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ΒΛΗΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αιιχά Βεϋει ο Λαός
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ της μοναστηριακής πε

ριουσίας στο Δημόσιο είναι ένα βήμα, 
που ο λαός περίμενε να το είχε κάνει προ 
πολλού η κυβέρνηση της Αλλαγής. Και 
ασφαλώς προκαλεί ικανοποίηση η χτεσι- 
νή απόφαση του υπουργικού συμβουλίου 
να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο στη 
Βουλή. Είναι μια απόφαση που δείχνει, 
ότι δεν έχουν ξεχαστεί όλες οι επαγγελίες 
και οι στόχοι, έστω και αν η συγκυρία επι
βάλλει ελιγμούς και υποχωρήσεις σε ορι
σμένους τομείς.

ΓΙΑΤΙ βεβαίως κανείς δεν αγνοεί ότι μία 
κυβέρνηση που επιδιώκει το σοσιαλιστι
κό μετασχηματισμό μιας κοινωνίας δομη
μένης σε προκαπιταλιστικά σχεδόν πρό
τυπα και με ένα ισχυρό κατεστημένο, οι
κονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και εκ
κλησιαστικό, αντιμετωπίζει ισχυρές αντι
δράσεις. Και δεν είναι δυνατόν να ανοίγει 
ταυτοχρόνους όλα τα μέτωπα. Ιδιαιτέρους 
μάλιστα όταν έχει ταυτοχρόνως να αντι
μετωπίσει και εξωτερικές μεθοδεύσεις.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ για την κατάθεση του νομο- I  
σχεδίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Αρ
κεί να προωθηθεί με ταχείς ρυθμούς και 
να μη έχει την τύχη άλλων σημαντικών 
νομοσχεδίων, που καταταλαιπωρήθηκαν Η  
στο παρελθόν περνώντας μέσα από τα 
κλαυδιανά δίκρανα των συνεχών τροπο- 
ποιητικών παρεμβάσεων.

ΑΛΛΩΣΤΕ, με τη ρύθμιση που προβλέ- 
πεται, τον διαχωρισμό δηλαδή της αγρο
τικής και της αστικής μοναστηριακής πε
ριουσίας και την απόδοση της αστικής 
στην Εκκλησία, γίνεται μια σημαντική 
παραχώρηση - σε σχέση προς τις προεκ
λογικές τουλάχιστον διακηρύξεις - προς 
την ίδια την Εκκλησία, για την οικο
νομική υποστήριξη του εφημεριακού
X X fip g n .

ΤΟΥΤΕΣ τις ώρες, που η κυβέρνηση καλεί 
το λαό να υποστήριξη μέτρα, που είναι 
μεν αναγκαία, αλλά πλήττουν κυρίως τις 
οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, χρειάζε
ται τό Κίνημα της Αλλαγής να πάρα πα
ράλληλες απόφασης, που θα ικανοποιούν 
το λαϊκό αίσθημα. Αποφάσεις που θα αν
τιμετωπίζουν χρονίζοντα προβλήματα 
και θα τείνουν στην υλοποίηση των εξ
αγγελιών του ΠΑΣΟΚ για περιορισμό 
των προνομίων και την αυθαιρεσία του 
κατεστημένου.

ΑΛΛΑ και για τα ίδια τα μέτρα πρέπη να 
πούμε ότι είναι κάπως διατακτικά, σε ό,τι 
αφορά την κλιμάκωση της έκτακτης η- 
σφοράς προς τα άνω. Διότι με τον καθορι
σμό της οροφής αυτής της ησφοράς στις 
300.000 δρχ. θα συμβεί να κληθούν να ε- 
πωμισθούν τα ίδια βάρη βιοτεχνίες με 
τρία εκατομμύρια κέρδος και γίγαντες, 
όπως π.χ. το αλουμίνιο της Ελλάδος με 
κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων.
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Ο λοι γελα σ το ί
Μ Ο Λ ΙΣ ο π ρω θυπουργός Α νδρβας Π απανδρέου βγήκε 

από την αίθουσα του  υπ ουρ γικού  συμβουλίου χ τε ς  το μεση
μέρι, έπεσαν πάνω του  οι δημοσιογράφοι. Α λ λ ά  εκείνος
τους πρόλαβε:
— Ε ρχεται ο  κ. Λ αλιώ της, 
είπε γελώ ντας και δ είχνον
τας πίσω  του.

Τστίς Χηι ο« μας ππίτε κά 
τι, κύριε πρόεδρε;
— Ε , να μην τον  καταργή
σουμε, «ξέφυγε» ο Π ρ ω θυ
πουργός και ... έφυγε.

Ο Κ- Λ αλιώ της δεν είπε 
τίποτα, αφού είχε προγρα μ
ματίσει να  τα πει το βράδυ 
στο πρες ρουμ. Ο  μόνος 
που στάθηκε να  πει δυο λό 
για  ήταν ο  υπουργός Β. Ε λ
λάδας Γ ιά ννη ς Π απα δοπού
λας. Α λλά... τον  αποθά ρρυ
νε ο γεν. γραμματέας του  υ 
πουργικού συμβουλίου  Κ . 
Ζ ά ρ α ς επαναλαμβάνοντας 
δυο-τρεις φορές: « θ α  ανα
κοινωθούν σ τις  7η.

Π άντω ς η , εξωτερική 
τουλάχιστον, εικόνα του 
χτεσινού υπουργικού  συμ
βουλίου δεν ήταν καθόλου 
γκρίζα. Γελαστός έφυγε ο 
Π ρω θυπουργός, γελασ το ί ή 
χαμογελαστοί κα ι ο ι περισ
σότερο*. υπουργοί.

Μ άλλον από (κεκτημένη) 
συνήθεια. Ή  μήπω ς από αι
σιοδοξία γ ια  τα νέα μέτρα;

Γ. ΚΑΡ-

Εςωτικά
Α λλεπάλληλα εξωτικά 

ταξίδια έχει... απολαύσει ο 
αρμόδιος για  θέματα ΕΟ Κ  
κ. θ ο υ . Π άγκαλος, γ ια  να 
συμμετάσχει σε σ υναντή
σεις των χω ρώ ν τη ς  Ε υρω 
παϊκής Κ οινότητας με α να
πτυσσόμενες χώ ρες.

Κ άμποσους μή νες π ρ ιν  ν  
κ . Π άγκαλος είχε ταξιδεύσει 
στην Α φρική, σ τη ν πρω 
τεύουσα του  Τόγκο , γ ια  να

πάρει μέρος σ τη ν  προ
ετοιμασία για τη  σύναψη 
συνθήκης τη ς Ε Ο Κ  με 
χώ ρες τη ς Α φρικής, τη ς Κα- 
ράΐβικής και του Ε ιρηνικού.

Λ ίγο αργότερα, γ ια  τη  σύ
ναψη τη ς παραπάνω  συνθή
κη ς (ΛΟ Μ Ε ΓΠ), πήγε στα 
περίφημα κοραλλογενή ν η 
σ ιά  • ί τ ζ ι ,  σ τον Ε ιρηνικό.

Κ αι τώρα αναχώ ρησε για  
την Μ παγκόκ, σ τη ν Τ«&- 
λάνδτν γ ια  τη  συνάντηση 
τω ν υπουργώ ν τη ς  Ε Ο Κ  με 
τους εκπροσώ πους των 
χω ρώ ν - μελών του  Α- 
Σ Ε Α Ν , της οικονομικής, 
δηλαδή, ένωσης τω ν χω ρώ ν

της Ν .Α . Ασίας.
Σ το  παρασκήνιο  τω ν τα- 

ξιδιώ ν του α υτώ ν ο κ. Π άγ
καλος οπω σδήποτε ασχο- 
λείται κα ι με δ ιμερείς σ χέ
σεις και το  ενδεχόμενο εμ-
τΣν. δ δ  .τδννΑ ί}  — τη ς
Ελλάδας με χώ ρες το υ  Τ ρί
του Κ όσμου.

Λ. Π.

Χρήσιμη
πληροφορία

Κ Α Π Ο ΙΟ Σ  9α πρέπει να 
πληροφορήσει τον  υπάλλη
λο της Γ  ενικής Γ  ραμμα- 
τείας Τ ύ που  και Π ληροφ ο
ριών, που συνέταξε τη ν  α
νακοίνωση γ ια  τη  σημερινή 
συνέντευξη Τ ύ π ο υ  του  υ 
π ουργού Ε ξω τερικώ ν, ό τ ι ο 
κ. Κ άρολος Π ακούλ ιας έπα- 
ψε εδώ και καιρό να  είνα ι 
«υπουργός αναπληρω τής 
Εξωτερικών». Κ.Ι.Α.

Τρελλό μα αληθινό
Αποκαλύφθηκε κατά τη δι

άρκεια ειδικής συζήτησης για  
τα δικαιώματα των «ψυχα
σθενών», που έγινε στα πλαί
σια της Εναλλακτικής Συνάν
τησης στη Νέα Σμύρνη: Ενα 
άλλου είδους φακέλωμα έχει 
αρχίσει να γίνεται εδώ και 
καιρό.

Τα αστυνομικά τμήματα 
παίρνουν αναφορές από όλες 
τις κλινικές και τα νοσοκο
μεία και καταγράφουν, στον 
ατομικό φάκελο - ή  καρτέλα 
- κάθε πολίτη, αν νοσηλεύτη
κε έστω και για μια ημέρα, έ
στω και για απλή ψυχική κα
τάπτωση. Α ν πήρε ψυχοφάρ
μακα, όπως π .χ. Στεντών. Γ  «*- 
τι όλα αυτά; Μ α για την εφαρ
μογή μιας απόφασης που δεν 
πέρασε από τη Βουλή, αλλά 
θεσπίσθηκε με μορφή προ
εδρικού διατάγματος κα; προ
βλέπει την αφαίρεση των δι
πλωμάτων οδήγησης όσων 
πάσχουν ακόμη και από— συ
ναισθηματικές διαταραχές.

Επειδή πολλά έχουν γραφεί 
και ακόμη πολύ περισσότερα 
γίνονται σε διάφορες εποχές 
και περιοχές, με την χρήση 
του όρου «νυχασθενής» και

πικότης» και επειδή ζσύμε 
στο πρώτο έτος μετά το ορ- 
γουελάχνό 1984, μήπως πρέ
πει αυτό το προεδρικό διάτα
γμα να έλθει στη Βουλή για

Νηπιο-μάζωμα
Ν ΕΟ αψ α  φαίνεται ότι 

ψ άχνο για τις  τάζεις της 
η νεολαία της Νέας Δημο
κρατίας. Η  γνωστή, λο*-
vñv. Μ ΑΚΙ WWM· « ς  «·.
νημερωτ»»ρΓεζορμήσεις, 
που νομίζετε; Στα νηπια
γωγεία!

Οπως μας καταγγέλθη
κε, οι νεοδημοκράτες π ή 
γαν ^θες το  πρωί στην «Ε- 
γναηα Στολή» (πρώην 
Ελληνοτταλική) «Η  μοί
ρασαν φυλλάδια του κόμ
ματος στα πεντάχρονα 
παιδάκια του νηπιαγω
γείου!

K m  στα μαιευτήρια, 
παιδιά! K m  στα μαιευτή
ρ ια -  Γ.Τ.

«αναψηλάφηση».
Σήμερα μπορώ η εξουσία 

να είναι καλή και να μη θέλει 
να κάνει κακή χρήση των δυ
νατοτήτων που τις δίνει αυ
τός ο νόμος. Π οιος μας εγ- 
γυάται όμως ότι δεν θα γίνει 
κακή χρήση αυτού του πρα
γματικά «τρελλσύ» προ
εδρικού διατάγματος αύριο;

ΜΑΣΣ

Αναστολή
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,15. Η Επιτρο

πή Γ εωργικής Διαχείρισης της 
Ε ·Κ  πρόκειται να αποφασίσει 
να άρει τα ελληνικά αρνητικά 
νομισματικά εξισωτικά ποσά 
(MCM), μετά την υποτίμηση 
της δραχμής κατά 15%, που α
νακοινώθηκε την Παρασκευή, 
έγινε γνωστό σήμερα από πηγή 
της Ευρωπαίσής Επιτροπής.

Αυτά τα ποσά, που αποτε
λούν φόρους στην εξαγωγή 
γεωργικών προϊόντων και επι
χορηγήσεις στην εισαγωγή 
τους στην Ελλάδα, σανιστσύν 
ένα σύστημα που προορίζεται 
να διορθώνει τις συνέπειες των 
νομισματικών διακυμάνσεων 
στις ανταλλαγές γεωργικών 
προϊόντων πνάμεσσ στις χώρες 
της ΕΟΚ.

Γεύμα
ΓΙΑ  όσους ενδιοφέρονται 

για  τις εξελίξεις στο νεοδημο- 
κρατικό συνδικαλισμό, μια 
χρήσιμη πληροφορία:

Τ ην Τετάρτη o r .  κ  Μ -  
ιροτ τ φς και ο κ. ML Λαακα 
ρης έφαγαν μαζί coi τα είπαν. 
Ο χι, δεν ήταν μαζί τους ο κ. 
Αγγελος Μ οσχονάς—

K .IJL
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ew da θέλατε va είχα« διαάαβει
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Κανένα
Α πό τη  στήλη  «Τσούζουν»
Οχι. Δεν μπορούμε πια να περιμέ

νουμε κανένα ενδιαφέρον για την υγεία 
μας - την ψυχική ή τη σωματική - από 
το ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό του ή τους 
υπουργούς του - σοβαροφανείς ή όχι.

Πρώτα πρώτα, γιατί δεν έχουμε κα
νένα λόγο να πιστέψουμε ότι είναι ει
λικρινές αυτό το ενδιαφέρον. Το πιθα
νότερο είναι ότι μας λένε και σ* αυτό 
ψέματα, όπως και σ* όλα τ’ άλλα.

Αλλά και να ενδιαφέρονται πραγμα
τικά, είναι ανίκανοι να κάνουν οτιδή
ποτε. Το αποδείχνει το χάλι erro οποίο 
έφεραν την οικονομία του τόπου και 
του κάθε πολίτη χωριστά, μέσα σε τέσ
σερα χρόνια.

Καθένας
Α πό τη  στή λη  «Τσούζουν»
Καθένας χωριστά θα νιώσει στο πε

τσί του τι θα s n  «ακόμη καλύτερες αέ
ρες στη δεύτερη τετραετία του ΗΑ- 
ΣΟΚ». Και όλοι μαζί με τον περιορι
σμό των κρατικών δαπανών 8α οούμε 
να υποβαθμίζονται το περιβάλλον, οι 
συγκοινωνίες, η παιδεία, οι υπηρεσίες 
που προσφέρουν οι δημόσιοι οργανι
σμοί.

Αυριανή
ΠΡΟ-ΠΟ

Α πό σχετικό άρθρο 
Από δω και μπρος, δεν πρέπει να 

διατεθεί - τουλάχιστον για όσο καιρό 
θα διαρκέσει η λιτότητα που μας επέ
βαλε η κυβέρνηση - ούτε μία δραχμή 
για το κλωτσοσκούφι και όλα τα έσοδα 
του ΠΡΟ-ΠΟ να δοθούν στο Γιώργο 
Γεννηματά για να μπορέσει να εφαρμό
σει γρήγορα το ΕΣΥ και να βελτιώσει 
την άθλια υγειονομική και νοσοκο
μειακή περίθαλψη που παρέχεται στο 
λαό μας...

Από δω και στο εξής, πρέπει να απα
γορευτεί, δια νόμου, η εισαγωγή ξένων' 
ποδοσφαιριστών και προπονητών...

Γ ελοίισαν
Α πό τη  στήλη  «Πρόσωπα»
Είχαμε τηλεφωνήματα με τα οποία 

αναγνώστες τηλεθεατές μας κατήγγει
λαν ότι η Τιβί παρουσιάζοντας το υ
πουργικό συμβούλιο όταν συνεδρίασε 
ρ α  την υποτίμηση της δραχμής, έδειξε 
ούο-τρεις υπουργούς που γελούσαν. Ε
χει ευπάθεια ο λαός σε κάτι τέτοια πρά
γματα. Στον πόνο του για τα οικο
νομικά μέτρα, το θέαμα υπουργών που 
γελούσαν προκάλεσε έντονη δυσφορία.

r a v í? r
Μαυραγοριτισμός
Α πό τη  στήλη  «Γη ίμ ιμ
Και επειδή - όταν υπάρχει οικο

νομική κρίση στη χώρα τούτη των 
θαυμάτων - ο... πατροπαράδστος μαυ- 
ραγοριττσμός ξυπνάει και κυριαρχεί 
στην πιάτσα, δημιουργώντας μέσα 
στην αγορά μια αθέατη αλλά υπαρκτή 
παρααγορά, θεωρούμε απολύτα>ς ανα
γκαίο να επισημάνουμε προς την πολι
τική ηγεσία του υπουργείου Εμπορίου: 

Οτι οι έλεγχοι πρέπει να είναι γενι
κοί και συνεχείς και να διενεργούνται 
καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των 
καταστημάτων, ώστε κανείς να μην εί
ναι βέβαιος ότι μπορεί να αι- 
σχοκερδίσα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Οτι οι κυρώσεις πρέπει να είναι για 
τους παραβάτες εξουθενωτικές.

Σοκ
Α πό τη  στήλη  «Π άλιtiara
·'■* ΐ
Η, από το κακό στο χειρότερο, πο- 1 

peía της οικονομίας, φυσικό ήταν να 
προκαλέσα, τη λήψη δραστικών μέ
τρων, δραματικών ίσως. Ομως, ο αι
φνιδιασμός, οι μη επαρκείς εξηγήσεις 
και η κατεύθυνση των μέτρων, προ- 
κάλεσσν σοκ (ας μη φοβόμαστε τις λέ- ¡

Του Δ ράση , ο:
ξεις) στην κοινή γνώμη.

Αμηχανία, προβληματισμός, απο
ρία, πίκρα, αντίδραση, είναι οι λέξεις 
που μπορούν να χαρακτηρίσουν την 
αντίδραση του κοινού στην κυβερνητι
κή απόφαση.

Ταξιδάκια
Α πό τη  στήλη  «Π ολιτικοί ψίθυροι»
Αναφερόμενος στην προηγούμενη 

διοίκηση του Οργανισμού Προώθησης 
Εξαγωγών, ο κ. Κατσιφάρας δήλωσε 
στους δημοσιογράφους:

«Πρέπει να το πάρουν χαμπάρι... 
Τέρμα τα ταξιδάκια αναψυχής και αι
σθηματικής εκτόνωσης στο εξωτερι
κό... με πρόσχημα την προώθηση των 
ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγο- 
ρές».

Γινόντουσαν λοιπόν τέτοια πράγμα
τα και δεν το ξέραμε; Βρε λέτε το οικο
νομικό μας πρόβλημα να είναι θέμα σε
ξουαλικών απωθημένων (και αρμοδιό
τητας... Φροϋδιστών);

Δεν δικαίωσε
Α πό τη στήλη  «Μ ε το Θάρρος της 
ττύμης»
Πολλές και καλές ελπίδες είχε στη

ρίξει ο λαός στη Νέα Δημοκρατία. Ο
λόκληρος ο ελληνικός λαός και όχι μό
νο οι οπαδοί της. Και η Νέα Δημοκρα
τία δεν δικαίωσε τις ελπίδες αυτές. Διά
λεξαν ακριβώς αυτή τη στιγμή τα στε
λέχη της να λύσουν τους εσωκομματι
κούς τους λογαρ>ιασμούς(—).

Γ ενική είναι η πεποίθηση πως με μια 
ισχυρή Ν.Δ. τα μέτρα που υποβαθμί
ζουν το βιοτικό επίπεδο του λαού δεν 
θα περνούσαν. Εχει λοιπόν το μερίδιο 
της ευθύνης η Ν.Δ_ και είναι υπόλογη 
στη συνείδηση του λαού. Ας αφήσουμε 
τη χρυσή ευκαιρία που χάνει.

Είναι ακόμη καιρός να συνέλθουν. 
Η τεράστια πλειοφηφία του λαού τότε 
θα τους ακολουθήσει—

ΕΣΤΙΑ.
Αναγκαία

Α πό τη στήλη  τω ν σχολίω ν

Με καθυστέρησιν μιας ολοκλήρου 
τετραετίας, οι κυβερνώντας απεφάσι- 
σαν, επί τέλους, να προβούν εις την 
λήψιν ωρισμένων γενναίων μέτρων 
«σταθεροποίησης της οικονομίας* - ως 
θέλουν οι ίδιοι να τα αποκαΑούν - τα 
οποία, όσον και αν είναι σκληρά διά 
την συντριπτικήν πλειονοψηφίαν των 
πολιτών, εν τούτοις δεν παύουν να εί
ναι και αναγκαία, εν όψει της δεινής 
καταστάσεως α ς  την οποίαν έχει πε- 
ριέλθα η εθνική μας οικονομία.

Εκείνο 5ε, διά το οποίον πρέπει 
πρωτίστως να κατηγορηθή η μέχρι τού

ό  τη ν  «Απογευμςπτνή»

δε «αιθεροβάμων» ηγεσία της Πασο- 
κρατίας, είναι το γεγονός ότι, διά της 
άφρονος πολιτικής των άνευ παραγω
γικού αντικρύσματος παροχών και διά 
των αλο/ίστων δαπανών του οικο- 
δομουμένου σοσιαλιστικού υπέρ-Κρά- 
τους, «οδήγησε την Χώραν α ς  την α
νάγκην λήψεως τόσον επαχθών οικο
νομικών μέτρων, διά τα οποία σημειω- 
τέον δεν ήτο έτοιμη η κοινή γνώμη, η 
οποία, παραπλανηθείσα υπό των προ
εκλογικών μεγαλοστομιών, ανέμενεν 
«ακόμα καλύτερες ημέρες»...

Θα ημπορούσε
Α πό τη  στήλη  τω ν σχολίω ν
Η ανάδειξις νέων προσώπων ας τα 

όργανα εσωτερικής διοικήσεως της 
«Νέας Δημοκρατίας», θα ημπορούσε 
να αποτελέση ελπιοοφόρον ξεκίνημα 
και διά μίαν νέαν πορείαν του κόμμα
τος της αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. 
Δυστυχώς, όμως, τα όσα προηγήθησαν 
κατά τους τελευταίους δύο μήνας ας 
την κοινοβουλευτικήν ομάδα της 
«Ν Α » , καθώς και η εμμονή τεσσάρων 
δεκάδων εκ των ...ανωνύμων αρνητών 
της ηγεσίας του κ. Μητσοτάκη α ς  τας 
άκυρους και λεύκάς ψήφους των, πεί
θουν ότι πολύ μακράν ευρισκόμεθα α
πό μίαν τοιαύτην ευοίωνον εξέλιξιν.

θ α  πρέπει, εν τούτοις, όλοι αυτοί οι 
κύριοι να λάβουν σοβαρώς υπ* όψιν 
των, ότι η λαϊκή ψήφος του 41%, χάρις 
εις την οποίαν και ελέω της περιβόη
του «λίστας» ευρέθησαν να κατέχουν 
τους περιπόθητους θώκους της Εθνι
κής Αντιπροσωπείας, επιτάσσει ας αυ
τούς να αγωνισθούν, με όλος τας δυνά
μεις των, διά τα όσα προεκλσγικώς υ- 
πέσχοντο και όχι διά να επιδοθούν εις 
την εξοργιστικήν διελκυστίνδα των 
προσωπικών μικροσυμφερόντων και 
ανταγωνισμών.

Μ Μ & βΙΤ)
Οχι άλλο

Α πό τη στήλη  τω ν σχολίω ν

Αρνούμεθα, λοιπόν, κύριοι κυβερ
νητικοί συνδικαλιστές, να στηρίξουμε 
τη μοναδική πορεία προς το σοσιαλι
σμό»,— Οχι άλλο σοσιαλισμό, για να 
φθάσουμε στο επίπεδο της σοσιαλιστι
κής Βουλγαρίας και να αγοράζουμε με 
ένα μισθό μας μόλις πέντε κιλά κα
φέ!— Χορ-Ασαμε σοσιαλισμό.

Τώρα ήλθε η ώρα να σας απαντήσει, 
επιτέλους, ο λαός: Του Ελληνα ο τρά
χηλος σοσιαλισμό δεν υπομένει...

Απαράδεκτα
Α πό  ίφ  σιήλη  »»V σχολίων
Ολα τα θλιβερά και απαράδεκτα της 

«πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευ
ρώπης» απεκάλυψαν, κατά την σχετι
κή συζήτηση στη Βουλή, οι βουλευτές 
της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και 
όλες _ιις  τρελλές σπατάλες εκα

τοντάδων εκατομμυρίων για «φιέστες» 
που μας εξέθεσαν γι' άλλη μια φορά δι
εθνώς.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι 
αποκαλύψεις για την χρήση ακόμη και 
ναρκωτικών, κατά το περίφημο φεστι
βάλ ροκ στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αχάριστοι

Α π ό  τη  στήλη  «Π αραπολιτικά»
Ούτε οι περιοδείες ούτε τα... όρη και 

τα λαγκάδια μπορούν να κάνουν τον 
ψηλό να... ξεχώσει. Είναι κι αυτοί οι... 
αχάριστοι οι νεοδημοκράτες που δεν 
εννοούν να τον βοηθήσουν φτιάχνον
τας κάποια συγκέντρωση της... προ
κοπής. Στη Βέροια, ας πούμε, παρά 
την παμβοραοελλαδική κινητοποίηση 
και παρά το... εκστρατευτικό σώμα των 
χειροκροτητών, μόλις και μετά βίας 
μαζεύτηκαν 1.500 άτομα!

Αλλά και η χτεσινή μέρα του δεν ή
ταν καλύτερη. Πήγε στη Μελική, στην 
Αλεξάνδρεια., στον Κο?μνδρό, στο Κί
τρο, στο Αιγίνιο, στην Κάτω Μηλιά 
κιχ στην Κατερίνη αλλά πουθενά δεν 
μπόρεσε να ξαναρρεί το... χαμόγελό

Ε& 1
Ενότητα

Α χό  τη  στήλη  «Τ ης Δευτέρας»

Δεν περισσεύει χρόνος!
Χρειάζεται εδώ « η  τώρα μεγαλύτε

ρη ενότητα μέσα στους αγώνες, χρειά
ζεται αποφασιστικότερα να παλέψουμε. 
Να διεκδικήσουμε μια φιλολαϊκή οικο
νομική πολιτική, μέσα από. .την ανά
πτυξη των αγώνων για την Απόκρουση 
της επίθεσης που αναπτύσσεται ενάν
τια στην εθνική οικονομία, ενάντια στο 
σημερινό και το αυριανό επίπεδο ζωής 
των λαϊκών μαζών. Να δώσουμε ο κα
θένας το δικό του «τιαρών» σ ιις μεγά
λες κινητοποιήσεις που γίνονται αύριο 
στην Αθήνα (στην Ομόνοια), στον Πει
ραιά (στην πλατεία Κοραή), στή Θεσ
σαλονίκη (στην Πλατεία Αγίας- Σοή 
φίας), στην Πάτρα (έξω από τρ Εργατι
κό Κέντρο) κάτσε τόσες άλλφς πόλεις 
και περιοχές της χώρας μ α ς> τζ^ _ -ν

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
Καμένη

Α πό  άρθρο του κ. Χ ρ . Π οσαλάρη

Τώρα λοιπόν, το 46% είναι υπο
χρεωμένο να φάει μάνι μάνι την καμέ
νη φασολάδα ή να τη σπρώξει με απο
δοκιμασία στη μαγείρισσα και να ση
κωθεί από το τραπέζι. Αν επιλέξει αυτή 
τη δεύτερη κίνηση τότε πολλά έχουν 
να δουν τα μάτια μας (...)

Πώς θα τα βγάλει πέρα το ΠΑΣΟΚ 
με την επαναστατική του μάζα και τα 
στελέχη βάσης που επί δέκα χρόνια τα 
διδάσκει «πεζοδρόμιο» και πορείες και 
απεργίες και συλλαλητήρια και στά
σεις και καταλήψεις και... ζορμπαλίκια;

Τ Α
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Απορία

Εξελίξεις
Α χ ό  τη  στήλη  τω ν σχολίω ν

Η ενθουσιώδης υποδοχή του Κ. 
Μητσοτσάκη στη Βόρειο Ελλάδα και 
οι εκδηλώσεις άγριας αποδοκιμασίας 
του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτουν μια ρα
γδαία μεταστροφή της κοινής γνώμης 
που ώς χθες ακόμη ήταν μουδιασμένη, 
πότε με τις εσωτερικές εκκρεμότητες 
της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και 
πότε με τις πολιτικές ταχυδακτυλουρ
γίες της κυβέρνησης

Τα μέτρα λιτότητας που είναι ο με- 
‘.ανός τίτλος του επιλόγου του ΠΑ- 
ΣΟΚ στην Εξουσία και η τρανταχτή 
απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας 
του σε όλους τους τομείς, δίνουν επί 
τέλους διέξοδο στις μεγάλες λαϊκές μά
ζες να απευλευθερωθούν, να ουδετερο- 
ποιηθούν σε πρώτο στάδιο και να εντα
χθούν εν συνεχεία στο μεγάλο αντιπα- 
σοκικό ΜΕΤΩΠΟ που ούτως ή άλλως 
θα σχηματιοθεί για να διευκολύνει α
ποκρυσταλλώσεις μέσα στη Βουλή έ
τσι ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε νέες 
εκλογές με σύστημα πιο ρεαλιστικό.

Οτι προχωρούμε λοιπόν σε εξελίξεις 
δ εν  ΌΛΰρχΜ η  π α ρ α μ ικ ρ ή  α μ φ ιβ ο λ ία —

ΠΡΟΖΕΧΤκ,ΙΙί 
ΛΠΟΤΗΤΑ Λ ΠΟΎ UTA- 

ΑΛΛΑ TS Ε1ΜΛ1 
ΤΡΕΛΟΙ

Ταυ Δ .)μ . Χ α ντζύπουλου, αττό 
τα  «Νέα»

Α πό το χρονογράφημα τον κ. Λ εύτε
ρη  Παπαδοπούλαν
Αναρωτιέμαι, λοιπόν: αυτό που κά

νουν κάθε μήνα εκατομμύρια οικο
γενειάρχες σε όλη την Ελλάδα, δεν 
μπορούσε να το κάνα τέσσερα ολό
κληρα χρόνια μια κυβέρνηση με επιφα
νείς οικονομολόγους:

Δει γνώριζε, αυτή η κυβέρνηση των 
επιφανών οικονομολόγων όη  πάμε α
πό το κακό στο χειρότερο; Το γνώριζε. 
Εφ’ όσον το γνώριζε, γιατί, ξαφνικά, 
μας έφερε την καταστροφή;

Γιατί, επί 48 μήνες τώρα δεν έπαιρνε 
τα μέτρα της - τα μέτρα που θα έπαιρνε 
και ο τελευταίος μπακαλάκος της γει
τονιάς βλέποντας ότι το μαγαζί του 
δεν πάει καλά; Γ  ιατί, επί 48 μήνες δεν 
έκανε το κουμάντο της, αλλά μας άφη
νε να ζούμε σε πλάνες; Γ ιατί επί 48 μή
νες, δεν έβαλε χέρι στα κρατικά έξοδα, 
που ξεπερνούν και τα όρια της σπατά
λης;

Η. ευθύνη
Α πό τη  στήλη  «Ριπές»
Το αποτέλεσμα υπήρξε το «καλάθι» 

προϊόντων που παράγει η ελληνική 
βιομηχανία να είναι τέτοιο - και τέ
τοιας ποιότητας και τέτοιου κόστους 
ώστε όχι μόνο να μην ενδιαφέρει το εξ
ωτερικό, αλλά να ενδιαφέρει όλο λιγό
τερο και τους ίδιους τους Ελληνες κα
ταναλωτές.

Οταν λοιπόν, σήμερα λέμε πως το 
ισοζύγιο πληρωμών μας θα αφήσει φέ
τος έλλειμμα δύο δισεκατομμυρίων ο
κτακόσιων εκατομμυρίων δολλαρϊων 
και όταν ακόμα, λέμε πως αυτό α
κριβώς το έλλειμμα υπαγορεύει τα μέ
τρα που ανακοινώθηκαν, πρέπει πα
ράλληλα να . έχουμε συνείδηση πως το 
φαινόμενο δεν είνα τυχαίο, αλλά είναι 
απόρροια μιάς συγκεκριμένης πρακτι
κής για την οποία πολύ συγκεκριμένες 
κοινωνικές ομάδες φέρουν e n  την ευ
θύνη.

Πληκτικό
Α πό τη  στήλη  «Ακούεη ftx o mu
Τόσος θόρυβος για να βγει κάτι τό

σο πληκτικό! Εννόύμε την οδό Κοραή, 
που μετά μηνών εργασίες, ενώ περιμέ
ναμε να βγει κάτι ευχάριστο, μας προ- 
έκοψε ας πληκτικός πεζόδρομος. Οχι, 
ότι ocv είναι πιό ευχάριστη από πριν 
με τα λεωφορεία (που καλό θα ήταν m  
μην τα βάζανε στο στενό της Ομήροο- 
όπου δημιοοονκίται φρακάρισμβ 
πρωί), αλλά κατήντηοε με πολύ πλακά
κι και νωραλέα δενδρύλλια- Το πλακό
στρωτο χωρίς καθόλου φαντασία, κάτι 
μαύροι στύλοι ακέφαλοι που περιμέ- 
νουνε τα αμπαζούρ τσος, και ένας χω
μάτινος λάκκος ακάλυπτος, που ελπί
ζουμε πως θα φιλοξενήσει κάτι πιό 
πρωτότυπο από το απολιθωμένα 5cv- 

I δράκια στο πλάι.


