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Τα προβλήματα που κληρονόμησε το 1987 και οι προοπτικές

ΣΕΛΙΔ ΕΣ
Ε Ξ Τ Ρ Α  Γ ΙΑ  

ΤΗ  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  
Π Ο Υ  Π Ε Ρ Α Σ Ε

Χ ΡΕΩ Μ ΕΝ Ο Υ Σ με 
πολλά μηνύματα μας 
άφησε ο χρόνος που 

έφυγε. Δικαιούμαστε όμως 
να αιοιοδοξούμε και να ελ
πίζουμε ότι στο  νέο έτος θα 
σταθούμε τυχερότεροι - ο 
καθένας χωριστά, ολόκλη
ρη η κοινωνία μας Και η 
ανθρωπότητα.

Στο αφιέρωμα που ακο
λουθεί γίνεται μια ανασκό
πηση των πιο σημαντικών 
γεγονότων του 1986, τόσο 
στο εσωτερικό της χώρας 
μας όσο και σε διεθνές επί
πεδο.

Εσωτερικά: Τα αποτελέ
σματα των δημοτικών εκ
λογών άλλαξαν τους πολι
τικούς συσχετισμούς. Ο ι ε
πιπτώσεις θα φανούν μέσα 

1987, αν και ο κυβερ
νητικός μετασχηματισμός 
που ακολούθησε δεν έδειξε 
ότι το μήνυμά τους λει
τούργησε θετικά. Η λιτότη
τα - απέοερε ή όχι στην ε
θνική οικονομία - συνεχίζε
ται αμείωτη και σ το , νέο 
έτος. Φέτος περιμένει η ε
ρειπωμένη από τους σει
σμούς Καλαμάτα πραγμα
τική ανακούοιση. Μένει το 
ξέπάγωμα των τιμών, η εκ
κρεμότητα των ενοικίων 
και η ταραχή του ΦΠΑ.

Διεθνώς: Οι ελπίδες της 
ανθρωπότητας για ειρήνη 
και ύφεση αναπτερώθηκαν 
με τη συνάντηση Ρίγκαν- 
Γκορμπατσόο στο Ρέικια- 
βίκ Α λλά οι μικροί και πο
λυαίμακτοι πόλεμοι δεν 
φαίνεται να σταματούν. Το 
1986 σημαδεύτηκε από 

.τρία σημαντικά και πολύ 
δυσοίωνα γεγονότα: Την 
πυρηνική καταστοοφή στο 
Τ σ-ρνόμπιλ, την έκρηξη 
του διαστημόπλοιου Τσά 
λεντζερ και τη μόλυνση 
του Ρήνου.

ΣΕΛΙΔΕΣ
20 έω ς 30



Ιανουάριος

Κ υ ρ ι α κ ά τ ι κ η  4 lavouaplou 1987

ΠΡ Ω ΤΟ ΧΡ Ο ΝΙΑ ΤΙΚ Α  κάλαντο από την «Επαναστατική Οργάνωση Ο- 
κτώβρης -85». Την πρώτη του χρόνου διάλεξε η οργάνωση για,να 
στείλει προκήρυξή της στην «Ελευθεροτυπία» στην οποία απειλεί 
την άλλη επαναστατική οργάνωση, τη «17η Νοέμβρη» κατηγορώντας 
την για «αριβισμό». «Εχουμε στη διάθεσή σας έτοιμο τον τάφο σας», 
λέει μεταξύ άλλων.

Δ Ε Ύ ΤΕ Ρ Α  β. Εγκάθετοι της Ν Α  - όι.^ς τους χαρακτήρισε ο πρωθυ
πουργός Ανδρέας Παπανδρέου - προκάλεσαν χτες επεισόδια στον 
αγιασμό των υδάτων στον Πειραιά και επιχείρησαν να δημιουργή
σουν πολιτική όξυνση με υβριστικά συνθήματα κατά του πρωθυ
πουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρόμοια επεισόδια 
είχαν δημιουργήσει ομάδες της Ο ΝΝΕΔ και την Πρωτοχρονιά στη 
δοξολογία στη Μητρόπολη.

Τ Ε ΤΑ Ρ ΤΗ  θ. Δεκατέσσερις στρατιώτες και πολίτες μεταξύ των οποίων 
ένας απόστρατος στρατηγός και πολλοί χουντικοί συλλαμβάνονται 
με την κατηγορία ότι ενέχονται στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κλοπή 
όπλων από το στρατό. Μεταξύ των κλοπιμαίων όπως αποκάλυψε ο 
υπουργός Αμυνας ήταν 30 χειροβομβίδες αμυντικές, 50 επιθετικές 
και 1200 σφαίρες.

ΤΕ Τ Α Ρ Τ Η  22. Επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή. Κατά τη διάρκεια 
συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτονται 
άγνωστα ώς τότε παρασκήνια π^ς εκλογής προέδρου της Δημοκρα
τίας. Ο  ανεξάρτητος βουλευτής Δ  Λίβανός κατηγορεί τον Κ. ΜητσΟ- 
τάκη ότι γνώριζε από πριν την αλλαγή του Κ. Καραμανλή και ακόμα 
ότι είχε προταθεί στον Π. Κανρλλόπσυλο νο αναλάβα καθήκοντα 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Περισσότερες από κάθε άλλη φορά είναι οι κριτικές που οκούγονται στην 20ή σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ.

ΠροβΑημαπσμός
ο το  Π Α Σ Ο Κ

ΟΙ δημοτικές Εκλογές έ- 
δ€ΐξαν μια μεταστροφή του 
Εκλογικού σώματος, κυ
ρίως στις μΕγάλες πόλος, 
υπέρ τω ν υποψηφίων της 
Νέας Δημοκρατίας.

Επειδή όμως η μεταστροοή 
αυτή δεν υπήρξε ομοιογενής σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, πολλοί 
είναι αυτοί, τόσο αέσα όσο και 
έξω από τη «Νέα Δημοκρατία», 
που υποστηρίζουν ότι οι πρα
γματικοί νικητές των δημο
τικών εκλογό>ν δεν είναι τα 
κόμματα αλλά ορισμένα νέα 
πρόσωπα που εμφανίστηκαν 
στο προσκήνιο. Και τουλάχι
στον στην Αθήνα, τον Πειραιά 
και τη Θεσσαλονίκη, νέα πρό

σωπα εμοάνισε η «Νέα Δημο
κρατία» και όχι το ΠΑΣΟΚ. Α
ξιοσημείωτο, επίσης, γεγονός 
των δημοτικών εκλογών είναι 
ότι όπου το ΠΑΣΟΚ υπέστη 
μείωση της εκλογικής του δύ
ναμης, εκεί, σχεδόν ατόφιο το 
ποσοστό της μείωσης, περιήλθε 
στη «Νέα Δημοκρατία* και όχι

στο ΚΚΕ, όπως ίσιος πολλοί Οα 
περίμεναν.

Οπως πάντως και αν έχουν 
τα πράγματα, ήδη πια βρισκό
μαστε μπροστά σε μια νέα κα
τάσταση: Το 1986 κλονίστηκε 
η θεωρία του αήττητου, η οποία 
ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ από

to 198J. Και τα νέα δεδομένα 
που προέκνψαν από την ήττα 
των δημοτικών εκλογών οδή
γησαν το ΠΑΣΟΚ σε ενα βαθύ
τατο προβληματισμό, που εκ
δηλώθηκε κυρίως στην πρό
σφατη σύνοδο της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Οι δημοτικές dl

Φεβρουάριος
ΤΕ Τ Α Ρ Τ Η  5. Το μέλλον των αμερικανικών βάσεων στην Ελλαδα είναι 

το κύριο θέμα των συνομιλιών, που διεξάγει στην Αθήνα η βοηθός 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ροζάνα Ρίτζγουέι, υπεύθυνη γιο τα 
ελληνικά θέματα, με τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και τέσ
σερις υπουργούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7. Συνάντηση με τον πρόεδρό των ΗΠΑ Ρόνσλντ Ρίνκον 
και με τον αντιπρόεδρο Τζορτζ Μπσυς είχε στην Ουόσιγκτον ο υφυ
πουργός Πολιτισμού Γιώργος Παπανδρέου. προσκεκλημένος σε ετή
σια θρησκευτική εκδήλωση του Κογκρέσου από ομάδα Αμερικανών 
γερουσιαστών. Ο Γ. Παπανδρέου είναι ο πρώτος Ελληνας υπουργός 
πο συναντάει τον πρόεδρο Ρίγκαν.

ΣΑ Β Β ΑΤΟ  8. Περίπου 1300 στελέχη που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στο 
ΠΑΣΟΚ ιδρύουν νέα παράταξη με την επωνυμία «Σοσιαλιστική Συνδι
καλιστική ΕργατοΟπαλΑηλική Κίνηση» (ΣΣΕΚ). Η νέα παράταξη επι
διώκει να αποτελέσει την «ενιαία έκφραση της αριστερός erro συνδι
καλιστικό κίνημά και αποβλέπει στη στήριξη του εργατικού χώρου 
τη δημιουργία νέου κόμματος της μη κομμουνιστικής αριστερός».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14. Αρχίζει στη Θεσσαλονίκη ro 6' συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας. Το συνέδριο διαρκεί τρεις μέρες και εκλέγει τη νέα 
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Παρά τη σκληρή κριτική στο πρό
σωπό του ο κ. Μητσοτάκης θεωρείται κερδισμένος μέσα C  αυτές 
τις διαδικασίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21. Ενώπιον των αρχηγών όλων των κομμάτων της βου
λής αρχίζει η συνεδρίαση στην οποία Οα αποφασιστεί το άνοιγμα 
του ψο· έλλου της Κύπρου Εγκρίνεται η ίδρυση ειδικής εξεταστικής 
επιτροπής η οποία αναλαμβάνει την εξέταση μαρτύρων και τη συλ
λογή στοιχείων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η εισβολή 
στην Κύπρο.

Τ Ε ΤΑ Ρ ΤΗ  26. Τρ ΚΚΕ Εσωτερικού δίνει στη δημοσιότητα έγγραφο 
από το οποίο φαίνεται ότι η τότε κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη γνώρι
ζε 15 μέρες νωρίτερα τη δεύτερη τουρκική εισβολή του Αττίλα I) 
και κράτησε τα στοιχεία απόρρητα «για σκοπούς επιδείξεως καλής 
θκλήαεως» προς τους Τούρκους.

ΣΕ ΗΛΙΚί Α 74 χρόνων πεθαίνει η βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ Αμαλία Φλέ- 
μινγκ. Σύζυγος του γνωστού επιστήμονα που ανακάλυψε την πενικιλί- 
νη π Αμαλίο Φλέμινγκ διακρίθηκε για τους αγώνες της για τη δημο
κρατία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Πολιτικές προσωπικότητες 
όλων των κομμάτων καθώς και c Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη συ
νοδεύουν στην τελευτοία της κατοικία.

Μάρτιος ■
ΚΥΡΙΑΚΗ 2. Αιφνιδιαστική διαγραφή του Γεράσιμου Αρσένη από το 

ΠΑΣΟΚ ανακοινώνεται από τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου 
και το Εκτελεστικό Γ ραφείο του ΠΑΣΟΚ. Ο Γ εράσιμος Αρσένης κατη- 
γορείται ότι μεθόδευε με τους διαγραμμένους συνδικαλιστές τη δη
μιουργία αντι-ΠΑΣΟΚ πολιτ.κού κόμματος.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7. Το νέο οναθαωρημένο Σύνταγμα, γραμμένο στο δημο
τική γλώσσα. ψηφίστηκε από τη Βουλή στη 1.30 το πρωί Η ψηφοφο
ρία έγινε χωριστά για κάθε ένα από τα έντεκα αναθεωρούμε άρθρα 
και γιφ γη μεταφορά rου κειμένου από την καθαρεύουσα:στη δημοτι
κή. Στην ψηφοφορία δεν πήραν μέρος ο\ βουλευτές της ν .δ  ο ι ο
ποίοι αποχώρησαν πριν από την έναρξή της, με δήλωση όμως του 
Κ. Μητσοτάκη ότι δεν αμφισβητούν τη συνταγματική νομιμότητα 

ΑΡΧΙΖΕΙ «ειδική» σύνοδος της Κεντρ ής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη 
Χαλκίδα, με ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κινήματος 
Ανδρέα Παπανδρέου. Στην ομιλία του ο κ. Παπανδρέου απεύθυνε 
πρόταση στο ΚΚΕ και το ΚΚΕ Εσωτερικού για ανοικτό διάλογο και 
συνεργασία με βάση τους, όρους που είχε διατυπώσει το 1376 
καθώς not γιο πορεία μετάβασης προς το σοσιαλισμό μαζί τους. 

KYPfAKW 9. «Ούτε συμμαχ-ία ούτε κοινό πρόγραμμα, ούτε μπλοκ, ούτε 
μέτωπο με τα δύο Κ.Κ., αλλά συνεργασία με συγκεκριμένα θέματα 
και χώοους και διάλογος γιο το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό». Τη

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Αυτοκριτική 
σκληρότερη 

από την κριτική
ΣΤΗ σύνοδο της Κ*ντρ*βής Επιτροπής του ΠΑ

ΣΟΚ, η αυτοκριτική rvou éytve ήτβν πολλές φορές 
σκληρότερη από την κριτική που ασκοόν στο ΠΑ
ΣΟΚ οι αντίπαλοί του. Και το μήνυμα ήταν σαφές: 
«Αν συνκχίσουμ« έτσι, 6cv έχουμ« μέλλον*.

Οι κατηγορίες για «ομαάΜοιήοας», yw «Mpéaps γ«« 
«κλίκες-, γκι «αλληλοϋπονομιύσ*»^» οφράγκχςν τη συνε
δρίαση της Κ.Ε. ισυ ΠΑΣΟΚ και tbtaoax μι« εικόνα xtov 
εσωτερικών διεργασιών, που τώρα βρίσκονται ο« Εξέλιξή 
μέσα στο χώρο της κυβερνητικής Αοοφ γμες.

Οι κατηγορίες αυτές, επίσης, Οαοαν και μι« άλλη «α 
σταθή στην υπόθεση της σκσνόαλολσγίαςι Οταν όλοι κατη
γορούν όλους για όλα. πόσα από το καταγγελλόμενα έγιναν 
στην πραγματικότητα και πόσα δεν αποτελούν απλώς «ντο 
νσκλσοη των εσωτερικών ¿»αμαχών «νέμεση σε διάφορες 
-φατρίες»; Ερωτήματα στα σκοιη απάντηση δα δώσουν 
αν δώσουν - μέσα στη νέσ χμοεπό «  αοαγγελάς «έύ Ür 1 
ερευνούν ης υποθέσεις τ ·ν  «σκανδόλεεν·.

διευκρίνιση αυτή κάνει ο πρωθυπουργός κλείνοντας τις εργασίες της 
συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. στη Χαλκίδα, και α- 
ναφερόμενος στην πρότασή του για ανοιχτό διάλογο και πλαίσια συ
νεργασίας με τα δύο Κ.Κ. την οποία διατύπωσε κατά την εισήγησή 
του στην Κεντρική Επιτροπή την πρώτη μέρα των εργασιών.

ΤΡ ΙΤΗ  11. Τρεις όρους έθεσε το ΚΚΕ για διάλογο με το ΠΑΣΟΚ. Επα
νεξέταση της εισοδηματικής πολιτικής και της πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου. Αποκατάσταση της ομαλότητας στα συνδικάτα που 
διασαλεύτηκε με τους διορισμούς διοικήσεων και καθιέρωση της α
πλής αναλογικής.

Η Ν .Λ. ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ ΤΗ Σ αρνήθπκε την πρόταση του πρωθυ
πουργού για διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του Εκτελεστικού 
Γραφείου δήλωσε ότι η στάοη της ηγεσίες της Ν.Δ είναι μια στάση 
απόγνωσης και αδιεξόδου που την οδηγεί στην απομόνωση οπό τα 
μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Π Ε Μ Π ΤΗ  13. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου υπογράφει την 
απόφαση γιο επιστράτευση των απεργών ιδιοκτητών φορτηγών αυ
τοκινήτων Δημόσιας Χρήσης. Ο  πρωθυπουργός σε δήλωσή του που 
συνόδευε την απόφαση της πολιτικής επιστράτευσης τόνισε: «Ο ι κι- 

! νητσποιήσεις με τα φορτηγά κοι τα τρακτέρ εντάσσονται σε μια πρα- 
! κτ.κρ υπονόμευσης όχι μόνο της πορείας της αλλαγής, αλλά και της 
’ κοινωνικής γαλήνης του τόπου, που η διατήρησή της είναι απαίτηση 
« ολόκληρου του ελληνικού λαού».
' Τ Ρ ΙΤ Η  18. Επεισόδιο στη Βουλή κατά τη διάρκεια της τιμητικής συνε-

δρίασης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο  εκπρόσωπος του ΚΚΕ Ν. Κα- 
λούδης χρησιμοποίησε εκφράσεις διόλου κολακευτικές για το Βενι
ζέλο κοι προκάλεσε την οργή του πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε 
οτι «όταν η Βουλή τιμά τον Ελευθέριο Βενιζέλο δεν είναι κατάλληλη 
στιγμή για ύβρεις εναντίον του».

ΣΑ Β Β ΑΤΟ  22. Το άγαλμα του Τροΰμαν τινάζει στον αέρα η Επαναστα
τική Ομάδα Χρήστος Καοσίμης. Στην προκήρυξη που στέλνει στην 
«Ελευθεροτυπία» αναφέρει οτι μ’ αυτή την ενέργεια υποδέχεται τον 
εκπρόσωπο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού Τζορτζ Σουλτς, τινάζον
τας στον αέρα το άγαλμα του Τρούμαν. που είναι «αλαζονικά στημέ
νο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας».

ΤΡ ΙΤΗ  25. Φτάνει στην Αθήνα ο Τζορτζ Σουλτς.
ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ  26. Συγκλονίζεται η Αθήνα από εκρήξεις βομβών κατά αμε

ρικανικών στόχων, συγκρούσεις αναρχικών και αστυνομικών στα 
Προπύλαια και τα Εξάρχεια και μια ογκώδη συγκέντρωση στο Σύντα
γμα κατά του Σουλτς. Δύο αμερικανικά αυτοκίνητα τινάζονται στον 
αέρα στου Μοκρυγιύννη και ενα άλλο καίγεται στα Εξάρχεια Απολο
γισμός 10  συλληφθέντες και αρκετοί τραυματίες.

ΣΥΝ ΕΠ Η Σ στο ραντεβού του φέτος μετά από 7G χρόνια ο κομήτης" 
του ΧάλεΙ. Ορατός και από τη χώρα μας μέχρι τις 1 5 Απριλίου έγινε 
αντικείμενο καλύτερης μελέτης τώρα από επιστήμονες απ' όλο τον 
κόσμο. Μερικές χώρες μάλιστο έστειλαν δορυφόρους ' · '  . _ . '•ν-
τήσουν τον κομήτη και να τον περιεργαστούν από κοντά Αυτή . 
φορά ο κομήτης δεν σκόρπισε το φόβο, όπως το 1910. αλλά κάποια 
ρομαντικά βραδάκια στο Σούνιο, απ' όπου φαινόταν καλύτερα, σ' ό
σους τον θυμήθηκαν.

Απρίλιος
ΤΡ ΙΤΗ  1. Ο  τραυματισμός ενός 18χρονο„ από σφαίρα αστυνομικού 

είχε αφορμή να γίνουν αιματηρές συγκρούσεις όλη τη νύχτα μεταξύ 
αναρχικών και αστυνομικών που σκόρπισαν τρόμο στην Αθήνα Τα 
κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ βομβαρδίστηκαν με 4 μολότωφ ενώ 
άλλες βόμβες έκαψαν την τράπεζα Αττικής στην Πατησίων. Επιθέ
σεις με βόμβες έγιναν σε αστυνομικά αυτοκίνητα και τραυμάτισαν 
έναν αστυνομικό ενώ οι οδομαχίες μαίνονταν επί ώρες στην περιοχή 
των Εξαρχείων με επιθέσεις των ΜΑΤ και αντεπιθέσεις των αναρ
χικών.

ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ  2. πρώτα αντίποινο στην αμερικανική επιχείρηση εναντίον 
του Καντάφι στον κόλπο της Σύρτης θεωρούν οι Ευρωπαίοι την ονα- 
τίναξη στον αέρα, πάνω από την Αργολίδα, ενός αμερικανικού 
Μπόινγκ 727, με συνέπεια νο σκοτωθούν τρεκ; Ελληνες και ένας 
Κολσμβιονός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13. Τηλεφώνημα άγνωστου σ,ην «Ε »  - ο οποίος ισχυρίζεται 
όπ μιλάει εκ μέρους της «17 Νοέμβρη». Αναγγέλλει ότι εντός των 
ημερών η «17 Νοέμβρη» θα στείλει προκήρυξη που θο αναλύει τα 
κυβερνητικά οικονομικά μέτρα και την κοροϊδία-σε σχέση με τους 
πιθανούς ενόχους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14. Αθώος κηρύσσεται παμΨηφεί ο υποπλοίαρχος Σερεπί- 
σίος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διαρροή στρατιωτικών μυστικών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16. Πρωτοφανή γεγονότα σημειώθηκαν τις πρώτες 
πρωινές ώρες όταν ο Ατίικάρχης αστυνομικός διευθυντής Ν. Αρκου- 
δέας ουνοδευόμενος από δεκάδες αστυνομικούς απήγαγε στην κυ
ριολεξία το Λίβυο υφυπουργό Εξωτερικών ΑχμάΥτ Σαχάτι. απεσταλ
μένο του Καντάφι, την ώρα που έδινε συνέντευξη.

ΔΕ ΥΤΕΡ Α  21. Αγριες συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών ατα πανεπιστήμια 
της-Αθήνας ομέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
φοιτητικών εκλογών. Ολες οι νεολαίες έριξαν την ευθύνη στην ΚΝΕ 
την οποία κατάγγειλαν ότι έκανε επίδειξη δυνάμεως με τραμπουκι- 
σμούς. Η ΚΝΕ υποστήριξε ότι τα επεισόδια ήταν προσχεδιασρένα 
από άλλους για να χτυπήσουν το ΦΟ:τη·.ικό κίνημα

ΠΕΜ Π ΤΗ  24. Ανακοινώνεται ανασχηματισμός της κυβέρνησης, κυ
βέρνηση μο 40 υπουργούς από 41. Δέκα νέος 5 έφυγαν, 6 άλλαξαν 
υπουργείο.
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Η Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΚ Η  Π Ρ Ο Κ Λ Η Σ Η  Σ Τ Ο Ν  Ε Β Ρ Ο
ΤΟ πρόσφ ατο cneKJÓó» στον  

Εβρο pAptra« την ήόη βάριό α- 
τμόοφαφα οττς ελληνοτουρκικός 
σ χό ο β ς  w έγτνΐ αφορμή να ανοί
ξουν «ασκοί του Ατόλου» γ ΰ ρ »  α
π ό  έναν ενδεχόμενο διάλογο με 
την Τουρκία, για τον οποίο η ελ 
ληνική κυβόρνηοη τονίζει ό π  δεν  
είναι στις π ρ ο ύ σ α ς  της.

Κ«Τ όλη τς twpKM too ϋους ή 
Τουρκία Sevirno« va προχαρα οε μι
κρός, σύντομες «noSojas δύναμης» 
μ« τα τουρκικά «ροκλάνα οτο Αιγαίο, 
eve κοραλληλ« με κρόσβττη αφορμή 
τη» αρνητική «τάση της Ελληνικής κυ- 
βέρΥησης trnjv χροοΜΜΜ αναβερ- 
μανσης τβν αχϊααβν Τουρκίας-ΕΟΚ

ή Αγκυ^κατηγόρησ» κατ' «ανάλη
ψη την Αθήνα όπ  προσπαθεί να βρά 
«αρορμός για προστριβές» ανάμεσα 
οπς Sue χάρος.

Τα «aoôS io  στον _
•ορμή, να ααναλάφα ης 
Τουρκία <η ο,η ο  
TOU0YUCÔC fttfrlPIMWIff.  UttV,̂n V i ^ f l ; e^ T ,,1 5 W r ,r  . -w--»,- -
τας το «πάτους κΒο στο Α ίγα», ηαμό- 
ναντος σταθερά o n  OI SwKpOpi^ CWT6¡ 
είναι ηολιτυας και όχι νομικές και όη 
θα λυθούν μονο με ακαυθεύκ «διά
λογο» με την Αθήνα. Επιπλέον η 
Τουρκία nporáem e και στην αύξηση 
του ιπρατού αλλά και του οπλισμού 
που διαθέτη ακόμα στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου ατνοόντας και πά
λι εκρηκτικά διεθνείς ont

•ηφημαια. ;
Παρά ης awn  

δέχεται η Αθήνα 
ιτηνΤοιι

>ς που κατά καφαύς 
για την έναρξη δ »  

η Αθήνα εημε- 
— κου έ-

λογου με την__ ____ Α — Λ ■ 'να σταυερα
χα θεοει, δτμαόη, την αναγνώριση α· 
κό την Αγκυρα ταυ στάτους ήβο του 
Αιγαίου και την άμεση αποχάρηοη 
τβν τουρκικόν στρατευμάτβν κατο
χής οκό την Κύπρο.

Το μόνο θέμα το οκοίο η Αθήνα 
θεαρεί αντικείμενο συζητήαβν με την 
Τουρκία α ν α  η οριοθέτηση της υφα
λοκρηπίδας του Αιγαίου με ταυτόχρο
νη προσφυγή τβν δυο ενδωψερομε- 
νβν πλευράν στο Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης, το οποίο θα ανπμετβπκ» 
αυτό το νομικό πρόβλημα.

0  ανασχηματισμός 
δεν μετέβαλε 
τις ισομμοιττες

0 ¡ εσωτερικές διαμάχες στο 
Π Α Σ Ο Κ , mate φάνηκαν στη 

σύνοδο της Κ Ε . του 
Κ ι ντύματος, έδειξαν γιατί ο 

τφο&στουργός Ανδρέας 
τόσο

ν  · \  i ’ '

κυβερνητικό ανασχηματισμό, 
τον οποίο οΧμ  σχεδόν 

ανέμεναν »σαρατικό·. Km  
όμαςα μ ιγ& Α ό ς  

ctp o p o vo ttv  έ λ ύ χ ιο το  
κροστοαο και παοτε δεν 

μετέβαλεη ς οκάρχουσα; 
ισορροπίες. Ισος επειδή, 

όβος έδειξε κα η σύνοδος 
της Κ .Ε , οι αχσρρο/ίίες otutsç 

avm εύθραυστες. Ηβρώτη συνβδρΐσση του αναδομημένου υαουργιχού συμβουλίου.

• Χ ^ ^ β Γ Α Λ Η  ΪΥΓΚΒΝΤΡΟΣΜ στ«λ*χών κοι οπαδών του ΚΚΕ στο 
Στάδιο Ειρήνης κοι Φιλίας ο γβνικός γραμματέας του ΚΚΕ Χαρίλαος 
Φλωράκης κάνβ» πράτοοη για μέτωπο της αριστερός. Συνεργασία και 
με το ΚΚΕ Εσωτερικού αν αλλάξει τον τίτλο του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27. Σάλος από την έκθεση του διοικητή της Τράηεζος Ελλά
δος Δ  Χαλδκιά για την οικονομία

• Ζ Ι  ΗΛΙΚΙΑ 66 χρόνων πεθαίνει ξαφνικά ο Αγγελος Διαμαντόπουλος 
μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΚΚΕ Εσωτερικού και υπεύθυ
νος διεθνών σχέσεων του κόμματος.

Μάιος
n r \ „  ιΤΗ  6. Τις σχέσεις Ελλόδας ·  ΕΟΚ συζήτησαν σε συνόντησή 

του ο πρωθυπουργός Ανδρέας παπανδρέου και ο επίτροπος της 
ΕΟΚ Κλοντ Σεΐσάν, που επισκέπτεται την Ελλάδα.

ΧΑΒ Β Α ΤΟ  10. Αρχίζει ¿ ίο  Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 4ο Συνέδριο 
του ΚΚΕ Εσωτερικού Μετά από διαδικασίες μιας εβδομόδσς. απο
φασίζετε η αλλαγή τίτλου του κόμματος και συνέδριο την άνοιξη 
για το νέο φορέα της αριστερός. Νέος γραμματέας του κόμματος 
εκλέγεται ο Λεωνίδας Κυρκος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12. Φτάνει στην Αθήνα για επίσημες συνομιλίες ο γ γ  του 
ΝΑΤΟ λόρδος Κάριγκιον. ;

ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ  21. Οριστικά παραιτείταίαπό βουλευτής ο ΜΙκης Θεόδωρό- 
κης και αποχωρεί από την ενεργό πολιτική ζωή γιοτί. όπως δήλωσε 
σε συνέντευξή του στην «Ε», «τέλειωσ* ο πολιτικός του ρόλος». 

Π Ε Μ Π ΤΗ  22. Σαφνικό το βράδυ το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει ότι στις έκ
του Οκτωβρίου υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας θο είνοι και πάλι
Unénc ν” ;: ■ :;: ν·.ί : !·

ΚΥΡΙΑΚΗ 25. Τη συγκρότηση «μετώπου εθνικής ευθύνης» από τα κόμ-

^Ινει'ο^πρωθυ^υργ^ς^νδρ^ μ0ς 0cuáTü,VM npo'
ΔΕ ΥΤΕΡ Α  26. Διάβημα σε ΝΑΤΟ - ΕΟΚ κάνει η Ελλάδα ζήτώντας οπό

.ογέςτι
» Δ. Μι

τις χώρε«: που ανήκουν στο ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ να πόρουν θέση 
στα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία σε βάρος της Ελλά; ις 
καλλιεργώντας πολεμικό κλίμα στην περιοχή.

ΠΕΜΠΤΗ 26. Ο υπουργός Παιδείας Αντώνης Τρίτσης ανακοινώνει την 
απόφαση για μείωση των εισακτέων στις σχολές κατό 5.600 

ΠΑΡΑΖΚΕΥΗ 30. Εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή 
: · ί  για την τρομοκρατία .

ΚΥΡΙΑΚΗ 1. Εμπρηστικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της εφημερί- 
δος του ΠΑΣΟΚ «Εξόρμηση». Την ευθύνη αναλαμβάνει οργάνωση 
με την επωνυμία «Αναρχική Δράση», σε αντίποινα για τις εκ
καθαρίσεις των ΜΑΤ στα Εξάρχεια 

•  Ο  Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι Τ Η Σ  Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει πως υποψήφιοι 
δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Οκτωβρίου θα 
είναι οι Μ. Εβερτ, Α  Ανδριανόπουλος και Σ. Κοΰβελος αντίστοιχα 
για την Αθήνα Θεσσαλονίκη και Πειοοιά.

ΤΡ ΙΤΗ  10. Ανακοινώνεται η ανανέωση της υποψηβθότψος από το ΠΑ
ΣΟΚ του δημάρχου Θεσσαλονίκης θεοχάρη Μανοβή 

Π Ε Μ Π ΤΗ  12. Αρχίζει απεργία των πιλότων της Ολυμπιακής. Γιο 15 
μέρες εργοζόμενοι στον αεοομεταφορέα, κυβέρνηση και αντιπολί 
τευση συγκρούονται Κινητοποιήσεις συλλήψεις απολύσεις και πο
λιτική επιστοάτευσπ φορτίζουν το κλίμα 

ΠΑΡΑΖΚΕΥΗ 20. Ανακοινώνεται συμπαροτοξη δυνάμεων της αριστε
Ο  γ.γ του ΚΚΕ 
; του Λέει ότι η

ρός γύρω από το ΚΚΕ γιο τις δημοτικές εκλογές Ο  γ.γ του ΚΚΕ 
συνανηέτοι με τον πρωθυπουργό και σε δηλώσεις του λέει ότι η 
συμπαρότοξη δεν είναι σε καμία περίπτωση «αντι-ΠΑΣΟΚ μέτωπο» 

ΤΡ ΙΤΗ  24. Τη συμπαράταξη των δισγροφέντων ή οπομακ ουοθέντων 
από το ΠΑΣΟΚ με το ΚΚΕ υποστηρίζει ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Γεράσιμος Αροένης.

•  ΤΟ ΥΡ ΚΙΚ Α Α Ν ΤΙΤΟ Ρ Π ΙΛ ΙΚ Α  ρίχνουν δύο οβίδες εναντίον του 
κρουαζιερόπλοιου «Πόλη της Λεμεσού» που βρισκόταν οε διεθνή

Τακτική αναμονής από τη Ν.Δ.
γονός πάντως eivm ότι στα με
γάλα προβλήματα που αντιμε- 
τώπιο« μέοα στο 1986 η κυβέρ
νηση, όπως ά νω  η πορεία της 
οικονομίας κω  τα «σκάνδαλα», 
ο  κ« Μητσοτάκης ακβφυγτ να

Οι κάλπες βγάζουν τον Μ. 
Εβερτ δήμιήμρρχο

Μ Ε Σ Α  α π ό το  π λ έ γ μ α  
τω ν  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  π ο υ  α ν 
τ ιμ ε τω π ίζε ι τ ο  Π Α Σ Ο Κ , θ α  
π < ρ ίμ «ν *  κανείς άτι η « N i a  
Δ η μ ο κ ρ α τ ία »  θ α  β ά ά ζ «  pc  
κ α λπ α σ μ ό  προ ς τ η ν  6 - 
ξο υσ ία . Κα ι ά μω ς τίπ ο τε  
τέτο ιο  6 c ν σ υμ βα ίνει.

Ο  μεν αρχηγός της K « Μ η  
τοστακης, μετά το ouvi&pto της 
Θεσσαλονίκης tan τις δημοτι
κές εκλογές; ε χ »  aSpcaooei e 
o e w O H u m m  τη θέση του, α λ

λά το του δεν φαίνεται 
που ra

imo-

το κόμμα του δεν φαί 
κερδίζει το έδαφος, πο 
το Π Α Ζ Ό Κ . Πολλοί 

στηρίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης 
ακολουθεί σκόπιμα μία τακτική

νο :Μ  * * *πναμονικ, γιο να , ,  λημάυφ- 
γησε» πολιτικό πρόβλημα, πριν 
το Π Α Σ Ο Κ  σήκωσα ολόκληρο 
το βάρος της οικονομικής κρί
σης κω πριν υπόγραφα τη 
συμφωνία με τους Αμερικκ 
νους « α  ης βοσα^

Αλλοι πάλι λέγουν οτι «τό
σα μπορεί κω τόσα κάνα». Γε

πουργο Α . Παπανδρέου πρό
σθετο προβλήματα K o  τούτο

tm το κύριο χαρσ 
κτηρωτικο «ου σφράγισε την 
αντιπολιτευτική τακτική της 
«Νέας Δημοκρατίας» μέοα στο 
1986.

Σπς εννιά w  πρωί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας η *17 
Νοέμβρη»  εκ τελεί τον Α . Αγγελόποολο.

Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το δέκατο

ΣΤΙΣ 8 Απριλίου κοι Ενώ ο πρωθυπουργός Αν- 
δρέας Παπανδρέου βρίσκΕται για Επίσημη Επίσκαμη 
στην Κίνα, π «17 Νοέμβρη» ξαναχτυπά. Αυτή τη Φο
ρά το θύμα της Είναι ο πρόΕόρος της Χαλυβουργικης 
Δημήτρης Αγγελόπουλος.

Η εκτέλεση γίνεται στις 
8.50 σε πολυσύχναστο δρό 
μο του Κολωνακίου. στην 
οδό Κανάρη, παρουσία 
πολλών αυτοπτών μαρτύ
ρων. Η νέα αυτή εκτέλεση 
της οργάνωσης ράντασμα - 
η Δέκατη προκαλεί δή?»ω- 
ση του πρα>θυπουργού από 
το Πεκίνο που έμελλε να α 
πασχολήσει για πολλές μέ·. 
ρες τον τύπο. «Οι εγκέραλοι 
της οργάνωσης, είπε ο Αν
δρέας Παπανδρέου, βρί
σκονται στον κόσμο του 
πνεύματος». Οι δυο ένοπλοι 
μετά την ενέργειά τους ρί 
χνουν προκηρύξεις στις ο
ποίες εξηγούν τους λόγους 
της εκτέλεσης. Μεταξύ άλ
λων αναφέρουν «Αποοασί' 
σαμε να χτυπήσουμε έναν

ύδατα Οι οβίδβς έσκασαν 200 μέτρο οπό τύ πλοίο και θεωρήθηκε 
προσπάθεια εκφοβισμού με την ευκαιρία της επίσκεψης Οζώλ οτπν 
Κάπρο. ;·' '-'"I ·.·.'■· ί ;ί · · ' , .

ΤΡ ΙΤΗ  6. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου διαπραγματεύεται στη Συρία την 
απελευθέρωση των ομήρων μεταξύ των οποίων και Αμερικανών που 
κρατούνται από μουσουλμανικές οργανώσεις στο Λίβανο 

Π Ε Μ Π ΤΗ  10. Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο πρωθυ
πουργός της ΚΙναίς 26ο Ζιγιάνγκ Η επίοκεψη ήταν ανταποδοτικού 
χαρακτήρα και ουζητήθηκαν κυρίως εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
Ελλάδος · Κίνας.

ΠΑΡΑΖΚΕΥΗ 18· Προοωπι-ό μήνυμα του ηγέτη της Σοβιετικής Ενο- 
σης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μετέφερε στον πρωθυπουργό Ανδρέα Πα- 
πανδρέου ο αναπληρωτής γραμματέας διεθνών σχέσεων της Κ Ε του 
ΚΚΣΕ Κονσταντίν Κονιένκο. Το μήνυμα αναφέρετοι στις αμερικανο 
σοβιετικές συνομιλίες για τη μείωση των πυρηνικών 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20. Ελικόπτερο του στρστου που μετέφερε υπουργούς, βου 
λευτές και άλλοιις παράγοντες συνετρίβη στον Εβρο με-α.ιοτέλεομο 
νο τραυματιστούν σοβαρό οι περισσότεροι επιβάτες 

ΣΑΒΒ ΑΤΟ 26. Βομβιστική επίθεση του «ΕΛΑ» στην «Πειραΐκή - Πρ· 
τραΐκή» και τις επιχειρήσεις «Σκπλιστήρη»

Ο  Δ. Αγγελόπ 
εδρος της ΧαΑυ, . , 
κής, είναι το δέκατο θύμα 

της ·1 7  Νοέμβρη».
”πό τους κυρίους « -  
τροσώπους της λμοτ (σ.ο. 
λούμπεν μΕγαλοοστική τά
ξη) το ληστρικό όμιλο τής 
Χαλυβουργικης των α 
δελοών Αγγελόπουλων·.

Αύγουστο«;
ΣΑΒΒ ΑΤΟ 2. Για το Μεξικό αναχωρεί ο πρωθυπουργός Ανδρέας Πα 

πανδρέου Παίρνει μέρος στη διάσκεψη των «Εξη» για την tip<Wn 
Οι «Εξι» πρότεινσν στις δύο υπερδυνόμεις νο παροτοθεί το μορσ^- 
ριουμ στις πυρηνικές δοκιμές Ο  Ρίγκον απέρριψε τη· πρόταση 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4. Και νέες παραβάσεις κα· παραβιάσεις tou «νοέ+jiou 
χώρου στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2. Ανοιχτή ρήξη Εβερι - Μητοοτάκη Ο  πρώτος υπο- 
στήό«ξε την ανάγκη να γίνουν οι Λημοτικίς εκλογές με το σύστημο 
της απλής αναλογικής, ενώ ο κ Μητοοτάκης είχε ταχθεί κατό της 
καθιέρωσής της : ;··· " 8 ■ ■ ■

Σεπτέμβριος'
ΤΡ ΙΤΗ  9. Συνάντησή με τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου είχε

■ '■ "  “ :j--------  ‘ ς Μητσοτό·ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κάννστοντίνος * . 
κης. ενόψει ιης συνάντησης του δεύτερου με τον Τούρκο πρωθυ
πουργό ToupY«out Οζόλ στη διοσκίψη της Ευρωπαϊκής Δημοκρατι 
κής Ενωσης στη Βιέννη

•  Π Ε Ν ΤΕ ΥΠ Ο Υ Ρ ΓΟ Ι παρουσιάζουν στους δημοσιογράφους το νέο 
σχέδιο για m  ναρκωτικά

•  ΣΤΑ  84 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ Υ  έφυγε ο Παναγιώτης ΚονελλΟπουλος. αφήνον- 
τος πίσω του πλούσιο και ολοκληρωμένο συγγραφικό έρνο κα» αδιά
κοπη παρουσία επί 6C κοι πλέον χρόνιο στην πολιτική ζωή του τό
που!

ΤΕΤΑ Ρ ΤΗ  17. Με τον υπουργό Εξωτερικών Τζορτζ Σουλτς κα» uc 
βερνητικούς οξιωμοτούχους των ΗΠΑ συναντήθηκε ο αρχηγός της 
ΝΔ. Κ. Μητσοτάκης. ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αμερι

,*ή'
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ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΤΟΥ ΚΚΕ

Η  αναθέρμανση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επισφραγίζεται με την επίσκεψη του υπουργού των Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Τ. Σουλτς στην Αθήνα. Στη  φωτογραφία, με τον Α. Πσπανδρέου.

Α Ν  θα έπρεπε να αποδοθεί υποχρεωτικά κάποιος χα
ρακτηρισμός στο 1 9 8 6  για την εξωτερική πολιτική της 
χώρας, αυτός δεν θα ήταν άλλος από τη «ρ € ά λ πολιτίκ». 
Τ ο  χρόνο που πέρασε, η ελληνική εξωτερική πολιτική, αν 
δεν μετελλάχτηκε, τουλάχιστον μεταξελίχτηκε σε πολιτική  
που δ€ν βγαίνει έξω από το πλαίσιο τω ν δεσ μεύ σε ω ν και 
συμμαχιώ ν της, διατηρώντας όμως τις ι&ιαιτερότητες που 
έχει και προβάλλοντας, ακόμα, ορισμένες από τις ε υ 
αισθησίες της.

Το κυρίαρχο γεγονός για την ελληνική εξωτερική ττο7.ιτική τη 
χρονιά που πέρασε δεν είναι άλλο aniV τις εξελίξεις που σημειώθη
καν και εξακολουθούν να σημειώνονται στο πλέγμα των ελληνοα 
μερικανικών σχέσεων. Η βημα-βήμα διαδικυοία που επινοήθηκε 
και εφαρμόστηκε στην πράξη σε όλους τους τομείς των ελληνοαμε 
ρικανικών σχέσεων και από όλους τους Αμερικανούς αξκοματού- 
χους που επισκέρτηκαν τον περασμένο χρόνο την Αθήνα, (Τζορτζ 
Σουλτς το Μάρπο. Ροζάνα Ρίτζγουέι, κυρίως, αλλά και Ουίλιαμ 
Ταοτ για την υπογραφή της Συμφωνίας DICA, στρατηγός Γκαστ 
για τα αεροπλάνα F-16 και σε μικρότερο βαθμό ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών Ουάιτχεντ για θέματα τρομοκρατίας) έδειξε 
τα πρώτα αποτελέσματα της κατά τη διάρκεια της επισκευής του 
υπουργού Εξωτερικών Κ. Παπούλια στις ΗΠΑ, το Νοέμβριο. Κα 
τά τη διάρκεια αυτής της επισκευής, της πρώτης Ελληνα υπουρ 
γού στην Ουάσιγκτον ύστερα από ¿2 χρόνια, τόσο η αμερικανική 
πλευρά όσο και η ελληνική αντιμετώπισαν τα κρίσιμα θέματα, με

πρώτο απ' όλα το θέμα των βάσεων, με «επιχειρηματικό στιλ», 
αποφεύγοντας τις κακοτοπιές και τις οξύνσεις. Το αποτέλεσμα της 
επίσκεψης αυτής θα φανεί μέσα στο 1987, όταν, στα μέσα της άνοι
ξης ή στις αρχές του καλοκαιριού, θα συγκληθεί η κοινή ελληνοα- 
μερικανική επιτροπή για την επανεξέταση του μέλλοντος των αμε
ρικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Στο μεταξύ όμα>ς η •'υβέρνηση 
δεν χάνει ευκαιρία να προτείνει διακριτικά στην Ουάσιγκτον μια 
«διαδικαστική φόρμουλα» για την έναρξη των νέων διαπραγμα
τεύσεων που θα περιλαμβάνει την καταγγελία από την αμερικανική 
πλευρά της συμφωνίας για τις βάσεις, στο βαθμό που η συμφωνία 
αυτή δεν ικανοποιεί πλέον τις ΗΠΑ. Επιπλέον, καμιά από τις δυο 
πλευρές δεν έχει διαψεύσει το ενδεχόμενο επίσημης πρόσκλησης 
του πρωθυπουργού Λ. Παπανδρέου στις ΗΠΑ, αν και η Αθήνα 
δείχνει να θεωρεί το γεγονός αυτό περίπου σίγουρο.

Πιο ευέλικτη τακτική
Βεβαίως, η ομαλοποίηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ο

φείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό της στην εγκατάλειψη από την ελ
ληνική κυβέρνηση της τακτικής της «μετωπικής επίθεσης» απέ
ναντι στις ΗΠΑ και την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης τακτικής 
απέναντι σε θέματα που τις απασχολούν, όπως π.χ. αυτό της τρο
μοκρατίας. Χωρίς να έχει η Ελλάδα υπογράψει κυρώσεις εναντίον 
χωρών όπως π.χ. η Λιβύη ή πρόσφατα η Συρία, η Ελλάδα έχει 
Φροντίσει να προσαρμοστεί σε κανόνες συμπεριφοράς, που της έ
χουν επιβάλει οι ΗΠΑ ή έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

*  ΕΝΙΣΧΥΜ ΕΝΟ αι
σθητά βγήκε ακό τις 
δημοτικές εκ λογή  το 
ΚΚΕ, περισσότερο 
πολιτικά και λιγότερο 
εκλογικά, με την τα
κτική της Συμπαράτα
ξης. Το Φλεβάρη θα 
κυκλοφορήσουν οι θέ
σεις του κάρματος, 
ενώ το Μάη θα πρα
γματοποιηθεί το Συνέ
δριο. (Στη φωτογρα
φία ο  X. Φλωράκης),

Η δύσκολη 
nopda για 

το νέο φορέα
ΕΤΟΣ μεγάλων προβληματισμών και 

περιπετειών ήταν το 1986 για το ΚΚΕ 
Εσωτερικού, αλλά και για τον ευρύτερο 
χώρο της ανανιχότικής αριστερός. Με το 
συνέδριο του ΜαΤόυ το ΚΚΕ Εσ. - όχι 
χωρίς έντονη εσωτερική διαμάχη και 
συγκρούσεις - ιιποοάσιοε να προχωρήσει 
την άνοιξη του 1987 σε ιδρυτικό συνέ
δριο του νέου υορέα της αριστερός. Στο 
κέντρο της εσωκομματικής δια» ιαχής 
όλο αυτό το χρόνο ήταν η διατήρηση ή 
όχι του κομμουνιστικού χαρακτηριστι
κού στον τίτλο του νέου κόμματος, άπο
νη αυτή που τελικά μειονήοησε.

Οι δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
αποτέλεσαν μια πρόσθετη δοκιμασία για Ο Λ. Κ Ορκος είναι 
το ΚΚΕ Εσ., αφού η απύοαση για αυ- ο νικητής της σύγ- 
τόνομη κάθοδο του κόμματος στην Αθή· κρούσης.
να κα· τον Πειραιά μόνον, προκάλεσε σύγχυση και έντονες αντιρ
ρήσεις και σε οπαδούς αλλά και σε ηγετικά στελέχη του.

Ωστόσο, με την τελευταία Κεντρική Επιτροπή στα τέλη του χρό
νου το ΚΚΕ Εσ. αποοάσισε να προχωρήσει σταθερά στις προσ
υνεδριακές διαδικασίες, που θα ολοκληρωθούν το χειμώνα, προ- 
κειμένον να αρχίσει το ιδρυτικό συνέδριο του νέου κόμματος της 
αριστερός μέσα στην άνοιξη.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ήδη ομάδες και ουρείς α
νέντακτων αριστερών, το τμήμα της ΕΛΑ που συμφωνεί με το 
Μανόλη Γλέζο, καθώς και προσωπικότητες της αριστερός, που εν· 
διαόέρονται για την προοπτική αυτού του υπό ίδρυση νέου κόμμα
τος.

νομικών και τους εφόρους ως υπεύθυνους για «ληστρική φορολογι
κή πολιτική».

Δ Ε Υ ΤΕ Ρ Α  6. Το ΓΙΑΣΟΚ θα μπει στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Αυτό ανακοί- 
νο>σε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κινήματος ο πρωθυπουργός 
Ανδρέας Παπανδρέου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10. Ο «ΕΛΑ» ξαναχτύπησε με βόμβα το νέο δημαρχιακό 
κτίριο της οδού Λιοσίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12. Ο  πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών.
Τ Ε ΤΑ Ρ ΤΗ  15. Το ΚΚΕ αποφασίζει να υποστηρίξει στο δεύτερο γύρο 

τους υποψηφίους δημάρχους του Π ΑΙΟ Κ  εκτός από την Αθήνα, ό
που αφήνει τους οπαδούς του ελεύθερους να ψηφίσουν ό.τι θέλουν, 
πλην τον Εβερτ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19. Ο β'γύρος των δημοτικών εκλογών. Η Ν Α  κερδίζει τους 
τρεις μεγάλους δήμους, Αθήνι^ς. Πειραιά, Θεσσαλονίκης.

ΔΕ ΥΤΕΡ Α  20. Σύγκληση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Φή
μες για ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24. Η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει την παραχώρηση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας στο δημόσιο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25. Ενας 29χρονος καθηγητής πέφτει νεκρός από φωτοβο
λίδα στο γήπεδο της Λάρισας λίγο πριν την έναρξη του ανωνα 
ΠΑΟΚ-Λάριοας.

ΤΡ ΙΤΗ  28. Συνάντηση με τον πρωθυπουργό έχει στο Καστρί ο γ.γ. 
του ΚΚΕ Χαρίλαος Φλωράκης. Συζήτησαν για τις εκλογές, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, τους μισθωτούς, την απλή αναλογική και τη

στρί. Κατά τη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό ζήτησε να ομιλεί 
στη Βουλή με την ιδιότητά του ως τέως πρωθυπουργός.

ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ  12. Ανοιχτό αφήνει το θέμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Αντώνης Κούρτης μετά τις δηλώσεις του 
υφυπουργού Πολιτισμού Γ. Παπανδρέου για ελεύθερη ραδιοφωνία

ΤΡ ΙΤΗ  18. Νέος νόμος που προβλέπει ισόβια κάθειρξη σε οδικήματα 
δωροδοκιών ανακοινώνεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

ΣΥΝ Α Ν ΤΗ ΣΗ  Παπούλιο-Σουλτς στην Ουάσιγκτον. Το κλίμα δεν είναι 
ακόμη ευνοϊκό για επίσκεψη του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπαν- 
δρέου στις ΗΠΑ

ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΗ  20. Εισαγγελέας επεμβαίνει σε σκάνδαλο στα διυλιστήρια 
Ασπροπύργου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23. Για πρώτη φορά όλα τα κόμματα γιορτάζουν μοζί στο 
Γοργοπόταμο την επέτειο της ανατίναξης της γέφυρος από τους αν
τάρτες το 1942.

Π Ε Μ Π ΤΗ  27. Συναυλία στην Κωνσταντινούπολη δίνει ο Μ'ικης θεοδω- 
ράκης στο πλαίσια ανάπτυξης της φιλίας των δύο λαών. Η κίνησή 
του δημιουργεί θετικά και αρνητικά σχόλια κυρίως οπό Ελληνες πο
λίτικους και καλλιτέχνες.

Κ ΑΤΑ ΤΙΘ ΕΤΑ Ι στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 19Θ7.

Δίκέ μβριος

ΤΡΙΤΗ  23. Α "  : -Όετ .ι με βούλευμα απ' όλες τις σοβαρές κατηγο
ρίες σε βαθμό ,.^κουργήματος που αντιμετώπιζε ο επί χρόνια - όπως 
ομολόγησε και ο ίδιος - έμμισθος πράκτορας της-ΚΥΠ Ντάνος Κρύ
σταλλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26. Ο Σοβιετικός ηγέτης ΜιχαήλΤκορμπατσόψ θα πρα
γματοποιηθεί την επίσκεψή του στην Ελλάδα μάλλον μέσα στο 1987 
Αυτό δόλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ενωσης Εντγ* 
καρ Σίβαρτνάντζο στη Νέα Υόρκη.

Οκτώβριος
ΤΕΤΑ Ρ ΤΗ  ι. Το υπουργεία ΒιομηχανΙας-Εργασίσς και η ΓΣΕΕχτύπησε 

με βόμβες ο ΕΛΑ. Σε προκήρυξη που έστειλε επιτίθεται κατά της 
υφυπουργού Βιομηχανίας Οάσως Παπανδρέου και κατά της κυβέρ
νησης που -»έχει κάνει τη χώρα ξέφραγο αμπέλι».

• ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ του ηγέτη της Σοβιετικής Ενωσης Μιχ. 
Γκορμποτσόφ μετέψερε στον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου ο 
σοβιετικός προοβευτής Βίκτορ Στουκάλιν, για τους σκοπούς και τις 
προοπτικές της σϋνάντηστ ς των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο 
Ρέικιαβικ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5. Βόμβες οε εφορίες. Την ευθύνη αναλαμβάνει η «1 7 Νοέμ
βρη» με προκήρυξη οτην οποία ακόμη απειλεί τον υπουργό Οικο-

ΓΣΕΕ.
Π Ε Μ Π ΤΗ  30. Ο δεύτερος μέσα στη χρονιά ανασχηματισμός που όμως 

χαρακτηρίστηκε από όλους «άτολμος». Εγιναν ελάχιστες αλλαγές με 
άθικτους τους κύριομς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31. Σκάνδαλο στην υπόθεση της πώλησης της Τράπεζας 
Κεντρικής Ελλάδας.

Νοέμβριος
ΔΕΥΤΕΡΑ 3. Ο πρώην υπουργός Εμπορίου Χρ. Φωτίου καταγγέλλει 

ότι του προτειναν 90.000.000 δρχ. για να μεσολαβήσει στην πώληση 
της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος υπέρ κάποιου υποψηφίου. Επεμ
βαίνει ο εισαγγελέας.

Εισαγγελέας επεμβαίνει και στη ΔΕΗ όπου υπάρχει καταγγελία για δω
ροδοκία ύψους =00.000.000 δρχ. Στε μεταξύ παραιτείται ο δι
οικητής Δ. Μαυράκης

ΚΥΡΙΑΚΗ 9. Ενταση στις σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΟΚ και την 
Ουάσιγκτον μετά την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να δεχτεί 
τα εγ χειρήματα των Βρετανών που ζητούν στην Κοινότητα την επι
βολή μέτρων εναντίον της Συρίας ως υπεύθυνης για τρομοκρατικές 
δραστηριότητες στη Δύση.

ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΠ ΙΣΚΕΨ Η του πρώην πρωθυπουργού Γ. Ράλλη στο Κα-

ΔΕ Υ ΤΕΡ Λ  1. 0  πρωθυπουργός ζητάει από τον Πρόεδρο της Βουλής 
να προχωρήσει στη σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα δια
μορφώσει ώς τις 31 Μαρτίου 19Θ7 πλήρη πρόταση για την καθιέρω
ση νης ελεύθερης ραδιοφωνίας

Π Ε Μ Π ΤΗ  4. Κατά 15% αυξήθηκαν μέσα στο 1983 οι άνεργοι στην 
Ελλάδιι σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το επίσημο δελτίο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5. Δίωρη συνομιλία του τέως Προέδρου της Δημοκρα
τίας Κ. Κορομανλή με το Μίκπ θεοδωράκη για την πρωτοβουλία του 
δεύτερου να ιδρύσει επιτροπή φιλίας των λαών της Ελλάδος και της 
Τουρκίας.

Φ ΕΝ ΑΣ ΝΕΚΡΟΣ και ένας τραυματίος σε μάχη μεταξύ «χούλιγκαν» 
τα μεσόνυχτσ στο κέντρο της Αθήνας.

ΣΑΒΒ ΑΤΟ  13. Με σκληρή κρ,.ική αρχίζει η 2 '.’ή Κεντρική Εγ  τροπή 
του ΠΑΣΟΚ.

Π Ε Μ Π ΤΗ  18. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη βουλή καταλήγει 
σε ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών μσταξύ του πρωθυπουργού 
και του αρχηγού της Ν.Δ.. γιο το.βασιλικό πραξικόπημα του 1965.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 19. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
στρατιωτών στον Εβρο έχει αποτέλεσμα το θάνατο ενό £λληνα και 
δύο Τούρκων κοι τον τραυματισμό δύο άλλων.

ΔΕ ΥΤΕΡ Α  27. Αλλάζει ξαφνικά η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

H Ut m


