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✓ ΤΟ 'ΠΕ ο αναπληρωτής καθηγητής Χειρουργικής 
για το Λαϊκό Νοσοκομείο, Χρ. Τσαγκρής. 

«Το χειρουργικό ψαλίδι "μασάει" την ώρα που 
κόβει. Ούτε το ράμμα δεν κόβει...».

Μήτε πρόβατα επί σφαγήν να είμαστε δηλα
δή... Αλλά υπάρχουν ράμματα και για τη... γού
να όσων έφεραν τα νοσοκομεία και την Υγεία 
σ' αυτή την αθλιότητα... Να δεις ο λαός άμα πιά- 
σει στο χέρι το «ψαλίδι» πώς κόβει...

Επιασαν τόπο 
ία  νεράντζια!

ΤΑ «ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ» έπιασαν τελι
κά τόπο... Πριν από λίγες μέρες 
εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπι- 
σκευαστική ζώνη Περάματος δια
δήλωναν έξω από το ξενοδοχείο 
όπου το Εμηοροθιομηχανικό Επι 
μελητήριο έδινε δεξίωση και προ- 
σήρχοντο πολιτικοί. Ο κ. Σημίτης 
τότε είχε ακυρώσει την επίσκεψή 
του αλλά πολλοί Βουλευτές έγιναν 
αντικείμενο αποδοκιμασιών. Η Ντά
ρα Μπακογιάννη, λοιπόν, και ο Αν. 
Νεράτζης ζήτησαν να μιλήσουν με 
τους εκπροσώπους των εργαζο
μένων, κατέΒηκαν στο Πέραμα, ενη
μερώθηκαν και ήλθαν πανέτοιμοι 
στη Βουλή. Απαίτησαν από τον 
υπουργό Ναυτιλίας να συμπερι- 
λάθει στο νομοσχέδιο για τον ΟΛΠ 
που συνεζητείτο στη Βουλή και ένα 
αίτημα των εργαζομένων ότι θα 
συνεχιστεί η χρήση της περιοχής 
ως ναυηηγοεπισκευαστική ζώνη. 
Και το ηέτυχαν...

Τρόμος από 
τις... επιτυχίες του!

ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ συνάντηση είχε χθες 
ο Κ. Σημίτης με τον γραμματέα του 
ΝΑΤΟ κ. Σολάνα ο οποίος ήλθε στην 
Αθήνα για να συζητήσει τα... περί
φημα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι
στοσύνης. Και είναι γνωστό ότι η 
Αγκυρα επιχειρίεΙ να μεταΒάλει μια 
συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων 
συμπεριφοράς σε διάλογο εφ' όλης 
της ύλης μεταξύ Ελλάδας-Τουρ- 
κίας.

Τώρα, αν ο κ. Σημίτης θεωρεί 
μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας τα 
Ιμια αντιλαμβάνεστε τι είδους... επι
τυχία σκαρώνει και στα λεγάμενα 
ΜΟΕ.

Το ελληνικό έθνος λοιπόν θα 
καταρρεύσει καταπώς φαίνεται όχι 
από τις αποτυχίες του αλλά από 
τις... επιτυχίες του.

«Κάλπικα» κουβαρνταλίκια!..
ΝΑΙ, ΘΑ ΚΑΝΕΙ φορολογικές ελαφρύνσεις ο κ. 

Σημίτης. Ναι, θα διαθέσει εκατοντάδες εκατομ
μύρια για κοινωνική πολιτική. Αλλά... του χρόνου. 
Το 2000. Λίγο πριν από τις εκλογές ο «σπαγκο
ραμμένος» και «μίζερος» θα γίνει ανοιχτοχέρης 
και κουβαρντάς.

«θεωρούμε», ε ίπε «ότι η φορολογική επι
βάρυνση είναι μεγάλη, ότι η φορολογική επι
βάρυνση στους μισθωτούς ιδίως πρέπει να μει
ωθεί και να επιτύχουμε μια τέτο ια  φορολογική 
επιβάρυνση η οποία θα τους δώσει περ ισσότε
ρη άνεση...».

Να δείτε που στο τέλος της 4ετίας του θα γίνει 
πονόψυχος προς τα... θύματά του.

«Είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια -υπο- 
σχέθηκε για την κοινωνική του πολιτική- και 
εξαρτάτα ι από τη γενική εξέλ ιξη  αν θα είναι 
200, 300, 400, 500, 600...».

Τι 200, τι 300, τι 600;..
Μήπως θ' ανοίξει την τσέπη του να τα δώσει; 

Υποσχέσεις άρχισε να προσφέρει από τώρα σε 
σακχαρόπηκτα χάπια, που σε σκοτώνουν όχι με το 
δηλητήριο αλλά από την πολλή... ζάχαρη...

Παρτέρι έγα κατσαριδοκτόνο!
ΔΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΕΙ με τις δηλώσεις του μόνο ο Κ. ΖημΙ- 

1 της, προχθές αίφνιδίασε και η κ. Δάφνη Σημίτη κατά την. 
’’επίσκεψή της στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Ολα τα Βρήκε «θαυμάσια» και «ανθρώπινα» και όταν 
κάποιος επισκέπτης της είπε: «Μην τα βλέπετε τώρα έτσι, ·" 
εδώ έχουμε κατσαρίδες», γύρισε και του απάντησε: «Και ,, 
στα σπίτια μας έχουμε κατσαρίδες. Οφείλουμε όλοι 
μαζί να το αντιμετωπίσουμε...».

Που σημαίνει ότι οι ασθενείς στα μπαγκάζια τους Θα 
πρέπει να έχουν και άλλα αξεσουάρ: ένα σφουγγαρόπα
ν ο  για να καθαρίζουν. Και οι επισκέπτες-συγγενείς, του- 

-> λάχιστον, ένα κατσαριδοκτόνο...

Υπερηφάνεια
για χα χάλια

ΒΡΟΧΗ χθες τα τηλε- 
ψ ω νήματα από ορ γ ι
σμένους αναγνώ στες 
για την άθλια κατάστα
ση στα νοσοκομεία και 
για το τελευταίο περι
στατικό με τη νεαρή εκεί
νη μητέρα πέντε παιδιών 
που χάθηκε τόσο άδικα. 
Αναγνώστες, μάλιστα, 
φωνάζουν ότι δίπλα στο 
Ν οσοκομείο  Λαρ ίσης 
υπάρχουν ελικόπτερα.

«Τι τα 'χουν; Για να 
κάνουν βόλτες τους  
πολιτικούς;)» σχολιάζουν. 
«Για ένα τόσο επείγον 
περιστατικό με τα χιό
νια που είχαν πέσει ήταν 
ζήτημα ενός τετάρτου 
να τη μεταφέρουν στη 
Θεσσαλονίκη».

Ενα μεγάλο μερίδιο 
αγανάκτησης εισέηραττε 
και ο πρόεδρος του Λαϊ
κού Νοσοκομείου για τις 
αλαζονικές, όπως έλε
γαν, δηλώσεις του. Λκούς 
εκεί να λέει "ότι είμαι 
περήφ ανος γιατί έχω 
ράντζα και εξυπηρετώ 
τους ασθενείς» και να τα 
βλέπει όλα καλά στο νοσο
κομείο αντί να ζητήσει 
«συγγνώμη»...

Μ ό σ χ ο ς  Γικόνο-

«Υπάρχει ΠΑΣΟΚ της αλλαγής 
και ΠΑΣΟΚ της αρηαχτής, που 
έχει την ηλειοψηφία,..».

θ. Πάγκαλος, για
τους S-300:

Ακης Τσοχατζό- 
πουλος, για τους 
S-300:

«Ηταν λάθος εξ αρχής και θα 
έπρεπε να το είχαμε διορθώ
σει εγκαίρως».

«Δεν ήταν λάθος, ήταν σωστή 
απόφαση, απλώς μας δημι
ούργησε προβλήματα...».

Κ. Σημίτης για τους 
S-300:

«Η απόφαση για τους S-300 δεν 
πάρθηκε επί δικής μου πρω
θυπουργίας...»,
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Η ΓΝΩΜΗ HOY
Φορολογεί και... 
την ταλαιπωρία
ΤΟ ΧΑΟΣ, που αναμένεται να 

δημιουργηθεί τις επόμενες 
ημέρες, θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί αν το υπουργείο 
Οικονομικών γνώριζε τις υπο
χρεώσεις της χώρας έναντι 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που 
φιλοδοξεί να γίνει ισότιμο 
μέλος.

ΦΕΥ ΟΜΩΣ της ανοίας, για μία 
ακόμα φορά, αποδείχτηκε ότι 
οι αποφάσεις στην Ελλάδα 
του εκσυγχρονισμού εξακο
λουθούν να λαμβάνονται κυριο
λεκτικά στο πόδι, με αποτέ
λεσμα να υφίσταται ταλαι
πωρία το σύνολρ, των πολι
τών,

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ του υφυπουργού 
Οικονομικών, Γιώργου Δρυ,
για την υηοχρεωτικότητα της 
αναγραφής στις φετινές φορο
λογικές δηλώσεις του Κωδι
κού Αριθμού Δραστηριότη
τας (ΚΑΔ), δημιούργησε πανί·* 
κό μεταξύ των περίπου 800.000 
ψορολογουμένων που απο
κτούν εισοδήματα από ελευ
θέριο επαγγέλματα και εμπο-

ρική δραστηριότητα.
ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ π υιν υπόθεση rival 

ότι το υπουργείο Οικονομι
κών έχει ήδη ταχυδρομήσει 
τα έντυπα των φορολογικών 
δηλώσεων στους υπόχρεους, 
χωρίς το απαραίτητο Ε3, που 
είναι υποχρεωτικό για τη συγκε
κριμένη περίπτωση επίλυσης 
του φορολογικού γρίφου.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ της πολιτείας είναι 
τεράστιες, καθώς το ζήτημα 
ανακύπτει σε μια ιδιαίτερα 
κρίσιμη περίοδο για 4,5 εκα
τομμύρια πολίτες, οι οποίοι 
θα αηοκαλύψουν στην εφο
ρία τα εισοδήματα που απέ
κτησαν πέρσι.

ΤΩΡΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να στηθούν είτε στις 
ουρές των εψοριών για ν' 
ανακαλύψουν ποιο κωδικό 
πρέπει να συμπληρώσουν στη 
δήλωσή τους (ζητώντας παράλ
ληλα και τα σχετικά έντυπα) 
είτε να απευθυνθούν, με το 
αζημίωτο, στους γνώστες του 
αντικειμένου, αφού οι πλη
ροφορίες δεν υπάρχουν στα 
περίπτερα.

ΕΠΕΙΔΗ, όπως αναφέρεται στο 
Σύνταγμα, δεν συγχωρείται 
η άγνοια του νόμου, μήπως 
ο πρωθυπουργός θα πρέπει 
να αποδώσει τα του Καίσα- 
ρος τω Καίσαρι;

ΠΩΣ θα δικαιολογηθεί ο αιφνι
διασμός των φορολογουμέ- 
νων;

ΜΗΠΩΣ με τη 15νθήμερη παρά
ταση που δόθηκε για ένα ζήτη
μα που καρκινοβατεί από το 
I960;

Γράφει ο *
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ


