην πραγματικότητα τα  σπέρ
ματα της αποτυχίας ήταν εγγενή 
στην κυβέρνησή του, και η πολι
τεία του αντί να τα καταπολεμή
σει τακαλλιέρνησε.

0  κ. Α. Παπανδρέου επιμένει
I ΑΠΟ ΤΗ ΙΙΑ. 1

»Ελληνίδε; και Ελληνες, αγα
πητοί μου ιτυμχαίοΐϋΛΪξΑ '

.Η πρωτοχρονιά είναι γΐα ■
¿ove μας p x i ο  άνμή aíouwáXo- 
γής. íto  κατιίιφλι τού νεόν χρό
νον στεκόμίκιτΓ νοερά σ* ένα 
ούντομο απολογισμό τον χρόνου 
r.r*v πέρασε, πριν στραφούμε 
στον ορίζοντα τον νέου χρόνοι? 
ποτ’ αρχίζ^ΐι

Η στροηή o to  παρελθόν έχει 
αξία μόνο νκ πηγή διδαγμάτων 
και αφ-ετηρία αποφάσεων, Ολοι 
μ:/; ζέ ο υ μ ε  πυ»ς το δίσεκτο 1988 
ήταν ένας χρόνος σκανδάλων, 
διασι^ιμού x<ii δεινής δοκιμα
σία; για τον τόπο μας, Είδαμ* 
να παρελαύνει μπριιστά αΛ τα 
μάτια μας μια μακρύ φάλαγγα 
καταχραστών Αφού χαταχρά 
σθηκαν την εμπισιοίη*νη : « ή · ' 

και tis  εξοιώίι^ τι>ν δημιν 
κρατικον μας πολιτεύματος, κα· 
ταχρί’»,σθηκαν και το δημόσιο 
χρήμα. Και ακόμα καταχράοθη- 
καν και κατιιχριίινται τις λέξεις 
και t i :  fw m r: τη; t i  καθαρής 
γλύκισα; μας, διαστρέψίΛγά; 
εες

Α/λά η (|ετινή πσυιτοχρονιά 
ríviu ένα οροσημο: ΕΙμασεΓ μάρ
τυρες κμ· τέλους μιας εποχής, 
τη; εποχή; της δημαγωγίας και 
τον φενδους. ί πυτό oto νέο 
/ςκεν<ι παν ί̂ »χεται α; κοίταξαν- 
με η μαζί πώς μπορούμε; να 
Ληαιον\**/ήΓΐοιιμε ένα καλύτερο 
ithjjtv Λεν Ηα σάς μιλήοω σή· 
ιαρα για το πριν/ραμμα της Νέας 
ΔιμμσκκίΤΗΐ; Πολύ απλα -και 
με κάποιο · .¡όστιιοη από την 
παε̂ τική διαμάχη- θα οας κα>/ 
σω αυτή τη στιγμή της περίσυλ· 
λά̂ ής να π\?γκεντρώοο\'με. τις 
σκέψεις μας στα χ̂ ιίσιμα προ 
βήματα που καλείται να αντιμε- 
εώπίόει το έθνος μας προκειμέ- 
vm· να προχωρήσει μπροστά, 
στο δρέιμο της ευδοκίμησης.

Πρ·σεί·ει, πιστείωι, να κλεί- 
οοι*με τεζ/σίδίκα το σκοτεινό κε- 
φ«ιλαιο ιοιγ εθνικού διχασμοί' 
και να εξαλείψουμε 1« ψυχο/̂ - 
γικίΐ του νιτάλοιπα. Πρέπει α
κόμα να εγκαΐαλείψοι*μί τις σν- 
νήίΗιες της διαίρεσης και την 
πρακτική Γης διάκρισης ανάμε 
οα οτΐΛ?ς "δικούς μας" και τοι<; 
-ά/λιτν: Πρέπει να καταρρί 
ψανμε 1« ιδεατά συρματοπλέγ
ματα ενά; ψιη(ροί? εμφύλιοι» πο
λέμου . πον ιια; σπριίιχνει ποος 
τα πίσω ως έθνιίς Λίαν οι άλλοι 
προχ<*ιρο»>νε γόργά. Τα προβλή
ματα ποι αντιμετωπίζει η χ«»ρα 
μας αηοροί«ν Λλόνς μας, ανεξαρ*

τήτως- πολιτικών προτιμήσεων. 
Ή  μαζί β α  τα λύσουμε για να 

πάμε μπροστά ή μαζί θα ξεμεί- 
νουμε στο ρείθρο της Ιστορίας. 
Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προ
σωπικά πιστεύουμε πως η κυ
βέρνηση πρέπει νά είναι προπά- 
Υτων εργαλείο ενότητας και όχι 
πρόξενος διχασμού. Και αυτό το 
«πιστεύω» μας θα το κάνουμε 
πράξη.

Η δεύτερη επιταγή για ένα 
καλύτερο μέλλον είναι να άνα- 
στηλώσσυμε: τοί'ς θεσμούς, Οι 
θεσμοί του δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος πρέπει να ανακτή- 
σονν την εμπά) τϊκιύντ) και τον 
σεβασμό όλων ίων πολικόν, Η 
διοίκηση, το κοινοβούλιο, η ενη
μέρωση, πρέπει να μας εχψρά< 
ζονν όλσι*ς και να μας ενώνουν. 
Και πρέπει να αποκατασταθεί η 
ανεξαρτηοία της δικαιοσύνης, 
ùkiu νά  εξασφαλισθούν η ισονο
μία και η ισοπολιτεία και να 
κιιτιητ.ι»ρ<ιΑιΐ'ν ουσιαστικά οι ε- 
α ν θερ ίες και ta  δικαιώματα του 
πολίτη. Δεν μπορεί να υπάρχουν 
άνθρωπο» πον καταδιύιχονται 
'fut αιαέ» πον πιστεύουν ή που 
προστατεύονται χάρις οε κάποια 
πολιτική τους διασύνδεση, Ποέ- 
πει να εδραιώσουμε στους πολί
τες το ιαρθιήια' ότι η πολιτεία 
ανήκει σε όλους, όχι οε μερικούς 
εναντιιεν των αλλυιν,
Ιημ/ιντιχή προϋπόθεση για ένα 
κοΑίαερο μέλλον, άμεσο και α
πώτερο. είναι η εξυγίανση της 
οικονιηιίας μας ί )  πόθος του 
hutv  μας για ευημερία, κίεινώνι- 
κή δικαακηΎη κιιι σιγουριά θα 
ικανοποιηθεί μόνον αν βριη'ιμε 
τον τρόπο να δημιουργήσουμε 
πλούτο τους πόρους ποθ είναι 
απαραίτητοι γύι την παιδεία, 
την ι»γείά. τις υπηρεσίες, τη βελ
τίωση τον τρόπου ζωής, Το κρά
τος δεν δημιουργεί πλούτο, Αν- 
έλεί τους πέερους του από τη 
φοριιλογία Νλοέαο παράγει η 
εργασία. Πρέπει να δημιουργή
σουμε συνθήκες ελευθερίας ευ
καιριών και κίνητρά για παρα- 
γιι^ική, δημιουργική εργασία. 
Πρέπει προπάντων να ίίποκατιι- 
σ εήωενμε ιιμ'; έμπιστοσύντι του 
ε(7 ΐιζόμενου στην «νιιγνώριοη 
ί<ευ μι'ιχθοι* fot<, να τον πέίσουμε 
ότι m προσπιιθπές του θα αντα
μείβονται δίκαια και ότι το εισό
δημά τοι» Λεν θα απειλείται οπδ 
τον πληθωριομό, τη φορολογία ή 
την απληστία κάποιου "αφεντι
κού ‘ πρέπει να εξαιίφαλίοουμε 
ως κυβέρνηση τις συνθήκες υπό 
τις ιυιοίες hun  οι Ελληνες να 
ξαναβροέΓν στη δουλειά τους ΐην

υλική και ηθική ικανοποίηση της 
δημιουργίας.

Ενότητα, αποκατάσταση των 
θιομών, ανασυγκρότηση της ε
θνικής μας οικονομίας, πρέπει 
να τίναι οι στόχοι μας στο  νέο 
έτος που μπαίνει. Αλλά για ένα 
φωτεινότερο μέλλον είναι ανά
γκη να στρέψουμε την προσοχή 
και φροντίδα μας και στις μετα
ξύ μας ανθρώπινες σχέσεις. Φ ο
βούμαι ότι η μεταξύ μας συμπε
ριφορά έχει απομακρυνθεί επι
κίνδυνα από τις μακραίωνες πα
ραδόσεις της ημερότητας, της 
ευγένειας, της αλληλεγγύης, που 
αποτελούσαν αναγνωρισμένα 
χαρακτηριστικά του λαού μας. 
Δύσκολες οικονομικές και κοι
νωνικές ουνθήκες και εισβολή 
ξένων προτύπων εξηγούν ως ένα 

. βαθμό τη διάβρωση παραδοσια
κών ελληνικών αρετών. Είναι 
μία εξέλιξη που απειλεί όχι μόνο 
την εθνική μας ταυτότητα, αλλά 
και τις συνθήκες της κοινωνικής 
μας συμβίωσης, Πρέπει να την 
αναχαιτίσουμε και να την ανα-

μεταξύ άλλων ότι «ή καινούργια 
χρονιά βρίσκει τον τόπο μας σε 
κατάσταση βαθειάς κυβερνητι
κής κρίσεως που έχει ευρύτερες 
πολιτικές, κοινωνικές και ηθικές 
διαστάσεις και σοβαρότατες επ ι
πτώσεις εις βάρος των συμφερό
ντων του λαού»,

Η Κεντρική Επιτροπή του 
ΚΚΕ στο μήνυμά της επισημαί
νει όχι «η αλυσίδα των σκανδά
λων με αποκορύφωμα την υπό-

στρέψουμε. Φυσικά ο ελληνικός 
λαός περιμένει από την κυβέρνη
σή του να δώσει το παράδειγμα
και τον τόνο της ευπρέπειας και 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
προσωπικότητας Η Νέα Δημο
κρατία και εγω προσωπικά έ
χουμε πλήρη συνείδηση αυτής 
της λαϊκής προσδοκίας, όσο και 
της ανάγκης να πρίκιτατεύθουν 
τα ελληνικά ήθη από ξενόφερτες 
νοοτροπίες που καλλιεργούν τον 
ετσιθελισμό, τον αμοραΧιομό και 
τη δΜίφθορά. - V :

Αγαπητοί μον συμπατριιίιτες:
Ελπίζουμε πως μέσα στο 1989 

Hu ευοδωθούν οι προσπάθειες 
για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση 
του Κυπριακού, Και δεν θα φει- 
σθυύμτ. κόπων y la την προάσπι
ση twv εθνικιίιν συμφερόντων 
μας, όπου αυτά απειλούνται και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των ομοεθνών μας, όπου αυτά 
προσβάλλονται ή καταπατού- 
νται.

Ιίκφράζυι την πεποίθησή μου 
im  οι ελπίδες μα£ θα πραγματω- 
Ηούν και οι προσπάθειές μυς Ηιι 
dixauiiBoiiv. Ο  λαός μας και ι
διαίτερα οι νέες γενιές αξίζουν 
πράγματι ένα καλύτερο μέλλον, 

Ο χ ι  απώτερο, αλλά ορατό. Ενα 
μέλλον που αρχίζει μέσα οτο 
1989. Που άρχισε ήδη».

Το ΚΚΕ
Στο μήνυμα της Κεντρικής Ε 

πιτροπής του Κ κ Ε  αναφέρεται

θέση Κοσκωτά και εκείνη της 
εμπορίας όπλων με την ΕΒ Ο , 
επιτάχυναν τη χρεοκοπία μιας 
πολιτικής που χαρακτηρίζεται 
από την ανοιχτή εγκατάλειψη 
των κυβερνητικών διακηρύξεων 
σε μεγάλα θέματα, το  κάτρακύ- 
λισμά της σε αντιλαϊκές και, «χυ.- 
ντηρητικές κατευθύνσεις και τη 
χρησιμοποίηση ανγιδημοκρατι- 
κων μορφών και μεθόδων αοκή 
σεως της εξουσίας και αντιμετω- 
πίσεως του λαϊκού και ει;/ασ
κού κινήματος»,

Στις σημερινές συνθήκες, συ·, 
νεχίζει η ανακοίνωση; - το ΚΚΕ 
προβάλλει την άμεση καθιέρωση 
της απλής αναλογικής και τη 
διενέργεια εκλογών ως τον μόνο 
δρόμο δημοκρατικής διεξόδου, 
που παίρνει χαρακτήρα εθνικής 
ανάγκης. Καλεί ιον λαό, άνεν 
ξάρτητα από κομματικές τοπο
θετήσεις και σε σύνδεση με τ ι; 
άμεσες διεκδικήσεις του, να πά
ρει αυτή την υπόθεση στα  χέρια

Ü κ. Κ. Σκφανόπονλοΐ
Ο  πρόεδρος της ΔΗ.ΑΝΑ, κ. 

Κ, Στεφανόπουλος, οτο  ιιήνυαά 
του, μεταξύ άλλων αναφεριι ονι 
«η κομματική προκατάληψη, τα 
σκάνδαλα, η αυθαιρεσία, η περι
φρόνηση θεσμ/όν και λαού υπήρ
ξαν τα στοιχεία που κυριάρχη
σαν και είναι αυτό ακριβώς πού 
οφείλουμε να καταπολεμήσουμε, 
αν θέλουμε οι ευχές για έναν 
καινούργιο χρόνο καλύτερο και
νούργιο χρόνο να γίνουν πραγ
ματικότητα».

Στο μήνυμα της Ελληνικής Α- 
ριοτερός για to  νέο έτος εκφρά
ζεται η ελπίδα ότι μέσα στο 
1989, «που περιλαμβάνει νέες 
πολιτικές διεργασίες, η χώρα 
μας θα κάνει ένα βήμα μπροστά. 
(I απαίτηση για ανανέωση και 
στην πολιτική και στην οικονο
μία θα βρει θετική διέξοδο».

Μηνύματα για to  νέο έτος έ
στειλαν ρπίσης το ΚΚΕ Εσωτερι
κού r  Ανανεωτική Αριστερά, η 
ΕΔ ΙΙΚ  και το Ελληνικό Σοσιαλι
στικό Κόμμα,

Ο 4315 
ιης 26ης 
κερδίζει

IYNEXCIA ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΛ. I

και ο αριθμός 11776 της 13ης 
σειράς. Αλλα )9ό λαχεία με τον 
ίδιο αριθμό (ανεξαρτήτως σει
ράς) κερδίζουν 150.000 δρχ.

Τέλος από την γενική κλήρω
ση κερδίζει 12.400,000 δρχ. ο 
αριθμός 27910 της 29ης σειρά; 
Αλλα 98 λαχεία με τον ίδιο αριθ
μό (ανεξαρτήτως σειράς) κερδί
ζουν από 200.000 δρχ.

Επίσης κερδίζουν 800 δρχ. 
όλα τα λαχεία, ανεξαρτήτως σει
ράς, που οι αριθμοί τους έχουν 
τα δύο τελευταία ψηφία. όμοιο 
με τ ι 6ύο τελευταία ψηφία τού 
αριθμού που θα κερδίσει τον 
πρώτο, τον δεύτερό και τον τρί
το λαχνό της γενικής κλήρωσης
80.000. 000, 30.000.000 και 
,10.000.000 αντίστοιχα.

ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ 
Στην ειδική κλήρωση ανεσύρ- 

θησαν από την κληοωτίδα 20 
αριθμοί οι οποίοι κερδίζουν (α
νεξάρτητα από σειρά) ,ια κάτωθι 
ποσά: :Τ·\·;': ? .* " * τ ; Γ·

Ο αριθμός 70006 κερδίζει
4.000. 000 δρχ.

Ο αριθμός 99508 κερδίζει
2.000. 000 δρχ.

Από 1.000.000 δρχ. κερδίζουν 
όι αριθμοί;
97320 87094

Από 5041.000 δρχ. κερδίζουν οι 
αριθμοί:
35302 62455 99416 

Από 250.000 δρχ. κερδίζουν οι 
αριθμοί:

60691 88102 61285 88202
91187 50126 24984 38049
29367 4878 53295 97798
87080
Τέλος κερδίζουν από 800 δρχ. 

όλά τα λαχεία ανεξάρτητα από 
σειρά που οι αριθμοί τους έχουν 
τα δύο TfXeutalu ψηφία όμοια 
με τα δύο τελευταία ψηφία τον 
αριθμού που κέρδισε τα
4.000. 000 δρχ, Το μέγιστο κέρ
δος της ειδικής κλήρωσης μπορεί 
να φθασβι τα 120.000.(XX) δρχ. 
αν ο τύχη ιός έχει αγοράσει σε 
30άδα τον πρώτο λϋχνό που κερ
δίζει τα 4.000.000 δρχ. Το ίδιο 
μπορεί να σνμβεί και στους υπό
λοιπους λαχνούς της ειδικής 
κλήρωσης. Η πληρωμή των κερ
δών 0u γίνει από το Ταμείο της 
Υπηρεσίας Κρατικών Λαχείων 
με βάση τον επίσημο κατάλογο 
από την Δευτέρα 9-1-1989. Σε 
περίπτωση πολλαπλού κέρδους 
καταβάλλεται το μεγαλύτερο.

Προς μια ελεύθερη τηλεόραση
ZYNCXKtA ΑΠΟ ΤΗ ΙΙΛ . 1
μέσα από την φιλελεύθερη παράταξη 
ίόωσαν :ο> αγώνα και κατόρθωσαν 
να επιβάάιυν την εΧενθΓρη ραδιοφω
νία. είχα τονίσει ότι μας απομένει 
ένα αι^ιφ βήμα. Κ ιΚτνθερη τηλεό
ραση.

Σήμερα, χαι πάλι pe πρωτοβουλία 
των δημόρχοΛ» της Νέας ΔημοΧρα- 
τί«;. tfiiivá η ελεύθερη τηλεόραση. 
Είμω βίβαιος ότι. όπως και οι ρα- 
δΐ(*φ ι̂ινι»οί σταθμοί, οι ελεύθεροι ττ̂  
λεοπτι¿di σταθμοί (fa συμβάλλουν 
ουσιαστικά τόσο στην ψυχαγωγία 
όσ· και στην ανηκεψενικη ενημέρω
ση των πολιτών. ενισχύοντας τη λει
τουργία ' των, δτμιοκρατικών μας θε
σμών που δοκιμάζονται. :

Η Νέο Δημοκρατία και ιγιίι πρώ = 
σωπιχμ ίχουμε δεαμευθεί, μόλις ανα- 
λαβονμε -χαι αυτό δεν πρόκειται να 
αργήσει - τη διακυβέρνηση της .χώ- 
ρας. να απελευθερώσουμε και τα 
κρατικά μέρα μαζικής επικοινωνίας. ( 
Η δέομειχέή μας νά εψαρμόβούμε όσα 
έχουμε ω'μφωνήσει στη διακομματι
κή επιτιιοπη αποτελεί το ελάχιστο. 
Επιδίωξή μας είναι τα κρατικά μέσα 
μαζικής επικοινωνίας να λειτουργή
σουν πραγματικά ανεξάρτητα από 
την κυβιίρνηση και από το κόμμα χαι 
να προσφέρουν πλουραλϊστική. υπεύ
θυνη και αντικειμενική ενημέρωση 
και πρό/ραμμα ποιότητας. Στην προ- 
σπάθιιό, μας αυτή θα ενισχνθονμε 
από τον ανταγωνισμό των ελεύθερων 
ραδιστηλεοπτικιίιν σταθμών. Είμάι 
βαθιά πεπεισμένος ότι και m ελεύθε
ροι τηλεοπτικοί σταθμοί θα αγαιτη- 
θούν από τους πολίτες όσο καί οι 
δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί·.

Q· Η. Δ. Μαρούδας
Απαντώντας στην ανακοίνωση του 

κ. ΜηΤσοτάκη, ο  αναπληρωτής ύ- 
πουργό; Προεδρίας χ. Δ. Μαρούδας 
κόπτετοι για την προστασία δήθεν 
του Συντάγματος και των νόμων, επι
κρίνει ,ον πρόεδρο τηε Ν, Δ . διότι 
παροτρύνει τους δημάρχους στην 
«πειρατεία· τους αλλά δεν αναφέρει 
τίποτα για την ουσία, πσυ είναι η 
απαράδεκτη και ανήθικη μονοπώλη- 
αη της κρατικής ραδιοτηλεόραίτης 
πρας ΟΗϊελτ; των κομματικών επιδιώ
ξεων του ΠΑΣΟΚ κάι του χ. Α. 
Παπανίιρέον όπως έχει καταγγείλει 
εδώ κα. καιρό σύσσωμη η αντιπολί
τευση,

Ο μ. ΚωβαΙος
Σε παρόμοια δήλωση του ο πρόε

δρος τη; ΕΡΤ κ. Αντ. Κωβαίος εμμέ
νει ο τη νομικιστική λογική και απο- 
ιρεύγει να αναφερθεί επί της ουσίας, 
απειλώ^αας τους δημάρχους και μι 
φυλιιΚΜίη. Μεταξύ άλλων ο Κ. Κισ- 
βαίος ιπισημαίνει:

•Πιφαμονή Πρωτοχρονιάς καί η 
παρανομία δοξάστηκε στον Πειραιά 
και στιι Θεσσαλονίκη.

Οι δήμαρχοι Πειραιά και θεοΜ- 
κης καίαλυσντας κάθε έννοια νομιμό
τητας, αγνοώντας Σύνταγμα, νόμους 
και δοιαστικές αποφάσεις, με έναν

«πειρατές» καί στα τηλεοπτικά.;.
Καί ακόμα χειρότερο. Με τη θεω

ρία του «φωνάζει ο κλέφτης για να 
φύγει ο νοικοκύρης». Ο χ. Ανδριανό- 
πουλος γίνεται καταλήψιας των συ
χνοτήτων της ΕΡΤ για να «κατοχυρώ- 
« ι» ,  όπως θρααύταπα ισχυρίζεται, 
την συχνότητα «του*, δεδομένου ότι 
η ΕΡΤ πρόκειται να τοποθέτηση 
άλλα δύο δορυφορικά προγράμματα 
στην. Αθήνα, Τ© SUPER και το SKY.

Είναι ταυτόσημο της αυθαιρεσίας 
και ο άναρθρος λόγος. Και φαίνεται 
πώς οι δύο δήμαρχοι αποφάσισαν να 
τοποθετηθούν στο χώρο της λναρ-
ρος·

Ομως, για να γίνει μια για πάντα 
κατανοητό από τους επίδοξους τη
λεοπτικούς πρέπει να επαναλάβουμε
όή: , :
. 1. Σύμφωνα με τον νόμο 1730/87 η 
ΕΡΤ έχει αποκλειστικό και αναπαλ
λοτρίωτο προνόμιο για την εκπομπή 
Mófe βίδαυς ήχων και εικόνων και 
την εγακτάσταση σταθμών ραδιοφω
νίας και τηλεόρασης. Κι αυτό σε 
υλοποίηση συνταγματικής επιταγής 
που ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρα
τίας από το 1975
^2. Η παράβαση του ραδιοτηλεσπη^ 
κού προνομίου της ΕΡΤ συνιστό ποι
νικό αδίκημα που επισύρει ποινή 
φυλάκισης». :

Παρόμοιον περιεχομένου δήλωση 
έκανε και ό νομάρχης Πειραιώς χ. 
Εντ.ΓΚοηομάρης. .

Η δίωξη
Διώκεται χάι πάλι ο 

Θεσσαλονίκης χ. Σωτήρης Kc 
για την προχθεσινή δοκιμαστική τη
λεοπτική εκπομπή rotó το Κανάλι 34. 
Συγκεκριμένα ποινική δίωξη άσκησε 
χ θ κ  ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης χ. 
Απόστολος Κουχρυλέτσος σε βάρος 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Σωτ. 
Κούβελα Και σε βάρος του προέδρου 
της Δημοηχής Εταιρίας Πληροφόρη
σης τον Δόμον και γενικού γραμμα
τέα «συ; δήμου Θεσσαλονίκης π. 
Φώτη Μανούση για ηθική αυτουργία 
στην'παράβαση τσν νόμου 1730/87 
σύμφωνα με τον οποίο το απόκλεια τι- 
κό δικαίωμα για τη μετάδοση τηλεο
πτικών προγραμμάτων έχει μόνο η 
ΕΡΤ; Παράίληλα ασκήθηκε δίωξη 
για απλή σνγεογίσ σι βάρος τών 
εκφωνητών τον Δημοτικού Ράδίο- 
σταθμσύ FM 100 που προανήγγειλαν 
τη δοκιμαστική τηλεοπτική εκπομπή 
του δήμον Θεσσαλονίκης,

Διό της οδού της Δικαιοσύνης η 
κυβέρνηση προσπαθεί να σταματήσει 
την ανεξάρτητη και 'ΐδέομεντη τηλεό
ραση, που έχει από προχθέ*- «θνΑλ#ι 
στον αέρα» ο δήμαρχος 
Ανδρέας Ανδρϊανδπουλος.

Επειτα από μια ήσυχη -φαινομενι
κά - νύχτα, χθες η ΕΡΤ ΑΕ κατέθεσε 
στο Πρωτοδικείο Πειραιώς αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Δή
μου Πειοαιά. για την εκπομπή της 
Δημοτικής Ελεύθερης Τηλεόρασής 
τσν στο «Κανάλι 24» των UHF,

Ο κ. Ανδριανάπουλος
Ο δήμαρχος Παραιά κ. Ανδρέας 

Ανδριανόπουλος με αφορμή την αί
τηση ασφαλιστικών μέτρων της ΕΤ 
κατά της Δημοτικής. Επιχείρησης 
Πληροφόρησης καν Επικοινωνίας 
Παραιά (ΔΕΠΕΠ) δήλωσε τα εξής:

«Πρωτοφανή Πρωτοχρονιάτικη έκ
πληξη επεφιΑαξε στο Δήμο μας r. ΕΤ 
φροντίζοντας μάλιστα να μας ειδο
ποιήσει για τα τεχταινόμενα στη 1:30 
το μεσημέρι, ώρα δηλαδή που όλοι 
είναι στα απίαα τους για να γιοροά-̂  

■jáóWíW-’yeoxpávo.;^ · _
' Πρόκειται για έναν αιφνιδιασμό 
που δεν συνταιριάζει ούτε με την 
upa ονη με τήν ημέρα και με αποια- 
δήποτε 6«>νιολογία.

Τταριάζιι όμως με το ύφος wa το 
ήίός που μας έχει συνηθίσει η κυβέρ
νηση. Και αυτά ως προς την ταχτική 
Ος προς πγν ουσία το ανώτατο δικα
στήριο της χώρας το Συμβούλιο Επι
κράτειας έχει ήδη εκφράσει την άπο- 
φη du οι ενέργειες αυτές της ΕΤ 
m u  Παράνομες.

Πολν δε. περισσότερο όταν την εκ
πομπή την πραγματοποιεί δήμος στον 
οποίο έχουν παραχωρηθεί αχό το 
Σύνταγμα τα ίδια προνόμια που έχει 
και τρ κράτος..

Με ποιο δικαίωμα λοιπόν η ΕΤ ; 
ayvon Το Σύνταγμα, τους νόμους km 
τα αρμόδια δικαστήρια και προσπα
θεί με αυταρχικές μεθόδους να μας 
φιμώσει1, και να απαγορεύσει στον 
Ελληνα πολίτη «ο δικαίωμα της Ε- 
ÍM tiim  τλιψοφό^ηοΓίς»

Στη δίνη 
των παροχών

ΧΥΝΒϋΒΑ ΑΠΟ ΤΗ ΙΙΑ  1
κάπως ο  σάλος από τα σκάνδα
λα για να προχωρήσουν τις ανα
θέσεις στα  μεγάλα έργα υποδο
μής (μ ηρ ό, Κ ο  -  Αντίρριο 
κ.λπ.) και να δώσουν την αίσθη
ση ό α  ανοίγουν δοιΔ οές πον θα 
προσφέρουν απασχόληση και ει
σόδημα. Η αξιωματική αντιπολί
τευση έχει καταγγείλει, πάντως, 
την υπόθεση αυτή ω ς «υ «μεγάλο 
φαγοπότι» και έχει πληροφορίες 
ότι η κυβέρνηση την επισπεύδει, 
διότι υπολογίζει σε προμήθειες 
πον θα χοηματοδοτήσσυν τον 
προεκλογικό της αγώνα.’

Ο ι οικονομικοί παράγοντες, 
πάντως, πιστεύουν ό η  η μετα
στροφή τον λαϊκού ρεύματος εί
ναι τόσο ισχυρή, ώ στε οι οποίεσ- 
δήποτε κυβερνητικός μιθοδεν 
σεις να μη μπορούν να αποτρέ- 
ψουν την ανάδειξη από τις εκλο
γές μιας αυτοδύναμης κυβέρνη
σης της Νέας Δημοκρατίας.

Μ ΝΗΤΩΑ40Υ


