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Ο Παππούς
ΤΡΕΙΣ Αντρέηδες βρέθηκαν 

στο «Μινιόν» για ψώνια τις πα
ραμονές των γιορτών και συγ
κέντρωσαν το ενδιαφέρον όχι 
μόνο της διεύθυνσης του μαγα
ζιού, αλλά και των άλλων πελα
τών. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου και τα δύο εγγόνια 
του, ο Ανδρέας Κατσανέβας (ο 
επονομαζόμενος και «Σπίθας») 
και ο Αντρικός Γ. Παπανδρέου 
δεν άφησαν παιχνίδι που να μην 
το περιεργαστούν πριν καταλή
ξουν στις αγορές τους. Κι οι δύο 
πιτσιρικάδες ήθελαν ποδήλατο 
και φυσικά το απέκτησαν. Αλλά 
δεν περιορίστηκαν σ’ αυτά. Ο 
γιος του Θόδωρου και της Σο
φίας Κατσανέβα πήρε κι ένα η
λεκτρονικό ρομπότ, ενώ ο γιος 
του Γιώργου Παπανδρέου ένα 
ηλεκτρονικό αεροπλανάκι. Αλλά

και πάλι τα δώρα τους δεν στα
μάτησαν εκεί. Πιστός στην αρχή 
του για το «τρένο της τεχνολο
γίας», ο παππούς τους διάλεξε κι 
από ένα κομπιουτεράκι για τον 
κάθε εγγονό του. Πόσα του στοί
χισαν όλα αυτά δεν έμαθα, αλλά 
ξέρω πως ο διευθυντής του «Μι
νιόν» I. Γεωργακάς επέμενε να 
τα κάνει δώρο το κατάστημα, 
αλλά ο Πρωθυπουργός δεν δε
χόταν κουβέντα. Και φυσικά ε
κείνος που τελικά επέβαλε τη 
γνώμη του ήταν ο Πρωθυπουρ
γός. Στη φωτογραφία οι τρεις 
Αντρέηδες με το διευθυντή του 
«Μινιόν» και τη Σοφία Κατσανέ
βα.

ΗΖυμπαράσταση
ΥΠΑΡΧΟΥΝ στιγμές στη ζωή 

των πολιτικών που θα 'θελαν να

αποφύγουν τη δημοσιότητα και 
την ανάγκη να κάνουν δηλώσεις. 
Μια τέτοια στιγμή έζησαν στο 
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ο 
πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου 
και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρ
νησης και υπουργός Εθνικής Α
μυνας I. Χαραλαμπόπουλος, ό
ταν τελείωσαν την επίσκεψή 
τους στους τρεις τραυματίες α
πό την πυρκαγιά στην αποθήκη 
πυρομαχικών του στρατοπέδου 
της Μαλακάσας.

Εδωσαν κουράγιο στο δόκιμο 
Αγγ. Γεωργόπουλο και τους 
στρατιώτες Ευαγγ. Μπετόγλου 
και Π. Δήμα και διαβεβαίωσαν 
τους συγγενείς τους πως θα κά
νουν ό,τι μπορούν για να τους 
συμπαρασταθούν. Εκείνο όμως 
που βάραινε το κλίμα ήταν ο 
χαμός του ταγματάρχη Ευάγγε
λου Γερογιάννη, ενός από τους 
καλύτερους πυροτεχνουργούς

του Στρατού, που τον υπηρέτησε 
επί 37 χρόνια, αφού κατατάχθη
κε εθελοντής στα 18 του και 
βρήκε το θάνατο στα 53 του, 
μόλις τέσσερις μήνες πριν πάρει 
τη σύνταξή του. Σε λίγο καιρό 
όλοι θα τον έχουμε ξεχόσει, αλ
λά θα ζουν με τη θύμισή του η 
γυναίκα του Ζωή και οι δύο γιοι 
του, ο 24χρονος Γιάννης και ο 
1 θχρονος Σταύρος.

Βΐστορική φωτό
ΚΡΑΤΗΣΤΕ αυτή τη φωτογρα

φία γιατί υποψιάζομαι ότι έχει... 
ιστορική σημασία, αφού μάλλον 
δεν πρόκειται να ξαναδούμε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρ. 
Σαρτζετάκη και τον Πρόεδρο 
της Βουλής σε τέτοια στάση ή κι 
αν ακόμη τους δούμε, αποκλείε-



ται να χαμογελάνε τόσο ψιλικά. 
Φυσικά γι’ αυτό θα φταίει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
που διάλεξε τη δεύτερη μέρα 
των Χριστουγέννων για να εκδώ- 
σει, ως Γραφείο Τύπου της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, ε
κείνη την ανακοίνωση, που ούτε 
λίγο ούτε πολύ έβγαζε ως παρα- 
νομήσαντες τον Γιάννη Αλευρά 
και τον Γ.Α. Μαγκάκη επειδή — 
λέει — ήταν παράνομη η τοποθέ
τηση του παρέδρου του Συμβου
λίου Επικράτειας Γ. Ανεμογιάννη 
ως συμβούλου στην Προεδρία 
επί Αλευρά. Παρόλο όμως που 
στην ανακοίνωση της Προε
δρίας υποστηριζόταν ότι τίποτα 
«δεν είναι δυνατό να ανατρέψει 
ή παραποιήσει ή συσκοτίσει την 
αλήθεια», χτες και η Βουλή (διά
βαζε Αλευράς) και ο πρώην υ
πουργός Δικαιοσύνης Γ.Α. Μαγ- 
κάκης πέρασαν στην αντεπίθε

ση. Η Βουλή έβγαλε ανακοίνωση 
που απαντά στην προϊσταμένη 
του Γραφείου Τύπου της Προε
δρίας Ξανθή Λούρου και σε «κύ
κλους της Προεδρίας», διευκρι
νίζοντας ότι δεν υπάρχει νομικό 
πρόβλημα, επειδή υπάρχει νό
μος του 1981 που καλύπτει την 
περίπτωση Ανεμογιάννη. Ο Γ.Α. 
Μαγκάκης όμως δεν υπήρξε τό
σο ξερός στη δήλωσή του. Ανα
ρωτήθηκε γιατί θυμήθηκε η 
Προεδρία την «παρανομία» περί 
τον Ανεμογιάννη με καθυστέρη
ση δύο χρόνων και μάλιστα ύ
στερα από το σάλο που προκά- 
λεσε η επιθυμία του δικαστικού 
να φύγει από την Προεδρία και 
της Προεδρίας να τον κρατήσει. 
Λέτε να υπάρχει απάντηση σ’ 
αυτά τα ερωτήματα;

οι φήμες επιμένουν και όλοι πε
ριμένουν να δουν τις εξελίξεις 
μέσα στο Γενάρη. Εκείνο που 
δεν είπαν οι φήμες είναι υπέρ 
ποιου προσανατολίζεται να λύ
σει τη διαφορά -  αν τη λύσει -  
ο Πρωθυπουργός. Από τη μια 
είναι ένας υπουργός (ο Ρουμε
λιώτης), που διαδέχτηκε πριν α
πό ένα μήνα περίπου τον «φαγω- 
θέντα» Κ. Σημίτη κι από την άλλη 
ένας άλλος (ο Δ. Τσοβόλας), που 
ανέβηκε σκαλί σκαλί την κυβερ
νητική ιεραρχία και μας τάραξε 
στο «δώσε». Για να μην υπάρ
ξουν πάντως παρεξηγήσεις, 
διευκρινίζεται ότι οι φωτογρα
φίες που επιλέξαμε (τον Ρουμε
λιώτη να χαμογελάει και τον 
Τσοβόλα να διαμαρτύρεται), δεν 
αποτελούν πρόβλεψή μας γιο 
τον τρόπο που θα λυθεί η μεταξύ 
τους διαφορά. ^

Β  Η λύση
ΜΕΣΑ στο Γενάρη θα ξέρουμε 

πόσο αξίζουν οι επίσημες κυ
βερνητικές διαψεύσεις κι αυτό 
θα το χρωστάμε στον υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμε
λιώτη και τον υπουργό Οικονομι
κών Δ. Τσοβόλα. Γράφτηκε σε 
πολλές εφημερίδες ότι οι δυο 
τους δεν τα πάνε καλά, γιατί τα 
μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Ρου
μελιώτης δεν αρέσουν καθόλου 
στον κ. Τσοβόλα, επειδή δεν θα 
του επιτρέψουν να μαζέψει όσα 
λεφτά υπολόγιζε από τη φορολο
γία και σύντομα θα αναγκαστεί ο 
Πρωθυπουργός να λύσει τη δια
φωνία κάνοντας ένα μικρο-α- 
νασχηματισμό. Επίσημα τα δη
μοσιεύματα διαψεύστηκαν, αλλά



To 1987 πέρασε στο παρελθόν!... Και ήταν μια χρονιά όπως όλες, με θετικά και 
αρνητικά γεγονότα, συγκλονιστικά ή όχι: Ανοιγμα στην Ορθοδοξία.

AIDS και αγώνας για την πρόληψή του. Μάχη για το περιβάλλον εν μέσω 
αποπνικτικού νέφους. Υπογραφή του πρώτου «συμβολαίου ειρήνης». Νίκη του 
ελληνικού μπάσκετ. Ξαφνική πολιτική αντιλιτότητας (να ’ναι έτσι ή να μην είναι;)

και κάμποσο... αλατοπίπερο στα πολιτικοκοινωνικά μας πράγματα...
Μέσα από τα γεγονότα του χρόνου που πέρασε, κάποια πρόσωπα που ξεχώρισαν, 

θετικά ή αρνητικά, προκάλεσαν συζητήσεις και έντονη δημοσιότητα. ΤΑ 20 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, που η παρουσίασή τους έγινε για τις «Εικόνες» θεσμός

I
Παπσνδρέου Κ. Σημίτης Μ. Δαμανύκη

Μ. θεοδωράκης Ρ. ΓουρδομιχάληΜ. Λάτση θ . Καροκατοάνης Αλ. Παπσνικολύου Κ. Χασάπη Φ. Κουβέλης

Ζτ. Νταϊφάς ΝέφοςΜ. ΧστζιάνοΒ. ΑλάμαραςΕ. Δήμου Χάρρυ Κλυνν



® § 1  Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κώστας Σημίτης: Υπέρμπχος της Αιτότητης

ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΔΙΟΡΘΩΣΕ)» 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΜΑΖΙ

Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου ο κ. Κ. 
Σημίτης είναι σήμερα 51 χρονών. Μάλλον 
κοντός στο ανάστημα, είναι παντρεμένος 
και έχει δύο κόρες, τη Φιόνα και τη Μαριλέ- 
να, που σπουδάζουν.

Η εντυπωσιακή παραίτησή του ήταν το 
σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς στον 
τομέα της οικονομίας, που επηρεάζει και το 
πολιτικό σκηνικό.

Γιος παλιού πολιτικού της Αριστερός και 
συνεργάτη του Αρη Βελουχιώτη, βαφτισι
μιός του πρίγκιπα Νικολάου, είναι από τα 
βασικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από 
τους λίγους επώνυμους που αποπέμφθηκε 
με συνοπτικές διαδικασίες από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου για να πάρει όμως την... εκδί
κησή του εννιά χρόνια αργότερα, με μια 
παταγώδη παραίτηση.

Αριστοκράτης, πάλεψε κατά της δικτατο
ρίας ακόμα και με βόμβες, μαζί με τον 
αδελφικό φίλο του, τον αείμνηστο καθηγητή 
Σάκη Καράγιωργα, αλλά κι όταν το ΠΑΣΟΚ 
φώναζε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» 
αυτός με αφίσα έλεγε «Ναι στην ΕΟΚ των 
εργαζομένων».

Ο κ. Κώστας Σημίτης, υπουργός των κυ
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από το 1981 μέχρι 
τις 26 Νοεμβρίου του 1987. Ο άνθρωπος 
που με το πράο ύφος και τον ήρεμο χαρα
κτήρα του... γλύκανε το σκληρό διετές κυ
βερνητικό πρόγραμμα της λιτότητας, το ο
ποίο κλήθηκε και εφάρμοσε πιστά.

Συνεσταλμένος, καθόλου υπερόπτης και 
χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες, τα «βρόντηξε», 
όμως, στον έκπληκτο Παπανδρέου όταν ο 
Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή «διόρθω
νε» την εισοδηματική πολιτική, που είχαν 
από κοινού καθορίσει.

«Είμαι πολιτικός, κύριε Πρόεδρε, και όχι 
δημόσιος υπάλληλος να εφαρμόζω κάθε 
φορά και μια πολιτική», είπε ήρεμα στον κ. 
Παπανδρέου, όταν βρέθηκαν και οι δύο στο 
πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουλή, το βρά
δυ της 25ης Νοεμβρίου.

Τακτικός, όπως τον γνώρισαν όλοι στο 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο 
γέμισε γλάστρες με λουλούδια, κρατούσε 
πάντα δύο μπλοκάκια, όπου με τα γνωστά 
ολοκάθαρα στρογγυλά γράμματά του ση

μείωνε στο ένα τις δικές του υποχρεώσεις 
και τα ραντεβού και στο άλλο θύμιζε στον 
εαυτό του ό,τι είχε αναθέσει στους συνεργά
τες του.

Οι οικονομικοί συντάκτες θα θυμούνται 
για χρόνια ότι με τον τρόπο που έλεγε τις 
ειδήσεις δεν «έβγαζε» τίτλους, όμως ήταν 
υπουργός που ποτέ δεν τους είχε... κοροϊδέ
ψει. «Δεν θέλω να είμαι παραπειστικός», 
συνήθιζε να τους λέει.

Στην αποχαιρετιστήρια συνάντησή τους, 
μάλιστα, τον παρομοίασαν μ’ έναν άλλο 
τίμιο πολιτικό, της ΝΔ αυτή τη φορά, τον 
Παναγή Παπαληγούρα. Και ο σοσιαλιστής 
υπουργός βρήκε ότι η σύγκριση αυτή τον 
τιμά.

Οι συνεργάτες του θα μείνουν πολλές 
φορές έκπληκτοι όταν τον ακουν να τους 
λέει ότι οι συντροφικές μαχαιριές δεν τον 
πειράζουν. «Αρκεί αυτό που κάνω να είναι 
καλό για τη χώρα», έλεγε συχνά.

Ομως, παράλληλα έδειχνε να φέρει αυτό 
που όλοι θεωρούσαν «σταυρό του μαρτυ
ρίου»/^ λιτότητα, με όχι ιδιαίτερη δυσκολία. 
Εμοιαζε να του πάει γάντι η πολιτική της 
σταθεροποίησης της οικονομίας. Γι’ αυτό 
και πολλές φορές την ξεπερνούσε σε σκλη
ρότητα.

Ετσι, παρά την κατακραυγή και το πολιτι
κό κόστος στον ίδιο και στην κυβέρνηση, θα 
προσδιορίσει ΑΤΑ 205 δρχ. στους εργαζό
μενους, αυτός ο λιτοδίαιτος υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ και θα ανακοινώσει ξαφνικά ότι η 
λιτότητα με τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ δεν 
θα λήξει το 1987, όπως όλοι περίμεναν.

Η... τσιγκουνιά του αυτή και το πάθος του 
για νοικοκύρεμα τον έφερε αντιμέτωπο με 
τους λαϊκιστές του ΠΑΣΟΚ, υπέρ των ο
ποίων έγειρε και η πλάστιγγα.

Ο κ. Σημίτης, από τους πιο^πλούσιους 
βουλευτές, δεν γνωρίζει τα μπουζουξίδικα 
της Αθήνας. Ξεκουράζεται και διασκεδάζει 
ακούγοντας Μπαχ και Μπετόβεν και στις 
σπάνιες εξόδους του καταφεύγει στο γνω
στό κέντρο «On the Rocks», συνηθίζει να 
πίνει ένα χυμό πορτοκάλι κάθε πρωί και 
καπνίζει ένα τσιγάρο την ημέρα.

-Ζει λιτοδίαιτα. Ντύνεται όμως με άριστης 
ποιότητας ρούχα, αλλά φοράει ένα

«Swatch» σε λαδί χρώμα που είχε αγορά 
από τα αφορολόγητα του αεροδρομίου των 
Βρυξελλών, όχι παραπάνω από 5.000 δρχ.

Ο Κώστας Σημίτης, αντιστασιακός και 
καθηγητής είναι ασφαλώς από τους λίγους 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ που ήταν γνωστός και 
πέρα από το... θυρωρό της πολυκατοικίας 
του, όπως θα έλεγε ο γνωστός τώρα σ’ 
όλους Γ. Κατσιφάρας.

Τώρα, ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας και Γεωργίας έχει ασφαλώς αρκετό 
χρόνο στη διάθεσή του. Είναι η πρώτη φορά 
που μένει έξω από την Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, αφού είχε σωθεί και στους 13 
συνολικά ανασχηματισμούς.

Ο ίδιος, όταν τον ρωτούν πώς περνάει και 
τι κάνει, απαντά στερεότυπα ότι είναι καλά 
και... ελεύθερος. Αλλά αποφεύγει να επεκτα
θεί. Δείχνει ευχαριστημένος, πάντως, και 
μοιάζει με άνθρωπο που έφυγε ένα μεγάλο 
βάρος από πάνω του.

Συντροφιά κάνει περισσότερο με το διευ
θυντή του εδώ γραφείου της ΕΟΚ κ. Τσου- 
γιόπουλο. Ο πλέον κοινοτικός υπουργός του 
ΠΑΣΟΚ κάνει παρέα λοιπόν με τον εκπρό
σωπο της ΕΟΚ στην Ελλάδα.

Η γυναίκα του Δάφνη Αρκαδίου, που μαζί 
με τον άντρα της κατέφυγε κατά την 7ετία 
στη Δυτ. Γερμανία, θα τον συμπαρασταθεί 
και την τελευταία μέρα της υπουργίας του 
στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Θα τον βοηθήσει να μαζέψει τα πράγματά 
του και θα αποχωρήσει μαζί του αργά το 
απόγευμα εκείνης της Πέμπτης για το σπίτι 
τους.

Ο Κώστας Σημίτης, εκείνη τη μέρα δεν θα 
παρασυρθεί από τα γεγονότα. Πάντα τακτι
κός, θα κλείσει όλες τις εκκρεμότητες και θα 
καλέσει έναν έναν όλους τους συνεργάτες 
του για να τους ρωτήσει μήπως ξέχασε να 
κάνει κάτι γι’ αυτούς...

Το πρωί είχε στείλει την επιστολή στον κ. 
Παπανδρέου, όπου δεν παρέλειπε να ρίξει 
το καρφί: «Η εισοδηματική πολιτική αποφα- 
σίστηκε, έλεγε στον Πρωθυπουργό, μετά 
από συνεχείς συνεδριάσεις και σε απόλυτη 
συμφωνία μαζί σας»...

Α. ΔΑΛΙΠΗΣ





Οι πιο γνωστοί σκιτσογράφοι σατιρίζουν ι

Από τον Αρη Σκούρτη

Το γέλιο κάνει καλό... Το γέλιο 
φέρνει γούρι... Δυναμώνει την 
καρδιά, τους πνεύμονες, το κέφι 
και την αισιοδοξία, έστω και εν 
μέσω νέφους, ακρίβειας, 
λιτότητας και χρηματιστηριακής 
κρίσης. Ετσι, 14 πολύ γνωστοί 
γελοιογράφοι μας ανέλαβαν να 
μας βοηθήσουν να δούμε όλα τα 
παραπάνω -  και πολλά άλλα, 
συμβαίνοντα ή προβλεπόμενα να

συμβούν -  μέσα από το φακό της 
δικής τους σάτιρας... Της πικρής, 
της καυστικής, αλλά και μαζί 
ξεκαρδιστικής... Ανάμεσα στα 
γελοιογραφικά σκίτσα τους, αλλά 
και στις απαντήσεις τους, στις 
ερωτήσεις που τους κάναμε, 
υπάρχουν και κάμποσες, πάντα 
χιουμοριστικές, «μικρές 
προφητείες». Γελάστε λοιπόν... 
και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!...

Βασίλης
Μητρόπουλος
-  Αν σας ζητούσαμε να 
χαρακτηρίσετε τη χρονιά 
που πέρασε τι θα μας 
απαντούσατε 
μονολεκτικά;
•  Δεν νομίζω ότι υπάρχει 
καταλληλότερη λέξη που 
να χαρακτηρίζει έτσι 
μονολεκτικά τη χρονιά 
που πέρασε από τη 
γνωστή κινέζικη ατάκα:

β - Ι :
-  Και τι θα μας λέγατε 
για τον καινούριο χρόνο;
•  Είμαι αισιόδοξος, με 
τον Ανδρέα πρωθυπουργό 
θα τον... πηδήξουμε 
σίγουρα!
-  Τι σημαίνει για σας η 
ανατολή κάθε καινούριας 
χρονιάς;
•  Σ’ αυτή την ερώτηση 
δεν μπορώ να απαντήσω, 
γιατί συνήθως η ανατολή 
έστω και της 
Πρωτοχρονιάς, γίνεται, 
λένε, γύρω στις 7.41 το 
πρωί, ώρα που|συνήθως 
εγώ κοιμάμαι.

χρόνο που φεύγει κι αυτόν που έρχεται

ΑΠΟ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΥΣ
Ι Α το ο α ρ ι

ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ
Ηλ. Σκουλάς
— Αν σας ζητούσαμε να 
χαρακτηρίσετε τη χρονιά που 
πέρασε τι θα μας 
απαντούσατε μονολεκτικά;

— Και τι θα μας λέγατε 
για το 1988, που 
βρίσκεται «επί θύραις»;

— Τι σημαίνει για σας η 
ανατολή κάθε καινούριας 
χρονιάς;
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Παναγιώτης
Γκιόκας
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε 
μονολεκτικά;
•  Περεστρόικα.
-  Τι θα μας λέγατε για το 1988 
που βρίσκεται «επί θύραις»;
•  Τι να πω για ένα μωρό που 
ακόμα δεν το είδα Φαντάζομαι, 
όμως, να είναι σαν όλα τα μωρά 
του κόσμου: χαρούμενο και παι
χνιδιάρικο. Το πρόβλημα όμως 
είναι τι θα μας βγει όταν μεγαλώ
σει. Θα ’χουμε την τύχη να μας

βγει ευεργέτης ή έστω ένας α
ξιοπρεπής κύριος ή θα ’χουμε 
την ατυχία να μας βγει ένας 
δήμιος; Γι’ αυτό αφήστε να μπει 
με το καλό, εντός των πυλών, να 
τον ζήσουμε για 366 μέρες -  
βλέπετε είναι και δίσεκτος, τρο
μάρα του -  και μετά ελάτε να τα 
πούμε.
-  Τι σημαίνει για σας η ανατολή 
κάθε καινούριας χρονιάς;
•  Σημαίνει, απλούστατα, την ε
πανάληψη της ίδιας διαδικα
σίας. Πετάω το παλιό ημερολό
γιο στο καλάθι των αχρήστων, 
σκίζω το πρώτο φύλλο από το 

. νέο και λέω: Αντε φτου κι απ’ την 
αρχή!...

Δ. Σάρπης
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε 
μονολεκτικά;
•  Επειδή είναι λίγο δύσοσμη η 
λέξη που θα χρησιμοποιούσα αν 
απαντούσα μονολεκτικά, θα α
παντήσω... περιφραστικά: Και μη 
χειρότερα!
-  Τι θα μας λέγατε για το 
1988 που βρίσκεται «επί θύ- 
ραις»;
•  Το 1988 θα μειωθούν οι φό
ροι και θα αυξηθούν τα κέρδη, οι 
μισθοί και οι συντάξεις, θα εξα
φανιστούν η ανεργία, το νέφος 
και η ακρίβεια, θα λυθεί το κυ- 
κλοφοριακό, θα σταματήσουν οι

κομπίνες και τα σκάνδαλα, θα 
καταπολεμηθούν αποτελεσματι
κά η τρομοκρατία κ.ά. Θα ικανο
ποιηθούν τα φοιτητικά αιτήματα, 
υγεία, παιδεία και στέγη, για όλο 
το λαό, τέρμα οι καύσωνες και οι 
θεομηνίες.

Θα πάρει η Ελλάδα όλα τα 
μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώ
νων. Ο Παναθηναϊκός και ο Αρης 
θα βγουν πρωταθλητές Ευρώπης 
στο π οδόσφαιρο και στο 
μπάσκετ θα σκίζει ο Ολυμπια
κός... Γενικώς θα σέρνουμε τα 

'σκυλιά με τα λουκάνικα!
Ολα αυτά, βέβαια, με την 

προϋπόθεση να γίνουν εκλογές 
μέχρι την άνοιξη, έστω και με 
την απλή αναλογική και να τις 
κερδίσει ο Μητσοτάκης. Αρα κα-

μία ανησυχία για το μέλλον!
-  Τούτες τις γιορτινές μέρες 
μας παρηγορεί το γεγονός πως 
όλοι κάνουν ανακωχές. Και σύμ
φωνα με κάποιες αμερικάνικες 
στατιστικές, οι άνθρωποι «απο
φεύγουν» να πεθαίνουν κατά τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτο
χρονιά, εποχές που αυξάνουν 
την προσδοκία της ζωής!...

Τι σημαίνει για σας η ανατολή 
κάθε καινούριας χρονιάς;
•  Να 'χαμέ 365 Χριστούς και 
Αϊ-Βασίληδες, άρα 365 ημέρες 
το χρόνο Χριστούγεννα και Πρω
τοχρονιά, οπότε διαρκής ανακω
χή σε πολέμους και θανάτους 
και ούτε γάτα ούτε ζημιά...

Κάθε μέρα λοιπόν να ’χουμε 
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.

Βασίλης
Χριστοδούλου
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι θα μας απαντούσατε;
•  Τσοβόλας...
-  Και από το 1988 τι περιμένε
τε;
•  Θα χρειαστεί μια ζυγαριά με
γαλύτερης αντοχής.

ι -  Οταν φτάνει ένας νέος χρό
νος, τι σκέπτεστε γι’ αυτόν;
•  Αντε... τη βγάλαμε και φέτος!...
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Χαράλαμπος
Ανασιασόπουλος
-  Αν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι θα μας απαντούσατε;
•  Αφθονα περιστέρια (Συμφω
νία Ρήγκαν -  Γκορμπατσόφ) και 
ελάχιστα κοτόπουλα (Συμφωνία

Σημίτη -  Τσοβόλα).
-  Κύριε Αναστασόπουλε, με 
ποιες σκέψεις δέχεστε το 1988;
•  Πάμε από το κακό (1987) στο 
χειρότερο (δίσεκτο έτος).
-  Τι σημαίνει για σας η ανατολή 
κάθε καινούριας χρονιάς;
•  Την ωραιότερη επινόηση 
(διακοπές των εορτών) μετά τον 
Αύγουστο (ένα μήνα διακοπές).
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Παναγιώτης
Μαραγκός
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρα
σε;
•  Από πού πέρασε και δεν την 
είδα;
-  Και για το 1988 τι έχετε να 
πείτε;

•  Να χτυπήσει δυνατό με το 
χέρι γιατί το κουδούνι μας δεν 
λειτουργεί. Μας κόψανε το ρεύ
μα Πού να φτάσει η ΑΤΑ να 
πληρώσουμε και τη ΔΕΗ!
-  Τι σημαίνει για σας το ξεκίνη
μα κάθε καινούριας χρονιάς;
•  Θα παρακαλούσα να επανα- 
λόβετε την ερώτηση στα Αρχαία 
Ελληνικά, γιατί δεν την κατάλα
βα

Ντουβλής
-  Τι έχετε να μας πείτε για τη 
χρονιά που φεύγει;
•  ...Περαστικά μας!...
-  Και τι θα μας λέγατε για το 
1988 που βρίσκεται «επί θύ- 
ραις»;
•  Τι να σας πω! Ψυχραιμία! Τα 
πρώτα 1987 χρόνια είναι τα

δύσκολα... μετά συνηθίζεις.
-  Αλήθεια, τι σημαίνει για σας η 
ανατολή κάθε καινούριας χρο
νιάς;
•  Σημαίνει ότι είμαι ένας αθε
ράπευτα αιθεροβάμων. Αφού 
κάθε Πρωτοχρονιά περιμένω να 
έρθουν κάποιες καλύτερες μέ
ρες... 48 χρόνια τώρα!...

Στάθης
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε, 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε 
μονολεκτικά;
•  Γιαχαμπίμπιγιαλελέλι.
-  Και το 1988, πώς περιμένετε 
να είναι;
•  «Φοβάμαι όλα αυτά που θα 
γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Γι* 
αυτό αν μάθετε κάτι ειδοποιήστε 
με!...
-  Τι σημαίνει για σας ο ερχο
μός ενός νέου χρόνου
•  Ισως επειδή κάθε χρόνο στις 
25 Δεκεμβρίου ανήμερα ξανα- 
γεννιέται ο Ανδρέας για να μας 
σώσει απ’ όσα μας έκανε την 
προηγούμενη χρονιά, για μένα η 
ανατολή της κάθε καινούριας 
χρονιάς σημαίνει ακριβώς τη 3ύ- 
ση της προηγούμενηο!

Με τον ίδιο τρόπο που ο λα
γός μετά τα τρία χρόνια μπαίνει 
στα τέσσερα! Γάτα ο λαγός!..



Διογένης Καμένος
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε;
•  Μισό λεπτό γιατί με σιρίγγει η 
ζώνη... Ουψϋ!
-  Και για το 1988 τι μας λέτε;
•  Υγεία, ειρήνη, ευτυχία, ό,τι πο
θείτε, καλά να ’στε. Και του χρό
νου, χρόνια πολλά, αυτά λέει ό
λος ο κόσμος, αυτά θα σας πω κι 
εγώ.
-  Τι σημαίνει για σας κάθε και
νούρια χρονιά;
•  Ενα ρόδι σπασμένο στην 
πόρτα. Τα ζουμιά σκορπισμένα- 
παντού! Γεμάτα τα πιάτα κόκαλα, 
στομάχια άνω κάτω. Σόδες. Ρεψί
ματα. Μάτια τούμπανο από τα 
τηλεοπτικά σόου,ο Θεός να τα 
κάνει σόου. Λοξοκοιτάγματα σ’

αυτόν που βρήκε το νόμισμα. 
Εμένα, βρε, πότε θα μου πέσει; 
Οι άλλοι μέσα παίζουν χαρτιά. 
Αντε να δούμε πότε θα ρεφάρει 
ο γιατρός να πάμε κι εμείς να 
κοιμηθούμε! Το τηλέφωνο χτυ
πάει χρόνια πολλά. Αφού το θέ
μα εξαρτάται απ’ τον Τσοβόλα 
εσύ με ποιανού τ£> δικαίωμα εύ
χεσαι στον άλλον; Του ΚΥΣΥΜ 
είσαι; Ρέφαρε ο γιατρός. Αλλά 
τώρα θέλει να ρεφάρει κι ο γεω
πόνος. Τι σόι ξενύχτηδες είσα- 
στε ' εσείς οι δημοσιογράφοι... 
Αυτό σημαίνει η ανατολή του 
νέου χρόνου, ίσως γι’ αυτό και 
κάνουν όλοι υπομονή μέχρι την 
Πρωτοχρονιά και δεν πεθαίνουν. 
Τους αρέσει να πηγαίνουν πα
ρέα, ομαδικά νυσταγμένοι στο 
τιμόνι.
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Μέντης
Μιτοσταντζόγλου

-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε, 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε 
μονολεκτικά;
•  Αλαλούμ!
-  Κύριε Μποστ, με τη ματιά α
κόμη για λίγο στραμμένη στο 
«διαρρεύσαν Ετος», τι θα μας 
λέγατε για το 1988 που βρίσκε
ται «επί θύραις»;
•  Από κάθε άποψη θα είναι κα
λύτερο.
-  Αλήθεια, τι σημαίνει για σας η 
ανατολή κάθε καινούριας χρο
νιάς;
•  Ανατολή καινούριας ελπίδας...

Σπΐιρος
Ορνεράκης
-  Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε 
μονολεκτικά;
•  Ιδια γεύση!
-  Και πώς βλέπετε να έρχον
ται τα πράγματα με το νέο χρό
νο;
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"  ΣΤΟΝ ΑΓΥΡΙΣΤΟ# I

Φ Δεν βλέπω την πύλη για να 
δω και το 1988. Μπροστά μου 
έχω ένα «μαύρο νέφος». Τα βλέ
πω όλα μαύρα, που λένε. Βλέπε
τε, η γενικότερη «ρύπανση» είναι 
μεγάλη κι αυτό που θα ευχόμουν 
για το 1988 είναι να φυσήξουν 
ευνοϊκοί άνεμοι σε όλα τα μήκη 
και πλάτη για να καθαρίσει η 
θολούρα όχι μόνο από την ατμό
σφαιρα αλλά και από τα κεφάλια 
μας.
-  Αλήθεια, τι σημαίνει για σας η

ανατολή κάθε καινούριας χρο
νιάς;
•  Στα 46 συναπτά έτη, βλέπω 
την ανατολή μιας νέας χρονιάς 
και τη δύση της.

Να πω πως ατενίζω με αισιο
δοξία το μέλλον;

Βρίσκομαι στην αναμονή για 
τις καλύτερες μέρες.

Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες;
Ειλικρινά, για μένα σημαίνει η 

συνέχεια της προηγούμενης 
και... ό,τι ήθελε προκύψειϋ!
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Βαγγέλης
Παυλίδης
— Εάν σας ζητούσαμε να χαρα
κτηρίσετε τη χρονιά που πέρασε 
τι ακριβώς θα μας απαντούσατε;

-  Τι θα μας λέγατε για το 1988 
που βρίσκεται «επί θύραις»;
•  Πρόσφατα, ο αρμόδιος αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης δή

λωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 
1989 εκτός, λέει, «αν συμβεί κά
τι απρόβλεπτο ή αδιανόητο αυτή 
τη στιγμή».

Επειδή πράγματα απρόβλε
πτα και αδιανόητα συμβαίνουν 
όλο και συχνότερα στον τόπο 
αυτό, πιστεύω πως το 1988 θα 
είναι χρονιά εκλογών. Εκτός αν 
συμβεί κάτι το απρόβλεπτο ή 
αδιανόητο αυτή τη στιγμή.
7  Τούτες τις γιορτινές μέρες 
όλοι κάνουν ανακωχή: Δεν αρχί
ζουν πόλεμοι (ούτε τελειώνουν). 
Και σύμφωνα με κάποιες αμερι
κάνικες στατιστικές, οι άνθρω
ποι «αποφεύγουν» να πεθαίνουν 
κατά τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά, εποχές που αυξά
νουν την προσδοκία της ζωής! Τι 
σημαίνει για σας η ανατολή μιας 
καινούριας χρονιάς;
•  Το γεγονός ότι ούτε φύλλο 
δεν κουνιέται τις ημέρες των 
εορτών είναι παρήγορο και ά- 
κρως καθησυχαστικό. Οσοι απο
φεύγουν να πεθαίνουν την πε
ρίοδο αυτή δείχνουν ότι διακα
τέχονται από υψηλό αίσθημα ευ
θύνης προς την κοινωνία.


