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Η ΟΝΝΕΔ δίνει
δυναμικό «παρών»

στα προπύλαια

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ.

ΜΕ ΑΦΘΟΝΑ «ΘΑ» 
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΧΩΡΑΦΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Α πό το μπαλκόνι (στην Ακρατα και 
στο Αίγιο χθες) και από την οθόνη 
(της κρατικής τηλεόρασης επί μονί
μου και σκανδαλώδους βάσεως), επιχειρεί 

τώρα ο πρωθυπουργός να περάσει στο λαό 
το προεκλογικό του μήνυμα. Ύστερα από 
τη θερινή του «εξαφάνιση», ο κ. Παπανδρέ- 
ου εξόρμησε για τρίτη αποτυχημένη και πά
λι φορά στην επαρχία, μετά τις προεκλογι
κές εμφανίσεις του στη ΛΑΡΚΟ και στο Γορ- 
γοπόταμο. Εμφανής στόχος: να ανασκευά- 
σει τις καταστρεπτικές για την κυβέρνησή 
του εντυπώσεις και να αποκαταστήσει το 
τρωθέν προσωπικό του κύρος. Στα πλαίσια 
αυτά, δεν δίστασε να πει ότι το «Κίνημα» 
δεν είναι «συνηθισμένο στην εναλλαγή της 
εξουσίας» (πράγμα που προκάλεσε την έν
τονη αντίδραση της Ν.Δ.) ούτε να σκορπί
σει και πάλι πλήθος υποσχέσεων. Συγκεκρι
μένα υποσχέθηκε νέες παροχές στους α
γρότες της ΑχαΓας, αλλά τους έταξε και τη 
μοναστηριακή περιουσία, ενώ ξαναθυμήθη- 
κε και τις αποζημιώσεις λόγω θεομηνιών.

Η Ν.Δ. σε σχετική ανακοίνωσή της καλεί 
τον κ. Παπανδρέου να σεβαστεί τη συνταγ
ματική νομιμότητα και τονίζει, για μια ακό
μη φορά, ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι κυβέρνηση 
σκανδάλων και μειοψηφίας».

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 4 -5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗ Μ Ε Ρ Α  ς ε λ . 6

0 Ανδρεας στο πιο τραγικό 
δίλημμα της εξαετίας του
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Οι ένοπλες δυνάμεις 
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Ξεπερασμένός 
και 

ο
Ανδρέας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΩ
Χωρίς να αμφισβητήσει καμιά ουσιαστική πλευρά της κυβερ
νητικής πολιτικής (σκάνδαλα, υπόθεση Σημίτη, απλή αναλο
γική) αλλά τολμηρή σε θέματα εσωκομματικών δημοκρατικών 
διαδικασιών ήταν η κ. Β. Παπανδρέου στην ομιλία της στην 
πρώτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.

Η κ. Β. Παπανδρέου επίσης α
ναγνώρισε ότι είναι παρωχημέ
νος ο τρόπος αντιμετώπισης της 
Ν.Δ. από το ΠΑΣΟΚ λέγοντας επι 
λέξει τα εξής:
«Βόλαμε τη Δεξιά στο χρονον
τούλαπο της ιστορίας, αναπαυθή
καμε και ησυχάσαμε. Δεν είδαμε 
ότι κι εκεί υπάρχει κάποια κινητι
κότητα ιδεών. Η Νέα Δημοκρατία 
εκσυγχρονίζεται κι αυτό είναι κά
τι πολύ θετικό, γιατί η χώρα έχει 
ανάγκη από σύγχρονα κόμματα. 
Έχει ανάγκη από οργανωμένα 
κόμματα κι είναι θετικό ότι σήμε
ρα οργανώνεται η Νεολαία της 
Ν.Δ. Θα πρέπει, λοιπόν, να κάνου
με αντιπαράθεση με τη Νέα Δη
μοκρατία του σήμερα και όχι με 
τη Νέα Δημοκρατία του χθες».

Με την αποστροφή αυτή με την 
οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι ε
πικρίνει έμμεσα και τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό (ο οποίος επιμένει 
διαρκώς να καταφέρεται εναν
τίον της Ν.Δ. με συνθήματα του
1965) η κ. Β. Παπανδρέου επιση
μαίνει ότι αυτή η προπαγάνδα έ
χει πλέον γίνει αναποτελεσματι
κή και πρέπει να αλλάξει...

Με την ομιλία της η κ. Β. Πα
πανδρέου είχε προφανή στόχο 
να ικανοποιήσει απογοητευμένα 

• στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν α
ποχωρήσει από το Κίνημα χωρίς 
να θίξει στο ελάχιστο την ουσία 
της κυβερνητικής πολιτικής. Έ
τσι:

-  Για την υπόθεση Σημίτη η κ. 
Παπανδρέου είπε ότι η πολιτική 
σταθεροποίησης ήταν αναγκαία, 
αλλά εξίσου αναγκαία είναι τώρα 
για τους εργαζομένους και την 
Οικονομία μια αναπτυξιακή πολι
τική.

-  Για τα σκάνδαλα η κ. Παπαν
δρέου επανέλαβε τη γνωστή θέ
ση (του πρωθυπουργού) για κέν
τρα στο εσωτερικό και το εξωτε
ρικό, που συντηρούν το κλίμα (και 
καμιά λέξη για τον κ. Λούβαρη...)

λέγοντας ότι απώτερος στόχος 
είναι να χτυπηθεί ο δημόσιος το
μέας στο σύνολό του.

Η κ. Β. Παπανδρέου επιχείρη
σε όμως να αποτρεψει το ενδεχό
μενο νέων καταγγελιών για σκάν
δαλα λέγοντας ότι «μεταξύ μας 
κατηγορούμε άκριτα συντρό
φους». Και πρόσθεσε χαρακτηρι
στικό: Από το ΠΑΣΟΚ λείπε η δια
δικασία που θα επιβάλει αυστη
ρές ποινές σε όσους διαβάλλουν 
άλλα μέλη του ΠΑΣΟΚ», χωρίς ω
στόσο να αναφέρει έστω και μια 
τέτοια περίπτωση...

Από την άλλη πλευρό η κ. Β. 
Παπανδρέου γνωρίζοντας ότι α
πευθύνεται σε ανθρώπους που έ
χουν υποφέρει από «τα συντρο
φικά μαχαιρώμοτα» -  όπως είπε 
-  είχε την πρόνοια να υπερασπι- 
σθεί τις δημοκρατικές διαδικα
σίες (χωρίς εκεί να προτείνει ποι
νές για όσους τις παραβιάζουν). 
Έτσι είπε ότι:

«Επικαλούμαστε τις δημοκρα
τικές διαδικασίες, είπε χαρακτη
ριστικά, αλλά όλοι μας, κι όταν 
λέω όλοι, εννοώ από την κορυφή 
ως τη βάση, δεν τις ακολουθού
με... Εμείς οι ίδιοι καταφέραμε 
και διώξαμε ή τους αναγκάσαμε 
να περιθωριοποιηθούν, αρκετά 
μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κα
ταφέραμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι 
ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ να 
το θέσουμε με την πολιτική μας 
εκτός Κινήματος».

Η κ. Παπανδρέου επέκρινε επί
σης τον ηγεμονισμό που επέδει- 
ξε συχνά το ΠΑΣΟΚ έναντι άλ
λων κοινωνικών ομάδων, αλλά 
και κομμάτων. Είπε ακόμα η κ. 
Παπανδρέου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
διδάχθηκε από τα λάθη του.

Στη συνεδρίαση μίλησε και ο κ. 
Σκανδαλίδης ο οποίος επετέθη ε
ναντίον του ΚΚΕ και της πρότα
σής του για συμπαράταξη καθώς 
και εναντίον τής ΕΑΡ.

Επίθεση κατά 
ιης νομενκλατούρας
Ηράκλειο, 30
Σε μπούμερανγκ κατά του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η πανηγυρική συ
νεδρίαση του Συμβουλίου Ανασυγκρότησης του Κινήματος, που 
έγινε χθες, στο Ηράκλειο και στην οποία πήραν μέρος τα μέλη του 
Έ.Γ. Κ. Σκανδαλίδης και βουλευτές και στελέχη του κινήματος από 
το νομό.

Στι
ασκήι

η συνεδρίαση, που πήγε να δοθεί πανηγυρικός χαρακτήρας, 
ίθηκε οξύτατη κριτική απ’ όλα τα στελέχη και από τη Ν.Ε.

Στις ομιλίες τους μέλη της Ν.Έ., πρώην μέλη της και στελέχη 
των επιτροπών στήριξης έθεσαν θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνη
σης και υποστήριζαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει στο θέμα της 
εθνικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα μίλησαν για αλαζονεία στελε
χών, που ξέχασαν το λαό, ενώ άλλοι τόνισαν ότι αποστασιοποιεί
ται το ΠΑΣΟΚ από τις διακηρύξεις τους. «Θα πρέπει να καταλά
βει επιτέλους η επώνυμη νομενκλατούρα του ΠΑΣΟΚ, τονίσθηκε 
από πρώην μέλη της Ν.Ε., ότι η οργάνωση δεν είναι δοβλέτι κανε- 
νός».

Ακόμα στη σύσκεψη παρουσιάσθηκαν και «περίεργες» θέσεις ό
πως του κ. Σ. Σμαρίανάκη, που υποστήριζε «να γίνει εκλογικός νό
μος, που να αναδεικνύει αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ», ενώ ο κ. Σκαρ- 
βελάκης, μέλος του Συμβούλιου Ανασυγκρότησης είπε: «Η πλή
ρης ελευθεροτυπία περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί τη δημο
κρατία».

Στην εισήγησή του ο κ. Σκανδαλίδης αφού αναφέρθηκε γενικά 
στα περί ανασυγκρότησης και αναγέννησης πρόσθεσε ότι απαι
τείται νέο συμβόλαιο με το λαό. Παράλλήλα στις απαντήσεις που 
έδωσε μίλησε για μηδενιστική κριτική και πως με την αυτοκριτική 
αυτοκαταστρέφεται το ΠΑΣΟΚ. Την κριτική που ασκήθηκε χαρα
κτήρισε παραδοσιακές κορόνες και τις τοποθετήσεις συναισθημα
τικές και όχι πολιτικές. «Ναι κάναμε λάθη, είπε. Την πολιτική μας 
διέκρινε διάχυτος ερασιτεχνισμός».

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
Μ. Παπαστεφανάκης, οι βουλευτές Μ. Κυπριωτάκη, Γ. Παπαδονι- 
κολάκης, και Κ. Ασλανης, ο γ.γ. της περιφέρειας Μ. Λουκάκης, ο
γραμματέας της Ν.Ε. Ηρακλείου Γ. Γαρυφαλάκης, ο δήμαρχος Η
ρακλείου Μ. Καρέλλης κ.ά.

Ανταπόκριση:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Έντονο εκλογικό χαρακτήρα δίνει 
πλέον ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέ
ας Παπανδρέου τόσο στις ομιλίες 
του όσο και στις περιοδείες του, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα 
οδηγηθούμε σύντομα σε πρόωρες 
εκλογές, αλλά με προφανή στοχο 
η κυβέρνηση να αποκτήσει πάλι το 
φιλολαϊκό της πρόσωπο και να απο- 
καταστήσει όσο μπορεί την τόσο 
πολύ τραυματισμένη, μέχρι τώρα, 
αξιοπιστία της.

Η χτεσινή περιοδεία του κ. Πα
πανδρέου και οι ομιλίες του σε α
νοικτές συγκεντρώσεις στην Ακρά- 
τα και το Αίγιο και το περιεχόμενο 
έκτακτης συνέντευξης Τύπου 
στους δημοσιογράφους στην Πά
τρα, συνηγορεί σαφώς προς την 
παραπάνω κατεύθυνση, κάτι που 
θα οδηγήσει στη χάραξη νέας πο
λιτικής αντιπαράθεσης απέναντι 
στην κυβέρνηση.

Οι καλά οργανωμένες συγκεν
τρώσεις στις δύο αυτές πόλεις εί
ναι σαφές ότι δεν μπορούν να οδη
γήσουν σε συμπεράσματα για την 
ανταπόκριση που έχει σήμερα το 
ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό κόσμο. Είναι 
όμως σημαντικό ότι και οι δύο δή
μαρχοι Ακράτας και Αίγιου υποδέ
χθηκαν τον κ. Παπανδρέου με θερ
μές δηλώσεις αν και έχουν εκλεγεί 
με σημαία της Νέας Δημοκρατίας, 
κάτι που ερμηνεύτηκε σαν αποστο
μωτική απάντηση στη μονοπώληση 
από το ΠΑΣΟΚ της ομοψυχίας και 
της συμφιλίωσης.

Βασικό συμπέρασμα πάντως 
μπορεί να είναι από τις δύο συγκεν
τρώσεις, ότι πέραν από τις ομάδες 
που φώναζαν τα συνθήματα, οι υπό
λοιποι συγκεντρωμένοι πήγαν για 
να ακούσουν, χωρίς σχόλια τον 
πρωθυπουργό και βεβαίως να τον 
κρίνουν.

Μπροστά σ’ αυτό το ακροατήριο, 
που σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων 
του ΠΑΣΟΚ ήταν και από τα πιο πο
λυπληθή που έχουν γνωρίσει οι πό
λεις αυτές σε ομιλίες πολιτικών αρ
χηγών, ο κ. Παπανδρέου:

Πρώτον: Επιτέθηκε με σκληρά 
λόγια κατά του πρώην υπουργού Ε
θνικής Οικονομίας κ. Κώστα Σημί
τη τον οποίο εμμέσως αλλά σαφώς, 
κατηγόρησε ότι με την πολιτική του 
υπονόμευε τη συνέπεια της κυβέρ
νησης και το κύρος του πρωθυ
πουργού, ότι με τον ετεροχρονισμό 
της ΑΤΑ κοροΐδευε τον ελληνικό 
λαό και ότι δεν ακολούθησε την 
πρωθυπουργική εντολή όπως η 
ΑΤΑ του ’88 να υπερκαλύψει την ά
νοδο του τιμαρίθμου.

Δεύτερον: Τόνισε ότι διέπραξε 
το καθήκον του απέναντι στο λαό, 
με τον «αποκεφαλισμό» του κ. Ση
μίτη, στην προσπάθεια του να ε
φαρμοστούν με συνέπεια τα όσα εί
χε υηποσχεθεί ο ίδιος στους εργα
ζομένους στην ομιλία του στη Θεσ
σαλονίκη.

Τρίτον: Αρνήθηκε ότι υπάρχει

Π 'ΙΤ Μ ίΓ
ΚΗΔΕΙΕΣ

Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα και 
παππού
β ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΡΟΥΛΗ 

έμπορο
κηδεύουμε σήμερα, Δευτέρα, ώρα 
3.30 μ.μ. στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.

Η σύζυγος: Χρυσούλα. Τα τέκνα: Α
σπασία - Δημήτρης, Δήμητρα - Σάββας, 
Σπύρος. Τα εγγόνια: Παναγιώτης, 
Γιώργος. Οι λοιποί συγγενείς στην Α
θήνα και την Περδικόβρυση Κυνου-
ρ ί α ς - ___________________
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μη
τέρα, αδελφή και θεία

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 
θανούσα αιφνιδίως κηδεύουμε σήμε
ρα Δευτέρα και ώρα 4 μ.μ. από τον I. 
Ναό του Κοιμητηρίου Κηφισιάς.

Ο σύζυγος: Νίκος. Ο υιός: Σπύρος. 
Οι αδελφοί: Μένης και Ισμήνη Κορκο- 
δείλου, Αντώνης και Αλίκη Αντωνο- 
πούλου Σωτήρης και Μαρία Φαρμάκη, 
Ιωάννης και Ντόλη Μυτιληναίου, Αν
δρέας Μυτιληναίος, Γεώργιος και Σο
φία Ξαγοράρη. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί 
συγγενείς.

Παράκληση της οικογένειας αντί 
στεφάνων να γίνουν δωρεές.

Την λατρευτή μας σύζυγο, αδελφή και 
θεία
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

-  ΚΑΤΣΙΩΤΗ 
Διδασκάλισσα -

τέως Διευθύντρια Αρσάκειου 
θανούσα κηδεύουμε αύριο Τρίτη και 
ώρα 10.30 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίων

0  Παπανδρέου 
προσπαθεί 
να γεμίσει 

πάλι to  τρένο
αλλαγή πολιτικής και τόνισε χαρα
κτηριστικά τα εξής: «Είναι σαφές 
για μένα ο ετεροχρονισμός της 
ΑΤΑ μαυ ήταν δύσκολο να ξον κου
βαλήσω στις πλάτες μου γιατί θα έ
δειχνε μια αναξιοπιστία απέναντι 
στο λαό και θέλω να τονίσω ότι σε 
ό,τι αφορά εμένα δεν υπάρχει αλ
λαγή πορείας. Δεν υπάρχει αλλαγή 

' πορείας. Υπάρχει συνέπεια» (λεπτο
μέρειες σε διπλανή σελίδα).

Υποσχέσεις 
στους αγρότες

Υποσχέθηκε στους μεν εργαζο
μένους αύξηση του πραγματικού 
τους εισοδήματος, στους δε αγρό
τες στι σύντομα θα τους μοιραστεί 
η μοναστηριακή περιουσία, ενώ ει

δ ικό τερα  για-τους αγρότεςετης Α- 
χαΐας υποσχέθηκε ότι από τον επό
μενο μήνα θα αρχίσουν να παίρ
νουν τις αποζημιώσεις για τις κατα
στροφές που τους προξένησαν 
πέρσι οι καιρικές συνθήκες.

Τέταρτον: Άφήσε ανοικτό το θέ
μα του εκλογικού νόμου, τονίζον
τας ότι η κυβέρνηση μελετάει νέο 
σύστημα, αλλά υπογραμμίζοντας 
την απόφασή του με το σύστημα 
αυτό να εξασφαλίζεται η εκλογή 
βιώσιμης κυβέρνησης.

Πέμπτον: Δεν απέκλεισε μία συ
νάντησή του με τον πρωθυπουργό

και νεα επίθεση
Η σφοδρότητα της επίθεσης του πρωθυπουργού 
κ. Παπανδρέου κατά του κ. Σημίτη με τη χρησιμο
ποίηση και βαρύτατων κατηγοριών για απειθαρχία 
εντυπώσιασε τους πολιτικούς παρατηρητές, διότι 
ο κ. Παπανδρέου επιμένει στην προσπάθειά του να 
μειώσει προσωπικά και κομμματικά τον μέχρι χθες 
«πρώτο τη τάξει» υπουργό του και παλιό φίλο και 
«συναγωνιστή».

Συγκεκριμένα γ ια  το θέμα της απομάκρυνσης 
του κ. Σημίτη ο πρωθυπουργός είπε τα εξής:

«Τελευταία μου παρέμβαση και ανακοίνωση στη 
Βουλή της. εισοδηματικής πολιτικής δεν είναι αλ
λαγή πορείας. Είναι η πορεία την οποία ανακοινώ
σαμε στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε συνεπείς στο 
λόγο μας προς το λαό. Δεν κοροϊδεύουμε το λαό 
με ετεροχρονισμούς. Του δίνουμε αυτά που υπο- 
σχεθήκαμε, άνοδο του πραγματικού του εισοδήμα-
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Κατόπι ν copine η πορεία στο Ααό
κατα του Σημίτη

τος».
Για το ίδιο θέμα του κ. Σημίτη ο πρωθυπουργός 

στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε χτες το απόγευ
μα στην Πάτρα επανέλαβε τα παραπάνω και πρό
σθεσε τα εξής:

«Υπάρχει συνέπεια. Δεν έχουμε ξεφύγει από τ ί
ποτα. Και αυτή η συνέπεια με οδήγησε να χειριστώ 
το θέμα όπως το χειρίστηκα, αυτό είναι άλλο θέμα 
και δεν μ’ ενδιαφέρει να μπω σ’ αυτό. Αλλά όταν 
μίλησα στη Βουλή εκτελούσα με συνέπεια αυτά τα 
οποία είχα εγώ υποσχεθεί στη Θεσσαλονίκη. Και 
δεύτερον θεωρώ πως καλώς ή κακώς στο τέλος ο 
πρωθυπουργός φέρει όλη την ευθύνη. Γ ια ό,τι γ ί
νεται σε όποιο υπουργείο ή οργανισμό, τελικά ο 
πρωθυπουργός φέρει την ευθύνη».

Και ο πρωθυπουργός πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Υπάρχει κάτι πρόσθετο που θέλω να τονίσω.

Ό τ ι θα έπρεπε η συνολική ΑΤΑ του χρόνου ολό
κληρου του ’88 να καλύπτει και να υπερκαλύπτει 
την άνοδο του τιμαρίθμου. Αυτό δε το σημείο ήταν 
ένα πάρα πολύ σοβαρό σημείο στο οποίο είχα δώ
σει εντολή. Είχα δώσει εντολή για την παρουσία
σή του και δεν παρουσιάστηκε»

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Παπανδρέου 
είπε ότι ο ιδιωτικός τομέας ζητούσε να δοθούν αυ
ξήσεις μεγαλύτερες από αυτές που ανακοίνωσε 
πρόσφατα ο ίδιος στη Βουλή.

Τέλος ο πρωθυπουργός είπε ότι ο κομματικός 
μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ έχει το δικαίωμα να ασχο-ν 
λείτα ι με όλα τα θέματα αλλά, οι αποφάσεις του θα 
διαβιβάζονται από όργανα της κυβέρνησης μέσω 
του ίδιου και με την ιδιότητά του προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ.

ΚΑΙ ΝΑΙ 
ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 

ME ΤΟΝ 
ΟΖΑΛ

της Τουρκίας κ. Τουργκούτ Οζάλ, ε-
πισημαίνοντας ότι έχει επέλθει στις 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μία 
ύφεση.

Έκτον: Εξέφρασε την πρόβλεψή 
του ότι στις εκλογές του ’89 το ΠΑ
ΣΟΚ θα πάρει πάνω από το 50% 
ίων ψήφων και ότι θα γίνει αυτοδύ
ναμη κυβέρνηση με όποιο εκλογικό 
σύστημα και αν ισχύει.

Έβδομον: Υπαινίχθηκε ότι διοχε
τεύονται σενάρια στηνΆθήνα, για 
πτώση του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ό
μως ότι τα σενάρια αυτά, δεν διο
χετεύονται κατ’ ανάγκην από κόμ
ματα και αφήνοντας έτσι αιχμές κα
τά «σκοτεινών κύκλων».

Τέλος ανακοίνωσε ότι έδωσε το 
«πράσινο φως» για να προχωρήσει 
η υπογραφή του Προεδρικού Δια
τάγματος για την ελεύθερη ραδιο
φωνία, κάτι που έχει προκαλέσει

την αντίδραση της αντιπολίτευσης 
και των δημάρχων.

Αναλυτικότερα
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η ανα

φορά του κ. Παπανδρέου για το εν
δεχόμενο να χάσει τις εκλογές το 
ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στήν Ακρατα ο 
πρωθυπουργός είπε για το θέμα 
αυτό τα εξής:

«Λέγεται μετ’ επιτάσεως στην Α
θήνα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον φθα
ρεί και ήρθε η ώρα να πάει στην αν
τιπολίτευση. Θέλω να καταλάβουν 
ότι αυτό δεν είναι συνηθισμένο, 
κόμμα διαδεχόμενο το ένα το άλλο, 
μέσα στη ρουτίνα που θυμίζουν Ι
ταλία. Αυτό είναι Κίνημα λαϊκό, για 
αλλαγή, για ανεξαρτησία, για γνή
σια δημοκρατία, για τή μεγάλη κοι
νωνική αλλαγή και την κοινωνική

δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν κατόρ
θωσαν να συλλάβουν το βαθύτερο 
νόημα του Κινήματος, του ΠΑΣΟΚ 
στη χώρα μας».

Σήμερα το πρωί στην Πάτρα ο 
πρωθυπουργός συνοδευόμενος 
από όλα τα μέλη της οικογένειας 
του, επρόκειτο να παραστεί το πρωί 
στη δοξολογία που θα γίνει στο μη- 
τροπολιτικό ναό του Αγίου Ανδρέα 
και αργότερα θα μιλήσει από το Δη
μαρχείο της πόλης.

Στην πρωτεύουσα της Αχαΐας έ
χουν έλθει πολλά στελέχη της κυ
βέρνησης, ενώ είναι σαφές ότι οι 
λεγόμενοι «Αχαιοί» Μένιος Κου- 
τσόγιωργας και κ. Αντώνης Λιβά- 
νης αισθάνονται κυρίαρχοι των τε
λευταίων εξελίξεων στην κυβέρνη
ση.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
κ. Παπανδρέου, είχε από το 1981 να

παραστεί στην εορτή του Αγίου Αν
δρέα στην Πάτρα.

Χθες βράδυ ο κ. Παπανδρέου εί
χε γεύμα εργασίας με βουλευτές 
και πολιτικούς παράγοντες για θέ
ματα του νομού.

Η συμβολή 
του Πατριάρχη

Τη συμβολή του Πατριάρχη Δη- 
μητρίου στην εξομάλυνση των σχέ
σεων Εκκλησίας - Πολιτείας εξήρε 
ο πρωθυπουργός χθες βράδυ στη 
συνεστίαση της Νομαρχιακής Επι
τροπής του ΠΑΣΟΚ, ενώ νωρίς το 
απόγευμα στην ομιλία του στο Αί
γιο είχε πει ότι ο Πατριάρχης, συ
νέβαλε στο να δοθούν τα μοναστη
ριακά κτήματα στους συνεταιρι
σμούς και τους αγρότες από την 
αρχή του επομένου χρονου

Χτες βράδυ ο πρωθυπουργός α

ναφέρθηκε επίσης στο ρόλο που 
διαδραμάτισε η Ορθοδοξία στους" 
αγώνες του Έθνους μας και εξήρε 
τη σηυασία του.

«Πρέπει να γνωρίζουν οι ιερείς 
της χώρας ότι βρισκόμαστε στο 
πλευρό τους», πρόσθεσε ο πρωθυ
πουργός, εντυπωσιάζοντας το α
κροατήριό του που τον χειροκρότη
σε.

Την υπομονή και ανοχή των ερ
γαζομένων στή λιτότητα των δύο 
χρόνων που τους επέβαλε η κυβέρ- 
νήση εξήρε ο πρωθυπουργός κ. Αν
δρέας Παπανδρέου κατά τη διάρ
κεια σύντομης ομιλίας του χτες στη 
συνεστίασή της Νομαρχιακής Επι
τροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας.

Ο κ. Παπανδρέου απέτισε τιμή 
στους εργαζομένους που όπως επι- 
σήμανε «ξεπέρασαν τα όρια της υ
πομονής τους».

Η Ν.Δ. καΒεί τον πρωθυπουργό να σέβεται το Σύνταγμα!
Να σεβαστεί τη συνταγματική νομιμότηία, καλεί 
η Νέα Δημοκρατία, τον πρωθυπουργό κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου, ο οποίος πρέπει να αντιληφθεί ότι 
η κυβέρνησή του -  κυβέρνηση των σκανδάλων 
και της μικρής μειοψηφίας -  οφείλει σήμερα την 
παραμονή της στην εξουσία αποκλειστικά και μό
νο στην προστασία που της παρέχει το Σύνταγμα 
(το οποίο ο ίδιος μετέβαλε με το γνωστό τρόπο και 
ακριβώς γ ι’ αυτό το σκοπό).

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία, εφιστά στον 
πρωθυπουργό την προσοχή στο τι λέει, στην προ- 
σπάθειά του να τονώσει τους οπαδούς του που κά
θε μέρα λιγοστεύουν αποκλειστικά.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, ανα- 
φερόμενη στη χθεσινή περιοδεία του πρωθυπουρ
γού στην Αχαία, τονίζει ότι ο κ. Αν. Παπανδρέου 
επιβεβαίωσε ότι έχει αποβάλει και τα τελευταία 
κατάλοιπα σοβαρότητας και αισθήματος ευθύνης, 
πράγμα που είχε γίνει καταφανές από τον Προϋ
πολογισμό και την αυθημερόν ανατροπή της εισο
δηματικής πολιτικής την οποία ο ίδιος είχε απο

φασίσει.
Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει:
«1. Η πασοκική τηλεόραση, η οποία ποτέ στα 

δυο τελευταία χρόνια δεν κάλυψε τις περιοδείες 
του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ανά την Ελ
λάδα, απασχολείται πάλι σήμερα, μόλις λίγες μέ
ρες μετά την πορεία - φιάσκο προς τον Γοργοπό- 
ταμο, σχεδόν αποκλειστικά με την αποτυχημένη 
πορεία του κ. Παπανδρέου προς την Πάτρα. Η α
δίστακτη χρησιμοποίηση της κρατικής τηλεοράσε- 
ως από τον κ. Παπανδρέου για την προσωπική και 
κομματική του προβολή θυμίζει τους τελευταίους 
μήνες της δικτατορίας, προκαλεί την οργή του ελ
ληνικού λαού και ασφαλώς δεν πρόκειται να τον 
σώσει.

2. Καλά θα κάνει να προσέχει ο κ. Παπανδρέου ό
ταν, στην προσπάθειά του να τονώσει τους οπα
δούς του, που κάθε μέρα λιγοστεύουν απελπιστι
κά, λέει πράγμα που δεν επιτρέπεται να λέγονται 
από έναν κοινοβουλευτικό πρωθυπουργό. Εφώνα-

Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθη- 
νών.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος. Τα αδέλ
φια: Νικόλαος και Ελένη Κατσιώτη, 
Μαριγούλα Σκουληκίδου, Φραντζέσκα 
και Ιωάννης Δουλγεράκης, Γεωργία 
Μαμάη, Ειρήνη Κωνσταντάκη, Αθηνά 
και Δημήτρης Καλλιβρούσης, Ευδοκία 
και Φάνης Σοφρονάς, Δημήτρης και 
Έλλη Κοντογιαννοπούλου, Βασίλειος 
και Ιωάννα Κοντογιαννοπούλου, Ελευ
θερία Χρ. Κοντογιαννοπούλου, Βούλα 
και Δήμος Χάντζου, Ελένη Δημ. Νικο- 
λακοπούλου. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί συγ
γενείς.

Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, 
παππού, αδελφό και θείο

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΟΡΦΑΝΟ 
κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα και ώρα 
4.15 μ.μ. εκ του I. Ναού Αγ. Νικολάου 
του Κοιμητηρίου Ζωγράφου.

Η σύζυγος: Μαρία. Τα παιδιά: Αργύ- 
ρης και Φρόσω Ορφανού, Αρης και 
Χαρά Μασουρίδη. Ο εγγονός: Μιλτιά
δης. Οι αδελφοί. Οι ανιψιοί. Οι λοιποί 
συγγενείς.

Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, 
υιό, αδελφό, θείο και εξάδελφο 

ΜΙΜΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 30-11-87 
και ώρα 3.30 μ.μ. εκ του ιερού ναού Α
γίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου 
Αθηνών

Η σύζυγος: Αλεξάνδρα. Τα παιδιά 
του: Αργυρή και Γεώργιος. Οι μητέ
ρες: Αργυρή Μαυρομμάτη, Βαρβάρα 
Αρβανίτη. Τα αδέλφια του: Καίτη και 
Βασίλης Αναστασιάδης, Ελένη και 
Ευάγγελος Λουκάς, Αντώνης Αρβανί
της. Η ανιψιά: Ηλέκτρα Κομποτιάτη. Οι 
θείοι του. Τα αγαπημένα του εξαδέλ- 
φια.

Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, 
παππού και αδελφό

ΝΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΖΕΡΒΟ 
Παιδίατρο

κηδεύομε σήμερα Δευτέρα και ώρα 
3.45 μ.μ. εκ του ιερού ναού Αγίου Λα
ζάρου του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

~Ή σύζυγος: Σόφη. Τα παιδΛί του: Γε- 
ράσιμος και Κλαιρ, Τένη και Γιάννης 
Βαλεριάνου. Τα αδέλφια του: Θεμελί- 
να και Μανώλης Καπελλά. Τα εγγόνια 
του: Φώτης, Νικάς, Ιζαμπέλ, Σοφία, Τα
τιάνα.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυ
πητήριες επισκέψεις.

Παράκληση αντί στεφάνων να κατα
τεθούν δωρεές σε φιλανθρωπικά ι
δρύματα Παίδων.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πα
τέρα και παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΑΣΛΟΓΛΟΥ 
ετών 61 - Βιοτέχνη 

θανόντα κηδεύουμε σήμερα Δευτέρα 
και ώρα 4 μ.μ. εκ του ιερού ναού Αγίου 
Στεφάνου Σαφραπόλεως Νέας Ιωνίας.

Η σύζυγος: Πόπη. Τα τέκνα: Ανθή 
και Νικόλαος Βάσσος, Στέφανος και 
Νίνα Τασλόγλου. Ο εγγονός: Δημητρά- 
κης. Οι λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυ- 
πητηρίους επισκέψεις κατ’ οίκον.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πα
τέρα, παππού, αδελφό, εξάδελφο και 
θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ I. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Δικηγόρο

θανόντα κηδεύομε αύριο Τρίτη 1 Δε
κεμβρίου 1987 και ώρα 4 μ.μ. εκ του 
ιερού ναού Αγίων Θεοδώρων του Α' 
Νεκροταφείου Αθηνών.

Η γυναίκα του: Νίτσα. Τα παιδιά του:

Γιάννης και Αγγέλα Ευθυμίου, Ανδρέ
ας και Ντένυ Τσεκούρα. Τα εγγόνια 
του: Τζώρτζης, Αντώνης, Θανάσης, Α
μαλία, Δημήτρης. Τα αδέλφια του: Μα
ρία Δέπου, Ρένα Κίτσου, Αντώνης και 
Μάγδα Βιτάλη, Μαρίνα Χατζοπούλου, 
Γιώργος και Νίκη Δέπου. Τα ανίψια 
του. Τα εξαδέλφια του. Οι λοιποί συγ
γενείς.

ΠΕΝΘΗ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, για
γιά και αδελφή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗΦ. ΖΑΜΠΑΚΑ 
εκηδεύσαμε σήμερα Δευτέρα 30/11/87 
και ώρα 11.15' π.μ. από τον ιερό Ναό 
Α' Κοιμητηρίου Αθηνών.

Τα παιδιά της: Αλέκος και Καίτη 
Ζαμπάκα, Καίτη και Γιώργος Κομηνός. 
Τα εγγόνια: Νικηφόρος, Αγγέλα, Μα
ρία. Τα αδέρφια της. Οι λοιποί συγγε
νείς.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυ
πητήριες επισκέψεις.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από 
τον ξαφνικό χαμό του πολυαγαπημέ- 
νου μας και αξέχαστου συζύγου, πα
τέρα, αδελφού και θείου

ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 
τελέσαμε σε στενό οικογενειακό κύ
κλο δέησιν επί του τάφου του.

Η σύζυγος: Νίκη. Η κόρη: Νένη. Οι 
συγγενείς.

Θερμά ευχαριστούμε όλους που με 
οιονδήποτε τρόπο είχαν συμμετοχή 
στο βαρύ πένθος μας.

Οικογένεια Παντελή Ευθυμιάδη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε θερμά όλους που συμ
μετέχουν στο βαρύτατον πένθος μας

ξε σήμερα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «έχουν σε βά
θος αλλάξει τοποθέτηση, πιστεύουν και στέκον
ται δίπλα στο λαό». Ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι ένα 
συνηθισμένο κόμμα εναλλαγής στην εξουσία». Και 
ότι συνεπώς ο ίδιος και το «μη συνηθισμένο» κόμ
μα του θα μείνουν στην εξουσία για άλλες δυο τε
τραετίες.

Όμως ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου πρέπει να αν- 
τιληφθεί ότι η κυβέρνησή του -  κυβέρνηση των 
σκανδάλων και της μικρής μειοψηφίας -  οφείλει 
σήμερα την παραμονή της στην εξουσία αποκλει
στικά και μόνο στην προστασία που της παρέχει 
το Σύνταγμα (το οποίο ο ίδιος μετέβαλε με το γνω
στό τρόπο και ακριβώς γ ι’ αυτόν το σκοπό). Ας σε- 
βασθεί, λοιπόν, αυτήν τη συνταγματική νομιμότη
τα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ας μην παίζει εν ου 
παικτοίς. Γ ια το καλό της Ελλάδος, της δημοκρα
τίας και του ίδιου του εαυτού του».

Οργιο στην τ ι-βι
Το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας δια

μαρτύρεται για τη χθεσινή παρουσίαση από την 
τηλεόραση της «πορείας» του πρωθυπουργού 
προς την Πάτρα.

Αναφέρει η ανακοίνωση της Ν.Δ.:
«Η πασοκική τηλεόραση οργίασε κυριολεκτικά 

απόψε με την " πορεία”  του κ. Ανδρέα Παπανδρέ
ου προς την Πάτρα.

Σαν να μην έφθανε η μετάδοση εκτεταμένων ρε
πορτάζ στα πλαίσια των δελτίων ειδήσεων, μετέ
δωσε και μετά τα βραδινά δελτία ειδήσεων ολό
κληρη την κεντρική ομιλία του κ. Παπανδρέου.

Και ενώ με τις ομιλίες του κ. Παπανδρέου η πλύ
ση εγκεφάλου έφθασε σε επίπεδα κυνικής περι- 
φρονήσεως κάθε ηθικού κανόνος, από την ανακοί
νωση της Νέας Δημοκρατίας μόλις και μετά βίας 
μεταδόθηκαν μερικές λέξεις που δεν απέδιδαν το 
νόημα της ανακοινώσεως, της οποίας τα πιο ση
μαντικά σημεία αποσιωπήθηκαν.

Αυτός είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου».

Χορταστική 
προπαγάνδα 
στην Τι - Βί

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ ΟΙ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ
Οργίασε και πάλι η κομματική προπα
γάνδα, κατά το Σαββατοκύριακο, στα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Το Σάββατο εί
χαμε την αναγγελία, σε χορταστική 
ποσολογία, του ταξιδιού του πρωθυ
πουργού στην Πάτρα για την... εορτή 
του Αγίου Ανδρέα και χθες, τη θριαμ
βευτική πορεία του στο λαό των ενδια
μέσων πόλεων!

Από τα δελτία των 2 μ.μ. ως εκείνα 
του μεσονυκτίου, το ραδιόφωνο και 
κυρίως η τηλεόραση ξεπέρασαν τον ε
αυτό τους σε σοσιαλιστικό... πλουρα
λισμό, αφιερώνοντας ατέλειωτη ώρα 
στην «προεκλογική» εμφάνιση του κ. 
Παπανδρέου που θριαμβολόγησε για 
την ύφεση — διπλωματική επιτυχία 
του — με την Τουρκία, τη «συνέπεια» 
της οικονομικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ 
και την πρωτοποριακή διεθνώς, στά
ση, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τη
ρεί στο θέμα της ειρήνης. Στο δελτίο 
των 9 μ.μ. τα θέματα που έθιξε ο κ. Πα
πανδρέου αποσυνδέθηκαν μεταξύ 
τους και έτσι ο πρωθυπουργός εμφα
νίσθηκε σε διαφορετικές ενότητες ει
δήσεων, δύο φορές και στο τέλος δό
θηκαν πλούσια αποσπάσματα της ομι
λίας του. Παρεμπιπτόντως, για δευτε
ρόλεπτα, οι Τι - Βι μας αναφέρθηκαν 
και στην ανακοίνωση της «Ν.Δ.» για 
την περιοδεία του κ. Παπανδρέου. 
Ένα μασημένο «υποστηρίζει άτι...» και 
τελείωσε ο χρόνος, που δόθηκε στην 
αξιωματική αντιπολίτευση.

«Κι όλα αυτά ενώ, κατά τον κ. Πα
πανδρέου θα έχουμε εκλογές το 1989. 
Σκεφθείτε να είχαμε σύντομα εκλο
γές. Θα είχαν ματαιωθεί όλες οι άλλες 
εκπομπές», μας είπε ένας αναγνώστης 
μας.

Οσο για τα άνθη με τα οποία οι πι
στοί του ΠΑΣΟΚ έρραναν τον αρχηγό 
τους, θύμιζαν το τεχνητό χιόνι, που 
χρησιμοποιείται στα κινηματογραφικά 
στούντιο...

για το χαμό του λατρευτού μας συζύ-’ 
γου, πατέρα, παππού, προπαππού, α
δελφού και θείου

ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗ
Η σύζυγος: Βικτωρία. Τα τέκνα: 

Σταύρος και Βούλα, Σωκράτης και Μα
ρία, Ρένα και Τέλης Σουμάκης. Οι έγ- 
γονοι. Η δισεγγονούλα. Οι αδελφοί. Οι 
ανιψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΗΕίΕΧΡΟ -  ΔΕΘ, που πληροφορήθη- 
κε με μεγάλη θλίψη το θάνατο του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ 
προέδρου του ΕΒΕΘ, ο οποίος, σ’ ό
λους τους τομείς της δημόσιας και κοι 
νωνικής του δραστηριότητας, πρό
σφορε σημαντικές υπηρεσίες και υ
πήρξε δημιουργικός παράγοντας της 
οικονομικής ζωής της Θεσσαλονίκης 
και σταθερός υποστηρικτής των ανα
πτυξιακών προσπαθειών της 
ΗΕίΕΧΡΟ -  ΔΕΘ, αποφάσισε:
-  Να εκφράσει τα συλληπητήριά του 
στην οικογένειά του και στο ΕΒΕΘ.
-  Να εκπροσωπηθεί στην κηδεία.
-  Να κατατεθεί στεφάνι στον τάφο 
του.
-  Να δημοσιευθεί αυτό το ψήφισμα 
στον Τύπο.
-  Να κατατεθεί ποσά 100.000 δρχ. υ
πέρ ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προ
στασίας και Αποκαταστάσεως Αναπή
ρων Παίδων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΗΕίΕΧΡΟ-ΔΕΘ

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΚΥΡΤΑΤΑΣ δεν εορ
τάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

Ανασχηματισμός 
από «διευκρινίσεις»
«Η ανυποληψία της ελληνικής κυβερνήσεως έφτασε πια στο 
αποκορύφωμά της. Ως τώρα γινόντουσαν αναδομήσεις μελών 
του Υπουργικού Συμβουλίου από τις ειδήσεις των ραδιοτη
λεοπτικών μέσων, τώρα ο κ. Παπανδρέου κάνει τους ανασχη
ματισμούς με "διευκρινιστικές δηλώσεις” στη Βουλή ή με το 
τηλέφωνο, όπως στις περιπτώσεις των κ.κ. Σημίτη και Σολω
μού».

Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της «Ν.Δ.» κ. I. Βαρ- 
βιτσιώτης, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η Τοπική 
Οργάνωση της «Ν.Δ.» στην Αταλάντη.

Η κατάσταση είναι πρωτοφανής, είπε.
«Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ίχνος σοβαρότητος. Έχου

με μια κυβέρνηση που καταρρέει και έναν πρωθυπουργό που 
προεδρεύει για θέματα οικονομικού κύκλου που όμως αναι
ρούνται την επόμενη μέρα και μετά την ανακοίνωσή τους. 
Ένα υπουργείο Παιδείας που έχει απομονωθεί και έναν υ
πουργό που δεν γνωρίζει το μέλλον του. Η κυβέρνηση στο 
σύνολό της δεν είναι σε θέση πια να λύσει τα προβλήματα 
της οικονομίας, της παιδείας και πολύ περισσότερο να δώ
σει ελπίδες στα αιτήματα των εργαζομένων και της νεολαίας. 
Η μόνη λύση είναι οι εκλογέξ, ώστε ο λαός να αποφασίσει για 
την πολιτική του ηγεσία, για την κυβέρνησή του και το μέλ
λον του».

χωρίς επιπλοκές 
το έμφ ραγμα Κυπριανού
Λευκωσία, 30 (του Α. ΒΙΚΕΤΟΥ)
Γ ια μία εβδομάδα τουλάχιστον θα παραμείνει στην εντατική πα
ρακολούθηση ο πρόεδρος Κυπριανού, ο οποίος όπως τελικά α- 
ποψάνθηκαν οι γιατροί του, υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Το Σάββατο το απόγευμα 
τον πρόεδρο Κυπριανού εξέτα
σε ο επίκουρος καθηγητής της 
καρδιολογίας του Πανεπιστη
μίου Αθηνών Δημ. Κρεμαστι- 
νός, ο οποίος έφθασε στην Κύ
προ έπειτα από παράκληση 
του πρωθυπουργού Α. Παπαν
δρέου.

Χθεσινή ιατρική ανακοίνωση 
αναφέρει ότι η κατάσταση της 
υγείας του κ. Κυπριανού εξε
λίσσεται ικανοποιητικά χωρίς 
επιπλοκές.

Το προχθεσινό έμφραγμα ή
ταν πρόσθιο (κάτω μέρος της 
καρδιάς) ενώ το παλιό ήταν 
διαφραγματικό. Το 1977, όταν 
ο κ. Κυπριανού έκανε καθετη
ριασμό στις ΗΠΑ διαπιστώθη
κε πως έκλεισε η δεξιά στεφα
νιαία αρτηρία, αλλά υπήρξε αυ
τοδιόρθωση της κυκλοφορίας 
από τον ίδιο τον οργανισμό.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές 
ο κ. Κυπριανού, αν όλα εξελ ι
χθούν ομαλά θα πρέπει οπωσ
δήποτε να κάνει νέο καθετη
ριασμό, ώστε να εντοπισθούν 
οι βλάβες και ν’ αποφασιστεί 
αν χρειάζεται επέμβαση.

Οι θεράποντες ιατροί, σύμ
φωνα με πληροφορίες, έχουν 
συστήσει στον κ. Κυπριανού 
ότι θα πρέπει ν’ απόσχει του
λάχιστον για ένα δίμηνο από

κάθε δραστηριότητα. Αυτό έ
χει συνστήσει στον Κύπριο 
πρόεδρο και το οικογενειακό 
του περιβάλλον. Αντίθετα οι 
πολιτικοί συνεργάτες του Κύ
πριου προέδρου φαίνεται να έ
χουν διαφορετική άποψη. Αυτό 
διαφαίνεται τόσο από ανακοί
νωση του ΔΗΚΟ ότι ο πρόε
δρος θα συνεχίσει την προε
κλογική του εκστρατεία, όσο 
και από τα δημοσιεύματα της 
«Ελευθεροτυπίας» η οποία έ
γραψε χθες ότι «ακλόνητα θα 
συνεχίσει να βρίσκεται ο πρό
εδρος της Δημοκρατίας».

Πάντως πολιτικοί παρατηρη
τές επισημαίνουν ότι σε περί
πτωση που ο πρόεδρος ακο
λουθήσει τις  συμβουλές των 
γιατρών του τότε θα υπάρξουν 
ουσιαστικές πολιτικές εξελ ί
ξεις ενόψει των επικείμενων 
προεδρικών εκλογών. Η κατά
σταση θα ξεκαθαρίσει σε ό,τι 
αφορά στις μελλοντικές προ
θέσεις του κ. Κυπριανού μετά 
την έξοδό του από το νοσοκο
μείο. Χαρακτηριστικό είναι 
πάντως ότι από το Σάββατο α- 
τόνησε η προεκλογική εκστρα
τεία και οι αντίπαλοι του κ. Κυ
πριανού, Κληρίδης, Λυσαρίδης 
και Βασιλείου δήλωσαν ότι θα 
αποφυγής οποιαδήποτε επίκρι
ση της πολιτικής του όσο θα 
βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Οι Mercedes χρησιμοποιούν λάόι ARAL

Μ π ο ρ είν α  ε ίν α ι τυ χ α ίο ;
Ελάτε και εοεΐς στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία τής 

MERCEDES-BENZ και δοκιμάστε το μοναδικό 
εισαγόμενο Γερμανικό λάδι ARAL 
που δίνει ζωή στον κινητήρα του 

αυτοκινήτου και ελαχιστοποιεί τις φθορές.

1 Ε Ξ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Α  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  M E R C E D E S  - B E N Z  Σ Τ Η Ν  Α Τ Τ ΙΚ Η
TAXI - ΕΠΙBATIRA I Φ Ο ΡΤ Η Γ Α

A U T O  S E R V IC E
Μαραθώνος 3 

Πειραιάς 
Τη λ.: 4123002 

4174636

M ER S ER
Λ . Βασ. Σοφίας 85 

Μ αρούσι 
Τη λ.: 8021131 

8049443

N A T IO N A L
SE R V IC E

Μ αιάνδρου 8\ 
Φιλαδέλφεια 

Τη λ.. 2522369 
2525741

S T E R N  S E R V IC E
Λ . Κατσώνη 31 

Καλλιθέα 
Τη λ.: 9420109

T E A M  S E R V IC E
Λεωφ. Αθηνώ ν 165 

Αιγάλεω 
Τηλ.: 3452394 

3471985 
3470730

Δ. Μ ΕΓΑ ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  
Ä Υ ΙΟ Σ Ο.Ε.

' Β. Κωνσταντίνου. 
257 

Κορωπί
Τη λ.: 6622033

ΝΕΑ
ΕΠΙΣΚ ΕΥ ΑΣΤΙΚ Η

θ ηβ ώ ν 222 
Αγ. Ιωάννης 

Ρέντης 
Τη λ.: 4919711 

4919712

ΝΕΑ ΣΥΝΕ ΡΓΕΙΑ
Α. Αθηνώ ν 105 & 

Α γ ίο υ  Σάββα 3 
Βοτανικός 

Τη λ.: 3425688

ARAL

Η ARAL έχει πλήρες SERVICE με πρατήρια στη Δυτική Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Γνήσιο Γερμανικό λάδι 

ΜΟΝΟ εισαγόμενο
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Ή ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

0 Ανδρέας στο πο κρκπρο 
οιαυροδρομι ιης είοειίαρ

Ύστερο από κάθε «άθλο» του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου, όπως αυτός με τον Σημίτη, α
ναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κι άλλο βά
θος να «πατώσει» αυτή η χώρα. Έρχεται 
όμως ένας νέος «άθλος» και ανακαλύπτου
με πως ναι, υπάρχει. Και πως ο άνθρωπος 
αυτός κατάφερε να  μ ε γ α λ ώ σ ε ι  
τα... σ ύ ν ο ρ ά  μ α ς  σε  β ά θ ο ς  ό
σ ο  κ α ν έ ν α ς  ά λ λ ο ς  « ο λ ε τ ή -  
ρ α ς». Τουλάχιστον γι’ αυτό αξίζει να τον 
μνημονεύσει η Ιστορία! '

Μετά την... εντολή που έλαβε από τον 
Μένιο «Ανδρέα, στο μπαλκόνι, Ανδρέα, 
στο γυαλί», οι Έλληνες θα τον υποστούν 
και σήμερα στο «κουτί» τους, όπως τον υ- 
φίστανται και τον... σπουδάζουν κάθε μέ
ρα ή και δις της ημέρας (επί ενιαίου φο- 
ρέως Χριστοδουλίδη) πότε κατασπαζόμε- 
νον Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους, πό
τε μονομαχούντα με τον Μητσοτάκη στη 
Βουλή και πότε φλυαρούντα με Ανατολι
κούς εγκαθέτους εν μέσω των κωμικώς. 
παρατεταγμένων υπουργών και στρατη-' 
γών του.

Ούτε ο Τσαουσέσκου ούτε ο Οζάλ, ού
τε ο Μάρκος, ούτε ο Ντιβαλιέ αλλά ούτε 
και ο ιδικός μας Παττακός προσέφεραν, 
επί ημερών δόξης των τόσο πλούσιο τη
λεοπτικό θέαμα όσον ο «Παπανδρέου και 
πάσης Ελλάδος» σ’ αυτή τη σ η π τ ι κ ή  
φ ά σ η  τ η ς  π ο λ ι τ ε ι α κ ή ς  δ ι α 
δ ι κ α σ ί α ς  κ α τ ά  τ η ν  ο π ο ί α  οι  
δ η μ ο κ ρ α τ ί ε ς  μ ε τ α σ τ ο ι χ ε ι ώ 

ν ο ν τ α ι  α π ό  σ υ μ μ ε τ ο χ ι κ έ ς  σε  
α υ τ α ρ χ ι κ έ ς  κ α ι  ο ι  η γ έ τ ε ς  
τ ο υ ς  μ ε τ α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι  α π ό  
μ α ζ ι κ ο ύ ς  κ ι ν η μ α τ ί ε ς  σ ε... 
Π α π α ν τ ό κ !

Ο δραματικός αυτός μήνας -  ο Νοέμ
βριος -  εκπνέει σήμερα με συσσώρευση 
σηπτικών γεγονότων, προσκηνιακών και 
παρασκηνιακών, για να παραχωρήσει τη 
θέση του στο Δεκέμβριο των «δώρων» και 
των «εορτών», αν μπορεί ν’ αποκαλέσει κα
νείς «δώρα και εορτές» τις επικείμενες με
γάλες απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων, 
των εργατών, των εκπαιδευτικών, των δι
καστικών, των ταμιακών και εφοριακών, 
των ταχυδρομικών και των δήμων και κοι
νοτήτων που έχουν ήδη προγραμματισθεί 
ως τα μέσα του μηνάς. Αλλά και τις πο
ρείες και καταλήψεις των φοιτητών που 
ξεκινούν από σήμερα με τους νέους της 
ΔΑΠ για να κλιμακωθούν, ποιος ξέρει ως 
πού, αφού ο πρωθυπουργός του 
« κ ρ ά τ ο υ ς  -  π ο ρ ε ί α »  έδωσε επί
σημη και υπεύθυνη ντιρεκτίβα από του βή
ματος της Βουλής προς όλους και προς ό
λες να κατεβαίνουν σε πορείες όποτε θέ
λουν, όπου θέλουν και όσο θέλουν, γιατί... 
κι αυτός θα κατέβαινε αν ήταν νέος!...

χαμένο θάρρος-όλα χαμένα
Ο μισός λοιπόν Δεκέμβρης θα πάει χα

μένος με τις πορείες και τις απεργίες και 
ο άλλος μισός με τις εορτές και τις εξό
δους, για να μετρήσουμε στο τέλος του έ
τους κάπου 50 εκατομμύρια χαμένες ερ
γατοώρες που μαζί με άλλα 50 της διετίας 
της λιτότητας μας κάνουν εκατό, δηλαδή 
ένα παγκόσμιο ρεκόρ άξιο να μνημονευ- 
θεί σε μετάλλια και να καρφιτσωθεί αντί 
τριανταφύλλου στο πέτο του Έλληνος 
πρωθυπουργού, μαζί με το μετάλλιο των 
20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρω-

ΧΡ. ΠΑΣΑΛΑΡΗ

στάμε στους ξένους, μαζί με το μετάλλιο 
των 1.300 δισεκατομμυρίων δραχμών που 
είναι το έλλειμμα του κρατικού προϋπο
λογισμού. Και μαζί με το μετάλλιο του τι
μαρίθμου που υπερέβη το 16%!

Το τεθωρακισμένο στήθος του αρχηγού 
του ΠΑΣΟΚ, κατάφορτο από ανάλογα πα
ράσημα, δεν έχει πια περιθώρια πολιτικής 
γενναιότητας όπως έδειξε και το περιστα
τικό Σημίτη. Ο μικρόσωμος αυτός άνθρω
πος είχε το θάρρος, εν αντιθέσει με τους 
άφωνους και ασπόνδυλους συναδέλφους 
του που πηγαινοέρχονται στα υπουργεία 
απολυόμενοι ή διοριζόμενοι, να του πετά- 
ξει κατάμουτρα την ανέκκλητη παραίτη
σή του για να συμφωνήσει με τον Καρα
μανλή ότι η σήψη του δημόσιου βίου είναι 
φαινόμενο αναπότρεπτο. Και για να υπεν
θυμίζει στον Ανδρέα ότι για δεύτερη φο
ρά σε δέκα χρόνια τον τσαλακώνει υπο
σχόμενος ότι θα του εξηγήσει εν καιρώ 
τους... λόγους!

Τώρα που είναι και αυτός ένας «απλός 
πολίτης» θα ιδεί τα πράγματα ακόμη πιο 
καθαρά. Και θα αναγνωρίσει ότι ο Ανδρέ- 
ας Παπανδρέου είναι για τρίτη φορά στη 
ζωή του έ ν α ς  κ α τ α δ ι ω κ ό μ ε ν ο ς  
π ο υ  ά λ λ η  μ ο ί ρ α  δ ε ν  έ χ ε ι  α π ό  
λ ά θ η ,  α π ι σ τ ί ε ς ,  π α ρ α χ ω ρ ή 
σ ε ι ς  π ρ ο ς  π ά σ α ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  
α ν α κ ο λ ο υ θ ί ε ς ,  π ο υ λ ή μ α τ α  
φ ί λ ω ν  κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν  κ α ι  
μ π λ ό φ ε ς  α π ε λ π ι σ ί α ς  ε ν  ό ψ ε ι  
τ η ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς .

Πού οδηγούν ία  σκάνδαλα
Τι άλλο έδειξαν οι χειρισμοί του στο θέ

μα του ανασχηματισμού και εν συνεχεία

στο θέμα της Παιδείας, της Εκκλησίας, 
των βάσεων, της απλής αναλογικής, του 
Πολυτεχνείου, του Γοργοπόταμου, της ει
σοδηματικής πολιτικής, των δασμών του 
αυτοκινήτου, της έκτακτης εισφοράς 10% 
και εν τέλει της ΑΤΑ με το Σημίτη;

Τι άλλο δείχνει η αδυναμία και απροθυ
μία του να μαντρώσει μια και καλή τους 
εντός των κόλπων του κλέφτες, απατεώ
νες και κομπιναδόρους που, ό λ ο ι  μ α ζ ί  
τ ε ί ν ο υ ν  ν α  α π ο τ ε λ ό σ ο υ ν  
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  ι κ α ν ό  να  α ν α π α ρ ά 
γ ε τ α ι ,  να ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι κ α ι  να 
ε π η ρ ε ά ζ ε ι  το  δ η μ ό σ ι ο  β ί ο  
π ρ ο ς  α ν ώ μ α λ ε ς  κ α τ ε υ θ ύ ν 
σ ε ι ς ,  αφού αλλιώς κινδυνεύει να κατα- 
λήξει στον Κορυδαλλό;

Τι άλλο δείχνει η αυτάρεσκη παράδοσή 
του σε επιδεικτικές επιβεβαιώσεις του 
σεξ απίλ του αλλά και η έντρομη καταφυ
γή του σε καφενειακούς γοητευτές (της 
ομοταξίας, Μένιου, Τόμπρα, Κουρή) που 
του πήραν όλη την εξουσία, κυβερνούν 
από το παρασκήνιο και τον αποκαλούν 
«μεγάλο» για να τον παραδώσουν εν τέλει 
στην Ιστορία ως ΜΟΝΟ ΕΝΟΧΟ αφού: ΠΑ
ΣΟΚ ίσον Ανδρέας, κυβέρνηση ίσος Αν- 
δρέας και Ελλάς ίσον Ανδρέας;

Και τι να πει κανείς για μια Ελλάδα που 
αντί να έχει αυτές τις ώρες έναν πρωθυ
πουργό λιτοδίαιτο, λιπόσαρκο, ασκητικό, 
ολιγόλογο, ευθύ, αυστηρό και κατά κανό
να δυσάρεστο στα πλήθη, έχει έναν πρω
θυπουργό τρυφηλό, παχύσαρκο, φιλήδο
νο, πολυλογά, θεατρικό, διπρόσωπο και 
κατά κανόνα ενδοτικό στον κουτσογιωρ- 
γικό λαϊκισμό, άρα και προς τον αυταρχι- 
σμό, αφού από εκείνον ξεκίνησε ο βιασμός 
και η κακοποίηση ΟΛΩΝ των δημοκρατι
κών θεσμών;

Η ξενοκρατία υπάρχει πάντα
Όπως κι αν αντικρίσει κανείς τα πράγ

ματα μαύρα θα τα ιδεί. Χρειάστηκε το η
λίθιο 10% του Τσοβόλα και η απροσδόκη
τη κατρακύλα του Χρηματιστηρίου για να 
ανησυχήσει το μεγάλο κεφάλαιο και να 
πεισθεί ότι ο θρασύς αυτός άνθρωπος με 
το έ ν τ ο ν ο  σ ύ ν δ ρ ο μ ο  τ η ς  
ε ν ο χ ή ς  είναι περισσότερο επικίνδυνος 

απ’ όσο είναι χρήσιμος στο Σ ύ σ τ η μ α .  
Ότι πρώτη επιλογή του είναι η πολιτική 

του επιβίωση και «γαία πυρί μιχθήτω». Ότι 
«κάτι ξαφνικό μαγειρεύει» όσο κι αν αυτό 
είναι βλαβερό για τη χώρα και την οικονο
μία της...

Και θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμη 
για να καταλάβει και το... προλεταριάτο 
μας ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ πιο 
ανεκτός, απ’ όσο είναι επικίνδυνος, στους 
ξένους -  και τους από ’δω και τους από 
’κει, γιατί απλούστατα α π ο δ υ ν α μ ώ 

ν ε ι  τ η χ ώ ρ α. Διχασμένη ήθελαν οι ξέ
νοι τη χώρα μας το 1944, εξηρτημένη την 
ήθελαν το 1950, τυφλά υπάκουη την ήθε
λαν το 1967, αποτυχημένη την ήθελαν το 
1981, προλεταριοποιημένη τη θέλουν σή
μερα. Όσο κι αν άλλαξε μορφή και τακτι
κή, η ξ ε ν ο κ ρ α τ ί α  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  
ο υ δ έ π ο τ ε  ή τ α ν  τ ό σ ο  δ ρ α σ τ ι 
κή  κ α ι  τ ό σ ο  α π α ι τ η τ ι κ ή  ό σ ο  
ε ί ν α ι  σή μ ε ρα . . .

Πατριωτικό καθήκον, 
η αντίσταση

Αλλά και ο λαός μας ουδέποτε είχε κα
ταστεί τόσο αδρανής και αδιάφορος όσο 
είναι τώρα. Προς ικανοποίησιν δε του κ. 
Κουτσόγιωργα θα αποκαλύψουμε εδώ ότι 
αμέσως μετά το περιστατικό Σημίτη ρω
τήσαμε 50 αναγνώστες πασοκικών εφημε
ρίδων πώς σχολιάζουν το γεγονός και ά
κρες μέσες, μας απάντησαν στο ίδιο στυλ; 
« Πο λ ύ  κ α λ ά  έ κ α ν ε  ο Α ν δ ρ έ α ς ,  
γ ε ι α  σ τ α  χ έ ρ ι α  του,  ε μ ε ί ς  τ η ν  
Α Τ Α  θ έ λ ο υ μ ε  κ ι  ας π ά ε ι  να 
κ ό ψ ε ι  το  λ α ι μ ό  τ ο υ  ο Σ η μ ί 

της»!
Πέραν από τα ελλείμματα και τα χρέη 

και τα σκάνδαλα και τις μπαμπεσιές, η νοο
τροπία αυτή της μάζας είναι ό,τι χειρότε
ρο κατάφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
προς μεγίστην ικανοποίησιν ακόμη και των 
Τούρκων: Να μεταμορφώσει δηλαδή έναν 
άλλοτε υπερήφανο λαό σε μπουλούκι ζη
τιάνων που ξερογλείφεται εν πορεία, έτοι
μο να καταπατήσει ιερά και όσια για την... 
ΑΤΑ την οποία σείει πάνω από το στόμα 
του ο Τσοβόλας, όπως σείουμε τις μαρί
δες πάνω από το στόμα της γάτας.

Είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ οργανώνει 
με κάθε μυστικότητα εκλογές για την προ
σεχή άνοιξη με αντιδεξιά συσπείρωση, με 
θεατρικό ξήλωμα των βάσεων και με το... 
δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ανδρέας». Και το 
κάνει όχι για να αναβαπτισθεί στην εμπι
στοσύνη του λαού αλλά για να υποκλέψει 
μια ακόμη τετραετία, αφού άλλη διέξοδο 
δεν έχει. Πιο ασφαλής επιβεβαίωση από 
τις ρητές δηλώσεις του Ανδρέα για εκλο
γές τον Ιούνιο του ’89, δεν υπάρχει. Όταν 
κάποιο πρωί προκηρύξει τις πρόωρες θα 
πει ότι εψεύσθη για να μη διαταράξει την... 
οικονομία, θα πει ότι ήλθε σε πλήρη σύγ
κρουση με τους Αμερικανούς, θα σκηνο
θετήσει κάποια... συνωμοσία της Δεξιάς!...

Σ’ αυτήν λοιπόν τη φάση της δημόσιας 
ζωής, την έσχατη των εσχάτων, φάση που 
συνιστά ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  ε θ ν ι κ ό  
κ ί ν δ υ ν ο  δεν απομένει παρά η 
ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή  α ν τ ί σ τ α σ η  λ α ο ύ  
κ α ι  η γ ε σ ί α ς  υπό την έννοια ότι η αν

τίσταση σ’ ό,τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ και 
τον Παπανδρέου δεν είναι παραταξιακή υ
ποχρέωση αλλά ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ...

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
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«Εμπρός στην κάηπη 
που άνοιξε ο Σημίτης»

Για την Πάτρα ξέραμε ότι 
θα πορευτεί -  χθες -  ο ε- 
ορτάζων -  σήμερα  -  
πρωθυπουργός. Πλην ό
μως, ο Κυριακάτικος Τύ
πος, σε άλλη «πορεία» α
φιέρωσε τα πρωτοσέλιδά 
του και τις εκτιμήσεις του: 
Στην πορεία προς εκλογές, 
εκεί γύρω στην Άνοιξη του 
’88.

Η καλή μέρα (των εκλο
γών) φαινόταν και από 
την... «Αυγή» που διαμήνυε 
σαφέστατα ότι:

«ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ των 
πρόωρων εκλογών την άνοι
ξη, απασχολεί πολύ σοβαρά 
πλέον την κυβέρνηση και 
τον πρωθυπουργό, μετά την 
καρατόμηση του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Ση
μίτη. Υψηλά ιστό μένα στελέ
χη της κυβέρνηση, υποβάλ
λουν εισηγήσεις προς τον κ. 
Παπανδρέου να προχωρήσει 
σε εκλογές την άνοιξη. Με
ταξύ των στελεχών που έ
χουν προσχωρήσει στην ά
ποψη της πρόωρης προσφυ
γής στις κάλπες, συμπερι- 
λαμβάνονται οι Μ. Κουτσό- 
γιωργας, Α. Λιβάνης, Γ. Γεν- 
νήματός, καθώς και οι Α. 
Τσοχατζόπουλος και Γ. Α
λευράς. Η απομάκρυνση του 
Κ. Σημίτη, ο οποίος ήταν αν
τίθετος με τη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών, άνοιξε 
το δρόμο για εκλογές την 
άνοιξη».

Λόγω Σημίτη... σιμώ
νουν, λοιπόν, οι εκλογές ό
πως υποστηρίζουν οι αρ- 
θρογράφοι του χθεσινού 
Τύπου. Ο κ. Λουκάκος, λ.χ. 
στην «Ελευθεροτυπία».

«Εγκαινιάζοντας μια πολι
τική βραχυπρόθεσμων παρο
χών και με δεδομένο το γε
γονός ότι τα όρια της οικονο
μίας είναι εξαιρετικά περιο
ρισμένα, βέβαιον είναι ότι ο 
κ. Παπανδρέου βαδίζει σύν
τομα προς τις εκλογές, αναμ
φίβολα μέσα στο 1988. Και 
βεβαίως εκλογές με τον "κα
κά” Σημίτη στο υπουργείο Ε
θνικής Οικονομίας, δεν μπο
ρεί να γίνουν. Ευρέθη λοιπόν

η νέα πολιτική, ευρέθη και ο 
αποδιοπομπαίος τράγος, που 
καλείται να πληρώσει εις το 
ακέραιο το κόστος όλων των 
προηγούμενων αποφάσεων 
του κ. Παπανδρέου».
Ά λλη  σοβαρή ένδειξη 

των πρόωρων εκλογών ή
ταν η έκτακτη σύσκεψη που 
συγκάλεσε την Παρασκευή 
το βράδυ ο πρωθυπουργός 
και στην οποία πήραν μέ
ρος οικονομικοί υπουργοί 
και άλλα κυβερνητικά στε
λέχη. Θέμα της συνάντη
σης οι κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν προς τις  παρα
γωγικές τάξεις και προς 
την ΕΟΚ για  να επανέλθει 
η οικονομία σε «ήρεμα νε
ρά». Το πρωί είχε προηγη- 
θεί συνάντηση του νέου υ
πουργού Εθνικής Οικονο
μίας κ. Ρουμελιώτη με τον 
πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Θ. Πα- 
παλεξόπουλου κι έτσι το 
«Έθνος» συμπέραινε:

«Η ΑΙΦΝΙΔΙΑ οξύτητα στις 
σχέσεις της κυβέρνησης με 
τους βιομηχάνους, παρά το 
γεγονός τηςχτεσινής συνάν
τησης του προέδρου τους Θ. 
Παπαλεξόπουλου με το νέο 
υπουργό Εθνικής Οικονο
μίας Τάκη Ρουμελιώτη, δη
μιουργεί πολλά ερωτηματικά 
για την εξέλιξη των πολιτι
κών πραγμάτων και το χρόνο 
διεξαγωγής των εθνικών ε
κλογών».
Ούτως εχόντω ν των 

πραγμάτων η «Καθημερι
νή» συμβούλευε την Αξιω
ματική Αντιπολίτευση:

«Στο διάστημα που απομέ
νει μέχρι την προσεχή εκλο
γική αναμέτρηση η Ν.Δ. ο
φείλει επωφελούμενη από 
την καταβαράθρωση της α
ξιοπιστίας της κυβερνήσεως 
να προβάλει ιδίως στο κρίσι
μο εκείνο τμήμα των ψηφο
φόρων που διεκδικεί τη δική

της εναλλακτική λύση».
Η πορεία προς εκλογές 

σημαίνει πρώτα απ’ όλα ότι 
«Κουτσόγιωργας σημαίνει 
δύναμη» αν μη τ ι άλλο. Και 
χαρακτηριστικό εν προκει- 
μένοΛτο πρωτοσέλιδο του 
«Βήματος» κατά το οποίο: 

«ΜΕ ΤΗΝ επικράτηση των 
"Αχαιών” έληξε ο πρώτος 
γύρος των ενδοκυβερνητι- 
κών αναμετρήσεων, που ο
δήγησε στην ανατροπή της 
εισοδηματικής πολιτικής για 
το 1988 και στην παραίτηση 
του υπουργού Εθνικής Οικο
νομίας κ. Κ. Σημίτη.

Ο αντιπρόεδρος της κυ
βερνήσεως κ. Μένιος Κου- 
τσόγιωργας αναδεικνύεται 
πλέον και τυπικά ως ο ισχυ
ρός ανήρ της συμπολίτευ
σης, αφού κατόρθωσε να πα
ραμερίσει τον υπουργό Εθνι
κής Οικονομίας αλλά και την 
πολιτική του.

Σε ενδοκυβερνητικό επί
πεδο, η "επικράτηση των Α
χαιών” στηρίχτηκε στην άτυ
πη σύγκλιση των κ.κ. Μ. Κου- 
τσόγιωργα και Α. Λιβόνη».
Η εκλογολογία απούσια

ζε μόνο από τις  «βασιλικό
τερες» του Ανδρέα («Αυρια
νή» και «Δημοκρατικό Λό
γο») των οποίων οι αναγνώ
στες επληροφορούντο ότι 
«κατάσχεσαν το κτήμα του 
Μάνου» κι ότι:

«ΣΤΟ μεταξύ θεωρείται 
δεδομένο ότι τον Μάνο κάρ
φωσε ο Μητσοτάκης, βάζον
τας τον Σούρλα να καταθέ
σει ερώτηση στη Βουλή με 
κατηγορίες για δήθεν σκάν
δαλα της ΚΥΔΕΓί, με ουσια
στικό όμως στόχο τη διενέρ
γεια ελέγχου, ο οποίος θα α
ποκάλυπτε τις κλεψιές της ε
πιχείρησης των νεοδημοκρα- 
των βουλευτών».
Τέλος, καμιά εφημερίδα 

δεν έκανε λόγο -  διότι ε- 
θεωρείτο αυτονόητο -  για

την «πλύση» που ετοίμαζαν 
τα κανάλια εν είδει ανταπό
κρισης από την πρωθυ- 
πουργική εξόρμηση στην 
Αχαϊα...

Όσο για τον κ. Σημίτη ε
κείνος έκρινε ότι οι διακο
πές (οικογενειακές).ήταν η 
καλύτερη «πορεία» του. Κι 
ανεχώρησε για να τις απο
λαύσει.

Και ΟΙ ΙΙίλΟ Ι:

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Οι νέες τ ι
μές των Ι.Χ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Σού
περ απάτη/Ανοιχτό το θέμα 
των Ι.Χ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Κατάσχεσαν 
του Μάνου το κτήμα 2,5 
δισ.

ΑΥΓΗ: Υπουργοί πιέζουν 
για  εκλογές.

ΒΗΜΑ: Τι αλλάζει τώρα 
μέσα στην κυβέρνηση.

ΒΡΑΔΥΝΗ: Κίνηση Σημί
τη μέσα στο κόμμα / Υπερ- 
κυβέρνηση το Εκτελεστικό.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟ
ΓΟΣ: Κάρφωσε το Μάνο / Ο 
ίδιος ο αρχηγός Κ. Μητσο
τάκης.

ΕΒΔΟΜΗ: 10 δισ. έκαναν 
φτερά.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Συνέπεια 
προς τους εργαζόμενους.

ΕΘΝΟΣ: Πρόβα γ ια  
εκλογές.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Στρα
τηγοί, ο Μάρκος σας έχω
σε στο βρακί του.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σύ
σκεψη τη νύχτα για την 
οικονομία.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ώ ρα της
Νέας Δημοκρατίας.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Διευ
κρ ιν ίσ εις»  στους
βιομηχάνους.

ΓΝ Ω Μ Ε Σ Ο

η άλλη οψη

Αναμνηστικά
Τώρα που μοιάζει να είναι ώρα ιψενικής εμπνεύσεως 
«Βρυκολάκων», με όλα όσα αυτό μπορεί να συνεπά
γεται πολιτικά και πολιτιστικά και καθόλου στενά συν- 
δεδεμένα με τη μία ή με την άλλη παράταξη, η τελευ
ταία πρωτοβουλία των ΕΛΤΑ να απεικονίσουν σε γραμ
ματόσημα τη μνήμη οκτώ κορυφαίων ανθρώπων του 
θεάτρου, είναι μια ανίσχυρη όσο και νοσταλγική απάν
τηση στη γενικότερη φθήνια μας. Μπορεί να μην θε
ραπεύει τίποτα, προσφέρει όμως μια περίεργη, έστω 
και περιορισμένη παραμυθία. Έτσι τουλάχιστον την 
ένιωσα, όταν χθες ξεφυλλίζοντας τις εφημερίδες στά
θηκα σε ένα άρθρο αφιερωμένο στη νέα σειρά γραμ
ματοσήμων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 2 
Δεκεμβρίου. «8 μεγάλοι σε γραμματόσημα», έλεγε ο 
τίτλος και οι οκτώ μεγάλοι ήταν εκεί, θυμίζοντας και
ρούς που η ποιότητα δεν ήταν ούτε αντικείμενο χλεύης 
ούτε σπάνιο πουλί.

Οι «οκτώ», είναι: πρώτη η Ελένη Παπαδάκη, με φόν
το τα μάρμαρα ενός αρχαίου θεάτρου, ντυμένη με το 
ένδυμα της Εκάβης. Στην εποχή της θεωρήθηκε το κο
ρυφαίο ταλέντο του θεάτρου, αλλά δεν πρόφθασε. Τη 
σταμάτησε το μίσος, σε καιρούς μίσους γενικώς. Ακο
λουθούν ο Χριστόφορος Νέζερ («Σφήκες» του Αριστο
φάνη), ο Αιμίλιος Βεάκης («Οιδίπους Τύραννος»), η Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη, στον «Αγαπητικό της βοσκοπούλας», 
η Κατίνα Παξινού στη «Θυσία του Αβραάμ», η Κυβέλη 
στο «Μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας», ο Δημήτρης 
Ροντήρης και ο Κάρολος Κουν.

Ο λόγος, λέει, που τα Ελληνικά Ταχυδρομεία απο
φάσισαν αυτή τη σειρά, είναι ότι συμπληρώθηκαν 160 
χρόνια από τότε που η Ευανθία ΚαΓρη έγραψε και τύ
πωσε και παρουσίασε το πρώτο νεοελληνικό δράμα, 
εμπνευσμένο φυσικά από την επανάσταση και, συγ
κεκριμένα, από την Έξοδο του ΜεσολογγίουτΟ λό
γος, όμως, δεν είναι εκείνο που ενδιαφέρει και πάρα 
πολύ. Λόγοι και «αιτίες» υπάρχουν συχνά. Εκείνοι που 
να τους επισημαίνουν δεν υπάρχουν.

Σε άλλους καιρούς, δεν αποκλείεται το γεγονός τού
το να μην αποτελούσε κατά κανένα τρόπο «είδηση». 
Στο κάτω - κάτω, αν έχει ένας τόπος μερικούς άξιους 
σ’ ένα τομέα, κι αν αυτοί οι άξιοι ανήκουν στους άξιους 
που έχουν ξεκαθαρίσει τις σχέσεις τους με τα εγκό
σμια, τι το φυσικότερο από το να τυπώσουμε και κά
ποια γραμματόσημα αναμνηστικά του έργου και της 
προσφοράς τους; '

Ζούμε, όμως, σε καιρούς τραγικά κενούς και 
α -  πνευματικούς. Θα συμφωνήσουμε, αν θέλετε, ότι 
τότε που εμείς είμαστε παιδάκια ήταν κάπως ηρερβο- 
λική η μετάδοση της «Κοντέσας Βαλέραινας» από το 
ελληνικό ραδιόφωνο κάθε τρεις και λίγο. Θα συμφω
νήσουμε επίσης ότι δεν πρόκειται ούτε για ένα από 
τα μεγαλύτερα έργα του διεθνούς δραματολογίου. Εν
τάσσεται όμως -  και μόνον ως απλό παράδειγμα α- 
ναφέρεται κι επειδή έγινε και γραμματόσημο -  μέ
σα στ’ αυστηρά οριοθετημένα πλαίσια μιας διανοητι
κής ποιότητας που μας λείπει όλο και περισσότερο μέ
ρα με την ημέρα. Ποιότητα δεν είναι μόνον ο Σοφο
κλής ή ο Αισχύλος (με τη λογική αυτή θα έπρεπε όλοι 
οι κατοπινοί να είχαν αυτοκτονήσει). Ποιότητα είναι 
να ανεβαίνει ένα χαριτωμένο μέτριο εργάκι π.χ. όπως 
αυτό που ανεβάζει τώρα η κ. Βουγιουκλάκη, αλλά να 
το μεταφράζει ο Παύλος Μάτεσις που η θεατρική του 
γραφή είναι σπάνιας ποιότητας (και η μη θεατρική, δη
λαδή, γιατί μυθιστορήματα όπως η «Αφροδίτη» του δεν 
γράφονται κάθε μέρα, μόνο που λόγω γραμματοσή
μων για θέατρο είναι ο λόγος σήμερα). Κι αυτό είναι 
ένα παράδειγμα, βέβαια, αλλά όχι καθημερινό παρά
δειγμα, έστω κι αν υπάρχουν και άλλα. Η ποιότητα, 
όμως, και μάλιστα η πνευματική, εκείνη που είναι η πιο 
δύσκολη και που απαιτεί τη μεγαλύτερη επιμονή και 
ενός είδους ψυχικό ασκητισμό απέναντι στην ευκολία 
του πρόχειρου και του ποταπού, δεν είναι πια του και
ρού μας. Γ Γ αυτό και η πρωτοβουλία των ΕΛΤΑ απο
τελεί μια έκπληξη ευχάριστη.

Η στήλη δεν είναι και δεν θέλει να είναι και δεν πα
ριστάνει ότι είναι, «θεατρική», «καλλιτεχνική» και ό,τι 
άλλο σχετικό. Αν επέμεινε τόσο πολύ σ’ αυτό το θέ
μα σήμερα, είναι επειδή μοιάζουμε όλοι μας να μην 
έχουμε κατανοήσει μια πολύ πεζή αλήθεια: ότι κανέ
να «επίπεδο» δεν μπορεί να «ανέβει» ή να γίνει «υψη
λότερο», λειτουργώντας ανεξάρτητα από ένα άλλο. Εί
ναι όλα αλληλένδετα. Τα βιβλία που γίνονται «μπεστ- 
σέλερ» (συχνά της κακιάς ώρας) και τα θεατρικά θεά
ματα που σπάνε τα ταμεία (συχνά μιας άφατης χυδαιό
τητας) και οι εφημερίδες μας που έχουν καταντήσει 
του τοίχου και του τίτλου, και η πολιτική μας ζωή που 
είναι πεζοδρομιακή, με ό,τι αυτό σημαίνει, δεν είναι 
φαινόμενα ανεξάρτητα ή αυτόνομα. Πάνε όλα μαζί: 
«πακέτο», που λέει και το ΠΑΣΟΚ, αδιαμφισβήτητος 
πρωταγωνιστής -  με πανάξιους συμπρωταγωνιστές 
σε όλες τις παρατάξεις -  αυτού που λέγεται εκχυδαϊ- 
σμός της δημόσιας ζωής.

Κατά τούτο, και τα γραμματόσημα είναι μελαγχο- 
λικά και θλιβερά. Ακόμα και στις τόσο ποιοτικές ανα
φορές τους. Γιατί, το ξέρετε, μιλάμε για σειρές 
«αναυνηστικές»...



ΙΜΑ ΔΟΥΜ Ε

Τ η θετική πλευρά του α
νοίγματος Παπούλια -  
χωρίς αντάλλαγμα προς 

την Αλβανία -  αναπτύσσει ο συ
νάδελφος Κ. Αγγελόπουλος 
στην «Ελευθεροτυπία».
-  Ένας είναι ο δρόμος για να α- 

_ νακουφισθούν οι Έλληνες: Η συ
νεργασία με τα Τίρανα...

Μακάρι να έχει δίκιο... Σημειώ
νω ωστόσο μια φράση του:
-  «Έπρεπε να είναι κανείς εκεί 
και να κουβεντιάσει με αυτούς 
τους μειονοτικούς για να κατα
λάβει σε τι είδους τιμωρίες τους 
καταδίκαζε τόσα χρόνια η αδιάλ
λακτη πολιτική των Ελλήνων ε- 
παγγελματιών της εθνικοφροσύ- 
νης και τα αερολογήματά 
τους...».

Επειδή τα ίδια μας έλεγαν και

για το Κυπριακό που θα το έλυ
ναν με «συμπαράταξη» και «διε
θνή διαφώτιση» και όχι με... συμ
παράσταση που ακολουθούσαν 
οι «επαγγελματίες της εθνικο- 
φρυσύνης» -  θα περιμένουμε 
να δούμε αν θα σταματήσουν «οι 
τιμωρίες» των αδελφών μας εκεί 
πάνω στην Αλβανία με τη σοσια
λιστική πρωτοβουλία Παπού
λια...

Δίδει... διάσκεψη

Οκ. Γιώργος Βασιλείου είναι ανεξάρτητος (δηλαδή ανεξάρτη
τος όσο ο ημέτερος Νάσης του ΚΚΕ, αφού τον υποστηρίζει 
το ΑΚΕΛ) υποψήφιος πρόεδρος της Κύπρου απεφάσισε να μι
λήσει -  και πολύ ορθώς -  και στον ελλαδικό Τύπο.

Μας καλεί λοιπόν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στην αί
θουσα =ένων Ανταποκριτών όπου «θα δώσει... διάσκεψη Τύπου»...

... Πριν στείλει την ανακοίνωση δεν έκανε μια... διάσκεψη μεταξύ 
των συνεργατών του. Κάποιος θα γνωρίζει ελληνικά...

ΠΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΝΙΤ2ΑΒ
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ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 1987 "ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ Ο
ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Δ αρδανέλλια 1915
ρόκληση για ι- 

_ _ στορική ανα- 
* ' 1 1  ψηλάφηση» 
χαρακτηρίζεται από τον 
ίδιο το συγγραφέα το βι
βλίο «Δαρδανέλλια 1915» 
του Στέφανου Στεφάνου 
συνεργάτου του Ελευθε
ρίου Βενιζέλου που κυ
κλοφόρησε η «Λέσχη Φι
λελευθέρων».

Το βιβλίο αναφέρεται 
στην περιπέτεια των 
«Συμμάχων» το Φε
βρουάριο του 1915 στα 
Στενά. Ο Σ. Στεφάνου υ
ποστηρίζει ότι αν διετίθε- 
το «μικρή δύναμη ξηράς» 
το τολμηρό σχέδιο του 
Τσώρτσιλ θα πετύχαινε,

θα τέλειωνε πιο νωρίς ο 
Πόλεμος και θα είχε δια
μορφωθεί διαφορετικά η 
πορεία της ιστορίας. Ο 
Βενιζέλος υπεστήριξε το 
εγχείρημα Τσώρτσιλ, διέ
θεσε ένα σώμα στρατού, 
αλλά η προσφορά του 
ματαιώθηκε από τον Με- 
ταξά...

... Μεταξύ μας: Αν ανα- 
λογισθεί κανείς τι έγινε 
στην εκστρατεία των 
Δαρδανελλίων μάλλον 
δικαιώνονται εκείνοι που 
αρνήθηκαν τη συμμετο
χή του ελληνικού σώμα
τος. Δύναμη 85.000 συμ
μαχικού στρατού συνε- 
τρίβη!...

Μ*

Ρόδινα
Περιμένουν τον 
ηγέτη. Οι οπαδοί 
όρθιοι στο 
πεζοδρόμιο. Το 
τριαντάφυλλο 
γερμένο στην παλάμη 
ενός οπαδού. Οι 
φωνές ψηλώνουν: 
«Εμπρός Αντρέα για 
μια Ελλάδα νέα». Ο 
ηγέτης σιμώνει μέσα 
στην αστραφτερή του 
μερσεντές. Την ώρα 
που βγαίνει, η παλάμη 
του οπαδού 
αποκεφαλίζει το 
τριαντάφυλλο και το 
κάνει μια χούφτα 
ροδοπέταλα. Τα 
στέλνει στον ηγέτη. Η 
μισή χούφτα τον 
πετυχαίνει. Το κεφάλι 
του ηγέτη γεμίζει 
ροδοπέταλα. Ένα 
πέταλο, όμως, δεν 
βρίσκει χώρο πάνω 
στην κεφαλή με το 
περίεργο περιεχόμενο 
και γλιστράει. Δεν 
πέφτει στο χώμα. 
Προλαβαίνει και 
αγκιστρώνεται στο 
φρύδι του ηγέτη που 
βλέπει τώρα κάτω 
από τη βελούδινη 
μαρκίζα του. 
Φορτωμένο 
ροδοπέταλα παίρνουν 
τον ηγέτη οι κάμερες. 
Και τα μικρόφωνα τη 
φωνή του. Λέει, λέει, 
λέει. Πώς βλέπει την 
κατάσταση, πώς θα 
είναι τα οικονομικά 
μας, πόσο μπροστά θα 
πάει αυτός ο τόπος 
τώρα πια. Ο ηγέτης 
τα βλέπει όλα ρόδινα. 
Σίγουρα φταίνε τα 
ροδοπέταλα...

βαρΡ«ήρ«<

Ίδια φιλοσοφία!
«Μπορεί να αλλάξαμε τα εξαγγελθέντα από τον κ. Σημίτη, αλλά η βα
σική φιλοσοφία της γενικότερης οικονομικής πολιτικής για το 1988 
παραμένει η ίδια!». Αυτή ήταν η χαρμόσυνη διαβεβαίωση του πρω
θυπουργού, την ώρα που ανάγγελλε, στη Βουλή, την τροποποίηση 
της Α ΤΑ που οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Εθνικής Οικό- 
νομίας.

Η φιλοσοφία παραμένει η ί
δια... Ποια φιλοσοφία; Προφα
νώς η φιλοσοφία της ασυναρτη
σίας, που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ 
εδώ και έξι σχεδόν χρόνια! Κρα
τήστε την αναπνοή σας και προ- 
σέξτες:

Ο κ. Τσοβόλας μειώνει τη φο
ρολογική κλίμακα, όχι γι’ αυτά 
που θα πληρώσουμε στις αρχές 
του ’88, αλλά για όσα θα κληθού
με να δώσουμε στις αρχές του ε
κλογικού έτους 1989.

Ενώ μειώνει την κλίμακα, κα
ταργεί τις υπάρχουσες απαλλα
γές και ζητάει από τους φορολο- 
γουμένους αποδείξεις για όλα 
σχεδόν τα έξοδά τους, προκειμέ- 
νου να αφαιρεθούν από το φορο- 
λογητέον ποσόν. Ομως, δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα έξο
δα, αλλά το... 40% και μέχρι πο
σού 500.000 δρχ. το πολύ.

Παράλληλα, αναγγέλλονται 
μειώσεις του ΦΠΑ για 58 είδη, 
αλλά ο υπουργός δηλώνει ότι

δεν θα μειωθούν οι λιανικές τι
μές τους: Απλώς δεν θα αυξη
θούν.

Στους δημοσίους υπαλλήλους 
χορηγείται ως ΑΤΑ ένα 4% για 
το πρώτο τετράμηνο του 1988, 
πληρωτέο στις αρχές του έτους 
αντί να πληρωθεί στο τέλος του 
τετραμήνου, όπως είχε εξαγγεί
λει ο κ. Σημίτης. Αυτό σημαίνει 
ότι οι δικαιούχοι θα πάρουν το 
κολοσσιαίο ποσόν των 6.131 
δρχ., αντί των2.700 -  3.318 που 
τους υποσχόταν ο παραιτηθείς 
υπουργός.

Τι βγάζετε απ’ όλα αυτά; Α
σφαλώς ότι πρόκειται για κοροϊ
δία! Απ’ το ένα μέρος μας αναγ
γέλλουν αυξήσεις μισθών και 
φορολογικές μειώσεις, κι από το 
άλλο μας τα παίρνουν με τους 
περιορισμούς και τις καθημερι
νές ανατιμήσεις. Γία να αντιλη- 
φθεί ο αναγνώστης σε τι συνί- 
σταται η αληθινή φιλοσοφία του 
ΠΑΣΟΚ στον οικονομικό τομέα,

θα υπενθυμίσω μερικά πράγμα
τα:

1. Από το 1981 μέχρι σήμερα, 
οι τιμές όλων των βασικών ειδών 
έχουν σχεδόν τριπλασιασθεί! 
Ενώ δηλαδή μιλάμε για αυξήσεις 
5-6000 δραχμών ανά τετράμηνο, 
το ψωμί, από 26 το κιλό (τιμή του 
’81), έχει πάει 90. Το κοτόπουλο, 
από 100 έχει πάει 350. Το λάδι, 
από 143, 380. Το σκληρό τυρί, 
από 183, 900. Η ζάχαρη, από 30, 
115. Οι πατάτες, από 17,42. Το ε
βαπορέ, από 33, 95. Η βενζίνη, 
από 35, 77.

2. Οι δήθεν μειώσεις του ΦΠΑ 
από 18% σε 6% αφορούν 58 εί
δη. Ξέρετε ποια είναι τα είδη αυ
τά; Θα σας διαβάσω μερικά:

Σαρωθρόχορτο και σκούπες 
από σαρωθρόχορτο. Ακάρεα (έν
τομα που χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες αντί εντομοκτό- 
νων). Ορτύκια και κρέας ορτυ- 
κιών. Θερμοκήπια με συσκευές 
από ξύλο, σίδηρο, χάλυβα ή α
λουμίνιο. Χαλκοκράματα. Έργα 
χαρακτικής, λιθογραφίας, αγαλ- 
ματοποιίας και γλυπτικής. Συ
σκευές που διευκολύνουν την α
κοή των κουφών. Σαμπουάν κε
φαλής και σώματος. Αποσμητικά 
χώρου. Και τα λοιπά και τα λοι
πά...

3. Ο κ. Τσοβόλας ζητάει από 
τους φορολογουμένους αποδεί

ξεις για ένα σωρό αγορές και υ
πηρεσίες. Αλλά είναι γνωστό ότι, 
όταν ζητήσεις από κάποιον από
δειξη, παύει να σου προσφέρει 
τα είδη του ή τις υπηρεσίες του. 
Επομένως, είναι ζήτημα αν θα 
μπορέσει ο φορολογούμενος να 
βάλει στη φορολογική του δήλω
ση περισσότερο από 1/5 των α
ποδείξεων. Κι απ’ αυτό, θα πρέ
πει να φαιρέσει το 60%.

Και κάτι άλλο: Οι εφορίες απο- 
δείχτηκε ότι δεν μπορούσαν, μέ
χρι και φέτος, να ετοιμάσουν εγ
καίρως τα φορολογικά σημειώ
ματα ως τα μέσα του καλοκαι
ριού, μολονότι δεν περιείχαν 
πολλές αποδείξεις προς αφαίρε
ση. Με ποια λογική περιμένει ο 
κ. Τσοβόλας να προφτάσουν να 
«τσεκάρουν» τα εκατομμύρια 
των αποδείξεων που θα περιλαμ
βάνουν οι μελλοντικοί φάκελοι 
των φορολογουμένων; Εδώ μου 
δημιουργείται μια πονηρή σκέ
ψη: Το νέο σύστημα θα ισχύσει, 
όπως είπαμε, από το 1989, έτος 
εκλογών. Φαίνεται λοιπόν ότι το 
ΠΑΣΟΚ θέλει, ακριβώς, να αργή
σουν οι εφορίες να στείλουν τα 
σημειώματα το έτος εκείνο, ώ
στε να έχουν γίνει οι εκλογές ό
ταν τα παραλάβει ο κοσμάκης! 
Αυτό είναι φιλοσοφία μια φορά...

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ

Συσπειρώσεις

Α ρχισαν να συνειδητο
ποιούν την πικρή αλήθεια 
οι «μικροί» της πολιτικής 

μας ζωής:
-  Δεν έχει απλή αναλογική! Και 
αν ακόμη μαγειρέψει καμιά το ε
κλογομαγειρείο του ΠΑΣΟΚ, θα 
έχει το «εμπόδιο» της Β' Κατανο
μής. Που όσο μικρό και αν είναι 
δεν μπορούν να το περάσουν... 
εμποδιστές της κλάσεως Μπάμ- 
πη Πρωτοπαππά και Νικήτα Βε
νιζέλου. Διο και αυτοί οι δύο συ
ναντήθηκαν χθες στη Λάρισα 
στα πλαίσια της συνεδριάσεως 
της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΟΔΗΣΟ.

Η πιο αξιόλογη διαπίστωσή 
τους:
-  Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί 
ένας Προοδευτικός Δημοκρατι
κός Πόλος...

Για την αντιμετώπιση του Δι- 
κομματισμού!...

Βασούλας
κριτική

Πάλι η Βάσω, πάντα 
η Βασούλα. Πρώτη 
και θαρραλέα στην 

ενδοκομματική κριτική. 
Γνωστά είναι όλα εκείνα 
που είπε για «συντροφικά 
μαχαιρώματα» και «για τις 
δημοκρατικές διαδικασίες 
που επικαλούμεθα αλλά 
δεν-τις εφαρμόζουμε όλοι 
μας, από την κορυφή ως τη 
βάση». Αλλά θα επισημάνω 
κάτι που είπε για την «απο 
δω πλευρά».
-  «Βάλαμε τη Δεξιά στο 
χρονοντούλαπο της ιστο
ρίας και ησυχάσαμε!...

Δεν είδαμε ότι η Ν.Δ. εκ
συγχρονίζεται -  και αυτό 
είναι θετικό... Θα πρέπει 
λοιπόν να κάνουμε αντιπα
ράθεση με τη Νέα Δημο
κρατία του σήμερα και όχι 
με τη Ν.Δ. του χθες...».

Έγκυροι σοσιαλιστικοί 
δημοσιογράφοι ερμήνευ
σαν την παρατήρηση ως ε
ξής:
-  Ας αφήσει ο κ. Παπαν- 
δρέου και γενικά η κυβέρ
νηση την επίκληση του 
1965 . . .

...Ε, έχει δίκιο. Γιατί αυ
τές οι αναδρομές στο πα
ρελθόν άρχισαν να πλήτ
τουν και τη δική τους πλευ
ρά τώρα που οι ερυθροί ιν
στρούχτορες των καφενέ- 
δων δεν είναι όλοι «ημέτε- 
ροι»...



ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΛΗΘΕΙΑ

Κύριε πρωθυπουργέ,
Αυτή εδώ η στήλη σήμερα έχει 
την τιμητική της. Ειλικ'ρινά δεν 
θα ήθελε να δικαιωθεί, γιατί επι
σημαίνει πράγματα που δεν πρέ
πει να γίνονται σε βάρος των ερ
γαζομένων. Θα προτιμούσε να 
διακριθεί για τη συμβολή της στη 
δικαίωση των ελπίδων και αγώ
νων των εργαζομένων και όχι για 
τις δυσάρεστες προβλέψεις που 
κάνει κάθε βδομάδα.

Στις 14-9-87, αποκρυπτογρα- 
φώντας την ομιλία σας στη διε
θνή έκθεση Θεσσαλονίκης, παρά 
την ευφορία των ημερών εκεί
νων προεξόφλησε την ευημερία 
της κομματικής νομενκλατούρας 
και τη διαιώνιση της λιτότητας 
των εργαζομένων.

Στις 16-11-87, σας κάλεσε να 
μην προεδρεύσετε απλώς στα 
ρετιρέ των εξουσιαστικών οργά
νων (ΚΥΣΥΜ , ΑΣΟΓΙ κ.λπ.) αλλά, 
αφού δείτε κατάματα την ωμή 
πραγματικότητα και το λαό που 
δοκιμάζεται σκληρά στα ισόγεια, 
να αποφασίσετε εισοδηματική 
πολιτική ανύψωσης του βιοτικού 
μας επιπέδου.

Δυστυχώς είχαμε μία από τα ί
δια. Οι αιφνιδιαστικές και ρηξικέ
λευθες επεμβάσεις που επιχει
ρείτε σήμερα για να διορθώσετε 
δήθεν κακώς εξαγγελθέντα όχι 
μόνο δεν προσθέτουν απολύτως 
τίποτα αλλά απεναντίας αποκα
λύπτουν ένα σατανικό παρασκή
νιο, στο οποίο μαγειρεύονται θέ
ματα, σερβίρονται για να λυθούν 
και στη συνέχεια επιβάλλονται οι 
αποφάσεις που είναι σε βάρος 
των πολλών και υπέρ των ολίγων.

5 IBFTOWI ---- ζ
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Το σκηνικό που στήθηκε για να 
εξαγγελθεί, να αυτοαναιρεθεί 
και να εφαρμοσθεί η νέα εισοδη
ματική πολιτική της λιτότητας, 
δεν αμφισβητεί απλώς το κύρος 
και την αξιοπρέπεια των θεσμών 
και των προσώπων αλλά προκα- 
λεί το δημόσιο αίσθημα και επι
σύρει την αγανάκτηση των εργα
ζόμενων που εμπαίζονται προ
κλητικά.

Αναμφισβήτητα περνάμε σή
μερα μια πολύπλευρη και βαθιά 
κρίση για την οποία υπάρχουν τα 
αίτια και οι υπαίτιοι. Όλοι οι συν
τελεστές αυτής -  πρόσωπα και 
πράγματα -  είναι αναμεταξύ 
μας. Κανένας σήμερα δεν μπορεί 
να κοροϊδέψει, όσο ελπίζει και 
θα ήθελε, τον άλλον. Το πιο ηθι
κό, τίμιο, δίκαιο αλλά και απολύ
τως αναγκαίο, δηλαδή το ζητού
μενο σήμερα είναι η αλήθεια -  
η ειλικρίνεια. Αυτό πρέπει να λε
χθεί από εκείνους που θέλουν να 
διαφεντέψουν αυτόν το λαό. Αυ
τό έχει ανάγκη ο τόπος μας!

Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται 
να παγιδευτούν με φραστικά πυ
ροτεχνήματα και περίτεχνους 
θεατρινισμούς.

Αρνούνται τους αυτοκηρυσσό- 
μενους προστάτες και αγωνίζον
ται ασυμβίβαστα να βλετιώσουν 
το επίπεδο ζωή τους.

Οι καθημερινές απεργιακές κι
νητοποιήσεις το επιβεβαιώνουν 
καλύτερα παντός άλλου!

Οι ισοτιμίες της δραχμής
Πριν ΠρινΜεπψολή
μήνα χρόνο % στο

26-11-87 29-10-87 27-11-86 χρόνο
131,19 135,42 138,48 •5,26%
78,72 77,99 69,65 13,02%
23,22 23,116 21,271 9,16%
235,5 233,1 197,286 19,37%

95,836 94,308 83,5 14,77%
3,767 3,734 3,35 12,45%

69,976 69,294 61,652 13,50%
10,688 ., 10,713 10,05 6,35%
20,431 ■20,225 18,44 10,80%
209,2 207,46 189,5 10,40%

11,188 11,087 9,894 13,08%
21,765 21,811 20,078 8,40%
20,425 20,6 18,37 11,19%

100,265 102,73 99,97 0,30%
91,085 90,095 90,06 1,14%
97,44 97,82 85,212 14,35%

286,84 290 267,11 7,39%
162,6 161,3 144,81 12,29%
1,168 1,168 1,034 12,96%
0,964 0,974 0,939 2,66%

Δολάριο Η.Π.Α.
Μάρκο Δ. Γερμανίας 
Φράγκο Γαλλίας 
Λίρα Αγγλίας 
Φράγκο Ελβετίας 
Φράγκο Βελγίου 
Φιορίνι Ολλανδίας 
Λιρέτα Ιταλίας (Χ10Ο)
Κορόνα Δανίας 
Λίρα Ιρλανδίας 
Σελίνι Αυστρίας 
Κορόνα Σουηδίας 
Κορόνα Νορβηγίας 
Δολάριο Καναδά 
Δολάριο Αυστραλίας 
Γιέν Ιαπωνίας (Χ100)
Λίρα Κύπρου 
Ευρ. Λογιοτ. Μονάδα 
Πεσέτα Ισπανίας 
Εσκαύδο Πορτογαλ.
Τιμές ΠΧΙΝΘ του δελτίου επισήμων τιμών εξωτερικών συναλλαγμάτων 
έναντι δραχμής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Οι αξίες στο εξωτερικό
Το δολάριο 
στις ξένες αγορές
Φρανκφούρτη 
(μάρκο Γερμ.)
Παρίσι (φρ. Γαλλ.) 
Μιλάνο (λιρετ.)
Τόκιο (γιέν)
Ζυρίχη (ΦΡ- Ελβ.) 
Λονδίνο (οτερλ. σε $)

0  χρυσός (δολ. η 
ουγγιό) Ζυρίχη 
Λονδίνο

Ο άργυρος (δολ η 
ουγγιά) Λονδίνο

Επιτόκια 
Ευρωδολαρίων 
Επιτόκιο 3 μηνών

Πριν ΠρινΜετυβολή 
μήνα χρόνο % στο 

26-11-87 29-10-87 27-11-86 χρόνο

1,666
5,65
1227
134,7
1,366
1,793

1,725 1,989-16,24%
5,82 6,515-13,28%
1266 1378,25-10,97%  

137,5 162,8-17,26%
1,659-17,66%  
1,429 25,47%

1,428
1,722

477.5 473 383,5 24,51%
477.5 470 383,5 24,51%

6,96 7,05 5,28 31,82%

7,5/8 7,11/16 6,1/8

__Κορυφώνειαι
η οικονομική κρίση

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ 
ΗΡΕΜΟ ΚΛΙΜΑ

Η απότομη και κατακόρυφη επι
δείνωση του επιχειρηματικού 
κλίματος η οποία αντικατοπτρί
ζεται στην κατάρρευση του Χρη
ματιστηρίου και στις άμεσες και 
έντονες αντιδράσεις του συνό
λου του επιχειρηματικού κό
σμου, προβληματίζει σοβαρά την 
κυβέρνηση που άρχισε αμέσως 
επαφές με εκπροσώπους του ε
πιχειρηματικού κόσμου σε μια 
προσπάθεια να «διασκεδάσει» 
πς σοβαρές ανησυχίες για ανα- 
•ροπή της μέχρι σήμερα πολιτι
κής-

Ήδη κυκλοφορούν έντονες 
ήμες ότι η εφ άπαξ εισφορά θα 

ι αταργηθεί ή, στην χειρότερη 
ερίπτωση, θα «παγώσει», ενώ ο 

' έος υπουργός Εθνικής Οικονο- 
( ιας κ. Παν. Ρουμελιώτης συναν- 
ηθηκε το πρωί του Σαββάτου με 
ον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελ- 

/ ηνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κ. θ . 
Ραπαλεξόπουλο. Παράλληλα το 
; τββατο το βράδυ πραγματοποι- 
τ -ίηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον 
* πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Πα- 
γ ανδρέου στην οποία έλαβαν μέ- 
( ος οικονομικοί υπουργοί και κυ- 
[ ερνητικά στελέχη. Στη σύσκεψη 
ξετάσθηκαν οι τρόποι για την 

τελτίωση του επιχειρηματικού 
-λίματος, συζητήθηκε το πρό
βλημα που δημιουργήθηκε με 
ην επιβολή της εφ άπαξ εισφο

ράς στα καθαρά κέρδη των επι
χειρήσεων (του 1986) καθώς επί
σης και οι αντιδράσεις της πλευ
ράς των εργαζομένων. Στη σύ
σκεψη του Σαββάτου πήραν μέ
ρος οι υπουργοί Εθνικής Οικονο
μίας κ. Π. Ρουμελιώτης, Οικονο
μικών κ. Δ. Τσοβόλας, ο υφυ
πουργός Οικονομικών κ. Θ. Κα- 
ρατζός και οι οικονομικός σύμ
βουλος του πρωθυπουργού κ. Γ. 
Κατηφόρης.

Έ γ ιν ε  επίσης γνωστό ότι εδό- 
θησαν εντολές προς του Έ λ λη 
νες αρμοδίους στις Βρυξέλλες 
και σε άλλους οργανισμούς να ε
νημερώσουν ταχύτατα τους αρ
μόδιους παράγοντες της ΕΟΚ 
και των άλλων οργανισμών ότι 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρό
βλημα αλλαγής πολιτικής.

Ο κ. Ρουμελιώτης ανακοίνωσε 
εξάλλου ότι θα συνεχίσει τις ε
παφές του με εκπροσώπους των 
παραγωγικών οργανώσεων στην 
προσπάθεια να διατηρήσει και να 
βελτιώσει το ήρεμο κλίμα που εί
ναι βασική προϋπόθεση για την 
οικονομία.

ΟΣΕΒ
Από τον ΣΕΒ , μετά τη συνάν

τηση του κ. Παπαλεξόπουλου -  
ο οποίος αναχώρησε το Σάββα-

λαϊκές αγορές

Για σας που ψωνίζετε σε 
>, λαϊκή αγορά την Τρίτη θα λει

τουργήσουν λαϊκές αγορές 
otic παρακάτω συνοικίες:
•  Κυψέλη (Σίκινου 1/9 -  

; 31/12, Λήμνου 1/1 -  30/4, Λ έ
σβου 1/5 -  31/8).
•  Γαλάτσι (4μηνος Καραϊσκά- 
κη -  Ε. Βενιζελου)
•  Ν. Φιλαδέλφεια (Ραιδε-
στού)
•  Τερψιθέα (Ελευθέρου Αν-

Άνω Γλυφάδα (Παλμύρας)
•  Πολ. Ν. Φιλαδέλφειας -  
Μάδυτος (Αγ. Γεωργίου -  
Σοφούλη)
•  Χαλάνδρι (Μεσολογγίου)
•  Ν. Φιλοθέη (Θεολ. Ιωαννί-
δ. Π,Ν . Κηφισιά (4μηνος Κηφισ- 
σού προς Βορρά -  Κηφισ- 
σού προς Νότο).
» Αν.ατ. Μαρούσι (θμηνος

Η κατάρρευση του Χρηματιστηρίου αυτές τις μέρες αντικατροπτίζει την επιδείνωση του επιχειρηματι
κού κλίματος

το για Βρυξέλλες -  εκδόθηκε η 
ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. θ . Παπα- 
λεξόπουλος συναντήθηκε σήμερα 
(χθες) με το νέο υπουργό Εθνικής Οι
κονομίας κ. Παν. Ρουμελιώτη για να ε
ξετάσουν τα προβλήματα που δη- 
μιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες 
και για να μεθοδεύσουν το διάλογο με 
την πορεία της Οικονομίας στο άμεσο 
μέλλον.

»0 κ. Παπαλεξόπουλος τόνισε την 
απόλυτη ανάγκη να επανέλθει η οικο
νομική πολιτική στην τροχιά που είχε 
ως τώρα με θετικές επιπτώσεις στο ε
πιχειρηματικό κλίμα και βελτίωση των 
κρίσιμων δεικτών της ελληνικής οικο
νομίας.

»Οι κατακτήσεις αυτές δεν πρέπει 
να εξανεμισθούν. ΓΓ αυτό θα πρέπει 
να προχωρήσουμε χωρίς καμία χρονο
τριβή, σε μέτρα που θα παρακάμψουν 
τα σημερινά προβλήματα και θα δη
μιουργήσουν σταθερές προοπτικές 
για ανάκαμψη.

»Εκείνο που χρειάζεται τώρα η ελ
ληνική οικονομία είναι ανόρθωση του 
επιχειρηματικού κλίματος με αποφα
σιστική ενθάρρυνση της παραγωγής 
των εξαγωγών και των επενδύσεων».
•  Οικονομικοί παράγοντες σχο- 
λιάζοντες τις εξελίξεις της περα

σμένης εβδομάδας τονίζουν ότι 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιμε
τωπίζοντας την αποτυχία του 
σταθεροποιητικού προγράμμα
τος -  που δεν κατόρθωσε μετά 
από δύο χρόνια λιτότητας να πε
ριορίσει τον πληθωρισμό ο ο
ποίος βρίσκεται στα ίδια επίπεδα 
με τον Οκτώβριο του 1985 -  ει
σάγει τώρα στην οικονομία τον 
«λαϊκισμό» στα πλαίσια της προ
ετοιμασίας προώρων εκλογών, 
πράγμα που επισήμανε ήδη ο 
πρόεδρος του ΣΕΒ , κ. Παπαλεξό
πουλος και οι περισσότεροι πο
λιτικοί. Είναι χαρακτηριστική επί
σης η δήλωση του κ. Γερ. Αρσέ- 
νη σύμφωνα με την οποία «Ο 
πρωθυπουργός ενταφίασε πανη
γυρικά το σταθεροποιητικό πρό
γραμμα και με τη συνεχιζόμενη 
πτώση της βιομηχανικής παρα
γωγής, την επιδείνωση του εμπο
ρικού ισοζυγίου και την προβλε- 
πομένη έκρηξη τιμών η κυβέρνη
ση δεν θα μπορέσει να πάει σε ε
κλογές το 1989 με βάση μια πο
λιτική παροχών. Και για να συγ- 
καλύψει έγκαιρα την αποτυχία ο

κ. Παπανδρέου δοκιμάζει τώρα 
τα νερά για πρόωρες εκλογές».

Η εισαγωγή πάντως του «λαϊ
κισμού» στην Οικονομία δημιουρ
γεί τεράστιους κινδύνους, επιση
μαίνουν οι παράγοντες που προ
βλέπουν ότι θα αρχίσει σιγά -  
σιγά το «ξήλωμα» του σταθερο
ποιητικού προγράμματος, κινδύ
νους όχι μόνον για την Οικονο
μία αλλά και για την ίδια την πο
λιτική ομαλότητα.

Οι τελευταίες εξελίξεις όμως 
έχουν προβληματίσει και την Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα και σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληροφο
ρίες στέλεχος της ΕΟΚ εξέφρα- 
σε την ανησυχία της Επιτροπής 
για την συνέχιση του σταθερο
ποιητικού προγράμματος μετά 
την παραίτηση του κ. Σημίτη.

Εξάλλου σε δημοσιογραφική 
ερώτηση ο πρόεδρος της Κομι
σιόν κ. Ζακ Ντελόρ απάντησε, 
σχολιάζοντας την παραίτηση του 
κ. Κ. Σημίτη: «Ο κ. Σημίτης είναι 
ένας πολιτικός ο οποίος γνωρίζει 
πολύ καλά τι ακριβώς θέλει και 
τι επιδιώκει».

Οι κλαδικές συμφωνίες 
«σκόπελος» για Ακριτίδπ

Το «σκόπελο» των κλαδικών συμ
φωνιών έχει να αντιμετωπίσει ά
μεσα ο επανελθών υπουργός Εμ
πορίου κ. Ν. Ακριτίδης, ο οποίος 
έχει μακρόχρονη θητεία (και πεί
ρα) στο υπουργείο αυτό, όπου 
τοποθετήθηκε τέσσερις φορές, 
από το 1981.

Γούναρη - Αναπαύσεως).
•  Αγ. Παρασκευή ■ Κοντό- 
πεύκο (Δερβενακίου).
•  Παγκράτι (Δαμάρεως ■ Τ. 
Λαέρτου ·- Αστυοάμαντος).
•  Σούλι (Κουμουνοούρου).
•  Κ. Ηλιούπολις (Λυσάν
δρου).
•  Καισαριανή (4μπνος Αίμου 
- Περσεφόνης και Δεκελέων).
•  Ανάκασα (Λαυρίου).
•  Άλιμος (Λυσικράτους).

' ·  Κεραμεικόο (Κεραμεικού).
•  Ανω Ψαλλίοα (Κολοκο- 
τρώνη).
•  Αμπελόκηποι (Λ. Κατσώ- 
νη).
•  Κορέας (Απομάχων).
•  Χρυσουπολη (Μιλήτοι
•  Πηγάδα(Κανθάρου - (

ίίλήτου).
ηγάδα (Κανθάρου - Θεο- 

τόκη).
•  Μοσχάτο (Σολωμου προς 
Κηφισό — Ρήγα Φεραίου — 
Αργοστολιού 4μηνος).
•  Τζιτζιφιές (θμηνος Λυσι- 
κράτους ■ Κέκροπος).
•  Α. Ελεούσα Καλλιθέας
•  "καστεϊλα (Καρατζά).
•  Ταύρος (Ελ. Βενιζελου - 
Σμύρνης).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -  ΠΑΡΑΠΟ
ΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑ Ϊ ΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 36.42.506 · 8.

Πρόκειται για τις συμφωνίες 
με τις οποίες θα διαμορφωθούν 
οι αυξήσεις στις τιμές χιλιάδων 
προϊόντων και υπηρεσιών κατά 
το 1988.

Η διαδικασία διαμορφώσεως 
των τιμών με τον τρόπο αυτό, ε
φαρμόσθηκε από τον πρώην γε
νικό γραμματέα του υπουργείου 
κ. Μ. Σάλλα και είχε ως ένα ση
μείο επιτυχία, αφού δεν εμφανί
στηκαν «εκρήξεις» αυξήσεων 
στην αγορά, εκτός από ορισμέ
νες απρόβλεπτες περιπτώσεις, 
όπως ελλείψεις αγαθών, διακυ
μάνσεις των ισοτιμιών κ.ά.

Ήταν μία διαδικασία αποδε
κτή, ως ένα σημείο, από τις πα
ραγωγικές τάξεις, παρ’ όλο που 
τον τελευταίο καιρό σημειώθη
καν παρασπονδίες από πλευράς 
υπουργείου, όπως για παράδειγ
μα στη μείωση των τιμών ρούχων 
και παπουτσιών κατά 10% που ε
πιβλήθηκε εν αγνοία του εμπορι
κού κόσμου της χώρας.

Ο κ. Ακριτίδης λοιπόν θα έχει 
να αντιμετωπίσει τα εξής προ
βλήματα:
•  Οι επί μέρους κλάδοι θα προ
βάλουν μεγαλύτερες απαιτή
σεις, για τη διαμόρφωση των τι
μών των προϊόντων τους, μετά 
την αλλαγή της εισοδηματικής 
πολιτικής και τις φορολογικές ε
πιβαρύνσεις. Οι μεγαλύτερες αυ

ξήσεις που θα ζητήσουν οι εργα
ζόμενοι και η έκτακτη εισφορά 
στα κέρδη, θα «πέσουν» στην τε
λική τιμή αγαθών και υπηρεσιών.
•  Επιφυλακτικοί είναι οι εκπρό
σωποι των παραγωγικών τάξε
ων, μετά τη δήλωση του κ. Ακρι- 
τίδη ότι οι έλεγχοι στην αγορά 
θα είναι ελαστικοί, όταν οι τιμές 
διαμορφώνονται ομαλά και κάτω 
από συνθήκες ανταγωνισμού. Οι 
υπάρχει δηλαδή η απειλή της 
διατίμησης, ακόμη και σε περι
πτώσεις που οι παραγωγοί και 
διακινητές προϊόντων δεν θα ευ- 
θύνονται για τη μεταβολή του κό
στους.
•  Τα πρόσφατα οικονομικά μέ
τρα δημιούργησαν νέο χάσμα α
νάμεσα στην κυβέρνηση και τις 
παραγωγικές τάξεις. Το κλίμα 
αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα ε
πηρεάσει τις διαπραγματεύσεις 
για τη διαμόρφωση των τιμών.

Γεγονός είναι πάντως ότι ο κ. 
Ακριτίδης θα πρέπει ως το τέλος 
του χρόνου να καταλήξει σε συμ
φωνίες με τους περισσότερους 
κλάδους, ώστε, οι νέες τιμές να 
ισχύσουν από το 1988. Σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις η αύξηση 
στις τιμές δεν θα είναι κάτω από 
10%, ενώ ο προηγούμενος υ
πουργός Εμπορίου είχε βάλει 
σαν στόχο το 5-8%.
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Ποιο εκλογικό ΊΗκηοΰμι. 8ο φορέσει ίο Π ΑΣΟΚ ; r .

αναγύρισε στην επικαιρότητα, αυτές τις μέρες, το θέμα του 
■■■ εκλογικού συστήματος που θα ισχύσει στις προσεχείς εκλο- 
■ι μ  γές. Δώδεκα βουλευτές είχαν υπογράψει και καταθέσει στη 
Βουλή, στις 14 Μαρτίου 1986, μια πρόταση νόμου «για την καθιέ
ρωση της απλής αναλογικής και την αντικατάσταση των σχετι
κών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκλογή βου
λευτών». Ή ταν ο Γιάννης Ζίγδης, πρόεδρος της ΕΔΗΚ, ο πρόε
δρος του ΚΟΔΗΣΟ Μπάμπης Πρωτοπαππάς, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της ΔΗ.ΑΝΑ Δημ. Νιάνιας, ο γραμματέας της Ε.Α.Ρ. 
Λεωνίδας Κύρκος, ο πρόεδρος της ΕΣΠΕ Στάθης Παναγούλης, 
ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας Ν. Ψαρουδάκης, οι α
νεξάρτητοι βουλευτές Γ. Μαύρος, Δ. Λίβανός, Γιάννης Μπούτος 
και Εμμ. Δρεττάκης (συντάκτης του κειμένου), και οι εκπρόσωποι 
του ΚΚΕ Νίκος Καλούδης και Κώστας Κάππος. Η πρόταση, που 
είχε 7 άρθρα, αφαιρούσε από το Π.Δ. 162/85 όλα εκείνα τα στοι
χεία που «ενισχύουν» την αναλογική και την απλοποιούσε κατά 
τρόπο ώστε «να καταγράφεται η λαϊκή βούληση χωρίς παραμορ
φώσεις». Στις 30 Οκτωβρίου 1987, έγινε μεγάλη σύσκεψη προσω
πικοτήτων που, με κοινή τους διακήρυξη, ζήτησαν τον ταχύ προσ
διορισμό της σχετικής συζήτησης στη Βουλή.

Η πρόταση συζητήθηκε, πράγματι, την περασμένη Πέμπτη, και 
απορρίφθηκε, έπειτα από δήλωση του υπουργού Εσωτερικών κ. 
Τσοχατζόπουλου (ο κ. Παπανδρέου απούσιαζε) ότι η απλή ανα
λογική δεν είναι πανάκεια που θεραπεύει τα πάντα, και ότι το σύ
στημα αυτό, αν και θεωρητικά ενδιαφέρον, «δεν μπορεί στην 
πραγματικότητα να εφαρμοστεί με επιτυχία στη χώρα μας». Προη
γουμένως, πέρα από τους βουλευτές που υποστήριξαν την πρό
ταση των 12, είχε μιλήσει και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπο
λίτευσης κ. Κ. Μητσοτάκης, που επανέλαβε ότι το κόμμα του, αν 
και ταγμένο υπέρ της ενισχυμένης, θα δεχόταν την απλή αναλο
γική προκειμένου να διεξαχθούν γρήγορα εκλογές. Ο κ. Τσοχατ- 
ζόπουλος απάντησε στον κ. Μητσοτάκη ότι «η Κυβέρνηση δεν ξε
γελάει κανένα, ενώ ο αρχηγός της Ν.Δ. εξαπατά τους οπαδούς 
του με το πολιτικό πυροτέχνημα που εξαπολύει».

Όμως, παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε καθόλου 
τη γνώμη ότι η απλή αναλογική «δεν ταιριάζει στην Ελλάδα». Στο 
περίφημο «Συμβόλαιο με το Λαό», έλέγε τα ακόλουθα:

«Με την άνοδο του στην Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ θα προωθήσει 
την καθιέρωση της απλής αναλογικής, για να καταγράφεται η λαϊ
κή βούληση χωρίς παραμορφώσεις. Για την πλήρη, άλλωστε έκ
φρασή της, θα νομοθετηθεί το δικαίωμα ψήφου από την ηλικία 
των 18 ετών κ.λπ.

Αν ο κ. Παπανδρέου τηρούσε την υπόσχεσή του, το σύστημα 
της απλής αναλογικής θα μετέβαλλε αποφασιστικά την εικόνα 
των κομμάτων στη Βουλή.

Οι 12 πρότειναν ένα σύστημα απλής αναλογικής που προέβλε- 
πε τη διαίρεση της χώρας σε 10 διαμερίσματα (από 4-6 περιφέ
ρειες το καθένα) και την κατανομή των αδιαθέτων ψήφων σε νο
μαρχιακές περιφέρειες. Θα ήταν δηλαδή κάτι ανάμεσα στη λε
γάμενη «ολοσχερή» αναλογική και την «προσεγγίζουσα». Αν οι 
εκλογές του 1985 είχαν γ ίνει με αυτό το σύστημα, αντί να πάρουν 
το ΠΑΣΟΚ 161 έδρες, ή ΝΔ 126, το ΚΚΕ 12 και το ΚΚ εσωτ. 1, θα 
υπήρχαν τα ακόλουθά αποτελέσματα (ο πίνακας είναι του κ. Μ. 
Δρεττάκη).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡ.

ΕΓΚΥΡΑ
ΨΗΦ/ΤΙΑ

ΕΔΡΕΣ Δ.ΜΤ.ΕΔ. ΚΟΜ.
ΠΑΣΟΚ Ν.Δ. ΚΚΕ ΚΚΕεσ. ΕΠΕΝ

Περ. Πρωτ. 1.497.452 72 20.798 31 27 10 3 1
Λ. Στ. Ε & Ε. 754.456 36 20.957 16 16 3 1
Π ελοπόν. 784.431 37 21.201 17 16 3 1
Ιον. Νησ. 144.097 6 24.016 3 2 1
Ηπειρο 270.985 13 20.845 6 5 2
Θεσσσλ. 532.404 25 21.296 12 10 3
Μακεδον. 1.460.121 67 21.793 30 30 5 1 1
Θράκη 252.518 12 21.043 6 6
Νησ. Αιγ. 319.045 15 21.270 7 6 2
Κρήτη 349.585 17 20.564 11 5 1
Σύνολο 6.365.094 300 139 123 30 6 2

Ένας άλλος πίνακας δείχνει ποια θα ήταν η κατανομή των ε
δρών με βάση 4 εκλογικά συστήματα: Την πρόταση των 12, απλή 
με όριο το 1,67%, απλή με όριο το 5% και το σύστημα των εκλο
γών του 1985 (Το όριο του 1,67% σημαίνει την εκλογή 5 βουλευ
τών, ενώ το όριο του 5% είναι το σύστημα εφαρμόζεται στις ε
κλογές της Δυτ. Γερμανίας).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 300 ΕΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ

Κ Ο Μ Μ Α ΤΑ
Δ Υ Ν Α Μ Η

ΤΩ Ν
Κ Ο Μ Μ Α ΤΩ Ν

Τη ν  Απλή 
Α ναλογική  

τη ς  Π ρότασης  
Ν όμου των  

12 Β ουλευτώ ν

Την Απλή 
Α ναλογική  

μ ε  όρ ιο  συμ
μ ετο χ ή ς  το

1,67%

Την Απλή 
Α ναλογική  

με όρ ιο  συμ
μ ετο χ ή ς  το  

5 ,00 %

Τη N ia  
Ενισ χυμένη  
το υ  Π Α ΣΟ Κ  
δηλαδή του  
Ν . 1515/85

ΠΑ.ΣΟ.Κ 4 5 ,8 2 1 39 1 4 0 1 4 2 161
Ν.Δ. 4 0 ,8 5 1 2 3 1 2 4 1 2 7 1 2 6
Κ.Κ.Ε. 9 ,8 9 30 30 30 12
Κ.Κ.Ε,εο. 1 ,8 4 6 6 1 1
ΕΠΕΝ 0 ,6 0 2 0 0 0

Σε τ ι οφείλεται η υπαναχώρηση του ΠΑΣΟΚ; Τι είναι εκείνο που 
κάνει τις κυβερήσεις να προτιμούν το άλφα εκλογικό σύστημα από 
το Βήτα; Ποια εκλογικά συστήματα δίνουν ισχυρές (ή αυτοδύνα
μες) κυβερνήσεις, και ποια ασταθείς; Ποια συστήματα είναι δικαιό
τερα για τ ις  μειοψηφίες; Τι είναι αυτή η ενισχυμένη αναλογική, 
που αποτελεί καθαρά ελληνική εφεύρεση και κυριαρχεί σε όλες 
τις  εκλογές των τελευταίων ετών; Ποια είναι τα επιχειρήματα υ
πέρ του πλειοψηφικού συστήματος, της αναλογικής και του μει
κτού συστήματος; Τι ισχύει σε άλλες χώρες; Τι σημαίνει «ιταλο- 
ποίηοη» της πολιτικής μας ζωής; Ποιο είναι το ιδανικό σύστημα; 
Τι σχέση έχει το εκλογικό σύστημα με τον τρόπο εκλογής βου
λευτών και με τις  προεδρικές εξουσίες; Ποιες είναι οι απώτερες 
σκέψεις του κ. Παπανδρέου για τ ις  εκλογές σε περίπτωση που 
βλέπει το κόμμα του ανίκανο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, ή

Α. Παπανδρέου: Είχε υποσχεθεί απλή ανα
λογική, αλλά τώρα δεν τη θέλει

Κ. Μητσοτάκης: «Είμαστε υπέρ της ενι- 
σχυμένης, αλλά δεχόμαστε αναλογική αν 

γίνουν σύντομα εκλογές...»

Λεωνίδας Κύρκος: Δεν φοβάται την 
«ιταλοποίηση της πολιτικής ζωής»...

•Ηαπϋή οναΑογική δ» αρέσει otov κ. Τοοχαιζόηουϋο ·  Οι δύο γύροι 
δεν αρέσουν στον κ. ΦΒωράκη ·  Οι 13 περιφέρειες είναι ανπουνκιγμαυκές 
•  Κ ενισχυμένη δεν εγγυάται τη νίκη ·  Η προεδροποίηση είναι δύσκοΒη

έστω την αυτοδυναμία;
Αυτά είναι μερικά ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε.

1 εκατομμύριο βουλευτές...
Μπορείτε να φανταστείτε μια δημοκρατική χώρα που να κυβερ- 

νάται χωρίς βουλευτές; Μάλλον όχι. Κι όμως, το σύστημα της ά
μεσης συμμετοχής στα κοινά υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό 
θα ήταν το πιο δημοκρατικό πολίτευμα, αφού δημοκρατία σημαί
νει κράτος του δήμου, δηλαδή του λαού. Όμως, ούτε οι αρχαίοι 
είχαν τέλεια  δημοκρατία, αφού δεν ψήφιζαν οι γυναίκες, οι δού
λοι και οι ξένοι. Άλλω στε, σήμερα ο πληθυσμός των πόλεων ε ί
ναι τόσο μεγάλος, οι πόλεις ενός συγχρόνου κράτους τόσο πολ
λές, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια χώρα τόσο περί
πλοκα, ώστε δεν είναι νοητή η άμεση δημοκρατία. Οι πολίτες εκ- 
προσωπούνται^πό τα μέλη του Κοινοβουλίου, κάι από τους βου
λευτές αυτούς επιλέγονται οι υπουργοί, υφυπουργοί και οι υπό
λοιποι λειτουργοί του Κράτους.

Βέβαια, υπάρχει σήμερα και ο θεσμός του δημοψηφίσματος, 
που επιτρέπει στο λαό να αποφαίνεται για ορισμένα κρίσιμα θέ
ματα, αλλά δεν είναι τεχνικά δυνατόν να λαμβάνονται όλες οι α
ποφάσεις με τέτο ιο τρόπο, και άλλωστε θα έμενε το θέμα, ποιοι 
θα τις  εκτελέσουν. Μια ιδέα που δημιουργείται τώρα, χάρη στην 
αλματώδη εξέλιξη της Τεχνολογίας, είναι να ψηφίσουν οι πολί
τες με κομπιούτερς που θα υπάρχουν στο σπίτι τους για όλα τα 
σημαντικά προβλήματα - και ίσως αυτό μια μέρα να εφαρμοστεί. 
Αλλά και πάλι θα υπάρχει το ζήτημα της εκτέλεσης των αποφά
σεων, και επίσης το ερώτημα αν θα μπορούν να έχουν γνώμη οι 
ανειδίκευτοι πολίτες πάνω σε πολύπλοκα τεχνικά, διοικητικά ή 
νομοθετικά ζητήματα.

Η εκπροσώπηση από τρίτα πρόσωπα έχει το κακό ότι, πολύ συ
χνά, τα πρόσωπα αυτά (και οι κυβερνήσεις που σχηματίζουν) δεν 
ενεργούν προς όφελος του πολίτη που αντιπροσωπεύουν, αλλά 
προς ίδιο όφελος, ή προς όφελος του κόμματος στο οποίο ανή
κουν. Οι δυσκολίες αρχίζουν από το εκλογικό σύστημα. Κάθε αν
τιπροσωπευτικό πολίτευμα αδικεί κάποιους, γιατί δεν.είναι τεχνι
κά δυνατόν να εκπροσωπείται και ο τελευταίος πολίτης. Αν θέ
λαμε λ.χ. να εφαρμόσουμε ένα 100% αγνό σύστημα απλής ανα
λογικής, κάθε πολίτης θα μπορούσε (θεωρητικά) να ψηφίσει τον 
εαυτό του ή τους συγγενείς του, και μια χώρα 10 εκατομμυρίων 
όπως η Ελλάδα θα είχε 1 εκατομμύριο βουλευτές, ίσως και πε
ρισσότερους! Πού θα συγκεντρώνονταν και με ποιο τρόπο θα έ
παιρναν αποφάσεις αυτά τα εκατομμύρια των βουλευτών;

θα  κυβερνούσαν ακόμη και τα νήπια; θα  διεύθυναν τις  υποθέ
σεις του τόπου οι παράφρονες, οι καταδικασμένοι για μεγάλα εγ
κλήματα;

Είναι φανερό ότι πριν ακόμα σχεδιαστεί οποιοδήποτε εκλογι
κό σύστημα, αποκλείονται από την ψηφοφορία, αλλά και από το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι, ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Ά λλο 
τε, σε παλιότερους χρόνους; αποκλείονταν όπως είπαμε οι δού
λοι, οι ξένοι, εκείνοι που δεν έίχαν κάποια περιουσία, εκείνοι που 
δεν ανήκαν σε κάποια τάξη ή κόστα, και πολλοί άλλοι ακόμα. Στην 
εποχή μας, ψηφίζουν σε όλες τις  δημοκρατίες οι γυναίκες, δεν

υπάρχουν δούλοι, δεν έχει σημασία η κοινωνική τάξη ούτε ο πλού
τος, αλλά υπάρχουν πάντα κάποιοι περιορισμοί: Η ηλικία (μέχρι 
τα 18-21, αναλόγως της νομοθεσίας κάθε χώρας), το βεβαρημένο 
ποινικό μητρώο, ορισμένες αρρώστιες που εμποδίζουν το άτομο 
να έχει συναίσθηση των πράξεών του, ή ιδιότητα του ξένου (που 
συνήθως ψηφίζει στη χώρα του), σε μερικά κράτη οι πολίτες πομ 
βρίσκονται στο εξωτερικό (για τεχνικούς λόγους).

Ως εδώ, τα πράγματα είναι κανονικά. Δεν μπορεί να επιτραπεί 
η ψήφος (ή το δικαίωμα του εκλέγεσθαι) σε άτομα που δεν έχουν 
τη βιολογική ή πνευματική δυνατότητα να αντιληφθούν τη σημα
σία των πράξεών τους, μόνιμα ή προσωρινά, καθώς και σε άτομα 
που έχουν δείξει βαρύτατα αντικοινωνική δράση ή εκπροσωπούν
ται σε άλλη χώρα. Όμως, υπάρχουν και άλλοι, λιγότερο αθώοι 
τρόποι να στερείται κανείς του δικαιώματος του εκλέγειν και ε- 
κλέγεσθαι. Ένας τέτο ιος τρόπος είναι το εκλογικό σύστημα που 
ισχύει σε κάθε χώρα. Κι ένας δεύτερος είναι οι συνταγματικοί ή 
νομοθετικοί θεσμοί που περιορίζουν τα δικαιώματα των μειοψη- 
Φιών.

Οι πονηριές των πολιτικών
Τα εκλογικά συστήματα καταρτίζονται συνήθως από τις κυβερ

νήσεις που βρίσκονται στην εξουσία, και που θέλουν βέβαια να' 
την κρατήσουν. Αυτό έχει ως συνέπεια την προσπάθειά τους είτε 
να διατηρήσουν τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, βάσει του οποίου 
έχουν εκλεγεί, ε ίτε (όταν γνωρίζουν ότι έχασαν μέρος των οπα
δών τους) να κατασκευάσουν ένα εκλογικό νόμο στα μέτρα τους, 
δηλαδή τέτοιον ώστε να μπορέσουν να κερδίσουν τις  νέες εκλο
γές. Προς τον σκοπό αυτό, μπορούν να «παίξουν» με τους εξής 
παράγοντες:

1. Εκλογική περιφέρεια: Ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε σύ
στημα, σημασία έχει το αν η χώρα θα θεωρηθεί σαν μια εκλογική 
περιφέρεια ή θα διαιρεθεί σε περισσότερες. Ό ταν υπάρχει μια 
περιφέρεια, ο εκλογικός διαιρέτης είναι ενιαίος. Λόγου χάρη, αν 
ο αριθμός των εκλογέων είναι 6.000.000 και η Βουλή έχει 300 έ
δρες, ο εκλογικός διαιρέτης είναι 20.000. Κάθε βουλευτής πρέ
πει, γ ια  να εκλεγεί, να πάρει πάνω από 20.000 ψήφους, και κάθε 
κόμμα να διαιρέσει τον αριθμό των ψήφων του δια 20.000 για να 
βρεθεί ο αριθμός των εδρών του.

Ό ταν όμως υπάρχουν πολλές περιφέρειες, δημιουργούνται δυ
νατότητες «χειραγώγησης» του εκλογικού αποτελέσματος. Λό
γου χάρη, μερικές περιφέρειες είναι γεωγραφικά μεγαλύτερες, 
ή έχουν περισσότερο πληθυσμό, και τότε βγάζουν περισσότερους 
βουλευτές. Το κόμμα που βρίσκεται στην αρχή μπορεί να φροντί
σει ώστε οι περιφέρειες να σχηματίζονται κατά τρόπο ώστε το 
εκλογικό μέτρο να είναι μικρότερο εκεί που έχει δύναμη, και με
γαλύτερο εκεί που έχουν δύναμη οι αντίπαλοί του. Έτσι, βγάζει 
περισσότερους βουλευτές από τους αντιπάλους του, ανεξάρτη
τα από το είδος του εκλογικού συστήματος.

Οι πολλές εκλογικές περιφέρειες είναι αναγκαίες όταν επιλέ
γετα ι το μονοεδρικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε περι
φέρεια βγάζει έναν μόνο βουλευτή, και το εφαρμοζόμενο εκλο
γικό σύστημα είναι συνήθως το πλειοψηφικό. Μονοεδρικό με α
ναλογική δεν ταιριάζει, γ ι’ αυτό και σπανιότατα τα δύο αυτά συ
νυπάρχουν.

ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Έχουμε λοιπόν μια ή πολλές περιφέρειες, στενές ή ευρείες πε

ριφέρειες, περιφέρειες μονοεδρικές ή πολυεδρικές. Ανάλογα με 
το τι επιλέγεται, δημιουργούνται δυνατότητες αλλοίωσης της βού
λησης των εκλογέων....

2. Εκλογικό σύστημα. Εδώ γίνονται οι μεγαλύτερες «μανού
βρες». Όπως είναι γνωστό, τα εκλογικά συστήματα είναι, σε γ ε 
νικές γραμμές, τρία: τα πλειοψηφικά, τα αναλογικά και τα μεικτά.

Τα πλειοψηφικά συστήματα, που εφαρμόζονται κυρίως στις αγ
γλοσαξονικές χώρες, στις ανατολικές και σε ορισμένα κράτη της 
Ασίας, δίνουν όλες τις έδρες στο κόμμα που έχει την απόλυτη 
(50% +1) η τη σχετική πλειοψηφία. Μπορεί να υπάρξει πλειοψη
φικό (απόλυτο ή σχετικό) με μονοεδρικό ή πολυεδρικό σύστημα. 
Υπάρχει επίσης το σύστημα των δύο γύρων, δηλαδή πρώτος γύ
ρος με σχετικό πλειοψηφικό και δεύτερος με απόλυτο πλειοψη
φικό (ο αγώνας γίνεται ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους του 
πρώτου γύρου). Γ ενικά, το πλειοψηφικό αγνοεί τις  μειοψηφίες, 
γιατί οι υποστηρικτές του επικαλούνται την ανάγκη ισχυρών κυ
βερνήσεων.

Τα αναλογικά συστήματα διακρίνονται από τα πλειοψηφικά στο 
ότι τα υπόλοιπα κάθε έδρας ανακατανέμονται προς όφελος (συ
νήθως) των μικρότερων κομμάτων. Υπάρχουν 3 είδη αναλογικής: 
Η ολοσχερής (μια εκλογική περιφέρεια, ενιαίος εκλογικός διαι
ρέτης), στην οποία κάθε κόμμα παίρνει τις  έδρες που αντιστοι
χούν στις ψήφους του (οπότε τα υπόλοιπα είναι ελάχιστα), η προ- 
σεγγίζουσα αναλογική, με πολλές περιφέρειες και διαφορετικό 
εκλογικό μέτρο και η απόλυτη αναλογική, με λίγες εκλογικές πε
ριφέρειες και ενιαίο εκλογικό μέτρο, βάσει του οποίου υπολογί
ζεται αυτομάτως ο συνολικός αριθμός των εδρών. Στα δύο τελευ
ταία συστήματα είναι φανερό ότι μένουν μεγάλα υπόλοιπα για 
δεύτερη και τρίτη κατανομή.

Στην προσεγγίζουσα αναλογική, αυτή η νέα κατανομή γίνεται 
είτε με παραχώρηση του υπολοίπου, βάσει νέου εκλογικού πηλί
κου (σε περιφερειακό επίπεδο) στα κόμματα που έχουν τα ισχυ
ρότερα υπόλοιπα (μερικές φορές το πηλίκον βρίσκεται με την προ
σθήκη μιας μονάδας (+1) στον αριθμό των εδρών, για να μειωθεί 
η σημασία των υπολοίπων, είτε με το λεγόμενο «διανεμητικό α
ριθμό» (μέθοδος του ισχυρότερου μέσου όρου): Σε μια κατανομή 
παραχωρούνται όλες οι έδρες, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια 
για δεύτερη κατανομή. Προς το σκοπό αυτό διαιρείται η εκλογι
κή δύναμη κάθε κόμματος διαδοχικά με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 
κλπ., και προσκυρώνονται οι έδρες σε όσους συνδυασμούς εμφα
νίζουν τα μεγαλύτερα πηλίκα. Λ.χ. αν η εκλογική δύναμη ενός κόμ
ματος είναι 39.000, θα διαιρεθεί πρώτα με το 1 (39.000), έπειτα με 
το 2 (19.500), κατόπιν με το 3 (13.000), έπειτα με το 4 (9.750). Το 
ίδιο θα γίνει με τα άλλα κόμματα, και οι έδρες θα μοιραστούν στα 
μεγαλύτερα πηλίκα. Το σύστημα αυτό, που οφείλεται στον Βέλ
γο μαθηματικό Victor D’ Hont, έχει το μειονέκτημα ότι ενισχύει 
τα μεγαλύτερα κόμματα.

Τα μεικτά συστήματα διακρίνονται σ’ εκείνα όπου δεσπόζει το 
πλειοψηφικό, εκείνα όπου δεσπόζει η αναλογική, και εκείνα που 
κρατούν κάποια ισορροπία μεταξύ των δύο. Συνήθως, στις μεγα
λύτερες περιφέρειες εφαρμόζεται η αναλογική, στις μικρές το 
πλειοψηφικό.

Ως εδώ, είδαμε εκλογικά συστήματα που είτε αγνοούν τελείως 
τις  μειοψηφίες, είτε τις  περιορίζουν με το σύστημα της δεύτερης 
κατανομής. Υπάρχει όμως και το σύστημα της ενισχυμένης ανα
λογικής, που κατατάσσεται στα μικτά, αλλά στηρίζει τη δεύτερη 
κατανομή όχι σε κάποια ιδιαίτερη τεχνική, αλλά σε ορισμένες 
προϋποθέσεις, χωρίς τις οποίες τα κόμματα δεν μπορούν να με- 
τάσχουν στη διανομή των υπολοίπων. Η ενισχυμένη είναι ελλη
νική εφεύρεση. Βέβαια, σε κάθε αναλογική υπάρχουν κάποιες 
προϋποθέσεις για τα κόμματα, αλλά είναι ελαστικές, ενώ στην ε- 
νισχυμένη είναι αυστηρότερες. Έτσι, λ.χ., αρχικά χρειαζόταν το 
10% των εγκύρων ψηφοδελτίων για να μετάσχει ένα κόμμα στη 
δεύτερη κατανομή, το 1951, το 17% (και 20% για συνασπισμό 2 
κομμάτων), το 1958 το 25% και 35%, το 1961 το 15%, 25% και 30% 
(για συνασπισμό άνω των 2 κομμάτων), το 1974, 1977, 1981 και 
1985, το 17%.

Το αποτέλεσμα όλων σχεδόν των εκλογικών συστημάτων, ε
κτός από την ολοσχερή αναλογική, είναι ότι συνεπάγονται μια υ· 
περαντιπροσώπευση, που επιτρέπει στα μεγάλα κόμματα να α
ποκτούν μια δύναμη που στην πραγματικότητα δεν έχουν.

3. Εκλογή βουλευτών. Τέλος, ο τρόπος της εκλογής βουλευ
τών είναι άλλη μια ευκαιρία για «χειραγώγηση» των αποτελεσμά
των. Στην Ελλάδα ίσχυε ανέκαθεν ο σταυρός προτίμησης, που 
παρ’ όλα τα ελαττώματά του (ρουσφέτι, δημιουργία «τζακιών» 
κ.λπ.), έφερνε τη Βουλή κοντά στον ψηφοφόρο. Στις εκλογές της 
2 Ιουνίου 1985, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η «λίστα», δηλαδή 
ο κατάλογος προτίμησης που καταρτίζει ο αρχηγός κάθε κόμμα
τος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο έχων εκάστοτε την εξουσία πολιτικός 
μπορεί να συγκρατεί τους βουλευτές του από τον πειρασμό να 
πάει σε άλλο κόμμα όταν είναι δυσαρεστημένος από το δικό του 
κόμμα. Όταν υπάρχει η λίστα, δεν έχει πιθανότητες να ξαναεκλε- 
γεί, διότι δεν θα τον βάλει στη λίστα ούτε ο αρχηγός του, ούτε 
το άλλο κόμμα. Έχει χάσει κάθε επαφή με την εκλογική βάση του, 
κι έτσι δεν μπορεί να βγει ούτε ως ανεξάρτητος...

Στα μονοεδρικά πλειοψηφικά συστήματα, δεν υπάρχει θέμα 
προτίμησης ενός υποψηφίου, γ ια τί σε κάθε έδρα εκλέγεται εκεί
νος που παίρνει την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία. Το ίδιο συμ
βαίνει στο πολυεδρικό ή μεικτό πλειοψηφικό, όταν δεν επιτρέπον
ται οι διαγραφές και εγγραφές υποψηφίων άλλων συνδυασμών. 
Ανάλογα συμβαίνουν και στο σύστημα της ενιαίας μεταβιβαστής 
ψήφου, όπου ο εκλογέας έχει το δικαίωμα να σημειώσει πρώτη 
προτίμηση και παράλληλα να αξιολογήσει την προτίμηση του και 
για άλλους εκλογείς.

Αντίθετα, στις διάφορες παραλλαγές της αναλογικής, καθώς

Ελευθέριος Βενιζέλος: Το πλειοψηφικό 
τον «έθαψε», τον Νοέμβριο του 1920... Γ. Αρσένης, Κ. Σημίτης : Κεντρόφυγες τάσεις στο ΠΑΣΟΚ;

και σε μερικά μεικτά συστήματα, με πολυεδρικές περιφέρειες, υ
πάρχουν 3 μέθοδοι για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας των 
βουλευτών:

Η πρώτη είναι, όπως είπαμε ο σταυρός προτίμησης. Ίσχυε ως 
τις  εκλογές του 1985 στην Ελλάδα, και ισχύει σε Ιταλία, Αυστρία, 
Σουηδία, Νορβηγία, Ελβετία και Φινλανδία. Στην Ιταλία και Αυ
στρία, ο σταυρός δίδεται μέσα στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού 
που ψηφίζει ο εκλογέας, ενώ στη Σουηδία, Νορβηγία, Ελβετία και 
Φινλανδία, παρέχεται στον εκλογέα η ευχέρεια να εκφράσει την 
προτίμησή του υπέρ των υποψηφίων και άλλων συνδυασμών (PA
NACHAGE).

Στη δεύτερη μέθοδο, ο εκλογέας δεν μπορεί να εκφράσει την 
προτίμησή του ή να αλλάξει τη σειρά υποψηφίων που έχει ορί
σει το κόμμα (LISTES BLOQUEES). Την μέθοδο της λίστας εφαρ 
μόζουν η Ελλάδα, από τις εκλογές του 1985, το Ισραήλ και η Δυ 
τική Γερμανία (στις πολυεδρικές περιφέρειες).

Η τρίτη μέθοδος είναι μεικτή: Δίνει στον εκλογεα τη δυνατοτη 
τα να εκφράσει προτίμηση για ένα υποψήφιο, παρ’ όλο που η σει
ρά των υποψηφίων έχει ορισθεί από το κόμμα. Η μέθοδος αυτή 
έχει ισχύσει στη Γαλλία (1941,1951 και 1956) και ισχύει στο Βέλ 
γιο, και στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία ειδικότερα, κανένας υπο 
ψήφιος δεν εκλέγεται βουλευτής έξω από τη σειρά προτεραιότη 
τος, αν δεν ξεπεράσει (σε σταυρούς) το 1/2 του ειδικού εκλογι 
κού μέτρου του συνδυασμού του (δηλαδή της εκλογικής δύναμης 
του συνδυασμού δια του αριθμού των εδρών που του απονεμή- 
θηκαν).

Μερικοί εισηγούνται την εφαρμογή στην Ελλάδα του αμερικα- 
νικού συστήματος της ανάδειξης των επιλέκτων του κάθε κόμ
ματος με ψηφοφορία των μελών του κόμματος (βλέπε άρθρο του 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Π. Ασημακόπουλου 
στην «Καθημερινή» της 7.6.87), η την καθιέρωση μεικτού συστή
ματος λίστας και σταυρού κατά το δυτικογερμανικό πρότυπο («Βή 
μα της Κυριακής», 8.11.87). Αυτά τα συστήματα εκλογής βουλευ 
τών είναι βέβαια εντελώς ξένα προς τις  ελληνικές συνήθειες, κα 
προϋποθέτουν ίσως ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο πολιτικής ζω 
ής. Πάντως, δεν βλάπτει να ονειρευόμαστε ότι κάποτε ίσως να 
γίνουν οι θεσμοί μας όμοιοι με εκείνους της υπόλοιπης Ευρώπης, 
στην οποία ανήκουμε πια οριστικά, και γενικά με εκείνους του πο
λιτισμένου κόσμου...

44 εκλογές δ εκλογικά συστήματα...
Οι εκλογές στην Ελλάδα, από την απελευθέρωση μέχρι σήμε

ρα, έγιναν με τα ακόλουθα εκλογικά συστήματα:
Μάρτιος 1829 (επί Καποδίστρια): Έμμεση εκλογή των πληρε

ξουσίων της Εθνικής Συνέλευσης. Ο αριθμός των εκλεκτόρων ε- 
ξαρτιόταν από τον αριθμό των οικογενειών, και οι ίδ ιο ι να είναι 
άνω των 30 ετών και να έχουν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ιούλιος 1844, Ιούλιος 1847 και Σεπτέμβριος 1850 (Οθωνική πε
ρίοδος): Ίδ ιο  σύστημα, για Βουλή 138 εδρών.

Νοέμβριος 1862 (Οθωνική περίοδος): Εκλογές με πλειοψηφι
κό σε 2 γύρους, για Βουλή 127 εδρών.

Οκτώβριος 1853, Οκτώβριος 1856, Οκτώβριος 1859 και Ιανουά
ριος 1861 (Οθωνική περίοδος): Εκλογές με πλειοψηφικό σε δύο 
γύρους για Βουλή 319 εδρών.

12 ΜαΤου 1865 (περίοδος Γεωργίου Α'): Εκλογές για Βουλή με 
178 έδρες. 21 Μαρτίου 1868 με 187 έδρες, 16 Μαϊου 1869 με 187 
έδρες, 26 Φεβρουάριου 1872 με 187 έδρες, 27 Ιανουάριου 1873 
με 190 έδρες, 23 Ιουνίου 1874 με 190 έδρες και 18 Ιουλίου 1875,
με 196 έδρες. Σύστημα πλειοψηφικό (σχετικής πλειοψηφίας), με 
σφαιρίδιο αντί ψηφοδελτίου. Εκλογική περιφέρεια η επαρχία (στε
νή περιφέρεια). Ο ψηφοφόρος είχε τόσες ψήφους (σφαιρίδια), ό
σες και οι υποψήφιοι, και εξέφραζε για όλους τη θετική ή αρνητι
κή γνώμη του. Επομένως, δεν ήταν δυνατή η κατά κόμματα κατά
ταξη των εκλογέων.

Με το σύστημα αυτό έγιναν όλες οι εκλογές από το 1911 ως 
το 1920:

14 Οκτωβρίου 1889: Κυβέρνηση Δηλιγιάννη.
3 Μαϊου 1892: Κυβέρνηση Τρικούπη.
Μάιος 1895: Κυβέρνηση Δηλιγιάννη.
8 Αυγούστου 1910: Κυβέρνηση Βενιζέλου.
Άνοιξη 1912: Κυβέρνηση Γούναρη.
31 Μαϊου 1915: Κυβέρνηση Ζαβιτσιάνου.

1 Νοεμβρίου 1920: Τα «Ηνωμένα Κόμματα» κέρδισαν 251 έδρες 
από τις 359, ενώ οι Φιλελεύθεροι πήραν 108.

16 Δεκεμβρίου 1923: Εκλογές με πλειοψηφικό και χρησιμοποί
ηση ψηφοδελτίων στην Αθήνα, Πειραιά, Μακεδονία και Θράκη, και 
σφαιριδίων στις υπόλοιπες περιφέρειες.

7 Νοεμβρίου 1926: Πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, με 37 
περιφέρειες (και άλλες 3, Ύδρα, Ψαρά, Σπέτσες), με δεύτερη κα
τανομή σε δευτεροβάθμιες περιφέρειες (εκλογικό μέτρο το πη
λίκον του συνόλου των εδρών κάθε περιφέρειας δια του αριθμού 
των εδρών της +1), και με τρίτη κατανομή με περιφέρεια όλη την 
χώρα. Οι 279 έδρες της Βουλής, μοιράστηκαν σε 12 συνδυασμούς 
κομμάτων, με πρώτη την Ένωση Φιλελεύθερων (102 έδρες).

19 Αυγούστου 1928: Εκλογές με πλειοψηφικό και 98 περιφέ
ρειες (από τις  οποίες 46 μονοεδρικές) επί συνόλου 250 εδρών.

21 Απ ριλίου 1929: Γερουσιαστικές εκλογές με μεικτό σύστημα 
( 1 1  εκλογικές περιφέρειες με αναλογική, 26 με πλειοψηφικό).

25 Σεπτεμβρίου 1932: Αναλογικό σύστημα με περιφέρειες τους 
νομούς (πλην κάποιων εξαιρέσεων) και σύστημα όπως του 1926 
περίπου. Συνολικά οι περιφέρειες ήταν 38, οι έδρες 237. Πρώτο 
κόμμα ήρθε το Λαϊκό.

5 Μαρτίου 1933: Πλειοψηφικό όπως περίπου του 1928. Νίκησε 
ο Συνασπισμός Λαϊκού Κόμματος, Εθνικού Ριζοσπαστικού, Αγρο
τικών και Ελευθεροφρόνων.

9 Ιουνίου 1935: Πολυεδρικό πλειοψηφικό, 38 περιφέρειες, 300 
έδρες. Η αντιπολίτευση απέσχε και νίκησε ο Συνασπισμός με 
95,66%.

26 Ιανουάριου 1936: Εκλογές με απλή αναλογική με πρώτο σε 
ψήφους και έδρες το κόμμα των Φιλελευθέρων (Σοφούλης). Ά λ 
λα 4 κόμματα πήραν πάνω από 4% των ψήφων.

31 Μαρτίου 1946: Εκλογές με απλή αναλογική. Από τα 10 κόμ-“ 
ματα που έλαβαν μέρος, μόνο 2 πέρασαν το 4% των ψήφων. Οι 
περιφέρειες ήταν 38, οι έδρες ήταν 354. Η «Ηνωμένη Παράταξις 
Εθνικοφρόνων», πήρε το 55,12% των ψήφων και 206 έδρες (το 
58,19% του συνόλου).

5-Μαρτίου 1950: Εκλογές με απλή αναλογική. Πρώτο κόμμα το 
Λαϊκό, με 18,80% των ψήφων και 62 (24,80%) των εδρών. Ά λλα  
6 κόμματα ξεπέρασαν το 4% των ψήφων. Περιφέρειες 39, έδρες 
250.

2 Σεπτεμβρίου 1951: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική (πρώ
τος ο Ελληνικός Συναγερμός, με 36,53% των ψήφων και 114, δη
λαδή 44,18% των εδρών).

16 Νοεμβρίου 1952: Οι τελευταίες εκλογές που έγιναν με πλειο
ψηφικό. Οι περιφέρειες ήταν 99, από τις  οποίες 34 μονοεδρικές, 
επί συνόλου 300 εδρών. Πρώτος ο Ελληνικός Συναγερμός, με 
49,22% των ψήφων και 240 (80%) των εδρών.

19 Φεβρουάριου 1956: Εκλογές με μεικτό σύστημα. Περιφέρειες 
41 για 300 έδρες. Στις περιφέρειες 2 ή 3 εδρών, ίσχυε το πλειο
ψηφικό (σχετικό), ενώ στις περιφέρειες των 4 - 1 0  εδρών ίσχυε 
ιδιότυπο πλειοψηφικό, με περιορισμένη αντιπροσώπευση της 
μειοψηφίας. Νικητής: ΕΡΕ με 47% των ψήφων και 165 έδρες (55% 
των εδρών).

11 Μαϊου 1958: Ενισχυμένη αναλογική. Περιφέρειες 55, έδρες 
300. Πρώτο κόμμα: ΕΡΕ, με 41,16% των ψήφων και 171 έδρες (57% 
των εδρών).

29 Οκτωβρίου 1961: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Ίδ ιες 
περιφέρειες και αριθμός εδρών. Πρώτο κόμμα: ΕΡΕ με 50,80% και 
176 έδρες (58,66% του συνόλου).

3 Νοεμβρίου 1963: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Ίδ ιες πε
ριφέρειες και αριθμός εδρών. Νίκησε: Ένωση Κέντρου, με 42,04% 
και 138 έδρες (46% του συνόλου).

16 Φεβρουάριου 1964: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Ίδιες 
περιφέρειες και αριθμός εδρών. Νικητής: Ένωση Κέντρου, με 
52,71% των ψήφων και 171 έδρες (57,58% του συνόλου).

17 Νοεμβρίου 1974: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Περι
φέρειες 56, έδρες 300. Νικητής: Νέα Δημοκρατία με 54,37%, έ
δρες 220.

20 Νοεμβρίου 1977: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Περι
φέρειες 56, έδρες 300. Νικητής: Νέα Δημοκρατία, με 41,84%, έ
δρες 172.

18 Οκτωβρίου 1981: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Περί-
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φέρειες 56, έδρες 300. Νικητής: ΠΑΣΟΚ, με 48,06, έδρες 172.
2 Ιουνίου 1985: Εκλογές με ενισχυμένη αναλογική. Περιφέρειες 

56, έδρες 300. Νικητής: ΠΑΣΟΚ, με 45,82% και 161 έδρες.
Έχουμε λοιπόν συνολικά, στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, 

1 εκλογή έμμεση (για εκλέκτορες), 8 εκλογές με πλειοψηφικό σε 
δύο γύρους, 14 εκλογές με πλειοψηφικό και σφαιρίδιο, 1 με πλειο
ψηφικό και ψηφοδέλτια συν σφαιρίδια, 4 εκλογές με πλειοψηφι
κό με μεικτό σύστημα (πλειοψηφικό σχετικό και ιδιότυπο), 5 εκλο
γές με απλή αναλογική (1926,1932,1936,1946 και 1950) και 9 μ« 
ενισχυμένη αναλογική (1951,1958, 1963, 1964,1974,1977, 1981, 
1985). , ί?  \

Πώς το πλεκ^ηφικό 
«¿Gaye» τον Βενιζέλο

Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα οδήγησαν σε «υπεραν- 
τιπροσώπευση» των κομμάτων της πλειοψηφίας, γ ια τί και η ενι- 
σχυμένη θεωρείται «πλειοψηφικό με μάσκα», έστω και αν κάθε α
ναλογικό σύστημα έχει κάποια ενίσχυση.

Πάντως, μια από τις  πιο «άδικρή» εκλογές ήταν της 1ης Νοεμ
βρίου 1920, κατά τις  οποίες νικήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που 
μόλις είχε επιτύχει να μεγαλώσει εδαφικά την Ελλάδα. Σε εκείνη 
την αναμέτρηση, οι αντιβενιζελικοί, με 28.000 ψήφους περισσό
τερες από τους Φιλελεύθερους, μπόρεσαν να ανατρέψουν τον 
Εθνάρχη...

Οι 28.000 ψήφοι οφείλονταν στις τοπικές ιδιοτροπίες του πλειο
ψηφικού. Η Αχαία, είχε 14 έδρες. Από τα 35.590 σφαιρίδια που ρί
χτηκαν στις κάλπες των 20 υποψηφίων, οι αντιβενιζελικοί πήραν 
21.015 ψήφους και οι βενιζελικοί 18.585. Η διαφορά ήταν 2.420 ψή
φοι. Κανονικά, οι αντίπαλοι του Βενιζέλου θα κέρδιζαν ένα βου
λευτή παραπάνω. Όμως, κέρδισαν και τις  14 έδρες! Το ίδιο έγινε 
και στην Αττικοβοιωτία. Είχε 22 έδρες, και οι αντιβενιζελικοί τις 
κέρδισαν με διαφορά 1.500 ψήφων, που κανονικά θα τους έδιναν 
1/4 βουλευτή...

Χάρη στο πλειοψηφικό, η αντιβενιζελική παράταξη πήραν συ
νολικά 28.000 ψήφους παραπάνω, αλλά κέρδισαν 250 από τις  358 
έδρες στη Βουλή. Το κόμμα του Βενιζέλου πήρε μόνο 108 έδρες...

Σήμερα βέβαια, με την ενισχυμένη αναλογική, οι διαφορές ψή
φων και εδρών δεν είναι τόσο μεγάλες. Υπάρχει όμως και πάλι 
«υπεραντιπροσώπευση» των μεγάλων κομμάτων. Υπολογίστηκε 
ότι για νσ εκλεγεί ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χρειάζονται γύ
ρω στις 20.000 ψήφους (κατά μέσον όρο), ενώ για το βουλευτή 
της Νέας Δημοκρατίας απαιτούνται γύρω στις 30.000, για το βου
λευτή του ΚΚΕ γύρω στις 50.000 και για το βουλευτή του ΚΚ Ε
σωτερικού 117.000!

Αυτοδυναμία ή δικαιότερη 
εκπροσώπηση;

Α. Στην κατηγορία των εκλογικών συστημάτων που αποβλέ
πουν στην ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης ανήκουν:
1. Το πολυεδρικό πλειοψηφικό (έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολ
λές δεκαετίες).
2. Το μεικτό πλειοψηφικό (έχει επίσης εγκαταλειφθεί).
3. Το μονοεδρικό πλειοψηφικό του ενός γύρου. Αυτό είναι το πιο 
δοκιμασμένο και το πιο σύγχρονο, αφού εφαρμόζεται ακόμα στην 
Αγγλία, στον Καναδά, στην Ινδία και αλλού. Ο μέσος όρος ζωής 
των αγγλικών κυβερνήσεων από το 1885 μέχρι σήμερα είναι πά
νω από 5 χρόνια.

Β. Στην κατηγορία των εκλογικών συστημάτων που αποσκο
πούν στη δικαιότερη εκπροσώπηση όλων των πολιτικών τάσεων 
περιλαμβάνονται:
1. Η ελληνική αναλογική. Συνέπεια των 5 εκλογών που έγιναν με 
απλή αναλογική υπήρξε ο σχηματισμός κυβερνήσεων συνασπι
σμού κατά κανόνα βραχύβιων (1926,1946 και 1950) κυβερνήσεων 

.μειοψηφίας και σύντομης προσφυγής σε εκλογές (1932) και μιας 
που έμεινε στην εξουσία σαν υπηρεσιακή, μέχρι τις  εκλογές που 
κατέληξαν στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου (1936).

2. Η αναλογική σε άλλες χώρες. Στις περισσότερες περιπτώ
σεις, οι μειοψηφίες δεν εκπροσωπούνται ακριβοδίκαια, αλλά σχη
ματίζονται αρκετά βιώσιμες κυβερνήσεις συνασπισμού, πολυκομ
ματισμός και η αναπόφευκτη συναλλαγή («παζάρια»).

Τέτοιες κυβερνήσεις σχηματίστηκαν στη Γαλλία, (όπου ίσχυσε 
και το σύστημα των «συγγενών κομμάτων»), στο Βέλγιο, στην Ολ
λανδία, στην Ιταλία (συνασπισμοί με βάση κυρίως το Χριστιανο- 
δημοκρατικό κόμμα), στη Δανία, στην Αυστρία. Κατ’ εξαίρεση στη 
Σουηδία και στη Νορβηγία, η αναλογική μπόρεσε να συνδυαστεί 
με μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Γ. Στην κατηγορία των εκλογικών συστημάτων που αποσκο
πούν στην ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης και παράλληλα 
στην εκπροσώπηση της μειοψηφίας ανήκουν:
1. Η μεικτή πλειοψηφική και αναλογική εκπροσώπηση. Το σύστη
μα αυτό (που εφαρμόστηκε και σε εμάς το 1956) οδήγησε, στη Δ. 
Γερμανία, στο σχηματισμό κυβερνήσεων συνασπισμού, ιδίως ό
ταν ένα κόμμα πλησίαζε στην απόλυτη πλειοψηφία ή όταν την ε ί
χε (1953,1957,1965). Η χώρα διαιρείται σε 150 μονοεδρικές περι
φέρειες και σε ίσο αριθμό πολυεδρικών περιφερειών, ώστε οι μι- 
σοί βουλευτές να εκλέγονται άμεσα (με πλειοψηφικό) και οι άλ
λοι μισοί βάσει των καταλόγων των κομμάτων, με απλή αναλογι
κή. Ο υπολογισμός της δεύτερης κατανομής γίνετα ι με το σύστη
μα της «μαθηματικής αναλογίας» του Niemayer, που είναι πολύ 
πιο δίκαιο από το σύστημα D’ Hondt. Οι πολίτες μπορούν να ψη-
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Α. Τσοχατζόπουλος: «Η απλή Βφγινία Τσουδερού: Προτιμά- 
αναλογική δεν μπορεί να ε- ει την απλή αναλογική, όπως ε 

φαρμοστεί στη χώρα μας» φαρμόζεται στην Ολλανδία ή
στη Δυτική Γερμανία

φίσουν τον υποψήφιο του Α κόμματος και τη λίστα του Β κόμμα
τος. Το σύστημα αυτό λέγετα ι «της Βόννης».

Σε εμάς, το μεικτό πλειοψηφικό εφαρμόστηκε με άλλη μορφή, 
το 1956, με το ακόλουθο παράδοξο αποτέλεσμα: η πλειοψηφία των 
εδρών, αντί να καταληφθεί από τον πρώτο σε ψήφους συνασπι
σμό κομμάτων, τη Δημοκρατική Ένωση (ποσοστό ψήφων 48,15%, 
ποσοστό εδρών 44%), περιήλθε στο δεύτερο κόμμα, την ΕΡΕ (πο
σοστό ψήφων 47,38% ποσοστό εδρών 55%).

Το φαινόμενο οφειλόταν στην κατά εκλογικές περιφέρειες συ- 
σχέτιση των ψήφων και των δύο μεγάλων αντιπάλων κομματικών 
παρατάξεων, και ιδίως στο γεγονός ότι η εκλογική δύναμη του 
δεύτερου ήταν ισχυρότερη στις περιφέρειες όπου ίσχυσε το 
πλειοψηφικό, ενώ του πρώτου ήταν μεγαλύτερη στις περιφέρειες 
όπου εφαρμόστηκε αναλογικό σύστημα.

2. Η ενιαία μη μεταβιβαστή ψήφος. Με το σύστημα αυτό, που 
ισχύει στην Ιαπωνία (σύστημα HARE) ο εκλογέας μπορεί να ψη
φίσει όποιους υποψήφιους θέλει, ανεξάρτητα από εκλογική πε
ριφέρεια, αξιολογώντας την ψήφο του με σταυρό προτίμησης (1, 
2, 3, κλ.π.). Εκλέγονται υποψήφιοι όσοι συγκεντρώνουν το εκλο
γικό μέτρο (σύνολο ψήφων της χώρας δια του συνόλου των εδρών
της)·

3. Η ελληνική ενισχυμένη αναλογική. Ό λες οι εκλογές που έ
γιναν στην Ελλάδα με βάση αυτό το σύστημα κατέληξαν στην αν
τιπροσώπευση των περισσότερων μειοψηφίων (όχι όλων, γ ιατί υ
πήρχε ο φραγμός του ελάχιστου ποσοστού), και όχι ανάλογη με 
την εκλογική τους δύναμη. Από την άλλη μεριά, σχηματίστηκαν 
σε όλες σχεδόν τις  περιπτώσεις, ισχυρές μονοκομματικές κυβερ
νήσεις, που όμως οδήγησαν σε πολωτικές καταστάσεις.

Δ. Στην κατηγορία των συστημάτων που εξαρτούν την ανάδει
ξη της κυβέρνησης από την συναλλαγή των κομμάτων ανήκουν: 
1. Το μονοεδρικό πλειοψηφικό των 2 γύρων: Εφαρμόστηκε στην 
Γ αλλία, και είχε σαν συνέπεια αρκετά απροσδόκητα αποτελέσμα
τα, ιδίως στον πρώτο γύρο.

2. Το μονοεδρικό πλειοψηφικό ενός γύρου με εναλλακτική ψή
φο. Στην Αυστραλία όπου εφαρμόστηκε, οδήγησε στο σχηματι
σμό κυβερνήσεων συνασπισμού.

3. Τα «συγγενή κόμματα». Εφαρμόστηκαν στην Γαλλία το 1951 
με αποτέλεσμα κυβερνήσεις συνασπισμού. Τα κόμματα που δή
λωσαν συγγένεια περιορίστηκαν σε ποσοστό 47,5% των εδρών. 
Ανάλογο αποτέλεσμα σημειώθηκε το 1956 και το 1958. Στην Ιτα
λία, το 1953, κατορθώθηκε να γίνει μονοκομματική κυβέρνηση για 
ένα διάστημα.

4. Η ενιαία μεταβιβαστή ψήφος. Εφαρμόστηκε στην Ιρλανδία 
μετά τον πόλεμο, και οδήγησε σε κμβερνήσεις συνασπισμού (1948) 
και σε μονοκομματική κυβέρνησή’ (1957). Μοιάζει με τα «συγγε- 
νεί κόμματα» και προβλέπει και μετεκλογική συνεργασία.

Οπαδοί και πολέμιοι 
της απλής αναλογικής

Στη σημερινή Ελλάδα, το πρόβλημα είναι αν θα προτιμηθεί, για 
τ ις  προσεχείς εκλογές, που θα γίνουν, σύμφωνα με τις  επανει
λημμένες διακηρύξεις της κυβέρνησης στα μέσα του 1989 η ισχύ- 
ουσα ενισχυμένη αναλογική, η απλή αναλογική ή κάποιο ενδιά
μεσο σύστημα. Οι οπαδοί της απλής αναλογικής ισχυρίζονται ότι 
το σύστημα αυτό:

1. Είναι δικαιότερο γιατί επιτρέπει την εκπροσώπηση των μι
κρών κομμάτων.

2. Βοηθάει τη δημιουργία πολυκομματικών συνασπισμών και
συνεπώς εξαφανίζει το πολωτικό κλίμα, που είναι ολέθριο για την 
πολιτική ζωή και την οικονομία του τόπου.

3. Αποτρέπει την τυραννία της πλειοψηφίας, την υπερτροφία 
του θεσμού του κόμματος, τη μονολιθικότητα των κομματικών 
σχηματισμών, την έλλειψη αποχρώσεων στη δημόσια ζωή, την υ- 
ποβάθμιση του Κοινοβουλίου, την ταύτιση κόμματος και Κράτους.

Οι οπαδοί της ενισχυμένης τονίζουν ότι το σύστημα αυτό:
1. Διευκολύνει το σχηματισμό αυτοδύναμων, σταθερών κυβερ

νήσεων, ενώ η απλή αναλογική ευνοεί την κυβερνητική αστάθεια 
και τη σχετική συναλλαγή (παζάρι), δηλαδή τη νόθευση των προ
γραμμάτων ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή κάθε κόμματος στη

Βουλή ή στην Κυβέρνηση. Πρόκειται για αυτό που πολλοί ονομά
ζουν «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής.

2. Εφαρμόζεται, σε μικρή κλίμακα, σε όλα τα συστήματα απλής 
αναλογικής. Στην Ιταλία, λ.χ. απαιτούνται 300.000 ψήφοι ή του
λάχιστον μια έδρα για  να μπορεί ένα κόμμα να μετέχει στη Βου
λή, στη Σουηδία πρέπει να έχει το 6% του συνόλου των ψήφων 
κ.λπ.

3. Αποκλείει την διακυβέρνηση της χώρας από μικρές μειοψη
φίες, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στις χώρες που την έ- 
χουν.προκρίνει.

Στά επιχειρήματα εναντίον της απλής αναλογικής οι οπαδοί της 
(λ.χ. ο κ. Λεωνίδας Κύρκος, σε λόγο του στο «Ρόταρυ», στις 
25.11.87) απαντούν ότι η «ιταλοποίηση» δεν αποτελεί κίνδυνο, για
τ ί με την αναλογική από το 1946 η Ιταλία «απέφυγε έναν εμφύλιο 
πόλεμο και μια δικτατορία, απέφυγε την κρίση των Ερυθρών Τα
ξιαρχιών και είναι σήμερα η πέμπτη βιομηχανική δύναμη του κό
σμου, με τους πιο προωθημένους δημοκρατικούς θεσμούς στην 
κοινοτική Ευρώπη». Παραδέχονται όμως οι οπαδοί της απλής ότι, 
γ ια να επιτύχει το σύστημα, απαιτείται η ύπαρξη μιας καλά λει- 
τουργούσας δημόσιας διοίκησης, ώστε να μην σταματήσει η κρα
τική μηχανή στη διάρκεια των κυβερνητικών κρίσεων.

Οι οπαδοί της ενισχυμένης, πάλι, παραδέχονται ότι, για τη σω
στή λειτουργία του συστήματος τους, πρέπει να οργανωθούν τα 
κόμματα κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν δημοκρατικά. Πρέπει 
δηλαδή να πάψει ο «αρχηγισμός» και η μονολιθικότητα και να α- 
κούγονται πολλές απόψεις και τάσεις στο εσωτερικό των κομμά
των.

Η κ. Βιργινία Τσουδερού, βουλευτής Επικράτειας, που έχει τα
χθεί υπέρ της απλής αναλογικής, πιστεύει ότι ένα σύστημα σαν 
το ολλανδικό που προβλέπει μια μόνο περιφέρεια και σταυρό προ
τίμησης για έναν υποψήφιο της κομματικής λίστας ή σαν το δυτι- 
κογερμανικό, που κατανέμει τις  μισές έδρες σε μονοεδρικές (με 
πλειοψηφικό) και τ ις  μισές σε πολυεδρικές (με αναλογική) θα ή
ταν καταλληλότερα για τη χώρα μας από την ενισχυμένη αναλο
γική.

Θα παίξουν ρόλο οι 13 περιφέρειες;
Ποια είναι τα υπέρ της απλής αναλογικής επιχειρήματα για τον 

κ. Παπανδρέου και ποια τα υπέρ της ενισχυμένης; Το σύστημα 
που θα τον βοηθούσε να εκλεγεί με αυτοδυναμία είναι το πλειο
ψηφικό με δύο γύρους, που θα επέτρεπε στο ΠΑΣΟΚ να πάρει 
τ ις  ψήφους της Αριστερός, αφού στον πρώτο γύρο θα μπορού
σαν τα μικρά κόμματα να δείξουν τη δύναμή τους. Όμως, το ΚΚΕ, 
η ΕΑΡ και τα άλλα μικρά κόμματα είναι αντίθετα προς μια τέτοια 
ρύθμιση και η Νέα Δημοκρατία, έχει απειλήσει να απόσχει αν ο 
κ. Παπανδρέου καταλήξει σε αυτήν την απόφαση. Οι αριστεροί 
δεν θέλουν να ξανατεθούν μπροστά στο δίλημμα «ΠΑΣΟΚ ή Δε
ξιά»; Και η Δεξιά αρνείται να μετάσχει σε μια «εκλογική παρωδία», 
όπως την λέει.

Η επιλογή της απλής αναλογικής ναι μεν θα βρισκόταν σε συμ
φωνία με τις  προγραμματικές επαγγελίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα 
είχε τις  ακόλουθες συνέπειες:

1. Θα αποτελούσε μια έμμεση παραδοχή, από την ίδια την ηγε
σία του ΠΑΣΟΚ, της οριστικής απώλειας της κυβερνητικής αυτο
δυναμίας.

2. Η πολιτική ιδιοσυγκρασία του κ. Παπανδρέου δεν συμβαδί
ζει με την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής. Θα την δεχόταν μό
νο αν ο ίδιος εξακολουθούσε να αποτελεί το κέντρο βάρους της 
εξουσίας στις υπό εκκόλαψη κυβερνήσεις συνασπισμού. Αυτό θα 
μπορούσε να συμβεί μόνο αν ο κ. Παπανδρέου αποφάσιζε να με
τακινηθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που ο κ. Σαρ- 
τζετάκης έχει δηλώσει ότι θα μείνει εκεί ως το 1990 και παρ’ όλο 
ότι είναι αμφίβολο αν ο κ. Παπανδρέου θα μπορέσει να συγκεν
τρώσει τις  αναγκαίες 180 ψήφους για την προεδροποίησή του. 
Άλλωστε, το Σύνταγμα δεν προβλέπει τις  προεδρικές εξουσίες 
και μια πρωτοκαθεδρία, στο χειρισμό των συνασπισμών θα ήταν 
δυνατή μόνο αν υπήρχαν συνεχείς κυβερνητικές κρίσεις.

3: Η θέσπιση της απλής αναλογικής θα ενίσχυε τις κεντρόφυ- 
γες τάσεις στα δύο μεγάλα κόμματα. Ήδη, η δραστηριοποίηση 
του κ. Γερ. Αρσένη και η παραίτηση του κ. Σημίτη δημιουργούν 
προϋποθέσεις για νέα σχήματα της αριστερός του ΠΑΣΟΚ.

Ό σο για τον κ. Μητσοτάκη, που και αυτός κινδυνεύει από ανά
λογες κεντρόφυγες δυνάμεις (υπάρχουν ήδη έξω από την ΝΔ οι 
κ.κ. Ράλλης, Στεφανόπουλος και άλλοι), έχει δηλώσει ότι θα δε
χτεί την απλή αναλογική μόνο και μόνο για τη γρήγορη διεξαγω
γή εκλογών και κατόπιν θα εισηγηθεί την επαναφορά της ενισχυ- 
μένης.

Μπροστά σε αυτή τη γενική εικόνα, ο κ. Παπανδρέου δεν έχει 
άλλη λύση παρά τη διατήρηση της ενισχυμένης, με κάποιες ίσως 
τροποποιήσεις ως προς τα ποσοστά που θα απαιτούνται ως «κα
τώφλι» για τη δεύτερη κατανομή. Άλλω στε ο αρχηγός του ΠΑ
ΣΟΚ έχει δηλώσει ότι «υπάρχουν πολλές απλές αναλογικές», εν
νοώντας ίσως κάποιο ενδιάμεσο σύστημα, βασιζόμενο λ.χ. στη 
διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 περιφέρειες. Ένα τέτοιο σύ
στημα θα έδινε διπλάσιες (περίπου) έδρες στο ΚΚΕ (καθιστώντας 
δυνατή μια μετεκλογική συνεργασία), ίσως περίπου με τις σημε
ρινές έδρες στη ΝΔ και λ ιγότερες έδρες στο ΠΑΣΟΚ.

Η Αντιπολίτευση πιέζει, εξάλλου, τον κ. Παπανδρέου για την 
ανάγκη κατάρτισης ενός πάγιου εκλογικού συστήματος, που να 
μην αλλάζει με κάθε επικείμενη λαϊκή ετυμηγορία. Ένα τέτοιο σύ
στημα κοινής αποδοχής θα είχε βέβαια πολλά πλεονεκτήματα. Ό 
μως, η πολιτική ζωή εξελίσσεται και συχνά χρειάζονται κάποιες 
μεταβολές στον τρόπο εκλογής των κυβερνήσεων. Ίσως, μια μέ
ση λύση θα ήταν η σύσταση μιας μονίμου διακομματικής επιτρο
πής, που να αποφασίζει για τις  εκάστοτε τροποποιήσεις ενός πα
γίου εκλογικού νόμου.


