
Η ««βίρνηση εγκεεταλείπεί πρόωρα 'όν  στόχο τήφ σταθε- 
ρητοιησιις τής οικονομίας tropa ιό  γεγοιάς ότι τά  πενιχρά α
ποτελέσματα του διετούς της προγράμμα- ος επέβαλαν ακριβώς 

.t^C íS*10· Το Ανώτατο Συμβούλιο 0  κονομικής Πολιτικής 
ΙΑ ΙΟ Π) το υ συνήλθε χθές u ro  τήν trpw ipia του προθυπουρ- 
γου υιοθέτησε μια χαλαρή καί ασπόνδυλη πολιτική πού ούτε 
τους ερνοζομενους ικανοποιεί παρά τήν χορήγηση από 1.1.88 
Οιορθοτπκής αυξησεως 4.5% αλλά ούτε καί τήν ανάγκη εξυ- 
γιανοης τής Οίκοιομίας καί οππκλιμάκωσης τού πληθωρισμού

ΤΟΥ Ν Κ Ο Υ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ιπτηρττει. Τά έλλειμμα τοϋ δημόσιου τομέα βά είναι τά 1988 
■ικτσ,λ.σκννι από εφέτος ενώ γ ιά  τον πληόωρισμό η κυβέρνηση 

ιηοε καμία πρόβλεψη ούτε είεσε στόχο προφανώς 
ι--τι- ·ς-π—βι οτι γ ιά  τρίτο κατά σειρά έτος θά μείνει υψηλός 
_Παρ οτι η οικονομική πολιτική τού 1988 τήν οποία παρου

σίασε ο κ. Ις. Σημίτης δεν έχει κανένα προεκλογικά χρώμα εν
ηηΐΥΙΗΤΠΤ ΓΤΤΙ κι π ετη ^ ο α ια ο ιυνν .. ς   ..μ.!

; - J 7  λ·»ι> »wwipejTa uputK.'wyuco χρώμα εν
T0YT®*S K“ C1 KCrIrCHGC ανοίγματα στόν εισοδηματικό τομέα καί 
ατις δημόσιες δαπάνες προκειμςνου να είναι η κυβέρνηση οέ 
θίειη ετοιμότητας αν τυχέυ τής επιβληθούν πρόωρες εκλογές.

Στάν εισοδηματικό τομέα τά  ανοίγματα εκφράζονται μέ μιά
πολιτική πού γιά  μεν τούς δημοσίους υπάλληλους καί συντα
ξιούχους προβλέπει συνέχιση^ της ΑΤΑ^ μέ κάποιες οριακές 
βελτιώσεις γιά  δέ τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ελεύ
θερες διαπραγμοτεύσεις μέ πλαίσιο όμως τις αυξήσεις πού θά 
δοθούν στόν δημόσιο τομέα.

Η κυβέρνηση όμως ετερόχρονίζει τήν ΑΤΑ τού πρώτου τετρά
μηνου γιά τούς δημοσίους υπαλλήλους καί συνταξιούχους αφαι- 
ρώντας τους ουσιαστικά ένα ποσό πού επί ετήσιας βάσεως 
ανέρχεται σέ 1^.000 έως 16.000 δρχ. Τό γεγονός αυτό έχει 
πυροδοτήσει τήν εξέγερση ακόμη καί τάν κυβερνητικών συνδι
καλιστών (ΓΣΕΕ.) ενώ γίνεται όπλο ατά χέρια όσων μέσα στήν 
κυβέρνηση αντιπολιτεύονται τόν κ. Κ. Σημίτη.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες η κυβέρνηση υπολογίζει ότι η εισο
δηματική αυτή πολιτική θά αυξήσει τις ονομαστικές αποδοχές 
των εργαζομένων στόν δημόσιο^ τομέα 1 ποσοστιαία μονάδα 
πάνω οπό τόν πληθωρισμό και στόν ιδιωτικό τομέα κατά 
2~ 3 Δηλαδή μέ ανεπίσημη πρόβλεψη πληθωρισμού

Υ00̂ κάνει η κυβέρνηση, υπολογίζει ότι οι μέσες αυξήσεις 
στον δημόσιό .τομέα θά είναι 12— 13% καί στόν ιδιωτικό Μ
Ι 5 τοις εκατό.

Τά κόμματα τής αντιπολιτεύσεως πάντως στό σύνολό τους

αλλά καί οί συνδικαλιστικές οργανώσεις απορρίπτουν την κυ
βερνητική συλλογιστική καί μιλούν γιά συνέχιση τής πολιτικής 
τής λιτότητας καί κατά τό 1988. Χαρακτηριστικά η Νέα Δη
μοκρατία τονίζει ότι «σέ τρίτο χρόνο λιτότητας καταδίκασε η 
κυβέρνηση τούς εργαζόμενους καί τούς αγρότες, ενώ ταυτό
χρονα δεν τολμά ούτε πρόβλεψη νά κάνει γ ιά  τόν πληθωρισμό 
και δηλώνει .προκλητικά ότι δέν πρόκειται νά μειωθούν τά τε
ράστια ελλείμματα τού δημόσιου τομέα; πού φθάνουν στό 13  
τρισεκατομμύρια δραχμές γιά  τό 1987».

Ti f f  1.1.J0SS ô/.ot οι εργαζόμενοι οιόν bt¡uooto xa l tàuo- 
ιίαό τομέα ϋά Λαοσνν άνςί,οη 4,5ο f ο.

Μ  Η  A Τ Α  τού 7ΐοο)τον τετοαμηνόο yiù τούς δ), uootocç ν- 
: τια/./.μ/.ονζ και οννιαςιονχον^ α ειΐ γιά  τόν luvovâoto ϋά 

όοϋει τόν Μ άοκο· . . . . . .  .. . .. . ^
Η  Τ ο ϊ I arováojp ϋά vnoyoaifti μ Εϋνικμ Σν/.λογικμ 
■¿, 6αοη Εηγαοιας αον ϋά αηστελεοει τό Λ/.αίοιο γιά  τ ις  αν- 

ξϊ/οεις μιοϋών οτόν ιδιωτικό τόμία. Θά ακολονϋμοονν οι κ/.α- 
δι·χ£ζ και ε,ιι^ειομοια.αεζ οε·ι6άοεΐζ*

me m  u ew m  m r n r n  buutikh

Aiuojiv τιμών 
στά αυτοκίνητά 
30.000 - 100.000

«*mm u η η  K a s ra iœ e H
A»TÍ τών αναμενοικνων m i n »  στις τιμές τών «σιοκινή- 

®‘ κβοαναλβιτίς θά αντί|κτ«τΗσουν το«ρα αυξήσεις, πού 
t e  βψ αίνονπιι από 30.000  ¡α ς  Λ00.000  δψχ. γιά  αυτοκίνητα 
■κς 1.300 κ .α .,  υστέρα από τή· απόφαση τών υπουργών τού 
Οικονομικού Κύκλου, σύμφωνα μέ την οποία η φορολογική επι- 
βαρυνση δέν πρόκειται νά μειωθά μέσα στό 1988.

. Αντ ιθετα οπτό πλευράς επιχειρηματιών αλλά καί κυβερνητι
κών παραγόντων υπήρχαν ανησυχίες ότι η μετάβαση οπτό τήν 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις ελεύθερες διαπραγμα
τεύσεις στόν ιδιωτικό τομέα μπορεί νά προκαλέσει μκτθολογι- 
κές εκρήξεις πού θά ττυροδοτήσουν τον πληθωρισμό καί θά υπο
νομεύσουν καίρια τήν ανταγωνιστικότητα τής οικονομίας. Ά ν  
η κυβέρνηση δέν θωρακίσει τήν εισοδηματική της πολίτικη μέ 
τήν διαιτησία καί την ταχεία εκδίκαση τών συλλογικών διαφο
ρών θά τής ξεφύγει πλήρως η εισοδηματική πολιτική ατούς 
κλάδους όπου κυριαρχούν ισχυρά κομματικά συνδικάτα.

Γενικώτερα οικονομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η οικονομι
κή πολιτική τού 1988, ως καρπός συμβιβασμού ανάμεσα στις 
αντιμαχόμενες ομάδες τού ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε ξεκάθαρους 
στόχους ούτε σαφείς επιδιώξεις.

Ενώ είναι εμφανές ότι ο κ. Κ. Σημίτης προσπάθησε νά 
διατηρήσει στοιχεία σταθεροποιητικής πολιτικής και κατά τό 
1988 καί ο Διοικητής τής Τραπέζης Ελλάδος κ. Δημ. Χαλι- 
κίάς προειδοποίησε ότι η πιστωτική πολιτική τό 1988 θά είναι 
σφιχτή μέ λιγώτερο καί ακριβώτερο τραπεζικό χρήμα, απτό 
τήν άλλη πλευρά καί οι δύο συιφηκαλόγησσ.» στήν πίεση της

ΖΥΗΕΧΕ1Α ΣΤΗ 10« ΧΕΛ.

ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

αιδεία οέ φαύλο κύκλο 
απεργιών καί

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνουν οι κινητοποιήσεις οέ όλες τ ις  βαθμίδες τής εχπαϊ- 

βευσης, καθώς σέ ολόκληρη τήν χώρα «νεκρώνουν» λόγω τής σημερινής απεργίας τών κσθηγη- 
το»ν τα δημόσια καί ιδιωτικά Γυμνάσια καί Λύκεια, τά  ιδιωτικά Δημοτικά, οι Τεχνικές Σχο
λές καί τά  Φροντιστήρια, ενώ τά  περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν λειτουρ
γούν καί στήν Θεσσαλονίκη κοκ τήν Αθήνα έχουν προγραμματιστεί γ ιά  σήμερα καί αύριο δύο 
μεγάλες πετνεκπαιδευτικές συγκεντρώσεις.

Οριοική ημέρα εξ άλλου γιά
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υπογραφή ικανο- 
Λσγικης σύμβασης 
( τό 1987 καί τήν 
χλιστικών θεμάτων, 
τπσης, βρχίζίι η 
γεργια τών ταμεια
κών μέ οικονομικά 
οιτηματα' 
ωσή του το υττ ου ρ
ικών χαρακτηρίζει 
τών ταμειακών υ- 
ικάιολόγητη εφ’ ό- 
όλα τά  κλαδικά 

α ικανοποιούνται, 
όπως ανάφέρεται 
οση: Τό δια^ειρι- 
χ θά ρυθμισθει με- 
τής Πράξης Νομο- 
ιεχομένου δηλαδή

φορά χρημάτων ε
μέ τήν ανάθεσή 

*ν προσφέρει τούς 
χ>υς κατά τόν μει- 
>νισμό πού οπο>φα-

έχει ικανοποιηθεί 
χ τήν επιλογή τού 

φορέα των μετα- 
5 υπουργείο Οικο- 
.λήλων.
τά αιτήματα είναι 
έθεσε η  ̂ΑΔΕΔΥ 

>ς υπαλλήλους. 
ΑΔΕΔΥ συμφώνη- 
Γουργό γιά  νά δο- 
1 μετά τήν κατά- 
ροϋπολογισμοό η 
τών Ταμειακών πα  
χ τριτοβάθμιο όρ- 
ει οπτεργία. ; ν  > , 
αυτή ενώ πολύ θά 

I δημόσιο καί τό 
νολο, τίποτε δεν 
ούς ταμειακούς, 
η πλειοψηφία τών 

έν θά παοασυοθεΤ 
σματα ορισμένων 
όν παραγόντων, 
ο σύλλογος των υ- 
ήν Γενική Τρόπε-·
: τήν συνέχιση τής
;ρι καί τήν Π αρα

ιό απεργουν οι οι- 
τής χώρας καί ε- 

ται η απεργία των 
> υπαλλήλων.

απεργία γιά  τις 
ι αποφάσισε τ| έχ- 
συνελευση τών Ε-

Ε6)νίκη
τόν εκθέτει απέ- 
ιες του τίς διακη-

ανακοίνωση τονί- 
επιτροπή καταλή- 
χισε νά μή παρα- 
ίμερα τήν αίθουσα 
ου πού είχε ζητή- 
Ίΐς·;
αξύ οι περισσότε- 
σχολές το Αριστο- 
επιστημίου είναι κα 

από.φοιτητές πού 
επίλυση τών αιτη- 
Κσί από τήν πε- 

ομάδα συνεχίζεται 
τής Αρχιτεκτονι- 

3λόγων - Μηχανο- 
ιγράφων, Οδοντια- 
λογικοϋ, Γ εώλογι- 
), Ιταλικού, Γερ- 

από τή Δευτέρα 
:ατάληψη τών τμιγ 
πκών Μηχανικών, 
χανικών, Οικονομι- 
τικού, Φυσικού καί

ΑΥΞΗΣΗ TnCDN 
ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ* 1η ΣΕΛ.

φανίστηκε»αντιφατική, σνεύθυ/η 
καί αντιλαϊκή γιά  μιά ακόμη 
φορά.

Μεταξύ άλλων, οι ερωτώντες 
βουλευτές τή^ Ν.Δ. καταγγέλ- 
λσυν τήν κυβέρνηση για  παρα
βίαση τού άρθρου >5 τή^ Σύμ
βασης τής Ρώμης καί των μέ
τρων ολοκλήρωσης τής εσωτε
ρικής αγοράς της Κοινότητας, 
τονίζοντας ότι καί ο αντιπρόε
δρος τής αρμόδ:ας Επιτροπής 
τής Κοινότητας έχει επισημαί
νει τό απαράδεκτο καθεστώς 
της υψηλής φορολόγησης τών 
Ι.Χ. στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει 
καί εκκρεμής δίκη στά πλαί
σια τής Κοινότητας εις βάρος 
τής χώρας μας.

γραμμής των παροχων με απο
τέλεσμα έλλειμμα τού δημοσίου 
τομέα μεγαλύτερο από πέρυσι.

Σέ αναζήτηση λοιπόν λεπτών 
ισορροπιών η οικονομική πολι
τική γιά  τό 1988 (τά  βασικά 
σημεία τής οποίας καταχωρούν- 
τσι στήν οικονομική σελίδα) δέν 
πρόκειται νά ικακοποιήσει:

—Ούτε τούς εργαζόμενους οι 
οποίοι ετοιμάζονται γιά  απερ- 
γιακούς αγώνες στους οποίους 
υπό τήν πίεση τών πραγμάτων 
προσχωρούν καί οι κυβερνητικοί 
συνδικαλιστές, ακόμη καί ο κ. 
Δ. Ραυτόπουλος.

—Ούτε τοό£. εργοδότες πού 
θά τελούν υπο τήν πίεση καί 
τόν εκβ ασμό τφν κομματι
κών συνδικάτων αλλά καί υπό 
τούς περιορισμούς τών Τρα
πεζών.

— Ούτε τούς θιασώτες όπως 
οι κ.κ. Σημίτης καί Χσλικιάς 
τής σταθεροποίησης αφού τά  
ελλείμματα τού δημόσιου το
μέα δέν περιορίζονται.

— Ούτε τούς κομμάτικούς
πού ήθελαν περισσότερες π α 
ροχές γιά  _ νά συγκροτήσουν ; 
■^έ/^^δκχρρέοντες οπαδούς του;

Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΠΟΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  1η Ι Ε Α .

τός του, πού τόν υποδέχθηκα/ 
στήν είσοδο τής πρωτεύουσας 
τής Πιερίας, επανέλαβε ότι τό 
πρόβλημα τής Νέας Δημοκρα
τίας δέν είναι πώς θά κερδίσει 
τίς εκλογές ·— είναι βέβαιο, 
είπε, ότι θα τίς κερδίσει —  
αλλά πώς θά κυβερνήσει απο
τελεσματικά τόν τόπο, μόλις Ο  
ναλάβει τήν εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης έφθασε 
χθες τό βράδυ στή Θεσσαλονί
κη, όπου τόν υποδέχθηκαν ο 
δήμαρχος κ. Σ. Κούβελας, οι 
βουλευτές κ.κ. Δ. Σταμάτης, 
Κ. Κουκουρέλας καί Γ. Πετρί- 
δης, οι ■ οποίο) τόν συνοδέυσαν 
στήν πορεία του πρός τήν Πι- 
ερία.

Ο κ. Μητσοτάκης θά επι
ατρέψει στήν Αθτν 7 νωρίς σή
μερα τό οατόγευμα.

ΓΙΑΝΝΗΣ λΟΒΕΡΔΟΣ

Ν. Δημοκρατία: οι -εργαζόμενοι
σε τρίτο χρονο

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σέ τρίτο χρόνο λιτότητας κα

ταδίκασε η κυβέρνηση τούς ερ
γαζόμενους καί τούς αγρότες, 
ενώ ταυτόχρονα δέν τολμά ού
τε πρόβλεψη κάνει γ ια  τόν πλη
θωρισμό καί δηλώνει ότ: δέν 
πρόκειται νά μειωθούν τά  τερά
στια ελλείμματα τού δημόσιου 
τονέα, πού Φθάνουν στό 1,3 
τρις δρχ. γ ιά  τό 1987. Αυτό 
τόνιζε ι σέ ανακοίνωσή τής γ ά 
την εισοδηματική πολίτική η 
Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα όσον αφορά τίς 
χθεσινές κυβερνητικές εξαγγε
λίες η Ν.Δ. παρατηρεί μεταξύ 
άλλων: ■·' j"

—  Τό διορθωτικό ποσό δέν 
καλύπτει ούτε ελάχιστο ποσο
στό τής αγοραστικής δύναμης 
πού έχασε τό| εισόδημα εργα
ζομένων καί αγροτών τό 1987. 
Η νέα αυτή απώλεια πραγμα
τικού εισοδήματος έρχεται νά 
προστεθεί.σέ εκείνην τού 1986 
μέ αποτέλεσμα η συνολική απώ
λεια τής ^σταθεροποιητικής» 
διετίας νά πλησιάζει τό 15ο)ρ.

- Ετεροχρονίζεται καί π ά 
λι η ΑΤΑ μέ αποτέλεσμα τό 
πρώτο τετράμηνο 1988 οι ερ
γαζόμενοι νά έχουν ακόμη με
γαλύτερη απώλεια εισοδήμα
τος, δεδομένου ότι καί Ο πληθω- 
ριθμός Ιανουαρίου —  Απριλί
ου είναι πάντα συγκριτικά υ
ψηλότερος από τά  επόμενα τε
τράμηνα καί οπωσδήποτε θά 
κυμανθεί γύρω στό 7-—8ο)ο.

Είναι 5έ προκλητική η εξαγ
γελία γ ιά  «προϋπολογιστική» 
παροχή ΑΤΑ στό δεύτερο τε-

τράμηνο, αφού είναι γνωστό ό
τι αυτή δεν θά ξεπερνά τό Γ
— 2ο>ο.

—  Η κυβέρνηση αναιρεί ου
σιαστικά κσι υποδεικνύει ότι 

' ήταν δημαγωγική η επαγγελία 
τού πρωθυπουργού γ ια  ελεύθε
ρες, διαπραγματεύσεις στόν ι
διωτικό τομέα, αφού «θεωρεί ε
πιτακτική ανάγκη η εισόδημα-, 
τική πολιτική πού θά ισχυσει 
γ ιά  τό τακτικό προσωπικό τού 
δημοσίου νά αποτελέσει κατευ
θυντήρια γραμμή γιά: τίς 
συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στόν ιδιωτικό τομέα».

Μ' αυτές τις προϋποθέσεις 
είναι βέβαιο, ότι στό τέλος του 
1988 η συνολική απωλειά τού 
■γραμματικού εισοδήματος τών 
εργαζομένων θά είναι μεγαλύ
τερη καί από εκείνη του 1987.

Σ τά  έξη χρόνια διακυβέρνη- 
σης τής χωράς από τό ΠΑζΟΚ 
είχαμε μηδενική ανάπτυξη έ

ναντι 2,5ο)ο τού μέσου όρου 
τής ΕΟΚ καί μείωση τού πρα
γματικού εισοδήματος τών εο- 
γαζομςνων καί αγροτών. Αντί
θετα στά επτά χρόνια τής Ν ό  
σς Δημοκρατίας είχαμε αύξη
ση τού εθύικού εισοδήματος δι- 
πλόσια  του μέσου όρου τής Ε. 
Ο.Κ. καί αύξηση τού πραγμα
τικού εισοδήματος τών εργαζο
μένων πού ξεπέρασε τό 40ο)ο.

Καί καταλήγει η ανακοίνω
σή τής Ν.Δ.: : ,  · ;

Ο -ελληνικός λαός^ δέν αντέ
χει άλλο. Μία καί μόνη υπηρε
σία μπορεί να τού προσφέρει ο 
κ. Α. Παπσνδρέου: νά του δώ

σε» τή διΑΌτστητβ μ ί εκλο·' 
γές Λ— νά αποκτήσει μιά υ- 
πειΛυνη κυβέρνηση, μέ ξεκάθα
ρη καί σταθερή πβλιτική, Μιά 
κυβέρνηση πού θά ξαναδώσει 
στον λαό μαό τήν ελπίδα καί. 
τήν εμπιστοσύνη σ τό  μέλλον.:

 ̂Τήν κατηγορηματική του αν
τίθεση δηλώνει τό Κ Κ Ε στήν 
εισοδηματική πολιτική που α
νακοίνωσε η κυβέρνηση-

Τό ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «η 
πολιτική αυτή έρχεται σέ πλή
ρη αντίθεση μέ τ ίς  ανάγκες 
καί τά  δίκαια, αιτήματα τής 
εργατικής τάξης, θ ά  έχει αρνη
τικό αντίκτυπο στήν μεγάλη 
πλειοψηφία καί τών άλλων ερ
γαζομένων. Δέν οδηγεί στήν αν 
τιμετώπιση τών χρόνιων διαρ
θρωτικών προβλημάτων τής οι
κονομίας αλλά στήν επιδεϊνω- 

' σή τους».

Η ΓΧεε ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ«
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Σέ μιά θεαματική κίνηση τα
κτικής ο πρόεδρος τής ΓΣΒΒ 
Γ. Ροχσόπουλος μέ ανακοίνω
σή τού καταδίκασε ; τό  μέτρα 
γ ιά  τήν εισοδηματτική πολιτική.

Η κίνηση του αυτή πρέπει 
να συνδυαστεί μέ τ ίς  ανακατα
τάξεις πού συντελουνται στό 
εσωτερικό τής συνδικαλιστικής 
παράταξης τού ΠΑΣΟΚ και 
προδικάζουν καί αλλαγές προ
σώπων καί στήν ΓΣΕΕ καί στή 
συνδικαλιστικό τού ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, τό

Ε.Γ. τού ΠΑΣΟΚ συζήτησε α
ναλυτικά τό θέμα της ΓΣΕΕ 
καί τής κατάστασης στό συν
δικαλιστικό τμήμα καί κατέλή- 
ξε, μέ αρκετές 6 -αφωνίες, σέ 
σειρά μέτρων πού θεωρήθηκα·/ 
εχθρικά από τήν πλευρά τού κ. 
Ραφτόπουλου.

Τόσο η πρότοίση Υ»ά τ ό  σ υ 
νέδριο τής ΓΣΕΕ όσο καί η 
τοποθέτησή του ν»ά τά  εκτοδη- 
μστικά κινούνται σέ αυτά τό κλί 
μα : ic¿d επαληθεύουν παλσιό- 
τ έ ^  ; εκτιυήαεις: υ Λ  τόν '.'αυ-. 
τόνομο ρόλο πού διαδραματί
ζει στά σννδικαλιστ^α , πρά
γματα. ι '

Στήν δήλωση του ο κ. Ραυ- 
τόπουλί ς υποστηρίζει ότι οι . 
σποφάσε ς τού ΑΣΟΠ βέν αν- 
ταποκ 'νουται στά  αιτήματα 
τών εργαζομένων, επιτίθεται ε
ναντίον το- υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας κ. Κ  Σημίτη και 
τών συνεργατών του καί τονίζει 
ότι η ΓΣΕΕ θά απαντήσει ά
μεσα καί αποφασιστικά,

' s r i u i M M c m  ; ’

•;j Οτ συνδικαλκττικές παρατά
ξεις i καί τό  συνδικόττα υποστη
ρίζουν στίς ανακοινώσεις τους 
ότι συνεχίζεται η λιτότητα και 
διεκδικούν τήν σνσπλήροίση τών 
απωλειών που έχει υποστεί τό 
εργατικό εισόδημα τά  δυο τε
λευταία χρνόκχ. Παράλληλα α 
παιτούν νά καθιερωθούν pi 'i··· 
λεύθερες συλλογικές διαπρα
γματεύσεις καί νά κορτοχυρωθεί 
νομοθετικά η χορήγηση yWh 
σ ιας ΑΤΑ.

Συγκαλύπτονται τά σκάνδαλα
ΙΥΜΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Η  ΖΕΛ.

πασκίζει καί δουλεύει γ ιά  τό 
δημόσιο συμφέρον, καί βέβαια 
τόν έχει ορίσει π κυβέρνηση 
τού ΠΑΣΟΚ, Ό π ο ιο υ ς έχει ο
ρίσει η κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ 
θά πρέπει νά βγούν κλέφτες 
καί απατεώνες, κατά τόν επι
σημότερο τρόπο, από τό βήμα 
τής Βουλής». I

π...Καϊ επειδή βρήκαμε τόν 
Σεφτελή, ο οποίος είναι έντι
μος, θα πρέπει νά τόν βγάλου
με κλέφτη; Καί γΓ  αυτό τόν 
διατηρούμε εκεί, κύριοι συνά
δελφοι, γιατί οέ όποια έρευνα 
έγινε αποόείχτηκε ότι σ κ. Σε- 
φτελής ήταν εντάξει».

«Επειδή, λοπόν, ο κ. Σε- 
φτελης είναι τίμιος πρέπει νά 
εξοντωθεί;».

Καί όχι μόνο αυτά. Ο κ. Εσ- 
λυράκης έφθασε καί ατό ση
μείο νά πεί ότι ο κ. Σεφτελής, 
μέ έγκριση τής προϊστάμέ.τ,ς 
του αρχής (δηλαδή τού ίδιου 
τού' κ. Βαλυράκη) , θά ττρτσφύ- 
γει στή Δικαιοσύνη μέ τή διαδι
κασία τού Νόμου 1178 εναν
τίον τής εφημερίδας «Βρα- 
δυνή». Καί προοθεσε: «Καί δέ- 
βαια τά  πρακτικά τής συζήτη
σης (στή Βουλή) διαβιδάζον- 
ηαι στόν εισαγγελέα γιο: τά  
περαιτέρω» (γ ιά  τά  «περαιτέ-

ρω», όχι βέβαια εναντίον τού 
κ. Σεφτελή, αλλά εναντίον τής 
εφημερίδας).

Η επερώτηση βουλευτών τής 
Νέας Δημοκρατίας γιά  τόν πα- 
ρανόμως διορισθέντα διευθύνον- 
τα  σύμβουλο τού ΟΠΑΠ καί 
γ ιά  τήν έκνομη καί σκανδαλώδη 
έραστηριότητά του είχε κατα
τεθεί στίς 14 MaToy τού 1987, 
η δέ προκαταρκτική εξέταση 
διατάχτηκε βάσει τών δημοσι
ευμάτων στίς εφημερίδες. Ενώ- 
ρίτέρα οι παράνομες ενέργειες 
τού κ. Σεφτελή είχαν καταγ
γελθεί erro τόν νομικό σύμβου
λο^ τού ΟΠΑΠ κ. I. Σερπάνο 
καί στόν ίδιο τόν πρωθυπουργό 
κ. Ανδρέα Παπαυδρεου. Αυτό, 
όμως, είχε ως αποτέλεσμα νά 
επαινεθεί στίς 10 Νοεμβρίου 
ενώπιον τής Βουλής ο κ. Σεφτε
λή ς από τόν κ. Βαλυράκη ως 
«άνθρωπος ο οποίος πασχίζει 
καί δουλεύει γιά  τό δημόσιο 
συμφέρον» (κατά... σύμπτωση, 
στίς 13 Οκτωβρίου ο πρωθυ
πουργός είχε χαρακτηρίσει τόν 
Θεοφάνη-Τόμπρα τού OTE «υ

πηρέτη του δημοσίου συμφέ
ροντος»)».

Ο βουλευτής τής «Ν.Δ.» κ. 
Νικ. Αναγνωστόπουλος μέ χθε
σινή δήλωσή του επισημαίνει 
ότι τόν Αύγουστο τού 1986 ε
π ί μία εβδομάδα κατέθετε στή 
Βουλή «επίσημα έγγραφα απ’ 
όπου προέκυπταν «φώς φανάρι» 
πρωτοφανείς παρανομίες καί 
κραυγαλέες ενδείξεις ανεξέλεγ
κτης διαχειρίσεως δισεκατομ
μυρίων τού ΠΡΟΠΟ από ΕΝΑΝ 
καί μόνο άνθρωπο πού όπως 
φαίνεται συνεκέντρωνε όλα τά  
άλλα '■ «προσόντα» εκτός τών 
τυπικών».

ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΤΟΜΠΡΑ

Εξ άλλου μέ χθεσινή ανακοί
νωσή της η «Ν.Δ.» κσλεϊ^ τήν 
κυβέρνηση «νά δηλώσει πώς ε
πέτρεψε στόν γεν. διευθυντή 
τού OTE Θεοφάνη Τόμπρα νά

καταχωρίσει στίς εφημερίδες 
«επίσημη» καί ακριβοπληρωμέ
νη ανακοίνωση τού οργανισμού, 
τού οποίου προίσταται μέ υ
βριστικές αναφορές σέ βουλευ
τές τής Ν.Δ. και μέ περιεχόμε
νο πού αφορά την συνεχιζόμε
νη δίκη κατόπιν μηνύσεως γιά  
θέμα πού τόν αφορά προσω
πικά». Τό γεγονός αυτό, τονί
ζει η Ν.Δ. «είναι κυριολεκτικά 
πρωτοφανές στά χρονικά τών 
δικαστηρίων, τών δημοσίων ορ
γανισμών, αλλά... καί τών κυ
βερνήσεων». ;

ΘΑ ΤΑ ΠΑΗΡΟΖΕΙ β  Ι&ΝΧ

Τό υπουργείο Μεταφορών - 
Επικοινωνιών μέ ανακοίνωση 
πού εξέδωσε αργά χθες τή νύ
κτα δισβεβαιώνει ότι οι κατα
χωρήσεις «όπως διευκρίνισε ό <- 
Τόμπρσς» θά επιβαρύνουν τόν 
ίδιο καί όχι γο δημόσιο.

ι Πλειςτηριαςμοι □ Δ ημοπρασίες
τ » ν  Αθανάσιο Ααημακέ- 
*ο νηχα^ΐκό μ ί Α '  Βα- 
; Xap-íoj .ραψηνιω* τού 

όλκγχο «:αΙ τή  αυμσλή- 
ίτο~ογι«βύ δ,ογοάμ^οπος 
oú a*a>>oipi«*Ar,«c και 
ν ς  ιδ ιο κ τη τ ις  κ α ί ti&c  
<U ιμνράτματα δ<>«ιύμα 

αυτό, νά -κροσκομίσον» 
(2 0 ) μέρ<ς στό» o v u ti- 

:ίό ξ  Τ ι  μ . Β άσσου I I  -  
Θ2>) τίτΑάνς ιδιο-
ιμματα καί λαϊκά δίκαιο- 
•ρσδαλλομίνιο» δικαιιομ«-

Α Μ Α Α ϋ Ν ΙΑ Σ  ΣΙΦ Ν ΟΥ

άιι σ ι ίς  16 Λκ«ίμ6ρ^
τάρτι, 6α γί»(.ι α'.ιό αρ-

Ά δ κ ια  άσ*ησης ιατμικ mayyÄ-β)
ματος.

7  / Τ ί τ λ »  « κ τ ^ ο ι χ η ς  μ* «ή  
τμ .κ ή ϊ πδιοάτ^τας.

Ο ι (ιδια^κ^όμκνοι 
χξής Si ιοιολογητικά:

α) / ίτ*>ση -  δήλιοσχ ο ί  Μδ·κά óvtμκο 
-τού xcpTiytÍTai omi τό  Ν .Ν .0 .Α .  *Η 
2 Π Τ Η Ρ Ι Α » .  Στή* αίτησή .  δήλασ·) ·ι> μ - 
ΤΓ,’ιΒ'όνονΤαι μ C ίμθύνη τού ν̂ οψτ̂φ'ιον μ ί 
α κ ^ ϊβ ιΐΊ  όλα τά  σ το ιχ ιίο  κον ζιττούηβι 
· '  OUTC.

Α ιτή ιχ ις  tri άλ.λσ ÓVTWKO βί* γίνονται 
βοκτΐς.

6 ) Αντίγραοο κτμχίοσ.
Τ )  Α/τΤγρα^ο οΓττόοασης άδκιας άσ> ry 

θ*ΐζ ιατρικόν »κα ττίλμ α Ύο ς.
δ) Α -τίγρα φ ο  οσιόψοσης χορήγι>σης 

τλομ ι ·  5ι·0ττγτσς.
<) Β (δ α ΐ»σ η  τού o iM Íov Ιατρικού Συλ

λόγου Tro« *ά oaivcTa i:
— Ο  σσνολικδς χρόνος άσκησης τού 

lOcTpiioí ο κσ γγ ίλ  ματος.
— Η ·>οκούμ*νη ΐ ιδ ικ ό ρ ν ^  «ο ΐ ο  σν»ο-

2 )  Ν ά  οι«>·οι:«τσι α ί  κ«»τρι»ή « ςρ ·οχή  
τ ά *  Α θηνά» · -  Π κ ιρ ο ιά ς  ή «α τά  :.Β»βς 
τά *  Α«μρόρ4«ν Σ ν γ γ ρ ο ύ  ή Μ ισογιί*«* ή 
Κ ι>ρισ ίας. 3') Ν ά  ί ίν β ι  «σ τα ο  ιι/ή τ ή ς  
τ ιλ κ υ τ α ϊα ς  ΙΟ ο τ ία ς  κ α ί ο ξ ιά ς  μέχρ ι 
άϋ.ΟΟΟ.ΟΟΟ δ,»*-

Π ιρ ισ ο ό τ ιρ ( ς  κ Ο η ρ ορ ορ ίΐς  κ{ρ< τ ά »  μ- 
»»οάλη^ιοομίν:.»» σ το ιχ ίιΜ *  1 μ ί“ ά  τή ς  
η ρ ο σ ρ ο ρ ά ς , τ ή ς  δ ια δ ικ α σ ία ς  τον  δ ια γ ω 
νισ μ ού  κ α ί τ ά »  λ ο ικ ά »  ό ού ν  τ ί ς  ο γ ο -  
ρ ά ς  α κ ίνη το ν , ιος κ α ί  ο ν τ ΐγ ρ ο ρ ο  τή ς  -χ«*  
▼ ική ς  »ι» ο ρ ι'Ι .  1 0 1 4 )1 9 8 6  -κρω τοκόλλον 
δ ιο κ η ρ ύ ξ (« ς , μττορούν νβ  λ ά δονν  ο ι **- 
δ ιο ρ κ ρ ό μ ιν ο ι  χττό τ ά  γ ρ ο ρ κ ίσ  τού Ιδρ ν- 
μ ο τ ο ς , Λ ν κ ο ύ ;γ ο ν  · ,  Α θήνα, 3 ο ς  όρ οφ ος, 
τ η λ . 3 2 4 9 .0 0 /  κ α τ ά  τ ί ς  ί ρ γ ά σ ιμ ί ς  ημύ- 
μκς κ α ί  ά ρ ι ς  9— 1 3 -0 0 .

Α θήνα  2 0  Ν <χμάρίον 198 7  
Ο  Π ρ ό ι£ ρ < ς  τ ή ς  Α ια χ . ε-κιτρ<«τής 

Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν  Σ Ε Ρ Α Φ Ε ΙΜ

Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Ι ΚΕΝ ΤΡΙΚΗ Σ 
ΛΑ ΧΑ Ν ΑΓΟΡΑΣ Α8ΗΝΠΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΡΑύΙΟΦΠΝΙΑ

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  Α Π Ο  Τ Η Ν  1η Ι Ε Α .

εν τώ μεταξύ χθες φέροντας ως 
σντ; <αό ¡σταμέν ους τούς ι/πουρ 
γούς Παιδείας καί Γεωργίας 
κ.κ. Τρϊτση καί Ποττάκη, ενώ 
χθεσινό δημοσίευμα (τής «Πρώ
της») θεωρούσε επισφαλή καί 
τή θέση τόύ αναπληρωτή υ
πουργού Εθν.κής Οικονομίας κ. 
Γ. Πετσου. Κατά πληροφορίες 
δέν τίθεται αυηι τή στιγμή θέ
μα ——μικρού έστω—  ανασχη
ματισμού, πού προβλεπεται νά I 
πραγματοποιηθεί στίς , αρχές ' 
τού νέου έτους καί ε·>' όνον 1 
τό απαιτήσουν οι εξελίξεις σέ 
ορισμένους τομείς (π.χ. Παι
δεία). Επισημαϊνεται εξ άλλου 
ότι ενδεχόμενη αναδόμηση αυτή 
τη στιγμή δέν θά σποφέρει ο
ποί οδήποτε θετικό γιά  τήν κυ
βέρνηση αποτέλεσμα —-σέ επί
πεδο εντυπώσεων—~ δεδομένου 
ότι οι επικείμενες γιορτές θά α
ποδυναμώσουν τίς όποιες εντυ-

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
OPA ΕΝΑΡΞΗΣ 2.30 MJ1.

( I  ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1.400 Μ. OPA S.30 MJ4
1. Π ΕΑΑ.ΡΓΟΣ SS MspTvec 7 
2- N TG ?O Y/iA  57 1)2 Kcpár<y<jc 4 
3. ΚΑΠ ΡΙΖ Ü5 Κ^θετζής 6
4- Μ ΑΝΩ ΛΑ»:Η Ι 56 1)2 Λιγνές 8

5. ΓΕΝΟΒΕΦΑ 54 Λ:6άνης
6. ΜΟΛΟΥ ΣΚΑ1- 55 Χόν ΚΙ
7. ΕΛ ΣΙ NT Ai Αντώσης
8. Κ ΙΣ Σ Λ  44· Ν τίνος

φ  Π.Θ.: ΠΕΛΑΡΓΟΣ ή ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Γενοβέφα)

Β  ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1.400 Μ. OPA 3.00 Μ Α
1. TANXÍV \'ΖΕΡ 58 Β-τσίλής.
2 . ΔΡΥΟΠΙΣ 54 1)2 Σω τη -6τ.
3. Ν Ο ΥΡΟ Ν ΙΑ 5! Γιατρός
4. ΔΩΡΙΚΟΣ 49 Σίντλίώ

5. ΝΤΟΝΓΚΟΛΑ 46 1)2 Τστχλ
6. =ΕΝΟΣ 46  1)2 Σγοΰρος
7. ΚΙΤΟΚΡΙΣ 47 1)2 Καζά*ος

★  Οι ίπ πο ι 3— 7 είναι ομόσταυλοι

•  Π ιθ.: ΔΓΥΠΠΙΣ ή ΣΤΑΥΛΟΣ (Δωρικός)


