
I  την λρσυνα αυτή 
απαντούν:
•  Μιχαήλ Στασινόηουλος, 
πρώην πρόαάρος της 
άηυοκρατίος ακαδημαϊκός.
•  Μ αλίνα Μ αρκουρη, >
υπουριό^ ΠολιτΜΤμού. . 'If ,
•  Θ ανάσης. ’ ί
Καναλλάαουλος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΗΟΥΛΟΣ

Το νέφος και 
η απειλή του

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Ψυχολογικός
αφοπλισμός

καν παράνομα στους «Κόν
τρας», στο όνομα του αντικομ- 
μουνισμού. Η επιχείρηση υπο
στηρίχτηκε από τα’ακραία συν
τηρητικά στοιχεία των ΗΠΑ. 
Ομως η υπογραφή της συμφω
νίας Ρίγκαν - Γκορμπατσόφ α- 
ποδεικνϋει ότι τα αντικομμου- 
νιστικά επιχειρήματα τους δεν 
είναι και τόσο βάσιμα.

Η πρόταση του Οσκαρ Ρίας 
Σαντσες για ειρήνη στη Λατινι
κή Αμερική. Την τελευταία στι
γμή σταμάτησε την αποστολή 
αμερικανικών όπλων στους 
* Κόντρας» της Νικαράγουας. 
Το γεγονός δίνει ελπίδες για ει
ρηνική διευθέτηση σ’ αυτή την 
περιοχή. Χαιρετίζουμε την α
πονομή του βραβείου Νόμπελ 
στον Οσκαρ Ρίας Σάντσες.

Η συνειοητοποίηση παντού 
ότι το ΕΪΤΖ ήταν κάτι που δεν 
μπορούσε να κρατηθεί πια κρυ
φό. ότι έπρεπε να αντιμετωπι
στεί ανοιχτά και με κατανόηση. 
Οτι η ενημέρωση του κοινού 
γι' αυτό το θέμα είναι ζήτημα 
ζωτικό.

Η επίσκεψη του οικουμενι

κού Πατριάρχη στην Αθήνα, 
που μας έφερε σε ζωντανή επα
φή με τις ρίζες μας, την παρά
δοση, το διαχρονικό και υπέρ- 
τοπικό μήνυμα της Ορθοδο
ξίας.

Η απόφαση της Ελλάδας να 
θέσει υποψηφιότητα για την τέ
λεση των Ολυμπιακών αγώνων 
στην Αθήνα. Ξέρουμε ήθη ότι 
πολλές προσωπικότητες από 
διαφορετικές χώρες εκφράστη
καν θετικά και θεωρούν ότι εί
ναι δίκαιο να τελεσθούν οι Ο
λυμπιακοί αγώνες του 1996 
στην Αθήνα, χρονολογία που 
συμπίπτει με την εκατοστή επέ
τειο της αναβίωσής τους. Εμείς 
τώρα πρέπει να αντιμετωπίσου
με την πρόκληση με όλες μας 
τις δυνάμεις και το μπορούμε.

Εναε πίνακας του Βαν Γκογκ 
πουλήθηκε για 27 εκ. δολάρια. 
Για άλλη μια φορά αποοεικνύε- 
ται ,ρτι το πολυτιμότερο αγαθό 
της ανθρώπινης δημιουργίας εί
ναι η Τέχνη.

Εθνική Ελλάδος πρωταθλή- 
τρια Ευρώπης στο μπάσκετ, 
μπράβο παιδιά!!!»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΛΟΣ

XeipoTepa 
δ€v γίνεται

ράγει το παλιό ΠΑΣΟΚ της 
δημοκοπίας. Συναφής με την 
τροπή αυτή των πραγμάτων εί
ναι η ψυχολογική νομιμοποίη
ση του συνθήματος «εκλογές» 
που έριξε η αξιωματική αντιπο
λίτευση και το οποίο τώρα δε
σπόζει στις κυβερνητικές επι
λογές. Στη δεύτερη κατηγορία 
ανήκουν ορισμένα ευχάριστα 
γεγονότα όπως είναι: Η υιοθέ
τηση φιλελεύθερων οικονο
μικών αρχών, η αποδοχή του 
διαλόγου με την Τουρκία και η 
εγκατάλειψη της αδιαλλαξίας έ

ναντι των βάσεων.
Οσον αοορά τις προοπτικές 

για το 1988 θα έλεγα: Είχε πει 
σε μια ανάλογη περίπτωση το 
1873 ο Γουίλιαμ Πιτ: «Δεν 
βλέ;-.ύ> γύρω μου το χρόνο αυτό 
παρά ερείπια και απελπισία». 
Ομως και Πιτ δεν είμαι και α
παισιόδοξος δεν είμαι. Πιστεύω 
ότι ο νέος χρόνος δεν είναι δυ
νατόν να είναι χειρότερος από 
το 1987. Ο πρωθυπουργός είπε 
ότι για το έτος αυτό έκανε το 
καλύτερο δυνατό. Και φοβού
μαι ότι είναι αλήθεια...»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ραδιοφωνία 
και παιδεία

19Β7 ήταν «νας 
£ i  I  χρόνος γόνιμος για τη 
^  ■ χώρα μας. μ« πληθώ
ρα γεγονότων, αλλαγών αλλά 
και συγκρούσεων. Στη διάρ- 
κειά του κρίθηκαν πολλά ζητή
ματα που αφορούν την εσω
τερική και εξωτερική πορεΐο 
της χώρας, αλλά και τη ζωή 
του μέσου πολίτη.

λ πήρςαν ίσως KCi; μερικά αρ 
νητικά οαινόμενσ και χάθηκαν 
κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό 
είναι τελικά φυσιολογικό.

Καταρχήν θεωρώ σημαντικό 
το έτος <987, σε ό,τι αφορά την 
ενημέρωση και τον πλουραλι
σμό λόγω της καθιέρωσης της 
ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ηταν 
¿να σημαντικό βήμα για τη 
χώρα και αυτό αναγνωρίζεται 
από όλες τις πλευρές. Στο εξής 
αυτό που προεχει είναι η κατο
χύρωση της ελεύθερης έκφρα
σ ή  από τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης. Αυτό δεν αφορά μόνο 
την ελεύθερη ραδιοφωνία, αλλά 
και τα κρατικά μέσα που πρέπει 
να ενισχύοουν την αξιοπιστία 
τους, να διευρύνουν την αντί- 
/.ηνή τους για. πληροφόρηση 
και να προσαρμοστούν από κά
θε άποψη στα καινούρια διεθνή 
δεδομένα. Εχω την εντύπωση 
ότι η ελεύθερη ραδιοφωνία 
μπορεί να συμβόλε* και έχει 
ήδη σύμβολα, στο άνοιγμα του 
ραδιόφωνου και της τηλέορί: 
σης που λειτουργούν υπό κρα 
τική εποπτεϊα.

Σ ’ αυτή την κατεύθυνση πρέ. 
πει μέσα στον επόμενο χρόνο

να γίνουν νέα .βήματα στηρι
γμένα στην εμπειρία που απο
κτήθηκε από την ελεύθερη και 
ττ δημοτική ραδιοφωνία!

Στην παιδεία, παρά τις αντι
θέσεις, έγιναν Βήματα. Το βασι
κό χαρακτηριστικό αυτής της 
περιόδου για τα εκπαιδευτικά 
μας πράγματα, ή τον c πλούσιος 
και πολύπλευρος προβληματι
σμός που αναπτύχθηκε έστω 
και μέσα από τις αντιδικίες και 
τις ρήξεις. Το φοιτητικό κίνη
μα, παρά τ.ς όποιες αντιφάσεις 
του. έθεσε κάποια καινούρια 

που αφορούν τις τον- 
_ ζωής των φοιτητών, αλλά 

και το χαρακτήρα και την κα
τεύθυνση της παιδείας. Σε ό.τι
'¿ΟΟρ  ̂ η τ-ιΛτι i:cnrt λπΛ

ζητήματα : 
θήκες ζωής

| |  ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την 
/ /  καταστροφή των 
Α \  ■ ■ πυραύλων «Ιναι ένα 
κορυφαίο γκγονός που αφορά 
όλη την οικουμένη, αφού η ε ι
ρήνη είναι ο παγκόσμιος πό
θος

Από τα θλιβερότερα γεγονό
τα είναι η πιάνα που μαστίζει 
την Αιθιοπία. Χιλιάδες άνθρω
ποι πεθαίνουν και ιδίως αθώα 
παιδάκια. Κάθε άνθρωπος σ’ 
όλη π ιν  οικουμένη δεν μπορεί 
να μη θλίβεται βαθύτατα για τέ
τοια φαινόμενα, ενώ είμαστε 
στην κορυφή της προόδου.

Αγωνιώδες θέμα είναι για τη 
χώρα μας, η χειροτέρεψη των 
φαινομένων του νέφους. Απει
λεί να καταστρέψει την υγεία 
χιλιάδων συμπολιτών μας και 
εδώ και πάλι τα μικρά παιδιά έ
χουν το μεγαλύτερο μερίδιο ο'

αυτή την περιπέτεια.
Και τέλος κάτι πιο προσωπι

κό: Ο θάνατος του Κωνσταντί
νου Τσάτσου σαν απώλεια με
γάλη του ελληνικού πνευματι
κού πόσμου.^ Νιώθω βαθιά το 
γεγονός επειδή ήταν αγαπητός 
φίλος και συνάδελφος στην Α
καδημία».

Π  ΙΣΤΕΥΩ ότι η συμ-
« I  l î wvio "γ *α ν  - 

■ Γκορμπατσόφ χσρσ 
κτηρ στηκζ ομόφωνα παντού 
σαν το σημαντικότερο γεγο
νός ου “87. Γιο πρώτη φορά 
α»ιό την ανακάλυψη της ατομι
κής βόμβας δεν τίθεται Θέμα

στατίου, αλλά καταστροφής 
του ήδη υπάρχοντος. Αν και ο 
ορι6 .-»ός δεν είνσι μεγάλος, το 
γεγονός αποτελεί ένα μεγάλο

Και ίσιος το πιο σημαντικό 
είναι ο ψυχολογικός αφοπλι
σμός η μείωση της έντασης, 
•Γης εχθρότητας και της ηροκσ 
τάληψης. Η αναμέτρηση έχει 
μετατραπει σε ανάγκη για συ
νύπαρξη.

ir» οικονομικό κραχ κα: η 
πτώση του δολαρίου. Μοιάζει 
με οικονομικό Τσέρνομι-.ιλ. 
Ο,τι συμβαίνει στη Γοοίν. 
Στρ'.τ έχει όμεοη envisco  στα

χρηματιστήρια του Toicio και 
του Χογκ-Κσγκ. Το αμερικανι
κέ) έλλειμμα είναι υπόθεση δυι- 
Ονής.

Η έκταση της ιρανο-ιρακινής 
σύρραξης. Η παρουσία διεθνών 
στόλων στον Περσικό κόλπο α
ποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο, 
για τον οποίο κανείς δεν φαίνε
ται να έχει μια λύση.

Το σκάνδαλο Ιράν-γκέι*. 
Χρήματα και όπλα μεταφερΒη-

■ Ίρ Ο  πιο σημαντικό, κατά

«  I O TSeM ”:
οτορική του p τρυτητα και η

γ ισ η ς  tu,
ΠηΡι ιιηΐημασμισια άρση της αμοιβαίας 

ις που έκανε δυνατή

Η ανθρωπότητα παρακολου-
6εί με κομμένη την αναπνοή το 
νέο αυτό βηματισμό της αν
θρωπότητας, ελπίζει στη συνέ
χεια. του και εύχεται την αρχική 
συμφωνία να ακολουθήσουν 
και άλλες που Οα οδηγήσουν 
στον καθολικό αφοπλισμό, oto 
σταμάτημα της εξαγωγής ο

κά; ;δεο/1ονιων και στη 
του εξοικονομημένου 

παγκοσμίου εισοδήματος για 
την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη των υπό ανάπτυξη 
χωρών. Οι δυο κόσμοι θα συμ- 
πλήσιάσουν περισσότερο, όταν 
ο καθένας επιχειρήσει τη δική

του «περεστρόικα».
Από τα εσωτερικά γεγονότα 

της χρονιάς θα επέλεγα δυο κα
τηγορίες συγγενών συμβάντων.
Στη μια ανήκει η ανατροπή του 
ψυχολογικού κλίματος που υ 
πστίθεται ότι επιδίωκε το πρό
γραμμα σταθεροποίησης με το 
ποωθυπσυργικό π ρας; <ό πημ α 
κατά Σημίτη, άσχετα από το ότι 
το πρόγραμμα αυτό είχε ουσια
στικά αποτύχει. Αυτό το κ?-ίμα 
επιδεινώνει η παλινόρθωση της 
δημαγωγίας και των εικονικών 
παροχών. Το σύνθημα ··■:ανα
γέννηση» του ΠΑΣΟΚ αναπα- |
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ΤΙ ΕΚΑΝΕ 
ΑΙΣΘΗΣΗ 

ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ 
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΥ
ΠΕΡΑΣΕ ο

Απολογισμός από προσωπικότητάς
1 ' "  'J'1'"' " " “ ~Γ 1 r , - I -  — tmmmmmm'-- —  -  ■ > --»

κοινωνικής, πολιτιστικής και αθλητικής ζωής

Των
Μ ΑΡΘΑΣ B P t l  tA K O V
ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΧΑΙΜΙΔΟΥ

ΜΙΑ σ ,όμη  χρονιά 
Μ ια■ τ ίλ ίίί^ Μ  Μ ια

■ χρονιά γγμάτη 
γκγονάτα, σημαντικά και 
ασήμαντα «ολιτικά  και μιχ. 
μια χρονιά θορησ μλνη μ« 
αάώ ΐοόα αλλά και κλπιάνς. 
αν όλους τους το μ ,ίς ,

Ισ το ρ ικ ίς  σ ομφ ω νίίς. 
σνναντήοκις κορυφής, 
θάνατοι απά καύσω να 
αλλά και πολύ νλφος.
Η κΚ.Ε.» ζήτησα απά 
«πώνυμους να 
«πισημάνουν κα ι να

σχολιάσουν τα 
οημανπκάτγρα γαγονότο 
της χρονιάς που πλροσν.
Γ αγονότα οπό την 
αλληνική, αλλά και όηθνή  
σκηνή, που «πηρλασαν μα 
τον 4 να ή τον άλλο τρόπο 
την αλληνική 
πραγματικότητα.

κοινοβουλευτικός 
«ηηρόοωηος της Νέος 
Δημοκρατίος.
•  Γιώργος Παπανβρλου, 
μ ίλο ς τού ΕΓ και 
βουλόυτής του ΠΑΣΟΚ..
•  ΓΜτρος Κουναλάκης, 
σάλος του Ε-Γ. της 
Ελληνικής Αρκτταράς.

•  Μιχάλης Σταθάττουλάς, 
πρύτανης τού 
Πανατηστημίου Αθηνώ ν.
•  Α. Γηκτοαούλόυ : 
M<hhiy« k w ïîA<mi, 
ιια θ ηγήτρ»» 
Εγκληματολογίας καί 
πρόαάροςταυ Συνάλομου 
γ η  τα  άαχπώματα της 
γυναίκα^.
•  Χράνης Μ Ισσιός, 
ουγγραφλας.
»  Aonaoñ ΠαπαβακααΙαυ.

»  Μαρία φοραντοάρη,
TpOYOuáiOTpML 
•  Παναγιώ της Γ ιαγνάκης, 
αθλητής, αρχηγάς της 
αθνικής ομάάας μηάααατ.
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περαστούν παλαιωμένες αντι
λήψεις, να ξεούγουμε από τα 
δόγματα και να αντιμετωπίσου
με την πρόκληση του μέλλον
τος: στην τεχνολογία, την ανα
βάθμιση και τον προσανατολι 
σμό των σπουδών κμι τα και
νούρια ρεύματα που διαπερ
νούν την ανθρωπότητα με ευ
θύνη και τόλμη.

Η συνειδητοποίηση των 
προκλήσεων του 1992 και του 
2000 επεκτάθηκε σε ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα, σε κόμ
ματα και οορείς μέσα στη χρο
νιά που πέρασε. Αυτό είναι ση
μαντικό, γιατί δρομολογήθη
καν ήδη διαδικασίες για την 
προσαρμογή στα νέα δεδομένη 
που δεν θα μας βρουν απροε
τοίμαστους.

Τα συνέδρια των κομμάτων 
της παραδοσιακής αριστεράς ή
ταν εξελίξεις που ενίσχυσην 
και αποσαφήνισαν την εικόνα 
του πολιτικού . φάσματος και 
παρήγαγαν αλλαγές και ζυμώ
σεις χρήσιμες για το μέλλον' 
του πολιτικού μας συστήματος, 
χωρίς ακόμα να δια φαίνεται ότι 
συνειδητοποιήθηκε επαρκώς το 
κύμα της ανανέωσης που συγ
κλονίζει τις χώρες του υπαρ
κτού σοσιαλισμού.

Αξιοσημείωτα είναι τα γεγο
νότα που συνέβησαν στο χώρο 
της Ν Α , όπου αφενός μεν απο
κάλυψην τη μόνιμη κρίση της, 
αλλά αφετέρου έδειξαν ότι πολ
λοί παράγοντες της επιδιώκουν 
τον εκσυγχρονισμό της και αυ· 
τύ είναι θετικό.

Ειδικότερα για το ΠΑΙΟΚ 
0« ήθελα νά επιαημάνω ΐο γε
γονός της ανασύνταξης των ου- 
νάμεών τόυ, μέσα από την ανα
συγκρότηση που αποτελεί μια 
-προσπάθεια αναγέννησης του ί - . 
διού ί«υ κινήματος και προ
σαρμογής του στις νέες πρα
γματικότητες που δημιουρ- 
γούνται, όπως και διαμόρφω
σης νέων προτάσεων στα προ
βλήματα της εποχής και στον 
τρόπο λειτουργίας των κομμά
των στη χώρα μσς.

Τα εθνικά μας θέματα, η άμυ- 
να της χώρας και η εξωτερική 
της πολιτική βρέθηκαν πολλές 
φορές στο προσκήνιο μέσα στο 
1987. Η περήφανη απάντηση 
που έδωσαν ο λαός μας και οι 
ένοπλες δυνάμεις το Μάρτιο, 
κατέδαςαν τον υψηλό βαθμό ε
θνικής ομοψυχίας και ενότητας 
και επιβεβαίωσαν ότι στην 

‘»τη προτεραιότητα βρίσκε■
I πάντα η υπέράσπιση της ε-

1 OUI-

ΤΜβιτη 
¿ η π

ανεξαρτησίας και η 
Ι^άλιπη  των συνόρων μας.
·· Η δραστηρίότητά μας στην 

.Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η α
ποσαφήνιση των θέσεων της 
χώρας μας απέναντι στις ΗΠΛ,

κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα 
των βάσεων, με την ταυτόχρο
νη αναγγελία ΐΟύ ύήμόψΓ|γί- 
σματος. είναι γεγονότα σημαν
τικά και προσδιόρισαν μεσο
πρόθεσμες εξελίξεις.

Η πρωτοβουλία των 6 ανα
πτύχθηκε σημαντικά και κατα
ξιώθηκε σ’ ολόκληρο τον κό
σμο στο 1987. Η συνάντηση 
κορύύής της 8 Δεκεμβρίου επι
βεβαίωσε με τον πιο έγκυρο και 
σαφή τρόπο ότι ο αγώνας των. 
χωρών της πρωτοβουλίας και 
των ηγετών τους για ειρήνη, ύ
φεση, αφοπλισμό και συνεργα
σία δικαιώθηκε.

Σημαντικά γεγονότα είχαμε 
στον αθλητισμό με την κατά- 
κτηση του ευρωπαϊκού πρωτα
θλήματος στο μπάσκετ. Ταυτό
χρονα η χώρα μας ανέλαβε τη 
διοργάνωση σημαντικών αθλη
τικών εκδηλώσεων, πράγμα 
που ενισχύει την προσπάσεάΓ 
της να αναλάβει τη οιοργάνω- 
ση της χρυσής Ολυμπιάδας, α
φού αποδεικνύει ότι είναι σε θέ
ση να τη φέρει σε πέρας.

Στην οικονομία με την ολο- 
κλήρωση του σταθεροποιητι
κού προγράμματος η χώρα μας 
απέκτησε τις προϋποθέσεις για 
αυτοδύναμη οικονομική ανά
πτυξη, ενώ οι εργαζόμενοι, 
όπως φάνηκε άλλωστε και από 
την εισοδηματική πολιτική, 
μπορούν τώρα να περιμένουν 
καλύτερες συνθήκες ως αποτέ
λεσμα των θυσιών τους.

Στο Κοινοβούλιο, πασά τις 
καθιερωμένες αντιπαραθέσεις, 
σημειώθηκαν πρόοδοι στη δια
κομματική συνεννόηση και 
στην ανάπτυξη του διαλόγου 
που εκφράστηκε με την αλλαγή 
του κανονισμού και τη λειτουρ
γία διακομματικών επιτροπών 
σε μια σειρά θεμάτων.

Σαν αρνητικά φαινόμενα θα 
μπορούσα να καταγράψω το 
κύμα σκανδαλολογίας που υπο
νόμευσε θεσμικές κατακτήσεις 
του λαού μας, την έλλειψη συ
νεννόησης στο συνδικαλιστικό 
κίνημα, τις συμφορές που έφε
ραν ο καύσωνας τον Ιούλιο και 
ο παγετός το Μάρτιο και την 
αδυναμία μόνιμης συνεργασίας 
των πολιτικών δυνάμεων σε 
κάποια θέματα μείζονος εθνι
κής σημασίας, αποτέλεσμα 
πολλές φορές μιας στείρας κομ
ματικής αντιπαράθεσης.

Παρά τις δυσκολίες το 1987 
ήταν έτος δημιουργικό και σε 
πολλούς τομείς η κατάσταση 
είναι σήμερα περισσότερο ελπι- 
δοφόρα για το μέλλον απ’ ό,τι 
στις αρχές του χρόνου και μπο
ρεί να ουμπεράνει κανείς ότι εί
χε μια δυναμική που θα δρομο
λογήσει νέες εξελίξεις στην 
κοινωνία μας. Φυσικά αυτό που 
μπορώ να ευχηθώ είναι το 1988 
να είναι καλύτερο. Και είμαι αι- 
ηι.όδο^ΟΓ νΓ αυτό)*.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ

Το συνέδριο 
της Ανοιξης

1""ΙΑ  την Ελλάδα το 
/ /  I  1987 ήταν γεμάτο σνα- 

"  κάντεχα γεγονότα, ό
χου αχοκαλϋφτηκε η ανικανό
τητα του ΓΙΑΣΟΚ να κυβερνά, 
να αντιρτηΜΜΝί την κρίση, 
και χολυ περισσότερο να συμ
βολή στην χροχτοιμασία της 
χάρος γιο τις μ*νόλ*ς χροκλη- 
σας χου συμΒολϊζοον τα ορό 
«ημα του 1992 και του 2000.

★  Αρχίζω ιιε το ιδρυτικό συνέ
δριο τη<^Ελληνικής Αριστερός, 
το συνέδριο της Ανοιξης. » εν- 
νήθηκε μια νέα μεγάλη ελπίδα 
για την ανανέωση και τη συ
σπείρωση της Αριστερός.
★ γ Ο θερινός καύσωνας και το 
νέφος ανέδειξαν με δραματικό 
τρόπο τα οικολογικά αδιέξοδα 
της Αθήνας, την πλήρη ανικα
νότητα του κρατικού μηχανι
σμού και το χαμηλό βαθμό ευ
αισθησίας όλων μας, φορέων 
και πολιτών, απέναντι στα προ
βλήματα της οικολογίας και 
τηε ποιότητας ζωής.
♦  Η απλή αναλογική, με πρω
τοβουλία της Ελληνικής Αρι
στερός έγινε κεντρικό πολιτικό 
θέμα. Ο λαός συνειδητοποίησε 
πια τα αδιέξοδα του δικομματι
κού πλαισίου που συσσωρεύει 
μόνο δεινά στη χώρα. Αυτό εί
ναι και το βασικό μήνυμα των 
δημοσκοπήσεων που βλέπουν

ίές των τηλεφω- 
Ελλ

♦ Οι υποκλι
νημάτων της Ελληνικής Αρι
στερός και του KÍCE ήταν το 
πιο ανατριχιαστικό γεγονός της
Íρονιάς. Εδειξαν πόσο απει- 

ούνται ο τον καιρό μας τα δι-
καιώματα των πολιτών και οι 
συνταγματικές ελευθερίες. Δεν 
πρέπ» να λησμονηθεί η αχαρα
κτήριστη κυβερνητική αντίδρα
ση και στάση.
★  Η φοιτητική αναταραχή δεί
χνει ότι το φοιτητικό κίνημα α-
γωνίζεται, ενισχύει την αυτοδυ- 

ιμία τόυ, αναλαμβάνει ενεργό 
>λο στην υπέρβαση των αδιε-

©,όδων της παιδείας. Από τα πιο 
ελπιδοφόρα μηνύματα της χρο
νιάς.
★  Οι δημοτικοί σταθμοί της Α
θήνας και του Πειραιά έφεραν 
«μια ανάσα πολυφωνίας* που 
δεν έγινε αποδεκτή από πολ
λούς και επιχειρείται τώρα, με 
το σχέδιο Π.Δ. να καταπνίγει. 
Ας προβάλλουμε αντίσταση!
★  Οι νέες διαπραγματεύσεις για

τις βάσεις αποκαλύπτουν την 
πλήρη υπαναχώρηση της κυ- 
βέρνησης. 0= έ η ύ ρ φ Α  V* 
χρησιμοποιηθεί το θέμα με τη 
μορφή των ρήξεων στον εκλο
γικό αγώνα και σαν μέσο απο
προσανατολισμού. Ταυτόχρο
να υποχρεώνει την Αριστερά 
να επεξεργαστεί προτάσεις που 
υπερβαίνουν ης παροδιακές 
αντιλήψεις και στάσης!
★  Η παραίτηση Σημίτη σφράγι
σε το τέλος της χρονιάς και α- 
νέδειξε μεγάλα και ποικίλα 
προβλήματα: την αποτυχία του 
σταθεροποιητικού προγράμμα
τος, αλλά και την επιδείνωση 
της οικονομικής κρίσης όπως 
προβλέπουν οι έγκυροι οικονο
μικοί αναλυτές όλων των πολι
τικών τάσεων.

Την περιφρόνηση στις δημο
κρατικές διαδικασίες και τις 
συλλογικές αποφάσεις που γί
νεται πια κυρίαρχο στοιχείο 

ρωθυ-στη συμπεριφορά του π| 
ουργού.
Και τέλος, μαζί με άλλες κυ-

πουργου.
Και τέλος, μαςι u 

βερνητικέε πρωτοβουλίες εσή- 
μανε την έν

ζί με
. . .  . . to0°u . . .
μανε την έναρξη του προεκλο-

JikoO αγώνα που όπως φαίνεται 
a έχει απροσδιόριστη διάρ

κεια.
★  Στο διεθνή χώρο θα περιο
ριστώ να επισημάνω δυο γεγο
νότα:
★  Τη διαδικασία της ύφεσης α
νάμεσα στις υπερδυνάμεις που 
κορυφώθηκε με την επίσκεψη 
Γκορμπατσόφ στις ΗΠΑ και τή 
συμφωνία για τους πυραύλους 
μέσου καί μικρότερου βεληνε-
κούς. Ισως αοχίζει μια νέα πε
ρίοδος που θα οδηγήσει στην 
καταστροφή των ατομικών ό-
πλων.

που 
ιίνεται 

ι εμπόδια και
αντιστάσεις. Σημαίνει η ανα
τροπή του Γιέλτσιν μια αναδί
πλωση; Το ερώτημα θα απαν
τηθεί στο άμεσο μέλλον!»

★  Και στην «περεστρόικα* 
συνεχίζεται, αλλά που οαίνι 
να συναντά μεγάλα εμπόδια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Γ κορμπατσόφ 
και νέφος

Ω Ρ ΙΙ αξίωση πληρό- 
/ /  τητας και απλά, από
Α χ όσο μου έρχονται
αυτή τη στιγμή στο νου,

ν,Λ
την ΕΑΑάόα τα παρακύιω γε
γονότα:

1) Οι επιπτώσεις για τη χώρα 
μας της συμφωνίας Ρίγκαν - 
Γ κορμπατσόφ, αχτίδα φωτός 
για όλη την ανθρωπότητα, αλ
λά και οείγμα ότι η φιλειρηνική 
πολιτική που ακολουθούσε με

αοχίζει πλέον κάπως να ευαι 
σθητοποιεί και την αμερικανική 
πολιτική, προφανώς υπό την 
πίεση κυρίως της ευρωπαϊκής 
κοινής γνώμης. Για τους πολί
τες που έχουν ενεργοποιηθεί υ
πέρ της ειρήνης, το γεγονός αυ
τό αποτελεί μια πρώτη δικαίω
ση, αλλά όχι και λόγο επανά-

2) Η απόδειξη με επανειλημ
μένα συμβάντα (μεγάλος καύ
σωνας του καλοκαιριού με πολ
λά θύματα, νέφος κΑπ.) ότι η 
ποιότητα της ζωής και κυρίως 
για τους κατοίκους της πρω
τεύουσας, δεν έχ« καθόλου την 
πρέπουσα θέση στον προγραμ
ματισμό και την πολιτική τόσο 
του κράτους όσο και άλλων αρ- 
αόδιων φορέων.

3) Η ελληνοτουρκική κρίση

της άνοιξης, αλλά και η διαφαι- 
νόμενη πρόσφατη διαλλακτικό
τητα των ημερών.

4) Η αναταραχή στα πανεπι
στήμια που προκλήθηκε από 
σοβαρά υπαρκτά προβλήματα 
μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά 
οξύνθηκε ακόμη περισσότερο 
από απαράδεκτη μεταφορά κομ
ματικών ανταγωνισμών στους 
πανεπιστημιακούς χώρους.

5) Η διαφαινύμενη αλλαγή 
οικονομικής πολιτικής πού εκ
δηλώθηκε με την εξαναγκασμέ
νη παραίτηση Σημίτη.

6) Η ένταση στις σχέσεις Πο
λιτεία; - Εκκλησίας που ίσως 
οδηγήσει σε ένα ξεναθάριομα 
της κατάστασης, ξεκαθάρισμα 
που έπρεπε να είχε γίνει από 
καιρό.

7) Η έναρξη λειτουργίας της

λεγάμενης «ελεύθερης 
φωνίας» με τα αγαθά αλλά και 
τους κινδύνους που συνεπάγε
ται.

8) Το περίεργο και μάλλον 
μη υγιές φαινόμενο της τερά
στιας αυξομείωσης των χρημα
τιστηριακών ημών των με
τοχών.

9) Οι πολλές επέτειοι 150 
χρόνων που γιορτάστηκαν φέ
τος στην Ελλαδα (μια απ' αυτές 
και του Ελληνικού Πανεπιστη
μίου) που φανερώνουν την ηλι

κία βασικών νεοελληνικών 
θεσμών, αλλά και, περίπου, την 
ηλικία του νεοελληνικού κρά
τους και συμβάλλουν στην κα
λύτερη αυτογνωσία μας και 
συγχρόνως στον επανακαθορι
σμό (προς το καλύτερο) της πο- 
ρείας μας.

10) Η για πρώτη φορά στην 
ιστορία του ελληνικού αθλητι
σμού κατάκτηση πρώτης θέσης 
σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο
μαδικού αθλήματος (μπά
σκετ)».

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το νέφος του 
καλοκαιριού

σημονηχόπρο γ«-

« I
**Αρ. ήταν η συμφωνία 
Γκφμσαταόφ - Ρ1γ«αν, γαγο- 
νός το οποίο 6«ν καθ άρισε μό- 

ι μαεοόροσ·. 
ΓΟ μάλλον της

ήτας-
Ειδικότερα για την Ελλάδα, 

το σημαντικότερο γεγονός, κα
τά τη γνώμη μου, ήταν το νέ
φος του καλοκαιριού και οι θά
νατοι. Εκείνο που μου κάνη εν
τύπωση, σε σχέση μ* αυτό το 

η αοιαφορνεγο̂
δείχν

νός, είναι η c ορία που

ι που να εγγυαται ο τι οεν 
ναζήσουμε παρόμοια τρα

γικά γεγονότα. Από τήν άλλη 
μεριά, η αδιαφορία του κόσμου, 
που όχι μόνο δεν πιέζει για μέ-

τρα, α
ναι δυνατόν να αυξήσει τις αι
τίες που προκαλούν το νέφος. 
Πολύ φοβάμαι ότι ακόμη και αν 
ληφθούν μέτρα θα γίνουν προ 
σπάθης από πάρα κολλούς. 
ώστε να ιμην τηρηθούν.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω 
ότι αγωνιζόμαστε για τη δια
σφάλιση της ειρήνης που συν
δέεται με τον αφοπλισμό και

. ----------------------- V

β Ιονονορϊού, 1ΘΘ» Κυριακάτικη

την παύση των πολέμων.
Τον καθημερινό, όμως, πόλε

μο με το νέφος, έναν πόλεμο 
που κι αυτό»: καταστρέφει αν
θρώπινους οργανισμούς, όπως 
και τα άλλα, δεν τον υπολογί
ζουμε όσο θα ’πρεπε. Είναι απα

ραίτητο, λοιπόν, τα φιλειρηνικά 
κινήματα να αποκτήσουν και 
μια τέτοια διάσταση, όπου το 
πρόβλημα της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που είναι παγκόσμιο, 
να γίνει ένας από τους στόχους 
τους».

Α. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η χρυσολατρία 
της κοινωνίας μας

■■PO σημαντικότερο χα-

VV I ?°'<Το£ςΓΤ"'6 ΤΓ* Τ*
διεθνώς είναι ένα ίλη. 
πνεύμα προσέγγισης, σε 4— , 
pío *■  wpúj»  «σλιτικο-φιλο- 
σοφικών ιδεολογιών ανάμεσα 
στους λοου^ ιδίως ανάμεσα 
στις μεγάλες δυνάμεις.

«περεστρόικα», το σπου
δαιότερο, καπά- τη γνώμη μου, 
γτγφνός των τελευταίων δεκαε- 
ηΰΗδων (εοόσον εμπεδωθεί και 
δαρσρυνθεί). αποτελεί 
κή προσέγγιση Α ν|τι 
Δύσης. Ως τώρς ^α να τολ ικό

σημαντι- 
ρολής και

μπλοκ είχε ρήί. 
κοινωνικά - οικονομικά δικα·.ώ-

ι το βάρος στα

ματα, για την ουσιαστικοποίη
ση της ισότητας των πολιτών.
Οι ελευθερίες όμως και τα πολι
τικά δικαιώματα — στα οποία 
το δυτικό μπλοκ έριχνε το κύ
ριο ράμυς, χωρίς όμως να α
γνοεί και τα κοινωνικά δικαιώ
ματα -  υπέφεραν δεινά. Η βα
σική αυτή διαφορά ιδεολογικής 
τοποθέτησης, ήταν δημιουργός

στγκρούσεων με διεθνείς επι
πτώσεις.

Στα πλαίσια αυτής της προσ
έγγισης Ανατολής και Δύσης, 
σημαντικότατο στοιχείο αποτε
λεί η πρόσφατη συμφωνία της 
Ουάσιγκτον για τον περιορισμό 
των πυραύλων μέσου και μι
κρού βεληνεκούς. Στην κατά
ληξη τη<- Λεν έπαιξε μικρό ρόλο 
ίο φούνιωμα του διεθνούς ει- 
ρηνιστικού κινήματος.

Αλλο σημείο προσέγγισης 
και βελτίωσης των σχέσβων με-

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ

Ευτυχώς εμείς 
ψεράσαμε νωρίς

ταξύ των λαών αποτελεί η 
προσπάθεια του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως, αλλά 
και του Πάπα για ενότητα ή συ
νεργασία ανάμεσα σε όλες τις 
χριστιανικές εκκλησίες, πρά
γμα που μπορεί να έχει και ευ 
νοΐκές πολιτικές επιπτώσεις 
πρώτα απ’ όλα στη θέση των 
θρησκευτικών μειονοτήτων 
διαφόρων περιοχών της Ευ
ρώπης, ανάμεσα στις οποίες οι 
Ελληνο ορθόδοξοι ιης Τουρ
κίας.

Ας δούμε όμως και μερικά 
σημαντικά γεγονότα, αποκλει
στικά εσωτερικά.

Οι τελευταίες κομματοκίνη- 
τ κ  φοιτητικές ταραχές όιαρ-

θημάτων και τις ακρότητές 
τους, εγέννησαν για πρώτη φο
ρά τη σοβαρή αντίδραση — κά
ποτε καάιυτό δυναμική — ση
μαντικού αριθμού καθηγητών 
και ενίσχυσαν τη συνειδητο- 
ποίηση της ανάγκης ριζικών 
αλλαγών στα ΑΕΙ. Ο κόμπος έ- 
φθασε στο χτένι και η λύση του 
είναι άμεσης αναγκαιότητας.

Τέλος, ως εγκληματολόγος 
δεν μπορώ να μη σημειώσω το 
πρωτοφανές για την ελληνική 
κοινωνία φαινόμενο της «συμ
μορίας των δολοφόνων*, όχι 
τυχαίο γέννημα τής στερούμε
νης ηθικής πυξίδας και απο
κλειστικά χρηματολάτρισσας 
κοινωνίας μας».

• ^ Ο  θάμα «¡ναι π  «ν- 
/ /  I  νοοΰμ« άτον λάμ· ση- 
ΑΛ ■ μαντικά γεγονότα. 
Εγώ θα θχυψοΰσα σημαντικά 
το γκγονότα. τα οποία θα κα- 
θόγπζσν κάικχφς ανστροπάς σ 
αυτή την αντιανθρώπινη *ν- 
τίΛ'Λ»ς «οοΜιΐνία «πολιτκχνοΰ» 
που έχουμε υποδομήσαι. Ενός 
πολιτισμού, ο οποίος παράγκι 
πόνο, άγχος, αλλοτρίωση και 
αδώζοδο. θα  θκωρούσα «πί- 
σης σημαντικό γκγυκός ένα 
γεγονός το οποίο θα υπκρά- 
στπς* τα ΰτδ^ύίΤΠΐΐϊ α ννο ΐ 
σθήματα.

Τα δυο «σημαντικότερα» γε
γονότα για τα οποία χύθηκαν

ποταμοί μελάνης αυτό τον και
ρό, το ένα η περεστρόικα και το 
άλλο η συμφωνία Ρ.γτα ν
Γκορμπατσόφ, και τα δυο, αν 
τα εζετάοουμε από ανθρώπινη

σκοπιά, θα δούμε ότι μόνο με 
θλίψη μας φορτώνουν και κατά 
την άποψή μου δεν αποτελούν 
χαρμόσυνα γεγονότα, παρότι α
ναμφίβολα είναι κάποια βήμαία 
μέσα στο παιχνίδι της αλλο
τρίωσης και του ψευοέσχατου 
πολιτικού λόγου, ο οποίος ανα- 
παράγεται σ’ όλο τον κόσμο, 
θέλω να πω ότι αυτό που ορί
ζεται ως πολιτική σήμερα είναι 
ιόσο αποστασιοποιημένο από 
τα πραγμαηκά προβλήματα και 
τα συναισθήματα των ανθρώ
πων, ώστε θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι κινείται με μια εφιαλ
τική δύναμη έξω από τον άν
θρωπο. Η αιθαλομίχλη και το 
νέφος, πόυ ΐύοο πετυχημένα α
πεικόνισε το πρωτοσέλιδο της 
«Ελευθεροτυπίας» (SOS), κα
λύπτει τα πάντα. Και αυτό που 
λέμε πολιτική και αυτό που λέ
με συναισθήματα. Εχουμε μετα
τρέπει το σώμα μας σε νεκρο
ταφείο επιθυμιών. Αφήστε τις 
δολοφονημένες μέρες και ώρες

που περνάμε. Δεν μπορούμε 
ούτε καν με τον εαυτό μας να 
τα πούμε πια. Το έξω επεμβαί
νει μέσα μας έτσι ώστε να μην 
μπορούμε να έχουμε καταφύγιο 
ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό.

Τη χρονιά που μας πέρασε 
τη βλέπω, αν θέλετε, με το νέ- 
οος να σακατεύει τη γενιά που 
θα έρθει μετά από μας, τον Αν- 
δρέα ωε Ρωμαίο αυτοκράΐορα 
να ψεύδεται όπως όλοι οι άλ
λοι. Ψευδέστατη και η συμφω
νία Ρίγκαν-Γκορμπατσόφ. Ο 
πυρηνικός κίνδυνος βρίσκεται 
μέσα στα ίδια μας τα σπίτια.

Ποέπει να ειπωθούν κάποιες 
αλήθειες που να ακουμπάνε τα 
πραγματικά προβλήματα, των 
ανθρώπων. Βρισκόμαστε σε μια 
κοινωνία με τρομακτική έκπτω
ση αξιών και τρομακτική απου
σία συναισθημάτων. Μια κοι
νωνία η οποία με αναγκάζει να 
λέω «ευτυχώς εμείς γεράσαμε 
νω ρίς».

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

Ευτυχώς αυτή 
η συμφωνία!

Ο μεγαλύτερο γεγο
νός του 1987, γιο όλο 
τον κόσμο κοι για την 

Ελλάδα, ήταν η συμφωνία 
Γκορμπατσόφ - Ρ·γκαν.

Ακόμη και αν παρακολουθή
σαμε μια παράσταση δημοσίων 
σχέσεων τών δυο αντρών, που 
τόσο είχαν ανάγκη, το γεγονός 
ότι για πρώτη φορά συμφώνη
σαν να μειώσουν τα πυρηνικά 
τους όπλα είναι εκπληκτικό. 
Κυρίως για τη μεταπολεμική 
γενιά που μενάλωσε μέσα στην 
αντιπαράθεση και τον ψυχρό 
πόλεμο.

Το γεγονός, λοιπόν, αυτό α
φορά άμεσα την Ελλάδα και α
σφαλώς επίσκιασε κάθε εσωτε-

ρικό γεγονός από τα λίγα και 
μάλλον κακόγουστα που χαρα
κτήρισαν το ελληνικό 1987».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Χαμόγελα χάρη 
στο μπάσκετ

TQT «ίναι σκόπιμο να 
ξχκινήσω από ένα γ*γο- 
νός r.ou 6cv iAafte 

ρα στην Ελλάδα ούτ* οφο- 
αποκλεκΓπκά αυτή, αλλά 

j  νομίζω δίκαιο μπορεί να 
χικτηριστχί κορυφαίο σ* 
μασώ γεγονός της χρονιάς, 
μπορούσα να πω και του 

ινα! α  εν  cívoi άλλο από τη 
μφωνία Ρίγκαν - Γκορμπα- 
!>φ για τους πυραύλους ρ - 
ίϋ  και μέσου βκληννκους. 
α αληθινή ανάσα «»ρήνης 
ι ολόκληρη την ανθρωπότη- 
και φυσ»ά και για τη χώρο
ς-
Η κατάκτηση του χρυσού 
[αλλίου από την εθνική μας 
άδα μπάσκετ στο 25ο πανη>- 
παϊκό πρωτάθλημα ήταν ένα 
άμα γεγονός μείζονος σημα- 
ις όχι μόνο γνι το διψασμένοι \ ,w >-A Í»T tir r l l n u i r A  ítA /.ΠΤΙ-
ό αλλά και γενικότερα. Ενα 
γονός που θα χαρακτήριζα ι-  
ικής σημασίας, όχι μόνο γ»α- 
το αγκάλίβσκ όλη tj Ελλάδα, 
λά κυρ**ς δ ιότι ήροε σαν μω 
óun απάδκιξχ των δυνατοτή-

δνεθνώς το κύρος της Ελλάδας 
και μπόλιασε με αυτοπεποίθη
ση το λαό της. Και, βέβαια, του 
έδωσε την ευκαιρία να χαρεί 
μέσα στα προβλήματα του. Ει
δικότερα για το μπάσκετ, λει
τούργησε σαν μοχλός ανάκτυ-

.......... ...πνηκόκκσα verovó-
ta  της
ση και η δημκ>αργ4βηκ ελ«ο-, 
•ερης
τα αχό την χο*<Π*@ ον νβό-

οημοττώόν

SSL«" , ννοχοία Α


