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Με πολλά «συν» και με οριομένα σοβαρά 
«μεΐον», το ΠΑΣΟΚ. δρασκελάει το κατώφλι τοο 
καινούργιο» χρόνο». Παρά τα αναμφισβήτητα 
και σημαντικά βήματα που έκανε για τον εκδημο
κρατισμό της χώρας και την ανανέωση της δημό- 
οιας ζωής, η κυβέρνηση καλείται να «δώσει εξε
τάσεις» — και μάλιστα στο κοντινό μέλλον — σε 
μια σειρά σημαντικών όσο και δυσεπίλυτων προ
βλημάτων που είναι ικανά να ανακόψουν την

Η πορεία προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 
5  Προβλήματα πόυ εντοπίζονται κυρίως στον οι- 
Ξ  κονομικό τομέα, αλλά που οι σύνέπέιές τους θα 
5  επηρεάσουν σε βάθος το κοινωνικό «γίγνεσθαι». 
5  Ετσι, όσο κι αν ορισμένοι κυβερνητικοί κύκλοι 
£  αισιοδοξούν για πιθανή ανάκαμψη της οίκο
ι  νομίας που θα γίνει αισθητή στα μέσα της άνοι- 
Ξ ξης, το φάσμα της αύξησης της ανεργίας προβάλ- 
=  λει απειλητικότερο παρά ποτέ και προβληματίζει

= σοβαρά την κυβέρνηση.
5! Ο ελεύθερος επαναπατρισμός των πολιτικών
S προσφύγων, η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστα

σης και μια σειρά άλλων μέτρων που πήρε, επέ
S δρασαν σημαντικά στο πολιτικό πρόσωπο της
Ζ χώρας που αναμφίβολος άρχισε ν’ αλλάζει μετά Ζ
Ζ από πολλά χρόνια δεξιάς διακυβέρνησης. Τα μέ
Ξ τρα αυτά, όσο και η μαχητική και ανεξάρτητη

εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνη-

ση, συνέτειναν στη διαμόρφωση ενός «κλίματος 
εμπιστοσύνης» εκ μέρους της δημοκρατικής κοι
νής γνώμης. Και ενώ η Ν.Δ. — φαγωμένη εσωτε
ρικά και δίχως σαφή ιδεολογικοπολιτικό χαρα
κτήρα — φαίνεται ανίκανη ν’ ασκήσει στοι
χειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση, η παραδοσιακή 
Αριστερά αποφεύγει μια κατά μέτωπο σύγκρουση 
και περιορίζεται σε μια «εποικοδομητική κριτι
κή» του κυβερνητικού έργου.

Οριστική 
εκκαθάριση 
40 χρόνων 
ανωμαλίας

Παραμονή Χριστουγέννων ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 
την κυβερνητική απόφαση για τον ελβύθαρο επαναπατρισμό 
των πολιτικών προσφύγων. Ηταν η τ&λβυτσια μέσα στο 
1982 κυββρνητική πράξη εκκαθάρισης του ανώμαλου μ* 
ταεμφυλιοπολεμικό καθεστώτος, η  οποία αποτελεί προϋπό
θεση για το  δημοκρατικό εκσυγχρονισμό και την ανανέωση 
της δημόσιας ζωής»

Σειρά κυβερνητικών πράξεων 
-ακόμα και ορισμένων που η 
οκοπιμάτητά τους αμφισβητήθιγ 
«  έντονο— ¿κάνουν άτι στο 
ϊΡόνο π »  ntpaot άρχισε να ολ 
λάζ» το «ολχτικό πρόσωπο της 
ΧΦρας toupa  από πολλά χρόνια 
» •ίώ ς  διακυβέρνησης. Και αυτό 
απόαλέι, χωρίς αμφιβολία, μεγά- 
λο κέρδος γχα τον τόπο, 
Ανάμεσα - ο' αυτές τις κϋβέρνήτι- 
κές κράξτε ξ ι*  »̂ Μψουν:
# Η  αναγνώριση της Εθνικής 

Αντίστασης και ο πρώτος 
επίσημος κοινός εορτασμός 
της στο Γοργοπόταμο.

•  Η κατάργηση too  σταυρού 
προτίμησης στην εκλογή 
τον βουλευτών και η  καθιέ
ρωση της κομματικής λί
στας Μέτρο «ου συνοδεύει
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πατά κανόνα τις μεγάλες 
πολιτικές μεταβολές.

© Η αναμόρφωση τοο θζσμού
των νομαρχιακών συμβου
λίων και η  ενίσχυση του 
ρόλου της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης.

•  Η ψήφιση νέου συνδικαλι 
σηκού νόμου και νέου νό
μου-πλαισίου για την Α- 
νωχάτη Εκπαίδευση.

•  Οι αλλαγές στο Οικο
γενειακό Δίκαιο και η εξί
σωση της γυναίκας με τον 
άνδρα.

•  Η πολιτικοποίηση της ΥΕ- 
ΝΕΔ κ α .

Η αντιπολίτευση

Ü
»

Αυτά τα μέτρα υπήρξαν ένα οπό 
τα κυρτότερα πεδία ανηπαραθέ 

' σκον οιο χρόνο που πέρασε. Αλ
λα ήταν το οικονομικό, η tfyon 

: ρική πολιτική, οι εκλογές οτους 
δήμους μη ης κοινότητες, στα 
συνδικάτα και τού< συνεταιρι- 
«μοός. Γ  αυτό το χρόνο η Δεξιά 
«παναβεβαίωσε τον οπισθοδρομι 
*6 της προσανατολισμό.

Αρνήθηκχ με πείσμα προοόευ 
τικά μέτρο, χωρίς τπ οποία ο· 
ποια&ήποη προσπάθεια προσαρ 
μογής ότις ευρωπάίκές συνθήκες 
mvUnauit προβληματική. Αλλά

και η κομμουνιστική Αριστερά 
τα αντιμετώπισε με υπεροψία, 
«θα μπορούσε να το έχει πάρει 
και μια δεξιά κυβέρνηση* είχε 
πά  στους ξένους ανταποκριτές ο 
κ. Χ.Φλωράκης, παραγνώριζαν 
τας και η ς παθιασμένες αντιδρά 
σεις της Δεξιάς, και ίο  γεγονός 
ότι με τις θεσμικές μεταβολές του 
περασμένου χρόνου είχαμε ήδη 
μια σοβαρή αλλοίωση του πολ» 
τικοά σκηνικού nr. βάρος τ ης Λε 
ξιάς που για πρώτη φορά έχασε 
την πλέΐονηοία στην Τοπική Αυ 
τοδιοίκηση, στο συνδικαλιστικό 
και το συνεταιριστικό κίνημά,

Οι δημοτικές εκλογές
Η νέο αυτή ήττα της Δεξιάς απο
τελώ σημαντική πολιτική εξέλιξη 
<πο 1982, παρά το γεγονός όη 
Αδικά σης δημοτικές εκλογές, υ
πήρξε μια αξιοΛρόοεχίη επανα- 
«σσπείραιση της λαϊκής της βά- 

, άης σης μπάλες πόλεις. Είσης, 
ένα τμήμο οπαδών της παραδο- 
•ακής Αριστερός, που είχε ψηρί- 
ον. το ΠΑΣΟΚ σης βουλευτικές 
εκλογές του 1981. προιίμησε υ- 
χσψηψών; δημάρχους ίου ΚΚΕ, 
με άποτέλεαμο η δύναμη του κυ- 
ρέρνητικού κόμματος να εμψανι- 
άΜ μειωμένη κατά 1096 περίπου 

, άτα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πολλές ερμηνείες δόθηκαν στη 
’ της 17ης Οκτωβρίου

Η ΔΕΧΙΛ έφθακτκ να θριαμ
βολόγησε γιε» τη «ραγδαία 
φθορά» του Π Λ ΙΟ Κ , το 
Κ ΚΕ νο υηοδώξβ τη «μο
ναδική (ναλλεοτηχή Χύση» 
της συνεργασίας μαζί του.

ΤΟ Κ ΚΕ «οωτ^ «ου κστέβη- 
κ* σε ενιαίους συνδιοσμούς 
με το ΠΑΣΟΚ σε όλη την 
επικράτεια, να κηρύξει την 
ανάγκη «αλλαγής μέσα 
στην Αλλαγή» «Α.«.

ΤΟ ΙΔΙΟ το κυβερνητικό 
κόμμα αναγνώρισε ό η  0 - 
πήρξΐ κάποιο «ολιτεκό «μή
νυμα» οπό τη λελετή αυτή ε
τυμηγορία (συνέντευξη Γκν- 
νημοτό στην «Ε»),

Παθητικότητα
τιςκυβκρ· 

,  _ . . nop ακολούθη- 
τις δημοτικές εκλογές, μπο-

η κυβέρνηση στο 
υποτίμηοε την 

1Ρ* οικονομικών προ- 
σ κ  χώρας και μόλις 
μ  «ου καλοκαιριού α- 
νο τα αννμντωηϊΟΒΐ, 

όμως, η λάΤκή συμηαράστα- 
* ■* έτεινε να

. ί  ένοχή, 
υιοθέτηση μέ*

------ ------ .«ΐΚ «ης οικο·
τον βρασμένο Δεκέμβριο 
I αντιμετωπίσει τώρα ένο 
àùommo too  περιορίζει 

κυβιρνη·

ότι τα fCiífdUfltucáft 
HWHWfBievi ο  «mo

ot*  σχέσεις ΠΑ

ΣΟΚ-κυβερνητικού μηχανι
σμού, επέδρασαν ώινητικά στη 
λειτουργία της δημόσιας διοίκη 
σης και αποκάλυψαν ένα πνεύμα 
κομματικής κηδεμόνευσης της 
δημόσιας ζωής, «ου δεν είναι α
νεκτή από το δημοκρατικό κόσμο

Τα β?ο αυτά προβλήματα μαζί με 
τα ανοιχτά θέμα της εξωτερικής 
πολιτικής κουβαλάει οτους 
ώμους της η κυβέρνηση στο νέο

rvo «ου μπήκαμε.
«αναδόμηση» τον Καλοκαι

ριού άνοιξε ένα δρόμο για τη λύ
ση τους. Αλλά φάνηκε όη βεν tu 
ριέλαβε ορισμένους κρίσιμους 
τομείς οπό την επάνδρωση των 
οποίον θα εξαρτηθτί σε μεγάλο 
βαθμό η αποήλεσματικάτηια του 
κυβερνητικού έργου «οι η  ικανό
τητα συνεννόησης της κυβέονη 
σης μι ης δημοκρατικές πολιτι
κές και κοινωνικές δυνάμεις.

--------Ι»!!ΒΠΜΙΕΙ--------------------------------------------------------------------------------------------

Τα κρίσιμα «συν» και «πλην»
Κρίσιμα προβλήματα θα οντιμετωτιίση η ελ
ληνική κοινωνία το χρόνο που αρχίζει, προ
βλήματα που ίσως όνοι τα  μεγαλύτερα των 
δύο τελευταίων δεκαετιών. Δεν πρόκειται 
βέβαια για κκφυλισηκά προβλήματα της 
κοινωνίας μας τα οποία σε άλλη περίπτωση 
θα επιχειρούσε να εκμεταλλευτεί — όπως συ
νήθως συμβαίνει ανά τον κόσμο -  κάποια 
αντιδραστική ομάδα για να εγκαθίδρυση μια 
«νέα τάξη» πραγμάτων.
Πρόκειται όμως για προβλήματα των ο
ποίων μια ενδεχόμενη σοβαρή όζυνση μπο
ρεί να σημάνη οπισθοδρόμηση της Αλλαγής 
στην πορεία για το σοσιαλιστικό μετασχη
ματισμό κπι ίσιος δρομολόγηση κάποιων α
πευκταίων για προοδευτικές δυνάμεις του 
τόπου πολιτικών εξελίξεων.
Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως 
στον ευρύτερο οικονομικό 
χώρο και σχετίζονται με τους λεπτούς χειρι
σμούς που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση για 
να δοθούν στον ελληνικό λαό απτά τα 
πρώτα σημεία της ανάκαμψης.
Η κυβέρνηση αρχίζει να διανύει τον καινού
ριο χρόνο στον οικονομικό τομέα' με ένα με
γάλο «συν», μια «συναλλαγματική» λήζεως 
στο τέλος του χρόνου και ένα σημαντικό 
«πλην», που πρέπα τουλάχιστον να ουδετε 
ρ© ποιηθεί σ η ς  παρυφές του 1984.
Το »συν» είναι η  αποδοχή από τους Ελλη
νες μιας οπωσδήποτε «σκληρής* για τους 
εργαζόμενους — έστω και αν στο τέλος του 
χρόνου αναβληθεί — εισοδηματικής πολιτι
κής. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράδοξο, 
αλλά είναι η πρώτη φορά που <χ Ελληνες 
εργαζόμενοι δέχονται συνειδητά μια διαρ
ρύθμιση του εισοδήματός τους η οποίο επι- 

χτ<η απ' την κυβέρνηση — χωρίς ανη- 
«ις και κινητοποιήσεις. Και είναι επίσης 

γεγονός ότι οι προοδευτικοί πολιτικοί σχη
ματισμοί δεν κάλεσαν τους οπαδούς τους σε 
κινητοποιήσεις, όπως συνέβαινε επί Ν. Δη
μοκρατίας, πεισμένοι προφανώς για την α
ναγκαιότητα αυτής της πολίτικης ως μόνης 
διεξόδου από την οικονομική κρίση. Πολιτι
κοί παρατηρητές διατυπώνουν σχετικά την 
εκτίμηση ότι μεταξύ των δυνάμεων της πα-
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ραδοσιακής αριστερός από τη μια και του 
πρωθυπουργού και του υπουργού Εθν. Ο ι
κονομίας από την άλλη υπήρξαν συνενοή- 
σης που έφτασαν σε συμφωνία αποδοχής 
της εισοδηματικής πολιτικής, εκτίμηση που 
τη βάση της δεν αρνούνται αρμοδιότατοι κυ
βερνητικοί παράγοντες. Κυβερνητικές πηγές 
εκτιμούν παράλλΐ|λα ότι η εισοδηματική πο
λιτική θα «περάσει» οπωσδήποτε στον εργο
στασιακό χώρο, είναι όμως 
πιθανό να υπάρξουν σημεία «τριβής» στο 
δημόσιο τομέα, κυρίως σε 
κρατικές επιχειρήσεις. Την εκτίμηση αυτή 

ιίν στο γεγονός ότι μετά την εξαγγι- 
της εισοδηματικής πολιτικής, το ΠΑ

ΣΟΚ προχώρησε σε πλατιά δημοκρατική ε
νημέρωση των συνδικαλιστικών οτελεχών 
του για την ανάγκη στήριξης της πολιτικής 
αυτής και μετά από συζήτηση υπήρξε θετική 
ομοφωνία.

Βασίζου1 
Αία της

Η ανεργία
Οι ρεαλιστικές αυτές εκτιμήσεις για την πο
ρεία της εισοδηματικής πολιτικής συνυφαί
νονταν απαραίτητα με την «συναλλαγματική 
της ανάκαμψης», όπως πολύ προαφυώς πα
ρατηρώ οικονομικός υφυπουργός. Το ΠΑ
ΣΟΚ δηλ. υπογράφω απέναντι του λαού 
«συναλλαγματική» ότι θα υπάρξει ανάκαμ
ψη της οικονομίας. Η ανάκαμψη αυτή, όπως 
επισημαίνει ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, 
πρέπει να γίνει αισθητή στο λαό τον Απρί
λιο, οπότε με τα μέτρα που παίρνονται πρέ
πει να υπάρξει θεπκή εξέλιξη στη βιομηχα 
νίκη παραγωγή, νμ ηθασσευτεί ο πληθωρι
σμός, να υπάρξει αύξηση των εξαγωγών. 
«Και δεν μπορείς», επισημαίνει το ίδιο στέ
λεχος, να ζητάς από το λαό να δεχτεί την 
εισοδηματική σου πολιτική και από την άλ
λη να τον φορτώνεις, παραμονής Πάσχα, με 
αύξηση τιμολογίων των υπηρεσιών που πα-

ρεχουν οι οργανισμοί Κοινωνικής ίίφε- 
. λείας».
Η δήλωση αυτή προς το γράφοντα δεν μπο
ρεί παρά να ερμηνευτεί οαν κυβερνητική κα
τεύθυνση να μην αυξηθούν — ή να αυξηθούν 
ελάχιστα — τα τιμολόγια της ΔΕΗ, του 
OTE, της Εταιρείας Υδσνων, ακόμη και των 
εισιτηρίων, παρά τα αντιθέτως θρυλουμένα. 
Και επί πλέον, είναι δυνοτό να σημαίνει και 
ετεροχρονισμό -  ο όρος μπήκε πια στο λεξι
λόγιό μας — των αυξήοεων στα καύσιμα, 
που προ βλέπονται στον Προϋπολογισμό 
του 1983.

Τα «πλην» που έχη στο παθητικό της η Κυ
βέρνηση είναι το πρόβλημα της ανεργίας, το 
σημανηκώτερο πρόβλημά του 1983. Το 
1982 οι άνεργοι έφτασαν τους 187.000 και 
υπολογίζεται ότι μέσα στο 1983 άλλοι 
150X300 απ’ αυτούς θα απορροφηθούν από 
την οικονομία ανηκαθισηόντας συνταξιού
χους. Αντικειμενικός λοιπόν σκοπός της 
Κυβέρνησης είναι να βρει νέες θέσεις για 
τουλάχιστον 80.000 εργαζομένους, και πα
ράλληλα να μειώσει τον ιιριθμό των ανέρ
γων του 1982. Πρόκειται για το οξύτερο 
ίσως κοινωνικό προβλημο της χώρας στη 
σημερινή συγκαιρία, όπου η κυβέρνηση κα
λείται στην κυριολεξία να δώσει εξετάσεις. 
«Πρέπει οι εργαζόμενοι», και τόνισε μ» έμ
φαση ανώτατος κυβερνητικός παράγων, 
«γυρίζοντας από ης ύιακο:τές τον  καλοκαι
ριού, να βρουν τον άνεργο γιο τους νο εργά
ζεται ή τουλάχιστο να δουν να εργάζεται το 
παιδί του γείτονα. Διαφορετικά ίσως υπάρ
ξουν απρόβλεπτες εξελίξεις και πολιτικές 
διεργασίες».
Μαγικές συνταγές κοτοπολήιησης της ανερ
γίας δεν υπάρχουν. Βασικό·; μοχλός για την 
άμβληση του κροβλήματοι; είναι πια, μετά 
την αυξημένη ή αθέλητη αδυναμία των ι
διωτών, οι κρατικές επενδύσεις, που ήδη ε
ξαγγέλθηκαν. Εμφανίζοντας όμως, προβλή
ματα ενεργοποίησης των επενδυτικών προ
γραμμάτων των υπό κρατικό έλεγχο Τρα
πεζών, εκφράζονται επιφυλάξεις για την δυ
νατότητα γρήγορης απορρόφησης των πι-

στώσβων που διατίθενται οπό το  αυξημένο 
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δια
τυπώνονται φόβοι ότι η Δημοσία Διοίκηση
— φοβισμένη, καραμελημένη ή αποσσθρωμέ- 
νη — δεν θα μπόρεση να σήκωσα το βάρος 
της επενδυτικής πολιτικής κου θέλα  η Κυ
βέρνηση.

Επιτάχυνση 
του ρυθμού

Εξαιτίας, αυτών ακριβώς των προβλημάτων
— που έχουν ειασημανθά από υψηλά κλιμά
κια — ανακύπτει επιτακτική η ανάγκη να 
δοθεί εντονότερος ρυθμός στο κυβερνητικό 
έργο, να καταπολεμηθούν ακόμη και προσω
πικές αδυναμίες, να λαμβανονται γρήγορα 
αποφάσεις όταν τα προς απόφαση θέματα 
είναι ώριμα, να χτυπηθώ στη ρίζα της η γρα
φειοκρατία -  που σύμφωνα με πολλούς έγι
νε μεγαλύτερη τον τελευταίο καιρό — και να 
τοποθετηθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις 
κατάλληλες θέσης. «Το ανθρώπινο δυναμι
κό υπάρχει, αλλά δεν βρίσκεται μόνο σης 
Κλαδικές», «ασήμαχντ υπουργός, ενώ ο 
πρόεδρος των βιομηχάνων υποστήριξε πρό
σφατα ότι «σης προβλημαακές επιχειρή
σεις, που περιέρχονται στο Δημόσιοι, α
κριβώς επειδή είναι προβληματικές, χρειάζε
ται να τοποθετηθούν <κ καλύτεροι μάνατζερ 
που διαθέτει ο τόπος». Οι επισημάνσεις του 
πρωθυπουργού κ. Λ. Παπσνδρέου στο τ* 
λευ,αίο Υπουργικό Συμβούλιο για την α
νάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός του κυβερ
νητικού έργου, είναι, άλλωστε, αρκετά χαρα
κτηριστικές των φαινομένων παλινδρόμη
σης.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η κυβέρνηση, 
στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του ευ
ρύτερου κρατικού μηχανισμού, θα προχω
ρήσει στις επόμενες 15 μέρες σε ευρύτατες 
αλλαγές όσον αφόρα τη λειτουργία των κρα
τικών Τραπεζών, γιο τις οποίες αντη'νωρίζε- 
ται πλέον άτι βρίσκονται σε «κακό χάλι» κα: 
ότι είναι υπεύθυνες για τη δεινή θέση των 
μικρομεσσίων και θα αρχίσει σταδιακά την

αντικατάσταση διοικήσεων οργανισμών και 
επιχειρήσεων που δεν απέδωσαν τα arrt+i 
νόμενα.
Παράλληλα, θα υπάρξουν μεταβολές στην 
οργάνωση των υπουργάων, κυρίως «κείνων 
που απέχνηοαν αυξημένες αρμσ&οτηχπς με 
την αναδόμηση (υπουργείο Εθνικής Ouco- 
νομίοςΧ για να ανπμετχηάοουν αποτιλεσμα- 
ηκα  τις αυξημένες ανπγιας της σημερινής 
συγκυρίας. Επίσης θα γίνο πιο αποτέλεσμα 
ηκός Ο συντονισμός των υπουργείων (κύ
κλο» υπουργείων kJ lh.X

Προς το παρόν θα πράπα να αποκλεισθεί 
ένας ευρύς ανασχηματιηιός της ιαβέρνη- 
σης, ο οποίος ίσως υπάρξει σης αρχές του 
καλοκαιριού με στόχο την καλύτερη απόδο
ση της κρατικής μηχανής στο πλαίσια των 
αναγκών που δημιουργώ η ανάληψη της 
Προεδρίας της ΕΟΚ α*ό τη χώρα μας, (Β 
εξάμηνο του 1983). Σύμφονα με η ς  υκαρ 
χουσχς πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μετά
θεσης υπουργών σε άλλους τομείς « α  εί
σοδο 2—3 προσώπων κου χρημάτισαν υ
πουργοί στην πρώτη κυ(3έρνηση τη; Αλλα
τής.
Με τις αλλαγές αυτές και με την προσήλωση 
στην ήδη εξαγγελθώ*»α οικονομική πολιτι
κή, η κυβέρνηση πίστευα ότι θα ξαοεράσεε 
τους σκοπέλους των ousovoputñv προβλη
μάτων του 1983. Μάλαττα εκτιμά, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ότι η Ν. Δημοκρατία θα 
ταλσνιστη στους επόμενους μήνας από κρί
ση αρχηγίας (δεν φαίντπη πιθανό όη  ο κ. 
Αβέρωφ θα αντιλαβή σύντομα κτιθήκοντα) 
και ό η  το ΚΚΕ (το μεγαλύτερο δηλ. κόμμα 
της παραδοσιακής αριστερός), συοδυόμενο 
από ένα μάλλον «ανανεωτικό» Συνέδριο, 
δεν θα φέρει προσκόμματα στη πορεία της 
Αλλαγής, αλλά, αναλογιζόμενο τις δύσκολες 
περιστάσεις, θα ασκεί «εποικοδομητική κρι
τική» στην κυβέρνηση. Οι ίδ·ες κυβερνητι
κές εκτιμήσεις ισχύουν και για το ΚΚΕ ε- 
σωτ_ κου απέδειξε κατά η ς  πρόσφατες Δη
μοτικές Εκλογές όη  αποτελεί έναν υπολογί
σιμο σύμμαχο της Αλλαγής, όχι μόνο ποιο
τικά αλλά »

Εξ ω τ ε ρ ι κ ή  π ο λ ί τ ι κ η

Μαχητικότητα -  ανεξαρτησία
Είναι δύσκολο, αλλά κ«ι έξω από 
την πραγματικότητα, να γραφεί 
ένας «απολογισμός* της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής για το 1982. 
Τα μεγάλα εξωτερικά προβλήματα 
της χώρας υπήρχαν και πριν απ’ τη 
χρονιά που πέρασε και θα υπάρ
χουν δυστυχώς · και στη χρο
νιά που αρχίζει.
Ας επιχειρήσουμε, λοιπόν, να δού 
με καλύτερα ποιά είναι τα vía στοι
χεία στην εξωτερική πολιτική της 
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 1982, οε 
ποιους διπλωματικούς δρόμους ο
δήγησαν τον πρωθυπουργό και 
τους συνεργάτες του, κα» τι πολιτι
κά κέρδη απέφεραν.
Μπαίνοντας στο 1982 η κυβέρνη
ση Ανδρέα Παπανδρέυυ ξεκίνησε 
το έργο της στον τομέα της εξωτε
ρικής πολιτικής με ορισμένα δεδο 
μένα από την πρακτική των προκα· 
τόχων της:
•  Η Ελλάδα «ανήκε στη Λύση», 
χωρίς ιδιαίτερες επιφυλάξεις. Ευ- 
θυγ/πιαμιζόταν κατά παράδοση ·~ 
υπερελάχίπτες οι εξαιρέσεις με 
τις Θέσεις των ΗΓ1Λ και ΝΑΤΟ 
στα μικρά ή μεγάλα διεθνή προ 
βλήματα,
•  Το ελληνο τουρκικό πρόβλημα 
είχε κροκαλέσει «εμπλοκές* στις 
σχέσεις με ΗΠΑ ΝΑΤΟ, με την 
A(H)Vu να θεωρεί δεδομένο ότι η 
επίλι-ση των προβλημάτων εης 
βρισκόταν σε αποκλειστική ιξάρ
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τηση με την καλή θέληση των Με 
γάλων της Λύση;,
•  Η «πολυδιάστατη* εξωτερική 
πολιτική της χώρας περιοριζόταν 
κυρίως στην ανάπτυξη «καλών 
σχέσεων» με τον Ανατολικό κιιι Α 
ραβικό κόσμο.
•  Στα διεθνή βήματα, οι εκπρόσω 
π<» της χώρας μας ήταν γνωστοί 
μόνο για την ατολμία τους, και με 
εξαίρεση την υπεράσπιση του Κυ 
πρίακού, υπέφευγαν συστηματικά 
τις «κόντρες» στα κρίσιμα πρυβλή 
ματ« του κόσμου.
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είχε ν* ανπ  
μετωπίσει άμεσα το 1982 την αυ
ξανόμενη τουρκική προκλητικότη
τα στο Αιγαίο, το φιλοτουρκισμό 
των ΗΠΑ ~  ΝΑΤΟ, το θέμα της 
αναθεώρησης του καθεστώτος των 
βάσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τα 
πρόβλημα της. βελτίωσης τής Οέ 
οτΚ χώρας στην ΕΟΚ κιιι το 
Κυπριακό,

Χωρίς
«δεδομένα»

Η τακτική που ακολούθησε ο κ, Α. 
Παπανδρέου στην εξωτερική πολι 
τική του αρνήθηκε τα «δεδομένα» 
των προκατόχων τηςι

Αν η Ελλάδα βρέθηκε νπ ανήκει 
o tq  Λύση μπορούσε να έχει τη δι
κή της εξωτερική πολιτική, εκεί ό 
που τα πράγματα της παρείχαν δυ
νατότητες. Με δεδομένο, εξάλλου, 
το φιλοτουρκισμό των ΗΠΑ -  
ΝΑΤΟ, η «καλή θέληση» ίων Με
γάλων δεν θα οδηγούσε πουθενά. 
Μια νευρώδης, μαχητική εξωτερι
κή πολιτική με την προσεκτική 
προετοιμασία ορισμένων «κτυπη
μάτων» ήταν απαραίτητη,
Σ το πλαίσιο της «πολυδιάστατης« 
εξωτερικής πολιτικής χρειαζόταν η 
ενεργή συμμετοχή και η ανάπτυξη 
Πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένα 
διεθνή θέματα,

ΗΠΑ -  ΝΑΤΟ 
— Αγκυρα

Στο χρόνο που Πέρασε, η κυβέρ 
νηση τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και 
στην ΕΟΚ, αλλά και σης διμερείς 
σχέσεις της πέρασε μια σειρά Οέ 
σεων και απόψεων που υποστήριζε 
μαχηηκά, τολμώντας «κόμη και 
δύσκολες «κόντρες*:
•  Πρώτα κατέστησε σαφές στις 
ΗΠΑ ΝΑΤΟ ότι η Αθήνα δεν 
αποδέχεται σε καμία περίπτωση να 
διαπραγματευτεί με την Αγκυρα 
ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. 
Kui συνέδεσε ανοιχτά τησυμπερι
φορά των Συμμάχων με εκείνη της 
Τουρκίας.

Φ Για να υπογραμμίσει αυτή τη 
στάση της. η κυβέρνηση δεν δίστα
σε να ματαιώσει την πολυδάπανη 
νατιΛ’κή άσκηση «ΑΡΡΕΧ ΕΧ 
PRESS Έ2»; y\u το 'γνω στό 'θέμα 
της-Λήμνυυ και παράλληλα σταμά 
τησε τις διαπραγματεύσεις με το 
Ν ΑΤΟ γιιι την Ιδρυση του περίφη
μου στρατηγείου Λάρισιίς. Οι διπ 
πραγματείκιείς θα ξανάρχιζαν αν 
το ΝΑΤΟ θα αποφάσιζε να αν α 
γνωρίσει καθαρά το καθεστώς— 
στρατηγικού ελέγχου στο Αιγαίο, 
όπως ίσχυε μέχρι το 197*1.
Στο χρόνο που πέρασε, η Αθήνα 
ύστερα από επίπονες και επίμονες 
διπλωματικές μάχες κατάρερε να α
ποδείξει με στοιχεία στους Δ υ π : 
κούς την ενοχή της Τουρκίας για 
τις παραβιάσεις του εναέριου 
χώρου στο Αιγαίο (Στη Σύνοδο υ
πουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ πρό 
σςκιτα στ«; Βρυξέλλες, οι Τούρκοι 
ηττήθηκαν καθαρά στο θέμα to v  
παραβιάσεων).
Η Αθήνα το 1982 καθόρισε τη στά 
ση της απέναντι στην Αγκυρα κατά 
τρόπο που δεν άφησε περιθώρια για 
παρερμηνείες:
Λέχτηκε το διάλογο -  όχι'διαπρα
γματεύσεις -  με την Αγκυρα με 
την αυστηρή τήρηση της προϋπό 
θέσης ότι οι Τούρκοι Οα έμεναν μυ 
κριά από προκλήσεις γίά ένα σόβα 
ρό χρονικό διάστημα. Ρ.τσι, όταν η 
Αγκυρα έσπασε, και μάλιστα βά

.ναυσα, το «μορατόριουμ», η Αθή
να ματαίωσε αμέσως την προγραμ
ματισμένη για η ς  9 Δεκιμβρίου 
συνάντηση των υπουργών Εξωτε
ρικών των'δυο χωρών, κ.κ. Χαρα- 
ΪΛμ.πόπουλου και Τουρκμέν. 
Οπως δηλώθηκε πριν λίγες ημέρες, 
στην Τουρκία πια πέφτει το βάρος 
της δωμόροοκτης κλίματος. διαΫχ> 
γου με την Ελλάδα.

Βάσεις
Στο θέμα των διαπραγματεύσεων 
με .τις ΗΠΑ για τις βάσεις που ξε
κίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, 
η ελληνική θέση για την τοποθέτη
ση του «πολιτικού πλαισίου» της 
συμοωνίας ξεκινάει από το επιχεί 
ρημιι:
Οι βάσεις εξυπηρετούν τα συμφέ
ρον»« των ΗΠΑ. Για όσα διάστη
μα, λοιπόν. μένουν στον τόπο μας 
(το ελληνικό χρονοδιάγραμμα προ
βλέπει συνολικά 8 χρόνια παραμο 
νής Τους στην Ελλάδα) η Οοάσιγ 

,κτον θα πρέπει να δώσει γι’ αυτές 
σοβαρά ανταλλάγματα.

Οι Αμερικανοί διαφωνούν μ' αυ
τή τη θέση. Και θα είναι χωρίς αι
τία η επιμονή του υπουργού Εξω
τερικών κ. Σουλτς να ετισκεφθεί 
την Αθήνα. Ούτε και η άρνηση του 
πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου 
να υπάρξει συνάντηση κορυφής, 
πριν από τον καθορισμό του πολι-

τικού πλαισίου της συμοωνίας για 
το καθεστώς των Βάσεων.

Στους κόλπους της FXDK η ελληνι
κή κυβέρνηση είχε μια ιδιαίτερη 
μαχητική παρουσία το 1982 σε δυο
μέτωπα:
•  Κατάοερε να γίνει δεκτό το «υ- 
πόμιημα· με το οποίο η Αθήνα ζη
τά μια βελτίωση tu v όρων συμμε 
τοχής της στην Κοινότητα (αρχές 
Φεβρουάριου αναμένεται ότι η E n  
τροπή της ΕΟΚ θα υποβάλει στο 
Ευμόούλιο Υπουργών το οριστικό 
πό(/Ισμά της για.το «υπόμνημα»).
•  Διαχώρισε τη θέση της στα εξω- 
Tifoca θέματα στον τομέα της παλι- 
τικ ής συνεργασίας των Δέκα — με 
αι;<μή την τοποθέτησή της απέναν
τι ο το Πολωνικό Μια τοποθέτηση 
που αργότερα έγινε αποδεκτή από 
TC- σύνολο σχεδόν των Εταίρων. 
Πήρε ακόμη συγκεκριμένες πρωτο
βουλίες για το Παλαισηνιακό στην 
ECK -  με κορυφαία εκείνη της έ 
κτακτης σιγ^λησης του Συμβου- 
> ίου Υπουργών της ΕΟΚ για την 
καταδίκη της ισραηλινής εισβολής. 
Πρέπει να επισημανθούν επίσης οι 
•Μοιις που πήρε η Ελλάδα και στην 
ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ απέναντι στο 
πρίβλημα των πυρηνικών εξο
πλισμών — μια θέση που ενίσχυσε 
σοβαρα η ς  διπλωμαηκές δυνατό
τητες της χώρας στα διεθνή βήμα-
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Αστοχες εκρήξεις - αναποφασιστικότητα
Η Νέο Δημοκρατία έ ΐω οε τις πρώτες της είετό- 
ο ιις  οαν κόμμα της ο|ιωμοτικής ονηηοΑίτευ- 
οης μέσα στο θυσάρΐ.στο κλίμα ενός ηττημένου
κόμματος (ξουοίας, Με το πρόΟλημο της ηγτ> 
αίας, που είχε ήβη βημιουρνηθεί στη συντηριτί' 
κή παράταξη Βυο ολόκληρο χρόνιο πριν οπό  την
αποχώρηση του κ, Καιν, Καραμανλή, σε νέα u 
ποτροπή -  λόγω οοθενείος του κ, Ιυογ. Λβέ 
ρωφ -  και με μιαν αβιασαφηνίατη (βεοΑονιπο· 
πολιτική γραμμή, έφθοοε σιο πρόθυρο του oa 
με περισσότερα «κενό* απά όσα της άφησε η 
ή πο της 1βης Οκτωβρίου 1901.
Η βιστήρηση της ενότητάς της είναι κάτι που 
επιβλήθηκε περισσότερο οπό την ανάγκη των 
ποικίλων ομάθων κοι τσοεων νο κερδίσουν χρό
νο κοι να προετοιμαστούν γιο μια καθοριστική 
αναμέτρηση ñapó tunó μιο ειλικρινή συναίνεση 
των διαφόρων μνηστήρων και δελφίνων να συ
νυπάρξουν υπό μιο κομματική στέγη, Η Διόσπο-

' ιςοεν
)ή δεν είναι σίγουρος 6τ

«μένος.

ση έχει αποφευχθεί γιατί κανένας δεν την τολ
μά, επειδή δεν είνο: σίγουρος άτι θο βγει κερδι·

Ιυκοιρίες δάθήκον πολλές στους «δελφίνους»
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ΣΤΡ. ΖΛΧΛΡΙΑ.1ΗΣ
για να^προχωρήσουν ο καθένος το παιγνίδι του. 
Και η πιο μενόλη είνοι ασφαλώς η απουσία του 
αρχηγού του κάρματος -  για λόγους υγείας -  
που εξοκολουθεί νο προβληματίζει, όπως είναι 
φυσικό, όχι μάνο το κόμμα της Ν.Δ. αλλά και 
ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.
Η διαμόρφωση της «προσωρινής ηγεοίος» με 
τοποτηρητή του αρχηγού τον κ. Κών. · .  Ποπα- 
κωνστοντίνου παρενθέτει μιαν οκόμο μεοοβαοι- 
λείο των γερόντων οε μια περίοδο ζωής του 
κόμματος που θεωρείται ήδη -  από την παραί
τηση του κ, Γ. Ρόλλη κοι την ανάδειξη του κ. 
Αβέρωφ σε αρχηγό -  μεταβατική.
Κανένος μέσα στη δεξιά, από όσους διαθέτουν 
στοιχειώδες πολιτικέ· αισθητήριο, δεν πιστεύει 
ότι κοι σε περίπτωση ακόμη που π,χ ποροιτείτοι 
και αποχωρεί από ttjv πολιτική o Avdptoc Πα· 
πονδρέου, κοτοκρημνίζετοι το ΠΑΙΟΚ οπό την

εξουσίο κοι κατακερματίζεται, βιόόοχη κοτό- 
σταση θα είναι η «Νέα Δημοκρατία», όπως πολι
τεύεται σήμερα.

Και τούτο δεν οφείλεται μόνο στους ο- 
ποιουσδήποτε άστοχους χειρισμούς της η
γεοίος της Ν.Δ. -  που υπήρξαν Κι ουτοί οε 
ορισμένες περιπτώσεις -  όσο σιο γεγονός 
ό η  η συντηρητική ποράτοξη ονογκόστηκε 
νο οντιπολιτευθε) την κυβέρνηση του ΠΑ- 
ΣΟΚ, όπως ιι.χ. γιο την στάση της απέναντι 
στην ΕΟΚ. οι θέμστο γιο το οποίο στην ου
σία ήταν σύμφωνη. Ιή τη σ ι δηλο-δή *το ρέ
στο» οπό τον Ανδρέα Παπανδρέου «γιοτί 
δεν έφυγε από την βΟΚ ή από το ΝΑΤΟ». 
Και, φυσικό, περιορίστηκε στο μειονεκτή
ματα μιας αρνητικής κριτικής.

Ορισμένες από τις αντιπολιτευτικές «καμπά- 
νιες» της δεξιός, όπως π,χ,_ η πολεμική με «ό- 
σφαίρα πυρά·· για το χειρισμό ταυ Παλαιστινια
κού -  οκόμη κοι γιο κολλιέργειο οντιοημιπ- 
αμαύ θέλησαν να κατηγορήσουν την κυβέρνηση 
-  η οποτυχημένη γρομμή στο θέμά της σνογνώ*

ριοης της Εθνικής ΑντΙστοοης. π ελάχιστο πει
στική εκμετάλλευση του αποτελέσματος των 
δημοτικών σχολών, η αψυχολόγητη συμπαράτα
ξη με οργανωμένες ομάδες κοι συμφέροντα, 
όπως οι χονδρέμποροι, απέναντι στο οποία δύ 
σπιστε* κοι ο συντηρητικός ψηφοφόρος δεν 
πρόσφεραν κανένα κέρδος στο κόμμο της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης.
•  Η απουσία σταθερής αντιπολιτευτικής γραμ
μής εκφράζεται επίσης με τις όνισες και κάπο
τε άπειρες αντιδράσεις της ηγεσίας της. Ο κ. 
Αβέρωφ περνά περιόδους φροοτιηών εκρήξεων
-  κηρύσσει π.χ. αγώνα για να «τρομοκρατήσει 
τους τρομοκράτες» κα» άλλο ηχηρό παρόμοιο
-  και περιόδους ρητορικών υφέσεων, κατά άτα
κτο χρονικό διοστήμστα Οι εσωκομματικοί του 
οντίπαλοι τον κατηγορούν ό π  «μεγεθύνει το μι
κρά και σμικρύνει το μεγάλα», ενώ oúrc στη 
Βουλή του δόθηκε η ευκαιρία γιά ουσιαστική 
αναμέτρηση με τον πρωθυπουργό Ανδρκο Πά- 
πανδρέου,
•  Δυο χαρακτηριστικό ñopo δείγματα του κλίμα
τος που επικροτεί στο κόμμο του άλλοτε »ενός

κοι κιχυρου ονβρός» είναι η υπόθεοη Σκυλίτση 
και ο  καυγάς για το Γοργοπόταμο. Ακόμη κο»
Π δεί;ιό πτέρυγο που επίβαλε τις δελήοεις rrjç 
και στις δύο αυτές περιπτώσεις πολιτικού δ*- . 
λήμματος δεν είναι ικανοποιημένη.
•Α υ τή  τη στιγμή ο μεγαλύτερος αριθμός β ό ν  
λευτών. στελεχών και οργανωμένων οπαδών της 
Ν.Δ. δεν ποντάρουν ανεπιφύλακτα υπέρ του κ. 
Κ. Ιτεφανόπουλου ή του κ. Κ: Μητοοτάκη. Ορι
σμένο/ συζητούν, με μεγάλο δισταγμό, τ*α μια 
επόιοδο  στη -Αυαη Ρόλλη» αλλά κο» ουτή θεω- 
ρεποι μ ιταβοπκή κστάοτσοη Δεν υπάρχουν 
δηλ- το ρεύματα που είχαν διαμορφωθώ « m a 
τη* κούρσα διοδοχής του κ. Κων. Κοραμσνλό 
Και οι -μετακινήσεις» από το* ένα ομαδάρχη 
προς τον άλλο γίνονται υπό καθεστώς πλήρους 
επιφύλαξης.
Κκεώο που μπορεί νο υποστηρίξει « ιη ε ις  γω» τη
Ν .Δ . χωρίς κίνδυνο υπερβολής ή οστοχέος. «*- 
νο» ότι διανύει περίοδο βροδυτοτης ηροοαρμο- 
γής οτο νέο της ρόλο και βρότκεπν οε κστόστο- 
οΤ) ονετοιμότητος ένονπ οοβορων ηολπκκών αν 
φν,βιασμών


