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«ΕΚΡΗΞΗ» ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ για δύο νέα σκάνδαλά έκανε χτες ενώπιον 
του πρωθυπουργού — στη συνεδρίαση της ΕΕ της ΝΔ — Ρ 
πρώην υπουργός Γ, Σούρλας.

Ο κ, Σούρλας μίλησε για δύο σκάνδαλο ποο αφορούν την 
περιοχή της Μαγνησίας, και ανέφερε ότι «αμαυρώνουν την. 
εικόνα του κόμματος»,.. Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός 
κατήγγειλε ότι «αδελφός υφυπουργού εννοώντας τον κ. 
Μ. Τσιπλάκο, αδελφό του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
Α, Τσιπλάκου — όχει πάρει την 
προβληματική εταιρεία “Πόντος” 
που- εδρ εύει- στον, Βόλρ, γνω ρ ΐζο-τ «· 
νταςστόιχέϊα. από,την έκθεση βιω-'ί;) 
σιμότητας'ΐης-'ετα ιρ εί.α ς», Μάλν.,ν 
στα', ανέφερε ότι το· στέλεχος της··'··
ΝΔ κ,ί’Λυ.γουλάς του εδωσε τα 
στοιχείά.αυτά.

Η ετάιρεία.αυτη (που ασχολείται 
με κλωστοϋφαντουργεία) έχει «α- 
μαρτωλή'τστορία», μια και έχει α- 
γορασθεί καί από τον Γ. Κοσ|ίώ- -,
ι ά . . . ίί·ν. . λ ϊ ;  ν '  ·
Ο κ, Μήτσ.οτάκής Βήλιραε άγνοια 

του θέματος, και ανέφερε άτι θα 
δώσει εντολή νμ μελετηθεί το θέ
μα.

Ο κ. Τούρλας, όμως, συνέχισε καταγγέλλοντας πως «μεγρ- 
λοβιομήχανος αλεύρων από τήν Μαγνησία», ο οποίος — ό
πως είπε — «έχει προσβάσεις σε υπουργούς», με διάφορα 
κάλπα «κέρδισε μέσα σε μια νύχτα 4 δισ. στο Χρηματιστή
ριο», Ο κ. Σούρλας υπαινίχθηκε ότι ίο κέρδος δημιουργήθη- 
κε από κάποια κόλπα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Χρη
ματιστηρίου, χωρίς όμως να ηάρει απάντηση από τον πρω
θυπουργό εκτός από ένα«θατο δω και.αυ^ό τοθέμα».

Οι νέες αυτές καταγγελίες του πρώην υπουργού εντείνουν 
το κλίμα σήνης και διαφθοράς που υπάρχει στην κοινή γνω-

Ο πρώηνυπρυργός 
Γ, ΣρΟρλας,

μη για τα τεκταινόμενα στιςπωλήσεις επιχειρήσεων και στις 
επιδοτήσεις από την Κοινότητα.

Για το θέμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ανταποκρι
τής μας στο Βόλο μεταδίδει:

Τελικά, όλα δείχνουν, πως τα σχέδια Σουφλιά για το Πα
νεπιστήμιο Θεσσαλίας πέρασαν, με ηθικό αυτουργό τον 
πρωθυπουργό Κ, Μητσοτάκη, που χτες κά?-ονε τον υπουργό 
του, και θύμα όχι το Βόλο, αλλά το ίδιο το Πανεπιστήμιο που 
... - ■ βλέπει να διασπάται πριν ακόμα

συγκροτηθούν και: λειτουργή- 
- σουν, ικανοποιητικά,: τα/,πρώτα'

• τμήματα στο Βόλο καν τη Λάρισα.
' Σύμφωνη με ανακοίνωση τ ου δβ^ί 

μου Βάλρυ, .ο ηρωθοηρύΡγ®? σι
πρ.οχ'τερινόβράδινή, συνάντηση 
που είχε με τον μητροπολίτη Δη- 
μητριάδος Χριστόδουλο του-διε- 
μήνυσε την απόφασή .ίου.για την 
ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής 
στην Καρδίτσα και τη μεταφορά 
της έδρας και .την άμεση λει
τουργία τωνΤΕΦΑΑ από το Βόλο 
στα Τρίκαλα. Μάλιστα, σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρω
θυπουργός αρνήθηκε συνάντηση 

με τους εκπροσώπους του Βόλου και του νομού Μαγνησίας.
Κατόπιν τούτου, όλοι οι φορείς του Βόλου χαι της Μαγνη

σίας εξαναγκάζονται να καταφύγουν σε λύσεις «κλασικού 
τύπου» με κινητοποιήσεις, σολλαλητήρία ή παραιτήσεις ό
λων των αιρετών της περιοχής. Η αρχή γίνεται από σήμερα 
το απόγευμα, όπου συγκαλείται η ευρεία Συντονιστική Επι
τροπή Φορέων της Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και 
των έξι βουλευτών του νομού, κατά την διάρκεια τηφσποίας 
θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αντιδράσεων και των Κινητοποι
ήσεων.

Ο αδελφός του Αρι
στείδη, Μ.Τσιπλάκος.
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