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«ΤΛ

ΡίΠΕΣ

«Κερδοφόρα»
ΔΕΝ στοιχίζει τίποτα στους επισήμους να παρέ

χουν -  όπως έκανον χθες -  την διαβεβαίωση 
πως το πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών 
«θα επιλυθεί οριστικά και με τον καλύτερο 
τρόπο και σε συντομότατο χρόνο».

ΜΟΝΟ που καλά έκανε ο εκπρόσωπος της κυ
βέρνησης και έσπευσε αμέσως να προσθέσει 
πως «δεν θέλει να πάμε σε λεπτομέρειες».

ΓΙΑΤΙ αν τα ρητορικά σχήματα δεν στοιχίζουν 
τίποτα, οι «λεπτομέρειες» έχουν το κόστος 
τους. ■

ΚΑΙ ΛΕΝΕ πολλά για την ιδιωτική πρωτοβουλία, 
τη σωτήρια παρέμβαση της οποίας επικαλεί
ται ο υπουργός Βιομηχανίας γιατί, όπως είπε, 
«με την«ποτελεσματική και κερδοφόρα δρά
ση της θα προσφέρει έσοδα... στον κρατικό 
προϋπολογισμό».

ΛΗΣΜΟΝΗΣΕ όμως να πει, πως ο κρατικός 
προϋπολογισμός όχι μόνον έσοδα δεν έχει 
αποκομίσει από την «κερδοφόρα δράση» της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις συγκοινωνίες 
της Θεσσαλονίκης, αλλά αντίθετα -  όπως 
αποκάλυψαν τα «Ν ΕΑ » -  πλουσιοπάροχα

, ’"την... επιδοτεί/'':
ΤΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ είναι χρήσιμο και για έναν 

ακόμα λόγο:
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ πως ακριβώς επειδή το πρό

βλημα των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι 
εμπορικό, γι’ αυτό και δεν αντιμετωπίζεται με 
οικονομίσ-'τπ ;· ριτήρια.

ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ο.·, κοινωνίες χρησιμοποιούν κατά 
τεκμήριο εκείνες οι ομάδες πολιτών, οι 
οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότη- 
τε νΐι διαθέτουν δικά τους μεταφορικά μέσα 
ή να προσφεύγουν -  όταν τα βρίσκουν... -  
στα ταξί. Χρησιμοποιούνται, με άλλους λό
γους, όχι βέβαια από μαζοχισμό, αλλά από 
οικονομική ανάγκη.

ΓΙ' ΑΥΤΟ και εάν έμελλε -  πραγματικά και σοβα
ρά -  η κυβέρνηση να «εξυγιάνει» τις αοτικές 
συγκοινωνίες ώστε να μην παρουσιάζουν ελ
λείμματα, τότε οι τιμές των εισιτηρίων στη 
μεν Αθήνα θα κυμαίνονταν από 98 έως 134 
δραχμές, στη δε Θεσσαλονίκη θα εκτινάσσο
νταν στις 157!

ΓΙ' ΑΥΤΟ ακριβώς -  επειδή επιτελούν κοινωνικό 
προορισμό και πληρώνουν ζωτική κοινωνική 
ανάγκη -  οι αστικές συγκοινωνίες επιδοτού
νται. ν 'ώ'ώ/

ΜΕ ΜΙΑ σημαντική όμως διαφορά:
ΠΩΣ στη μεν Αθήνα, όπου τις αστικές συγκοι
νωνίες έχει αναλάβ; 5η μ όσιος οργανισμός, 
η κρατική επιδότηση είναι 28 δραχμές για 

I κάθε επιβάτη...
ΣΤΗ ΔΕ Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραδοθεί 
σε ιδιωτικό φορέα, η κρατική επιδότηση για 
κάθε επιβάτη ειναΤ περίπου τριπλάσια και 
φθάνει τις ββ δραχμές

ΑΥΤΗ είναι και η «κερδοφόρα δράση», κατά τη 
διατύπωση του υπουργού Βιομηχανίας, της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας -  κερδοφόρο για 
την ίδια ασφαλώς.

ΜΗΜ £Τ6Ν0Χ£ΡΙ62ΑΙ. 
ΑΡΧίΖΟΥΜβ ΑΜΑΔΑ22£Η. 

έΗΜΒΡΑ ΚΓΟΛΑΖ ΦΥΤέΥΟΥΜΒ 
Κ ν π Α Ρ ί £ £ Α Κ / Α !

Του I

το Στίγμα Τής Ημέρας

«ΚΑΠΕΛΟ» στον Πρωθυπουρ
γό κ. Κ. Μητοοτάχη «φόρεσε» 
χθεςοχ. Μ. Έβερτ. Και μάλιστα 
από βήματος Βουλής.

Ζήτησε παρέμβαση Καραμανλή ο 
πρώην υπουργός, ώοτε να επιτευχθεί 
συμφωνία των αρχηγών των κομμάτων 
στην προσέγγιση των στόχων τον Μάα- 
στριχτ. Κίνηση με την οποία όχι μόνο 
παρέκαμψε τον Πρωθυπουργό, αλλά 
υπογράμμισε τους δεσμούς-του με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατία;, γ ια  να κερ-

Του ΛΟΥΚΑ ΔΗ Μ Α κΓ

δίαει προφανώς πόντους στο εσωκομ
ματικό παιχνίδι. Δεν Είναι καθόλου τυ
χαίο ότι η κίνηση Έ βερτ έρχεται μόλις 
μία ημέρά μετά την ομιλία Σαμαρά, 
στην οποία ο Μ εσοήνιοςπολιτικός ε ϊχε 
«ξεχύσει >· να κάνει έστω και μια απλή 
αναφορά στο άνομα τον Προέδρου της 
Δημοκρατίας.

ί,ητησε ο

□ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ όμως φαίνεται 
ότι επιλέγει την οξύτητά και τη

σκληρή στάση απέναντι, στους εργαςιϊ- 
μένσνς. Η αδιάλλακτη στάση της -στο 
Ασφαλιστικό προκαλεί καθολική αντί
δραση των εργαζομένων, ενώ με απερ
γίες διάρκειας προγραμματίζουν να 
απαντήσουν τα συνδικάτα. .Πληροφο
ρίες φέρουν την κυβέρνηση αποφασι
σμένη να καταθέσει το νομ. τχέόιο λίγο 
μετά το Δε κ απεντα ί γούστο, ώστε να 
εκυεταώ-ετθεί την καλοκαιρινή ραστώ
νη, Σελ. 9.· ■

□ ΣΤΟ μέτωπο τ ω ν τ ρ ε χ ο υ ο ώ ν -  
απεργιών, εκτός Οπό την Ε ΑΣ 

απεργού» σήμερα και τα ταξί. ενώ 4ωρη 
στάση είχαν και τα τρόλεϊ, Η κυβέρνηση 
όμως «παίζει- στο σκοπό της: απέλυσε 6

οδηγοί
: την απι 

ριψε οι 
να στα 
ένα μή1 
σει ότι
ΛνίΠΛι«-V’
Σελ. 8.

Σημίττ 
σεως. ■ 
ση ότι
αποφύ 
όραχμί 
συνομι 
δεν Χίμ 
θώχο. 
γλωσσ

π2» ■— 11
πρεαόι
ζήτησε
τω» Η1
',ναπεϊι 
.να ενκ 
Σελ. 5.
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Α β κ
Γφαντή>Μλ·ς:
! .> 6 ο ι λ ε ν τ ή ς τ η :  Ν '.Λ  
γμα τους τρ ιηχο ί «αν ον: 
του χ. Σαμαρά 
υπουργοί; Εξωτερίχών, 
Γ α τοντ επύιίΓνοι·;:1 .

Πάγκαλο« ««αλώϋάης:
, γ ια  ττ,ν ο μ ό ά α το ν  χ !<*-'·. .υπ " Ί ;  Π ε ίρ α  τ : ;
Γαωϊρά-πηΒοιλήι ζώ :ώ. λ ΝζΔ 1

Μου φαίνετα ι ότι Κ α ι. είμαι
τώ ρα τον Μ ητοοτάχη 6ασ<λί>φρ<σν ν Οι

ιΑ ι μιΠΤιΧΛ γ-τγυγτγΑίΙίΤΛν

ΠανοΥΜοηκ
Κρητικός;
ίαντ υτρόεδργςτ 
ΒαίΛ-ς;

' ν*Οοοι είνα! 
Μ ασστΛ χτολ
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δικό τη ; λόγο και βεβαίως
i  πολιτικό o υ ιό  όργετνο». 
τού ότι η λήψη μέτρω ν στο 
της α ρχή ; τ η ;  ομοφω νία ;.

»νομική
; του NATO ti ναι υπέρ τη: 
;  (που δεν φαίνεται να γί- 
ιωση. μέσα στην επόμενη 
θα κρατηθεί» στο χαμηλό- 
υμμετοχή:, π.χ. αποστολή 
ικής iLToi/toxij; Οσο για 
ίων, ' (άρχουν σχιΜ α ο ω - 
κών βάσεων και επιχόινω- 
αθώ; και βάσεων για μετά- 
Αποστολή χερσαίων δυνά- 
ισθεί, κατά στρατιωτικού; 
εν θα μπορέσει να αποκλει- 
Αμερικανού; των δάσεώ-ν

ο Σ Υ Ν  εκφράζω  τη  «6αθύ- 
τ ι ;  διεργασίες που γ ίνοντα ι 
ιυς Ο ργανισμού; γ ια  στρα- 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Δ ια 
ρκή  του αντίθεση σε κάθε 
ΐποτε πρόσχημα σ τρατιω τι
κό της πρώην Γιονγκοσλα-

να αντιταχθεί σε μια τέτοια 
περίπτωση να μην εμπλέξει
u σε σ τρατιω τικές επιχειρή- 
ι  δεσμέυΟεί στην τελευτα ία  
«δ Τόν Πρόεδρο της Δημο-

«ΥΑ ΝΕΑ*, Τετάρτη 12 Αι/γοείκττον 1Μ2 Ειδήσεις

Πρωτοβουλία για ΕΑΣ
ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ η αντίδρα
ση του συνό -̂οΐ! των οικονο
μικών, κοινωνικών και συν
δικαλιστικών φορέων, στις 
πρόσφατες κυβερνητικές 
αποφάσεις που αφορούν το
θέμα των εατολυμένων της__
ΕΑΣ και γενικότερα των ερ- 

ίΙαλμένωνΤ με την ενεργό 
συμμετοχή τους στην I ίανατ- 
τική Επιτροπή, που έχει συ- 
οιαθεί με πρωτοβουλία της 
ΓΣΕΕ και της Ένωσης Δή
μου»' και Κοινοτήτων Νομού 
Αττικής.

Χαρακτηριστικό της εμβέλειας της 
Επιτροπής αυτής είναι ότι για πρώτη 
φορά τα τελευταία χρόνια εκπροοω- 
πούωται όλες οι παραγωγικές τάξεις.

«Ο αγώνας τιάρα ξεκινάει*, τόνισε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ,

¿Διογκώνεται η αντίδραση για τις απολύσεις 

J Για ανατροπή τον νομοσχεδίου επιμένει η ΓΣΕΕ
κ. Λάμπρος Κανελλόπονλος, χάλασε 
«όλες τι; κοινωνικές δυνάμεις να σιτνερ-
ναε'οϋν στη διαμόρφχυση ενός ευρύτα
του κοινωνικού μπλοκ». Στις απόψεις 
αυτές συνοψίζονται οι πρωτοβουλίες 
της Παναττικής Επιτροπής που συ
γκροτείται για την ανατροπή του νομο
σχεδίου της νέας ΕΑΣ αλλα και για την 
αντίσταση «στην κυβερνητική επίθεση 
που δέχονται τα δικαιώματα των εργα
ζομένων*.

Στις πρωτοβουλίες της Πανατηκής 
Επιτροπής, η οποία έχει την πλήρη συ
μπαράσταση κοινωνικών φορέων αλλά 
και των τριών κομμάτων της αντιπολί
τευσης, αντέβοασε η Ν.Δ υποστηρίζο
ντας ότι πίσω ια,ό αυτές βρίσκεται τα 
ΠΑΣΟΚ Συγκεκριμένα η Ν.Α σε χθεσι 
νή ανακοίνωση σημείωνε ότι «η συγκρό 
τ>·,ιττ| μίας “Παναττικής Επιτροπής "φο

ρέων μι σιόχο τη διάλυση της ΕΑΣ, 
είναι προφανές ότι αποφασίσθηκε στην 
“ευρεία σύσκεψη”στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ».

Στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στα 
γραφεία της ΤΕΔΚΝΑ συμμετείχαν 
επίσης εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, της ΓΣΕ- 
ΒΕ, του ΕΚΑ, της Ομοσπονδίας Οικο
δόμων, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων 
Αυτοκινητιστών Ελλάδος, τη; ΓΕΝΟΠ 
■ ΔΕΗ, της ΟΤΟΕ, της Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στον OTE, της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και
T W r  Γ \ ·  ι / ν ι * η ω λ | , . Ί Γ  V ι , Μ ΐ η ν τ ι  «.χνι Γ Τ »»1  « « ;  λ*7ι ■". ΤΙ 3 1 / ^ u o u  » ο ->-***, * » W | ü »  * -VW/ * i  l 'V rv l Ι Ι Λ ( | ι ,

Αεροπορίας.
Οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η 

Ηανατιική Επιτροπή περιλαμβάνουν: 
ιτυγκρότηση δημοτικών τοπικών επι
τροπών με την συμμετοχή κοινωνικών 
φορέων και τον προγριηιματισμό τοπι-

κών κινητοποιήσεων , διοργάνωση συλ
λαλητηρίου στις 20 Αυγούστου (ώρα 7 
μ.μ.) στην Ομόνοια, οικονομική ενίσχυ
ση των εργαζομένων της ΕΑΣ και ενη
μέρωση των κατοίκων της Αττικής.

Για μια ακόμη φορά επανέφεραν την 
πρόταση της ΤΕΔΚΝΑ για τις αστικές 
συγκοινωνίες, τονίζοντας ιδιαιτέρως 
τον «δημόσιο και κο-νωνικό χαραχτή 
ρα» που πρέπει να έχουν, με την «ευθύ
νη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

'Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο 
πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ, κ. Λημ. Ευ- 
σιαθιάδης, «η λύση του Ενιαίου φορέα 
αστικών συγκοινωνιών, αποτελεί την 
μοναδική διέξοδο στο αδιέξοδο που 
έχει δημιουργηθεί με την επιμονή της 
κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει ττιν 
ΕΑΣ»

Οι εκπρόσωποι της Παναττικής Επι
τροπής θεωρούν ότι η «κατάργηση του

δημοσίου κσι κοινωνικού χαρακτήρα 
των συγκοινωνιών και η παράδοσή τους 
στους ιδιώτες» θα έχει «ιδιαίτερα δυ
σμενείς συνέπειες για την οικονομική 
και κοινωνική ζωή των κατοίκων του 
Λεκανοπεδίου*.

Το μέτρο αυτό σύμφωνα με τους 
ίδιους «εντάσεσεται σε μια γενικότερη 
κυβερνητική επίθεση στα δικαιώματα 
των εργαζομένων με χιλιάδες απολύ
σει·;, ένα πρωτοφανές κύμα ανατιμή 
σεων, την εκδηλούμενη επίθεση για τις 
λεγάμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις και 
την συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων και 
»ον οικονομικό στραγγαλισμό της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης».

Τις θέσεις της Παναττικής Επιτροπής 
υποστήριξε και ο ΣΥΝ μι χθεσινή ανα
κοίνωση.

□ΤΗΝ επιλογή της κυΐ 
ιδιωτικοποιΓ

ταγγίλλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλή- 
λων Αθηνών χαρακτηρίζοντας την «κα
τάπτυστη απόφαση», που είχε ως στόχο 
να «ξεπουλήσει τις συγκοινωνίες στους 
ιδιώτες, ξεπληρώνοντας δεσμεύσεις 
που είχε προς αυτούς»,

Κ. Χ Α ΤΖ ΙΔΗ Ι

Φωτιά στη 

«Χαλυδονργιχή»
ΠΑΝΙΚΟΣ επικράτησε χτες για 
δύο περίπου ώρες στο εργοστά
σιο της «Χαλυοουργικής» εξαε
τίας πυρκαγιάς που ξέσπασε 
στις εγκαταστάσεις της.

ΤΙ ίΤυρκαγία, η υ.ιυία ικστ|λώ- 
θηχι λίγο πριν από τις δύο το 
μεσημέρι στο κεντρικό κτίριο της 
βιομηχανίας, έσβησε ευτυχώς 
γρήγορα μετά την άμεση επέμβα
ση μεγάλης δύναμης της Πυρο
σβεστικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που

Διαφωνεί η ΓΣΕΕ 
για τα στεγαστικά

ΑΡΝΗΤΙΚΑ τάσσεται η ΓΣΕΕ στο νομοσχέδιο που ετοίμα
σε το υπουργείο Εργασίας, με το οποίο καθορίζονται εκ 
νέου τα κατασκευαστικά και στεγαστικά προγράμματα του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΌΕΚ), τονίζοντας ότι 
«εκτρέπει τον ΟΕΚ από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγ
γύης».

Η ΓΣΕΕ αντ' αυτού προτείνει κατά σειρά την συνέχιση 
του μεικτού δανειοδοτικού προγράμματος, την διασφάλιση 
του ΕΣΑΚ και του κατασκευαστικού προγράμματος. Όσον 
ηφχιρό στην κατανομή των προγραμμάτων του ΟΕΚ, προ- 
τείνεται: το 50% να διατίθεται για το κατασκευαστικό πρό
γραμμα, το 15% για τα μεικτά δάνεια και 10% αντιστοιχώ; 
για τα λεγάμενα «μικρά* δάνεια, το ΕΣΑΚ και το νέο νόμο 
επί δοιήαεων. Το 5% του προϋπολογισμού του ΟΕΚ προτεί- 
νιν ιι να διατίθεται για την επιδότηση ενοικίων.

«Με την υλοποίη<»η αυτών των προγραμμάτων η ΓΣΕΕ, 
όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν θα είχε 
αντίοουση στην ilmaumi του σνετικού νοαοσνεδίου που αακ>
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Æè ϋ ο ff" f > C K Ε ιδή σεις
«TA  ΝΕΑ», Σάββατο 8 Αυγούστου 1992 . τ α  ΝΕΑ», 1993

Ε ιδή σεις

Με συνοπτικές ΕΚΤΕΑτσαν 8.000
Τα λεωφορεία 

ρεάν σε ιδιώτες 

υ θα πάρουν και πριμ
ΔΕΣΜΙΑ οργανωμένων συμφερό
ντων «ημετέρων» -  προς τους οποίους 
σπεύδει να εξοφλήσει προεκλογικά 
γραμμάτια, εις βάρος του κοινωνικού 
συνόλου -  η κυβέρνηση προχώρησε, 
με συνοπτικές διαδικασίες, στην ψή
φιση του νομοσχεδίου για τη διάλυση 
της ΕΑΣ και την απόλυση των 8.000 
εργαζομένων.

Τα λτωφορεία εκχωρούνται. δωρεάν, βε ιδιώτες 
οι οποίοι μάλιστα θα πριμοδοτηθούν^μΓ^ διο 
δρχ ^IρJ^)όvδ7aφoΰ. εκτός των άλλων, θα επιδο-

Ρεπορτάζ. ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
τείται κατά 100% από το κρότος το εισιτήριο και η 
κάρτα απεριορίστων διαδρομών (η οποία θα φθά- 

'σ ΐΰτΰς3.750δρχ.). ΑγνωμοεΓ^Λιότ^ητιρώτεύ-  ̂
ουσα θα'αΛοκτήσ«-πάλΓαστικες συγκοινωνίες.

Ο στόχος της κυβέρνησης αποδεικνϋεται ότι δεν 
ήταν η «εξυγίανση» της ΕΑΣ και η βελτίωση των 
αστικών συγκοινωνιών αλλά:
_Α ΝΑυποτάξειτοσυνδικαλιστικόκίνημααρχί- 
Τ Τ  ζοντας από τους «σκληρούς» συνδικαλιστές 
της ΕΑΣ. Η ΓΣΕΕ εύστοχα παρατηρεί ότι όσοι
καταλογίζουν ευθύνες στο συνδικαλιστικό κίνημα, 
επειδή αντιστέκεται στην αλλόκοτη κυβερνητική 
πολιτική, ας αναλαγισιούν ποιος 6α επωφεληθεί 
από την «ήττα» των συνδικάτων που επιδιώκει η

ΠΕΝΗΝΤΑ βουλευτές της Ν.Δ. «εκτέλεσαν» 
την ΕΑΣ μέσα σε 10 λεπτά και έστειλαν 8.000 
εργαζόμενους στην ανεργία.

Λίγο νωρίτερα, στις 4.30 το απόγευμα, οι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. του Συνασπισμού και 
του ΚΚΕ αποχώρησαν αφού είχαν καταβάλει 
μία τηλευταία .,ροοπάθεια να βρεθεί λύση στο 
αδιέξοδο: να διακοπεί η συζήτηση επί των άρ
θρων και να συνεχισθούν οι συζητήσεις.

' Ομως οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης επέμει- 
,ναν στην ψήφιση.

Κι έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες η ΕΑΣ 
οδηγείται στα χέρια των «ημετέρων» που βρί
σκονται κοντά στο πρωθυπουργικό περιβάλ
λον, όπως κατήγγειλαν οι βουλευτές της αντιπο
λίτευσης.

Στη διάρκεια της εξάωρης συζήτησης, που 
χαρακτηρίστηκε «αίσχος για το Κοινοβούλιο» 
από το ΠΑΣΟΚ, «νταηλίκι» Οπό τον Συνασπι
σμό και «μπλόφα» από το ΚΚΕ, και ενώ το 
κτίριο είχαν περιζώσει εκατοντάδες αστυνομι
κοί με κλούβες και πυροσβεστικές αντλίες:
-  Οι συζητήσεις εκτός της αίθουσας συνεχίζο
νταν με πρωταγωνιστές τους εκπροσώπους της 
ΓΣΕΕ κ. λ . Κανελλόπουλο και 1. θεωνά που 
προσπαθούσαν να πετύχουν μια λύση.
-  Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθού
σαν να κερδίσουν την μάχη των εντυπώσεων, 
εμφανιζόμενοι ως έτοιμοι να δεχθούν παραμονή 
της ΕΑΣ στο Δημόσιο, φτάνει ν’ απολυθούν οι 
1.100 εργαζόμενοι. Ακόμη και λίγα λεπτά πριν 
από την προαποφασισμένη, όπως απεδείχθη, 
ψήφιση στο σύνολο του νομοσχεδίου, ο

☆ ΧΘΕΣ το μεσημέρι στη 
Βουλή από το βήμα οι 

εκπρόσωπο; της αντιπολίτευ
σης ασκούν δριμύτοτη κριτι
κή για την ¡5· ̂ τικοποίηση της 
ΕΑΣ.

Στα έδρανα της πλειοψη- 
φΐας οι περισσότεροι «γαλά
ζιοι» βουλευτές ασχολούνται 
με άλλα πράγματα. Όπως και 
η κ. Καλλιόπη Μπουρβάρα και 
οι κ. Γ. Βουλγοράκης και Γ. 
Σαλαγκούδης που διάβαζαν 
μετά μεγάλης προσοχής δια

φημιστικά φυλλάδια για... 
κρουαζιέρες!

☆ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ της Ν.Δ.
κ. Β. Σταβάπουλος έχει 

πάρει φόρα και καταγγέλλει 
το ΠΑΣΟΚ για όλο το δεινά 
της χώρας.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
διαμαρτύρονται και ο πρόε
δρος της Βουλής κ. Αθ. Τσαλ- 
βόρης τον προσγειώνει:
—  Κύριε Στοθόπουλε, ελάτε 
επιτέλους, στο νομοσχέδιο. 

Και ο «σκληρός» της Κ.Ο.

της Ν.Δ. τι νο κάνει; Συνεμορ- 
φώθη.

α . ΣΤΟ δεκάλεπτο διάλειμ- 
> Γ  μα πριν από την ονομα

στική φηψοφορία ο κ. Σωτ. 
Κούβελας αγόρευε σ' ένα με
γάλο πηγαδάκι βουλευτών 
στα έδρανα της Ν.Δ.

Λίγα μέτρα πιο εκεί ένας 
πρώην υπουργός Μεταφο
ρών, ο «πράσινος» κ. I. Χαρα- 
λάμπους κι ένας νυν, ο κ. Ν. 
Γκελεστάθης, συζητούσαν 
γιο το νομοσχέδια

υπουργός Εργασίας κ. Αρ. Καλαντζάκος έκανε 
έκκληση να «βρεθεί η λύση που όλοι επιδιώκου
με». Την ίδια στιγμή, προτάσεις της ΓΣΕΕ πα
ρέμεναν αναπάντητες από τους αρμόδιους 
υπουργούς.

«Ούτε η χούντα δεν τόλμησε να πετάξει στο 
δρόμο 8.000 εργαζομένους», σημείωσε ο εισηγη
τής του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Κατσιμπάρδης, ενώ ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κ. I. Χαραλά- 
μπους πρόσθεσε:
-  Πρόκειται για σκάνδαλο. Η υπόθεση έχει ποι
νικό χαρακτήρα.

«Να αποσύρετε το νομοσχέδιο και να κάνετε 
ένα ουσιαστικό διάλογο», ζήτηοε ο κ. Γρ. Γιάν- 
ναρος, ενώ ο πρόεδρος τη: Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΚΚΕ κ. Δ. Κωστόπουλος παρου
σίασε τις προτάσεις της ΓΣΕΕ.
!. Μπούτος (ΠΑΣΟΚ): Παραχώρησε την ΕΑΣ

σε «ημετέρους» που έχουν σχέση με το πρωθυ
πουργικό περιβάλλον.
Σ. Κούβελας: Λάθος κάνετε. Δίνουμε τα λεωφο
ρεία οε φτωχούς βιοπαλαιστές.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία 
επί της αρχής του νομοσχεδίου.
-  Υπέρ ψήφισαν οι 50 βουλευτές της Ν.Δ.
-  Κατα 47 βουλευτές: του ΠΑΣΟΚ (40). του 
Συνασπισμού (4) και του ΚΚΕ (2) και ο κ. 
Καστανίδης που έχει τεθεί εκτός Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ. 
αλλά παραμένει μέλος της Κ.Ε.
-  Απόντες ήσαν οι βουλευτές χ. Αθ Παφίλης 
(ΚΚΕ) που βρισκόταν οε αποστολή του κόμμα
τός του και ο ανεξάρτητος κ. Α. Σαδίκ.

Μετά την ψηφοφορία και την άρνηση των 
υπουργών να διακοπεί η συζήτηση των άρθρων, 
αποχώρησε η αντιπολίτευση και τα 19 άρθρα 
ψηφίστηκαν ο; 10 λειπό.

ι ν υ ι ^ /  V I J V I j .

☆  ΝΑ εκχωρήσει τις αστικές συ- 
γκοινωνίς σε «ημετέρους» 

αγνοώντας το επιβατικό κοινό της 
πρωτεύουσας. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
κ. Λ. Κανελλόπουλος δήλωσε ότι οι 
αστικές συγκοινωνίες παραδίδονται 
σε αεριτζήδες και καιροσκόπους.

Σ υ ν έ λ ε υ σ η

80 δισ. δρχ. οφείλουν στο Δημόσιο οι εξυγιαντές

Η ί · ..ν εργαζομένων της
ΕΑΣ η με τη δημοσίευση
του νόμου υ,ην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως απολύονται, αφού κα- 
ταργείται η επιχείρηση -  θα είναι έν
τονη Χθες το απόγευμα, στη γενική 
συνέλευση του κλάδου, αποφασίστη- 
κε να οργανώνονται καθημερινά πο
ρείες διαμαρτυρίας. Επίσης στάλθη
κε τηλεγράφημα στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλή, ενώ 
αποφασίστηκε να υποβληθούν μηνύ
σεις για κατασπατάληση του δημο
σίου χρήματος κατά των αρμοδίων 
υπουργών και της διοίκησης της 
ΕΑΣ

Η ΓΣΕΕ και οι άλλες συνδικαλι
στικές οργανώσεις θα βοηθήσουν με 
κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις των 
εργαζομένων στην ΕΑΣ. Μελετάται 
η οικονομική ενίσχυση των απεργών 
με 300 εκατομ. δρχ. κ.ά.

Οι συνδικαλιστές τ.,ς ΕΑΣ εκτι
μούν ότι ελάχιστοι θα είναι οι οδηγοί 
που θα διεκδικήσουν μία άδεια 
(όπως προβλέπει το νομοσχέδιο) και 
θεωρούν σίγουρο ότι ο νόμος αυτός 
δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Η ψήφιση 
του νομοσχεδίου προ*άλεσε ζύτα- 
τες αντιδράσεις.

Το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θα 

καταργήσει άμεσα τον απαράδεκτο 
αύτό νόμο και θα ζητήσει ευθύνες 
απ' όλους εκείνους που θα επιχειρή-

ΚΥΒΕΡΝΗΣΜ επικαλέστηκε την εξυγίανση της επιχεί
ρησης με την απόλυση 1.075 εργαζομένων της ΕΑΣ για να 
εξοικονομηθούν 4 δισ. δρχ. όταν τα ιδιωτικά ΚΤξΑ^τα 
οποία η Ν Α  προβάλλει ως εξυγιαντές των αστικών συ
γκοινωνιών -  οφείλουν οτο Δημόσιο 80 δια δα ν.Ι__

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, 
τα σωρευμένα χρέη των ιδιωτικών ΚΤΕΛ προς το Δημόσιο

-  στους ιδιοκτήτες των οποίων η κυβέρνηση μεθοδεύει 
την τελική εκχώρηση των συγκοινωνιών της πρωτεύόυ- 
σας-ανέρχονται συνολικά οταβΟ δισ. δρχ. Ενδεικτικά: τα 
χρέη των ΚΤΕΛ Αχαίος είναι 8,δ δια. δρχ., του Ηρακλείου 
Κρήτης 3 δια. δρχ., των ΚΤΕΛ Σερρών: 3,2 δια δρχ. και 
των υπεραστικών ΚορΙνβου: 1(8 δ » , δρχ.

Ο Συνασπισμός καταγγέλλει άτι επιβεβαιώνεται το με
γάλο σκάνδαλα

σουν να σκυλτύσουν τόσο την ΕΑΣ 
όσο και τις αστικές συγκοινωνίες. Το 
ΠΑΣΟΚ σε σχετική του ανακοίνωση 
τονίζει: «Η κυβέρνηση αρνούμενη 
κάθε διάλογο και ερχόμενη σε πλήρη 
αντίθεση με την κοινή λογική αλλά 
και με όλους τους πολιτικούς και κοι
νωνικούς φορείς, απομονωμένη πο
λιτικά, ηθικά και κοινωνικό, προχώ
ρησε ουσιαστικά στη διάλυση των 
αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύ
ουσας, επ)αναφέροντας ένα δοκιμα
σμένο και αποτυχημένο νόμο που η 
ίδια η Ν.Δ. στο παρελθόν κα
τάργησε.

Με συνωμοτικό τρόπο, το μόνο 
που την ενδιέφερε ήταν να “σκηνοθε
τήσει” κρίση στην προσπάθειά της να 
αναζητήσει προσχήματα για π ρ  υλο

ποίηση των επιλογών της που, όπως 
προκύπτει από έγγραφα, είχε δύο 
χρόνια σχεδιάσει με τους “εκλε
κτούς” της στο παρασκήνιο.

Οπισθοδρόμηση
Η κυβέρνηση της οπισθοδρόμησης 

με μόνο γνώμονα το βόλεμα των 
“ημετέρων" που κατά κανόνα δρουν 
στα παρασιτικά κυκλώματα, οδηγεί 
τις αστικές συγκοινωνίες οε καθε
στώς που δεν υπάρχει σε καμιά 
προηγμένη χώρα, σε καμιά ευρωπαϊ
κή πρωτεύουσα. Οδηγεί τα πράγμα
τα στο χάος».

Πριν από τη? ψήφιση του νομοσχε
δίου νπήρςαν επαφές των ουνοιχαλι-

500 νέες προσλήψεις
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ νέες προσλήψεις δασικών υπαλλήλων θα κάνη το υπουργείο 
Γεωργίας έως το τέλος του χρόνου.

Την απάντηση αυτή έδωσε ο „<«ουργός Γεωργίας κ. Σωτ. Χατζ ,γάκης βε 
ερώτηση των βουλευτών του Συνοαπυηιού κ. Μ. Δρεττάκη, Γρ. Γιάνναρου, Τρ. 
Χατζηδηρητρίου κ» Π. Σκοτινιώτη.

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο του υπουργού αναφέρονται το εξής:
«Εντός του έτους και μέοο <ππ πλοίο» των οικονομικών δυνατοτήτων της 

κυβέρνησης, θα γίνει κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των άαουβών 
υπαλλήλων με ααάψοαη του Υπουργικού Συμβουλίου, για κατ’ εξαίρεση πρόσ
ληψη πεντακοοίων (509) ατόμων, δοοκοά αροοωηιτού».

ατών με εκπροσώπους της κυβέρνη
σης και των κομμάτων.

•  Η ΓΣΕΕ πρότεινε στον βουλευτή κ. 
Β. Σταθόπουλο, εισηγητή του νομο
σχεδίου.
Α Αναστολή της ψήφισης του νομο
σχεδίου για ένα 24ωρο.
Α Εφαρμογή της πρόωρης συνταξιο- 
δότησης.
★  Πάγωμα οικονομικών παροχών 
προς τους εργαζομένους της ΕΑΣ. -

Ο  χ. Σταθόπουλος τόνισε ότι η 
ρύθμιση για την πρόωρη συνταξιοδό- 
τηση στοιχίζει περίπου 4,9 δισ. δρχ. 
ενώ η απόλυση των 1.035 υπαλλήλων 
στοιχίζει 2,5 δια. δρχ.

Ο  πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Λ. Κα- 
νελλάκονλος, ανταπαντώντας τόνι
σε: θ α  επωμιστούμε εμείς το βάρος 
αυτής της δι„^ορός ιυν 2 μι _,5 δισ. 
δρχ. Επίσης, είπε, ότι οι εργαζόμενοι 
της ΕΑΣ θα δώσουν και δύο μισθούς 
τδ χρόνο για την κάλυψη των ελλειμ
μάτων.

Ο χ. Σταθόπουλος -  μετά από συ
νεννόηση που είχε με την κυβέρνηση 
-  απάντησε αρνητικό στην πυόταση 
της ΓΣΕΕ, λέγοντας: Η κυβέρνηση 
εμμένει στις ι .035 απολύσεις και στο 
νέο κανονισμό εργασίας. Ακόμη και 
την ύστατη στιγμή με την αποδοχή 
αυτών των όρων θα αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο.

Α ιχμές
Mfc»«« , V* An*»*

Ο μπαμπούλας!
Tou ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΓΠΔΗ*

HEMXEIF
οτο θέμα της ιδιωτικοποίησης τψ* i 
είναι τραγική και δείχνει πόσο επιφανεια
κή, πόσο επιδερμική, είναι η σχέση της 
ελληνικής Δεξιός με τον φιλελευθερκμά 
κοι γενικότερα με το σύγχρονα ρεύματα 
ιδεών.

Το επιχείρημα που επαναλαμβάνουν 
συνεχώς οι αρμόδιοι υπουργοί προς τους 
απεργούς είναι το εξής: Λεχθείτε τα μέ
τρα της εξυγίανσης της επιχείρησης (απο
λύσεις κ.τλ.) αλλιώς θα αος ιδιωτικοποιή
σουμε! Η ιδιωτικοποίηση μ' αυτά τον τρό
πο γίνεται ένας μπαμπούλας στον οααέο 
θα βώοης το άτακτο ια Μ  ον δεν ράνε 
το φαί τους!

Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί, λοιπόν, 
ίσως το μοναδικό «φιλελεύθερο» κόμμα 
στον κόομο που θκωρείόη τα κέτρα φίλε» 
λευθεροάοίηοης της κωνωηας τ τοτε-

επιχείρη

γίανοης

M era τ«| Μ οςτη Β ιιλή . Η χθ»»ω^ ΙιαΙήλωση 
α ζ η κ »ότι <ο 1/8 των ίργαζπμένιιν Ip lw n a

σχοι ρπνι η
Η ΠΑΝ ΑΤΤΙΚΗ απεργία που 
οργάνωσι η ΓΣΕΕ (ιδιωαχός 
χαι ευρύτερος δημόσιος τομέας) 
έγινε αισθητή σας μετακινήσεις 
του επιβατικού κοινού της πρω
τεύουσας (στάσεις στα τρόλεϊ, 
24ωρη στους ΗΣΑΠ, «τάσεις σε 
πλοία κάι Ο.Α.) αλλά χαι στις 
συναλλαγές του κοινοί’ με τις 
τράπεζες, τον OTE, τα ΕΛΤ 
τη ΔΕΗ και τις υπηρεσίες άλλων 
δημοσίων οργανισμών.

Παρ' όλα αυτά με πλαστό 
στοιχεία -  σύμφωνα με την 
πρυσφ· λή της ταπτι χή -  η χνβέρ-
• ηο.,· -*ουπάθηοε να αποδείξει 
ότι η χτεσινή απεργία τη^ ΓΣΕΕ 
στην περιοχή της Αττικής απέ- 
τυχε.

Με δεδομένο ότι στα «τηχεία 
των εργαζομένων που συμμετέ
χουν στις απεργίες περιλαμβά
νονται και όσοι απουσιάζουν 
(άδειες, ασθένειες κ.λπ.), η κυ- 
βέρν-Ίη αντηιοίνωσε ότι στις 
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ. ΟΣΕ, OTE, ΕΛ- 
ΤΑ κ.λπ.) τα ποσοστά συμμετο
χής 6εν ξεπέρασαν το 10% 
στις ιδιωτικές τράπεζες και 
ειιπορικές επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα το 20%.

Στην πραγματικότητα τα πο
σοστά συμμετοχής στη χτεσινή 
απεργία ξεπερνούν κατά μέσο
όρο το 70% .

Χαρακτηριστικά παραδείγ
ματα των πλαστών στοιχείων 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:
*  Η διοίκηση των ΕΛΤ Ασε δελ
τίο Τύπου αναφέρει ότι η συμμε
τοχή των εργαζομένων του ορ-

ο υ γκ έντρ ω - 
ο η  « ο υ  
οργά νω σε η  
l i t t , σ τη ν
«JL
Ο μ ό νο ια ς.

στην ΙΑ 
Κολλά

γάνισμού στην απερνία ήταν 
28,6%. Η κυβέρνηση ανακοίνω
σε ότι το ποσοστό συμμετοχής 
στα ΕΛΤΑ δεν ξεπέρασε το
10% !!!
★  Στους ΗΣΑΠ (ηλεκτρικός,

πράσινα) η κυβέρνηση ανακοί
νωσε ότι το ποοοστό συμμετοχής 
ήταν 10% ενώ όλο το 24ωρο δεν 
κυκλοφόρησε ούτε ένα τρένο του 
οργανισμού!
*  Στις τράπεζες, πα.τα η συμ-

ΑΓΩΝΑ μέχρι εσχάτων. Η ΓΣΕΕ - μετά την νύ'ΐιση τον νομοσχεδίου 
για τη διάλυση της ΕΑΣ. τα νέα φορολογικά μ: ,ρα (αύξηση βενζίνης 
κ.ά.). την έκρηξη της ανεργίας, την εκποίηση δημοσίων επιχειρήσεων 
και τη σκληρή λιτότητα - ανακοίνωσε χθες Λτ· οι εργατικές κινητο
ποιήσεις θα κλιμακωθούν.

Αποκορύφωμα των επεικείμενων. μεγάλο τν κινητοποιήσεων θα 
είναι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει να καταθέσει η 
κυβέρνηση στη Βουλή πιθανόν και εντός τον Αι·γούστον. Στο πολεμι
κό κλίμα που επικρατεί στα συνδικάτα ινιά.ιοεται και η ανάκληση 
των αδειών των συνδικαλιστών

Η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε χθες ότι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα θα 
κάνουν το καθήκον τους όσο και όπως μπορούν.

Σημειώνεται ό »  η ΓΣΕΕ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε στά
σεις εργασίας στο χάρο των μεταφορών (οι ημερομηνίες θα καθορι
στούν σύντομα σε συνεργασία με τα σωματεία εργαζομένων στα 
τρόλεϊ, στους ΗΣΑΠ, στον ΟΣΕ κ.ά.) ενώ όλες οι Ομοσπονδίες 
εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις και στις τράπεζες έχουν 
πάρει αποφάσεις για την οργάνωση απεργίας διάρκειας μετά την 
κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Για το ασφαλιστικό η κυβέρνηση κάλεσε σε νέα συνάντηση τη 
ΓΣΕΕ για μεθαύριο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΓΣΕΕ θα ζητησει 
αναβολή.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

κΑιμακίκυούν.
Σ " Ι  ,φωτογραφία,
οκ.
Κανελλόποο- 
εσςρετον 
πρόεδρο των 
εργαζομένων 

εΙΑΣχ.

μετοχή των εργαζομένων οε 
απεργίες είναι μεγαλύτερη στις 
κρατικές τράπεζες. Η κυβέρνη
ση έδωσε ποσοστά συμμετοχής 
10% για τις κρατικές και 20% 
για τις ιδιωτικές!!!

ι το υ  ím iAO i Ε ΤΑ ΙΡ Ε ΙΩ Ν  iU lP Â i it iu  Π Α  ΤΡΑίΛΗί 
Χε εφαρμογή του άρθρο« 44α του Ν. 1Θ92Ψ0. όπως αυτά προστέθηκε με 
τον Ν. 200991 περί αποκρατικοποιήσεων. ο εκιωθαρωτής ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. προσκαλεί τους ενδιαφερομένους επενδυτές να εκδη
λωθούν το εκενδντικΑ τους ενδιαφέρον ν«α την αναοί » « v i t e s  
του ενεργητικού ίων εταιρειών του Ομίλου της Πειρατής Ποτροίκής, 
υποβάλλοντας μέχρι την 27992 έγγραφη μη δεσμευτική δήλωοη εν
διαφέροντος
Ειδικότερα «  δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν νο αφορούν μία ή mu 
περισσότερες των β Ανώνυμων Εταιρειών που ακολουθούν. και οι

της Π-Π τον Δεκέμβριο του '
1. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑίΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ. (ΗΟΙΟΜΟ)
2. ΠΕ1ΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΡΟΝ Α.Ε 
3 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε
4. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΥΡΟΥ Α Ε
5. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. 
β.ΠΕΙΡΑΐΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Α.Ε.
7.ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α Ε 
Θ.ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΑΩΠΟΙΦΑΝΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ¡ΩΝΙΑΣ ΑΕ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η παραγωγή των εργοστασίων των εταιρειών καλύπτει ένα μεγάλο 
φάσμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το οποία κατατάσσονται κα
τά τομείς ως ακολούθως:
1 Τομέας νημάτων και άλευκων υφασμάτων.
2. Τομέας ένδυσης (υφάσματα βελούδο -  κοτλέ ·  ντένιμ ·  τζιν -  καμπαρ- 
τίνες, ποπλίνες, ντοκ κ.λπ).
3. Τομέας οικιακού εξοπλισμού (υφάσματα για σεντόνια, τεντάπανα, 
τραπεζομόνδηλα. πετσέτες, κουβέρτες κλπ)
Τα εργοστάσια, αποβήκες και γραφεία των εταιρειών της ΠΕΙΡΑΙΚΗΙ 
ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκρι
μένα:
Κλωστήρια σε Πάτρα, Σάμο. Καρπενήσι. Νέα Πέρομο. Νέα Ιωνία (Αθήνα). 
Σύρο. ..
Υφαντήριο οε Πάτρα. Νέα Ιωνία (Αθήνα). Χαλκίδα.
Αποθήκες υπάρχουν οε όλα τα εργοστάσια, ενώ η κεντρική βρίσκεται 
στην Βαρυμπάμπη (προάστιο των Αθηνών), και 
Γραφεία επίσης σε άλες τις μενάθες ενώ τα κεντρικά βρίσκονται «το  
κέντρο των Αθηνών.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο εκκαθαριστής συντάσσει υπομνήματα προσφοράς για κάβε μία εκ των 
παραπάνω εταιρειών που περιέχουν πλήρη περιγραφή των επιχειρή
σεων και των δραστηριοτήτων τους καθώς και άλα τα στοιχεία που 
απαρτίζουν το ενεργητικά τους και τα οποία θα περιέλθουν στον αγο
ραστή που θα άνοδειχθεί πλειοδότης.
Επίσι,ς περιέχ· τους όρους της πώλησης και γενικά κάθε χρήσιμη 
πληροφορία για τον υποψήφιο αγοραστή.
Αντίτυπα ι
παρ 
Για τις:
ΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΣΥΡΟΥ Α.Ε , ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗ
ΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Α Ε  από 1181992.
ΠΕίΡΑίΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Α.Ε .ΠΕΙΡΑίΚΗ ΠΑ- 
ΤΡΑΙΚΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α Ε., ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΚΗ Κ ΛΩ Π Ο Ι- 
ΦΑΝΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Α Ε .. από 17.8 1992.
ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α Ε . (HOLDING). ΠΕΙ- 
ΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΚΑΩΣΤΟΫΦΑΜΤμ ρια  ΓΙΑΤΡΟΝ Α Ε . από 21β19°° 
Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα αφού υποσχεθούν εγγράφος την 
τήρηση εχεμύθειας, πρόσβασης σε σποιαδήποτε άλλη πληροφορία που 
θα ζητητβεί καθώς και επισκέψεων στα εργοστάσια των εταιρειών. 
Για πρόσθετες πληροφορίες m ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να 
απευθύνονται στην «ΕΛΑΗΝΙΚΕΖ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ.«, Πανετόστημίου 17, 
Αθήνα τηλ. 3243111-6. FAX 323Θ1Θ5, και στον Οργάνωμό Οοωναμαής 
Ανασυγκρότησης Επιχειρ: ν (ΟΑΕ). Α  Συγγρού 234, Αθήνα 17972 
τηλ. 9613224. ΓΑΧ Θ6ββ7βε »383296

ΜΙ


