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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Της Κατοχής».
ΑΣΦΑΛΩΣ και υπάρχει ευρό πεδίο 

κριτικής κατά της Κυβέρνησης για 
την κατάσταση της οικονομίας. Α
σφαλώς και παρέχεται, από τα μέτρα 
που αναγγέλθηκαν, κάθε δυνατότητα 
άσκησης αντιπολίτευσης, τόσο από 
τα αριστερά όσο και από τα δεξιά. Σε 
καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι συνιστοόν, είτε κρι
τική είτε άσκηση αντιπολίτευσης, οι 
τίτλοι και τα άρθρα των εφημερίδων 
της Δεξιάς τούτες τις μέρες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ψηφοθηρία και κυκλοφο- 
ριακή δραχμοθηρία, με κατατρομο
κράτηση του λαού και πλήρη απο
προσανατολισμό του, δεν είναι βέ
βαια, ούτε κριτική ούτε, πολύ περισ
σότερο, «ενημέρωση». Οταν π.χ. με 
πηχυαίους τίτλους μια εφημερίδα α
ναγγέλλει, ότι έρχεται πείνα σαν της 
Κατοχής δεν ενημερώνει - αλλά και 
δεν πείθει κανένα.

ΕΞΙΣΟΥ διαστρεβλωτικά, άλλες εφη
μερίδες της ίδιας παράταξης μιλούν 
για άδεια ράφια στα μαγαζιά, για α
ναλήψεις καταθέσεων κ.λπ. Οχι για 
να καταγράψουν γεγονότα, αλλά για 
να τα δημιουργήσουν. Να εξ
ωθήσουν δηλαδή τους πολίτες σε αν
τιδράσεις τέτοιες, που θα χειροτερεύ- 
σουν την ήδη σοβαρή κατάσταση.

ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ και το ξαναλέμε: Τα μέ
τρα είναι οδυνηρά, αλλά και αναπό
φευκτα. Το αν υπάρχουν ευθύνες - 
και ασφαλώς υπάρχουν - δεν είναι 
της στιγμής. Εκείνο που προέχει εί
ναι να μην οδηγηθούμε σε χειρότε
ρες καταστάσεις.

ΓΓ ΑΥΤΟ, χρειάζεται ψυχραιμία και 
σοβαρότητα. Κι αν θέλει κανείς να 
κάνει αντιπολίτευση, μπορεί να το 
κάνει χωρίς να καταφεύγει σε εύ
κολους εντυπωσιασμούς, χωρίς κι- 
τρινισμούς και βαρβαρότητες, που 
είναι έξω από κάθε λογική, έξω από 
κάθε πραγματικότητα.

ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ανάλυση, ο λαός, 
που κι αυτή τη φορά καλείται να 
πληρώσει τη νύφη, δεν χρειάζεται 
αυτόκλητους γαμπρούς, που τόσα 
χρόνια μόνο για το λαό δεν νοιάζον
ταν. Ούτε, επί δεξιάς, ούτε επί χούν
τας, ούτε επί... Κατοχής!
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Κάθε χρόνο τα ίδια...
ΧΩΡΙΣ νά πρωτοτυπήσουν ιδιαίτερα, οι μαθητικές παρα

τάξεις διεκδικούσαν - χτες το βράδυ - η κάθε μια για τον  
εαυτό της, την πρώτη θέση, στις μαθητικές εκλογές. Ετσι, 
οι 650.000 μαθητές ψήφισαν για την ανάδειξη των εκ
προσώπων τους: Κατά την ΠΑΜΚ (ΠΑΣΟΚ), ουσικά την 
ΠΑΜ Κ με 40%. Κατά την ΚΝΕ (ΚΚΕ), φυσικά την ΚΝΕ  
με 38%. Κατά τη Μ ΑΚΙ (Ν .Δ .), φυσικά τη ΜΑΚΙ με 58%.

Βέβαια δεν είναι οι μόνοι.
Φωτεινό τους παράδειγμα, 
κάθε χρόνο, οι φοιτητικές 
και σπουδαστικές εκλογές, 
όπου το φαινόμενο παρατη- 
ρείται εδώ και χρόνια, χωρίς 
όμως τόσο μεγάλες αποκλί
σεις.

Δικαιολογούνται, όμως 
το νεαρό της ηλικίας επιτρέ
πει μεγαλύτερο ενθουσια
σμό από την πλευρά τους.

Π .Ζ .

Διευκρίνιση
Α πο τον κ. Γιάννη Πα- 

παϊωάννου πήραμε την ακό
λουθη επιστολή:

«Στις 12 Οκτωβρίου δη
μοσιεύσατε επιστολή της κ.
Βούλας Δαμιανάκου, η ο
ποία ισχυρίζεται ότι η Δια
κήρυξη της Συντονιστικής 
Επιτροπής Α νένταχτω ν Υ- 
ποστηρικτών της Αλλαγής  
δεν εκοράζει τις απόψεις 
αυτών των ανένταχτων, αλ
λά  μόνο τις δικές μου.

Σας κάνω γνωστό ότι το 
κείμενο της διακήρυξης το 
διάβασα στη συγκέντρωση 
που κάναμε στις 9 Οκτω
βρίου. Μετά τη” ανάγνωση 
ρωτήθηκαν οι παρόντες αν 
έχουν να προσθέσουν ή να 
αφαιρέσουν κάτι και κανείς 
δεν είπε τίποτα. Επομένως η 
κ. Δαμιανάκου, που δεν α
νήκει στη δική μας επιτρο
πή στήριξης, διαστρεβλώνει 
την πραγματικότητα».

Με τη διευκρίνιση αυτή, 
η «Ε» θεωρεί ότι έκλεισε το 
θέμα.

Οικονομικά
ΔΙΑΚΟΨ ΑΜ Ε αναγνώ- 

στη της «Ε» που τηλεφώνη
σε στο γραφείο Θεσσαλονί
κης, για να διαμαρτυρηθεί 
για τα κυβερνητικά οικο
νομικά μέτρα:
— Συγγνώμη, μου επιτρέπε
τε μια ερώτηση;
— Βεβαίως, απάντησε... με
γαλόψυχα.
— Πήγατε στο σημερινό 
συλλαλητήριο που οργάνω 
σε στην πλατεία Α γίας Σο
φίας το Ερν«Γτοϋπσλ.ληλικ ό 
κέντρο, να διαμαρτυρηθείτε 
μαζί με τους άλλους εργαζό
μενους;
— Καλά, για... αιθεροβάμο-

να με περάσατε; Ηταν η α
πάντησή του πριν κλείσει το 
τηλέφωνο. Γ.Λ.

Επίδοση
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ «βαθμό» 

πήρε χτες ο υπουργός Εξ
ωτερικών Κ άρολος Παπού- 
λιας, στη συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε στο Ζάππειο, για 
τους Ελληνες και τους ξέ
νους δημοσιογράφους. Κα- 
τάφερε να πει όπως ήθελε, 
αυτά που ήθελε και να  μην 
πει όσα δεν ήθελε, χωρίς 
όμως να δυσαρεστήσει (πο
λύ) το ακροατήριό του.

Ο κ. Παπούλιας έχει το 
προσόν να είναι ψύχραιμος, 
και χαμογελαστός μπροστά 
σε δημοσιογράφους - και 
παράλληλα έχει τον τρόπο 
να διατυπώνει «ξερά» από
ψεις, όταν το νομίσει χρήσι
μο χωρίς να αφήνει πίσω 
του αντιπαθητικές εντυπώ
σεις.

Καλή «πρεμιέρα» λοιπόν, 
χτες. Και ευχόμαστε να α
κολουθήσουν και άλλες κα
λός - και συχνές - εμφανί
σεις. Κ.Ι.Α .

Ραδιοφωνικά 
στα ξένα

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ραδιο
φωνικά Ιδρύματα εκπέμπουν 
προγράμματα για τους αλλο
δαπούς - κι έχει η Γερμανία 
ουκ ολίγους, μεταξύ των ο
ποίων και δικούς μας.

Τα ραδιοφωνικά αυτά ιδρύ
ματα αντιμετωπίζουν εσχά
τως τον ανταγωνισιιό των ι 
διωτικών ραδιοσταθμών, μετά 
την εισαγωγή των τελευταίων 
επισήμως στις ραδιοφωνικές 
συχνότητες, εδώ και τρεις μή-
ψΤΛ

Συνέπεια του ανταγωνι
σμού, είναι να «ριχθούν* οι 
εκπομπές προς τους αλλοδα
πούς. Η αρχή έγινε στις 5 Αύ
γουστου στο ομόσπονδο κρά
τος της Β. Ρηνανίας - Βεστφα
λίας κι η συνέχεια δόθηκε 
στις 5 Οκτωβρίου στη Βαυα
ρία, κράτη με πολλούς Ελλη
νες. ως γνωστόν. Το «ρίξιμο» 
είναι να παρέχονται για τις 
εκπομπές αυτές ραδιοφωνικές
συχνότητες λιγότερο ισχυρή 
συχνότητα, από αυτές που 
λειτουργούσαν, με ουσικό ε
πακόλουθο να μην ακούγον-

Κονσερβοκούτια 
και άλλα τινά
ΤΟ ΠΙΟ εκπληκτικό 

δελτίο Τ ύπου τω ν  τελ ευ 
ταίω ν μ ηνώ ν έ φ θ α σ ε  
χθ €5 στις ,φ η μ ΐρ ί& ες. A
ποστολέος η φοιτητική 
παράταξη τη ς  ΝΔ, που α 
κούει σ το  όνομα ΔΑΠ- 
ΝΔΦΚ και εδ ρ εύ ε ι στα 
γραφ εία  της ΟΝΝΕΔ. Κα
ταγγελία:

Σε σχολή , λέει, του 
Π ολυτεχνείου, έν ο ς  φ ο ι
τητής της παράταξης ΠΣΚ 
(που πρόσκειτα ι στο 
ΚΚΕ) τσ ακ ώ θηκ ε μ ε ένα  
φοιτητή της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 
και τον απείλη σε - ακόυ
σαν, ακόυσαν - ότι «.-.στη 
μελλοντική εττανάσταση 
δ εν  θ α  υπάρχει κεφάλι 
πάνω  από το υ ς  ώ μ ους 
σου—». Και αυτά  η φ ο ιτη 
τική παράταξη της ΝΔ τα 
θ εω ρ εί «ανησυχητικά  μη- 
νϋματσ»-

Είνσι πραγματικά να α 
πορεί κανείς. Οχι βέβαια 
με το  δκπιληκτισμό τω ν  
δύο  φοιτητώ ν, π ου , αν 
δ εν  είναι φανταστικός, ε ί
ναι από τους πάμπολλους 
που γίνονται κά θε μέρα 
στις σ χολές και α σφ α λώ ς 
δ εν  έχο υν  καμώ σχέσ η  
με επαναστάσεις , κον
σερβοκούτια . σ φ α γ ές  και 
άλλα συνοφ ό.

Η απορία είναι για την 
μνημειώδη αφ έλεια  τω ν  
συντακτώ ν της ανακοί
νωσης. Μα στα σοβαρά, 
η φοιτητική παράταξη και 
η νεολαία της ΝΔ βρήκαν 
σαν π ιο  σημαντικό π ρ ό 
βλημα του »σιρού μας το 
αν θ α  υπάρχει ή όχι το  
κεφάλι στους ώ μ ο υ ς  ενό ς  
μέλους τ ο υ ς  κατά τη 
«—μελλοντική επ ανά στα 
ση»; Μντ'|θθΓΠ μου κύ
ριε— Μ .Γ.

ται σε πολλές περιοχές.
Οι διευθύνσεις των ραδιο

φωνικών ιδρυμάτων μιλούν 
για μεταβατική κατάσταση, 
αλλα ©αίνεται κως το προ
νόμιο του «ουδόν μονιμότε- 
ρον του προσωρινού» δεν εί-

Μήκως tta έπρεπε να ενερ
γήσουν αρμοδίως οι ελληνι
κές αρχές, εδώ και στη Γερ
μανία, για να μπορούν να c- 
κοΰν τουλάχιστον τη γλώσσα



ββα 9α θέλατε να είχα«ε ¿ιαθάοει
Α Κ Ρ Ο Π Ο Α Ι Ζ

Αν άκουγαν
Α πό  το κύριο άρθρο.
Καθημερινώς σχεδόν, επί τέσσερα 

χρόνια, σι βουλευτές της «Ν.Δ.» κά
νουν ερωτήσεις και επερωτήσεις στη 
Βουλή για ένα πλήθος αμέλειες, παρα
λείψεις και απαράδεκτες ενέργειες υ
πουργών και άλλων στελεχών της κυ
βερνήσεις. Οι αρμόδιοι υπουργοί που 
απαντούν, από του βήματος της Εθνι
κής Αντιπροσωπείας σ* αυτές τις ερω
τήσεις, πάντα «κατακεραυνώνουν» 
τους ερωτώντες βουλευτές και «απο- 
δακνύουν» ότι... ουδεμία συνέβη πα
ράλειψη^.).

Και αναρωτιόμαστε: Αφού το δίκιο 
βρίσκεται πάντα - σύμφωνα με την Τιβί 
και τις συμπολιτευόμενες εφημερίδες - 
με το μέρος των βουλευτών του ΠΑ
ΣΟΚ και των στελεχών της κυβερνή- 
σεως, πώς βγαίνει κατά καιρούς ο κ. 
πρωθυπουργός και ομολογεί ότι τα έ
χουν θαλασσώσει παντού και πρέπει 
να σφίξουμε τα λουριά μας; Μήπως, αν 
άκουγαν κάποτε τους επερωτώντες 
βουλευτές, δεν θα... τα σφίγγαμε;

Η έξοδος
Α πό  τη  στήλη ¿Γνώμη».

Εδώ όπου έφθασαν τα πράγματα, ο 
κ. Παπανδρέου απέδειξε ότι είναι ανί
κανος να κάνει οτιδήποτε καλό γι’ αυ
τό τον τόπο. Η τραγική αποτυχία του 
είναι το μόνο «επίτευγμά» του. Και η 
έξοδος από την κρίσιμη κατάσταση 
στην οποία μας έφερε είναι μια και μό
νη: Να φύγει το ταχύτερο, για να μην 
μας φέρει κι άλλες καταστοοσές.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Μεταστροφή

Α πό  τη  στήλη ¿Τσούζουν».
Ακούγεται ακόμη και στα «πράσινα 

καφενεία.» το σκληρό κατηγορητήριο: 
Εμείς επιλέξαμε τους συνεργάτες του; 
Εμείς διαχειριστήκαμε την οικονομία; 
Εμείς κάναμε τις σπατάλες και την... υ
περκατανάλωση; Κι αφού ήταν τόσο 
μαύρα τα πράγματα, γιατί μας τα πα
ρουσίαζε ρόδινα πριν από τις εκλογές;

Σ' αυτό το τελευταίο, το αδυσώπητο 
ερώτημα, πιστεύω, ότι οφείλεται και η 
ραγδαία μεταστροφή του κόσμου, που 
παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας. Αυ
τός ο λαός έχει δείξει, πολλές φορές 
στην ιστορία του, ότι διαθέτει τεράστια 
αποθέματα υπομονής. Σε μια περίπτω
ση γίνεται θηρίο και ζητά βιαστικά να 
πάρει το αίμα πίσω; Οταν καταλάβει 
ότι τον κοροϊδεύεις.

Αυριανή
Μετανάστες

Α πό τη στήλη ¿Αυριανό».
Αυτός ο... παλαβιάρης ο Μητσοτά 

κης συνεχίζει να κατηγορεί τον πρωθυ
πουργό ότι... άλλαξε δυο πατρίδες...

Δεν καταλαβαίνει όμως ο αθεόφοβος 
ότι με αυτά που λέει ουσιαστικά κατη
γορεί τρία με τέσσερα εκατομμύρια πε
τυχημένων Ελλήνων που ζουν σαν με
τανάστες σε όλο τον κόσμο και βοηθά
νε τη χωρά μας με το ¡ιοκί^ίμο συνάλ
λαγμα που μας στέλνουν,

ΕΘΝΟΣ
Αυτοί πρώτοι

Α χ ό  τη στήλη *Γνώμη».
Σήμερα η σοβαρότητα της κατάστα

σης δεν επιτρέπει ανώφελες επισημάν
σεις και αναποτελεσματικές αναδρομές 
στο πολιτικό παρελθόν. Σε κάποια άλ
λη ώρα 9α γίνει το οριστικό ξεκαθάρι- 
σμα. Γιατϊ ο λαός, που καλείται σε νέες 
θυσίες, δεν είναι δυνατό να λησμονή
σει. Με την ώριμη πολιτική του κρίση 
θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καί- 
OCpi, Ou ¿vi’.μετρήσει τις ευθύνες όλων 
- χωρίς εξαίρεση όλων. Και «εν ώρα 
κρίσεως* θα αποοανΟεί...

Μέχρις ¿του όμως έλθει η στιγμή 
αυτή, ο πρόθυμος για θυσίες λαός α
πευθύνεται στην Κυβέρνησή του.

Του Δράση, από την «Απογευματινή»

καλεί να δώσουν αυτοί πρώτοι το πα
ράδειγμα. Τους υπενθυμίζει ότι κανένα 
μεγάλσ και δύσκολο έργο - και η αντι
μετώπιση της οικονομικής κρίσης εί
ναι τέτοιο - δεν στεριώνεται χωρίς τη 
θυσία της «ακριβής του πρω
τομάστορα», χωρίς να υποστούν οδύ
νη και στερήσεις οι πρώτοι, οι εμπνευ
στές και καθοδηγητές του έργου.

Η αλήθεια
Α πό τη στήλη ¿Πολιτικά παρασκή
νια».
Αγωνία, λοιπόν, για το σκάφος που 

πλέει σε τρικυμισμένη θάλασσα.
Πράγμα, βέβαια, που σημαίνει να ει

πωθεί - εδώ και τώρα - ολόκληρη η α
λήθεια στο λαό, τα μέτρα να μην είναι 
μόνοδρομος, και η εφαρμογή τους να 
αρχίσει σήμερα από την οροφή του 
κρατικοκυβερνητικού μηχανισμού.

Προωθούν
Α πό το πρωτοσέλιδο κύριο θέμα.
Σε μια έσχατη προσπάθεια να απο

φευχθούν οι εθνικά επικίνδυνες συνέ
πειες, που θα είχε ένα πιθανό «κραχ», 
παράγοντες της πολιτικής μας ζωής 
προωθούν πρόταση για δημιουργία κυ
βέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον 
κ. Καραμανλή.

Στο ύψος
Α πό  τη στήλη ¿Ανάλυση».
Η Ν Α  έχει υποχρέωση να σταθεί 

στο ύψος των περιστάσεων. ’Ί αντιπο
λίτευση που θα ασκήσει πρέπει να είναι 
σκληρή, θεμελιωμένη, δίκαιη. Η εναλ
λακτική πρόταση που θα επεξεργαστεί 
δεν πρέπει να υποτιμά τις δυσκολίες 
ούτε να αποσκοπεί στον εφησυχασμό 
του κόσμου.

Κ Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνους 
πολίτες, που θα υπερασπιστούν τα 
συλλογικά και στομικά δικαιώματα α
πό την προετοιμαζόμενη κυβερνητική 
επίθεση και θα διεκόικήσουν αποφασι
στικά ένα καλύτερο μέλλον.

ΒΟΡΡΑΣ
Στράφι

Α πό  το κύριο άρθρο.
Ο πρωθυπουργός μας δουλεύει. Εν

σαρκώνει προσωπικά την τηο ιταμή 
πρόκληση. Και είναι αμετανόητος. Γι' 
αυτό τα σκληρά μέτρα του πάνε στρά
φι, Μας κάνει κάθε ¡τέρα φτωχότερους 
και απαιτεί, από πάνω, να γινόμαστε 
για το χατήρι του κάθε ώρα πιο βλάκες 
και από τους βλάκες που πίστεψαν 
στις «ακόμη καλύτερες μέρες», τις ο
ποίες αυτός δεν πίστευε και το ομολο
γεί έμπρακτα τώοα. Χθες από το Υ-

ποΰρ/ικό ϊθυ Συμβούλιο έκραξε στην 
πραγματικότητα: «Οσοι ηλίθιοι, προ- 
σέλθετε να σας πιάσω πάλι κορόιδα».

Τα πυρηνικά
Α πό  τη στήλη  των σχολίων.
Εσπευσε να θριαμβολογήσει η κυ

βέρνηση, με αφορμή την απομάκρυνση 
μέρους των πυρηνικών όπλων που υ
πάρχουν στην Ελλάδα και να επιχειρή
σει να πείσει τον λαό, ότι αυτό απετέ- 
λεσε μέγα επίτευγμά της, στην δήθεν 
Μάχη της για τον αφοπλισμό και την 
ειρήνη. Δεν είπε όμώς ότι τα πυρηνικά 
απομακρύνονται και από άλλες χώρες 
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και 
βάσει συμφωνίας που υπεγράφη πριν 
από έξι χρόνια.

Δεν είπε ακόμη ότι η πρωτοβουλία 
είναι του ΝΑΤΟ και όχι της σημερινής 
κυβερνήσεως της Ελλάδος, στα πλαί
σια της ανανεώσεως του υπάρχοντος 
υλικού.

Ε 2Γ Γ Ι Α
Για πρώτη φορά

Α πό τη στήλη των σχολίων
Ουδέποτε εις τα πολιτικά χρονικά 

του Τόπου έπεσεν ο Ελληνικός λαός 
θύμα τοιαύτης εξαπατήσεως υπό των 
κυβερνητών του, όσον αυτής την ο
ποίαν υπέστησαν οι ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ-, που μετέβησαν την 2αν Ιου
νίου εις τας κάλπας με τη βεβαιότητα 
ότι τους αναμένουν «ακόμη καλύτερες 
ημέρες»! Δια πρώτην φοράν εις την 
νεωτέραν πολιτικήν μας ιστορίαν, κυ
βέρνησές επσνεκλεγείσα με κυρίαρχον 
σύνθημα την άμεσον βελτίωσιν της οι
κονομικής κσταστάσεως κατά την δευ- 
τέραν θητείαν της, επέλεξεν ως πρώτον 
μετεκλογικόν χειρισμόν την εξ
αγγελίαν τόσον δυσμενών δια το σύνο- 
λον του Λαού μέτρων, τα οποία, μάλι
στα, δεν εδίστασε να τα ανακοίνωση 
ας θριαμβευτικόν τόνον!

Η  Α Υ Γ Η Β
ι ν /  φ / ν \ ο ι μ μ α

Α πό τη στήλη των σχολίων
Η υποτίμηση της δραχμής και η επι

βάρυνση των εισαγωγών αποοασίστη- 
καν για να μειώσουν το πελώριο έλ
λειμμα. Θα το καταφέρουν, ίσως, σε 
κάποιο βαθμό. Αλλα σε πολύ μικρό 
έως ασήμαντο, εοόσον στη θέση του ει- 
σαγόμενού προϊόντος ο Ελληνας κατα
ναλωτής δεν θα βρίσκει κάτι αντίστοι
χο σε ποιότητα και τιμή να βάλει. Γιατί 
αυτή η βιομηχανία που έχει φτιαχτεί 
κατ' εικόνα και ομοίωση του ελληνι
κού καπιταλισμού εί\Όΐ ικανή μόνο για 
να προσανατολίζει σταθερά τους κατα
ναλωτές στα ασαγόμενα.

Η νέα δέσμη
Α πό  τη στήλη  των σχολίων

Ενώ η χώρα βυθίζεται στις οδυνηρές 
συνέπειες της δεύτερης μέσα σε δυόμι
σι χρόνια υποτιμήσεως της δραχμής, 
που συνοδεύεται από εξόντωση της 
ΑΤΑ και επιβολή εκτάκτων φορομπη- 
χτικών εισφορών, η κυβέρνηση ετοιμά
ζει τη νέα δέσμη αντιλαϊκών μέτρων. 
Ετσι θα κλείσει και η άλλη άκρη της... 
στενωπού, μέσα στην ασφυξία της ο
ποίας ο ελληνικός λαός θα μπορέσει να 
εκτιμήσει απόλυτα την ευτυχία του σο
σιαλιστικού παραδείσου.

Οπως επισημαίνουν με υπηρετική 
προσήλωση οι έντυπες κυβερνητικές 
θεραπαινίδες, η νέα δέσμη μέτρων θα 
έχει στόχο «την αντιμετώπιση της α
νεργίας» και την... «οριστική ανάκαμ
ψη της οικονομίας». Αν λάβουμε συ
νεπώς υπ’ όψη μας ότι, σύμφωνα πάν
τοτε με τις κυβερνητικές δια
βεβαιώσεις, η ελληνική οικονομία— α
νακάμπτεται εδώ και τέσσερα χρόνια 
συνεχώς, δεν είναι δύσκολο να κατα
λάβουμε τί ακόμη μας περιμένει.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μία και μόνη

Α πό  τη στήλη των άρθρων
Μία πια και μόνη εξέλιξη μπορεί να 

υπάρξει: Να πάνε οι άνθρωποι στο κα
λό.

Ας ξεσκονίσουν λοιπόν τα δια
βατήριά τους και ας μας αφήσουν σιγά- 
σιγά ήσυχους να συμμαζέψουμε τα ε
ρείπια που μας δημιούργησε το πέρα
σμά τους. Ας επιστρέψουν να συνεχί- 
σουν ο καθένας τη σταδιοδρομία του

Του Σπόρου Ορνεράκη, από τα 
«Ν Ε Α »

στις χώρες όπου ζούσαν πριν αποφασί
σουν να έλθουν εδώ για να μας 
σώσουν.

Δεν έχουν άλλωστε και περιθώρια 
να κάνουν και τίποτε άλλο εδώ: την 
οικονομία την τίναξα*-· στον αέρα, τη 
δημόσια διοίκηση την αποσυνέθεσαν, 
την παιδεία τη διέλυσαν, τα πολιτικά 
μας ήθη τα εξευτέλισαν και τους εργα
ζόμενους τους οδήγησαν σε τέτοια α
πόγνωση, ώστε να εναλλάσσονται κα
θημερινώς στα πεζοδρόμια και στις 
πλατείες διεκδικώντας τα αιτήματα 
τους.

ΘΕΣΣΑΛΟΚΠΟί
‘κλότσα

Α πό τη στήλη ¿Παραπολιτικά»

Αποφάσισε ραίνεται σ Κωστής να α
φήσει τη .„ΣτηιιρΛ και να πτάσεε τη 
γκλίτσα για να αντιμετωπίσει τον νη- 
λό, που τώρα τελευταία του τη βγαίνει 
με κόκκινο.

Την αρχή στη νέα τακτική του την 
έκανε χθες, απαντώντας μέσω του γρα
φείου Τύπου της ΔΗ-ΑΝΑ στην επίθε
ση που έκανε ο ψηλός στους Κωστηι- 
κούς από τη Βέροια, χαρακτηρίζοντας 
τους «διασπαστές και υπηρέτες του 
ΠΑΣΟΚ».

«θάπρεπε, τονίζει η ΔΗ-ΑΝΑ, ο κ. 
Μητσοτάκης, με την γνωστή όχι τόσο 
λαμπρή, προϊστορία του (ωχ!), να 
προσέχει περισσότερο τα λόγια του. Ε
χει μακρά θητεία και άριστη επίδοση 
σε πολιτικά τεχνάσματα, μεθοδεύσεις

κτηρίστηκαν πάντοτε από πολιτική ι
διοτέλεια (ωχ, ωχ, ωχ!), ώστε να μη 
μπορεί να κρίνο ανθρώπους που ωρ- 
μ ήθη σαν από καθαρή επιταγή της συ- 
νειδήσεως τους („ ) Ανθρώπους που 
δεν γνώρισαν ποτέ τα ανταλλάγματα

και δεν υπηρέτησαν την ανεντιμότη
τα...»!

ΜΑ!££ΘΜΑ
Συναίνεση

Α πό  τη στήλη ¿.Παλιτικολσγάς»

Η ΐΜΜΐ·~ηκή που ακολούθησε η κυ
βέρνηση για την απόκτηση της «συ
ναίνεσης», αποδακνύεται αναποτελε
σματική. Και ίσως αποδειχθεί αναποτε- 
λεσματικότερη στις προσεχείς εβδομά
δες.

Ισως υπάρχει ακόμα καιρός για ανα
ζήτηση και της πολιτικής και της οικο
νομικής συναίνεσης, αλλά με άλλη 
πρακτική κι όχι με τη διακήρυξη «κα- 
λέσάμε σε πανεθνική στράτευση».

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
Προϋπόθεση

Α πό τη  στήλη  των σχολίων
Δεν υπάρχει εθνικά σκεπτόμενος 

Ελληνας που να μην θέλει να σωθεί η 
οικονομία μας από την χρεωκοπία, 
που, όπως πλέον παραδέχεται και η κυ
βέρνηση. την ηπς*1ςί άμεσα! Και με 
αντικειμενικό πνεύμα, ορισμένα από τα 
μέτρα που ανακοινώθηκαν και χρήσι- 
" 2  κοι οπωσδήποτε αναγκαία ήταν, έ
στω σαν πράξεις απελπισίας!

Αλλά προϋπόθεση για την μερική έ
στω απόδοσή τους, θα ήταν η εμπιστο
σύνη προς εκείνους που τα επέβαλαν 
από το σύνολο του λαού!

Ποιος όμως μπορεί να έχει πλέο\ 
εμπιστοσύνη στον κ. Παπανδρέου κα 
την κυβέρνησή του; Μήπως όλοι εκεί
νοι που υπέστήσον τις διώξεις, τις τα
πεινώσεις, τον χλευασμό των «πρασι
νοφρουρών του κατά τα τελευταία 4 
χρόνια; Η εκείνοι που έχασαν τις δου
λειές τους, η εξορίστηκαν στα πέρατα 
της Ελλάδας επειδή δεν ήταν «πράσι
νοι»; Μήπως οι συνεχώς συκοφαντού- 
μενοι και λοιδορούμενοι επιχείρημα 
τίες και οι εμπαιζόμενοι «μικρομε- 
σαίοι»; Η τέλος και αυτοί ακόμη οι 
«παρωπιδοφόροι» πασοκατζήδες, που 
μέχρι χθες τα συγχωρούσαν όλα, ενώ 
τώρα χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοί-

Ρ ί Ζ Ο Ι ^ Ι Τ Η Σ
Ενημέρωση

Α πό τη στήλη ¿Από μέρα σε μέρα»
Για να πούμε και του στραβού το δί

κιο: Μπορεί τα μέτρα λιτότητας να τα 
αποφάσισε μόνος του ο πρωθυπουργός 
- με τους εξ' απορρήτων συμβούλους 
του - αλλά και η κυβέρνηση δεν έμεινε 
ανενημέρωτη:

Οι υπουργοί είχαν κατ' αρχήν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σχε
τικές ανακοινώσεις από τα δελτία ει
δήσεων. Και πριν συμπληρωθούν 72 
ώρες, τους μάζεψε ο πρωθυπουργός 
για να τους ενημερώσει και επίσημα.

θα ήταν άδικο να έχουν παράπονα: 
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ, θα ενημερωθούν για τα οικο
νομικά μέτρα μετά από ένα μήνα.

ΤΑ Κ Ε Α
Ανευθυνότητα

Α πό τη στήλη «Ριπές»
Κορύφωμα ανεύθυνο τη τας ή εμπαι- 

γμού προσοέρθηκε από την τηλεόρα
ση:

Λίγα μόλις λεπτά αφού ο Πρωθυ
πουργός περιέγραγε τα χάλια τοο ισο
ζυγίου πληρωμών και αοού ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε 
τα μέτρα για τον περιορισμό των ει
σαγωγών, οι οθόνες και των δύο κρα
τικών τηλεοπτικών δικτύων κατακλό- 
σθηκαν - και δεν- έπαυσαν έκτοτε να 
κατακλύζονται - από διαφημίσεις ει- 
σαγομέναιν ειδών. Και οι Ελληνες, που 
είχαν τη μια στιγμή κληθα από την κυ
βέρνηση της χώρας να περιορίσουν τις 
αγορές ξένων προσόντων, καλούνταν -

κή της τηλεόραση να σπευσουν να τα 
αγοράσουν.

Για να αποδειχθεί. δυστυχώς - και 
γι' άλλη μια οορά - πως στον τόπο αυ
τό η δεξιά του κράτους δεν ξέρα τ. ποι
εί η αριστερά του_


