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0̂ Δόδπκε
η απαυτηοη 
Καραμανλή 
6τό μήνυμα 
Μπρέζνιεφ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ 
ΚΡ0ΥΙΖ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΓΚ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ

Ή  άπάντηση του πρωθυπουργού 
στό μήνυμα τού Σοβιετικού προ
έδρου Λεονίνι Μπρέζνιεφ, δόθηκε 
μέ προσωπική επιστολή τού κ. 
Καραμανλή, καί πρέπει νά έχει 
φθάσει ήδη στό Κρεμλίνο.

*0 κ. Καραμανλής στήν απάν
τησή του, έπισημαίνει ότι δέν ύ- 
φίστατσι γ ιά  τήν Ε λλάδα θέμα 
ένκαταστάσεως πυραύλων «Κρούζ» 
ή «Πέρσινγκ II» στήν 'Ελλά
δα, διότι δέν τής έχει γίνει σχετι
κή πρόταση καί προσθέτει τ ις  ά- 
πόψεις τ ύ  όποιες είχε τήν ευκαι
ρία νά έκθέσει προσωπικά στόν 
κ. Μπρέζνιεφ κατά τήν έπίσκεψή 
του στή Μόσχα καί τ ις  όποιες έ
χει διακηρύξει καί δημοσία. Συγ
κεκριμένα ό πρωθυπουργός έπανέ- 
λαβε ότι ή 'Ελλάδα είναι ύπέρ 
τού άφαπλισμού, τής ύφέσεως καί 
τής ειρήνης. ’Υποστηρίζει όμως ή 
'Ελλάδα ότι γ :ά  νά προστατευθεί 
ή ειρήνη θά πρέπει νά διαλυθεί ή 
αμοιβαία δυσπιστία πού χαρακτη 
ρίζει τ ις  σχέσεις 'Ανατολής καί 
Δύσεως. Καί γ ιά  νά διαλυθεί θά 
πρέπει νά δημιουργηθεί μεταξύ 
των δύο Συνασπισμών πραγμ ατι
κή Ισορροπία δυνάμεων στό κα
τώτερο δυνατό έπίπεδο καί έλεγ- 
χομένη. Καί ύπό τό πνεύμα αυτό 
άντιμετωπίζει ή 'Ελληνική Κυβέρ
νηση καί τό γενικότερο θέμα τών 
τακτικών πυρηνικών όπλων στήν 
Ευρώπη

Πάντως ό κυβερνητικός εκπρό
σωπος πού ρωτήθηκε σχετικά χθές 
άπάντησε ότι δέν γνωρίζει άν έ- 
στάλει ή έλληνική απάντηση.

'Υπενθυμίζεται ότι ό Σοβιετι
κός πρέσβης στήν 'Αθήνα κ. Καμ- 
πόσκιν είχε γίνει δεκτός άπό τόν 
πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή 
σ τις  17 'Οκτωβρίου καί τού είχε

έπιδόσε: προσωπικό μήνυμα τού 
προέδρου Μπρέζνιεφ, μέ τό όποιο 
ζητούσε νά μήν έγκατασταθούν 
στήν 'Ελλάδα οί νέοι πυρηνικοί 
πύραυλοι «Πέρσινγκ II» καί 
«Κρούζ» Άνόιλογο μήνυμα έστει
λε ό κ. Μπρέζνιεφ σέ όλες τ ις  κυ
βερνήσεις τών χωρών - μελών τού 
ΝΑΤΟ.

Ό  πρόεδρος τής Βουλής κ. Πα- 
πασπύρου παρέθεσε χτές γεύμα 
πρός τιμήν τού κ. Καμπόσκιν, στό 
οποίον παρεκάθησαν βουλευτές ά
πό όλα τά  κόμματα. Τόν Σοβιετι
κό πρέσβη προσφώνησαν οί κ.κ. 
Παρασπύρου καί Κοθρής, οί ό
ποιοι έξήραν τ ις  φιλικές σχέσεις 
μεταξύ τών δύο χωρών.

Μόνο τήν 
παραμονή 

Πρωτοχρονιάς 
8α μείνουν 

ανοιχτά 
τα κέντρα 

ώς τό πρωί
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Α1ΜΔΡΕΑΣ: Ή κυβέρνηση αναλαμβάνει τεράϋΐια
0  ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοΟ  ΠΛ. 

ΣΟ Κ. Α. Π απανδρέου. σέ 
μιά βαρυσήμαντη συνέν
τευ ξη  Τύπου, κ ατάγγειλε 
τή ν  κυβέρνηση γ ιά  τΙς θέ
σεις πού  π ή ρ ε σΗ ς Βρυ
ξέλ λ ες  ό  υπουργός τών 
'Εξωτερικήν κ . Γ. Ράλλης, 
σχετικό μ έ  τή ν  τοποθέτη
ση πυραύλων στήν Εύρώ
πη, τον ίζοντα ς β π  ό  κ. 
πρω θυπουργός άνέλαβ ε  
τερ ά σ τιες  ευ θ ύ ν ες  άπέ- 
ν α ν π  στήν 'Ιστορία  καί 
τό ν  'Ελληνικό Λαό. Κα
τά γ γ ε ιλ ε  έπΙοης οόν άνει- 
λικρινΛ . ι ό ν  πολτπκή πού 
άοκεΐ ό  κ. πρωθυπουργός 
έπισημαίνοντος δη  Λ «πο
λυδιάστατη» πολιτική του, 
είναι μ όνον  έν α  σύνθημα 
γ ιό  έσωτερτκή κατανάλω
ση  I 'Επίσης ό  πρόεδρος 
το ύ  ΠΑΣΟΚ άφοΟ άνέλυσε 
τή ν  ψυχροπολεμική πολι
τική töv ΗΠΑ καί τοΟ Ν.Α. 
Τ.Ο., έπεσήμανε πώς ή 
δή θ εν  εύρωπαΐκή άνεζαρ- 
τηση ό π έν α ν η  σή ς ΗΠΑ 
είναι μύθος καί πώς ή  σύ
ν ο δ ο ς  τού  ΝΑΤΟ στίς Βρυ 
ζ έλ λ ες  δ έ ν  ήταν τίποτα 
άλλο, παρά μιά όκόμα έ- 
τηκύρωση τή ς  'Αμερικανι
κ ή ς  έπτκυριαρχίας στόν 
εύρωπαΐκό χώρο.

ΣΗΜΕΡΑ, δημοσιεύουμε σντοό 
ΟΙΟ τό γνηγοφωνημενο κείμενο 
τής βαρυσήμαντης αύτής_ συνέν
τευξης τον irpoiSpov τον ΓΙΑ.ΣΟ. 
Κ., γ ιατί τό «λήρκ r tlp n *  Κν 
βημοσιεύθηκε στΙς Αθηναϊκές _ ε- 
θημερίδεε. Τό μαγνητοφω νπμενο 
κ ιμ η ο  είναι τό έξης:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το .θέμα töv 
Βρυξελλών, τό |  βέρα τών πυροβό
λων είναι {ya τεράστιο θέμα του 
σνγκλσνίζεί παγκόσμια τούς λα
ούς καί H  τιράυηες έπιπτωσης 
γ ιό  μάς. στήν 'Ελλάδα. K d πρα
γματικά θά πρέπει να "ναι βσττν 
λο στίς Εφημερίδες θά πρέπει νά 
Απασχολήσει τόν Τύπο.

Μου κάνα τεράστια όπχπτωστι 
δη  τό θέμα αύτό δέν «jpc Φ  
προβολή που τού άξιζε. εΦαγ«»η- 
κε> dirá άλλα θέματα. 'Εν πόση 
περππώσει θά ·θελα νά μιλήσω 
γι* αύτό. θ ά  ξεκινήσω μέ 9 ση
μεία.

Τό πρώτο στηρίζεται σέ μιά 
κουβέντα, πλστειά κουβέντα, που 
Ικανσ μέ τόν Γενικό Γραμματέα 
του Κ.Κ. O órraplac g  Γιάννος 
Κ&ντάρ, ό όποιος μέ άριστο τρό
πο έξέφόασε τήν θέση τού Σοβιε
τικού μπλόκ στο βέρα τών πυ
ραύλων στήν Δυτ Εύρώπη. Μι
λάνε πάντοτε γιά  τούς Πίρσιντκ 
—  2 κοβ Κρούζς

.Υπάρχει μία διαφορά πολύ ση
μαντική. M in n a  στό ρόλο που 
παίζουν οΙ Εξοπλισμό) Υΐά τή Δύ
ση καί Ιδιαίτερα γ ιά  την ’Αμερι- 
κή, καί τό ρόλο τους γ ια  την Α
νατολή, Ιδιαίτερα γιά τήν ΕΣΣΔ

εύδύνπ απέναντι g i ó v  Ίοτορία καί τό Λαό
καί τις χώρες πού Ανήκουν στό 
Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Γιά 
τήν Αμερική κα'ι τη Δύση γενι- 
κ στ coa. ή όποια περνάει. μιά βα
θιά κρίση έπενβυπκή. Υπάρχει 
έκεΐ πρόβλημα, υπάρχουν κεφά
λαια. ένώ δέν ύπάρχουν έττενού- 
σεις κεοδοφόρες σέ τέτοια κλίμα
κα πού ν' Απορροφούν αυτές τΙς 
Αποταμιεύσεις. Γυρεύουνε νά 
βρούνε δακιστές καί δέν βρίσκουν. 
Αύτό είναι τό κλίμα τής Δύσης 
σήμερα. Πλεονάζουν οί πιστώσεις. 
Πάνω σ ' αύτή την ώρα, ό έξοπλι- 
σμός, ή αύξηση τών δαπανών γιά 
Εθνική άυυνα είναι εύεργετικός 
βραχυπρόθεσμα, διότι μηώίκι τήν 
ύφεση καί μειώνει τήν Ανεργία. 
Εντελώς τό Αντίθετο πράγμα Ι
σχύει νιά τό 'Ανατολικό Μπλόκ. 
Γιατί Εκεί τό πρόβλημά τους δέν 
εΤναι Λ Ανεπαρκής ζήτηση κεφα
λαίων. Είναι ή Ανεπαρκής προσφο
ρά. Τό πρόβλημα έκεΐ είναι βτι ύ
πάρχουν ούοέςγιά  καταναλωτικά 
άγβθά πού δον ύπάρχουν στή 
Δύση. Κα) αύτό σημαίνει δτι βα
σική προσπάθεια τών Σοσιαλι
στικών χωρών, τού Σοβιετικού 
Μπλόκ, είναι νά Αναπτύξουν τίς 
δυνατότητες τους γιά  καλύτερη 
ποιότητα καί ποσότητα κατανά
λωσης. Είναι μεγάλη ή προσπά
θεια πού γίνεται νά βελτιωθεί ή 
κατανάλωση στους πληίλνσμούς 
τούς,

Ή  κοινωνική καί οίκονομι- 
κή τους πρόοδος πραγματικά 
είναι δεμένη μέ αύτή τήν ο(· 
κανονική Ανάπτυξη πού Αφορά 
πραγματικά τό βιοτικό έπίπε- 
δο τών λαών τους. Γι’ αυτές 
-τίς χώρες, ό εξοπλισμός σε 
σύγχρονα μέσα πολέμου, τα 
όποια είναι Ιλιγγιωδώς ακρι
βά, Αποτελεί μια μεγάλη θυ- 
σία καί Εχει σάν αποτέλεσμα 
την Επιβράδυνση της οίκο νο
μικής και κοινωνικής άνάπτυ- 
W . ,  .
Συγκεκριμένα, αύτά τά  όποια 

Era καταφέρει ή Ε ΣΣΔ  στόν το
μέα τών έξσπλισμών —  στα πλαί
σια μιας οίκονομ!ας ή όποια εί
ναι Ακόμη πολύ μακριά άπτό τήν 
οίκονομ ία τών ΗΠΑ δσον άφορά 
τήν Ανάπτυξη τών καταναλωτικήν 
Αγαθών, του έιιιιιέδου ζωής. —  έ
γινε σέ βάρος της οίκονομικφς 
καϋ κοινωνικής προόδου Kid της 
ΕΣΣΔ  καί τών άλλων αοσιολι
κών χωρών.

Ταυτόχρονα ο! Εξοπλισμοί, Επι
βραδύνουν τόν ρυθμό μέ τον ό
ποιον ¿ξαπλώνεται μιά φιλελευθε
ροποίηση τού καθεστώτος. Ενα ά
νοιγμα τοΰ καθεστώτος, μιά μεγα
λύτερη Ανοχή τών καθεστώτων Α
πέναντι σέ άλλες τοποθετήσεις ή 
δυνάμεις. Γι' αύτό βλέπει κανείς 
νά είναι πειΟαρχιμιένη ή ’Ανατολή. 
Βασικά αύτό οφείλεται στό γεγο
νός άτι πρέπει να Αποσύρουν Απτό 
τήν κατανάλωση τεράστιες ποσό-

Π α ι δ ι κ ό  θ έ α τ ρ ο
Συνέχεια  άπό τήν 10η  σελίδα

δέν γίνεται παρά σέ 2-—3 'πεσ- 
áacoúc θιάσους στρύς ΙΑ.

” Υπάρχει μ η  SaccuaMria πά- 
W  σ ' OlLrró, πού β ά  Απέχω βο
λή άβό τήν προΓη^πτασππ’α: Ο χ' 
ναι ή ϊλλκχφη ρεπερτοο ίου είτε, ελ
ληνικού είτε ξένου. Έ γώ  προσω- 
Trucá διαφωνώ μέ τήν παρουσία
ση ξένου Εργου ατά Ελληνόπου
λα, Επειδή η ουχοσάβεση τους 
είναι διαφορετική Από αύτή τών 
γερμανόπουλων, β.χ. θά πρέπει 
δηλαδή νά γραφτούν Ελληνικά Ερ
γα  ¡fino 'Ελλτμες συγγραφείς 
πού νά Απευθύνονται στα Ελλη
νόπουλα.

θέλω, τέλος, νά πώ βτι συμφω
νώ μέ τήν Ζωρζ Σαρή στή δια
πίστωση της ότι τό 80% τών χαμ  
διών τής έπαρχίας δέν Εχουν Sei 
ποτέ θέατρο. ΟΙ θίασοι πού πη
γαίνουν στήν Επαρχία, Υ<ά νά άν- 
η μ σ ιη ΐσ α π  τά έξοδα βάζουν Ε
να είστπγχο πού είναι Απρόσιτο 
στά παιδιά. Αποτέλεσμα τό  παι
δί νά μή βλέπει σχεδόν ποτέ θέα
τρο. θ άπρεπε λοιπόν νά δίνουν 
áuacáy παραστάσεις γιά  τά παι
διά όλοι σώτοί οί θίασοι άν θέ
λουν νά προσφέρουν κάτι...

Πάνω σ  αυτό θά πρέπει νά 
άναλάβουν γενναίες πρωτοβουλί
ες όλοι σώτοί οί πολιτιστικοί σύλ
λογοι πού λειτουργούν. Πώς; Μέ 
τήν δημιουργία έροκπτεχνικών θι
άσων στά πλαίσια τής λειτουργί
α ; τους. _ .

Κάτι Ανάλογο Εγινε μέ την
«Ντενεκεδούπολη». Αύτή τή στι
γμή διάφοροι πολιτιστικοί σύλλο
γοι στήν Κάλυμνο, στά Χανιά, 
στή Ναύπακτο, στόν Ά γ ιο  Νικό
λαο τής Κρήτης, στήν Λαμία, στά 
Τρίκαλα, στήν Βέροια, στήν Κέρ- 

^ u p a  ma άλλου Εχουν δημιουργό- 
^ Β ιε ι κουκλοθέατρα σάν τήν «Ντε- 
^^εκεδούπολη» καί δίνουν παραστά 

σεις στίς πόλεις καί στά χωριά 
τής περιοχής τους».

ΙΣΑΞΙΟ  Μ Ε  
ΤΟ  ΣΧΟ ΛΕΙΟ

ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΤΗΣ¡«Πολ
λά είπώθηκαν γιά τό "Ετος Παι
διού καί στήν 'Ελλάδα, όπως σ ' 
δλο τόν κόσμο, Αλλά λίγα βα
σικά έγιναν. 'Ας μΑν Εξετάσουμε 
τό πράγμα Από πολιτική άποψη. 
Αλλά από καθαρά παιδαγωγική 
καί στόν τομέα θέατρο. Κανείς 
δέν ένβιαφέεΑηιιε  νά δώσει στο 
τααβδί Ενα σωστό θέοπια, μέσα Α
πό τό όποιο νά άιφραζονται τά ί-

ποαγωγικΰ αεαμα στο TTCQ- 
πλα στίς χρηματοδοτήσεις 
άσχετων θιάσων γιά  «με- 

» , θάπρεπε υπεύθυνα νά

δια τά  προβλήματα τοΰ παιδιού 
καί νά δίνονται λύσεις σ* αύτά. 
Νομίζω πώς τό παιδικό θέατρο έ
χει τρεις σκοπούς; τόν παιδαγω
γικό, τόν ψυχαγωγικό αλλά καί 

m e  έκφρασης τών -προβλημάτων 
τού παιδιού. Καί πρέπει ή Πολι
τεία νά σκύψει μέ ενδιαφέρον καί 
στους τρεις αυτούς τομείς, χρη
ματοδοτώντας Αξιόλογους παιδι
κούς θιάσους που θά δίνουν σω
στό παιδαγωγικό θέαμα στό παι
δί . Δίπλα 
τόσων _

συσταδι μιά έπιιροπή Από κόπα, 
ξιωμένους παιδαγωγούς που θά- 
αλεπε καί θά ενέκρϊνβ παιδικά 
Εργα πού στη συνέχεια θά πα
ρουσιάζονταν στήν ‘Αθήνα καί ό
λη τήν ’Ελλάδα, μέ Εξοδα τού Υ 
πουργείου Παιδείας ή τού Υ 
πουργείου Πολιτισμού.

Ή  χρονιά αύτή πού Αφιερώθη
κε τύποιι; στό Παιδί, θάπρεπε νά 
κάνει τούς άρμόδιονς νά σκεφτοΰν 
πιό ώριμα καί ούσιαστικά, πώς 
μπορούν νά συμβάλουν στήν πνευ 
ματική καί κοινωνική Ανάπτυξη κι 
££ω Από τό σχολείο, ποό έπι βε
βλημένα ό μικρός μβθητής μα
θαίνει τύπους καί φόρμουλες πού 
ξσχνά τήν άλλη στιγμή.

Πιστεύω δ η  τό_ θέατρο θά 
'π ρεπε »ά συμβαδίζει δίπλα 
στό σχολείο κι Ακορι νά δι
δάσκεται μέσα σ’ αύτό. 'Απα
ραίτητη προϋπόθεση δμως γιά  
όλα αύτά, είναι νά M n m v  
άνθρωβει μέ πραγματική αγά
πη γ ιά  τό παιδί πού θά a m  
νήσου* τέτοια μεγαλόπνοα 
σχέδια κι άξιοι συνεχιστές 
τους γ ιά  νά τό βάλουν σέ έ- 
Φαμμεγέ. Κοντολογίς ν’ Αλλά
ξει τό απναιδεντικό μας σύ
στημα. Αύτό ή χρονιά, 4 «Ρο
νιά τοΰ παιδιού. Επρεπε νά γι 
νει θεμέλιο στή συνύπαρξη 
σχολείου καί θεάτρου.

Τέλος, θέλω νά τονίσω τό πό
σο κακό κάνουν στό παιδί όρι- 
σμένοι θίασοι πού γυρνάνε άπό 
συνοικία σέ συνοικία μέ κοθοφά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα καί πού 
δυστυχώς ( καί γ ι' αυτούς δέν Ε
χει ληφθεΐ καμιά ιιέοιμνα, τόσο 
άπό τό άρμόδιο Υπουργείο, βσο 
καί άπό τούς Συλλόγους Γονέων 
καί Κηδεμόνων, Αλλά κι άπό τό 
ΣΕΗ Ακόμη κι άλλους παράγον
τες. 'Εχουμε Ιερή ύποχρέωση Ε
μείς πού λέμε πώς ύπηρετούιιε 
τό Παιδί, Απέναντι στό Παιδί».

■ήττες πλουτοπαραγωγικώ; πόρων 
για νά άντιμετωπ(<τουν τούς σύγ
χρονους Εξοπλισμούς.

’Αρκετά τό είπα αύτό τό 
πράγμα. Αλλά τό λέω, γιατί 
είνβμ πεποίθησή μου άπόλυ- 
τη. βτι γ ι ' θύτες τ ίς  χώρεε, 
4 μείωση τών έξσπλιηιων εί
ναι άπορα (τη τη _ γιά  την οίκο
νομ ικ ή, πολιτική καί κοινωνι
κή τους πρόοδο. Αύτό είναι 
βασικό. 'Ενώ νιά  τήν Δύση 
ή όποια στηρίζεται σ ' Ενα 
άλλο σύστημα οίκονομικό, Αν
τίθετα, οί Εξοπλισμοί Αποτε
λούν τόν «άπό μηχανής θεό».

Η Ε .Ε .Ζ .Δ .
Τό λέω αύτό. γιατί πιστεύω 

καί ποέπει νά γίνει κατανοητό, 
δτι βταν ή ΕΣΣΔ κινείται γιά 
τήν τοποθέτηση πυραύλων SS— 20 
ή Μπέτφαϊαρ, τό κάνει μέ γνήσια 
λύπη, μέ γνήσια Απογοήτευση, 
πού δέν μπορεί νά> χρησιμοποιή
σει τού«: οίκανομικούς αύτούς πό
ρους γιά νά βελτιώσει τό έπίπ^ 
δο ζωής τών λαών της.

Έ να  δεύτερο σημείο, τό όποιο 
δέν είναι κατανοητό Ακόμη είναι 
τό Εξής: 01 μέν ΗΠΑ, (χοιηι π ι- 
ρικυκλώσει κυριολεκτικά τήν ΕΣ
ΣΔ άπό Βοοοά, άπό 'Ανατολάς, 
άπό Νότο, άπό Δυσυ&ς, γύρω - 
γύρω στά σύνορα τά δικά της, 
καί τών croaiολιστικών χ«»ρών, μέ 
βάσεις πυρηνικές. Τί Νορβηγίες, 
τί 'Ελλάδες, τ ί Ίαπωνίες, οπού 
κι’ άν δείτε στό χαρτί ή  ΕΣΣΔ 
είναι κυκλωμένη σπο βάσεις ’Α
μερικάνικες. ,Αλλού Ναποϊκές, άλ
λου 'Αμερικάνικες.

Γιά άντιδιαίΓΓολή ή ΕΣΣΔ Ε
χει αύτούς τούς πυραύλους στή 
χώρα της. Μ&ο μιά έξαίρεση 
παο' όλΐγον νά γίνει έπί Κρού- 
τσεφ στήν Κούβα. K«d είδατε 
ότι πήγαμε άμέσως_ περίπου σέ 
πυρηνικό πόλεμο. Κι ό Κρούτσεφ 
ύπσχώρησε. Υποθέτω βτι κάτω 
άπ’ αυτές τίς σινθηκες τό νά κά
να κανείς ντόρο γιά τό γεγονός 
βτι ή ΕΣΣΔ Εχει στά σύνορά 
της δπλα Ικανά ν  Αντιμετωπίσουν 
τούς σύγχρονους Εξοπλισμούς 
τής Δύσης, είναι άδικο. Είναι ά
δικο νά χτυπάει κανείς τήν ΕΣΣΔ 
áren» αύτή πραγματικά άπό θέση 
είναι Αμυντική. Ολοι της οί Εξο
πλισμοί είναι Αμυντικού χαροατή- 
pet

Δέν τό λέω γιατί έγώ εχω 
κανιά είδική σχέση μέ τήν 
Σοβιετική Ένωση ή καί μέ 
τό σύστημά της άτομα. Τό 
λέω γιατί Ετσι είναι Ιστορι
κά το πράγμα. Καί πρέπει 
νά τό δούμε αύτό.

Ό τα ν  ύπογράφηκε Λ συμφωνία 
SALT I I  νόμισε κανείς πώς τό 
θέμα τών έξσπλισμών είχε κλείσει. 
Νά (δούμε δμως πώς θά πάει στό 
Κογκρέσο τών ΗΠΑ ή συμφωνία. 
Τό SALT I I  Αφορά στρατηγικά 
δπλα Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε 
τ ί θά πεί οώτή ή λέξη. Είναι κλει
δί στήν κατανόηση τού προβλη- 
ματος. Στρατηγικά δπλα θά πει, 
όπλα πού μπορούν Από τήν πρω- 
τχύουσα τού ένός πόλου (τήν Qua 
σιγκτων ούσιαστικά) νά χτνΗήοει 
κατευθείαν «rráxouc μέσα στην ΕΣ 
ΣΔ. Κι' Από τήν άλλη μεριά Απ# 

-τήνβΕΣΖΔ, νά χτυπήσει «ττ 
εύθςίαν τόν κύριο Αντίπαλο, που 
είναι οί ΗΠΑ.

Α Ν Ε Τ ΡΑ Π Η  
Η ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΑ

ΟΙ βιαβραγμαάύοεις γΑ A  W  
οονία σϋτή κράτησαν, β«ως «ι°Ρ; 
τε, χρόνια. Kal taiftiw c έχ*» φ·* OU Τ «τυμφωνία οώτή στό Κσγκρεσ 
σο. Ή τοποθέτηση τώρα στη ftun- 
κή Εύρώπη νέων πυραύλων «Πέρ- 
σινγκ» καά «Κρσύς». σημαίιει ου
σιαστική ακύρωση τής SALT III 

•Εκεΐϊο e S í i tv  í*«Upcpc τIn 
EZZA »τ*» beam τήν συμφωνία 
SALT II, 6*ν είναι πού θά είναι
τοποθετημένοι οί πύραυλοι, άλλά Ο
τι Μν μπορεί νά «πγει. Ή  « ■  φωνία είναι περιορισμός των οπλών 
πού μπορούν νά χρησιμωβιηβοΟν 

νά πλήξουν άπό «ς ΗΠΑ τήν
Υπάρχω Επομένως UA μιά ανα

τροπή τής 8Α ^ ΓΙ. Κάτι τό ό
ποιο πρέπει νά τό καταλάόουμε. 
Υπφρχω άνατροπή, άχόμη η  άν 
περάσει άπό τή Γερουσία.

*Από πλευράς ΕΣΣΔ ή συμ
φωνία Εχει Aval par πεί. Καί 
αύτό Εξηγεί τό γεγονός, για
τ ί ή ΕΖΖΔ 8έν πρόκειται νά 
συζητήσει Αφοπλισμό μέ τήν 
Δύση.

ναι πολιτική είοηνης καί Α
φοπλισμού. Αύτό πιά δεν εί
ναι Εφικτό. Ήρθε ή ώρα γιά 
τά γεράκια. "Ωστε πραγματι
κά μπορεί κανείς νά δει και 
άλλες Εξελίξεις Εδώ, axpa- 
στιας σημασίας, γιά 
λη πορεία τοΰ Κόσμου.

Λοιπόν, ύπάρχουν κι άλλα σημεία ■ 
γ ι' αύτή τήν τοποθέτηση τών πυ
ραύλων πού Επίσης είναι πάρα πο
λύ σημαντικά. Γιά πρώτη φορά ή 
Εγκατάσταση αύτΟν τών πυραύλων 
θημιουρνεΐ τή δυνατότητα γιά τίς 
ΗΠΑ να παραχοΧχκάήοουν (να πυ
ρηνικό πόλεμο ^ετάξύ Δυτικής Εύ-
^ Λ ώ τ η

ΡΜ  άπλός θτα- 
φορά’μπορεί, άφοΟ 

Εγκατασταθούν οί νΕοι πύραυλοι, 
να παρακολουθούν οΐ ΗΠΑ τήν 
σύγκρουση μεταξύ Δυτ. Εόράπης 
καί ΕΣΣΔ, σάν παρατηρητές. Εί
ναι μεγάλο πράγμα αύτό γιατί οί 
‘Αμερυόάνοι δέν είμαι καθόλου_ φΕ·

όΐίύσιις τού κ. Ράλλη, δπως 
νττάρχιι ¿νειλικρίνεια καί στίς 
θηλάσεις τοΰ κ. Καρβηιανλη. 
θά σάς πώ γιαπί. Γιαπί Εχει 
θρε! μιά φόρμουλα ό κ. Κα- 
ροηιβμΔής πού είνεχι πάρα πο
λύ ΐ ) κ ή .  Ή  φόρμουλα «ί- 
>βι W. πρέπει νά όπάρ^έΐ ι
σορροπία μεταξύ τών δύο ό- 
εερδυνάμεων. Ό τ ι  ή Ισορρο
πία αύτή πρέπει νά είναι στό 

> κοπώταπο δυνατό Επίπεδο, καί 
οτι πρέπει νά είναι Ελεγχόμε
νη υπόθεση τό θέμα τοΰ Αφο- 
πλισμοΰ. Είναι τοποθέτηση 
ίόστιρη καί πολύ σωστή.

βη

όαιος ότι θά Εμπαιναν σ* ένα Παν· 
Εάν ύπήρχε μία ε·κόσμια πόλεμο, 

«θέση τής ΕΣ ^ώπ^σομ.τής ΕΣΣΔ στή Autuai Εύ- συμδατικό Λ άλλη. Και 6Εν 
λουν νά εμπλαηιοΟν ot ΗΠΑ, 

όταν τά δικά τους συμφΕροντα, ή 
εΙρήνη καί ή άσφάλειά τους βΕν θί
γονται.

Καί Εδώ τό Ενδιαφέρον 
είναι τούτο: ϋποδοηθεϊ την Ά- 
μερική νά άποσείσει τήν ευ
θύνη πυρηνικής όμπρέλας. Ε
νώ ταυτόχρονα υποτάσσει κυ
ριολεκτικά τή Δυτ. Εύρώπη 
στίς ΗΠΑ γιαπί ό Εξοπλισμός 
αύτος δεν θά privai άπό πλευ
ράς χειρισμού καί Αξιοποίη
σης στα χέρια των Αστικών 
Ευρωπαίων άλλά στά χέρια 
τών Άμερικάνων. 'Επομένως 
τεχνολογικά πλέον ίπτστάσσει 
όριοτικά καί άμετάκλητα τήν 
Εύρώπη, ,τή Δυτική Εύρώπη, 
στά κελεόσματά_της. Καί νο
μίζω, είναι σαφές π ιά  δτι δ- 
λη αίύτη ή Ιστορία περί Δυ
τικής Ευρώπης ή όποια πα-'

. ni KOI Ο κ. reiMR νπως και
ό ε  Καραμανλής γνωρίζουν άρι
στα, αύτά πού γνωρίζω καί Εγώ, 
ύ ς  Εκλός πολίτης. Δέν είμα ι αύτή 
τήν ύρα στήν κυβέρνηση, δέν έχω 
«ρΜαση σέ μυστικές πληροφορίες .  
rVupitouv λοιπόν άριστα ότι ή Σο- 
βιεωή Έ νω ση δέν πρόκειται νά 
πρθ(Ηρήστι σέ διαπραγματεύσεις. 
'Apt Βλ’ αύτά είναι μονάχα στά
χτη ντά μάτια τοΟ ελληνικού λαού, 
ή Μα. γ ιά  μένα, έχε ι βάρα πολ
λές άλλες συνέπειες.

I 'Απέδειξε ή θέση πού πή- 
fW t. πώς εΐ£«χστι_ κυριολε
κτικά υποτελείς του ΝΑΤΟ 

i κχί τών ΗΠΑ. 'Απέδειξε τελι- 
Ε  δτι ή πολυδιάστςπη έξω- 
«τρική πολιτική τοΰ κ. Καρομ 
ίανλη είναι γ ιά  je ρήση Εσω
τερική, είναι άπλΰς ένα σύν- 
ίημα τό ,,όποΐον_ θα καλύψει

! καί τών ΗΠΑ.
(Τό λέω μέ μεγάλη μου λύπη αύ- 
ά. Γιατί χωρίς καμιά άμφίβόήτη- a  Kod πάρα πολύ είλικρινά καί όταν ό

πό τό πρόβλημα τών πυραύ
λων, τών πυρηνικέ«* κεφαλών, 
κλπ. Αύτά όσον Αφορά τίς 
προθέσεις καί τή διάθεση. Τό 
θέμα είναι τί δίνεις. Είναι 
σαφές βτι οεττή τήν 6μ  αΙ- 
σθάνεται τήν Ανάγκη νά εί
ναι κουτά στό ΝΑΤΟ καί νά 
Επιβεβαιώνει τήν παρουσία 
τής ‘Ελλάδας γιατί Ελπίζει 
δτι τό ΝΑΤΟ μπορεί νά ύ- 
πσχωρήσει a i  δ,τι Αφορά τό 
Αίγακ», καί νά κχττ«»στήσει 
δυνατή τήν Επάνοδο τής 'Ελ
λάδας στό στρατιωτικό σκέ
λος.

Είναι κάτι πού μοιάζε, βάρα αολύ 
ιΓ αύτό πού κάναμε μέ την ΕΟΚ. Δη
λαδή, κατά τήν Διάρκεια τών διαπρα
γματεύσεων γ ιά  τήν Ενταξη τής χώ
ρας μας ύπήρχαν Iva  σωρό' συγκεκρι
μένα προβλήματα. 'Αντισταθμιστικές 
είσφορές κλπ., πάνω στή σύνθεση ό
χ ι  την Ενταξη καί πού ξεκινάν άπ* 
τήν σύνδεση. Έ κ ε ΐ πάνω Διαρκώς ή 
Ελληνική κυβέρνηση Ικανέ πίσω γ ιά  
νά μπορέσει νά πάρε ι τό  μεΐζον πού 
ε ίναι ή Ενταξη, γ ι '  αύτούς τούς λό
γου ς μάλιστα παραιτήθηκαν καί οί 
ΚυρναΕΙδης καί Βόλφής. Έ τ σ ι καί 
Εδώ πέρα κάνεις τήν ύποχώρηση πού 
σοΟ φαίνεται πως βΕν είναι πολύ ση
μαντική, γ ιά  νά κερδίσεις κάτι. Τό 
συμπέρασμα είναι πω ς δέν κερδίζεις 
τίποτα, δέν πρόκειται νά κερδίσεις 
τίποτα.

Δέν ύπάρ^Μ δυνατότητα, 
κάτω άπό τ ις  συνθήκες μέ 
τ ίς  όποιες λιετουργεΐ τώρα 
τό ΝΑΤΟ καί οί ΗΠΑ νά μ ρ - 
δίσεις τίποτε, έχτός έάν, γιά 
λόγους άσχετους άπό μάς 
άλλάξει ή έκτίαηση τον Πεν
ταγώνου γιά την σημασία τής 
Τουρκίας. Ά ν  άλλάξει αύτη 
ή Εκτίμηση ίσως νά άλλάξει 
καί ή πολιτική τους Απέναντι 
στήν Ελλάδα.

ΕΡώΤΗΣΗ: Συνδυάζετε τήν Ελληνι
κή θέση στό θέμα τών πυραύλων μέ 
πιθανές ΙξελΙξενς ώ ς πρός τήν Επα
νένταξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μοιάζει νά 
πλησιάζει κάτι. Κάποια τα
κτοποίηση τοΰ θέμοπος. Επει
δή έπείγα πάρα πολύ. Δέν 
είμαι καθόλου δμως αισιόδο
ξος δτι αύτή ή Επανένταξη 
δέν θά είναι μέ κόστος τήν Ε
δαφική Ακεραιότητα τής χω
ράς μας. Καί θα πρέπει νά 
προσέξουμε πάρα  πολύ. Νά 
κοιτάμε, οπε«ς λένε, όχι μόνο 
τά  μεγάλα γράμματα άλλα καί 
τά  μικρά.-τά «ψιλά».

Υ πάρχει όΕθαια και κάτι άλλο, τό 
όποιο κουόενηάζεται πάρα πολύ πλα- 
τειά. Προωθείται τώ ρα μιά πενταμε- 

— ιήν έπίλι>

τήν περέπέωση Εκφράστηκαν κοά άπό 
τ ίς  δυο πλευρές Ελπίδες. Είχαμε dp. 
κχτά »λογίδρια» κι άπό πλευράς 
Λούνς. Δέν πιστεύω ότι πρόκειται ή 
Τουρκία, τό  HATO καί οι ΗΠΑ νά 
κάνουν πίσω στό δασικό τους σχέδιο 
γ ιά  τό  ΛΙγαϊο. Τό μ ένα -πρόβλημα 
γ ι '  αύτούς είναι πώς Φά Εμφανιστεί 
αύτή ή λύση, αύτό τό  «πακέττο», ν ιά  
νά γίνε ι άποδεκτό στήν Ε λ λ ά δα . Αύ
τό  είναι τό μόνο ύπό συζήτηση θέμα.

ΕΡώΤΗΣΗ: Είπατε όχι πλησιάζει 
κάποια τακτοποίηση τό  κόστος τής ό- 
ποίας Φά είναι σέ βάρος τής Εδαφι
κής μας άπεραιότητας. Ε κ τιμ άτε  γε 
νικά ότι όπάρχει Ελληνική κυβέρνηση 
πού μπορεί νά συμφωνήσει σ’ όποια- 
δήποτε περίπτωση μέ τέτοια προύπό- 
Φεση,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θεωρώ αύτό πού συ
νέβη “  , '
Νά βλέπεις 
Iv a  MATO

τό κάνουμε. ’Επί τέλους όλοι Ελλη- 
νες είμαστε. Kal δέν πιστεύω ν*  φαν
ταστεί κανείς, δτι όποιου δ η ποτέ ε ν  
ληνός μπορεί συνειδητά νά ea lW i έ
να τέτοιο πα ιγν ίδ ι, θ ά  μοΟ π εις ο ι 
«κολσνέλοι» τ ί  κάνανε. Είναι Εξαίρε
ση αύτό. Κύπροςι ft εύΦύνη τών συν
ταγματαρχώ ν γ ια  τήν Κύπρο (Ivan τε
ράστια, άλλά  ό  ψάκελλο παραμένει 
κλειστός κα ί βέβαια ΒΕν ξέρουμε τί
ποτα ούτε θά  τό  μάθουμε ποτέΙ 

ΕΡΟΤΗΣΗ: Λύτές τ ίς  άπόψεις σας 
γ ιά  τό  θέμα τών άψσπλισμών ή γ ιά  
τόν κίνδυνο πυρηνικού όλέΦρου τις  6. 
ποστηρίξατ* χόές στή συνάντησή σας 
μέ τόν πρόεδρο τής Δημοκρατίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣι "Ο χι. καθόλου. Μάλ
λον γ ιά  τήν ‘Ελλάδα μιλήσαμε.

ΕΡώΤΗΣΗι Πιστεύετε ότι αύτές ο ί 
Εξελίξεις μπορεί νά Εχουν συνέπειες 
στίς γνωστές Εξελίξεις Εδώ; Ή  πρό
βλεψη γ ιά  Εκλογές τό  1981 κλπ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ! ‘Η πρόβλεψή μου ι ·  
βσον άφορά τ ίς  Εκλογές είναι ή 

Εξής: ΟΙ Εκλογές βαβίζουν τάχιστα 
— ' -----¡ 1981. Ή  μ ’ ■ ■ '

K u c a r u i :  σκωρω αυτό που συ- 
σείς Βρυξέλλες Εξ Ισου σοβαρό. 

Ιλέπεις τόν Ράλλη νά μ ιλάει γ ιά  
HATO πού μάς «Εχει άλλάξει τήν

Παναγία». 
ΕΡΒ

φορά;
ΤΗΣΗι Υπάρχει κάποια διβ-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τό Δέμα είναι o l  ou. 
θμίσεις κ ι ό χ ι λεπτομέρειες. Τό β ίμα

Ας ύφαλοκρήπίδος πόσοι τό  ξέρουν; 
Δέν θά μπορούσε νά τό  παρακολου-
της
Δέν θά μπορου 
θήσει ό  Λαός; "Αν ύπάρξει 
συμφωνία γ ιά  τόν ένσέριο Ελεγχο εί
ναι σαφές πώ ς λ ίγο ι θά  τό  ξέρουν τί 
άκριβώς συνέβη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σημασία Εχει ά ν  θά  τό 
ξέρετε σείς ή ό  πρωθυπουργός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ,Πκττεόα δτι 
ό ρόλος πού παίζει αύτή τήν 
ώρα τό ΠΑΣΟΚ είναι κρίσι
μος. ΓΓ αύτό τόν λόγο πού 
είπες. Δέν ξέβω πού θά πη-
Γίνεηιβ άν δεν ύπήρχε αύτή 

φωνή. Δεν κατηγορώ. 
ΕΡΏΤΗΣΗ: Δέν είσθε σέ θέση πόν

τιος αύτή τή στιγμή νά διαόεόαιώσ«· 
τε μέ την Ιδια κατηγορηματικότητα 
δτι δέν υπάρχει Ελληνική κυβέρνηση 
πού θά προσυπέγραψε μια τέτοια πα-
αΡΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δέν μοΟ άρέσει νά 
μ ιλώ  γ ιά  προθέσεις. Γιά πράξεις μ ν

έρχεται όμως σέ πλήρη άντίθε- 
I Η  τήν στάση πού πήρε τόσο ό 

«: «ίμης. στήν άπάνεηοη του αώ- Tft.ty όποία την έχω μπροστά μου,
•η* ή όποία είναι άναμαοημα τών 
ΑΠραανικών καί ΝΛΤΟΐκών έπιχεν
rmtuv. Τήν Ιδια θέση πήρε καί 

λ· Μλλης Ode Βρυξέλλες.
, Δύο στοιχεία Επισημαίνει:
Τ* πρώτο βτι στηρίζει τήν άπό- 

ψσ»1 τού ΠΑΤΟ καί Λ  ■;\ όεβπρο δ η  πρέπει νά  προωθη- 
γιά βν άφσπλισμό.

*. καί 6 κ._ Ράλλης δπως καί ^  εποίρσπή, όμάβα'. γώ: τ ή ·
ση τού Κυπριακού πού σημαίνει ’Αγ
γλία. Ελλάδα. Τουρκία, Τουρκοκυ
πρίους, ‘Ελληνοκύπριους νά βραστή- 
ρισποιηθοΟν στά πλαίσια τού ΠΑΤΟ. 

'Εάν κάνουμε κάτι τέτοιο 
σαφώς ΝΑΤΟ ποιούμε καί ά- 
ποδιεθνοποιοθμε το θέμα σέ 
βάρος τήε άνεξαρτησίας, τοΰ 
Κυπριακού λαού. Είμαστε ά- 
πβροΛοπτχ τοποθετημένοι Ενάν
τια σέ μιά τέτοια Εξέλιξη ή 
όποία μάλιστα θά ήταν δια
μετρικά '  άντίβετη Από Εκείνη 
τήν όποια Ισχυρίζεται ό ττρω- 
^έπουργός, στι αύτή τήν ώρα 
c m w r n l  Λοιπόν περιμένου
με πιθανώς Εξελίξεις στο* το
μέα αύτό Καί σ  δ,τι άφορά 
τό ΝΑΤΟ καί σ’ δ,τι άφορά

■ σχίΚι .^ g p ^ r J iS v ^ á ^ f a « ^ . f i ' · - » - %
αία  της έξω άπό tíc ΗίΐΑ, νά · r<rrí-vÚ^¡nlA Πσ,1< του ΝΛΤ0 * Π Ρ ? Κ ρ(5ς ι !
καταστεί μεγάλη δύναμη με- Τ, κα* τΜν Μ Α· ' 'δώς, έχω διαβάσει
ταξύ Άνοπάλής καί Λύσης ί» ι  μ ..  .Λ _________ ,  βέ|ΐα αύτό καί χ6 θεωρώ μάλιστα
δλα αύτά  είναι Φούμαρα, Αέ
ρας κοπανιστός, καί Ανάξια 
λόγου γιά υπεύθυνους Ανθρώ
πους.

‘Αλλά νά λέω  β τι κινείται ό  π. 
ραράνλής άπό πρόθεση τέτοια  είναι 
πολύ θαρειά κατηγορία. Δέν μπορώ 
νά Τό κάνω. Ά ν  συμβεΐ ( ί « ι  άλλο 
θέμα, θ ά  Εχω άποψη. Καί σκληρότα
τη. Νά τό  υποθέτω Bu ως, είναι πά
ρ α  πολύ δύσκολο πράγμα. Π ώς νά

I πρόβλεψή μου τώ-

πρ3ίς τό 1981. Η  μόνη περίπτωσή εκ
λογών νωρίτερα είναι τήν άνοιξη. 
Έ φ ’ όσον δέν μπορέσει ή Βουλή νά 
ψηφίσει κάποιον πρόεδρο τής Δημο
κρατίας, πηγαίνουμε πρός Εκλογές 
τήν άιοιξη.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει δτι 
γιά  τήν χώρα μας α) Εκλο
γές είναι μιά Εξυγίανση τού 
πολιτικού κλίματος. Καί οι 
Εκλογές πρέπει νά γίνουν νω
ρίς, τό νωρίτερο δυνατό, για
τ ί οέν πιστεύω πιά δη  υπάρ
χει όποιαβήποτε σχέση μετα
ξύ τής Βουλής και τής σύν
θεσης τοΰ λαϊκού αίσθημοποπ. 
Πιστεύω δτι οί Εκλογές πρέ
πει νά γίνουν Αμέσως. Ά ν  
πρόκειται^ νά τηρήσοιηιε τήν 
ούσια του πολιτεύμςπος μας, 
δχι τόν τύπο. Ήρθε ή ώρα. 
γιατί άπό δώ και πέρα μια 
μειοψηφία κυβερνάει τή χύ- 
ρ«*. Καί γ ι’ αύτό πρέπει νά
Â î ή ουσία τοΰ πολιτεύ- 

μας καί νά πάμε στίς 
ώΛογές γρήγορα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως δλα αύτά τά  
θέματα. Επανένταξη κλπ. Εμποδίζουν 
τόν κ. Καραμανλή νά πάει γ ιά  ιερό«- 
βρος.τής Δημοκρατίας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πιθανόν αύτό. 
Τέλος ά  πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ, α 

παντώντας σέ σχετικό Ερώτημα είπε: 
— ΜΕ ρώτησαν ά ν  τό άρθρο πού f .  

Ypwj* ό  Μοντιάνο ατούς. “ Τάιμς"· 
Λονδίνου μ* Ενοχλεί Ιδιαίτερα. Πρό- 
κειται βέβαια γ ιά  μ ιά  Επίθεση. ΕΙλι. 
κρινά δέν μέ Ενοχλεί Ιδιαίτερα γ ια τί 
αυτά άκριβώς γράφονται κάθε μέρα 
στόν Τύπο ώστε ...«οόδέν νεώτερον Δ  
πό τό  Δυτικόν Μέτωπον».

Kad ε ίναι ύηοχρεωμένη ή ΕΣΣΔ 
νά κροτώpftmi τώρα σέ μιά Δ ψ Ε  
εωαη δαπανών νιά  τήν εθνική της 
άμυνα. Καί ή κλιμάκωση βά «δικοί 
ώοειο τή Δόση γιά  νά προχωρήσει 
κι Εκείνη σέ μιά νέα κλιμάκωση α
νάπτυξης τών πυρηνικών όπλων. Τά 
γεγονότα αύτά, αποτελούν Ενα κοομο 
•σηρικό γεγονός. Καί τούς πρΕπει. 
δχι μόνον Ενας όχτάστηλος τίτλος 
σάς Εφημερίδες, άλλά ΙβστηλοςΙ

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚΕΣ
Σ π ι π τ α ε Σ ί ε

‘Εδώ Εκανε ή ΕΣΣΔ μία χειρο
νομία, Εστω χειροισμία, άποσύρει 20. 
πηιηρη τής χειρσνσμίας σύεής Εχου
με τήν Εγκατάσταση πυραύλων μέσου 
βελήνεκούς. Έτσι ή άκόψαση τού Ν. 
Λ.Τ,Ο. είναι πράσινο σήμα γιά τήν 
κλιμάκωση τών Εξριλιομών. Καί οί 
συνέιαιες θά είναι μακροπρόθεσμα 
πάρα πολύ σοβαρές καί για τά Ε
πίπεδα διαβίωσης, άλλά καί γιά
3ν άσψάλεια τού κόσμου. Πρέπει 

νά τονιστεί καί τούτοι δτι θά 
Ιχεί^ουφε^πολιτικές Επιπτώσεις μέ

Ή  πολιτική Μπρέζνιεψ, εΤ-

Ύπάρχε* μ ιά  παγκόσμια κατα
κραυγή τώρα γ ιά  τό  θέμα αύτό τών 
πυραύλων. Καί είδε κανείς πώ ς ξε
κίνησαν τό  Βέλγιο, ή ‘Ολλανδία, ή 
Δανία μέ τ ίς  λαϊκές πιέσεις πού ύ
πάρχουν καί πού πρόκειται νά κλι
μακωθούν σέ παγκόσμια κλίμακα 
στήν Εύρώπη. ‘Οπωσδήποτε Βλέπει 
κανείς πώς καταρρέει 6  μύθος τής 
άνεξάρππης Εόρώπης. ‘Υποχρεώ
νονται όλοι τους νά πούνε τό  ΝΑΙ.

ΕΤναΐ( μιά εΙκόνα Αναμέτρη
σης στην όποία πραγματικά 

. ξευτελίζεται κυριολεκτικά ή 
Εύρώπη. Καί έπαντπιβεβαιώ
νεται πιά ή ήγεμονία τών Η. 
Π.Α.

Τό ύπόλοιπο καί τελευταίο ση
μείο ο* δλα αύτά, πού μ άς άφορά 
άμεσα είναι ή ‘Ελλάδα κι Εδώ ή 
ρ α  Εχω μερικά σημεία νά Επισημά- 
νω σχετικά μέ τήν ‘Ελλάδα καί 
τούς Εξοπλισμούς. Πρώτη παρατήρη
ση. τήν όποία εχω  Επαναλάόει πά
ρ α  πολλές φορές, ε ίναι δ α  τό  ΝΑ
ΤΟ tr u  κυριολεκτικά κακομεταχει
ριστεί τήν ‘Ελλάδα. Έ χ ε ι  Οποιο-

Ëμεθάει κα ί τήν Ε θ νικ ή  μ ας ανε
ξαρτησία κα ί τούς δημοκρατικούς 

ιούς καί τήν Εδαφική μας άκε- 
τητα . "Ας μή ξεχασουμε τήν 
απορία τού 19S7. Ας μή ξε

χώσουμε: Κύπρος 1Θ74* "Α ς μη ξε· 
χάσουμε: AlyaSo άπό τό  1973 μέ- 
χρε σήμερα.

Κάτω άπ* αύτές τ ίς  συνθήκες 
πραγματικά «ό να χειροκροτεί 
νείς τήν άπόφιβτη τών ΗΠΑ νέ 
ποόετήσουν πυραύλους στή Δ1 
Εύρώπη μπορεί νά Ισχύσει γ ιά  άλ
λους όχι γ ία  μάς. Ή  ‘Ελλάδα δέν 
μπορεί νά Επικρατεί κάτι τέτοιο, ό
ταν αύτή ή Σ υμμαχία  έχε ι φερθεί 
παπά τέτοιο σκαιό τρόπο, ot σχέ
ση μ* τά  συμφέροντα μας. Έ ν α ς  
άλλος λόγος Βέβαια είναι δ η  lt- 
αμστκ «Εκτός» τοΟ στρατιωτικού 
σκέλους τού ΝΑΤΟ. ‘Εάν πραγμα
τικά είμαστε, δέν μ άς πέφτει λό- 
YJC. Δέν ύπήρχε κανείς λόγος ή 
Ελλάδα νά τοποθετηθεί όπως το

ποθετήθηκε άπό τόν κ . Ράλλη ύπέρ 
τής άποφάσης αύτής ύπερψηφίζον- 
τα ς τήν άπό φάση γ ιά  τήν έγκετιά- 
στάση τών πυραύλων.

Πρέπει νά πώ Εδώ, βτι ύ· 
πάρχει μιά άνβιλικρίνβια στίς

3βόρμητβ __ .
ϋίλησε γ ιά  πολυδιάστατη 
Eccv είπκ δχ ι στό ΝΑΤΟ

πρωθυπουργός 
B jT ' πολιτική, 

B M L „  Ε υ 1*  τήν
(ιόθεση τού ΑΙγαίου, βταν ξεκίνη- 
Μ τό ταξίδ ι του πρός τή Μόσχα 
m l άλλες χώρες τοΟ σοβιετικού 
μ«λόκ τό  χαιρέτησα μ« καί έλπίοα- 
κ, είλικρινά. δτι πραγματικά ύ· 
Μ ι ι  κάποιο άλλαγή στήν π »

Άλλά Εδώ 6έν υπάρχει κα
μία Αλλαγή στήν πορεία. Πρό 
πει νά γνωρίζει άριστα ό κ. 
Πρωθυπουργός της χώρας δ- 
τι αύτό που Ικανβ είναι θα
νάσιμο πλήγμα στίς σχέσεις 
ΕΣΣΔ καί 'Ελλάδας, ,τό ό
ποιο μπορεί νά πληρωθεί Από 
τόν λαό αύτό, σε κάποια φά
ση.

Ό χ ι  μόνον δέν φτιάξαμε νέα Ε
ρείσματα, γ ια τ ί είμαστε Ανειλικρι
νείς — δέν φτιάχνονται Ερείσματα 
Ετσι, στήν άμμο δέν χτίζεις — άλ
λά ταυτόχρονα Εκθέτεις αύτόν τόν 
πληθυσμό σέ πυρηνικό όλεθρο. Εί
μαστε καί μείς μία άπό τ ίς  χώ- 
ρ ις ft όποία φιλοξενεί πυρηνικούς 
«υραυλους κι άν ύπάρξει περίπτω
ση Παγκόσμιου πολέμου θά  είμα
στε άπό τούς πρώτους πού θά ύπο- 
στοΟν τήν κατα στροφή. Αύτές ι ί ια ι  
«ράστιες εύθϋνες Απέναντι στήν Ι
στορία καί Τόν λα ό . Γι' αύτό τό 
βίμα δέν είναι θέμα τριών στηλών 
τής Εφημερίδας. Είναι θέμα Εταβί- 
ιΡ Μ  ιο ο  Έ θνου ς. 'Ε άν ύπάρχουν 
ψΠΐ>Δμ ια  νά άνατραπε ί  ή ψη«ος 
του κ. Ράλλη. νά ύπάρξει κάποια 
άλλαγή πορείας, θά ήταν χρήσιμο 
νά το κάναμε. ’Αλλα άρφίσβ^τώ

ιικχνχΥτνςη; -- - ι
Ό χι. Βέν ξέρω  άχρι· 

βώς. Εχω διαβάσει οτι προώθεϊται τό
θέμα αύτό κα ί τό  ________ __
καί πάρα  πολύ λογικό άπό-πλευράς 
τοΟ ΝΑΤΟ. Ό σ ο  γ ιά  τήν φόρμουλα 
Βαλντχάιμ: Ό  Κ. Βαλντχάιμ δέν εΐ- 
νοη τίποτα άλλο παρά ο ί ΗΠΑ. Νά τό  
ξεκαθαρίσουμε αύτό. Καί θά ήθελα 
νά πώ κάτι πάνω στό θέμα τού Βαλντ

Οί νέες ούξήοεις

χά ΐμ . Αύτό πού γίνετα ι βΕν είναι βιε. 
θνσπόίηση. Είναι πραγματικά Νατό- 
ποίηση μ ι  τόν Βαλντχάιμ σύμβολο δ ι
εθνοποίησης. ‘Αλλά οί θέσεις

νά κάνει παρεμβάσεις, δηλώσεις σχε
τικά  μέ τήν στάση του.

ΕΡΟΤΗΣΗ: Τί λ ί α  γ ιά  τήν Επα
νένταξη στό ΝΑΤΟ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ή  δουλειά πού Εχω 
κάνει Εγώ είναι Ανάλυση. Γι* αύτό 
κάθε κομματάκι στό «μωσαϊκά» πρέ
π ει νά Εφαρμόζει. Λοιπόν, δταν Εχεις 
πραγματικά περίπου τελειώσει τό  παι- 
γν ίδ ι αύτό. τότε ξέρεις περίπου πού 
πάνε καί τό  τελευταία κομμάτια του. 
ΜΕ τήν Εννοια αύτή τό  λέω, δ χ ι δ η  
τό Εχω πληροψορηθει είτε άπό τον κ. 
Καραμανλή είτε από τόν κ. Κυπρια
νού. ‘Αλλά καταλαβαίνω τ ί πρέπει νά 
γ ίνετα ι, βταν Κατορθώνει ό  Βάνς νά 
περάσει μέ τόν Μπράντ τήν Απόφαση 
αύτή ποσά τήν γνήσια άνηθραση πολ
λών λαών τής Δυτικής Εόρώπης. Κα
ταλαβαίνω πλέον άν θά χάσουν τήν 
ώρα τους μέ τό Αί-·*'“

-------ΗΣΗ:ΕΡΟΤΗΙ Κε
ΙΜ Κ
Πρόεδρε, σ&α ρώ

τησα γ ια τί ο ί  πληροφορίες, τουλάχι
στον ο ί «θεατές» δέν συμφωνούν μ* 
« Μ ι  δηλαδή καί ο ί Τούρκοι Επιμέ
νουν στή ρύθιιιβη λεπτομερειών γ ιά  
Τό Αίγαεο πρό τής Επανένταξης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π ράγματι σ* αύτή

Συνέχεια  άπό τήν 1η  σελίδα
τταξ είσφοράς θά άνέλθουν τό 
1980 σέ 540 Εκατ. δρχ. έναντι 
215 £κ«ττομ. δρχ. που ήταν τό 
1979. Δηλαδή άπό τήν 
της έφ’ άπαξ είσφοράς 
θά ϊγει έσοδα αυξημένα άπό τόν I  
τομέα αύτό σέ ποσοστό 151,2%, 
πού θά καταβάλλουν οί συνδρο
μητές.
50% Σ Τ Α  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Α

—  ΕΛ.ΤΑ: Τά έσοδα τών ΕΛ. 
ΤΑ άπό τά Ενσημα θά «άνέλθουν 
τό 1980 σέ 2,5 δισχκ. δρχ. Ε
ναντι 1,8 δισεχ. δρχ. που ήταν 
τό 1979. Δηλαδή γ ιά  φέτος θά 
ΰττάρξα αύξηση Εσόδων σέ πο
σοστό 38,8%. Τά Εσοδα άπό τέ
λη και δικαιώματα θά άνέλθουν 
τό 1980 σέ 1,8 δισεχ. δρχ. Ε
ναντι 1,2 δισεχ. δρχ. τό 1979 
δηλαδή αύξηση σέ ποσοστό 50%.

'■  33,Ε?«~ΤΤΛ  ΤΙ»ΑΙ/ΤΛίΓ ^

—.“ Ο.Σ.Ε.: Τά Εσοδα τοΰ Ορ
γανισμού άπό σιδηροδρομική έκ- 
μετάλλευση θά άνέλθουν κατά τό 
1980 σέ 4 δισεχ. δργ. Εναντι 2,
9 δισεχ. δρχ."τό 19/9. Δηλαδή 
γιά  τό προσεχές Ετος θά Εχουμε 
αύξηση 33,1%.
Σ Υ ΓΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΣ Σ  3 2 — 42%

■— Ε.Α.Σ. (Επιχείρηση Α 
στικών Συγκοινωνιών): Τά Εσο
δα της έπιγειρήσεως κατά τό 
1980 άπό την παροχή συγκοινω
νιακών υπηρεσιών θά άνέλθουν 
σέ 4,5 δισεχ. δρχ. Εναντι 3,4 8ι- 
σεχ. δρχ. πού ήταν τό 1979. 
Πρόκειται γιά  αύξηση Εσόδων σέ 
ποσοστό 32,3%.

—  Η.Λ.Π.Λ.Π. (Ηλεκτροκίνη
τα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών 
—  Περίχωρων): Τά Εσοδα τοΰ 
Η.Λ.Π.Α.Π. άπό κόμιστρα κοττά 
τήν διάρκεια τοΰ 1980 θά άνίλ- 
θουν σε 822 έκοττ. δρχ. Εναντι 
575 έκατ. δρχ. πού ήταν τό 
1979. Δηλαδή τά Εσοδα άπό τήν 
Επικείμενη αύξηση τών κομί
στρων θά εΤναι αυξημένη γιά  φέ
τος σέ ποσοστό 42,9%.

—  Η.ΣΆ.Π. (Ηλεκτρικοί σι
δηρόδρομοι Αθηνών —  Πειραι
ώ ς): Οι είσπράξεις τών ήλεκτρι- 
κών σιδηροδρόμων κατά τήν δι
άρκεια τοΰ 1980 θά άνέλθουν σέ 
838 έκατομ. δρχ. Εναντι 746 έ- 
κατομ. δρχ. πού ήταν τό 1979.

Δηλαδή γιά  τό προσεχές Ετος θά 
Εχουμε αύξηση Εσόδων κατά 12, 
3%. Παράλληλα οί είσπράξεις 
τών λεωφορείων γιά τό 1980 θα 
Ανέβουν σέ 240 έκατομ. δρχ. Ε
ναντι 205 έκοττομ. δρχ. τπιυ ή
ταν τό 1979. Έ τσ ι Εχουμε αύξη
ση σέ ποσοστό 17%.

Ο Λ ΥΜ Π ΙΑ ΚΗ  32.4%
—  Ο.Α. (Όλυμπι«ιι«ή ’Αερο

πορία) : Τά Εσοδα τής Εταιρείας 
άπό αύξηση είσιτηρίων, καί με
ταφορικών Αποσκευών καί Εμπο
ρευμάτων θά άνέλθουν τό 1980 
σέ 18,2 δισεκ. δρχ. Eveem 13,7 
διοτχ. δρχ. τό 1979. Δηλαδή ή 
ποσοστιαία «ώξηση Ανέρχεται 
γιά  τό 1980 σέ 32,4%.

3  Δ Ρ Χ . Υ Α  Υ Σ ΙΓ Α Ρ Α
—  ΤΣΙΓΑΡΑ: Ή  κυβέρνηση

π ρ ο τίθ κ τα ι. ν ά  χο ρ η γή σ ε ι αύξό- 
σ ε ις >. σ τ ά > τσ ιγάρα  ώ ς  ,« η < :  Γ ιά  
πακέτα με τιμή" κάτω τών 20 Βοχ. 
ή αύξηση θά είναι τρεις (3) δρχ 
τό πακέτο. Γιά σημερινή άλλά 
άπό 20 Εως 25 δρχ. ή αύξηση 
θά είναι 2  δρχ. τό πακέτο κ<Λ 
γ ιά  σημερινή άξία άνω τών 25 
δρχ. ή αύξηση θά είναι προαι
ρετική καί Ανεξέλεγκτη, μέ τό 
σίτιολογικό ότι τά τσιγάρα «ιύ- 
τά θεωρούνται υπερπολυτέλειας.

5  Δ Ρ Χ . Σ Υ Α  Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΑ
—  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ή  κυβέρνη

ση πορτίθεται νά Επιτρέψει αύ
ξηση τών εισιτηρίων τών Αστικών 
συγκοινωνιών άπό 2 Εως 3 δρχ. 
γιά  τά είσιτηρια τών 10 δρχ. 
καί 3 Εως 5 δρχ. γιά  τά είσιτη- 
ρια τών 15 δρχ. Γιά τίς ύπερα- 
«Γτικές συγκοινωνίες οί αυξήσεις 
τών είσιτηρίων θά ξεπεράσουν 
τΙς 10 δρχ.

Η Β Ε Ν Ζ ΙΝ Η  —  
Β Ε Ν Ζ ΙΝ Η · Π ΕΤΡΕΛ Α ΙΟ

ΜΑΖΟΥΤ: Ή  τιμή τή$ βενζίνης 
σούπερ θά διαμορφωθεί άπό. 35 
Εως 37 δρχ. Ενώ τής Απλής θά 
ξεπεράσει τίς 30 δρχ. κατά λί
τρο. Επίσης άπό 15 to e  18 
δρχ. τό λίτρο πετρελαίου (άπό 
11 δρχ. πού Εχει σήμερα καΐ ά. 
πό 4.000 δρχ. σέ 6 ή 7.000 δρχ 
ό τουνος. ΑΓΟγ ρ |Δ Η Ι

e - E v

OTE: Aúo χρόνια περιμένει 
τό εργοστάσιο φάντασμα

cia άπό τήν Bn ocAISa
προσωπική Επιστολή (άριθ. 3223) 
11ά.7ό) προς^τίς τρεις πολυεθνι
κές έτάιρεϊς Ζήμενς, ITT net Φί* 
λιπς. τους θέτει τό Ερώτημα σν δέ
χονται νά έξαγρροοθούνΤ ί !

Ή  πρώτη άπαντησιι που πήρε ό 
κ. Πανουργίας, άπό τίς τρεις πο
λυεθνικές Εταιρείες, προμηθευτές 
τού OTE, ήταν ή Απόλυση προσω
πικού, γιά έχδκΒτμό τής κυβέρνη
σης, νά υήν προχωρήσει στή δημι
ουργία εθνικής βιομηχανίας.

Στό μεταξύ, τηλετυπικό κρυπτό 
γράφημα τής Ελληνικής πρεσβείας 
τής Βόννης, πρός τό ύπουργεΐο Έ- 
ξωτερικών, μέ ήμερομηνία 24,11. 
75, άναψεράμενο στήν «Ανησυχία» 
τής Ζήμενς Μοιάχου, γιά τήν ί
δρυση Ελληνικής βιομηχανίας ήλε- 
KTpavHcóv, τόνιζε μεταξύ άλλων: 

« . . .  ώς ώνησυχητικότέρον δ- 
μώς Εξέλιξη θεωρεί ό  κ. Ντρίχεπ, 
(διευθυντής Εμπορικού τμήματος 
τής ΖΗΜΕΝΣ Μονάχου), τήν άπό 
φάση τής Ελληνικής _ κυβέρνησης, 
όπως Ιδρύσει Κρατικοί έργοστά-Ι 
σιον τηλεπικσινυνιακσδ ύλικς' 
Ή δ η  Εν Βόννη, Εκπρόσωπος 
ΖΗΜΕΝΣ κατέθεσε σχετικό σ ? Ι  
μείομα πρός 'Ομοσπονδιακόν Ύ- 
πουργιίον Εθνικής Οίκονομίσ«:, 
«ιέ πτθίάκληση όπως ζητηθούν άπο 
Αθήνας διευκρινίσεις» I !σ

Στό Ιδρυτικό τήε ΕΛΒΗΛ, (άρ 
βρο 4 trap.. 2) άναφέρεται:

,« Η έτεκοία ουνστσι νά συμμι- 
τάσχη πρός τόν «χκοπόν τούτον

(όργάνωση καί λειτουργία «Β«ο-
C avucóc μονάδος παραγ«νγήε ή- 

τρικου τηλεπικοιικννιαΒίοΰ υλι
κού») taró οκηώήποτε μορφήν εις 
οΐασδήποτε συναφείς Επιχειρήσεις 
καί να στεγάζεται ή συνετοπρίζε- 
ται μετά φυσικών ή νομικών προ
σώπων, έιηδιωκόντων σκοπούς ό
μοιους ή συναφείς πρός τόν ύπ' 
αύτής έπιδιωκόμενον, ώς καί νά 
ένεργή έν γένει, παν δ,τι ήθελεν 
είναι αναγκαίο*, ή χρήσιμον πρός 
πραγματοποίησιν τού σκοπού 
της», ένώ στό άρθρο 37 (Λόγοι 
λυσεως τής έτεαρίας) στήν παρά
γραφο 2, τονίζετε» πώς «Α συγ
κέντρωση πασών τών μετοχών τής 
Εταιρίας, tic Εν πρόσωπο^ δεν 
άπστελει λόγον λυσεως αυτής». 
Έ ξ άλλου, «πό άρθρο 9 (σύΑ -
«πς διοικητικού συμβουλίου) άνα-
οέόεται πώς «ή 'Εταιρία ΕΛΒΗΛ, 
διοικεϊται Οπό Διοικητικού Συμ
βουλίου, άποτελουμένου έξ Επτά 
(7) μελών, έκλεγομένων ύπό τής 
γενικής συνελεΰσεως τών μετό
χων», ένώ στό  άρθρο 13 παρ. 3 
άναφέρεται πώς «... συμφωνείτοπ
Κα1 καθορίζεσαι ό μέν διευθάνων 

uniu '.fú: σύμβουλος ή έντολοδόχος σόμβαυ-
της λρς θά έιάέγεται πάντοτε έχ τών

μελών τών έκλεγ«χιένων ύπό τής 
μετόχου ΕΤΒΛ, ό δέ Γενικός Τε
χνικός Διευθυντής θά έκλέγεται έχ 
τών μελών τών ύποδευανομένων, 
ύπό τοΰ Ετέρου μετόχου OTE, 
ή καί Εκτός τών μελών τούτων, 
αλλά τή Αποδείξει του».

Ό  πρώτος πρόεδρος τού Δ.Σ, 
*ής ΕΛΒΗΛ. κ. Ρ . Μωϋσής, πού

μετονομάσθηκε πρόσφοτα άπό 6- 
πρδκΗκητής τής ΕΤΒΛ, διοικητής 
της ΔΕΗ, Εχει παρατηθεί πριν 
άπό άρκετό καιρό, ένώ ούσιαστι
κά χρέη προέδρου, άσκεί 6 ύπο- 
διοικιτπκ τοΰ OTE κ. Δ. Μου
στάκας.

Στό μεταξύ, ή θέση τοΰ Τεχνι
κού διευθικαη, ουδέποτε συμπλη
ρώθηκε, ή «όμάδα τών ένιά μηχα
νικών» πού Εγραψε τίς προδιαγρα
φές γύρισε στόν OTE καί δια
λύθηκε —  δύο μετατέθηκαν άπό 
τίς ύπηρεσίες τους, ό ένας στή 
Δράμα— 6 καθηγητής τής 'Η
λεκτρονικής στό Πολυτεχνείο κ. 
Χαλκιάς παραιτήθηκε άπο μέλος 
τοΰ Δ .Σ . τής ¿raipíac, καί σήμε
ρα στήν ΕΛΒΗΛ δέν υπάρχει ού
τε Ενας τεχνικός.

Γιά κάθε χρόνο πού έξακολου» 
θεΐ ή καθυστέρηση Εναρξης τής 
παραγωγής, ó OTE συνεχίζει νά 
άγαράζει τηλεπικοινωνιακό υλικό, 
άπό τίς εντόπιες» πολυεθνικές 
ΖΗΜΕΝΣ, ITT καί ΦΙΛΙΠΠΣ, 
πού Εχουν κάθε λόγο νά είναι
ά αριστημένες άπό τήν άδράνθ

ηση τηςΕ λβΗ Λ , νιά τΛν ό
ποία άλλωστε,, τόσο εέπάξια» Ε
χουν άγωνιστεί 11

Έ να  δισεκατομμύριο τριακόσια 
Εκατομμύρια δραχμέε σέ συνάλ
λαγμα Εκτός άπό τήν άξία τών άν 
ταλλακττκών χάνονται κάθε χρόνο, 
άφού ό OTE, ¿ιγοράζυ άπο τους 
ξένους Tie 100.000 τηλεφωνικές 
παροχές πού τοποθετεί κ«πά μέ
σο όρο στό Ιδιο χρόνο» διάτση- 

με*.

Στό μεταξύ, στό «ή 
τάκι» πού λέγεται

m œ tioÆ ài- 
«ττά x V e  

« Ελληνική Βιομηχανία Ηλεκτρο
νικών» καί πού δημιουργήθηκε μέ 

1400 Εκατομμύρια δραχμέε Εται
ρικό μετοχικό κεφάλαιο τής ΕΤΒΛ 
καί τού OTE, γιά τήν παραγωγή 
τηλεπικοινωνιακού υλικού γιά τίς 
άνάγκες τής χώρας καί γιά έξα- 
γωγη ατό Εξωτερικό, «ζ°υν καί 
βασιλεύουν» «ίτή μοναξιά και «ττη 
γαλήνη τους, ό οιαιθυντής κ. Ε. 
Κοντογιώργης, ή γραμματέας του, 
ό  λογιστής και ό συνταξιούχος 
τού OTE, πεοιμένονταε πότε ό 
κ. Μούτσιος, θόι Εξαγγείλει τόν 
διεθνή μειοδοτικό δκχγωνισμο. για 
ν' άρχίσουν καί αυτοί, «τήν πα- 
ραγωγή Ολικού, στό άδειιχνό απο 
Μηχανήματα σπιτάκι, καί w  X®" 
píe κανένα τεχνικό».

Καί ένώ 6 κ. Μούτσιοο, συνε
χίζει τά ρουσψετολσγικώ 
θήκοντα, στά πλαίσια/ τής κυδερ- 
»επικής πολιτικής, γιά φ « ” ·

Β !? <
ρήσεις δέν σταματούν νά τροφο
δοτούν τόν όργανισμό, μέ ηλεπμ 
κοωωνιακό ύλκο «ύψήλής τεχνολο
γίας γιά τίς άνάγκ« τού κοινω
νικού συνόλου!», οί Ελληνες Φ®: 
ρολσγούμενοι συνδρομητές κα{ 
πελάτεο πληρώνουν τα  βάρη «u  
τήν ύπσχρεωτικά .μονόπλευρη Λι
τότητα, ή ΕΛΒΗΛ «φοσταζει» 
στήν όδό Κηφισιάς «φάντάσιμβ 
παραγωγής» καί ή ζωή στήν μπσ- 
νανία συνεχίζεται κάτω άπό... τό 
βλέμμα τού Β ο ύ δ α ! ,,, ,

κάναμε
t P j m r t v  πιά, ύστερα 

ή »  τ ο π α ^ Β ιη  πού Ικανέ. Αύτά el· 
χα νά Β γ ι Α  ν ιά  τό β ίμ α  τών 
«νραύλων καί αυτά τά  «μάγματα 
«ρέπει νά άκουρτουν άπό τόν Ε λ 
ληνικό Λαό. Τόν άφορούν ηχρια- 
górtpo ά π ' δ ,τ ι τόν αφορά αυτήν 
τήν'ώρα καί 6  815.

ΕΡώΤΗΣΗ: ‘Η άποψή σας είναι ότι 
γ ιό  πρώτη φορά ο ί ΗΠΑ θά  ‘ναι πα
ρατηρητές o t  μ ιά  ίνδεχόμενη ούγκρου 
«ή Δ ιπ . Ευρώπης καί ΕΣΣΔ. Ά π ό  
τήν άλλη μέρια όμως γ ίνετα ι παρα
δεκτό ότι τόν Ελεγχο τών πυραύλων 
•Πβρσινγκ» καί «Κρούζ» θά τόν Ιχουν 
•V λμερικάνοι. Συνεπώς πώς θά  προ. 
κύψει δυνατότητα πολέμου Δυτ, Εό* 
Ρ“ *ης ·  ΕΣΣΔ όταν ο ί άλλοι θά  'χουν 
«ό κουμπί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣι Τό «κουμπί» μπορούν 
»» Τό πατήσουν άριστα άν τό  ίπ ιθ ν  
Ρ°νν ο ί Ευρωπαίοι. Είναι όμως δυ- 
»«»ό βεβαίως νά περιορυπεί ό  πυρη. 
ΗΚός πόλεμος, στό τακτικό επίπεδο 
ό°Τ. Ευρώπης καί ΕΣΣΔ,

ΕΡΟΤΗΣΗ: ‘Υπάρχει Ισορροπία δο- 
*“Μων, Οπάρχει Οπεροπλία καί τί- 

(^ικταζμ ΝΑΤΟ κ«κί Συμφώνου

^ Ρ Ο ^ ί ο Σ ι  Δόν είμα ι τεχνικός, 
στρατιωτικός. "Apa ή γνώμη 

P°V δόν ίχ ε ι  μεγάλη σημασία. Προ- 
Ρ% ικά πιστεύω δτι Επειδή γ ιά  χρό- 
»‘ό Τώρα στήν ‘Αμερική γίνεται μιά 
Κ*όρη εγκεφάλου, γ ιά  τό  τ ι  Ιχε ι ύπο.

ή 'Αμερική άπό τήν ύφεση, βτι 
{ΙΟ φεσηββπιύργηοε σ* βάρος τών 
υΠΛ, kaW útó Ιγ ε ι γ ίνε ι π ιά  κτήμα

’°  δμως είναι μιά άποψη ή όποια δίν 
K S  Κύρος, διότι δόν είμα ι ειδικά οό

α κρίνω αύτά τά  πράγματα. 
ΩΤΗΣΗ: "Ο ταν ό  Καραμανλής 

VHfioe άπό τήν Μόσχα μιλούσε συ- 
Χίπ Οπέρ τών Σοβιετικών προτάσεων. 
* ι  Ιγινε τώ ρα, μάς Εζαπάτηοε;

_ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Τή λέξη έ- 
ναττάτησε δέν την είπα, ούτε 
τή λέω κα! τώρα, βίττα άνειλι- 
Κρινής, δέν είναι τό έριο.

Β  Ή  άπόψοκτη για  τουε πυ
ραύλους ήταν πολύ νωρίτερα 
*τ*ρμένη, Δέν Αποκλείω τό 
ξλινά τοΰ ».'Καραμανλή καί 
όλων τών Ελλήνων άν «Ιχοη» 
ϊην ττρωθυπουργικη θέση νά 
Κάν νά ύπάρξει μείωση καί 
*4 Απαλλαγώ καί Α χώρα 4-

γαμοι
ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ- 
τού Γεωργίου καί τής Λι- 
τό γένος Τριμπλίδη γεννη- 
στόν Ά γ ιο  Δημήτριο Κο- 
¡,κάτοικος Νεάπολης Νίκαιας 
ΛΟΡΛΝΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

ττυρίδωνος καί τής ΕιλτΥγε- 
Τό γένος Σίμου γβννημένη 
'Οςυδοώλό κάτοικος Κορυ· 

θά παντρευτούν στόν Ko- 
• Πειραιά.

'Η νεολαία ατάχος τού κατεατημένου
Συνέχεια άπό τήν 3η  σελίδα

πρόσωπο τής νεολαίας, πού με
ταβάλλεται Ετσι, άπό πρετγματι- 
κά κοινωνική καί Ιστορική δύναμη 
σέ κομματικό παρεκκλήσι, άπο 
φορέα στρατηγικής σέ πιστό έκτε 
λεστή μιας μικροτακτικής, πού 
δέν αποτελεί παρά μιά μορφή 
πολιτικής κερδο«ηιοπίας.

Ό  Αποπροσανατολισμός τής 
νεολαίας, άπό τή μεριά τής Εξου
σίας. βρίσκει Ετσι τό όμόλογό 
του, στόν ύπε ρπροσανατολισμό 
τής ίδιας τής νεολαίας άπό τή 
ιιεοιά τής δογματικής Ιδεολογίας. 
Καί στίς δύο περιπτώσεις,, ό  νέ
ος καταπιέζεται, άλλοτριιόνεται. 
καταστρέθεται ό φυσικός προσα
νατολισμός του πρός τό Αληθινό, 
πρός τήν άπελειώέρωση».

—  Πιστεύετε πώς τά μέσα 
που ή κυρίαρχη τάξη χρήσιμε^ 
ποιώ στην προσπάθεια της αύ 
τή, είναι Ιδεολογικά ή Εξουσι
αστικά;

«Καί τά δύο. Ή  διάχυτη Ιδεο
λογία τής προσωπικής εύτυχίας 
τής Ατομικής, οικονομικής καί κοι
νωνικής άνόδου του περιβόητου 
«βολέματος», που είναι Επακό
λουθο, στην Εξαρση πού γνωρί
ζει σήμερα, της στρατηγικής, 
τής αυξιχχης παραγωγικότητας 
καί τής σιαμαίος Αδελφής της, 
δηλαδή τής καταναλωτικότητας, 
Αμβλύνει αν δέν καταστρέφει, τήν 
κοινωνική συνείδηση καί όπωσβή- 
ποτε άπομαχράνει άπό τήν πολι
τικοποίηση. Ή  πολιτικοποίηση 
τών νέων, χαρακτηρίζεται άπό τήν 
ίδια αύτή Ιδεολογία, σάν ενεσνι- 
κή νόσος». Θεωρείται βτι οί νέοι 
πρέπει νά Απέχουν άπό την πο
λιτική καί ν* άσχολούνταε οί ερ 
γαζόμενοι, στόν έλεύθερο χρόνο 
τους μέ τόν Αθλητισμό, μάλιστα 
στήν πιό εύτελή μορφή του. ό
πως είναι το ποδόσφαιρο και οί 
μαθητές μέ τά μοθήματά τους ά- 
ποκλειστικά, Συντελεΐται Ιτσι, μέ 
τόν οίκονουική εΰημιρία, μέ τό 
σύνθημα μιας κοινωνίας της ά· 
Φθονίας —  πού άπέχει πολύ άπό 
τό νά είναι πραγματικότητα —  η 
έμπορευματοποίηση τών συνειδή
σεων καί μέ τήν Ιδεολογία της 
σχολικής άποκλεΐστικότητας, προ 
κειμένου γιά τούς νέους που 
σπουδάζουν, ή «¡κοινωνικοποίηση 
τής νεολαίας. Γιατί αύτό σημαί
νει άποΧιτίκσποίηση, Αδιαφορία 
γιά  τά κοινωνικά προβλήματα. 

Έ να ς άλλος δρόμος πού χρη*

σιμοποιείται «άπό τήν Ιδεολογία 
τής κυβερνητικής τάξης, για τούς 
πιό πάνω σκοπούς, είναι ή κατα
χρηστική καί Ιβιστελής έπικληση^ 
τής έθνικής ή κοινωνικής κα Ιδη-· 
μοκροπικής όμοι|«χΙας».

__Ποια είναι ή άποψη σας
γ ιά  τήν Ιδεολογικό τρομοκρα
τία. πού είναι διάχυτη σήμε
ρα στήν 'Ελλάδα, κα) πού 
πΧηττβι τούς νέους προκαλων- 
τας τους σύγχυση;

«ΕΤναι διπλή, κατ' άρχή- Πρό
κειται γιά τή γνωστή μ«χς άπό 
παλιά άριστεροφοβία, που συγ
χέει κομμουνιστές, οτοσιοΛκττες, 
προοδευτικούς «ίριστερους κλπ. 
θεωρώντας τους δλους Εξίσου θα
νατηφόρους γιά τήν‘ειρήνη, τήν 
κοινωνική γαλήνη καί πήν οίκονο- 
μική πρόοδο καί ή Εντελώς π ρά
ο φατη, που έκπέμπετιχι άπό τά 
δογματικά κέντρα καί διεχδικει 
τή μονοπώληση τής Ιστορικής 
πρωτοβουλίας καί τήν καθαρότη
τα ή όρθοδοξότητα τής προοδευ
τικής καί Φιλολαϊκής Ιδεολογίας.

Ή  δεύτερη «χύτη μορφή Ιδεολο
γικής τροροκρατ Ιορ, προκαλει ση- 
μεροτ πολύ μεγαλύτερο κακό από 
τήν πρώτη, πού έν μέρει πιά, 
λόγω της μακρόχρονης Εφαρμο
γής έχει Εκτονωθεί, χωρίς αυτό 
βέβαια νά μάς κ«χθηουχάσει, σέ 
βαθμό πού νά παραγνωρίσουμε 
βτι Ενα μέρος τών νέων, μπορεί 
Ακόυα καί σήμερα νά έπηρβα- 
οθεί άπό τήν Απηρχαιωμένη αύ
τή Ιδεολογική μορφή παραπλάνη- 
σης.

Σήμερα, πού μιά όλοένα καί 
μικρότερη όλιγαρχία, Ιδιοποιεί
ται συνεχώς τόν κοινωνικό πλού
το, ή παρουσία μιάς πολιτικοποι
ημένης καί προσανατολισμένης 
νεολαίας, Αποτελεί (να σοβαρό
τατο εμπόδιο πού πρέπει μέ κά
θε τρόπο νά λείφει. Ή  καταδίκη 
της σέ κοινωνική καί πολίτικη σι
ωπή, είναι ό καλύτερος τρόπος 
γιά νά πραγματοποιηθεί κάτι τέ
τοιο».

—  ΆφοΟ, λοιπόν, τόνο θα
νάσιμα Απειλείται ή σημερινή 
νεολαία, πως Εξηγείτε τήν ά- 
βρανεια πού παρατηρείταί 
«ττοός κόλπους της, τήν ΙΧλει 
«η μαζικών κινητοποιήσεων, 
τήν απουσία μιάς υπεύθυνης 
Αγωνιστικής δραστηριυπσίη- 
σης;

«Ή άβράνςια αύτή άποτελιί Α
κριβώς συνέχεια τού άπσπροσα-

νατολισμού καί τής άπολιτικοποί- 
ησης τών νέων, πού έν μέρει έχε· 
λοιπόν ήδη πραγματοποιηθεί καί 
γιά  τούς έμπνευστές της καί έκ- 
τελεστίς της, ήδη καρποφόρησε. 
Ή  έντονα δογματική κομματικο
ποίηση μιας μερίδας τής νεολαί
ας έχει Εξάλλου συμβάλλει ση
μαντικά πρός τήν κατεύθυνση 
αύτή. Τό φοιτητικό κίνημα άλώ- 
νςται σήμερα καί άπό τά  μέσα. 
Στήν Εξωτερική Επίθεση που δέ
χεται άπό τούς μηχανισμούς τής 
κυρίαρχης όλιγαργιας, προστίθε. 
ται ή Επίθεση του δογματισμούς 
πού Εκδηλώνεται «ττους κόλπους 
του. Ή  μή κινητοποίηση τής νεο
λαίας, δέ σημαίνει φόβο της έ· 
ξουσίας ή μόνο συγκυριακή έ» 
ξουδετέρωσή της άπό τίς κοιν» 
νικές δυνάμεις Επιβολής, άλλά 
σημαίνει καί μιά όρισμένη άπ&  
λεία τής φοιτητικής «Μαίας. Ό  
κίνδυνος είναι νά πάψουν οί φο*- 
τητές νά είναι φοιτητές».

—  Πώς μπορεί κανείς νά 
συνδράμει τή ν«οΧαία, στή* 
κρίσιιιη αύτή καμπή, δάου έξω 
τερικές καί Εσωτερικές δυνά
μεις την ώθούν σέ μιά μετα
μόρφωση, πού έχει δλα τά 
στοιχεία τής παραχάραξης; 
«Ή , μόνη θετική Επέμβαση πού

Snopeî νά γίνει Απ' έξω *— γιατί 
πραγματική σωτηρία μόνο άπό 

μέσα μπορεί κα) πρέπει νά έρ
θει —  είναι νά δείξει κανείς 
«ηούς νέους, δτι έκτός Από τή* 
σχολική τους Αποστολή, έχουν Κ«η 
μιά είδική κοινωνική λειτουργία« 
Νά προσθέσουν στόν κόσμο νέες 
δυνατότητες ζωής. Κάτι πςύ wpó- 
πει νά κάνουν δχι θεωρητικά, άλ
λά πρακτικά, παραδειγματικά.

Ακόμα, ένα πολιτικό κόμμαε 
μέ πραγματικά άπελ ευθερω τ ι κ ό 
πρόγραμμα, μπορεί νά δείξ» 
στους Φοιτητές βτι πάνω,άπό μέ
λη αυτού ή ¿κείνου τού κόμμοπος, 
είναι μέλη τής Φοιτητικής κολάι· 
ας. πού είναι Επιφορτισμένη μ | 
τήν Ιστορική άποστολή τού κρι· 
τικοΰ Ελέγχου τού παρόντος καί 
τής έξασΦαλιαης βλων Εκείνων 
πού συμβάλλουν στήν προοπτική 
τής κοινωνικής όπι«λΐλ>θέί3ωσ·\ς 
καί οίκοβομησης μιάς αύάεντικά 
Ανθρώπινης ζωής».
ΤΕΛΟΣ Α’ ΜΈΡΟΥΣ. Τ |ν  έπό-

Κυριακή «τήν μ\*
vi ίνας φεΜίηιής κ*ή Γνας

κεώηγητής l%Wwlo« μέ θεμαι 
Ό  ρόλος τών «χοϊκών προ» 
γραμμάτων πτά διαμόρφωση 
τής προσωπικότητας τω* νω *·.
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