
Νέας Δημοκρατίας στήν Κρήτη, θά ξανα- 
θυμηθώ τό βουνίσιο τραγούδι, μέ τό όποιο 
τά άλαλάζο,ντα κλαρίνα υποδέχτηκαν στην 
Καρδίτσα τόν κ. Ράλλη: «Μωρέ παιδιά κα
ημένα, ατό αίμα Βουτηγμένα...»

Οι υποψήφιοι
τού ΠΑΣΟΚ οτήν Αθήνα

ΟΣΟ οί πολιτικές έξελ ίξε ις  προσ
εγγίζουν Τήν τελευταία, πριν 
άπό τήν τελική ευθεία πρός τις 
έκλογές, στροφή, τόσο έντείνονται στό 

παρασκήνιο οί ζυμώσεις, πού σχετίζονται 
μέ τή σύνθεση τών έκλογικών συνδυασμών 
τών διαφόρων κομμάτων. Σημειώνω παρα
κάτω μερικές νεότερες πληροφορίες μου 
γιά τήν πιθανή σύνθεση τού συνδυασμού 
τής πρώτης έκλογικής περιφέρειας 'Αθη
νών τού ΠΑΣΟΚ, πού παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ένδιαφέρον, γιατί θά περιλαμβάνει μερι
κές άπό τις πρώτες δυνάμεις τού κόμμα
τος, τό όποιο έμφανίζεται σήμερα σοβα
ρός διεκδικητής τής έξουσίας γιάτό άμεσο 
μέλλον.

Μια σημαντική άλλαγή στά μέχρι πρό 
ολίγου καιρού δεδομένα είναι, ότι δύο άπό 
τούς σημερινούς Βουλευτές Α' Αθηνών 
τού κινήματος δέ θά είναι ύποψήφιοι, γιατί 
θά περιληφθούν στή λίστα τών ύποψηφίων 
εύρωβουλευτών του: Οί κ.κ. Κουτσοχέρας 
καί Νικολάου. Επίσης, ένας τρίτος,' πού 
είναι τώρα Βουλευτής έπικρατείας καί 
έπρόκειτο νά είναι στις προσεχείς έκλογές 
ύποψήφιος οτήν Α' Αθηνών (βάσει τής 
άρχής, πού έχει υιοθετήσει τό ΠΑΣΟΚ, νά 
μήν είναι κανείς γιά δεύτερη φορά βου
λευτής έπικρατείας), τελικά θά είναι καί 
αύτός ύποψήφιος εύρωβουλευτής.

Οί τρεις αύτές άλλαγές, πού ήταν φυ
σικά άπρόβλεπτες πριν άπό τήν οριστικο
ποίηση τής πλήρους ένταξης τής χώρας 
μας στις Εύρωπαίκές Κοινότητες, έλαφρύ- 
νουν τή συμφόρηση πού είχε πιθανολογη
θεί ότι θά σημειωνόταν στό συνδυασμό αύ- 
τόν άπό προσωπικότητες ιδιαίτερης προ
βολής.

Έτσι, άπό τούς σημερινούς έξι Βουλευ
τές τού ΠΑΣΟΚ στήν Α' Αθηνών’ άπομέ-

Γκάλοπ  έπ ικ α ιρ ό τη τα ς
Σεισμοί: Ο ι πιό noilfioi 
έμειναν σπίτι τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ Αθηναίοι 
(53% ), μείναν στό σπίτι τους 
καί λιγότεροι έφυγαν (47%), 
κατά τούς τελευταίους σεισμούς -  όπως 

έδειξε τό γκάλοπ πού έκανε ή ICAP ’ Ελ
λάς ΑΕ γιά τόν «Τ».

Ή διαφορά άνάμεσα σ’ αύτές τις δύο 
ομάδες είναι βέβαια πολύ μικρή. Αν 
όμως συνυπολογίσουμε καί κείνους πού 
έχουν τώρα μετανοιώσει γιά τήν πράξη 
τους έκείνη (σχεδόν ό ένας στούς τρεις 
άπό έκείνους πού έγκατάλειψαν τό σπίτι 
τους), τότε σήμερα περίπου οί έφτά 
στούς δέκα (66%) θά μέναν σπίτι τους 
καί τρεις στούς δέκα (34%), θά έφευ
γαν.

Γιά τήν πράξη τους αύτή -  είτε έφυγαν 
είτε έμειναν -  μόνο δύο στούς δέκα 
(19%) έχουν μετανοιώσει, ενώ οί άλλοι 
οχτώ (79%) τή θεωρούν σωστή.

Πολύ πιό εύχαριστημένοι μοιάζουν νά 
είναι οί άνθρωποι πού έμειναν στό σπίτι 
τους άπό τούς άνθρώπους πού έφυγαν. 
Έτσι:

•  Οί Αθηναίοι πού έμειναν στό σπίτι 
τους θεωρούν, πάνω άπό τούς έννέα 
στούς δέκα (93%), ότι ή πράξη τους 
ήταν σωστή κι ούτε ένας στούς δέκα 
(5%) δέν τή θεωρεί λαθεμένη.

•  Αντίθετα οί Αθηναίοι πού έφυγαν 
άπό τό σπίτι τους θεωρούν, μόνο λίγοι 
παραπάνω άπό τούς έξι στούς δέκα 
(64%) ότι ή πράξη τους ήταν σωστή καί 
σχεδόν τέσσερις στούς δέκα (35%) έμ- 
φανίζονται γιά τήν πράξη τους μετα- 
νοιωμένοι.

Τό γκάλοπ έγινε στις 14 καί 15 τού 
Μάρτη. Συνολικά ρωτήθηκαν 600 άτομα, 
άντρες καί γυναίκες, ήλικίας πάνω άπό 
δεκαπέντε χρονών, πού ζούν στήν περι
οχή τής Αθήνας καί τού Πειραιά, σάν 
άντιπροσωπευτικό δείγμα τού πληθυ
σμού τής περιοχής.

Ά ντρ ες  καί γυναίκες, πλούσιοι καί 
φτωχοί δώσαν περίπου τις ίδιες άπαντή- 
σεις όπως ό γενικός μέσος όρος εκεί
νων πού ρωτήθηκαν.

Διαφορές ούσιαστικές έμφανίζουν 
μόνο οί νέοι 15-19 έτών πού θεωρούν,

ούτε οί τέσσερις στούς δέκα (36%) σω
στό ότι έγκατέλειψαν τό σπίτι τους καί οί 
έξι στούς δέκα (60%) έχουν μετανοιώσει 
γιά τήν πράξη τους αύτή.

Ερώτηση 1: Έγκαταλείψατε τό 
σπίτι σας μέ τούς σεισμούς η μεί
νατε σ’ αύτό;

Έ μ ε ιν α 53%
Τό έ γ κ α τ έ λ ε ιψ α 47%

Σύνολο 100%

Ερώτηση 2: Εκ τών ύστέρων
διαπιστώσατε ότι ήταν σωστή ή όχι
ή άντίδρασή σας αύτή:

Σωατή 79%
Λ ά θος 19%
Δ έ ν  ξ έ ρ ω 2%

Σύνολο 100%

Ερώτηση 2α: Έκ τών ύστέρων 
διαπιστώσατε ότι ήταν σωστή ή όχι
αύτή ή αντίδρασή σας ν ό μ ήν
έ γ κ α τ α λ ε ί ψ ε τ ε  τό σπίτι;

Σωστή 93%
Λ ά θ ο ς 5%
Δ έ ν  ξ έ ρ ω 2%

Σύνολο 100%

Ερώτηση 26: Εκ τών ύστέρων 
διαπιστώσατε ότι ήταν σωστή ή όχι 
αύτή ή άντίδρασή σας ν ό έ γ κ α -
τ ο λ ε ί ψ ε τ ε τ ό  σπίτι;
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Σωστή 64%
Λ άθος 35%
Δ έ ν  ξ έ ρ ω 1%

Σύνολο 100%

νουν νά είναι ύποψήφιοι τέσσερις, οί κ.κ. 
Αλευράς, Πεπονής, Παπαγεωργάπουλος 

καί ή κ. Γιαννοπούλου (ή τελευταία έφόσον 
Βέβαια δέν θά τεθεί τελικά ύποψηφιότητα 
τού συζύγου της, τ. πρόεδρου τού Δικηγο
ρικού Συλλόγου Αθηνών, στή Β' Αθη
νών).

Ωστόσο άμέσως-άμέσως, τά «κενά» 
συμπληρώνονται άπό τήν κ. Φλέμιγκ. βου
λευτή έπικρατέιας σήμερα καί τόν καθη
γητή κ. Σημίτη, πού θά πολιτευθεί γιά 
πρώτη φορά. 0ά είναι καί οί δύο τους ύπο- 
ψήφιοι στήν Α' Αθηνών.

Ά λλες  ύποψηφιότητες στήν Α' Αθηνών 
φέρονται ώς μάλλον βέβαια, αύτή τή στι
γμή: Τού πολιτικού μηχανικού κ. Μπιρδιμί- 
ρη, τού νομικού κ. Μυλωνά καί τού ήθο- 
ποιού κ. Μόρτζου, πιθανές δέ, άν στέρξει 
νά τούς στερηθεί τό ΠΑΣΟΚ άπό τήν τοπική 
αύτοδιοίκηση, τών κ. κ. Άσημακόπουλου 
καί Σγοϋρδα, συμβούλων τού δήμου Αθη
ναίων σήμερα.

Στις προβλέψεις, πού έχω τέλος σημει
ώσει παλαιότερα σ’ αύτή τή στήλη, γιά τήν 
πιθανή σύνθεση τού συνδυασμού τών ύπο
ψηφίων βουλευτών έπικρατείας τού ΠΑ
ΣΟΚ, θά πρέπει νά προσθέσω σήμερα καί 
τό όνομα τής καθηγήτριας τής Εγκλημα
τολογίας καί άντιπρϋτανη τής Παντείου, κ. 
Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου.

Ενας αβρός πρωθυπουργός 
λέει «σπασίμπα»

ΠΟΛΥ άβρός, μαθαίνω, ύπήρξε ό 
πρωθυπουργός κ. Γ. Ράλλης 
άπέναντι στό Σοβιετικό πρέσβη 
κ. Βλαντιμιρ Καμπόσκιν, όταν τήν περα

σμένη Παρασκευή, παράλαβε, στό Πολι
τικό Γραφείο, τό γνωστό μήνυμα τού προ
έδρου Λεονίντ Μπρέζνιεφ, μέ τις Βασικές 
θέσεις τού 26ου συνεδρίου τού ΚΚΣΕ, γιά 
τήν έπάνοδο τής διεθνούς ζωής στήν 
ύφεση καί τήν προώθηση τής ειρήνης.

Τήν ίδια περίπου ώρα, στό Παρίσι, ό 
ύπουργός Εξωτερικών κ. Κ. Μητσοτάκης,. 
μιλώντας στούς δημοσιογράφους, δήλωνε 
πώς οί σχέσεις Ελλάδας - ΕΣΣΔ είναι κα
λές, έξελίσσονται ικανοποιητικά, πλήν έκ- 
κρεμεί πάντοτε, είπε, «ή έπίσκεψη τού 
Σοβιετικού συναδέλφου μου Ά ντρέί Γκρο- 
μίκο στήν Αθήνα...».

Γιά τήν «έκκρεμότητα» αύτή, δέν άνά- 
φερε τίποτε ό κ. Ράλλης στον κ. Καμπό- 
σκιν, κατά τόν ίδιο τρόπο, πού ά κ. Καμπό- 
σκιν δέν άνάφερε τίποτε στόν κ. Ράλλη 
περί Νεωρίου τής Σύρας... Έτσι, μοναδικό 
θέμα τής συνάντησης τού Έλληνα πρωθυ
πουργού μέ τόν Σοβιετικό πρέσβη, ήταν οί 
προτάσεις Μπρέζνιεφ τις όποιες «ή έλλη- 
νική κυβέρνηση θά μελετήσει καί θά άπαν- 
τήσει». Αύτή, τουλάχιστον, ήταν ή άπάν- 
τηση πού έδωσε ό κ. Ράλλης στόν κ. Καμ- 
πόσκιν.

Φυσικά, μιά πληρέστερη άπάντηση θά 
ήταν, ότι «ή έλληνική κυβέρνηση θά τις 
μελετήσει καί θά άπαντήσει, άφού προ
ηγούμενα συνεννοηθεί μέ τούς συμμά
χους της στό ΝΑΤΟ»... Έλα, όμως, πού, 
προτού κάν συνεννοηθούν οί έταίροι τού 
ΝΑΤΟ, άρχισε ήδη νά διαμορφώνεται τό 
«εύρωπαίκά μέτωπο», πού πιέζει τήν κυ
βέρνηση Ρήγκαν, όχι μόνο νά μήν άπορίψει 
στά τυφλά τις σοβιετικές προτάσεις, άλλά 
καινά δεχτεί τήν έπανέναρξη τού διαλόγου 
Ανατολής - Δύσης, γιά τόν έλεγχο τών 

εξοπλισμών.
Αν οί πληροφορίες μου είναι άκριβείς, 

ή κυβέρνηση Γ. Ράλλη είναι έτοιμη νά συμ
παραταχθεί μέ τούς Εύρωπαίους (καί όχι 
Αμερικανούς...) συμμάχους της. Γιά τήν 

ιστορία, βέβαια, πρέπει νά πώ, ότι, άπό τό 
ύπό διαμόρφωση «εύρωπάίκό μέτωπο», 
άπουσιάζει ή πρωθυπουργός τής Βρετα

νίας κ. Μάργκαρετ Οάτσερ... Καί ότι, 
ύστερα άπό τό πρόσφατο ταξίδι τού Δυτι- 
κογερμανού ύπουργού Εξωτερικών κ. 
Γκένσερ, στήν Ούάσινγκτον, οί ίδιοι οί 
Αμερικανοί άρχισαν νά βάζουν νερό στό 

κρασί τους, λέγοντας πώς δέχονται «κατ’ 
άρχήν» τόν άμερικανοσοΒιετικό διάλογο, 
άλλά δέ δέχονται τό περιεχόμενο τών σο
βιετικών προτάσεων...

' Οπως καί άν έχει τά πράγμα, έκείνο πού 
ξέρω είναι, ότι, παίρνοντας στά χέρια του ό 
κ. Ράλλης τό μήνυμα Μπρέζνιεφ, είπε στόν 
κ. Καμπόσκιν «σπασίμπα» (εύχαριστώ). Καί 
ότι, λίγο άργότερα, δήλωνε σέ στενό συν
εργάτη του, ότι οί προτάσεις Μπρέζνιεφ 
είναι «οπωσδήποτε ενδιαφέρουσες».

Ή συνέχεια έπί τής οθόνης...

Τό βραβείο Ιπεκτσί 
καί οί «Γκρίζοι Λύκοι»

ΔΟΘΗΚΑΝ τήν περασμένη βδομά
δα, σέ Έλληνες καί Τούρκους 
δημοσιογράφους καί πνευματι
κούς άνθρώπους, τά βραβεία «Ειρήνης και 

Φιλίας Άμπντί Ιπεκτσί».
Άπό έλληνική πλευρά, βραβεύτηκαν οί 

δημοσιογράφοι Ηρακλής Τζάθας, άρχι- 
συντάκης τών «Νέων», Γιώργος Βότσης, 
συντάκτης τής «Ελευθεροτυπίας» καί 
Κώστας Ίορδανίδης καί Σπϋρος θεοδω- 
ρόπουλος, συντάκτες τού ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ,

γιά ρεπορτάζ τους, πού κρίθηκε ότι προ
άγουν τή φιλία άνάμεσα στούς λαούς τής 
Ελλάδας καί τής Τουρκίας. Βραβεία δόθη
καν, έπίσης, γιά άρθρα καί λογοτεχνικά 
κείμενα.

Τό «Βραβείο Ιπεκτσί» ιδρύθηκε γιά νά 
τιμηθεί ή μνήμη τού διευθυντή σύνταξης 
τής έφημερίδας «Μιλιέτ», πού δολοφονή
θηκε στήν Κωνσταντινούπολη τήν 1 Φε
βρουάριου 1979.

Όπως μού είπαν Τούρκοι δημοσιογρά
φοι, πού ήρθαν στήν Αθήνα γιά νά παρα- 
στούν στήν τελετή τής άπονομής, άλλά καί 
ή ίδια ή χήρα τού Άμπντί Ιπεκτσί, Σιμπέλ, 
ό Τούρκος δημοσιογράφος δολοφονήθη
κε, έπειδή πίστευε στήν έλευθερία καί τή 
δημοκρατία.

Ό  Ιπεκτσί δολοφονήθηκε, άμέσως 
σχεδόν μετά ένα ταξίδι του στήν Ελλάδα, 
μέσα στά πλαίσια μιάς προσπάθειας, πού 
είχε άναλάβει γιά τήν προσέγγιση τών λαών 
Ελλάδας καί Τουρκίας.

Ό ’ Ιπεκτσί ύποστήριζε έπίσης ότι ή τρο
μοκρατία στήν Τουρκία δέν ήταν δυνατό νά 
σταματήσει άν δέν διαλυθούν καί έξουδε- 
τερωθούν οί «Γκρίζοι Λύκοι», ένοπλη 
παρακρατική οργάνωση τού άκροδεξιού 
ηγέτη τού Κόμματος Εθνικής Δράσης, 
άπόστρατου συνταγματάρχη Άλπασλάν 
Τουρκές.

Στις 11 Οκτωβρίου 1979, ό άκροδεξιός 
φοιτητής Μεχμέτ Άλή Άγκτσά, πού είχε 
συλληφτεί πριν λίγες μέρες στήν Κωνσταν
τινούπολη, ομολόγησε ότι ήταν μέ τούς 
δολοφόνους τού Άμπντί Ιπεκτσί.
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