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Χαλικιάς: Mac κούβει τα πάντα

ΕΚΘΕΣΗ
ΒΟΜΒΑΕφερε σε

συνάλλαγμα 
2 δισ. δρχ..

40 νεκροί χθες
φονικές 

πυρκαγιές 
σε δάση, 
διακοπές 
ρεύματος

Παραιτήθηκε 
σύσσωμο 

το συμβούλιο 
αφού απέρριψε 

τις απολύσεις

Η IKW
της « tn
Στις 9  
Ιουλίου  
δίνεται στη 
δημοσιότη
τα η έκθεση 
- βόμβα του 
Χαλικιό για 
τον
Κοσκωτά. 
Είχε όμως 
προηγηθεΙ 
στις 11 
Ιουνίου η 
ανοιχτή 
επιστολή 
του εκδότη 
της «£ »  
Χρήστου 
Τεγόπουλου 
προς τον 
πρωθυ
πουργό και 
είχε
ακολουθή
σει στις 28  
Ιουνίου η 
καταγγελία 
της «Ε », σε 
κύριο 
άρθρο, ότι «ο
Κοσκωτάς 
έβαλε χέρι 
στα
χρήματα
των
καταθετών». 
Μέχρι το 
διορισμό 
ίου
επιτρόπου 
πέρασαν 4 
μήνες και 3  
ημέρες...

Ηταν
μια

χρονιά 
που 

δικαίω σε 
το ρόλο 

του 
τύπου 

και τους 
α γώ γες 

της ¿ Ε »

^Κυριακάτικη
Ε λίΥ Ο β Ο ΤΥ Π ΙΑ

ΟΣΑΝΝΑ!

ΚΚΕ ΕΑΡ
Hoco κοντέ.
ι u-m—

Μ ΠΟΡΟΥΝ 365 μέρες να 
χωρέσουν σε ένα 
1 2σέλιδο; Ή, ακόμα 

δυσκολότερο, 360 εξώφυλλα της 
«Ελευθεροτυπίας» και της 
«Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας»

σε ένα δισέλιδο; Και 
Τα εξώφυλλα που δια 
θυμίζουν απλά, σήμα 
γεγονότα του χρόνου 
το θέμα Κοσκωτά ποι 
στην πολιτική και κοι\

3ΐ βέβαια όχι.
διαλέξαμε
ύαντικά
ου που φεύγει: 
του κυριάρχησε 
οινωνική ζωή

του τόπου και χαρακτηρίστηκε το 
«σκάνδαλο του αιώνα», την 
περιπέτεια του πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου (την γκρι 
περιπέτεια με την εγχείρηση στο 
Λονδίνο και τη ροζ με την

αεροσυνοδό Δήμητρα Λιάνη και 
τις επιπτώσεις στον οικογενειακό 
του περίγυρο), τα ανφέρ του 
αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, τους
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Εμπρηστή της Δημοκρατίας 
τον αποκαλεί η κυβέρνησηI Ταραχή 

στη Ν Α
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αικριοΒητεί 
το Bnuounquoua

νια τον τεωε
ΖρχΓΓτζζζτ:

Ερωτηματικό για τους αγνοούμενους
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a  Τούρκο 
πρόσφατες

Συνεχίζουν 
πψτ ακρνέα
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αλλαγή στο
Ατχχ Τόξης

£ψνγο*
Δροοογιάννης 
Ητταντουβός 
Σαραντίτης 
κα οκτώ 
υφυπουργό' 
Ηρθαν 
6 νέοι στην 
κυβέρνηση
Τρπς
άλλαξαν θέση
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ανασχηματισμούς επί 
ανασχηματισμών του ΠΑΣΟΚ, τη 
συμφωνία για συμπαράταξη ΚΚΕ 
και ΕΑΡ και άλλα τινά.
Είναι δέκα πρώτες σεΛίδες - 
που πρέπει να θυμόμαστε.

■-Á ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
:¡AvgíW£Q Παπαζάχος: Ανευθυνότητες

Ν«α τραγω δία  
με 6  νεκ ρ ο ύ ς
Η Ελλά δει ιιμυ«,' ΐυ 

1 2000 με τρένα
του Χαρ. Τρικοϋπη 
κοι ΔΕΗ του 1953ΤΙΣ

ΠΤΑΙΕΙ;

-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 5ΖΖί

ΦΟΒΑΜΑΙ.
Η Σοιρυ . -QIAIÁC}

«Είδα γύρω μου, εδώ 
στο Λονδίνο, πολλές 

αξίες νο γκρεμίζονται. 
Απογοητεύβηκο-ΐ»

Βιονικός απς ¿  
πόσης πΑίυρός 
ο Ανδρέας:-------  . À

τη χούντα
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Νταβάς ■ Αθήνα: Οικοδόμημα σε άμμο

Κοσκωτάς: 
Ολοι τον 

συγκάλυπταν, ο 
τύπος τον 

ξεσκέπασε...

Μάνης: Προκάλεοε Μαργαρίτα: Οργίστηκε ΧολΙδης: Νίκησε Ντέταρι: Τα πήρε
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πολκικπ
7  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ :
του Γιβργίου Kookuiiu kuiu της 
ιφημφίδος «F ftN O t» το δικαστήριο 
απορροήν to  αίτημα για το «πόβcv 
•στις» του πρώτου.

1 4  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ :  η  εζττοοττκή
επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές 
ανακαλυπτα σ« κτίρια του OTE το αρχείο 
των υποκλοπών των τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων της περιόδου 1976-87.

1 9  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ :  ο η « . « .
Αραράτ στην Αθήνα.

2 1  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ :  Αποτυχημένη
aroimpa της Π  Νοέμβρη νότα του 
Τζορτζ Κόρος, στελέχους της DIA.

3 1  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ :  Συνάντηση στο
Νταβάς Παπανδρεου - Οζάλ.

4  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ :  «Λνφέαρ»
δήλωση του προέδρου της Ν.Δ. 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Λονδίνο:

1 Μ α ρ τ ί ο υ :  Ο επιχειρηματίας 
Αλέξανδρος Αθανοσιάδη^ (άνιφτος του 
Μχοδοσακη) πέφτει νεκρός στη λεωφόρο 
Κηφισίας« από τις σφαίρες της 17 
Νοέμβρη.

4  Μ α ρ τ ί ο υ :  Επαναβεβαιώνεται η
πολιτική Νταβάς στη δεύτερη συνάντηση 
Παπανδρεου - Οζάλ, στις Βρυξέλλες.

1 1  Μ α ρ τ ί ο υ :  Προ ημερήσιας
διατάζεως συζήτηση στη Βουλή για το 
Νταβάς.

2 0  Μ α ρ τ ί ο υ :  Οχτώ Ελληνες και
έξι αλλοδαποί τραυματίζονται από βόμβα 
στ. παμπ της Γλυφάδας. Η 
πρωτοεμφανιζάμενη οργάνωση 
«Επαναστατική Λαϊκή Αλληλεγγύη·*, 
αναλαμβάνει την ευθυνη.

2 1  Α π ρ ι λ ί ο υ :  Επεισόδιο μεταξύ
προέδρου δημοκρατίας κα  
δημοσιογράφων στην Κίνα

2 7  Α π ρ ι λ ί ο υ :  Βόμρ· του ΕΛΑ
«σσκηίεί ζημιές αε δημόσιο κτίριο στη 
Θεσσαλονίκη.

2 8  Α π ρ ι λ ί ο υ :  Μασκοφόροι
πυροβολουν κ α  σκοτώνουν στο Παλαιό 
Φάληρο τον αρχηγό του «Αρμένικου 
Απελευθερωτικού Στρατού».

2  Μ α Τ ο υ  : Me έγγραφη πρόσκλησή 
του ο πρόεδρος της δημοκρατίας καλεί 
▼ον πρώ^>πουργό σε συζήτηση.

Φ
•
Φ.
Φ
Φ

6  Μ α ΐ ο υ :  Ο Αντώνης Τρίτσης 
κατηγορεί τους Κουτοόγιοργα, Ταοβόλα 
και μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, óti
τον υπονομεύουν και παραιτείται από το 
υπουργείο Παιδείας.

2 0  Μ α ΐ ο υ :  Δύο βόμβες του ΕΑΑ
προκαλούν ζημιές σε αστυνομικό τμήμα 
και ντισκοτέκ του Κορυδαλλού. Η 
προκήρυξη της οργάνωσης αναφέρει ότι 
στόχος της επίδεσης είναι τα ναρκωτικά.

2 2  Μ α ΐ ο υ :  Η πρώτη συνάντηση του
Χιφίλαου Φλώρακη με το Λεωνίδα 
Κύρκο στον Περισσό ανοίγει το δρόμο 
για τη συνεργασία των δύο κομμάτων.

2 3  M d f o u :  17 Νοέμβρη τοποθετεί
τέσσερις βόμβες σε ισάριθμα αυτοκίνητα 
Τούρκων διπλωματών μτ αφορμή την 
επίσκεψη του υπουργου Εξωτερικών 
Μεσούτ Γιλμάζ στην Αθήνα.

7  Ι ο υ ν ί ο υ :  Υήφο εμπιστοσύνης απο
τους ρου 
ΛΗΑΝΑ

Η χρονιά της 
αριστερός

Η ΧΡΟΝΙΑ της αριστίράς ήταν το 1 9 8 8 . Είκοσι χρόνια α 
κριβώς από τη διάσπαση του 1 9 6 8  η αριστερά κάνει σ ο 
βαρές προσπάθ€ΐ€ς για τη σ υ νένω σ ή  της. Μια σύγκλιση 

που φαίνεται να την αποζητούν έντονα  όχι μόνο οι αριστεροί 
ψηφοφόροι αλλά και πολλοί δυσαρεστημένοι από το ΠΑΣΟΚ, 
οι οποίοι ψ άχνουν να βρουν διέξοδο και νέα  «στέγη».

Τα πρώτα θετικά δείγματα της ανταπόκρισης που βρίσκει ο συνα
σπισμός της αριστερός στο εκλογικό σώμα έρχονται από τις δημοσκο
πήσεις, όπου τα δύο κόμματα ενωμένα φτάνουν έως και του ποσοστού 
του 20%.

Οι προσπάθειες δεν τελειώνουν εδώ, αλλά συνεχίζονται με συζητή
σεις μεταξύ εκπροσώπων των ΚΚΕ - ΕΑΡ και μικρότερων κομμάτων 
της αριστερός, ανένταχτους ή προσωπικότητες που έχουν αποχωρήσει 
από το ΠΑΣΟΚ.

Απομένει ακόμη να οριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες για την κοι
νή εκλογική κάθοδο το 1989 (τίτλος κόμματος, ηγεσία, αριθμός βου
λευτών, κ.λπ.) καθώς επίσης να πειστούν οι - όχι λίγοι - ενάντιοι σ’ 
αυτό το εγχείρημα, κυρίως μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς.

Φλωμάκης - Κ  όρκος: Χαρές για το ευχάριστο αποτέλεσμα τω* 
επαφών.

Το ΠΑΣΟΚ που 
φυλλορροά

ΤΛ 14  χρόνιο την 
ιδρυτική διακήρυξη της «3η ς  
του  ΐ€τττέμβρη» του  1 9 7 4 ,  
βρήκαν τον  Α νδρέα  
Π απανδρέου  να σβήν«ι το  
κκράκι της τούρτας  
γ€ν«θλκ ϋν του  κόμματός του  
στο νοσοκ ομ«ίο  του  
Λ ονδίνου.
Το κυβερνών κόμμα, 
φαινόμενο γιο. την ελληνική 
πολιτική σκηνή, αφού κατάφερε 
μόλις σε επτά χρόνια από τη 
σύστασή του να κερδίσει την 
εξουσία με ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό, περνά το 1988 τη 
σοβαρότερη κρίση του. Κρίση 
που συμβαδίζει με τη γενική

εικόνα αποτυχίας του 
κυβερνητικού έργου.
Το μανιφέστο που ετοίμασε 
μόνος του το καλοκαίρι ο 
πρωθυπουργός και το οποίο 
έβγαζε το ΠΑΣΟΚ από το 
δρόμο της ιδρυτικής 
διακήρυξης, δεν έσωσε την 
κατάσταση.
Αποχωρήσεις στελεχών, 
παραιτήσεις και αποπομπές 
από την κυβέρνηση, μαζί με 
δύο ανασχηματισμούς «σούπα»
και μια αλλαγή στο 
Εκτελεστικό Γ ραφείο, έφεραν 
το πάλαι ποτέ Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα στο 
κατώφλι της χρεοκοπίας.
Οι σύνοδοι της Κεντρικής

ουργικό 
υβού Κι ο 
)  15ου 
ν η μ ά τ ι 
ου οτο 
τπέζι των 
νεδριό- 
υν. « Μια 
6 τα 
φ»...

Επιτροπής, με αποκορύφωμα 
την 26% έδωσαν την ευκαιρία 
σε όλο και περισσότερα 
στελέχη να εντείνουν την 
κριτική τους σε κυβέρνηση και 
πρωθυπουργό.
Τα συντροφικά μαχαιρώματα 
Τζουμακα - Ραυτόπσολσυ για
τη νοθεία στη ΓΣΕΕ, 
ξεχείλισαν το ποτήρι. Η αποχή 
του Τρίτση, οι δηλώσεις των 
επτά, των έντεκα και άλλων 
αυτόνομων, δημιουργούν μια 
εικόνα δυσάρεστη για το 
μέλλον του κινήματος.
Το συνέδριο που κατά τα 
Φαινόμενα δεν θα γίνει πριν από 
τις εκλογές, δεν είναι βέβαιο 
ότι μπορεί να δώσει τη λύση.



3 Ü K T iljp p tÜ U : Πόλεμός 
«γοήτρου- ζεσκά overees o te  , 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και την 
Π ρ ό φ ι  π κ  Δημοκρατίας. O X. . 
Σαρτζετακης αρνοται να μιτα^χα στις 
γιορταστικές εκδήλωσης y»a re 9 9 ·  
χ ^ τ β  της μ ο ν ΐς  nótjioi).

15 Οκτωβρίου:« « « « « .
στην. οο αάμεαρατα»
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Στον αστερισμό της Δήμητρας
ΓΥΝΑΙΚΑ της χρ ονιάς, η κυρία Δήμητρα  

Λιόγη και πολιτικό γ€ γο ν ό ς , η ϊιμοοω πική ζωή  
τ ο υ  π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ  Ο  κ. Πσττπνδρέου € ΐχ €  
¿να ο ό υ λ λ ιο  μ€ την π ρώ η ν α € ρ ο σ υ νο ό ό  π έ 
ρυσι, αλλά κατόπιν σ υ μ β ο υ λ ώ ν  του  σ τ ένο ύ  
π <ριβάλλοντός του  γύρ ισ€ στη συζυγική ζω ή. 
Δ « ν  κράτησ€ όμ ω ς για πολύ.

Το 1988 ήταν καθοριστική χρονιά για την αλλα
γή... της προσωπικής ζωής του σχεδόν εβδομηντά- 
χρονου πρωθυπουργού. Η κ. Λιάνη εμφανίστηκε α
νοιχτά στο πλευρό του πρωθυπουργού στο Λονδίνο, 
από την πρώτη μέρα που μετέβη εκεί για να υποβλη
θεί σε εγχείρηση καρδιάς. Το χεράκι - χεράκι στους 
κήπους του Χέρφιλντ και το ιστορικό νεύμα στη 
σκάλα του αεροσκάφους, μόλις επέστρεψε από τη 
βρετανική πρωτεύουσα, τη * νομιμοποίησαν*» ως επί
σημη συνοδό και μελλοντική σύζυγο.

Αλλωστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το δήλωσε 
σαφώς: «Προχωρά η διαδικασία για την έκδοση του 
πρωθυπουργικου διαζυγίου»». Θα ήταν παράλειψη αν

αποφεύγαμε να αναφέρουμε τη διεθνή διάσταση που 
πήρε το όέμα της κ. Λιάνη, από ξένα πρακτορεία, 
τηλεοράσεις και εφημερίδες, και κυρίως κατά τη 
διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΟΚ στη Ρόδο, 
όπου η πρωθυπουργική συνοδός έκλεψε την παρά
σταση.

Με τέλεφαξ
Η ασθένεια του πρωθυπουργού δεν ανέτρεψε μόνο 

το οικογενειακό του σκηνικό, αλλά προκώλεσε ιδιαί
τερα πολιτικά προβλήματα.

Για πρώτη φορά, εμφανίστηκε τόσο έντονα το θέ
μα της μεταπαπανδρεϊκής περιόδου. Μπορεί η Ελλά
δα να εκυβερνάτο για δύο μήνες με τέλεφαξ, όμως, 
τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΠΑΣΟΚ, σκέφτηκαν 
σοβαρά τις εναλλακτικές λύσεις. Προς το παρόν 
πάντως, ο πρωθυπουργός είναι σιδερένιος και δυνα
τός, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, άρα η 
ανακίνηση οποιοσδήποτε σχετικού θέματος είναι εκ 
του πονηρού.

Η  κυρία Δήμητρα Λιάνη...

εφουοκωοε
ΒΕΝΤΕΤΑ» του  

1 9 8 8 ,  ο  Γ«ώ ργιος 
Κοσκω τάς. Ο  ά ν 

θ ρ ω π ο ς  π ο υ  έκαν« όλη  την  
Ε λλάόα να μιλά - και να  π α 
ραμιλά - γι' α υτόν  και μερ ι
κούς, το υ ς  πιο υ π οψ ια σ μ έ
ν ο υ ς , να  ψ ά χν ο υ ν  για την πη
γή  τω ν χρ η μ άτω ν π ο υ  τόσ ο  
σπάταλα σ κ ο ρ π ο ύ σ ε  χατέλη- 
ζε τελικά στη φυλακή.

Αν κάποιος πρέπει να επαίρε- 
ται για την αποκάλυψη του φαι
νομένου είναι μόνο ο τύπος. Αυ
τός από την αρχή σχεδόν της εμ
φάνισης του αχυράνθρωπου - του 
κροίσου με τα κλεμμένα χρήματα 
- προσπάθησε να ξεσκεπάσει τον 
πρώην «δόκτορα» τη στιγμή που 
κυβερνητικοί παράγοντες με 
πράξεις και παραλείψεις τους, 
τον άφηναν να αλωνίζει. Η 
πτώση όμως του Κοσκωτά απεί
λησε να συμπαρασύρει σε πτώση

και την κυβέρνηση, η οποία προ
σωρινά απέφυγε το σκόπελο με 
τη σύσταση της εξεταστικής επι
τροπής της Βουλής.

Ο Γ. Κοσκωτάς βρίσκεται σή
μερα στη φυλακή της Βοστόνης 
και από κει εξαπολύει μύδρους 
κατά του πρωθυπουργού και ορι
σμένων πρωτοκλασάτων κυβερ
νητικών στελεχών.

Ο κλοιός
Στο μεταξύ, ο κλοιός για πολ

λούς συνεργάτες του άρχισε να 
σφίγγει. Ο Π. Βακάλης προφυλα
κίστηκε, ενώ στην ίδια θέση βρέ
θηκε και ο Αργ. Σαλιαρέλης που 
κατηγορήθηκε για τη διαφυγή 
του μτ/αλοαπατεώνα.

Το θέμα όμως Κοσκωτά και οι 
συνέπειές του στο πολιτικό και 
κοινωνικό στερέωμα θα μας απα
σχολήσει σίγουρα και τη νέα 
χρονιά.

Αχ αυτός ο Τόμπρας
ΞΑΦΝΙΚΑ πέρυσι, μια μέρα που μιλούσαν 

στο τηλέφω νο δύο στελέχη του ΚΚΕ και της 
ΕΑΡ, όκουσαν από τη συσκευή να εκπέμπονται 
τα Ιδια λόγια που είχαν πει προηγουμένω ς.

Ηταν η αρχή μιας υπόθεσης που έμελλε να απα
σχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενη
μέρωσης και τη Βουλή. Υποκλοπές, η λέξη που μπή
κε και το '88 στη ζωή μας. Κοινό μυστικό, ότι κά
ποιοι παρακολουθούν κάποιους άλλους. Το όνομα 
Θεοφάνης Τόμπρας φιγουράρισε πολλές φορές στα 
πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αφού όχι μόνο εθεωρείτο 
ο ηθικός αυτουργός αυτής της κατάστασης, αλλά α
ποφάσισε κιόλας να γίνει τιμητής της δημοκρατίας, 
καταγγέλλοντας, πολιτικούς, δημοσιογράφους, και 
όποιους άλλους θεωρούσε «εχθρούς της αλλαγής»,

Ο  «δόκτορν Γ. Κοσκωτάς, που η πτώση του συμπαροσύρα
πολλούς στην καταστροφή.

1 Τελικά 
βγήκε ένα 

πόρισμα
ΜΕΤΑ ΑΠΟ συνεδριά

σεις δυόμισι χρόνων, απο
χωρήσεις σχεδόν όλων 
των βουλευτών της αντι
πολίτευσης, ολοκλήρωσε 
στα μέσα του 1988 το έρ
γο της η επιτροπή για το 
φάκελο της Κύπρου.

Η διαφαινόμενη από 
την αρχή πρόθεση της κυ
βέρνησης να επιρρίψει ευ
θύνες για την τραγωδία 
της Κύπρου στον Κων. 
Καραμανλή ώστε να αξιο- 
ποιηθεί και προεκλογικά 
το θέμα, μάλλον απέτυχε. 
Στο πόρισμα χρεώθηκαν 
ευθύνες στον Ευάγγελο Α- 
βέρωφ επειδή δεν ενημέ
ρωσε τον αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο αν και είχε την 
πληροοορία από τον Αμε
ρικανό πρέσβη για το σχε
διαζόμενο πραξικόπημα.

Ακόμη κάποια ερωτή
ματα διατυπώθηκαν και 
για τον τότε πρωθυπουργό 
Κων. Καραμανλή σχετικά 
με ορισμένους χειρισμούς 
του κατά τη διάρκεια του 
«Αττϊλα-2».

Το πόρισμα ψηφίστηκε 
μόνο από το ΠΑΣΟΚ και 
τον πρόεδρο της Χριστια
νικής Δημοκρατίας Νίκο 
Ψαρουδάκη.

Ο
Θεοφάνης
Τόμπρας
χαρονομών
σε
δικαστήριο.

χρησιμοποιώντας μάλιστα και χουντικά έγγραφα.

Στο θέμα μας πάντως, των υποκλοπών, τη χρονιά 
που πέρασε, η Βουλή έβγαλε το πόρισμα της εξετα
στικής επιτροπής, από την οποία είχαν στο μεταξύ 
αποχωρήσει οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων 
πλην του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερός, 
καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις που σκοπό είχαν να 
«βγάλουν λάδι» την κυβέρνηση. Ανακαλύφθηκαν 
αρχεία υποκλοπών κυρίως της περιόδου της Ν.Δ. 
και λιγότερο του Πλ^ΟΚ.

Τελικά, τα «ζεύγη καλωδίων», οι «ευθείες γραμ
μές» και οι «κοριοί» το μόνο που κατάφεραν ήταν 
να μας μπερδέψουν, ώστε να μην καταλάβουμε 
ποιος παρακολουθεί ποιον.

27 Ιουνίου: μ . :τα από ¿Ήΐ|Μ)θ··>νΐΓ.ς
συναντήσεις, τα βρίσκουν ΟΛΜΙ- 
ΓιώργοζΠαπονδρεου. Λύνεται η απεργία.

5 Ιουλίου: Για την αφόρητη
κατάσταση «πο το νέφος ο ΕΛΛ 
διαμαρτυρτται με βόμβες που προκαλούν 
ζημίες στο κτίριο του ΙΊΕΡΠΛ και στην 
υπηρεσία roj υπουργείου Βιομηχανίας 
στο Αιγάλεω.

11 Ιουλίου: Τυφλή τρομοκρατική 
ενέργεια στο κρουαζιερόπλυιο - l i t«  ι>φ 
Πόρος·» με 9 νεκρούς και 78 τραυματίες. 
Αγνωστοι m τρομοκράτες. Γε 
διπλωματική περιπέτεια με τη Γιιλλία 
εμπλέκεται η χώρα μας.

20 Ιουλίου: Τ ο  Π Α Σ Ο Κ  κά να
στροφή από τη διακήρυξη του "74 με το 
νέο μανιφέστο που υπογράφει σ Ανδρείάς 
Παπανδρέου.

25 Ιουλίου: Ιροωθείτιιι
νομοσχέδιο για τον έλεγχο της 
προέλευσης και της διαχείρισης των 
τοημάτων του Γιώργου Κοσκωτά.

4 Αυνούστου: Ψηφίζεται μόνο
από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ο νόμος 
για τον έλεγχο των ιδιωτικών τραπεζών 
και το «πόθεν έσχες»· στον τύπο. Λεινό 
τον χαρακτηρίζουν τα κόμματα της 
αντί πολίτευσης.

10 Αύγουστου Με στοιχεία από
φακέλους της χούντας ο διοικητής του 
OTE Θεοφάνης Τόμπρας κατηνορεί το 
δημοσιογράφο Γιώργη Μασσαβετα για 
".πράκτορα της χουντικής ΚΥΠν. Το 
κόμματα καταδικάζουν το θ . Τόμπρα.

15 Αυνούστου: το
θεαματικότερο χτύπημα της 17 Νοέμβρη. 
Μέλη της ασβαλλουν στο αστυνομικό 
τμήμα Βύρωνος, αιχμαλωτίζουν τους 
αστυνομικούς και παίρνουν μέρος του 
οπλισμού του τμήματος.

23 Αυνούστου: Ο πρωθυπουργός
μεταβαίνει εκτάκτως στο Γ ενικό Κρατικό 
για καρδιολογικές εξετάσεις.

25 Αύγουστου: Ο Ανδρέος
Παπανδρέου αναχωρεί για το Λονδίνο, 
όπου οσάγεται στο νοσοκομείο «Γεν 
Τόμος». Στο πλευρά του η Δτμιητρα Λιάνη.
1 Σεπτεμβρίου ! Δεκαεπτά
κόμματα της αντιπολίτευσης συμφωνούν 
για τον εκσυγχρονισμό και την 
αναβάθμιση του πολιτικού αγώνα.
Ζητούν άμεση αποσαφήνιση των όσων 
του προ**λοviro·» σγώνσ.

8 Σεπτεμβρίου: Ο πρωθυπουργός
μεταφέρειαι από το νοσοκομείο -Γεν 
Τόμος- στο Χέρφιλντ.

12 Σεπτεμβρίου: Η Μαργαρίτα
Παπανδρέου, μέσω ανθρώπων του 
περιβάλλοντος της. επιτίθεται κατά 
Ανδρέα και Δήμητρας Λιάνη.

13 Σεπτεμβρίου: Αντί άλλης
αχαντήσεως. ο πρωΑ>πουργος 
κυκλοφορεί και φωτογραφίζεται «χεράκι 
χεράκι» με τη Δ. Λιάνη στον κήπο του 
Χέρφιλντ

25 Σεπτεμβρίου: ς<*««
επεισόδια στο κέντρο της .Αθήνας μεταξύ 
αναρχικών και δυνάμεων MEA. Οι 
πρώτοι διαμαρτύρονται γτβ την 
ουσιαστική αθώωση του αστυνομικού

; κατηγορεί to για τον 
φόνο του Ι5χρονου Κ όλαζα.

30 Σεπτεμβρίου: ο
πρωθυ πουργός χειρουργάται στο 
Χέρφιλντ. Τρία μπόι μπας, ανθρώπινη 
βαλβίδα, καθαρισμός αρτηρίας. Ολα 
καλα. δηλώνει ο  Μαγκντί Πακούμπ.

’ Πόλεμός
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πολιτικά
22 Οκτωβρίου. Ηηκι·.τ»θ(>ει ο
ημ»ιΛ»Λο»̂ >)-όν, Ανδρέας Παπα'δρέοι; από 
το Λονδίνο. Λιοργανώιτται συγκέντρωσή 
η οποία είναι πολύ κατώτερη τιον 
προσδοκιών κιιβερνητικών (Πίλίχών,

28 Οκτωβρίου: ο υ*»»ργ.κ
Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου 
καταγγέλλει το Γεώργιο Κοσκωτό για 

0 Κυβερνητικών στελεχών μι'

ΐίβρίου 1 Ψηφίζεται από το
ΠΑΧΒΚ^ΐο πόρισμα της επιτροπής για το 
ράΜΐλ· της Κύπρου.

30 Οκτωβρίου: ο* επιχειρηματίες
Λρφάνης και Χιώνης ανακοινώνουν ότι 
αγόροσαν την Τράπεζα Κρήτης.

3 Νοεμβρίου 1 Ο Γ. Κοσκωτός
παρουσιάζεται στον ανακριτή Γ. 
Παπανδρείου, ο οποίος του δίνει 11 μέρες 
για να απολογηβεί.

4 Νοεμβρίου: Συλλαμβάνονται
στην Αγκυρα τέσσερις Ελληνες που 
διαμαρτύρονται με πανό κατά της 
χούντας σε δίκη της «Ντεβ Γιόλ*.

6 Νοεμβρίου: ( λ  αρχές ασφαλείας
αναζητούν το Γιώργο Κοσκωτό.

11 Νοεμβρίοιι: Παραιτείται από
τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης ο 
Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας. για λόγους 
ευθιξίας.

13 Νοεμβρίου: Σε ξαφνική
συνέντευξή του στην τηλεόραση ο 
πρωθυπουργός καταγγέλλει σχέδιο 
αποστασίας.

15 Νοεμβρίου: Παραιτείται από
την ιδιότητα του βουλευτή ο Αποστολος 
Λαζαρης.

16 Νοεμβρίου: μο,
ανασχηματισμός της κυβέρνησης.

23 Νοεμβρίου: Συλλαμβάνεται
στη Βοστώνη ο Γιώργος Κοσκωτός.
Δίωξη κατά του Αργύρη Σαλιαρέλη με 
την κατηγορία της υπόθαλψης 
εγκληματία.

28 Νοεμβρίου: Ο αναπληρωτής
υπουργός Παιδείας Στέφανος Τζουμάκας 
καταγγέλλει τη διοίκηση της ΓΣΕΕ για 
νοθεία στο τελευταίο συνέδριο της 
συνομοσπονδίας και αποπέμπεται από την 
κυβέρνηση. Την ίδια τύχη έχει και ο 
υφυπουργός Χάρης Καστανιδης.

31 Νοεμβρίου: Συγκαλείται η
Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με θέμα 
την εκλογή νέου Εκτελεστικού Γ ραφείου. 
Τριανταεπτά μέλη της, με διάφορους 
τρόπους, διαφωνούν με τις προτάσεις του 
πρωθυπουργού.

1 Δεκεμβρίου: Τρεις βόμβες του
ΕΛΑ στην Αθήνα, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τη διάσκεψη κορυφής 
της εΟΚ στη Ρόδο.

4 Δεκεμβρίου: Τέσσερις

Ν.Δ.

Εγδυσαν
την

αστυνομία
στο

Βύρωνα

Με τα πιάτα 
στα χέρια, ο 

Ανδρέας 
Παπαν- 

δρέου και ο 
Τουργκούτ 

Οζάλ, 
συζητούν 

στο Νταβάς 
της 

Ελβετίας.

ΠΕΡΑΣΑΝ €ντ€κα μή νες απ ό την  
ημέρα π ου  οι π ρ ω θ υ π ο υ ρ γο ί της 
Ε λλάδος και της Τουρκίας σ υ ν α ν 

τήθηκαν για πρώ τη φ ο ρ ά  σ το  χ ιο νισ μ έ
νο  θ έρ ετ ρ ο  της Ελβετίας.

Το Νταβάς έγινε λέξη της πολιτικής ορο
λογίας, ως μια κατ’ αρχήν συμφωνία για συ
νομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Ετυχε εν
θουσιώδους υποδοχής στην αρχή και αυστη
ρής κριτικής στη συνέχεια, για τα θέματα τα

οποία επέλεξε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
να αρχίσει τη συζήτηση με τον Τούρκο ομό
λογό του.

Η υφαλοκρηπίδα και ο «Αττίλας» στην 
Κύπρο, μπήκαν στο «ράφι», γεγονός που δη
μιούργησε πολλές αντιδράσεις τόσο στην Ελ
λάδα όσο και στην Κύπρο.

Κατ’ άλλους, η υπόθεση Νταβάς κόστισε 
την προεδρία στο Σπύρο Κυπριανού. Ο αντι
καταστάτης του Γιώργος Βασιλείου άρχισε 
μια σειρά επαφών με τον Ραούφ Ντενκτός οι

οποίες διευκόλυναν το διάλογο μεταξύ Ελλά
δας - Τουρκίας.

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο ταξίδι του 
Τουργκούτ Οζάλ στην Αθήνα και οι τριήμε
ρες συζητήσεις στον Αστέρα Βουλιαγμένης 
που οδήγησαν σε κάποιο «οως στο βάθος του 
τούνελ».

Παράλληλα, οι δυο επιτροπές, πολιτική και 
οικονομική, ετοίμασαν το κλίμα για επίσκεψη 
Παπανδρέου στην Αγκυρα, η οποία όμως με
τατοπίστηκε για το 1989-

ΑΜΕΙΩΤΗ συν€χΜΓτηκ€ το  1 9 8 8  
η δράση τω ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν  ένοπ λη ς  
πάλης. Τα καινούρια στοιχεία  είναι:
3  Η εμφάνιση το Μάρτιο μιας νέας ομάδας, 
της «Επαναστατικής Λαϊκής Αλληλεγγύης», 
η οποία διαμαρτυρόμενη για την πολιτική 
των ΗΤΙΑ στο Παλαιστινιακό και στη Νικα
ράγουα, τοποθέτησε ρόμρα αε Λΐιμπ της 
Γλυφάδας, τραυματίζοντας οκτώ Ελληνες 
και έξι αλλοδαπούς.
0  Η αποτυχημένη ενέργεια τον Ιανουάριο 
της -1? Νοέμβρη* ενάντιο'·’ του στελέχους 
της ΜΑ Τζορτζ Κόρος.
Γ] Η θεαματικότερη στα χρονικά του ελληνι
κού αντάρτικου πόλεων επιχείρηση από τη 
«17 Νοέμβρη», υταν ανήμερα της Παναγίας 
έξι μέλη της εισέβαλαν στο αστυνομικό τμή
μα του Βύρωνα, συνέλαβαν τους αστυνομι
κούς και αφαίρεσην μέρος του οπλισμού 
τους.

πει να ψήφιση ο ελληνικός λαός στις ερχό
μενες εκλογές. Ο ΕΛΑ, σε προκήρυξή του 
το Δεκέμβριο καλεϊ τους Ελληνες να ρίξουν 
συνειδητά ακυρωμένο ψηφοδέλτιο.

Ετσι και τη χρονιά που πέρασε από την 
πλευρά της αστυνομίας μείναμε στα ίδια: 
«Ακουμπάμε τους τρομοκράτες».

Από συνεδρίαση των αντιπροσωπειών Ελλάδας - ΗΠΑ για τις βάσεις.

Η μόνη αλλαγή
ΠΡΙΝ οπ ό  Π € ν τ€  μ€ρ€ς, στις 2 0  
Δ€Κ€μβρίου, ¿ληξ€ η πβρίφημη  
σ υμ φ ω νία  για τις βόσ& ς π ο υ  υπέγραψ α  
το ΠΑΣΟΚ το 1 9 8 3  και όρχισ€  η 
1 7μηνη π ερ ίοδ ος απ ομάκρ υνσ ής τους, 
Ολ’ αυτά τυπικά, αφού ουσιαστικά οι 
συνομιλίες της ελληνοαμερικανικής 
επιτροπής για μια νέα συμφωνία 
συνεχίστηκαν ώς και πριν από δέκα μέρες. Ο 
ενδέκατος γύρος έληξε, αλλά όπως 
διευκρίνισε η κυβέρνηση, η επιτροπή θα

συνεδριάσει και κατά τη διάρκεια του 
17μήνου.
Η μόνη ίσιος αλλαγής είναι η απόφαση να 
κλείσει οριστικά η βάση του Ελληνικού. Οσο 
για το κλίμα σ’ αυτές τις συνομιλίες, ο 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης το χαρακτήρισε 
θετικό, χωρίς όμως να υπάρχουν συμφωνίες 
σε βασικά θέματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Και μην ξεχνάμε τη οράση του 
πρωθυπουργού στη Βουλή: «Ο λαός θα 
κληθώ με δημοψήφισμα να πει ναι ή όχι στη 
νέα ,νυμψωνία» — «απομάκρυνσης».

Νταβάς στην άμμο
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ηχωημας
1 7  l a v o u a p i o u .
Αθήνα η

Η  φωτιά κατέκαψε ό, τι γλίτωσε οπό τις πυρκαγιές των προη
γούμενων χρόνων, σε πολλές περιοχές.

Ο  φυσικές καταστροφές χτύπησαν και το  1 9 8 8  τη χώ ρα μας. 
Σβισμοί και δασικές πυρκαγιές προκάλ«σσν για μια ακόμη χρονιά  
μκγάΑβς καταστροφές.

Ο σεισμός αυτή το φορά πλήττει την Ηλεία. Στις 22 Σεπτεμβρίου 
δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προξενεί ζημιές στην Κυλλή
νη. Ο καθηγητής Γ. Βαράτο ος ανακοινώνει ότι το BAN την είχε προ- 
βλέψα.

Στις 16 Οκτωβρίου δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που 
σημειώνεται στη θαλάσσια περιοχή Κυλλήνης - Ζακύνθου καταστρέ
φει το 80% των σπιτιών στο Βαρθολομιό. Απολογισμός: 21 σπίτια 
καταρρέουν στην Ηλεία και 1.781 παθαίνουν ζημιές. Οι αντισεισμικές 
οικοδομές στη Ζάκυνθο αποδεικνύοντοι αποτελεσματικές. Καταγρά
φονται μόνο 90 σπίτια με μικρορώγμές. Ευτυχώς, δεν έχουμε θύματα 
πουθενά.

Ο Γ. Βαρώτσος υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει και γι’ αυτό 
το σεισμό. Οι σεισμολόγοι και ο αρμόδιοι κοατικοί φορείς τον διαψεύ- 
δουν. Αναρωτιέται κανείς τι θα πουν και τι θα κάνουν όλοι οι προσνα- 
φερόμενοι, εάν ένας μελλοντικός σεισμός προκαλέσει θύματα.

Απολογισμός
Για τις πυρκαγιές, πόντιος, όλοι οι αρμόδιοι ξέρουν τι πρέπει να 

κάνουν. Αλλά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 1988 δεν έκαναν τίποτα. 
Ο φετινός απολογισμός των δασικών πυρκαγιών περιλαμβάνει 13 νε
κρούς που κάηκαν και 120 άτομα με εγκαύματα και άλλους τραυματι
σμούς.

Κάηκαν ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (10.000 στρεμ.), ο Εθνικός 
Δρυμός Πρεσπών (15.500 στρεμ.) και το Αισθητικό Δάσος της Καισα- 
ριανής, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες της Αθήνας.

Κι ακόμη: 150.000 δασικά και αγροτικά στρέμματα και 100.000 
μαστιχόδεντρα στη Χίο, 60.000 στρεμ. στην Κεφαλονιά, 10.000 
στρεμ. και 80.000 ελαιόδεντρα στη Λακωνία, 4.500 στρεμ. στην Ολυμ
πία και εκατοντάδες σπίτια και αγροικίες σ' ολόκληρη την Ελλάδα.

ΕΤΟΣ παιδ€ίας. Αλλά κα
τά τρόπο αρνητικό. Α- 
π€ργίες τω ν καθηγητώ ν  

και τω ν δασκάλω ν. Παραιτή
σεις και αλλαγές υ π ουρ γώ ν. 
Εξ<τόσαις υπ ό  διαρκή ανα
βολή. Α ναταραχή και ανα- 
σφ άλεια  σ ε  μ α θ η τές και γο- 
ν«Ις.

Στις 9 Φεβρουάριου αρχίζει η 
πρώτη απεργία των καθηγητών 
με οικονομικά και θεσμικά αιτή
ματα. Στις 3 Μαρτίου νέα απερ
γία και κοινές διαδηλώσεις καθη
γητών, δασκάλων, φοιτητών και 
μαθητών.

Καταλήψεις σχολείων από μα
θητές. Μέγιστο το πρόβλημα των 
απουσιών από τις κινητοποιήσεις 
του μαθητόκοσμου. Το υπουρ
γείο ζητάει απο τα παιδιά «δηλώ
σεις μετάνοιας». Οι μαθητές αντι
στέκονται. Στις 14 Μαρτίου τε
χνικά λύκεια επιμένουν στις κα
ταλήψεις. Στις 15 Μαρτίου μαθη
τές και καθηγητές διαδηλώνουν 
έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Η αναταραχή δεν σταματάει. 
Στις 6 ΜαΤου ο υπουργός Παι
δείας Αντώνης Τρίτσης παραιτεί- 
ται. Αναλαμβάνει ο Απόστολος 
Κακλαμάντκ, που καλεί σε διά
λογο την ΟΛΜΕ, κεντρικό συν
δικαλιστικό φορέα των καθη-

Ϊίΐτών, προκειμένου να δίασω- 
ϊύν οι εξετάσεις.
Στις 16 ΜαΤου η τηλεοπτική 

συζήτηση ανάμεσα στους υπουρ
γούς Κακλαμάνη, Τοοβόλα και 
εκπροσώπους της ΟΛΜΕ κατα
λήγει σε αδιέξοδο. Στις 23 ΜαΤου 
αρχίζει η μεγάλη απεργία των κα
θηγητών. Συμμετέχει όλος ο κλά
δος με πρωτοφανή σύμπνοια και

1 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ
προττη φορά στην 
συνεχούς «papiot

1 8  Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ .  Συμφωνία
πρωθυπουργού αρχιεπίσκοπου για την 
εκκλησιαστική παρεουσία. Ο νόμος 
Τρίτση r n ip t u r a .

1 4  Μ α ρ τ ί ο υ .  Νέο ρακόρ ηρδώ ν
στο ΠΡΟ ΠΟ όλων των Γκοχων. Ο 
Κώστας Μέρωηγπης. 35 « α ν ,  κορ&ζη 
194.276.295δρχ.

5  Α π ρ ι λ ί ο υ .  Εξέγερση στις φυλακές
ανηλίκων του Κορυδαλλού.

7 Μ Μ ο υ  . Εκτακτα μέτρα στην Αθήνα

2 7  M dT O U . Μι 4 3 ψήφους το Muero
Ορκωτέ Βφκτώο αθωώνω λόγω 
φίφεβολιών τον Λθ. Νάσεαυτζικ για τη 
δολοφονία του συγγραφέα θ . 
ΛιημκντόαουΙου. Μια υπέθαση που a r t 
συνταράξω το πονφλλάωο η λωώνη. Τπν 
& · μααα αρχίζω μια άλλη wropie w u  
απασχολήσω την Ελλάδα jm  πολλές 
βδομάδάς. Στις 7.30 το οπογαυμα 
σκοιάνττοι σε δυστύχπμα κοντά στην 
Καταρίνη η Τζένη Γ καλή.

6  Ι ο υ λ ί ο υ :  Ο καύσωνας πλήττω και
πάλι την πρωτεύουσα. Δωεάδβς νεκροί και 
βκοτοντάδας θαρμόπληκτοι.

2 6  Ι ο υ λ ί ο υ  -  6  
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ .
Στορούουν «  Αξιός « *  a f t j m á i. Οι 
αγρότος ϋι ·8 ,1 ¿unov «■ c U n w v  ης

gri, ιηΜιιϊ

2 7  Ι ο υ λ ί ο υ .  O «Hupc m ot
ΜΜηηλύ«ος rwpyot Γού«>ς

στα Γιάνηνα μόλις στ 5 
χρόνιο fulacTV·

1 7 ΑυγαύθΤθυ. Sm-TmtUm
καλοκεπριάτικα. Ο υπουργός 
Οικονομικών ανακοινώνω ν κ ς  τιμές 
σντικωμβνικού προοδιααωιμιπι ακίνητων 
για Αθήνα και Π α ρ α έ Ε π η ά ο α ς :  
Αύξηση ενοικίων 109%, αύξηση φόρου 
ακινήτων 390%. Αργόπρα η κυβέρνηση 
θα προχωρήσω σε αλλκς διορθωτικές 
ρύθμισης.

[ »  1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ .  μ *χ«  «ο» τ.
' “  Σκότος. Χάος. Βλάβη στον Μ ιη κ μ 9τή  

φορτίων υψηλής τόσβως της ΔΕΗ στη

2  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ .  γ α *χ>*ροη« ο
δυστύχημα στην Κινέτα μ« 6 νκχρσύς και
29 ι

6  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ :  Καταστροφικός
ασμός 6 Ρίχτερ πλήττω την Ηλεία και 
1 Ζάκυνθο.

αγωνιστικότητα.

Στις 3 Ιουνίου οι εξετάσεις στα 
λύκεια, μετατίθενται για τις 10 
Ιουνίου και στα γυμνάσια για τις 
13. Στις 15 Ιουνίου η ΝΔ και το 
ΚΚΕ καλούν τους καθηγητές να 
δεχτούν τις «προτάσεις Κακλα
μάνη». Οι καθηγητές δεν κάμ-

Αφανισμός

πτονται.
20 Ιουνίου. Τέλος του διδακτι

κού έτους για την Α' και τη Β' 
λυκείου. 21 Ιουνίου, κυβερνητι
κός ανασχηματισμός και νέος υ
πουργός Παιδείας ο Γιώργος Πα- 
πανόρέου.

25 Ιουνίου. Συμφωνία υπουρ-

Καβιστική 
διαμαρτυ
ρία
μαθητών. 
Μια από τις 
πολλές, για 
την επίλυση 
των
προβλημά
των στην 
παιδεία.

γού - ΟΛΜΕ. Στις 27 Ιουνίου οι 
ΕΛΜΕ ψηφίζουν αναστολή της 
απεργίας.

1 Ιουλίου, Παρασκευή. Οι ε
ξετάσεις αρχίζουν. Θα συνεχι
στούν μέσα σε καύσωνα και σε 
θερμοκρασία 40 και πάνω
βαθμών.

Δορυφορική, έτος πρώτο
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ έτος πρώτο. 

Η δορυφορική τηλ€0ραση  
μπαίνει στη ζωή μας. Η αρχή 
γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Την 
Κυριακή, 1 0  Ιανουαρίου, ο  δή
μος Θ εσσαλονίκης ξεκινάει 
την αναμετάδοση δορ υ φ ο
ρικών προγραμμάτων. Υπάρ
χουν, ω στόσο, πολιτικές αντι
δράσεις. Κι ο  υπουργός Μακε
δονίας - Θράκης Στ. Παπαθε- 
μελής δηλώνει: κΤο λόγο έχει 
η δικαιοσύνημ.

Στις 12 Φεβρουάριου ο δήμαρ
χος Θεσσαλονίκης Σωτήρης Κού- 
βκλας αθωώνεται από το δικαστή
ριο και ουσιαστικά νομιμοποιείται 
η αναμετάδοση δορυφορικών προ
γραμμάτων από μη κρατικούς ψο- 
ρείς.

Στο παιχνίδι της δορυφορικής 
και ιδιωτικής τηλεόρασης μπαίνει

Τα
στην

το καλοκαίρι και ο δήμαρχος Λθη 
ναίων Μιλτιάδης Εββρτ. Στις 27
Ιουλίου ανακοινώνει ότι ο δήμος 
αρχίζει ώς τα Χριστούγεννα αναμε
τάδοση δορυφορικών προγραμμά
των, ενώ σύντομα θα βγει στον αέ· 

και δημοτικό τηλεοπτικό κανά-

Η ΕΡΤ
Ηδη, όμως, η κυβέρνηση έχει 

πάρει τις αποφάσεις της. Στις 4 Αύ
γουστου ο αναπληρωτής υπουργός 
Προεδρίας Λημήτρης Μαρούδας α
νακοινώνει ότι από τον Οκτώβριο 
η ΕΡΤ θα αναμεταδΐδει προγράμ
ματα δορυφορικών καναλιών σε 9 
πόλεις, δηλαδή σε Αθήνα, Πειραιά, 
Θεσσαλονίκη, Γιάννινα, Κέρκυρα, 
Φλώρινα, Κομοτινή, Ηράκλειο και 
Ρόδο.

Την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου, η 
ΕΡΤ αρχίζει τη μετάδοση δορυφο-

ρικών προγραμμάτων στην Αθήνα. 
Ωστόσο, δεν έχει λύσει το θέμα των 
πνευματικών δικαιωμάτων. Fr™ α
ναγκάζεται το Δεκέμβριο να στα 
ματήαει την αναμετάδοση του «γ 
γλόφο»νου «Super Channel», που 
είχε γίνει αμέσως το δημοφιλέστε
ρο δορυφορικό κανάλι και να το 
αντικαταστήσει μι: το μάλλον κου
ραστικό MTV, που μεταδίδει μόνο 
μουσική.

Το Δεκέμβριο αρχίζει τις πειρα
ματικές εκπομπές του και το τηλεο
πτικό κανάλ.ι του Δήμου Πειραιώς, 
που σύντομο, θ' αρχίσει να μεταδί
δει ταινίες, αλλά μόνο για συνδρο
μητές.

Το 1988 είναι έτος-σταΟμός γιιι 
τα τηλεοπτικά μας πράγματα. Αλ
λαξαν πολλά. Στον καινούριο χρό
νο θ’ αλλάξουν περισσότερα. Ν’ 
άλλαζε και η ΕΡΤ, ε;

θρανία
άσφαλτο
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17 18 Ιανουάριου Ενοπλη
oro oí] i) δεύτερη μέσο <w 10 μήνες 
στην Αργεντινή. II απόπειρα υπό τον 
ιιπόστρατο αντισνντανματαρχη Αλντο 
PiXο οκοτνγχόνΓ- Αλλο το δρ«μσ της
χώρος Λεν τελειώνει Ai»,

8 Φεβρουάριου ■ Ο Μιχαήλ
Iνκορμκ<ιτ<*'ν «vcMCOivwvn την πρόθεση 
του να αποσύρει από τις 15 ΜαΓοι» ναι 
μ*οα or. 10 μήνις τις σοβιετικές δυνάμεις 
από το Αφγανιστάν.

21 Φεβρουάριου: ο η»(.γ.Ν
Βασιλείου κερδίζει τις εκλογέα στην 
Κόπρο. Mt ποσοστό 5 1,6.1% διαδέχεται 
στην προεδρία το Σπόρο Κυπριανού.

14 18 Μαρτίου: Ο Μιχαήλ
Γκορμπατσοφ στη Γιουγκοσλαβία. Le μια 
επισκπψη - «πολίτικο χρέος»· a 
Σοβιετικός πρόεδρος n i  vu χέρι φιλίας και 
αυνιργασιας στη χώρα του Τίτο.

υαλική»

1 5 ΜαίΟϋ* Αρχίζει η απσιρόρηαη
σοβιετικών στρατευμάτων οκά το 
Αφγανιστάν. Στις 4 Νοεμβρίου η 
αποχώρηση θα ανασταλώ και στο τέλος 
του μήνα η Μόσχα θα opyioci 
διαπραγματεύσεις απευθηος με τους 
αντάρτες Μουτζο.χεντίν.

22 Matou: ο πρω^ιπουργος της
Ουγγαρίας Κφρσλι Γκρος εκλέγεται
γβνιϋός γρ ιμματέας του κόμμστσς.

29 Maiou: Δκκ»αφη κορυφής
Ρίγκνν - Γκορμ πατσόφ στη Μόσχα. Ο;
θύο ηγέτες ανταλλάσσουν NVäYvptffS Γς 
ααχυρώσας της συνΦήκης 3βυ 

C l A m * i w l

5 Απριλίου: Ακροκειρατια σε
-τζαμπο» του Κουβέιτ. Οι δράστες 
πιθανόν Λιβανέζοι Χιζμπολαχ 
παραμένουν άγνωστοι. Ζητούν την 
απελευθέρωση 17 συναγωνιστών τους 
που κρατούνται στο εμιράτο. Το 
αεροσκάφος οδηγείται από το Μπάγκο* 
στο Ιράν και κατόπιν στην Κύπρο και στο 
Αλγέρι Δυο επιβάτες εκτελούνται στο 
αεροδρόμιο της Λάρνακας. Η οδύσσεια 
των ομήρων κράτησε 15 μέρες.

16 Απριλίου: Δολοφονείται στην 
Τόνιδα ο Αμπού Τζιχάντ, δεύτερο στην 
ιεραρχία - μετά τον Αραράτ - στέλεχος 
της ΟΑΙ1. Ο ισραηλινος τύπος αναφέρει 
οτι η «επιχείρηση» οργάνωσε η Μοσαντ.

8  Μ θ Τ θ υ : Ο β γύρας των 
προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Ο 
Φρανοουά Μι τέραν με ποσοστό 54% - 
έναντι 46% του αντιπάλου του 
πρωθυπουργού Σιράκ - ανανεώνει τη 
θητεία του. Δύο ημέρες αργότερα 
παραιτείται η κυβέρνηση. Του νέου 
σχήματος ηγείται ο  Μιοελ Ροκάρ.

csss® ΕΑπίδες για 
τη χαμένη πατρίδα

ΤΙΣ 9 ΔΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ  
συμπλήρωσή ¿να χρό
νο η «Ιντιφδδα», ο 

«π€τροπόλ€μος» ίναντίον 
των δυνάμεων κατοχής στη 
δυτική όχθη του Ιορδάνη 
και τη Γάζα.

Η επανάσταση - πετροπόλεμος 
και η προσπάθεια του κατακτητή 
για την καταστολή της, στοιχί
ζουν τη ζωή ενός κατά μέσον όρο 
Παλαιστίνιου την ημέρα. Στο Ι
διο διάστημα σκοτώθηκαν 11 I 
σραηλινοΐ.

Η φετινή σύνοδος της Γ ενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη, διακόπτεται για να συνε
χιστεί στη Γενεύη, προκειμένου 
να ακούσει τον Γιάσερ Αραφάτ, 
στον οποίο οι Ηνωμένες Πολι
τείες αρνούνται να χορηγήσουν 
βίζα.

Στη Γενεύη ο Γιάσερ Αραφάτ, 
διακηρύσσει Οτι ο Οργάνωση Α
πελευθέρωσης της Παλαιστίνης, 
.αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρ
ξης του κράτους του Ισραήλ και 
αποδέχεται τα ψηφίσματα 242 
και 338 του Συμβουλίου Ασφα
λείας.

Με τη σειρά τους οι Ηνωμένες 
Πολιτείες ανακοινώνουν ότι θεω
ρούν όσα διακήρυξε ο Αραφάτ α
ποδοχή των τριών όρων που εί
χαν θέσει προκειμένου να ανοί
ξουν διάλογο με την Οργάνωση 
Απελευθέρωσης της Παλαιστί

νης. Η Ουάσιγκτον διευκρινίζει 
ταυτόχρονα ότι η απόφασή της 
δε σημαίνει ότι αναγνωρίζει το 
παλαιστινιακό κράτος, που την ί
δρυσή του του εξάγγειλε το Πα
λαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο 
το Νοέμβριο (Διακήρυξη του 
Αλγεριού).

Η αμερικανική κυβέρνηση 
θεωρεί ότι η τύρ̂ η των υπό ισραη- 
λινή κατοχή εδαφών της Δυτ. Ο- 
χθτις και της Γάζας, πρέπει να 
κριθεί με διαπραγματεύσεις μετα
ξύ των ενδιαφερομένων.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ δηλώνει ότι 
θα ενεργήσει το συντομότερο για 
τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης 
για το Μεσανατολικό, όπως ζή
τησε ο Αραφάτ στη Γενεύη.

Τα «ραντεβού»
Στην Τύνιδα, στις 16 Δεκεμ

βρίου, γίνεται κιόλας το πρώτο 
«ραντεβού» Αμερικανών διπλω
ματών και αντιπροσώπων της 
ΟΑΠ. Ο δε Αραφάτ αρχίζει πε
ριοδεία στις χώρες της Δ. Ευ
ρώπης για να ζητήσει ν* αναγνω
ρίσουν κι αυτές το παλαιστινιακό 
κράτος, που ήδη είχαν αναγνωρί
σει 80 περίπου χώρες, κυρίως 
μουσουλμανικές.

Οι εξελίξεις αυτές αιφνιδιά- 
ζουν το Ισραήλ, όπου πολλές ε
βδομάδες μετά τις εκλογές τα 
κόμματα παζαρεύουν για να σχη
ματίσουν τη νέα κυβέρνηση.

ΓΕΓΟΝΟΣ τ γ κ  χρονιάς που 
φεύγει και η αλλαγή φρουράς... 
Ι«ραρχικά και χωρίς εκπλήξεις 
στο Λευκά Οίκο.

Ο Τζορτζ Μπους, 64 ετών, από 
την αντιπροεδρια περνά στην προ
εδρία, κερδίζοντας με ποσοστό 
54% τις εκλογές της Βης Νοεμ- 
βρίου.

Με την ολόψυχη συμπαράσταση 
του Ρίγκαν και με ένα προεκλογικό 
αγώνα που θα μείνει στην ιστορία 
των ΗΠΑ για την επιθετικότητα, 
τον κυνισμό και τον αποπροσανα
τολισμό των ψηοοοόρων, ο Μπους 
εξουθενώνει tcv αντίπαλό του Δη
μοκρατικό υποψήφιο και κυβερνή
τη της Μασαχουσέτης Μώχλ Δ σο
κάκι).

ό ι ρεπουμπλικανοί παρουσιά
ζουν τον Λουκάκη ως επικίνδυνο 
Φιλελεύθερο, «νυχρό τεχνοκράτη», 
άπειρο στα Θέματα εξωτερικής πο
λιτικής και άμυνας.

Και τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης Θα επιτελέσουν το Θαύμα: Θα

μεταμορφώσουν έναν πολιτικό 
ρουτίνας, όπως είναι ο Μπους, σε 
συναρπαστικό ηγέτη υπερδύναμης.

Στο Οβάλ
Στις 20 Ιανουάριου ο Μπους ει

σέρχεται επίσημα στο Οβάλ. Γρα
φείο. Η Θητεία του έχει ήδη χαρα- 
κτηρισθεί ως «τρίτη περίοδος Ρίν- 
καν», μια και ο ίδιος έχει δηλώσει 
οτι Θα συνεχίσει την πολιτική του 
προκατόχου του.

Ο Ρίγκαν άλλωστε δεν του αοή- 
νει και πολλά περιθώρια ι̂α καινο
τομίες: πρόλαβε ήδη ναι εξάγγειλε 
αλλαγή της αμερικανικής πολιτι
κής στη Μέση Ανατολή, και την 
πορεία της ύφεσης με τη Σοβιετική 
Ενωση αυτός την άρχισε.

Το μόνο ίδαοος που απομένει 
παρθένο για τον Μπους είναι ο οι
κονομικός τομέας, όπου θα κληθεί 
να επν.ηόθεί των προβλημάτων 
που δημιουργούν τα κολοσσιαία 
ελλείμματα του προϋπολογισμού 
και του εμπορικού ισοζυγίου.

Πόλεμος Ιράν - Ιράκ: Επιτέλους σίγησαν τα κανόνια.

Σιγούν τα κανόνια...
ΑΓΓΟ τσ χρόνν, ü¡|i|uu> îîjï· 

τέλους τα κανόνια στα μέτωπα 
του πολέμου Ιράν - Ιράκ. Στις 
18  Ιουλίου, η Τεχεράνη ανα
κοινώνει άτι αποδέχεται την α
πόφαση 5 9 8  ίίούλιος 1987} 
του Συμβουλίου Ασφαλείας για 
την κατάπαυση του πυράς.

Την απόφαση είχε δεχθεί «αμέ
σως και ως έχει» η Βαγδάτη. Τις 
εξεΛίξεις επέσπευσε ένα τραγικό γε
γονός: Η κατάρριψη στις 3 Ιουλίου 
ιρανικού αεροσκάφους της πολιτι
κής αεροπορίας - Λιρμπος Α-300 
με 290 επιβάτες - από την αμερικα
νική φρεγάτα «Βινσέν». Τα ραντάρ 
του «Βινσέν» εξέλαβαν το «Αι- 
ρμπάς» για μαχητικό και το χτύπη
σαν στο στενά του Ορμούζ, λίγα 
μόνο λεπτά μετά την απογείωσή 
του. Από τους επιβάτες δεν επέζη- 
σε κανένας.

Οι εργώδεις διπλωματικές προσ
πάθειες του Γ.Γ. του ΟΗΕ Χαβΰ 
Πέρ«ς ντ* Κσυβγιαρ αποδίδουν 
καρπούς: Στις 20 Αυγούστου ε
φαρμόζεται επίσημα η συμφωνία

περί εκεχειρίας, ενώ 350 κυανόκρα
νοι του ΟΗΕ λαμβάνουν θέσεις κα
τά μήκος των συνόρων των εμπο
λέμων. Ιράν και Ιράκ, στον οκταε
τή αυτό πόλεμο Θρήνησαν ένα εκα
τομμύριο νεκρούς. Στις 25 Αύγου
στου αντιπροσωπείες των δύο

ίωρών κάθονται στο τραπέζι των 
ιαπραγματεύοεων στη Γενεύη.

Πογκρόμ
Αλλο ένα όμως τραγικό γεγονός, 

θα απειλήσει αυτή τη φορά την ει
ρηνευτική διαδικασία. Στις αρχές 
του Σεπτέμβρη, η Βαγδάτη εξαπο
λύει πογκρόμ κατά των φιλοϊρανών 
Κούρδων του Β. Ιράκ. Με_ χημικά 
όπλα θα εξοντωθούν χιλιάδες άμα
χοι και δεκάδες χιλιάδες θα περά
σουν πρόσφυγες στην Τουρκία.

Η Ουάσιγκτον καταδικάζει το Ι
ράκ και ο πρόεδρος Σαντάμ, θα 
οιακόψει τις διαπραγματεύσεις της 
Γενεύης.

Οι συνομιλίες ωστόσο ξαναρχί
ζουν και συνεχίζονται υπό την αι
γίδα πάντα του ΟΗΕ.

«Ιντιφάδα»:
Η

«Επανάστα
ση της

Σ φ εΙτό ό - 
νης». 

Πέτρες 
ενάντια σε 

μια 
υπερσύγ

χρονη 
πολεμική 

μηχανή

Αλλαγή φρουράς 
στο Λευκό Οίκο

Τζορτζ Μπους: με τον επιθετικό προεκλογικό αγώνα του 
εξουθένωσε το Δουκάκη.
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Δβν σκοτώνουν μόνο οι σεισμοί...
ΤΗ  ΧΡΟΝΙΑ που φ€ύγ€ΐ 

σφράγισε μια από τις φοβε
ρότερες θεομηνίες στην ι
στορία της ανθρωπότητας: ο 
σεισμός που έπληξε στις 7 
Δεκεμβρίου την ευρύτερη 
περιοχή του Καυκάσου και 
κυρίως τη Σοβιετική Δημο
κρατία της Αρμενίας.

Σε 70.000 υπολόγισε τους νε
κρούς ο Σοβιετικός υπουργός Υ
γείας, αλλά ο απολογισμός, μέρα 
τη μέρα τραγικότερος, δεν είναι 
δυνατό να γίνει με ακρίβεια, α
φού η εκκαθάριση των πόλεων α
πό τα ερείπια δεν έχει ακόμα συν- 
τελεσθεί. Πιστεύεται ότι ο αρι
θμός των νεκρών θα ξεπεράσα 
τις 100 χιλιάδες.

Αερογέφυγα
Μια γιγαντιαία αερογέφυρα, 

που χαρακτηρίσθηκε μεγαλύτερη 
επιχείρηση βοήθειας απο τα χρό
νια του Β' παγκοσμίου πολέμου, 
συνέδεσε την Αρμενία με 46 
χώρες από όλο τον κόσμο, που 
έσπευσαν να ανταποκριθούν 
στην έκκληση του προέδρου 
Γκορμπατσόφ για αποστολή επι
στημονικής και κάθε είδους βοή
θειας. Ο Σοβιετικός ηγέτης διέ
κοψε το ταξίδι του στη Νέα Υόρ- 
κη για να βρεθεί από τις πρώτες 
κιόλας ώρες της θεομηνίας στην

. t

Αρμενία.
θρήνος σταερείπια
λαός
πλήρωσε
και τη
διαφθορά

τελευταίων
δεκαετιών

Αρμενία.
Ωστόσο, δεν ήταν μόνο ο σει

σμός που επέφερε το κολοσσιαίο 
αυτό ανθρώπινο και υλικό κό
στος. Ο λαός της Αρμενίας 
πληρώνει τώρα τις δεκαετίες της 
διαφθοράς και της στασιμότητας 
της μπρεζνιεφικής εποχής.

Πολυκατοικίες εννέα ορόφων -

γίγαντες με πήλινα πόδια - χτι
σμένες τα τελευταία 15 χρόνια, 
με άμμο περισσότερο παρά τσι
μέντο, κατέρρεοσαν σαν χάρτι- 
νες.

Η Αρμενία, πληγωμένη από 
τις εθνικιστικές έριδες, θ’ αποδει- 
χθεί ίσως αποφασιστικός παρά
γοντας για την τύχη του μετα-

ρρυθμιστικού έργου του Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ. Που πρέπει τώρα
με καταπονημένη ήδη τη σοβιετι
κή οικονομία να φέρει σε πέρας 
και το έργο της ανοικοδόμησης* 

Μέσα από τους σκοπέλους του 
εθνικισμού και της εσωτερικής 
αντίδρασης στην πολιτική της 
διαφάνειας και των αλλαγών...

ΣΤΗ  Σοβΐ€Τική Ενωση, 
ίυκρινέστςρα 
διαγράφεται πλέον το 

μέλλον της «π€ρ€στρόικα)>. 
Εντυπωσιακές θεσμικές 
αλλαγές επήλθαν αυτό το 
χρ ό νο . Παρά το γεγονός ότι 
τα μέτωπα της δοκιμασίας 
για τον Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ δεν ήταν 
λίγα. Εθνικός πυρετός επί 
εννέα μήνες:
Στο βορρά οι δημοκρατίες της 
Βαλτικής - Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία - αρνούνται να 
δεχθούν τους νόμους που 
ψηφίζει το Ανώτατο Σοβιέτ και 
προβάλλουν αξιώσεις εθνικής 
κυριαρχίας.
Στο νότο η διένεξη του 
Αζερμπαϊτζάν και της 
Αρμενίας για την περιοχή του 
ορεινού Καραμπάχ.

Διένεξη που δεν ατόνησε ούτε 
μετά τους φοβερούς σεισμούς 
της Αρμενίας.
Στην Πανενωσιακή 
Συνδιάσκεψη του κόμματος - 
την πρώτη από το 1941 - που 
έγινε στις 29 Ιουνίου, οι 
προτάσεις του Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ για την 
ανανέωση του κόμματος, την 
αναμόρφωση του 
πολι Γεύματος, τη διάκριση των 
εξουσιών, την ανασυγκρότηση 
της εθνικής οικονομίας, και το 
ρόλο του κόμματος, θα 
σημάνουν μια νέα επανάσταση.
Προτάσεις που θα εγκριθούν σε 
μια αιφνιδιαστική σύνοδο της 
Κεντρικής Επιτροπής - 
κράτησε μια ώρα - 
και σε μια ολομέλεια του 
Ανώτατου Σοβιέτ που διάρκεσε 
45 λεπτά.
Σ’ αυτή τη δραματική σύνοδο, 
ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 
απομάκρυνε 6 στελέχη του 
κυβερνητικού μηχανισμού, και 
ανέλαβε ο ίδιος κάι την 
προεδρία της Σοβιετικής 
Ενωσης μετά την παραίτηση 
του Αντρέι Γκρομίκο.

Οι εχθροί
Η πορεία της «περεστρόικα» 
συνεχίζεται. Αλλά ο 
εθνικισμός, ο συντηρητισμός 
και ο σοβινισμός, 
εξακολουθούν να παραμένουν 
οι μεγάλοι εχθροί της

16 Νοεμβρίου . Στο Πακιστάν η
Μπεναζιρ Μπούτο κέρδιζα ης εκλογές. Η 
κόρη του δολοφονημένου προέδρου 
Ζουλφικάρ Αλί Μπούτο θα γίνει έτσι η 
πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός 
μουοαυίρανκπκ ζ«ν·ς-

28 Νοεμβρίου: Αύξηση της τιμής
τσυ μαύρου χρυσού στη
Βύνη λ  υπουργοί πετρελαίου.τ«ν χαρών 
μελών του ΟΠΕΚ.

2 Δεκεμβρίου: Ενοπλη στάση - η
τηροτερη ώς τώρα α η λ η  κατο της 
δημοκρατίας και πάλι στην Αργεντινή.
Η στάση καταστέλλετε, παρα την 
απροθυμία του στρατού να κινηθώ 
αστραπιαία κατά τ*»ν πραξικοπηματίων.

6 Δεκεμβρίου: ο μ.*»ιι

του. Σε

Περεστρόικα 31 Ιουλίου: Ο βασιλιάς ιης
Ιορδανίας XwkiíJv δηλώνει ότι >ι χόηκι 
του nupamiim απο τα δικαιώματα της 
στην περιοχή της Δυτικής Οχθην' (υπό 
ισριιηλινή κατοχή «ιπό το 1967).

1 7  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ :  Νεκρός ο
δικτάτορας του Πακιστάν Ζία Ουλ Χακ. 
Το στρατιωτικό αεροσκάφος που τον 
μι;τέφεμι;(ΐπό τη Λαχορη στο 
Μπαχαγαλπυύρ ι.ξτρρογη στον αέρα. Ιό 
δυστύχημα αποδόθηκε στ. σαμποττιζ. 
Νεκροί επίσης μέλη της στρατιωτικής 
ηγεσίας Ku» »> Αμερικανός ιηκνσβη,ιτής, 
όλοι επιβάτες του μοιραίου αιροσκσφους.

18 Σεπτεμβρίου • Πραξικόπημα
στη Βιρμανία. Επακολουθεί λουτρό 
αίματος με πάνω από 1.000 νεκρούς 
πολίτες. Η χούντα υπόσχεται εκλογές.

22 Σεπτεμβρίου: Ο πρόεδρος
του Λιβάνου Αμίν Τζεμαγελ αποχωρεί με 
τη λήξη της θητείας του. Αδιέξοδο στις 
προσπάθειες για την επιλογή του 
διαδόχου του. Από ης 23 Σεπτεμβρίου η 
χώρα εχει δύο κυβερνήσεις, αλλά όχι 
πρόεδρό.

5 Οκτωβρίου: Δημοψήφισμα στη
Χιλή. Ο δικτάτορας Πινοσέτ, μοναδικός 
υποψήφιος γιο την προεδρία, 
καταψηφίζεται. Δηλώνει όμως ότι 
παραμένει στην εξουσία ώς το Μάρτιο 
του 1990 που εκπνέει η θητεία του.

6 Οκτωβρίου: Στρατιωτικός νόμος
στην Αλγερία. Ο στρατός χτυπά στο 
ψαχνό διαδηλωτές, στην πΧειοψηφία τους 
νέους κάτω των 20 ετών. Ο στρατιωτικός 
νόμος αίρεται σε μ »ο εβδομάδα και ο 
πρόεδρος Τσάντλι υπόσχεται 
μεταρρυθμίσεις.

μεταρρύθμισης του 
Γκορμπατσόφ.. αντίδραση, 
εξάλλου, της στρατιωτικής 
ηγεσίας, ιδιαίτερα μετά τις νέες 
εξαγγελίες του Σοβιετικού

προέδρου για μείωση των 
συμβατικών δυνάμεων της 
χώρας, αποτελεί ένα ακόμη 
πρόβλημα. Η παραίτηση του 
αρχηγού του επιτελείου

«Περεστρόι
κα»:
Θεσμικές 
αλλαγές και 
αναμόρφω
ση του 
πολιτεύμα
τος στο
χ μ ύ  'ψ'Ο TTOU
πέρασε.

στρατάρχη Αχρομέγιεφ, 
αμέσως μετά την ομιλία του 
Γ κορμπατσόφ στον ΟΗΕ, δίνει 
και το μέτρο της σοβαρότητας 
αυτού του προβλήματος.

Η φυγή προς 
το μέΑΑον
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I

κουλιοιιρα
19 Ιανουάριου i Πεθαίνει σε
ηλικία 84 χρόνων η δημιουργό*; των 
.«Ελληνικών Χορών» Δώρα Στράτου.

31 Ιανουάριου: πεβαίνπ οι« 65
τον* ο ζωγ|κιφο·ς και χοράντης ιδιαίτερα 
γνωστός για τις κινηματογραφικές 
γ»γαντοαφίσες τον» · Γιώργο*; Βακνρτζής.

6 Φεβρουάριου: Φ εύγηοι« ?ο
της η Αθήνα Καλλιανεοη. δημιουργός 
των εκδόσεων «Κέδρος»

26 Μαρτίου: Ο διακεκριμένος
δημοσιογράφος και θεατρικός 
συγγραφέας Αλέκος λιδωρϊκης πεθαίνει 
σε ηλικία 81 χρόνων.

31 Μαρτίου : Πεθαίνει στα 46 της
η δημοσιογράφος και συνεργάτις της 
«Κ.Ε.» Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου.
1 A n p lA iO U :  Αυτοκτονεί στα 50 
του ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Λημήτρης 
Μαλαβέτας.

8 Απριλίου Πεθαίνει στα 50 της η 
γλύπτρια Χριστίνα Ζερβού.

24 Μαίου: Ο Γάλλος νομπελίστας
συγγραφέας Κλοντ Σιμόν στην Αθήνα, 
για μια ομιλία του στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο.

27 Μαίου: Εκθεση του Πήλινου
Στρατού από την Κίνα στην Εθνική 
Πινακοθήκη.
22 Ιουλίου: Πεθαίνει στα 68 του ο
τροβαδούρος της αγάπης Τώνης 
Μαρούδας.
26 Ιουλίου: Πεθαίνει στα 56 του ο 
σκηνοθέτης του ελληνικού 
κινηματογράφου Σταύρος Τορνες.

31 Ιουλίου: Φεύγει στα 77 της η
θρυλική πρωταγωνίστρια της οπερέτας 
και του μουσικού θεάτρου Ζωζώ 
Ντολμάς.

2 Σεπτεμβρίου: Συμ*»«,
«Πολιτιστικό Μέτωπο εναντίον του 
Απαρτχάιντ» στο Ευγενίδειο Ιδρυμα.

9 Σεπτεμβρίου: t«
κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας 
απονέμονται στο Θόδωρο Αγγελο* ούλο 
το Αργυρό Λιοντάρι κι άλλα έξι 
μικρότερα βραβεία για την ταινία του 
«Τοπίο στην ομίχλη».

15 Σεπτεμβρίου: η
«Ελευθεροτυπία» οργανώνει ένα 
κινηματογραφικό μηνιαίο πανόραμα με 
αφιερώματα στο ευρωπαϊκό, σοβιετικό, 
αγγλικό κι ελληνικό σινεμά.

26 Σεπτεμβρίου: Διεθνής
Συνάντηση Κινηματογράφου και 
Τηλεορασης στους Δελφούς με τη 
συμμετοχή πολλών προσωπικοτήτων
1 Οκτωβρίου: Μαραθώνια
συναυλία κατά του έιτζ στο 
Καλλιμάρμαρο με τους Τζέρι Λι Λούις. 
Μπάνι Ταιλερ, Τζόαν Τζετ, Μπλακ 
Ουχούρου, Ραν Ντι Εμ Σι.

3 Οκτωβρίου: Εντυπωσιακή
οκτάωρη συναυλία της Διεθνούς 
Αμνηστίας στο Ολυμπιακά Στάδιο

15 Οκτωβρίου: Πεθαίνει στα 73
της η ιδρύτρια του «Ελληνικού 
Χοροδράματος» Ραλλού Μάνου.

23 Οκτωβρίου: π·*...« στα 90
του ο ιστορικός και συγγραφέας 
Λημητρης

29 Νοεμβρίου: Ατυπο m/vefipaú
των υπουργών Πολιτισμού Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο Ζάππειο Μέγαρο.

2 Δεκεμβρίου: Πεθαίνει στα 12
ταυ ο σημαντικός σκηνογράφος και Cm 52 
χρόνια συνεργάτης του Ρινικοί» θεάτρου 
Κλεόβουλος Κλωνης.

3 Δεκεμβρίου: π«·»«. <«·«]
του ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής και 
σν'Φέτης Πόνος Γ«ιβσλάτ

ΟΜ ΙΚ Η Σ Θ€θ6ωράκης 
ήταν φέτος έντονα 
παρών και στο πολι

τικό και erro πολιτιστικό 
προσκήνιο.
Οι πρωτοβουλίες του και οι 
δηλώσεις του για ειρήνη και 
αλληλεγγύη ανάμεσα στον 
ελληνικό και τούρκικο λαό με 
την ιδιότητα του προέδρου 
της Επιτροπής 
Ελληνοτουρκικής Φιλίας, 
δημιούργησαν πολλές 
αντιδράσεις εναντίον του. 
Επίσης το «φλερτ» του με το 
ΠΑΣΟΚ και η 
φημολογούμενη αλλά 
απραγματοποίητη τελικά 
συμμετοχή του στον 
τελευταίο ανασχηματισμό της 
κυβέρνησης.
Από την άλλη μεριά, 
σημαντική στιγμή για τα 
πολιτιστικά μας πράγματα και 
για τον ίδιο, η εμφάνισή του 
για πρώτη φορά στο Ηρώδειο 
(δεν του είχαν επιτρέψει 
πολλές φορές στο παρελθόν 
να δώσει εκεί συναυλίες) 
όπου παρουσίασε το «Αξιόν

* ΤΡΕΙΣ μεγάλες απώλειες σημάδεψαν την ελληνυτη λογοτεχνία.
29 Αυγούοτου βρίσκεται δολοφονημένος οτο σπίτι τον στον 

Κ ολωνό, ο δίχρονος συγγραφέας του · Τρίτου στεφανιού» 
Αάστος Ταχτσής. Ενα έγκλημα που τηρημένα ανεξιχνίαστο. Στις

. . . .  .ft γ*αγιο των ελληνικών γραμμάτων, η Ελλη Αλε- 
*ε6αίνεχ σε ηλικία 94 χρόνων. Στις 34 Οκτωβρίου 

μετά από δύο ανεπιτυχείς εγχειρήσεις, σε ηλικία 66 χρ 
εοιητής Τάσος Λεφα&της.

Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη με 
το Γιώργο Νταλάρα 
(ερμηνευτή) τον Αντρέα 
Κουλουμπή (ψάλτη) το 
Νικήτα Τσακίρογλου 
(αναγνώστη) και πολυμελή 
ορχήστρα, δυο βραδιές το 
Σεπτέμβριο.

«Οι δρόμοι»
Παρών όμως και σαν 
συγγραφέας - φέτος έβγαλε 
τον τέταρτο τόμο της 
αυτοβιογραφίας του «Οι 
δρόμοι του Αρχάγγελου» κι 
έπεται συνέχεια - και μάλιστα 
βραβευμένος, αφού του 
απονεμήθηκε το Α' κρατικό 
βραβείο Μυθιστορηματικής 
Βιογραφίας γι ’ αυτό το έργο 
του.
Αξιος εστί λοιπόν ο Μίκης 
και να ’ναι ακμαίος και 
δημιουργικός να αναταράσσει 
τα «λιμνάζοντα ύδατα».

Αξιος εστί 
ο Μίκης

Η λαμπερή

ΕΠΤΑ χρόνια λάμφης κι 
όχι «φαγούρας» Υ101 τΠ 
Μελίνα Μερκούρη, που 

προσπαθεί - κόντρα στις αντι
πολιτευτικές επιθέσεις και στη 
συμπολιτευτική αδιαφορία - για 
κάτι καλύτερο στον πολιτισμό, 
κατέχοντας πάντα το ρεκόρ 
σταθερότητας και παραμονής 
στη θέση αυτή, σε μια κυβέρνη

της σαν τα πουκάμισα.
Και φέτος, λοιπόν, δράστη 

ρια κι αεικίνητη όπως πάντα, εί
χε έντονη παρουσία είτε στο εξ
ωτερικό (στην Ουάσιγκτον 
στην αρχαιολογική έκθεση της 
πρώιμης ελληνικής τέχνης 
10ου - 5ου π. X. αι., στο Βερο
λίνο, σαν τιμώμενο πρόσωπο 
στην πολιτιστική πρωτεύουσα) 
είτε στη χώρα μας (στο διεθνές 
συμπόσιο ενάντια στο απαρ
τχάιντ, στο συνέδριο υπουργών 
Πολιτισμού της ΕΟΚ (χωρίς να 
ξεχνάει όπου βρεθεί τον αγώνα 
της για την επιστροφή των μαρ
μάρων του Παρθενώνα στο 
μουσείο της Ακρόπολης

0... πειρασμός

Ο ΝΙΚΟΙ Καζαντζάκης
διά κινηματογραφικής 
χειρός Μάρτιν Σκορσέζε 

για δύο και πλέον μήνες βρέθη
κε στο προσκήνιο με τον «Τε
λευταίο Πειρασμό» του, που έ
βαλε σε... πειρασμό, τους πα- 
Ααιομερολογίτες που τον «αφό
ρισαν». την Ιερά Σύνοδο τοιν 
Μητροπολιτών που ζήτησε από 
τη κυβέρνηση ν απαγορευτεί η 
προβολή της ταινίας (το σχετι
κό έγγραφο είχε αποκαλύι/ει η 
«Ε») ένα φανατικό κοινό 
πιστών που τα έκανε λϊμπα σ* 
ορισμένους κινηματογράφους 
της Αθήνας. Τελικά, αφού η 
ταινία παίχτηκε για ένα μήνα με 
ρεκόρ προσέλευσης θεατών εξ- 
αιτίας της αναπάντεχης διαφή
μισης. η -κάθαρση» επετεύχθη 
με την προσωρινή απαγόρευση 
που πέτυχαν με δικαστικά μέσα 
ορισμένοι θρησκευόμενοι, στην 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Η αγωνίστρια

ΗΛιζ Τέιλορ «έκλενε» τη 
παράσταση στη ©ετινή α
πονομή των βραβείων Ω

νάση, παίρνοντας από το πρω
θυπουργό Ανδρέο Παπανδρέου 
το βραβείο της για τον αγώνα 
ενημέρωσης και βοήθειας που 
προσφέρει, ενάντια στη μάστιγα

περή και γοητευτική, η διάσημη 
σταρ, «συλ^-έκτρια» συζύγων 
και διαμαντιών. ήρθε στην Αθή
να με το ιδιωτικό τζετ ενός σί- 
λ.ηι> της. δηλώνοντας «τη».· δη
μοσιογράφους πως το σημαντι
κότερο πράγμα γι' αυτήν είναι 
«Να ενδιαοέρεσαι για τον άλλο, 
ν’ αγαπάς τους ανθρώπους».

Ο τέλειος

Ο  ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ με δύο 
όσκαρ για τους -Νο
νούς» του Φράνσις 

Φορντ Κόπολα, βρέθηκε την τε 
λευταία μέρα του Σεπτεμβρίου 
στην Ακρόπολη να κινηματο- 
γραοεί μια ορχήστρα, που έπαι
ζε εκεί με τη δύση τον ηλίου. 
για τις ανάγκες της νέας του 
ταινίας *Η ζωή χωρίς τη Ζα·η».
Δύο πΑάνα που χρειάστηκαν 12 
λήνεις και δύο ώρες περίπου 
γνα να μείνει ικανοποιημένος ο 
περρεζζονίστας σκηνοθέτης. 
Πρωταγωνιστεί ο ΤζιανκαρλΟ 
Τζιανίνι. ο πατέρας τον Κόπο
λα Καρμίνε. η αδελφή του Τά- 
λια ΣαΓμ και η μιτρη Χέβερ 
Μακ Κομ.

Κι αν τα μέλη της ορχή
στρας, που ήταν από τη Λυρική 
Σκηνή δυσανασχέτησαν για την 
καθυστέρηση τσο γυρίσ^Τίν 
οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι 
πήραν μια σύντομη, αλλά χορ
ταστική γεύση του επχ;γελμα- 
τισμού και της τέχνης του δη
μιουργού του «Απσκάλυνη 
τώρα».
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ν τ ε τ α ρ » ο ακριβός «άγιος»

Μ 0 Π Ο 0

16 Μαρτίου: to*»*»· ,
Λαριοα για νους 4 βαθμούς κου ijooc η

?αο6ο τους λάγ« ντοαφρώρατος του 
«γΚΟφ,

2 1  Μ α ρ τ ί ο υ :  O ufM M fTf ;
TU *νμ Ι ,Μ η

5 Απριλίου: ο λ* «  XpWplVITOI
στην τκλικη φάση o·»» k m AUou 
if m i& w m m *  p*¿**rr και καιβκτά την 
crr«pn| Νοπ|.

1 3  Α π ρ ίλ ίΟ υ .*  Ta — fc· κοιζιι.,,
καλύτερα. Η εθνική EXaihtv συντριβή 
5-0 την Ολλανδία και tp oR p im · otov

14 Απριλίου: το tu*««*
μκόσκττ evoiyai τις κυλάς του κα μ καινοί 
α*ά ένας (όνος γ *  καθ* ομάδα
1 5 M d f o u :  Για πρώτη οορό στην 

ποδοσφαίρου μια 
iptoe, βγτπνη

Ο Ανστολικσγιρμανος 
Τίμιηιβν κάνη στην Αθήνα 
χόρ (2J.06). Για κριοτη 

στην ιστορία σκάη το φφαγμα την

1 1 1 ο υ λ ί ο υ :  Στο κροολυμχιακό της 
Ολλανθία^ η κρηταΟλήτρια Ευρώπης
εθνική μποοκετ οχ οκληπ αι οκό την 
Ολυμπιάδα, αλλά κζρδίζα πάλι τις

Ο Λόγιος Ντεταρ« του
ενάμισι Αισακατομμυριου xorogfiavn 
στον Π ηραία. Τον προσκυνούν M.9GG 
paUfiM» η  ·  H e«PX°C m y Παρ α · .
1 0  A u γ ο ύ σ τ ο υ :  Ο Ι*χρ·*ος
μπαοκηφπολίστος Ναοος Γαλακηρος 
μηογράφηβι ααά τον Amirtm  στην Α ΕΚ 
αντί Ι Ο  ΐ Μ τ η ρ ρ ρ  Βφαχρώ*.

28 Αυγυύαηυ: η« « ,
ΕφΟ«ν ρ η ο α ι  κοΐΜ·υ^τη^τ·τορτη

1 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ :
δαν δα ώ »  οτη Σοούλ « ά  το παράθυρο. 
Μ— νουν άρια που Ια τηρηθούν.

1 β  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ :  ΐο α ία ς τ ο ν
Ελλάνην δηλάνμ πάλι ο Γλίξμπσοργχ 
στα ΑΟΕ. Νιαολάαυ και Φιλαρκτος 
o*Xñc Ζπααααταπίνσυν.
2 3  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ :  ο.
Μ πομ πής Χολϋης κστακτα στην 
ΟλυρηοΜ της Ι η ύ λ  το χάλκινο 
μετάλλιο.

5 Οκτωβρίου: λ ε κ  . «
ΓϊΑΟΚ ς τ ίπ ίά α ν τ -  στην Ευρώπη. Ο 
Παναθηναϊκός θα βγ« ϊξα ένα γύρο μετά.
4 Νοεμβρίου: ο π^ας
Κοοκοτός Ιρα κ ιώ α  στο ((ναριχο  κι 
οφήνρ  «ορφανά» τον Ολυμπιακό δυο 
ρήρβς πριν το ν^ρρπυ
22 Νοεμβρίου: Ο επίτροπος τη̂
Τράπεζας Κρήτης Σκ. Παποδάτος
πποαπί ίια ιτ αθλητικούς παράγοντες παο 
τα «ήραν από τον Χοοκϋτο.
25 Νοεμβρίου: κ, «ώς

. .  ώ  ΟΙ^ι«· · τ·ύ. ο Λργι»ι». 
Γαλιαπαλικ. οδατη ιαι στπ αυλακη.

Ο  ΧολΙδης με το δάφνινο στεφάνι 
στην επιστροφή του.

Μας έντυσε 
ο Μπάμπης

ΓΙΑ πρώτη φορά στην ι
στορία του ελληνικού 
ποδοσφαίρου μια ομά

δα της €παρχίας στέφεται 
πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η 
Λάρισα άρχισ€ την ανοδική 
πορ€ία της πριν λίγα χρόνια 
κατακτώντας το κύπελλο, 
δεύτερη θέση στο πρωτά
θλημα και πραγματοποιών
τας εντυπωσιακές εμφανί
σεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

Φέτος η Α.Ε.Λ. κατάφερε να 
υποσκελίσει το τέως ΠΟΚ και 
τους ισχυρούς της Θεσσαλονί
κης τερματίζοντας πρώτη στο 
πρωτάθλημα.

Μια βδομάδα όμως πριν 
δώσει το τελευταίο της παιχνίδι 
κι αφού ήδη είχε κατακτήσει 
τον τίτλο, η Λάρισα απέλυσε α
πό τη θέση του προπονητή το 
Γιάτσεκ Γκμογ χαρακτηρίζον
τας το «προδότη».

Ηταν όμως ένα πρόβλημα 
που δεν απασχόλησε πολύ τους 
οπαδούς της, γιατί σε λίγο τε
λείωσε η αγωνιστική σεζόν. 
Ενα άλλο ζήτημα τους είχε α
ναστατώσει λίγους μήνες πριν.

Ο Τσίγκοφ
Ο Βούλγαρος ποδοσφαιρι

στής της ομάδας Τσίγκοφ πιά-

Οι φίλαθλοι της Λάρισας πανηγύρισαν την κατάχτηση του πρωί.  βλήματος, όπως και οι πρω
τευουσιάνοι.

στηκε ντοπαρισμένος κι από Ακολούθησαν πρωτοφανείς σμού να αναγκαστεί να αλλάξει 
την ομάδα αναιρέθηκαν τεσσε- κινητοποιήσεις των Λαρισαίων, το νόμο και να ξαναπάρει η
ρις βαθμοί. έτσι που ο υφυπουργός Αθλητι- Α.Ε.Λ. τους βαθμούς της.

ΓΙΑ δεύτερη συνεχόμενη Ολυμ
πιάδα ο Μπάμπης Χσλίδης έβαλε τη 
χώρα μας στον πίνακα των μεταλ
λίων.

Ο  Λόγιος Χτέτορ. με το Γιώργο Κοσχωτύ στην πρώτη δημόσια συνέντευξη, όταν όλοι παραλη
ρούσαν...

Η ΕΛΛΑΔΑ χστέρρίφ« φέτος ένα παγκόσμιο 
ρεκόρ. Στο πρωτάθλημα της ανήκει ο πιο 
ακριβοπληρωμένος παίκτης της παγκόσμιας 
ποδοσφαιρικής ιστορίας.
Ο Μαραντόνα κι ο Γκούλιτ στοίχισαν στη Νάττολι 
και στη Μιλάν σαφώο λιγότερα χρήματα από αυτά 
που δόθηκαν για να έλθει ο Ντάταρ» στον ΟλυμκΜκό. 
Ενάμισι δισεκατομμύριο δραχμές έδωσε ο Γιώργος 
Κοσκαηάς προκαμένου να φέρει τ°ν Ντέταρι στον 
Ολυμπιακό και να αποκτήσει λαϊκό έρεισμα.
Ο Λόγιος Ντέταρι αποκαλέστηκε Αγιος Ντέταρι από 
μερικούς θερμόαιμους «κόκκινους», που ακόμα και 
σήμερα μπορούν να φωνάζουν «κάτω τα χέρια από

τον Κ,οσκωτά» και να κάνουν γυαλιά καροιά ένα 
ολυμπιακό στάδιο.
Τριάντα χιλιάδες κόσμος υποδέχτηκε τον Ντέταρι έξη 
από το Δημαρχείο Πειραιά. Ο ίδιος ο δήμαρχος ήταν 
στην υποοοχή. Ολα αυτά εν μέσω καύσωνα, νέφους 
και πολλών οςυμένων κοινωνικών προβλημάτων.

Το σκάνδαλο
Στο λίγο διάστημα, τέλος, που ο Ντέταρι μένει στη 
χώρα μας, το όνομά του συνδέθηκε με το σκάνδαλο 
δωροδοκιών που συγκλονίζει το ουγγρικό 
ποδόσφαιρο.

Ηταν ο μόνος ολυμπιακός τίτλος που 
πήραμε στη Σεούλ, όπου ο αθλητισμός 
μας εμοανίστηκε και πάλι γυμνός.

Νίκησε, αλλά η κέρδισε;
«Νίκησα για να μην αυτοκτονήσω» 

θα πει. Αγωνίστηκε με ένα πόδι (ήταν 
τραυματισμένος) αλλά με νυχή. Με τα 
χίλια ζό|>ια ο μοναδικός μας ολυμ πιόνι- 
κης κέρδισε το δικαίωμα του σημαιοφό
ρου. Εδωσε μάχη για να του την αοα·.,θέ
σει ο ιστιοπλόος Μχουντούμης, ,;οο όχι 
μόνο απέτυχε αγωνιστικά, αλλά και δεν 
κατόρθωσε να σταθεί με αξιοπρέπεια, δη
μιουργώντας συνεχεία προβλήματα.

«Η σημαία ανήκα στους χαρώνα- 
κτ*ς» φώναζαν οι παλαιστές.

Τα «ζήτω»
Ο Χολίδης μαζί με το μετάλλιο κέρδι

σε και κάποια εφήμερα «ζήτω». Τη διά
σταση δίνει η περίφημη πια φράση του 
Γαλακτόπουλου: «Αν ο Γαλσκτιρός των 
2 μέτρων πήρε ¡60 εκατομμύρια, δεν δι
καιούται ο Χολιδάκος να χάρο κι αυτός 
κάτιρ*

Πρώτη η Λάρισα 
μετ' εμποδίων
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