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ΤΙ Α Λ Λ Α ΖΕΙ ΤΩ ΡΑ
μέσα στην Κυβέρνηση
ΚΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Πρέπει...
να πέσει
λεπίδι
σιο κόμμα»!
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ για την κατάσταση στη
Νέα Δημοκρατία υπήρξε η τελευταία συνε
δρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της. Έ να ς
πρώην βουλευτής (και προστατευόμενος του κ.
Αχ. Καραμανλή...) έκανε βίαιη επίθεση ενα
ντίον του κ. Μητσοτάκη ο οποίος λίγο αργότε
ρα, απαντώντας σε άλλο στέλεχος που μίλησε
για τα ενδοκομματικά προβλήματα, δεν δίστα
σε να συμφωνήσει μαζί του και να τονίσει ότι

«πρέπει να πέσει λεπίδι το συντομότερο»!...
★ Αποκλειστικό ρεπορτάζ (με... ανεπίσημα
«πρακτικά») του πολιτικού συντάκτη μας
Μιχ. Δημητρίον δημοσιεύεται στη σελίδα 9.

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

«Να πάψουν
τα συντροφικά
μαχαιρώματα!»
ΣΚΛΗΡΗ κριτική με αιχμές ακόμη και ενα
ντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ έκανε χθες η
κυρία Βάσω Παπανδρέου, μιλώντας σε συγκέ
ντρωση εκατοντάδων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος - στα πλαίσια της «ανασυγκρό
τησης» του ΠΑΣΟΚ. Η πρώην υπουργός και
νυν μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ μίλησε ακόμη
και για «συντροφικά μαχαιρώματα» και σε
πολλά σημεία της εντυπωσιακής ομιλίας της
καταχειροκροτήθηκε από τα συγκεντρωμένα
στελέχη.
Η κυρία Βάσω Παπανδρέου τόνισε ότι
«βάλαμε τη Δεξιά στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας, αναπαυθήκαμε και ησυχάσαμε. Δεν
είδαμε ότι εκεί υπάρχει κάποια κινητικότητα
ιδεών. Η Νέα Δημοκρατία εκσυγχρονίζεται, κι
αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί η χώρα έχει
ανάγκη από σύγχρονα κόμματα. Έχει ανάγκη
από οργανωμένα κόμματα, κι είναι θετικό ότι
σήμερα οργανώνεται η Νεολαία της Ν.Δ. Θα
πρέπει λοιπόν να κάνουμε αντιπαράθεση με τη
Νέα Δημοκρατία του σήμερα κι όχι με τη Νέα
Δημοκρατία του χθες».
Στην ίδια συγκέντρωση στελεχών του ΠΑ
ΣΟΚ μίλησε δεύτερος ο κ. Κ. Σκανδαλίδης, ο
οποίος έδωσε μια δημόσια αρνητική απάντηση
στις απαιτήσεις της λεγάμενης «παραδοσια
κής» αριστεράς...
* Ρεπορτάζ του Γ. Παπαχρήστου στη σελ. 16.

★

Πλήρης η επικράτηση των «Αχαιών»

★

Υποθήκες ενέχραψε ο κ. Κ. Σημίτης
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ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ
01 ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Ποιες θα είναι οι
αυξήσεις στους μισθούς
ύστερα από τις
τελευταίες αποφάσεις
της κυβερνήσεως για την
ΑΤΑ; 0 Φάκελος του
«Βήματος» έχει όλες τις
πληροφορίες με
χαρακτηριστικά
παραδείγματα. Σελ. 34,
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ

Ε ΤΗΝ επικράτηση των «Αχαιών» έληξε ο
πρώτος γύρος των ενδοκυβερνητικών αναμε
τρήσεων, που οδήγησε στην ανατροπή της εισοδηματι
κής πολιτικής για το 1988 και στην παραίτηση του
υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη.

Μ

Ο κ. Κ. Σημίτης παραδίδει
το υπουργείο και μοιάζει
να ιχνηλατεί
το επόμενο βήμα...

Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Μένιος Κουτσόγιωργας αναδεικνύεται πλέον και τυπικά ως ο
ισχυρός ανήρ της συμπολίτευσης, αφού κατόρθωσε να
παραμερίσει τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας αλλά
και την πολιτική του.
Σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, η «επικράτηση των
Αχαιών» στηρίχτηκε στην άτυπη σύγκλιση των κ.κ. Μ.
Κουτσόγιωργα και Α. Λιβάνη - μια σύγκλιση την
οποία είχε ήδη επισημάνει «Το Βήμα» - αλλά και στην
αντικειμενική υποστήριξη που προσέφερε στους
«Αχαιούς» το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, συνηγορώντας στην
ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής. Αυτή ακρι
βώς η «πολιτική σταθεροποίησης» που προσωποποι
ούσε ο κ. Κ. Σημίτης απετέλεσε ένα πεδίο μάχης εξ
ορισμού ευνοϊκό για τη λαϊκιστική πτέρυγα της
συμπολίτευσης. Ή ταν μια πολιτική αναγκαία μεν, η
οποία όμως δεν συνεκέντρωνε πολλούς οπαδούς, ούτε
εντός ούτε εκτός του κυβερνητικού χώρου. Από αυτήν
την άποψη, διαφορετικοί «πόλοι» της συμπολίτευσης
(από τον υπουργό Εργασίας κ. Γ. Γεννηματά και τους
συνδικαλιστές έως τους «Αχαιούς» και το Ε.Γ.)
συνέκλιναν στην κατάργηση έστω και με διαφορετικά
κίνητρα ή προσδοκίες ο καθένας.
Φυσικά, η μάχη δόθηκε επί της εισοδηματικής
πολιτικής, χωρίς να σημαίνει ότι δόθηκε
μόνο γι’ αυτήν. Οι επικρίσεις που εκτο
ρά τον αποδυνάμωσε, ενώ φαίνεται πωςη
ξεύονταν κατά του υπουργού Εθνικής
σιωπή θα αποτελέσει και τη γραμμή
Οικονομίας από την πλευρά των
αμύνης του σε όποια «επιχείρηση προσω
«Αχαιών» ήταν σαφώς ευρύτερου διαμε
πικής φθοράς» εξαπολυθεί εναντίον του
τρήματος. Αφορούσαν ένα ολόκληρο
στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον.
«στυλ διακυβέρνησης» - το οποίο είναι
Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν
πασιφανές γιατί τους έβρισκε ριζικά
πρόκειται για μια απλή επικράτηση προ
αντίθετους - καθώς και την αντίληψη για
σώπων, αλλά και για την υπερίσχυση
μια οικονομική πολιτική η οποία οφείλει
μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία
πρωτίστως να υποτάσσεται σε πολιτικούς
όπως φαίνεται θα δώσει τον «τόνο» της
και (εκλογικούς) σχεδιασμούς. Αυτό φυ
συμπολίτευσης έως τις επόμενες εκλογές.
σικά δεν σημαίνει πως και άλλες σκέψεις
Ακόμη κι αν χρειασθεί να αντιμετωπίσει
(όπως αυτές που αφορούν στη νομή της
και άλλες συγκρούσεις, με πρώτους
εξουσίας που απορρέει από το πρώτο
«υποψηφίους» τους «κομματικούς».
οικονομικό υπουργείο της χώρας) ήταν
Από αυτήν την άποψη είναι χαρακτη
ξένες από την επίθεση που εξαπελύθη.
ριστική η αντίδραση της κύριας Βάσως
Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η
Παπανδρέου, η οποία μιλώντας χθες στο
«επικράτηση των Αχαιών» είχε και το Συμβούλιο Ανασυγκρότησης Αθήνας του
«κόστος» της. Με πρώτο αποτέλεσμα την
ΠΑΣΟΚ επιχείρησε μια θαρραλέα κριτι
ενίσχυση της «προσωπικής εικόνας» του κή υπέρβαση στα «συντροφικά μαχαιρώ
κ. Σημίτη, ο οποίος αποχωρεί από την
ματα» (όπως τα απεκάλεσε και η ίδια).
κυβέρνηση όχι μόνο χωρίς να έχει φθαρεί
Γεγονός είναι, πάντως, ότι πέρα από
από τα δύο χρόνια οικονομικής λιτότητας
την ανατροπή της εισοδηματικής πολιτι
που προσωποποιούσε, αλλά έχοντας εγ
κής, των ενδοκυβερνητικών ισορροπιών
γράφει και σοβαρές υποθήκες για το ή την παραίτηση του κ. Κ. Σημίτη, η
μέλλον. Η στάση του τα τελευταία εικοσι περασμένη Τετάρτη μπορεί να δρομολό
τετράωρα περισσότερο τον ενίσχυσε παγησε και ευρύτερες εξελίξεις. Ουδείς

Ιστορικής σημασίας η
συμφωνία για τους
«ευρωπυραύλους» που
υπογράφουν τη
μεθεπόμενη Δευτέρα
στην Ουάσιγκτον οι
Ρήγκανκαι
Γκορμπατσώφ. Θα είναι
η πρώτη που δεν
περιορίζει απλώς την
αύξηση των πυρηνικών
όπλων, όπως όλες οι
προγενέστερες μεταξύ
των δύο Υπερδυνάμεων,
αλλά προνοεί για την
πλήρη εξάλειψη και
καταστροφή μιας
ολόκληρης κατηγορίας
πυραύλων. Ανάλυση του
Στάθη Ευσταθιάδη σελ. 20.
ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ

αμφισβητεί ότι το «εισοδηματικό άνοιγ
μα» που επεχείρησε ο πρωθυπουργός κ.
Ανδρέας Παπανδρέου θα δείξει αν η
σταθεροποιητική πολιτική των δύο τε
λευταίων ετών οδήγησε σε μια κεκτημένη
σταθεροποίηση της οικονομίας ή σε μια
εύθραυστη ισορροπία. Η κυβέρνηση δη
λώνει αισιοδοξία και πιστεύει ότι είναι το
πρώτο που ισχύει. Αν οι εξελίξεις την
δικαιώσουν είναι αναμφισβήτητο ότι θα
προετοιμάσει σε πολύ ικανοποιητικές
συνθήκες την επόμενη εκλογική αναμέ
τρηση.
Στην περίπτωση, όμως, που ζούμε
απλώς τη διατάραξη μιας εύθραυστης
ισορροπίας, τότε οι εξελίξεις θα επιτα
χυνθούν και μαζί τους πλησιάζει κοντό
τερα ο εκλογικός ορίζοντας. Ό χ ι όμως
σαν πολιτική επιλογή, αλλά σαν απότοκο
των οικονομικών δεδομένων.
* Μονομαχία στον Πράσινο Ήλιο, του
I. Κ. Πρετεντέρη, σελ. 4.
* Το «Μπολερό» του ΠΑΣΟΚ, του Μιχ.

Δημητρίου, σελ. 6.
* «Μη! τον Πρόεδρο...», του Πέτρου

Ευθυμίου, σελ. 10.

0 καθηγητής Θ. Π.
Τάσσιος και η
καθηγήτρια Αλίκη
ΓιωτοπούλουΜαραγκοπούλου
αναφέρονταιστα
«γνωστά» προβλήματα
της Ανωτάτης Παιδείας
και καταλογίζουν
βαρύτατες ευθύνες...
Σελ. 33 και 34.
ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η είδηση είναι
σημαντική. Οι τράπεζες
θα χρηματοδοτούν
συντόμως και τις
εμπορικές δραστηριότητες.
Λεπτομέρειες στη σελ. 17.

Οι κατάσκοποι που έπαθαν «ψυχικό κλονισμό»
ΓΕΝΕΥΗ, Νοέμβριος.

, . \ t f ΥΧΙΚΗ ταλαιπωρία που εγγίζει τα όρια
«
Λ : του σαδισμου» χαρακτήρισε προχθές
αξιωματούχος της CIA ένα σημείο της συμφωνίας
στην οποία κατέληξαν οι Σουλτς και Σεβαρντνάντζε στη Γενεύη, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως
μιλά και εξ ονόματος ομολόγων του της σοβιετικής
KGB! Ο αμερικανός αξιωματούχος αναφερόταν
στο σημείο εκείνο της συμφωνίας που θα υπογρά
ψουν οι Ρήγκαν και Γκορμπατσώφ στις 8 Δεκεμ
βρίου, το οποίο υποχρεώνει τις δυο υπερδυνάμεις
να γνωστοποιήσουν η μία στην άλλη αποθήκες
όπου είναι αποθηκευμένοι οι μικρού και μεσαίου
βεληνεκούς πύραυλοί τους, οι πυρηνικές κεφαλές,
τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όλα
τα συστήματα ακρίβειας, ελέγχου κ.λπ.

«Ολα όσα επί σειρά ετών χαρακτηρίζονταν τα
πιο μυστικά των μυστικών μας, τώρα θα παραδο
θούν στον αντίπαλο», εξήγησε ο άνθρωπος της
CIA.
Μιλώντας και για λογαριασμό τής... KGB ο
πράκτορας της CIA, που ήταν στην ομάδα του
αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη Γενεύη,
δήλωσε: «Ό λη μας η καρτέρα αναπτύχθηκε γύρω

από την εξεύρεση μεθόδων και μέσων για την
καλύτερη προφύλαξη των μυστικών που αφορούν
τους πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα και,
παράλληλα, μεθόδων και μέσων για την απόκτηση
πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο
του εχθρού. Και τώρα, με μια απλή υπογραφή, όλα
αυτά είναι άχρηστα, η καριέρα μας αποδείχτηκε
άνευ ουσίας. Η παροχή πληροφοριών για πυραύ

λους, πυρηνικά και ποιος ξέρει για πόσα άλλα
πράγματα είναι πλέον μια νόμιμη καθ' όλα
ενέργεια...».
Ο Σουλτς και ο κύκλος των επιτελών του που
πήγαν στη Γενεύη φαίνεται ότι διασκεδάζουν με
αυτή την «ψυχική ταλαιπωρία» των ανθρώπων της
CIA - και, γιατί όχι; - και της KGB. Ό τ α ν κάποιος
δημοσιογράφος, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον
υπουργό στις Βρυξέλλες προχθές Τετάρτη, ζήτησε
τη γνώμη του υπουργού, «κάποιος υψηλός αξιωματούχος του Στέητ Ντηπάρτμεντ» (έκφραση που
συνήθως δίδεται για τις μη επώνυμες ακριτομυθίες
του Σουλτς) παρατήρησε ότι οι άνθρωποι της CIA
δεν θα πρέπει να είναι και πολύ υπερήφανοι για το
έργο τους σε ό,τι αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο
των Σοβιετικών.

2/πολιιικά
ΣΟΙ σκοπεύουν να σπουδά
σουν πολιτικές επιστήμες,
εδώ στην Ελλάδα, θα πρέπει να
γνωρίζουν και ολίγα τουλάχιστον
μαθηματικά. Στις Γενικές Εξετά
σεις, στις οποίες υποβάλλονται οι
υποψήφιοι της Δέσμης, περιλαμ
βάνεται η άλγεβρα και στοιχεία
αναλυτικής γεωμετρίας. Ύστερα
απ’ αυτό, θα ’πρεπε να επανέλθει
κανείς στις πολιτικές εξισώσεις.
Αν υποτεθεί ότι ο κ. Ανδρέας
Παπανδρέου είχε διακριθεί στην
Οικονομετρία κατά τη διάρκεια
της ακαδημαϊκής του σταδιοδρο
μίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
ανάλογη ήταν και η επίδοσή του
στην Πολιτικομετρία - αν επιτρέ
πεται η περιστασιακή χρήση του
νεολογισμού.
Η στήλη αυτή, που πρώτη έφερε
στη δημοσιότητα τη βασική πολιτι
κή εξίσωση Κατσιφάρα (αντίστοι
χη της εξισώσεως βΐπίελγ στα οικο
νομικά μαθηματικά), θεωρεί απα
ραίτητο να προχωρήσει στη διατύ

Ο

Ο

Ι Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΕ Σ ενδοκυβερνητικές εξελίξεις μετα
τρέπουν σε σταγόνα εν τω ω κεανώ την ιστορία με τα

«φθηνότερα Ι.Χ . αυτοκίνητα». Α λλά ο ι αναγνώ σ τες του
«Βήματος» έχουν το δικ α ίω μ α ν α μάθουν τ ι α κριβώ ς
συνέβη το περασμένο Σ άββατο.

«Το Βήμα» είχε α π ό ημερώ ν την π λη ροφ ορία ότι η
μείωση στις τιμές τω ν Ι.Χ . αυτοκινήτω ν, την ο π ο ία όλοι
πιθανολογούσαν γ ια τις αρχές του νέου έτους, ήταν
ενδεχόμενο να α ρχίσει ενω ρίτερα. Γ ια το ν λόγο α υτό οι
αρμόδιοι συντάκτες της εφ ημερίδας επικοινώ νησαν με τον
αρμόδιο υπουρ γό, ο ο π ο ίο ς τους είπε ό τι η μείωση στις
τιμές τω ν αυτοκινήτω ν θα γ ίν ει α π ό 1ης Δεκεμβρίου
(δηλαδή σε λίγες ημέρες) κα ι ό τι η επίσημη ανακοίνω ση θα
γινότα ν το απόγευμ α της περασμένης Δ ευτέρας, μετά απ ό
συνεδρίαση ομ ά δα ς υπουργώ ν.
Ο αρμόδιος υπ ο υρ γό ς έδωσε α υτές τις πληροφ ορίες με
τη διευκρίνιση ότι ή ταν δημοσιεύσιμες. Α υτό κ α ι έγινε...
Κ αι το μεσημέρι της Δ ευτέρας ο ι α πογευμ ατινές εφημερί
δες επαναλάμβαναν την είδηση, με την προσθήκη μάλιστα
κ α ι ορισμένων υπολογισμώ ν ω ς π ρ ο ς τις μειώσεις στις
τιμές. Λ ίγες ώρες α ργότερα , η κυβέρνηση διέψ ευδε τις
πληροφορίες τω ν εφημερίδω ν, στην ο υσ ία διέψ ευδε τον
εαυτό της. «Το Βήμα» δ ισ ·.·
ώνει το υ ς αναγνώ στες του
ότι «έλαβε το μήνυμα» κ<
π ά σ α δήλωση αρμοδίου
υπουργού θα δημοσιεύει
ν, αλλά θα θεω ρείται ως
αληθής... μόνο μετά α π ό την επιβεβαίω σή της κ α ι στην
πράξη.

πωση και άλλων μαθηματικών
προτύπων, που απεικονίζουν την
πολιτική μας ζωή κατά τρόπο σύγ
χρονο. Απομένει στους ειδικούς
των ηλεκτρονικών υπολογιστών να
τα μεταφράσουν στις δικές τους
γλώσσες για να ξεκαθαρίσουν ακό
μη περισσότερο τα πράγματα.
★ Η πρώτη πολιτική εξίσωση ήταν
η κατσιφαρική και εκφράζεται ως
εξΐ?ΐς:

Α=ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ - Α=0

Ε να Θ ετικό
Π ολίτικες

★ Μια δεύτερη εξίσωση που προκαλεί αγανάκτηση στην πέραν του
ΠΑΣΟΚ Αριστερά, είναι η εξίσω
ση Βαφειάβη - Γοργοπόταμου η
οποία εκφράζεται ως ακολούθως:

κουέδες (κατά το χαριτωμένο λο
γοπαίγνιο του Ρένου Αποστολίδη),
η γενιά αυτή και οι επόμενες, ως
την πτώση της χούντας, είχαν ταυ
τίσει το ΕΑΜ με το ΚΚΕ. Έ τσι
συνέφερε στη Δεξιά για να διώκει
πάντα αριστερόν, έτσι συνέφερε
στο ΚΚΕ για να καπελώνει πάντα
αριστερόν.

σειράς εγχειρημάτων, τα οποία
είχε σχεδιάσει το ΚΚΕ για να
επιβάλει την κυριαρχία του, στον
τόπο, με τη δύναμη των όπλων.
Έτσι τακτοποιούνται όλα: Και η
απουσία της Δεξιάς από την
έναρξη ης αντιστάσεως εναντίον
των κατακτητών και οι διώξεις
όσων είχαν αντισταθεί.

ΠΑΣΟΚ =ΕΑΜ-ΚΚΕ
Η γενιά που ήρθε μετά την
Κατοχή και δεν είχε ιδέα από τη
διαφορά ανάμεσα ΕΔΕΣ και Κου-

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ της Δε
ξιάς είχε κάθε συμφέρον να
εμφανίζει την εθνικήν αντίσταση
του ΕΑΜ σαν πρώτο γύρο, μιας

Από την πλευρά του ΚΚΕ υπήρ
χε εφάμιλλο συμφέρον. Ο εμφύλιος
εμφανίζεται σαν συνέχεια της εθνι
κής αντιστάσεως και όποιος δεν
τραγουδούσε «ΖήτωοΛένιν, Ζήτα)

Δηλαδή Ανδρέας ίσον ΠΑΣΟΚ
και άνευ Ανδρέα ουκ εστί ΠΑ
ΣΟΚ.

Η

ο Στόλιν, Ζήτω ο κόκκινος στρα
τός, Ζήτω κι ο Ζαχαρώδης ο
μεγάλος αρχηγός» ήταν είτε εθνο
προδότης (1942-1945) είτε μοναρ
χοφασίστας (1946-1949). Ο εγκλω
βισμός των αριστερών εβόλευε
τους πάντες εκτός από τους ίδιους.
Ανάμεσα στους τελευταίους ανα
κάλυπτε κάθε τρεις και μια τους
«ιντελλιτζενσεβίτες» η αλάθητη
ηγεσία του κόμματος.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Για να μάθετε, π ά ντω ς, λεπτομέρειες π ερ ί του π ώ ς δεν
έγιναν τελικώ ς τα αυτοκίνητα φ θηνότερα κ α ι να έχετε μια
εικόνα γ ια τον τρόπο με τον ο π ο ίο σ υνεδριά ζουν οι
υπ ουρ γοί διαβάστε το ρ επ ο ρ τά ζ του Ν ίκου Χ ασαπόπουλου στη σελ. 40, όπου θα βρείτε κ α ι τις δικ α ιο λ ο γίες του
υπουργού κ. Γ. Π έτσου σε μια προχθεσ ινή συνομιλία του
με την Έ λλη Στάη).

ΜΕΧΡΙ 31/12/87
ΓΙΑ:

ΑΕήΕΠΕ

0

Λ Λ Α βεβαίω ς η Ιστορία τη ς Ε β δο μ ά δα ς είναι η
Υπόθεση Σ ημ ίτη. Το δρ α μ α τικό π α ρα σ κή νιο της
πρόσφ ατης κυβερνητικής μεταβολής θα το πληροφορηθείτε στα α π ο κ α λ υπ τικ ά ρ επ ο ρ τά ζ π ο υ σήμερα δημοσιεύει

Επρεπε να έρθει ο Ανδρέας Πα
πανδρέου για να κόψει τον Γόρδιο
Δεσμό. Να απαλλάξει τους Εαμογενείς από το καπέλωμα του ΚΚΕ.
Η παρουσία του Μάρκου Βαφειάδη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πρώ
τα και στον Γοργοπόταμο προχθές,
διατύπωσε τη δεύτερη εξίσωση.

«Το Βήμα»:

ΕναPersonal System/2 της

★ Σ τις σελίδες 4 κ α ι 5 ο /. Κ. Π ρέτεντερηςπαρ θ υ σ ιά ζει τη
Μ ονομαχία στον Πράσινο Ή λ ιο , υ π ό το βλέμμα του
Π ροέδρου...

★ Κι έτσι φθάνουμε αισίως στην
τρίτη εξίσωση:
ΑΝΔΡΕΑΣ - (Ν.Δ. + ΚΚΕ
+ ΕΑΡ + 0,5%) ^ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

★ Στη σελίδα 9 ο Γιώ ργος Λ ακόπουλος ξενα γεί τον
αναγνώστη στα παρασκήνια τω ν συνδικαλιστώ ν του
Π Α ΣΟ Κ .
★ Κ αι στις σελίδες 6 κ α ι 7 ο Μιχ. Δ ημητρίου εξηγεί τέλος
γ ια τί όλες α υτές ο ι ενδοκυβερνητικές δ ια φ ω νίες κ α ι
α να κ α τα τά ξεις θυμ ίζουν το «Μπολερό» του Ραβέλ!

Αυτή η εξίσωση διατυπώνει μια
τάση που άρχισε ν’ αναπτύσσεται
πρόσφατα και θα προκαλέσει ίσην
αγανάκτηση και από τις δυο πλευ
ρές. Η εξίσωση μετρά τα αγαθά
αποτελέσματα του αντι-Ανδρεϊσμού. Δεδομένος από τη Δεξιά
γιατί ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου
της στέρησε την εξουσία, εμφανί
ζεται υστερικός από τα αριστερά,

MODEL 30-021 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ 20 MB FLOPPY 720 KB

Ακόμη: στη σελ. 10 ο Π έτρος Ευθυμίου γράφ ει «Μη! τον
Π ρόεδρο...».

Ο

ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Φάκελος του «Βήματος» α υ το δ ι
καίω ς α φ ιερώ νετα ι στην εισοδηματική πολιτική: ο

I * ΠΛΗΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ - ΠΕΛΑΤΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟ

ειδικός συνεργάτης μας I. Κ. Σιωμόπουλος εξηγεί με
π α ρα δ είγμ α τα τι θα πάρουμε το 1988 κ α ι ο οικονομικός
συντάκτης μας Δ. Π ετυχά κης γρ ά φ ει γ ια τη μάχη εναντίον
του πληθω ρισμού (σελ. 36, 37 κ α ι 38).

C IT IZ E N

★

Ο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

PRINTER MSP-10 ME 160 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ TO ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

Α Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α Τ Α της Α νω τάτης Π α ιδ εία ς είναι
γνω στά, αλλά τα στοιχεία που προσκομίζουν ο ι δύο

’87 ΐ . ’88 ’

σημερινοί α ρ θρ ογρ ά φ ο ι του «Βήματος» είναι αληθώ ς
εντυπω σιακά:

★ Ο καθηγητής του Ε Μ Π κ. Θ. Π. Τάσσιος καταγγέλλει
νέες όψ εις της ιδεολογικής τρομοκρατίας, η ο π ο ία , στον
χώ ρο του Π ολυτεχνείου τουλάχιστον, τείνει να λάβει
εφ ιαλτικές δια σ τά σεις (σελ. 33).
★ Η κ αθηγήτρια κ υρ ία Α λίκ η Γιωτοπούλου - Μ αραγκοπούλου με γλώ σσα ωμής ειλ ικρίνεια ς κα τα λο γίζει ευθύνες
Κ ΑΙ στους φοιτητές Κ ΑΙ στους κ αθηγητές (σελ. 34).

599.000
KAI 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ε Ε Ν Α α ισ θα ντικ ό κείμενο του Ο δυσσέα Ε λύτη
α ρ χίζουν σήμερα τα π ο λιτισ τικ ά μας: είναι - σε
προδημοσίευση - ο πρόλογός του στις μεταφράσεις του
ποιημάτω ν του Κ ριναγόρα (σελ. 57).
Στην ίδ ια σελίδα (57), α νταπόκριση α π ό τη Μ όσχα, με
τίτλο «τηλεόραση, το εργαλείο της περεστρόικα», αναλύει
τον ιδιότυπ ο ρόλο της ιντελιγκέντσιας, τις μεταβολές που
σημειώ νονται κ α τ’ α υτά ς στην Ε Σ Σ Δ .
Π λούσιο σήμερα, λόγω επ ικ αιρό τητας, το ο ικ είο τμήμα
του «Βήματος» σε εικαστικά θέματα:
Η Ό λ γα Μ πατή π ερ ιγρά φ ει τα «σινιάλα» του Τ άκη, και
π α ίρ νει συνέντευξη α π ό τον διάσημο έλληνα καλλιτέχνη, ο
ο π ο ίο ς δια κ ρ ίθη κ ε γ ια μια ακόμη φ ο ρ ά στη γαλλική
πρω τεύουσα (σελ. 60). Η Μ αρίνα Δ αμπράκη - Πλάκα, με
αφορμή λήγουσα έκθεση, μιλάει γ ια τον μοντερνισμό κ α ι
τον μεταμοντερνισμό (σελ. 61). Ο Ν ίκ ο ς Ζ ία ς π α ρο υ σ ιά ζει
τις νέες τοιχογρ α φ ίες του Α γίου Α νδρέου Π ατρώ ν (σελ.
62).

3

ΡΑ Φ Ο Υ Ν ακόμη σήμερα: X . Κ. Μ πουσμπονρέλης,
σελ. 2. Ο Εύβουλος, σελ. 11. Μ άριος Πλωρίτης, σελ.

13. Σ τάθηςΕ υστα θιά δης, σελ. 20. Μ. Ν. Ράπτης, σελ. 22.
Δ. Ν. Μ αρωνίτης κ α ι Κ. Γεωργουσόπουλος, σελ. 58.

ΤΟ ΒΗΜ Α

•
•
•
•
•

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 64 ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΠΛΗΡΕΣ SERVICE ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΛΕΣ - ΠΟΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ U li.A
• ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ urfoft
• ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ Ul> oft

589.000
579.000
579.000

απο
Ζηιπσιεμας

ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
ΜΟΣΧΑ
Αναχ.: 23, 30 Δεκ.

ΜΟΣΧΑ-ΚΙΕΒΟ
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
Αναχ.: 28 Δεκ.
--------:----------------- i W r X ------

systems A E B E
ΥΜΗΤΤΟΥ 99 & ΑΚΡΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ 116 33
ΤΗΛ: 75.20.745-6-7, ΤΕΛΕΞ: 225310 CRVL GR

In to u ris t

ΚάΣΜΟΚΙΝΗΣΗ
Authorized
Dealer

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Personal
Computers

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Ιημα καταιεθεν της Internationaι Business
Machines Corporation

ΣΤΑΔΙΟΥ 5 ,6ος ΟΡ. ΑΘΗΝΑ,
ΤΗΛ: 3241140-3224034

πολιτικά /3

Κ έρδος και Τ ρεις
Ε ξισώσεις

Του Χ.Κ. Μπονσμπονρέλη

είτε γιατί στερεί εκλογική πελατεία
είτε γιατί υφαρπάζει συνθήματα
και σύμβολα, τα οποία είχαν κατα
ντήσει να θεωρούνται ιδιοκτησία
των κομμουνιστικών, μετα-κομμουνιστικών, ανανεωτικοκομμουνιστικών σχηματισμών. Το πώς και
το γιατί δεν αφορά στην τρίτη
εξίσωση. Άλλος είναι ο δικός της
απεικονιστικός (ή εξεικονιστικός
επί το προεδρικότερον) ρόλος.
ΑΝΤΙΘΕΣΗ προς τον κ.
Ανδρέα Παπανδρέου, πολύ
πιο προσωπική απ’ ό,τι φαίνεται,
είναι που οδηγεί σε πρόσκαιρες και
εκ πρώτης όψεως παράλογες συ
μπράξεις ανάμεσα στα αντιπολι
τευόμενα άκρα. Συχνές και πυκνές
είναι οι συμπαρατάξεις Ν .Δ.ΚΚΕ, στα συνδικάτα, στα φοιτητι
κά ακόμη και στην καταγγελία των
οικονομικών μέτρων. Συχνές, πυ
κνές και θεμιτές. Θεμιτό συμφέρον
έχει η συντηρητική παράταξη να
ανασυστήσει το δίλημμα: Ή εμείς
ή ο κομμουνισμός. Θεμιτό συμφέ
ρον έχει το ΚΚΕ να δημιουργήσει

Η

πάλι την εντύπωση ότι μόνη δύνα
μη που μπορεί να συγκροτήσει την
αδηφάγο ολιγαρχία είναι το Κόμ
μα.
(Θα ήταν, ίσως, ένα από τα
θεμιτά αντεπιχειρήματα να θυμίσει
κανείς αυτό που λεγόταν στα καφέ
του Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε, πριν
από δεκαπέντε χρόνια, ότι δηλαδή
οι αριστεροί διανοούμενοι έχουν
την καλύτερη μοίρα σε ευημερούσες καπιταλιστικές κοινωνίες οι
οποίες θεραπεύουν τα δικά τους
πλέγματα, θαυμάζοντάς τους και
υποκρινόμενες ότι τους παίρνουν
στα σοβαρά. Κι αυτό θα ήταν
θεμιτό. Ακόμη κι αν δεν λέγεται
στους ανά την Επικράτειαν καφενέδες. Ακόμη).
Οι συμπαρατάξεις αυτές που
ξενίζουν τους ώριμους, είτε συντη
ρητικοί είναι είτε παλιοί αγωνιστές
του κόμματος της ελληνικής τάξης,
οι συμπαρατάξεις αυτές είναι που
σπέρνουν τη συμφιλίωση. Ο νεα
ρός ΟΝΝΕΔ1ΤΗΣ που μόλις προ
χτές συμπαρατάχθηκε με τον ΚΝΙ-

ΤΗ συμφοιτητή του στην κατάλη
ψη της Σχολής, για να δοθεί ένα
γερό μάθημα στον Ανδρέα, ο ΟΝΝΕΔΙΤΗΣ αυτός μπαίνει σε μια
διαδικασία που αποτρέπει ένα άλ
λο ενδεχόμενο: Να εμφανισθεί ο
ίδιος ή ο νεότερος αδελφός του στις
παραμονές των επερχομένων εκλο
γών με το σύνθημα «Το καλύτερο
σαπούνι το κάνει το κομμούνι». Ο
ΚΝΙΤΗΣ πάλι με ολοένα και λιγότερη πεποίθηση θα κράζει τα
όποια αντιδεξιά συνθήματα απο
φασίσει να χρησιμοποιήσει η ηγε
σία του κόμματος.

«Οι προς τρίτον ίσοι και μεταξύ
τους ίσοι», λένε τα απλά μαθηματι
κά. «Οι προς τρίτον εχθροί και
μεταξύ των εχθροί» ήταν η απλή
μαθηματική έκφραση των σχέσεων
Ν.Δ. και ΚΚΕ, ως πριν από λίγο.

«Οι προς τρίτον εχθροί και μεταξύ
των ενίοτε σννεργαζόμενοι καθί
στανται από τα πράγματα, έστω
και πρόσκαιρα ολιγότερον εχθροί»
φαίνεται να είναι η νεότερη απλή

μαθηματική έκφραση του πολιτι
κού κλίματος.
ΕΡΔΙΖΕΙ η Δημοκρατία
όταν οι εχθροί μεταβάλλο
νται σε αντιπάλους. Κι εδώ θα
πρέπει να εγγραφεί στο ενεργητικό
του κ. Κ. Μητσοτάκη αυτή η
μεταβολή του πολιτικού κλίματος.

Κ

Θα ήταν αδιανόητη με τον κ. Ευ.
Αβέρωφ στην ηγεσία της Νέας
Δημοκρατίας. Θα ήταν πολύ δύ
σκολη και με τον κ. Γ. Ράλλη.

αρχηγός γιατί οι αντιβενιζελικοί
έπρεπε να έχουν κάποιον αρχηγό,
έγραφε ο Γιώργος θεοτοκάς επί
Δευτέρας Ελληνικής Δημοκρα
τίας, ίσως γιατί δεν ήθελε να ομο
λογήσει ότι αρχηγός των αντιβενιζελικών παρέμενε ο τότε τέως μονάρχης (ο οποίος όταν, κακή τη
μοίρα επέστρεφε, φόρεσε σ’ όλους
τον ζουρλομανδύα του τρίτου ελ
ληνικού πολιτισμού).

Γεγονός είναι ότι άρχισε να γίνεται
από τον κ. Κ. Μητσοτάκη. Το θέμα
είναι πόσο θα κρατήσει και αν εν
τέλει κάποτε δεν χρειασθεί βαρύ
οδοποιητικόν μηχάνημα για να
ισοπεδώσει τις μνήμες του μίσους,
που απομένουν άσβεστες σε μεγά
λο τμήμα των οπαδών εκατέρωθεν.
Τίποτε απ’ όλα αυτά ωστόσο δεν
θα μπορούσε ούτε καν να αποτελέσει αντικείμενο οραματισμού, αν
δεν υπήρχε ο κ. Ανδρέας Παπαν
δρέου. Η αντίθεση προς αυτόν,
είναι που εδημιούργησε τις προϋ
ποθέσεις για να αρχίσει να δημιουργείται αυτή η ανοχή ανάμεσα
στους συντηρητικούς και τους κομ
μουνιστές.

ΔΙΛΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ Μ Ε...
ΤΙΜΕΣ
' „„.offl

ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ
έμεινε στείρος. Ίσως να
φταίει το γεγονός ότι δεν είχε
εμπνευσμένους ηγέτες. Το Κόμμα
των Φιλελευθέρων υπήρχε γιατί ο
Βενιζέλος έπρεπε να έχει ένα κόμ
μα. Ο Παναγής Τσαλδάρης ήταν

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΚ!
Από 1/12-31/12/87

.

Και τι α υ το κ ίνη το ! Μ ο ν τέλ ο ’88!
Το α υ τ ο κ ίνη τ ο τω ν 1 ,13 0 cc μ ε τ ο ν
εξ ο π λ ισ μ ό α υ τ ο κ ινή τ ο υ 1 .600cc
σ ή μ ερ α κοσ τίζει λ ιγ ό τ ε ρ ο α π ό ότι έ ν α
900 cc.
Σ ή μ ερα π ιο π ο λ ύ π α ρ ά π ο τ έ η
ευκ α ιρ ία λ έ γ ε τ α ι AXEL!

.

.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ 810429

ΛΑΡΙΣΑ:
V IC T O R IA Α.Ε.
ΤΗΛ.: 226689.

ΧΑΝΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΝΤΙΝΑΚΗ
ΚΥΔΩΝΙΑΣ 54
ΤΗΛ, 53722, 51178

ΣΠΑΡΤΗ:
A M A D EU S
ΤΗΛ.: 26258

ΚΟΜΟΤΗΝΗ:
Θ ΓΚΑΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΗΛ.: 29190

ΑΙΑΜΑΝΤΟΊΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 137,106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 36.23.840, 36.08.867

Λ
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Κυρίες και Κύριοι
Σας γνωρίζουμε ότι παραδίδουμε ιδιαίτερα μαθήματα
Αγγλικών - Αραβικών - Γερμανικών - Ρωσικών - Γαλλικών Ισπανικών-Ιταλικών-Ρουμανικών-Τούρκικων καθώς και
Ελληνικών (για ξένους).
• Ανείστε επιχειρηματίας-στέλεχος επιχειρήσεωςσπουδαστής, παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα
στο σπίτι ή στο γραφείο σας όποια ώρα και μέρα
προτιμάτε.

1

• Ειδικά για το προσωπικό εταιρειών, δημιουργούμε GROUPS
δύο ή τριών ή τεσσάρων ατόμων στο ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ και
σε κάθε πόλη της Ελλάδας.
Με ένα ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα μέχρι τον
Φεβρουάριο θα μιλάτε με άνεση το καθημερινό λεξιλόγιο
και την ορολογία του κλάδου σας.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ στο 682.0639-942.8225-482.3645 και καθημερινά
στο 364.1653 ή στη Θεσσαλονίκη στο 232.370-229.706.

2 388 000

^

Π οτέ έ ν α α υ τ ο κ ίνη τ ο σ τ η ν κ α τη γο ρ ία /TSSè:· **TSA
τ ο υ δ ε ν ε ίχ ε τόση α σ φ ά λ εια , ά ν εσ η
και π ο λ υ τ έλ εια !
ι
Και π ο τ έ κ α ν ένα α υ τ ο κ ίνη τ ο μ’ α υ τ ή ν '
τ η ν π ο λ υ τ έ λ ε ια δ ε ν π ο υ λ ή θ η κ ε σ ’
α υ τ ή ν τ η ν τιμή!
Δ ε ίτ ε σ ή μ ερ α και α π ο κ τή σ τε τη ν...
ATOUT Μ εγα λειότη τα !
Τώρα μ π ορ είτε!

ανταηόκριο

Z IM M E R M A N N
IBACH
BLÜTHNER
SCHIEDM AYER
ATLAS
GRANADA
SAM ICK
PONY
CONN

A X E L ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ

1 388.000

V

κ
στονμε Y® ^ L ï 0e«péw>i και
χ α ν ό μ α σ τε υ π ο χ Ρ ε ν ιΜεΣ

«...κιομως
χα Citroën,
φθηναίνουν!»

Β Χ A TO U T ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ

Αν ήταν στείρος ο αντιβενιζελισμός, κάποια στοιχεία αρχίζουν να
δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο
στείρος ο αντιανδρεϊσμός. Ανεπαισθήτως της ηγεσίας και της Ν.Δ.
και του ΚΚΕ μοιάζει σαν να πρό
κειται να συμβάλει πολύ περισσό
τερο στη συμφιλίωση των επερχο
μένων κυρίως, πολύ περισσότερο
απ’ όλα όσα συνειδητά λέγονται
και πράττονται εκατέρωθεν.

Φιλικά

LINGUAPHONE
__________________Από το 1934

^

Πανεπιστημίου 10, Αθήνα - Τσιμισκή 71, θεσ/νίκη

>κλειδί στο χέρι!

ΣΥΓΓΕΛ1ΔΗΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ: ΣΥ ΓΓΡ Ο Υ100, ΤΗΛ.: 9234 751-4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 68-70, ΤΗΛ.: 432 089 - 432 292

Ο Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ Ο Ε Λ Β Ε Τ ΙΑ Ο
Ο 8 Γ ΙΟ Ρ Τ Α Σ Τ ΙΚ Ε Σ Μ Ε Ρ Ε Σ

Γ Α Λ Λ ΙΑ

Ο

Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΑ
· '

από Δ Ρ Χ . 4 6 . 0 0 0 (Α Ε Ρ . Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΑ · Ξ Ε Ν / Χ Ε ΙΑ · Γ Ε Υ Μ Α Τ Α )
««■•ΟΙΝΙβ Τ Α Ξ ΙΔ ΙΑ Ζ Ω Η Σ , Ρ Ε Β Ε Γ ΙΟ Ν , Π Α Ρ ΙΣ Ι - Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο )
Ε Ρ Μ Ο Υ 2 5 · Ν Ι Κ Η Σ 10 Ο

3 2 4 1 2 1 6 · Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η

Μ Η ΤΡ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 20 Ο

281980

4/ πολιτικά
Τ ου I. Κ. ΙΙΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
ΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ πράγμα!
Αυτήν την κρίσιμη Τετάρτη,
που άλλαξε η εισοδηματική πολιτι
κή της κυβερνήσεως και οδηγήθηκε
σε παραίτηση ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας κ. Κ. Σημίτης, όλοι
ασχολούνταν με άλλα πράγματα!

Ε

Ο κ. Μ. Κουτσόγιωργας και ο κ.
Α. Λιβάνης; Α υτοί-όπως διευκρι
νίζεται επισήμως - δεν εγνώριζαν
τίποτα από αυτά που ανακοίνωσε
στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Βε
βαίως, ο κ. Κουτσόγιωργας τον
επεσκέφθη το πρωί της Τετάρτης,
ενώ και οι δύο συνεσκέφθησαν με
τον κ. Παπανδρέου στις έξι το
απόγευμα, δύο ώρες πριν ανεβεί
στο βήμα της Βουλής. Προφανώς,
όμως, είχαν άλλα πράγματα να
συζητήσουν.
Το Εκτελεστικό Γραφείο του
ΠΑΣΟΚ; «Δεν είμαστε κυνηγοί
κεφαλών», διευκρινίζει ο κ. Κ.
Λαλιώτης υπονοώντας σαφώς ότι
ουδέποτε επεζήτησαν την «καρα
τόμηση» του κ. Σημίτη.
Οι συνδικαλιστές; Αυτοί κι αν
δεν εγνώριζαν τίποτα, αφού την
Τετάρτη το μεσημέρι καμιά εικο
σαριά συνδικαλιστικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ συσκέπτονταν στη Χαρι
λάου Τρικούπη με τον κ. Κ. Ααλιώτη και τον κ. Στ. Τζουμάκα. Ο κ. Γ.
Γεννηματάς συναντήθηκε βεβαίως
με τον κ. Παπανδρέου αλλά υπήρ
χαν τόσα άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του που είχε να συζητή
σει.
Αλλωστε ο κ. Παπανδρέου ήταν
ιδιαίτερα σαφής κατά την προχθε
σινή συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου: πράγματι κανένας
δεν γνώριζε την απόφασή του και
δεν υπήρξε κανένα παρασκήνιο. Η
δήλωση αυτή τιμά τον Πρωθυ
πουργό στο μέτρο που παίρνει την
απόλυτη ευθύνη της απόφασής
του. Από την άλλη πλευρά, όμως,
είναι πολύ δύσκολο να φαντασθεί
κανείς ότι ο Πρωθυπουργός μιας
χώρας χαράσσει την εισοδηματική
και οικονομική πολιτική του επό
μενου έτους κατά μόνας και εν
κρυπτώ.

Ν ΕΙΝΑΙ κάτι βέβαιο είναι
πως ο κ. Κ. Σημίτης δεν
εγνώριζε τίποτα! ’Ακούσε υπομο
νετικά την τοποθέτηση του Πρω
θυπουργού στη Βουλή και απεχώρησε, χωρίς να χειροκροτήσει, για
το Πολιτικό Γραφείο τού κ. Πα
πανδρέου. Εκεί - ενώπιον του
ανυποψίαστου για όσα είχαν συμ
βεί κ. Μ. Κοντσόγιωργα - υπέβαλε
την παραίτησή του και ανεχώρησε
για να τη συντάξει και γραπτώς.

Α

Βεβαίως, θα μπορούσε κανείς να
ισχυρισθεί ότι όλοι αυτοί που πέ
ρασαν την Τετάρτη τους συζητώ
ντας για διάφορα θέματα, είχαν
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.
Ό πω ς π.χ. ότι όλοι διαφωνούσαν
με την «πολιτική Σημίτη» ή ότι οι
περισσότεροι είχαν μετάσχει σε
αλλεπάλληλες συσκέψεις για την
επεξεργασία της εισοδηματικής
πολιτικής του ερχόμενου έτους. Οι
αποφάσεις όμως είχαν ληφθεί, το
ΑΣΟΠ τις είχε εγκρίνει, ο αρμό
διος υπουργός τις είχε ανακοινώ
σει κι έτσι μπορούσαν ήσυχοι να
αφιερώσουν την Τετάρτη τους σε
άλλες ασχολίες της αρμοδιότητάς
τους.
Τι συνέβη όμως; Γιατί αυτή η
φαινομενικά ήρεμη Τετάρτη οδή
γησε στην «εξαφάνιση του Κ. Σημί
τη» από το υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και όχι στην παραίτη
ση του Β. Δανιήλ από τον Παναθη
ναϊκό;

Το μυστήριο
του ΑΣΟΠ
ΗΝ ΤΡΙΤΗ συνεδριάζει το
Ανώτατο Συμβούλιο Οικο
νομικής Πολιτικής. Αμέσως μετά
τη λήξη της συνεδρίασης, ο κ. Κ.
Σημίτης ανακοινώνει στους δημο
σιογράφους τη νέα εισοδηματική
πολιτική για τον δημόσιο τομέα. Η
πολιτική αυτή - εξηγεί ο κ. Σημίτης
στην επιστολή παραίτησής του
προς τον Πρωθυπουργό - «αποφα-

Τ

σίσΟηκε μετά από συνεχείς συνε
δριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία
μαζί σας». Ο κ. Παπανδρέου στην
απάντησή του δηλώνει κατανόηση
για τους λόγους της παραίτησης,
αλλά δεν λέει πουθενά ότι αυτός
δεν ήξερε τίποτα ή διαφωνούσε με

την πολιτική που αποφασίσθηκε.
Την Παρασκευή, όμως, έχουμε
μια νέα εκδοχή. Σύμφωνα με όσα
είπε ο
Πρωθυπουργός στο
Υπουργικό Συμβούλιο: «... στο

τελευταίο ΑΣΟΠ παρέμεινε ένα
ανοιχτό ερώτημα: το θέμα του
ετεροχρονισμού της ΑΤΑ. Δεν εί
χαν ληφθεί αποφάσεις ακόμη.
Ανατέθηκε στους κκ. Κ. Σημίτη, Δ.
Τσοβόλα και Γ. Κατηφόρη να εξε
τάσουν αυτό το θέμα. Σε μετέπειτα
επαφές που υπήρξαν, η γραμμή
που δόθηκε ήταν στο τέλος του
1988 να καλύπτεται η απώλεια στα
εισοδήματα των μισθωτών από τον
πληθωρισμό». Αυτό - διευκρίνισε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. I.
Ρουμπάτης - δεν έγινε σαφές από
τον κ. Κ. Σημίτη κατά τις ανακοι
νώσεις του προς τους δημοσιογρά
φους.

Μ ονομαχία Σ τον
Οι εξελίξεις
της περασμένης
Τετάρτης άλλαξαν
το πολιτικό σκηνικό.
Οι εκλογές την
άνοιξη είναι πλέον
πιθανές

Αυτές οι «μετέπειτα επαφές» θα
πρέπει φυσικά να πραγματοποιή
θηκαν σε ασφυκτικά μικρό χρονικό
διάστημα αφού ο κ. Κ. Σημίτης
έκανε τις ανακοινώσεις λίγο μετά
τη συνεδρίαση. Κι έτσι μπόρεσε να
ανακοινώσει ότι «το μέσο πραγμα

τικό εισόδημα των εργαζομένων θα
αυξηθεί τουλάχιστον 2%» («Τα
Νέα», 25/11). Ο άνθρωπος ήταν
σαφής!
Μήπως, όμως, άλλα συμφώνη
σαν στο ΑΣΟΠ κι άλλα ανακοίνω
σε ο κ. Σημίτης; Ευτυχώς στη
συνεδρίαση ήταν παρόντες και ο
Πρωθυπουργός και ο κ. Μ. Κουτσόγιωργαςκαι ο κ. Γ. Γεννηματάς
και ο κ. Δ. Τσοβόλας, και ο κ. Τ.
Ρουμελιώτης και ο κ. Δ. Χαλικιάς
και αρκετοί άλλοι. Δεν μπορεί!
Κάποιος από όλους θα είχε κατα
λάβει ότι άλλα συμφώνησε κι άλλα
ακούει από την τηλεόραση.
ΕΤΕΠΕΙΤΑ έρευνες απέ
δειξαν πάντως ότι ο κ.
Σημίτης βαρύνεται με ένα σκοτεινό
παρελθόν. Συγκεκριμένα είναι
υπέρμαχος μιας «σφιχτής» σταθε
ροποιητικής πολιτικής από το
1985, όπως και η υπόλοιπη κυβέρ
νηση.

Μ

Το περασμένο καλοκαίρι, όμως,
η έως τότε γκρίνια αρχίζει να
παίρνει πρόσωπο. Στο Καστρί και

Y no Το Β λέμμα
στο Μέγαρο Μαξίμου συγκαλούνται αλλεπάλληλες συσκέψεις με
αντικείμενο τις γενικές κατευθύν
σεις της οικονομικής πολιτικής
όπως αυτές θα διαγράφονται με
την ομιλία του Πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ.
Εκεί, ο κ. Σημίτης εμφανίζεται
με ένα πρώτο γραπτό που του
επιστρέφεται ως ανεπαρκές. Συ
γκέντρωσε τις επικρίσεις του κ. Μ.
Κουτσόγιωργα, του κ. Γ. Γεννηματά και της κυρίας Βάσως Παπαν
δρέου. Ο κ. Γεννηματάς και ο κ.
Κουτσόγιωργας τάσσονται υπέρ
μιας πιο ανοιχτής πολιτικής εισο
δηματικών παροχών: ο σημερινός
υπουργός Εργασίας είχε ανασύρει
την παλαιά εκείνη θεωρία για την

«οικονομική ανάπτυξη μέσω της
τονωμένης ζήτησης». Οκ. Κουτσό
γιωργας δεν διατυπώνει ευρύτερη
οικονομική άποψη - την εποχή
εκείνη δεν είχε ακόμη γράψει το
άρθρο του περί φιλελευθερισμού
στο «Βήμα» - αλλά γενικά μετράει
το πολιτικό κόστος από μια σφιχτή
εισοδηματική πολιτική. Η κυρία
Βάσω Παπανδρέου διαφοροποιεί
ται από τους άλλους δύο επειδή
αυτή δίνει έμφαση στο σκέλος
«ανάπτυξη».
Το μέτωπο Κουτσόγιωργα - Γεννηματά θα λειτουργήσει ακόμη και
μετά την επιστροφή τους στην κυ
βέρνηση. Στην αρχή - είναι αλή
θεια - ο κ. Σημίτης δεν βάλλεται
προσωπικά. Αντιθέτως, πολλά κα

ταμαρτυρούνται στους συμβού
λους του κκ. Ν. Γκαργκάνα και
Τζων Σπράο, για τους οποίους
θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν την
κατάσταση μέσα από οικονομετρι
κές καμπύλες! Γενικότερα, όμως,
το επιτελείο τής πλατείας Συντάγ
ματος κατηγορείται για «τεχνοκρατισμό» και για «απολιτική οι

κονομική πολιτική».
Από τις αρχές Οκτωβρίου, η
οικονομική πολιτική αρχίζει να
συζητείται πιο συγκεκριμένα σε
αλλεπάλληλες συσκέψεις κυβερνη
τικών οργάνων. Ούτε λίγο, ούτε
πολύ, μέσα στον τελευταίο ενάμιση
μήνα συνεδρίασε τρεις φορές το
ΑΣΟΠ, τέσσερις φορές το ΚΥΣΥΜ ενώ ο κ. Σημίτης είχε και
τρεις - τέσσερις επί μέρους συνερ-

Επικοινω νήστε τώρα με D IG ITA L

Απευθείας!
Είναι

Η DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
η μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρίες ηλεκτρονικών
υπολογιστών στον κόσμο!

Ήρθε

τώρα «αυτοπροσώπως» και στην Ελλάδα!

Προσφέρει · την παγκόσμια πρωτοπορία σε τοπικά και ευρύτερα δίκτυα Η/Υ
• ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής μέσω μιας ενιαίας αρχι
τεκτονικής
• ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης
και το πιο... ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα,
την ίδια την DIGITAL!

«Κ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

d í g i t a
Το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα
DIGITAL EQUIPMENT HELLAS: Λ. Κηφισίας 32,151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 6851303,Tlx: 226261, Fax: 6820762. Γραφ. Κρήτης: Λ. Κνωσσού 125, Ηράκλειο Τηλ.: (081) 237576
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Π ράσινο Η λιο
Χειραψία «παράδοσης παραλαβής» μεταξύ Κ.
Σημίτη και Π. Ρουμελιώτη.
Ο κ. Ρουμελιώτης
συμφώνησε στο ΑΣΟΠμε
την «πολιτική Σημίτη», ο
Πρωθυπουργός άλλαξε την
πολιτική, ο κ. Σημίτης
παραιτήθηκε καιοκ.
Ρουμελιώτης εκλήθη να
εφαρμόσει την αντίθετη
πολιτική από αυτήν... που
είχε αποφασίσει την Τρίτη!
(αριστερά).
Ένας φεύγει, άλλος έρχεται!
Ο τέταρτος υπουργός
Εθνικής Οικονομίας από
καταβολής Αλλαγής, κ. Π.
Ρουμελιώτης, αντικαθιστά
τον τρίτο, κ. Κ. Σημίτη, στον
οποίο όπως και στους δύο
προκατόχους του - Α .
Αάξαρη, Γ. Αρσένη επροτάθη το... υπουργείο
Παιδείας! (δεξιά)

Τ ου Π ροέδρου
γασίες με τον Πρωθυπουργό (μό
νοι τους ή με άλλους κυβερνητι
κούς παράγοντες). Τέτοια άψογη
λειτουργία των συλλογικών κυβερ
νητικών οργάνων είχαμε να τη
ζήσουμε χρόνια!

Τ

Α ΣΗΜΕΙΑ τριβής όλο και
επανέρχονται. Ο κ. Γ. Γεννή
ματος επισημαίνει συχνά την ανά
γκη μιας πιο ανοιχτής εισοδηματι
κής πολιτικής και θεωρεί ότι χωρίς
αυτήν δεν θα μπορέσει να επιτύχει
την εξομάλυνση στο συνδικαλιστι
κό πεδίο. Τις απόψεις του τις
διατύπωσε π.χ. στην συνεδρίαση
του ΑΣΟΠ της 9ης Οκτωβρίου
συνεπικουρούμενος και από τον κ.
Μ. Κουτσόγιωργα και από τον κ. /.
Ποπάκη. Έ να από τα αιτήματά
του (που έγινε στη συνέχεια αποδε
κτό) άν να μην αφαιρείται ο εισαγόμενος πληθωρισμός στον υπολο
γισμό του πληθωρισμού που θα
προσδιορίζει τις εισοδηματικές
αυξήσεις.
Στους προβληματισμούς του κ.

Κουτσόγιωργα φαίνεται να υπει
σέρχονται όλο και περισσότερο οι
προεκλογικοίορίζοντες (τότε είναι
που αρχίζει να συζητείται και μια
ιδέα για εκλογές την άνοιξη του
1988), ενώ και άλλοι υπουργοί
δράττουν την ευκαιρία για να ζη
τήσουν μια πιο άνετη εισοδηματική
πολιτική ελπίζοντας ότι έτσι θα
χειρισθούν ευκολότερα τους τομείς
της αρμόδιοτητάς τους. Έτσι, ο κ.
Κουτσόγιωργας·αρχίζει να αποκτά
πελατεία στις απόψεις του, ακόμη
περισσότερο που οι αρμοδιότητες
του κι ο ρόλος τού «υπέρ-αντιπροέδρου» εμπνέουν σεβασμό γύ
ρω του.
Σε όλα αυτά ο κ. Σημίτης αντι
στέκεται σθεναρά. Τα παράπονα
πια αρχίζουν να διοχετεύονται
προς τον Πρωθυπουργό και μάλι
στα με αποτελεσματικό τρόπο: με
ταξύ άλλων αναφέρεται παρεμπι
πτόντως ότι «κι αυτός ο Σημίτης»

χαλάει τη θετική εικόνα που είχε
δημιουργηθεί μετά τις εξαγγελίες
του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλο
νίκη. Αρα, δεν υπάρχει διάσταση
Μένιου-Σημίτη αλλά αντίθεση Ση-

μίτη-ομιλίας του Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη!
Ο αναπόφευκτος προσωπικός
παράγοντας δεν αργεί να κάνει την
εμφάνισή του. Ο κ. Σημίτης δεν
δείχνει καμιά διάθεση να «εκχωρή
σει αρμοδιότητες» στον κ. Κουτσό
γιωργα για τον οικονομικό τομέα,
του οποίου προΐσταται ως
υπουργός Εθνικής Οικονομίας.Άλλωστε, δεν κρύβει πως διατη
ρεί βάσιμες αμφιβολίες για το εύ
ρος της οικονομικής θεώρησης του
κ. Αντιπροέδρου. Έτσι, έως τέ
λους εμμένει στην άποψη «βρείτε
μου να δώσω» κι επιμένει να εφιστά την προσοχή των συναδέλφων
του στις δημοσιονομικές ισορρο
πίες και στην ανάγκη περιορισμού
των ελλειμμάτων του δημόσιου το
μέα.

φείο. Εδώ τα πράγματα είναι πιο
σύνθετα διότι οι σχέσεις του π.
Κουτσόγιωργα με τους Εκτελεστι
κούς δεν είναι ακριβώς αίθριες
ενώ, ταυτόχρονα, ουδείς στο Ε.Γ.
του ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα απομά
κρυνσής του κ. Σημίτη.
Για να είμαστε ειλικρινείς κάτι
τέτοιο δεν το συζητά ούτε ο κ.
Κουτσόγιωργας. Το Ε.Γ., όμως,
διατυπώνει δύο ειδών επικρίσεις
προς την πλατεία Συντάγματος:
★ πρώτον, ότι το κόμμα δεν εκλήθη να μετάσχει ούτε καθ’ ολίγον
στην επεξεργασία της εισοδηματι
κής πολιτικής.
★ δεύτερον, το «τεχνοκρατικό
στυλ» του ΥΠΕΘΟ έρχεται σε

Τ

ΡΙΤΗ απόγευμα, το Εκτελε
στικό Γραφείο πληροφορεί
ται τις ανακοινώσεις Σημίτη σε
ώρα συνεδριάσεως. Αντιρρήσεις
υπάρχουν, ένας - δυο ζητούν πα
ρέμβαση του κόμματος για να ανα
τραπεί αυτή η πολιτική, εικάζο
νται αντιδράσεις των κοινωνικών
οργανώσεων και τελικά επικρατεί
μια ψύχραιμη σκέψη: να δουν πρώ
τα τους συνδικαλιστές, να συζητή
σουν μετά με τους αρμόδιους
υπουργούς, και, τέλος, να παρέμβουν στον Πρωθυπουργό ζητώ
ντας κάποια διορθωτική τροπο
ποίηση αυτής της εισοδηματικής
πολιτικής. Ουδείς θέτει θέμα Σημί

τη!
Την επομένη - Τετάρτη - οι μεν
κ.κ. Κ. Λαλιώτης και Στ. Τζουμάκαςσυγκαλούν τους συνδικαλιστές
(ΓΣΕΕ, τομέας συνδικαλιστικού,
συνδικαλιστικά στελέχη Ομοσπον
διών...) όπου η «γραμμή» είναι:

«αν θέλετε να αντιδράσετε δικαίω
μά σας, αλλά σε λογικά πλαίσια για
να γίνουν κάποιες διορθωτικές κι
νήσεις μέσα από διάλογο».
Ο κ. Γ. Παπανδρέου κρατάει μια
ακόμη πιο διακριτική στάση, δια
κριτικότητα την οποία θα τηρήσει
έως το τέλος της «υπόθεσης Σημί
τη», αφού την επομένη το απόγευ
μα θα συναντήσει τον Πρωθυπουρ
γό και μετά θα φύγει για τους
Δελφούς να πάρει μέρος στο διε
θνές φόρουμ του Ευρωπαϊκού Κέ
ντρου Δελφών.
Σε όλη τη διάρκεια της Τετάρ
της, η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί
να εκπέμπει δυσαρέσκεια, όχι
όμως κεραυνούς. Είναι, όμως, πε
ρισσότερο από εμφανές ότι ασκεί
ται πίεση από τους συνδικαλιστές
κι ότι το κόμμα θα έβλεπε με πολύ
καλό μάτι μια διόρθωση (αν όχι

ανατροπή) της εισοδηματικής πο
λιτικής που ανακοινώθηκε.
Σε καμιά περίπτωση όμως δεν
έχει τεθεί θέμα Σημίτη. Άλλωστε η
παραίτηση του υπουργού Εθνικής
Οικονομίας θα αιφνιδιάσει τη Χα
ριλάου Τρικούπη, τόσο όσο και τον
υπόλοιπο κόσμο, και μάλιστα οι
«κομματικοί» (νυν και τέως: από
τον κ. Α. Τσοχατζόπονλο έως τον
κ. Θ. Κατσανέδα) θα καταβάλουν
σύντονες προσπάθειες για να μετα
πείθουν τον κ. Σημίτη. Χωρίς απο
τέλεσμα, φυσικά.

Ο

ΛΑ ΑΥΤΑ όμως αφορούν
τον περίγυρο. Γιατί οι απο
φάσεις λαμβάνονται από τον Πρω
θυπουργό. Εκεί συρρέουν οι βασι
κοί «συνομιλητές» (με προεξάρχοντα τον κ. Μ. Κουτσόγιωργα) αλλά
και με τον Τύπο υπό μάλης. Οι
εφημερίδες έχουν δημιουργήσει
ένα κλίμα που δεν θα ήθελε να
αντιμετωπίσει κανένας υπουργός
Εθνικής Οικονομίας στον κόσμο.
Οι «συνομιλητές» του Πρωθυ
πουργού προωθούν αυτήν τη φορά
κι έναν αριθμό: ότι αυτή, η «άλλη
πολιτική», θα κόστιζε πολύ λίγο.
«Είκοσι δισεκατομμύρια», ισχυρί
ζονται, «τα οποία μπορούν να
βρεθούν». Τι είναι είκοσι δισεκα
τομμύρια μπροστά στην κοινωνική
αναταραχή που κινδυνεύει να ξε
σπάσει; Και το ύστατο επιχείρημα:
μια κίνηση του Πρωθυπουργού σ’
αυτήν την κατεύθυνση θα είχε όχι
μόνο πολιτικό αλλά και προσωπι
κό όφελος. «Μπράβο, Ανδρέα,
γλίτωσες τον κόσμο!» έγραφε την
επομένη η «Αυριανή». Έτσι, το
σκηνικό για την παρέμβαση του
Πρωθυπουργού στη Βουλή στήνε
ται σιγά σιγά. Μετά από ώρες και
ημέρες συσκέψεων, η οικονομική
πολιτική παίρνει την τελική μορφή
της δύο ώρες πριν ανεβεί ο Πρωθυ
πουργός στο βήμα της Βουλής.
Και ο κ. Σημίτης; Δεν θέλει πολύ
σοφία για να καταλάβει κανείς ότι
ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
διαθέτει αρκετή αξιοπρέπεια για
να αποχωρήσει από την κυβέρνηση
μαζί με την πολιτική του.
Ποιοι το επιδιώκουν; Ποιοι
απλώς δεν το υπολογίζουν; Ουδείς
μπορεί να ξέρει! Εδώ ο κ. Α.

Τρίτσης έμεινε στην κυβέρνηση σε
πείσμα όλων των αρμοδιοτήτων
των πολιτικών και των νομοσχε
δίων που του αφαιρέθηκαν. Ο κ. Γ.
//ίτσοςδιεψεύσθη δημοσίως για τα
αυτοκίνητα και εξακολουθεί να
πηγαίνει στο υπουργείο του. Γιατί
να φοβούνται ότι ο κ. Σημίτης θα
στείλει την επιστολή που έστειλε;
«Μα ήταν παρέμβαση του Πρωθυ
πουργού» θα του πει ο κ. Κουτσό
γιωργας μετά την προφορική πα
ραίτησή του, θεωρώντας προφα
νώς ότι όταν παρεμβαίνει ο Πρω
θυπουργός δεν συντρέχουν λόγοι
αξιοπρέπειας.

Ραντεβού
την άνοιξη;

Τ

ΕΛΙΚΑ, ο κ. Κ. Σημίτης δεν
απεδέχθη το υπουργείο Παι
δείας που του προσέφεραν (το
οποίο υπουργείο - ειρήσθω εν πα
ρόδιο - περιφέρεται ως αντισταθμι
στικό όφελος κάθε φορά που φεύ
γει ένας υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας: το πρότειναν στον κ. Α.
Λάζαρη το 1982 και στον κ. Γ.
Αρσένη το 1985!). Κι ούτε έφυγε
μόνο για λόγους αξιοπρέπειας: η
επιστολή του επισημαίνει σαφώς
ότι απεχώρησε επειδή θεωρεί ότι η
πολιτική που επελέγη «διακυβεύει
τις προσπάθειες δύο ετών» απευ
θύνοντας ταυτόχρονως προειδο
ποίηση για το μέλλον (της οικονο
μίας και το δικό του!).
Και την άνοιξη; Τι θα γίνει την
άνοιξη αν οι δημοσιονομικές ισορ
ροπίες διαταραχθούν σε σημείο
που να τεθούν εκτός ελέγχου κι αν
ο πληθωρισμός πάρει την ανιούσα,
όπως προβλέπουν πολλοί; Το πι
θανότερο όλων είναι ότι θα γίνουν
εκλογές. Εκτός πια αν βρεθούν κι
άλλα «είκοσι δισεκατομμύρια» για
να μοιρασθούν ξανά και του χρό
νου! Σε τελευταία ανάλυση, οι
εξελίξεις της Τετάρτης μπορεί να
αποδειχθούν προάγγελος πρόω
ρων εκλογών πολύ περισσότερο
από δεκάδες «ανένδοτους» του κ.
Μητσοτάκη. Ό πω ς φαίνεται η συ
μπολίτευση αποφάσισε να κόψει
μόνη της ένα ένα τα γεφύρια που
θα την οδηγούσαν έως τον Ιούνιο
του 1989!

Μονομαχία στον
Πράσινο Ήλιο
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ΙΝΑΙ φανερό, όμως, ότι η
ανερχόμενη δύναμη της συ
μπολίτευσης είναι ον.. Μ. Κουτσό
γιωργας. Ο οποίος δεν είναι καθό
λου βέβαιο ότι ενδιαφέρεται πε
ρισσότερο για τις δημοσιονομικές
ισορροπίες παρά για τις επόμενες
κάλπες. Ο κ. Σημίτης είναι όλο και
πιο απομονωμένος, στο μέτρο που
ο κ. Κουτσόγιωργας διευρύνει τις
συμμαχίες του.
Πρώτα, τον κ. Α. Αιβάνη, ο
οποίος διατηρεί μεν καλές σχέσεις
με τον κ. Κ. Σημίτη αλλά - όπως
επεσήμανε «Το Βήμα» της 22/11 το τελευταίο διάστημα έχει συκλίνει σημαντικά με τον κ. Κουτσό

Π ζέστη νικά τον πόνο

γιωργα.
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Υστερα, το Εκτελεστικό Γρα-
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Washington, DC, USA and offers undergraduate and graduate
programmes also in Business Administration, Hotel Management,
Computer Systems Management, International Relations, Law/
Publication Administration etc.
O
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αντίθεση με το πιο «πολιτικό στυλ»
που επιχειρεί να καλλιεργήσει το
Ε.Γ. Εξ ου κι αρχίζει η σχετική
γκρίνια για μια εισοδηματική πολι
τική που διατυπώνεται τεχνοκρατικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
το «μαζικό κίνημα» και οι φορείς
του και χωρίς να βελτιώνει το
ψυχολογικό κλίμα μέσα στο οποίο
θα μπορούσε να «περπατήσει» η
ανασυγκρότηση.

Π Ε Ρ ΙΣ Φ Υ Ρ ΙΟ

Z0h

GIBAUD
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ΣΤΕΡΑ από 14 ανασχηματι
σμούς μέσα σε 73 μήνες
αδιατάραχτης κυβερνητικής εξου
σίας τα ενδο - υπουργικά πάθη
θυμίζουν, όπως έλεγε προχθές πα
λαίμαχος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
το «Μπολερό» του Μωρίς Ραβέλ,
μια μουσική σύνθεση στην οποία το
ίδιο μοτίβο διαρκώς επανέρχεται
με διαρκώς μεγαλύτερη ένταση έως
την κορύφωσή του...
Τι συμβαίνει, λοιπόν, στην κυ
βέρνηση; Είναι φορές που
υπουργοί κινούνται αυτόνομα, σε
σημαντικά θέματα, και καμιά δεν
υφίστανται «κύρωση», λένε, και
αναφέρουν την περίπτωση Τριτση.
Η πρόσφατη περίπτωση Σημίτη
ήταν το ακριβώς αντίθετο. Και
λίγοι έχουν σαφή απάντηση στο
ερώτημα αν ο κ. Γ. Πέτσος είναι
θύμα της νοημοσύνης του ή των
ενδοκυβερνητικών προβλημάτων!

Α

Σ ΠΑΡΟΥΜΕ όμως τα
πράγματα από την αρχή:
Στις αρχές του περασμένου Φε-

Το Μ πολερο T oy Π αςοκ
Φαινόμενα αρρυθμίας της κυβερνητικής μηχανής
βρουαρίου είχε επίσημα ανακοινω
θεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο
θα συνεδρίαζε απαραίτητα κάθε 15
ημέρες. Ίσαμε τον ανασχηματισμό
της 23ης Σεπτεμβρίου το ανώτατο
αυτό συλλογικό όργανο της κυβερνήσεως είχε συνεδριάσει έξι φορές
(λιγότερο από μία τον μήνα) - τις
περισσότερες για να ακούσει ανα
κοινώσεις και σε διάρκεια συνεδριάσεως μισής ή λίγο περισσότερο
ώρας. Από τότε μέσα στο δίμηνο
που διέρρευσε ως προχθές δεν
έγινε παρά η συνεδρίαση της 6ης
Οκτωβρίου. Τι συμβαίνει;
Ολοένα και δυναμώνει η εντύ
πωση , μετά από τα πρόσφατα αντι
φατικά γεγονότα και με αποκορύ
φωνα τους χειρισμούς γύρω από τη
νέα οικονομική πολιτική, ότι η

κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει
έναν και μόνο εχθρό - τον εαυτό
της.
Οι δυσοίωνες αυτές διαπιστώ
σεις, μέσα από την εικόνα μιας
«συλλογικότητας» που δεν έχει
αποτρέψει τις αντιφάσεις και τους
υπουργικούς αυτοσχεδιασμούς,
δεν θα είχαν τη βαρύτητα που
πρέπει να τους αποδώσει κανείς.
★ εάν δεν είχε προηγηθεί ο ανα
σχηματισμός με την επάνοδο των
«προεστών» μόλις πριν δύο μήνες
και οι ελπίδες, που είχε θρέψει, και
★ εάν δεν συνέπιπταν αυτά τα
αρνητικά φαινόμενα με την «τακτι
κή απογείωσης», η οποία υλοποιεί
ται με τις πρωτοβουλίες και περιο
δείες του κ. Αν. Παπανδρέου αλλά

και την όλη προσπάθεια «ανασυ
γκρότησης» του ΠΑΣΟΚ.

Π

ΡΟΚΕΙΤΑΙ για προσωρινές
«δυσλειτουργίες» ή για μό
νιμες λίγο - πολύ παθογένειες; Τα
φαινόμενα κακών χειρισμών και
«αυτόνομων» συμπεριφορών - παραγοντισμών φαίνεται να είναι τό
σα πολλά ώστε ο πρώτος διδάξας
κ. Αντώνης Τρίτσης να μην αισθά
νεται καθόλου μόνος. Ας αποκαλύψουμε δύο του τελευταίου παρα
σκηνίου.
Ο υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών κ. Κώστας Μπαντουβάς, που άρχισε να «στρώνει»
τους οργανισμούς της αρμοδιότητάς του (με πρώτους τα ΕΛΤΑ και
την «Ολυμπιακή»), είχε το θάρρος
στη συνεδρίαση του ΑΣΟΠ να

συμπαραταχθεί από τους πρώτους
με τις εισηγήσεις του κ. Σημίτη.
Την ίδια περίπου ώρα ο κ. Μπαντουβάς έβλεπε να μην... ενημερώ
νεται καν για τις εξαγγελίες σχέδια του υπουργού αναπληρωτή
Οικονομικών κ. Γ. Πέτσου για τη
μείωση της φορολογίας των αυτο
κινήτων!..
Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερι
κών κ. Άκης Τσοχατζόπουλος
έμαθε από τις εφημερίδες ότι είχε
συνεδριάσει κλιμάκιο κυβερνητι
κών και κομματικών στελεχών με
επικεφαλής τον κ. Μένιο Κουτσόγιωργα για τα θέματα της δημοτι
κής ραδιοφωνίας, χωρίς κάν να
κληθεί να παραστεί(ί), γεγονός για
το οποίο διαμαρτυρήθηκε την πε
ρασμένη Τρίτη στον πρωθυπουργό
κ. Α. Παπανδρέου, που προήδρευ-

Από το Corsa Μέχρι ίο Omega
Υπάρχει ένας ολόκληρος Κόσμος Opel.

··

σε της συσκέψεως για την ελεύθερη
ραδιοφωνία (δημοτική - ιδιωτική).

Α

ΠΟ την άλλη πλευρά: λέγε
ται ότι η «οργισμένη» σύ
σκεψη στελεχών του Εκτελεστικού
Γραφείου με συνδικαλιστικούς πα
ράγοντες του ΠΑΣΟΚ (Κ. Λαλιώτης, Αθ. Τσούρας, θ . Κατσανέ6ας, Γ. Σουλαδάκης, Στ. Τξουμάκας, Γ. Ραυτόπουλος, Λουκάς
Αποοττολίδης, Χρ. Καζακλάρης,
Γ. Κουτσούκος, Λάμπρος Κανελλόπουλος κ.ά.), την περασμένη
Τετάρτη, δεν είχε σκοπό να υπονο
μεύσει τον κ. Σημίτη ή τις αποφά
σεις του ΑΣΟΠ, αλλά πάνω απ’
όλα ήταν διαμαρτυρία διότι... δεν
ρωτήθηκαν για τις αποφάσεις και
αυτές και διότι δεν συντονίσθηκαν
με τις εξαγγελίες του ΑΣΟΠ. Και
βεβαίως, προς δόξαν των «λει
τουργικών» διαχωρισμών ΠΑΣΟΚ
και κυβερνήσεως, ανεκλήθησαν οι
«τελικές» κυβερνητικές αποφάσεις
για την ΑΤΑ, με αποτέλεσμα εκτός
των άλλων, και την εύγλωτη απο
ρία του κ. X. Φλωράκη:«Δηλαδή,

υπήρχαν λεφτά για να δοθούν
έγκαιρα οι αυξήσεις;».
Και πώς να κρίνει κανείς τη
δήλωση του υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας κ. Ε. Γιαννόπουλου ότι
θα ηγηθεί πορείας διαδηλωτών,
εάν ο νέος Προϋπολογισμός δεν
λύσει με ειδική χορηγία το οικονο
μικό πρόβλημα του ΝΑΤ; Τώρα,
που ο Προϋπολογισμός δεν το
έλυσε, ο κ. Γιαννόπουλος θα κατα
ψηφίσει τον Προϋπολογισμό;

Ε

Αγαπητοί φίλοι της OPEL,
ξέρετε ότι από το Corsa μέχρι το Omega υπάρχει όλη η OPEL
που σας καλύπτει με υψηλή τεχνολογία, 6 χρόνια
αντισκωριακή προστασία, μέριμνα για το περιβάλλον. Που
σας καλύπτει δηλαδή από το Α μέχρι το Ω. Γιατί κάθε
μοντέλο OPEL είναι μια γερή επένδυση και μάλιστα με τη
μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, όσα χρόνια κι αν περάσουν
από την αγορά του.
Και τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, εμείς οι επίσημοι
αντιπρόσωποι της OPEL είμαστε ακόμα πιο κοντά σας.
Προσφέρουμε δηλαδή όλα τα μοντέλα Corsa με έκπτωση
72.000 δρχ. Και όλα τα μοντέλα Kadett με έκπτωση 100.000
δρχ. για την περίοδο από σήμερα μέχρι 31.12.87.
Καλές γιορτές λοιπόν με το καινούργιο σας OPEL!
ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΕΕ

Υ.Γ.
Οι εκπτώσεις στα μοντέλα Ο Ρ Ε ί ισοδυναμούν με μείωση
ειδικού φόρου κατανάλωσης 10%.

T O

β

Μ ε

P E L O

ιη ν εγγύηση χης παγκόσμιας δύναμης
ιης General Motors

Ε Π ΙΣΗ Μ Ο Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι O P E L Ε Η Β Π Ο Ε Λ Φ ΙΝ Κ Ο Α.Ε. Βερανζέρου 3. Πλ Κάνιγγος Τηλ.: 362 0874-9 - Λ Συγγρού 340 Τηλ.: 942 2431 □ DYNAMOTORS Α.Ε.Λεωφ. Κηφισίας και Διστόμου,
Μ αρούσι Τ η λ : 684 6512-3 □ VITACAR Α.Β.Ε.Ε. Λεωφ. Βουλιαγμένης 576, Αργυρούπολη Τ η λ : 994 285 0-1 □ ΔΡΟΜΟΝ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισού 170, Περιστέρι Τηλ.: 590 9829 Ε Π Ξ Ε Ξ Π Π Π □ ΣΙΝΗΣ Α.Ε. Γράμμου-Β ίτσι 18, Καλαμαριά Τηλ (031) 411 084 □ AUTOSTAR Α.Ε. Μ οναστηριού 198 Τηλ :(031) 5 3 2 8 3 7 -8

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ 62 Μαρτύρων 2 -6 Τηλ.: (081) 255.939 ULUU □ ΔΥΤΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εθν

Π32ΕΠπ ΑΞΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 7οχλμ. Εθ ν Οόου Λάρισας - Θ ε σ /ν ίκ η ς Τηλ.: (041) 281.592 l i l f t l iTiS B □ θ .
Οδός Αθηνών - Πατρών 225 Τηλ.: (061) 426.361 133331330 CORFU MOTOR Α.Ε.Β.Ε. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας,

Αλυκές Ποταμού Τ ηλ: (0661)42.225Ε Ε Ε Ξ Ι □ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Α.Ε. Αυστραλίας 10 Τηλ.: (0241)23.281.

Ε Ξ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Α ΣΥ Ν Ε Ρ ΓΕ ΙΑ O P E L E M ilíM Q Γ. ΒΟΥΛΑΛΑΣ Γαλατσίου 100 Τηλ 2 92 .198 70 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Λ Μ εσογείων 159 Τηλ.: 6 9 2 1727 0 1 . ΚΡΗΤΙΔΗΣ Καοομούλη 89 Τηλ 901.2940
Ο Κ. ΜΠΡΑΟΥΝΟΣ Δ εκελείας 12. Τηλ 251 9 3 2 1 0 Β Β Ε 1 θ Σ . ΚΟΥΒΕΛΗΣ Χαρ Τρικούπη 28-30 Τηλ : (0641) 32 530 U M J ftl O ΣΡΤ. ΚΟΥΜΠΛΑΚΗΣ Αθηνών 86 Τηλ : (0421) 69.000 h t W Ii t l Ο ΑΦΟΙ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΛ Τρικάλων 180 Τηλ. (0441)29.965 □ ΜΑΡΚΟΣ ΡΙΖΟΣΛ. Αθηνών 50. Σοφάδες Τ η λ : (0443) 22.704 IlillifiMJ ΟΑΦΟΙ ΓΡΑΜΗΆ Καρδίτσης 60 Τ η λ : (0431 ) 25.896 Β 3320 Ο Ν. ΣΙΩΤΗΣ
Μ εραρχίας 163 Τηλ.: (0321) 22.068 E ^ E Ü Z 3 Ο Γ. ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ, Α. ΜΠΑΡΑΣ Ακοβίτικα Τηλ.: (0721)28.197.

ΚΤΟΣ από την έντονη επι
βίωση του λαϊκισμού, η κυ
βερνητική εικόνα του τελευταίου
καιρού μαρτυρεί την ύπαρξη έντο
νων αυταρχικών νοοτροπιών.
Απόδειξη, ορισμένες απόψεις και
εισηγήσεις που ακούσθηκαν στις
συνεδριάσεις της άτυπης επιτρο
πής για το Π.Δ. περί τοπικής
ραδιοφωνίας. Απόψεις τις οποίες
απέρριψε ο πρωθυπουργός κ. Α.
Παπανδρέου και με τις οποίες
ήταν, όπως απεδείχθη, αντίθετος
εξαρχής ο υπουργός Προεδρίας κ.
Απ. Κακλαμάνης. Πάντως μέρος
των απόψεων αυτών θα περιληφθούν στις διατάξεις περί «Δεο
ντολογίας»...
Φυσικά υπάρχουν και στοιχεία
αυτοκριτικής... Έ τσι γνωστός
υπουργός έλεγε προχθές ότι καμιά
συντονισμένη κυβέρνηση δεν ανα
κοινώνει πρώτα τα όποια θετικά
μέτρα (που πράγμτι ήταν οι αλλα
γές στα φορολογικά) και τελευταία
τα «αντιδημοτικά» (όπως η νέα
αρχική εισοδηματική πολιτική).
Στοιχειώδης γνώση της πολιτικής
εντυπώσεων - και ο ίδιος ο κ.
Παπανδρέου παραμένει «μετρ»
στους χειρισμούς τακτικής - επι
βάλλει να συμβεί το αντίθετο ή
τουλάχιστον να ανακοινωθούν οι
δύο κατηγορίες μέτρων μαζί.

Σ

ΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, δεν
είναι αισθητή μόνο η έλλειψη
πειστικής στρατηγικής αλλά και
αποτελεσματικών κινήσεων απλής
τακτικής. Ωστόσο τα φαινόμενα
αυτονόμησης και αλληλοαποκλεισμού των στελεχών της κυβερνή
σεως φαίνεται να είναι περισσότε
ρο σοβαρά. Επιτρέπουν τη διαπί
στωση ότι δεν φαίνεται να επιτυγ
χάνει πλήρως στον συντονιστικό
του ρόλο ο αντιπρόεδρος κ. Μένιος
Κουτσόγιωργας, παρά τα αρχικά
θετικά δείγματα (που είχε σημειώ
σει «Το Βήμα» στις 25.10.1987). Η
αρχική εντύπωση ότι «με τον Μένιο

άρχισε να δουλεύει σωστά και
συντονισμένα η κυβερνητική μηχα
νή» δεν υπάρχει. Επιπλέον, ο κ.
Κουτσόγιωργας άρχισε να δέχεται
βολές ότι δεν γνωρίζει να εφαρμό
ζει παρά την «τακτική του κνού
του» και της αυστηρής κηδεμονίας.
Νέες περιπτώσεις (Α Τσοχατζό

πουλος, Ε. Κουλουμπής, Απ. Κα
κλαμάνης, Γ. Πέτσος) έρχονται να
προστεθούν σε εκείνη του κ. Τρίτση (αλλά και του κ. Κ. Σημίτη),
δηλαδή της ελλείψεως διαθέσεως
των υπουργών για συνεργασία με
τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως.
Το κλίμα αμφισβητήσεως του κ.

πολιτικά /.
Κουτσόγιωργα ως διυπουργικού
συντονιστή ενισχύουν και ορισμέ
να άλλα δεδομένα του παρασκη
νίου.
Πρώτον, η άρνηση ορισμένων
υπουργών να συνεργασθούν και να
συναποφασίσουν μόνο με τον κ. Μ.
Κουτσόγιωργα και η προσπάθειά
τους είτε να μεταφέρουν τα θέματα
αυτά στους διυπουργικούς κύ
κλους είτε σε κοινές συσκέψεις με
ηγετικά κομματικά στελέχη.
Δεύτερον, η υποβάθμιση τον τε

μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο δεν
συνεδριάζει κάθε δεκαπενθήμερο
και οι κύκλοι κάθε εβδομάδα, αλλά
υπάρχουν και ευρύτερα προβλή
ματα υπολειτουργίας. Ό πω ς εκεί
να στις σχέσεις λ.χ. των Κοινοβου
λευτικών Τομέων Έργου (ΚΤΕ)
και πολιτικής ηγεσίας κάθε
υπουργείου που είχε εξαγγελθεί
ότι θα συνεδρίαζαν ανελλιπώς μία
φορά τον μήνα. Ή τα άλλα στις
σχέσεις συντονισμού κυβερνήσεως
και ΠΑΣΟΚ. Μέσα σ’ αυτό τον

Οι επικριτές του κ. Κουτσόγιωργα
θεωρούν ότι η προεδρία του
Α Σ Ο Π και η όλη εξέλιξη του
θέματος της ΑΤΑ μ ε την
παραίτηση του κ. Σημίτη μπορ εί
να επιβεβαίωσε την
παρασκηνιακή επιρροή του, αλλά,
λένε, μακροπρόθεσμα τον
εζημίωσε
λευταίο καιρό της κοινοβουλευτι
κής παρουσίας και εκπροσωπήσεως από τον κ. Αγ. Κουτσόγιωρ
γα σε αντίθεση με τον πρώτο καιρό
της αντιπροεδρίας του. Αποκαλυ
πτική είναι πλήρης απουσία του κ.
Κουτσόγιωργα από τη συζήτηση
για το θέμα της απλής αναλογικής,
που θεωρούσε μέχρι πρόσφατα
σχεδόν της αποκλειστικής του αρ
μοδιότητας σε γενικό κυβερνητικό
επίπεδο.

κατακερματισμό,
διατηρείται
ισχυρός και αλώβητος ο «παρεμβα
τικός ρόλος» του Πρωθυπουργού,
αλλά η κυβέρνηση δεν έχει μόνο
προβλήματα στη χάραξη πολιτικής
αλλά και προβλήματα συνοχής...

Κυβέρνηση στερείται έναν α π ’τους
πιο διακεκριμένους και ικανούς
συνεργάτες μου», διαβεβαιώνει ο

Μετά από 73
μήνες στο τιμόνι
της οικονομίας

Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου στην ευχαριστήρια επι
στολή του προς τον κ. Σημίτη.

ΕΝΤΟΝΗ πολιτική του
δραστηριότητα άρχισε το
1965 όταν πρωτοστάτησε στην
ίδρυση του «Ομίλου Αλέξανδρος
Παπαναστασίου», που είχε σκοπό
να μελετήσει τα βασικά προβλήμα
τα της ελληνικής κοινωνίας και
τους τρόπους εκσυγχρονισμού της.
Από τότε συνδέεται με τον κ. Α.
Παπανδρέου και τις πολιτικές του
ιδέες.

Από τον Ιανουάριο του 1987 ο κ.

Σημίτης είχε επανειλημμένες συ

συνιστούσε «μετακίνηση» του ΠΑ
ΣΟΚ (αλλά και του ίδιου) από τις
έως τότε έντονα αντιΕΟΚικές
αντιλήψεις.
Για δεύτερη φορά ο κ. Σημίτης
έγινε μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ
μετά το Συνέδριο του Μαίου του
1984, αλλά υποχρεώθηκε να πα
ραιτηθεί από τη θέση αυτή τον
Σεπτέμβριο του 1985,όταν καθιε
ρώθηκε από τον κ. Α. Παπανδρέου
το ασυμβίβαστο της ιδιότητας
υπουργών και μελών του Ε.Γ.
ΠΟΥΡΓΟΣ ο κ. Σημίτης έγι
νε για πρώτη φορά στις 20
Οκτωβρίου 1981, αμέσως μετά την

Υ

μειώνει μόνο εσένα αλλά όλους
μας, που συναποφασίσαμε στο
ΑΣΟΠ».

Cross...
Χαρίστε
γιά πάντα
μιά απόλαυση
γραφής.

ΠΟ την άλλη πλευρά θα
πρέπει να σημειώσει χάνεις
ότι ο χ. Κουτσόγιωργας συνηθίζει

Α

Α υτά τά έ ξα ίρ ετα είδ η γ ραφ ή ς
θά ε ίν α ι μ ία κα θ η μ ερ ιν ή
ύ π ενθ ύ μ ισ η τής σκέψ η ς σας.
Τά στυ λά μ ελά νη ς καί
δ ιά ρ κεια ς δ ια τίθ εντ α ι
σ έ φ ύ λ λ ο χ ρ υ σ ο ύ 14 καί 10
καράτια, σέ καθ αρ ά ά σ ή μ ι καί
έπ ά ρ γ υ ρ ο . σέ σ α τινέ μ αύ ρο
κ α ί σ έ γ υ α λισ τερ ό χ ρ ώ μ ιο .

πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ
αλλά ως εξωκοινοβουλευτικός. Η
υποψηφιότητά του για το ψηφο
δέλτιο της Α ' Αθηνών είχε ανακοι
νωθεί, ο ίδιος είχε ενοικιάσει εκλο
γικά γραφεία και είχε προετοιμά
σει το πρώτο έντυπο υλικό, αλλά
τελικά όταν ανακοινώθηκαν οι
συνδυασμοί ο κ. Σημίτης δεν ήταν
ανάμεσα στους υποψηφίους. Επι
κεφαλής του υπουργείου Γεωργίας
συγκέντρωσε γύρω του ένα μεγάλο
επιτελείο νέων επιστημόνων, πέτυ
χε να δοθούν υψηλές εισοδηματι
κές ενισχύσεις στους Έλληνες
αγρότες και κέρδισε άριστες εντυ
πώσεις στο Στρασβούργο και τις

γκρούσεις με άλλα στελέχη της
κυβέρνησης και του Κινήματος,,
όπως οι κκ. Μ. Κουτσόγιωργας, Γ.
Γεννήματος, Βάσω Παπανδρέου
και (τελευταίως) Κ. Λαλιώτης, όχι
στη βάση προσωπικών πολιτικών
αλλά στη διαφορά της αντίληψης
εάν πρέπει ή όχι να «λασκάρει η
πολιτική της λιτότητας».
Ο κ. Σημίτης, υπέρμαχος της
αντιλήψεως ότι η συνεπής τήρηση
της αυστηρής εισοδηματικής πολι
τικής αποτελεί προϋπόθεση κάθε
αναπτυξιακής διαδικασίας και την
αναγκαία «συμπεριφορά υπευθυ
νότητας» προς τους εργαζομένους
κέρδισε τη μάχη αυτή τον περασμέ
νο Ιανουάριο. Έδειχνε να την
κερδίζει και στις αρχές της περα
σμένης εβδομάδας, όπως έδειξαν
οι αποφάσεις του ΑΣΟΠ, μια ημέ
ρα πριν από την περασμένη Τετάρ
τη και τη σχετική εξαγγελία του
πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου
για την ΑΤΑ.

Associate of Applied Science Degree
Studies in London

PRE-M EDICINE · PRE-ENGINEERING
★
★
★
★
★

Από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑ
ΣΟΚ συνεργάσθηκε στη διατύπω
ση της «Διακήρυξης της 3ης Σε
πτέμβρη» όσο και του καταστατι
κού του κόμματος. Μέλος για πολ
λά χρόνια των Κεντρικών Επιτρο
πών του ΠΑΣΟΚ διετέλεσε μέλος
του Εκτελεστικού Γραφείου από το
1974 έως το 1979, οπότε γνωστο
ποιήθηκε αιφνιδιαστικά η «παραί
τησή» του.

Έφ öpou ζωής έγγΟηση

Στις εκλογές τον Ιούνιο του 1985
τοποθετήθηκε επικεφαλής της λί
στας του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική
περιφέρεια της Α ' Πειραιώς.

ΝΕΛΑΒΕ - μετά από πολ
λούς ενδοιασμούς - τη θέση
του υπουργού Εθνικής Οικονομίας
τον Ιούλιο του 1985, μετά την
απομάκρυνση του κ. Γ. Αρσένη και
υπήρξε ο εισηγητής και ο χειριστής
της πολιτικής λιτότητας από τον
Οκτώβριο του 1985. Σ’ αυτή την
πολιτική, αναγνωρίζεται στον κ.
Σημίτη ότι προσέδωσε ένα τόνο
ιδιαίτερης υπευθυνότητας και
αξιοπιστίας.

Η

Τους αφαιρείται η ιθαγένεια,
αλλά συνεχίζουν έντονα την αντιδικτατορική τους δράση. Έγινε
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑΚ και οργάνωσε την αποστολή
βοήθειας, που ζητούσαν όσοι αγω
νίζονταν στην Ελλάδα. Μετά την
πτώση της δικτατορίας εγκατέλειψε τη Φραγκφούρτη και εγκατα
στάθηκε οριστικά στην Ελλάδα.

Βρυξέλλες με τη γλωσσομάθεια, τη
σοβαρότητα και την μεθοδικότητά
του. Ή ταν από τους ελάχιστους
υπουργούς, που είχε αχώριστο
«σύντροφο» ένα μπλοκ, στο οποίο
σημείωνε - για υλοποίηση πάντα παράπονα, αιτήματα και υποδεί
ξεις.

Α

Γιος του παλαιού πολιτικού πα
ράγοντα της Φθιώτιδας, γνωστού
δικηγόρου (και συνεργάτη του
Ά ρη Βελουχιώτη), Γεωργίου Ση
μίτη, ο πρώην υπουργός Εθνικής
Οικονομίας γεννήθηκε στον Πει
ραιά, το 1936. Σπούδασε νομικά
και οικονομικά στη Γερμανία και
στο Λονδίνο. Έ γινε διδάκτωρ του
Εμπορικού Δικαίου και διακρίθηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα.

Με την κήρυξη της δικτατορίας
αρχίζει αντιστασιακή δράση μαζί
με άλλους πανεπιστημιακούς της
ομάδας «Α. Παπαναστασίου», της
«Δημοκρατικής Άμυνας» και του
ΠΑΚ. Το 1968 μόλις κατορθώνει
και διαφεύγει τη σύλληψη και
φεύγει κρυφά στη Δυτ. Γερμανία.
Εκεί θα καταφύγει και η σύζυγός
του κ. Δάφνη Αρχαδίου (από τον
γάμο τους έχουν δύο κόρες), όταν
αφεθεί ελεύθερη.

Τρίτον, οι αντιρρήσεις αρκετών
υπουργών - που έχουν διατυπωθεί
και σε υψηλότερα κλιμάκια - όχι
μόνο για την «πολιτική κνούτου»
τού κ. Κουτσόγιωργα αλλά και για
τα άτυπα επιτελεία εποπτείας
υπουργών που ισχυρίζονται ότι
καταρτίζει.
Σφοδρά παράπονα για όλα αυτά
έχουν διατυπωθεί από τρεις τουλά
χιστον υπουργούς.
Οι επικριτές του κ. Κουτσόγιωρ
γα θεωρούν ότι η προεδρία του
ΑΣΟΠ και η όλη εξέλιξη του
θέματος της ΑΤΑ με την παραίτη
ση του κ. Σημίτη μπορεί να επιβε
βαίωσε την παρασκηνιακή επιρροή
του, αλλά, λένε, μακροπρόθεσμα
τον εζημίωσε. Και τούτο γιατί ο κ.
Κουτσόγιωργας αφ* ενός δεν κα
τόρθωσε σε ένα συλλογικό όργανο
να επιβάλει (με τη συνηγορία του
κ. Γ. Γεννήματα και εν μέρει του κ.
Δημ. Τσοβόλα) τις απόψεις του
και αφ’ ετέρου γιατί από «λαϊχίστιχη εμμονή» συνηγόρησε στην ανα
τροπή της απόφασης που είχε ληφθεί με τη σύμφωνη (τελικά) γνώμη
του και τη μείωση του κύρους του
ΑΣΟΠ, ως επιτελικού κυβερνητι
κού οργάνου. 'Αλλωστε είναι γνω
στό το επιχείρημα για να μεταπεισθεί ο κ. Σημίτης: «Κώστα, η
δήλωση του Πρωθυπουργού δεν

να αποσύρεται από το προσκήνιο
για ορισμένα χρονικά διαστήματα,
βέβαιος για τη σταθερή παρασκηνιακή επιρροή του (τουλάχιστον
αυτό τον καιρό) και είναι μάλλον
ικανοποιημένος από την παρουσία
του κ. Παν. Ρουμελιώτη στο
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και τον χώρο της οικονομικής πο
λιτικής. Οι δυνατότητες εποπτείας
του χώρου αυτού θα είναι τώρα
μεγαλύτερες. Ό μως και σ’ αυτή
την περίπτωση το «ατομικό καλό»
δεν σημαίνει και «καλό της κυβερνήσεως».
Τα φαινόμενα κρίσης στις κυ
βερνητικές λειτουργίες τον τελευ
ταίο καιρό αποκαλύπτουν ασφα
λώς ότι τα φαινόμενα «ιδιώτευσης»
μέσα στην κυβέρνηση συνυπάρ
χουν με τα προβλήματα «συλλογικότητας» σε όλα τα επίπεδα. 'Οχι

Ε ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του
την περασμένη Τετάρτη,
από τη θέση του υπουργού Εθνικής
Οικονομίας ο κ. Κώστας Σημίτης
τερμάτισε μια συνεχή υπουργική
θητεία 73 μηνών. 0 κ. Σημίτης δεν
ήταν μόνο ένας από τους μακρο
βιότερους υπουργούς, αλλά και
ένας από τους βασικούς επιτελείς
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. «Η
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2-year programs to AAS degree
Entry with 5 ‘O’ levels or 12 years schooling
Small, personal classes in Central London
Excellent laboratory facilities
Transfer possibilities to USA or Canada to continue
studies to Bachelor or Master Degree
Language of instruction — English
Programs begin January, May, September

The p ro g ra m s o ffe r th e first 2 yea rs o f th e 4 years o f stud y re q u ire d
fo r a B a c h e lo r d e g re e in m e d ic in e o r e n g in e e rin g in th e U S A.
SI U is a ccre d ite d b y th e A c c re d itin g C om m issio n o f th e A ICS, USA
o ffe rin g u n d e rg ra d u a te a n d g r a d u a te p ro g ra m s a lso in Business
A d m in is tr a tio n , H o te l M a n a g e m e n t, C o m p u te rs S ystem s
M a n a g e m e n t, In te rn a tio n a l Relations, Law /P ublic A d m in is tra tio n ,
C o m m e rc ia l A r t etc.

Αιτία - όπως είχε διαδοθεί αρ
γότερα - η άποψή του ότι το
ΠΑΣΟΚ πρέπει να υιοθετήσει το
σύνθημα για την «Ευρώπη των
εργαζομένων και των λαών», που
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ & Ψ ΥΞΗ
1950ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΑ| ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

1961ΔΕΥΤΕΡΗΓΕΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
70% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
300% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

1978ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ
ΕΦΕΥΡΕΣΗ TOSHIBA

Σέ έ π ιλ ε γ μ έ ν α καταστήματα
σ έ όλη τή ν Ε λ λ ά δ α

1987 τεταρτη γ έ ν ια '
SIN CE
«

1Β 46

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ίϊ)

ΜΕ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ INVERTER,
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
& ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΦΕΥΡΕΣΗ TOSHIBA
360% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ -120% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1950
23 ΧΡΟΝ ΙΑ Π ΕΙΡΑ
GENEO - TOSHIBA

« Ιϋ Α Ρ Ρ Ο Σ »
ΣΠΥΡΟΜΗΛίδΥ 9-11. ΑΘΗΝΑ.
ΤΗΛ 3230401
ΣΤΑΔΙΟΥ 3. ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ. 3220003
ΣΤΑΔΙΟΥ 3. (ΣΤΟΑ ΚΛΛΛΙΓΛ),
ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ. 3220906
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΚΗΦΙΣΙΑ,
ΤΗΛ 8066318

13 αγοράζατε έναν
κλιματιστή του 1950;
Φαινομενικά θα σας κόστιζε
φ θηνότερα. Αλλά θα τον
πληρώνατε πανάκριβα σε ρεύμα,
έλλειψ η ανταλλακτικών, θόρυβο,
μικρή απόδοση κλπ.

ΠΡ Ο ΣΟ Χ Η:

Στην αγορά κυκλοφ ορούν ακόμα
πολλά μηχανήματα της παλιάς
γενιάς του 1950 με εμβολοφ όρο
συμπιεστή.
Σήμερα η TOSHIBA παράγει την
τετάρτη γενιά των κλιματιστούν με
αυτορυθμιζόμενο συμπιεστή
INVERTER, αισθητήρια όργανα,

μικροϋπολογιστή, σύστημα
υπερήχων, όλα

Γ Μ ΑΥΡ Ο Μ Μ Α ΤΗ Σ ΝΕΟ ΚΟ ΣΜ Ο Σ A Ε
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17, 183 45 Μ Ο ΣΧΑΤΟ

ε φ ε ύ ρ ε σ η T O S H IB A .

ΔΙΠ Λ Α ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

? ΤΑΘΜ Ο Μ Ο ΣΧΑΤΟ Υ___________
Με 360% μεγαλύτερη απόδοση
και 120% μεγαλύτερη οικονομία
ΤΗΛ 94 13 7 7 3 .9 4 29 985 52 36 344
το χειμώ να από την πρώτη γενιά
TELEX 210425 G EN EO GR
ΕΚΘΕΣΗ ΟΜ ΟΝΟΙΑΣ
του 1950. Με άμεσο αποτέλεσμα
Γ ΣΕΠ ΤΕΒΡΙΟ Υ 1 3 .(7 ” · ΟΡΟ Φ Ο Σ)
και ελάχιστη κατανάλωση από 0.4
KWH για ένα χώρο^Ο m? περίπου. ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ TOSHIBA ΤΟΚΥΟ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

πολιτικά
Του Γ. ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΙΝΟΙ που το βράδυ της
περασμένης Τετάρτης εγκατέλειψαν κάθε άλλη απασχόληση
και καθηλώθηκαν στην τηλεόραση,
για να ακούσουν «με τα ίδια τους τ’
αυτιά» το περιεχόμενο των «διευ
κρινίσεων» του πρωθυπουργού κ.
Ανδρέα Γ. Παπανδρέου επί της
εισοδηματικής πολιτικής, ήταν
οι... συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ
(ενδεχομένως με το ίδιο ενδιαφέ
ρον άνοιξαν τη συσκευή τους και
ορισμένα μέλη του Εκτελεστικού
Γραφείου του Κινήματος). Ή ταν
ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο
Πρωθυπουργός έλαβε και ανακοί
νωσε σημαντικές αποφάσεις, έχο
ντας το βλέμμα του στραμμένο
προς το συνδικαλιστικό κίνημα.
Και από μια άποψη «θυσίασε» τον
υπουργό Εθνικής Οικονομίας, για
να (δια)σώσει τους συνδικαλιστές
του.

Νέες ισορροπίες και αλλαγή τακτικής στο ΠΑΣΟΚ

Ε

Οσοι εξακολουθούν να πιστεύ
ουν ότι η αιφνίδια μεταβολή της
εισοδηματικής πολιτικής ήταν
υπόθεση μιας και μόνο στιγμής, θα
μεταβάλουν γνώμη στο προσεχές
διάστημα, όταν διαπιστώσουν ότι
η «διορθωτική παρέμβαση» του
Πρωθυπουργού... δεν έληξε! Θα
συνεχισθεί και θα συμπληρωθεί
περί τα μέσα Δεκεμβρίου (τη στιγ
μή που θα συζητείται ο προϋπολο
γισμός) με νέες εξαγγελίες που θα
αφορούν: την επέκταση του ορίου
καταβολής ολόκληρης της ΑΤΑ
(χωρίς δηλαδή την αφαίρεση του
εισαγόμενου πληθωρισμού) ως τις
75.000 δρχ. Την επανεξέταση του
μισθολογίου των δημοσίων υπαλ
λήλων. Τη συγκατάθεση στις αυξή
σεις ύψους 16% που θα αξιώσει η
ΓΣΕΕ στις επικείμενες συλλογικές
διαπραγματεύσεις. Και τέλος μια
«κανονιστική» ρύθμιση, σύμφωνα
με την οποία η προσφυγή στην
υποχρεωτική διαιτησία δεν θα ση
μαίνει αναστολή των απεργιακών
κινητοποιήσεων (δεδομένου ότι η
τροποποίηση του ν. 3239/55 δεν
προβλέπεται πριν από την άνοιξη
του 1988).
ΑΡΑΛΛΗΛΑ θα δοθεί - αν
δεν έχει δοθεί ήδη - το
πράσινο φως στον ένοικο της οδού
Πειραιώς να προχωρήσει στην
εφαρμογή ενός «ετήσιου πλάνου
πρωτοβουλιών στον εργασιακό το
μέα» που έχει ήδη καταρτίσει. Τις
διορθωτικές παρεμβάσεις του
Πρωθυπουργού επί της εισοδημα
τικής πολιτικής θα ακολουθήσουν,
από τις αρχές του προσεχούς
έτους, «διορθωτικές παρεμβάσεις»
του κ. Γ. Γεννηματά επί των εκκρε
μών νομοσχεδίων που βρήκε στο
συρτάρι του (π.χ. τα νομοσχέδια
για την καταπολέμηση της ανερ
γίας, τη θέσπιση των Εργασιακών
Συμβουλίων με την επικύρωση της
135 ΔΣΕ, τη σύνδεση αμοιβής παραγωγικότητας κλπ.). Οι διορ
θωτικές παρεμβάσεις θα συμπλη
ρωθούν με μια νέα πρωτοβουλία
της ΠΑΣΚΕ, που θα συνδέει την
πρόσφατη πρόταση του προέδρου
της ΓΣΕΕ κ. Γ. Ραυτόπουλου για
τη συγκρότηση «επιτροπής προσω
πικοτήτων» που θα οδηγήσει στο
24ο συνέδριό της, με την πρόταση
της συνδικαλιστικής αντιπολίτευ
σης για «διαπαραταξιακή επιτρο
πή» με τα ίδια καθήκοντα. Η ειδική
σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής
του ΠΑΣΟΚ για τα συνδικαλιστι
κά τοποθετείται έτσι περί τα μέσα

Π

των συνδικάτων σε κάθε απόφασή
της.
ΙΝΑΙ προφανές πάντως ότι η
πρωθυπουργική «διόρθωση»
της διαδικασίας καταβολής της
ΑΤΑ θα περιορίσει τα αιτήματα
των απεργών σε διεκδίκηση κάπως
υψηλότερων αυξήσεων, ώστε να
εξισορροπηθούν οι απώλειες της
τελευταίας διετίας, επιχείρημα
που εύκολα μπορεί να αντιμετωπισθεί από την κυβερνητική πλευρά.
'Αλλωστε πολλά στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ εκτιμούν ότι προέχει πλέον η
διασκέδαση των αντιδράσεων, που
ενδεχομένως θα προκαλέσουν στον
επιχειρηματικό κόσμο οι τελευ
ταίες αποφάσεις, παρά τη ανησυ
χία από τις κινητοποιήσεις των
εργαζομένων. Η επιλογή του «με
τριοπαθούς» κ. Παν. Ρουμελιώτη
για το υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας έχει και αυτή την έννοια, τη
στιγμή μάλιστα που είναι γνωστό
ότι από την πλευρά του κ. Γεννη
ματά πληθαίνουν οι αιχμές κατά
των βιομηχανών.

Ε

Το «δίδυμο» Λαλιώτη - Τζονμάκα προωθεί μια νέα πολιτική
τον κόμματος

Σ υμμαχια Ε κτελεστικού
Μ ε τους Σ υνδικαλιστές Α
Ιανουάριου 1988, όταν οι πρωτο
βουλίες αυτές θα βρίσκονται στην
κορύφωσή τους.
Αμεσος στόχος αυτών των κινή
σεων είναι να ξεπερασθεί με το
λιγότερο δυνατό κόστος το εντονό
τατο, αλλά χωρίς διάρκεια, απεργιακό κύμα του Δεκεμβρίου που
ήδη προαναγγέλλεται. Οι δευτερο
βάθμιες οργανώσεις που ελέγχει η
αντιπολίτευση μέσω της Συντονι
στικής Επιτροπής Αγώνα, το Ερ
γατικό Κέντρο Αθήνας, η ΑΔΕλΥ , οι συνδικαλιστικές οργανώ
σεις των ΔΕΚΟ, αλλά και η ΓΣΕΕ,
προετοιμάζονται για ένα μπαράζ
απεργιακών κινητοποιήσεων, που
δεν θα έχουν όμως τα χαρακτηρι
στικά των δύο προηγούμενων
ετών. Η ανατροπή της αρχικής
εισοδηματικής πολιτικής (άσχετα
με την «παρενέργεια» της... ανα
τροπής
και
του
αρμόδιου
υπουργού) φαίνεται να κατευνάζει
τα πνεύματα και να αφήνει περι
θώρια για την υλοποίηση του τελι
κού κυβερνητικού και κομματικού
στόχου του ΠΑΣΟΚ: το κλείσιμο
των συνδικαλιστικών εκκρεμοτή
των ως την προσεχή άνοιξη με τη
διεξαγωγή του συνεδρίου της
ΓΣΕΕ. Και δεν είναι καθόλου
τυχαίο που ο κ. Γ. Ραυτόπουλος
έχει, ύστερα από πολλά χρόνια,
την «ανοχή» του Εκτελεστικού
Γραφείου του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και
εκείνων των μελών του που μέχρι
πρό τίνος θεωρούσαν την αποχώ
ρησή του από την ηγεσία της Συνο
μοσπονδίας προϋπόθεση για ομαλοποίηση των συνδικαλιστικών
πραγμάτων.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ της «συνδι
καλιστικής
συναίνεσης»,
που άρχισε να διαφαίνεται στις
αρχές του περασμένου Οκτωβρίου
(και ενισχύθηκε αφ’ ενός με τη
σηματοδότηση των νέων σχέσεων
της ΠΑΣΚΕ με τον βασικό φορέα
της συνδικαλιστικής αντιπολίτευ
σης - την ΕΣΑΚ-Σ - μετά τη
συνάντηση Παπανδρέου - Φλωράκη, και αφ’ ετέρου με το «νέο στυλ»
του «μαχητικού» κ. Γ. Γεννηματά
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στο υπουργείο Εργασίας), άρχισε
να θολώνει με τις κινητοποιήσεις
στον εκπαιδευτικό χώρο, για να
χαθεί σχεδόν με την ανακοίνωση
των αποφάσεων του ΑΣΟΠ από
τον κ. Σημίτη. Το «ανάχωμα» που
πήγαινε να στηθεί απέναντι στην
επελαύνουσα αντιπολίτευση, αποδεικνυόταν προκαταβολικά ανί
σχυρο να ανακόψει την απεργιακή
καταιγίδα που προμηνυόταν. Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις έδει
χναν αποφασισμένες για μια μετω
πική αντιπαράθεση, την οποία ως
τώρα ανέστειλε η προσδοκία μιας
γενναιόδωρης εισοδηματικής πο
λιτικής για το 1988.
Ο ΜΕΣΗΜΕΡΙ της περασμέ
νης Τετάρτης οι (αρμόδιοι
για τα συνδικαλιστικά στα πλαίσια
του Εκτελεστικού Γραφείου του
Κινήματος) κ.κ. Στέφανος Τζουμάκας και Κώστας Λαλιώτης
ανταποκρίνονται στις πιέσεις συν
δικαλιστών του ΠΑΣΟΚ, που
απειλούν με αδρανοποίηση και
δέχονται να προεδρεύσουν σε μια
ευρεία σύσκεψη που συνεκλήθη
στη Χαρ. Τρικούπη. Συμμετείχαν η
Γραμματεία του Τομέα Συνδικαλι
στικού (κ.κ. Λουκάς Αποστολίδης, Χρ. Καζακλάρης, Γ. Κουτσούκος), ο γραμματέας της ΠΑ
ΣΚΕ κ. Λ. Κανελλόπουλος και το
προεδρείο της ΓΣΕΕ (πλην του κ.
Ραυτόπουλου, παρευρίσκοντο και
οι κ.κ. Χρ. Λιακόπουλος, Γ. Παυλιδάκης και θ α ν . Σιούλης).
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Τα δύο μέλη του Εκτελεστικού
Γραφείου άκουσαν, χωρίς να σχο
λιάσουν, τις σφοδρές αντιδράσεις
των συνδικαλιστών που περιλάμ
βαναν ένα ευρύ φάσμα τοποθετή
σεων. Από τις απειλές για παραι
τήσεις, ως τις εκκλήσεις για «πα
ρέμβαση στον πρόεδρο» εν όψει
της απειλούμενης καταστροφής
και του καταποντισμού της ΠΑ
ΣΚΕ στα συνδικάτα. Βασικό επι
χείρημα των συνδικαλιστών ήταν
ότι το θετικό κλίμα που έτεινε να
δημιουργηθεί τιναζόταν στον αέρα
με τις εξαγγελίες Σημίτη και ότι η
διαφαινόμενη σύγκλιση απόψεων

που θα μπορούσε να οδηγήσει στο
συνέδριο της ΓΣΕΕ, αναιρείτο. Οι
κ.κ. Τζουμάκας και Λαλιώτης απεχώρησαν από τη σύσκεψη χωρίς να
αναλάβουν καμία δέσμευση, έλα
βαν όμως την προειδοποίηση ότι οι
κατ’ αρχήν αντιδράσεις της ΠΑ
ΣΚΕ και της ΓΣΕΕ θα είναι σκλη
ρές, πράγμα που λίγες ώρες αργό
τερα επαληθεύτηκε. Ο τόνος της
ΓΣΕΕ δεν διέφερε και πολύ από
τους τόνους των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης.
ΠΟ ΤΗΝ πλευρά του
υπουργείου Εργασίας δεν
υπήρξε εκείνη την ώρα καμιά αντί
δραση πέραν της χαρακτηριστικής
άρνησης του κ. Γεννηματά να σχο
λιάσει τις ανακοινώσεις Σημίτη.
Ή ταν όμως πολύ νωπή η δήλωσή
του στις 15-11-87 σε κομματική
συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο
Μπραχάμι: «Και πρέπει να ξεκα

Α

θαρίσουμε: ένα σταθεροποιητικό
πρόγραμμα που βάζει τον εργαζό
μενο να σφίγγει το ζωνάρι τον, δεν
μπορεί να κρατήσει πολύ. Δεν
μπορεί συνέχεια ο εργαζόμενος να
σφίγγει το ζωνάρι και ο άλλος να
αυξάνει τα κέρδη του» («ΝΕΑ»
23-11-87).
Δεν είναι ακριβώς γνωστό τι
μεσολάβησε από τη μεσημβρινή
συνδικαλιστική σύσκεψη της Τε
τάρτης, ως το βράδυ της ίδιας
ημέρας, που ο Πρωθυπουργός
προσήλθε στη Βουλή και ανακοί
νωσε τις «διευκρινίσεις» του επί
της ΑΤΑ, παρά τις εικασίες που
έχουν ως τώρα διατυπωθεί. Κρίνο
ντας εκ του αποτελέσματος (π.χ. η
άμεση θετική αντίδραση του κ.
Χαρ. Φλωράκη: «Τα συμπληρωμα

τικά μέτρα είναι αναμφισβήτητα
προς θετική κατεύθυνση»), το πι
θανότερο είναι ότι στα κριτήρια
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ πρυτάνευσαν οι προτεραιότητες στον
συνδικαλιστικό χώρο. Κατά συνέ
πεια προκρίθηκε η πολιτική που
ευνοεί το άνοιγμα στο μαζικό κίνη
μα, από την πολιτική που ευνοεί
τους οικονομικούς δείκτες. Η από
κοινού αντίδραση της κομματικής

ηγεσίας με το «λόμπι των συνδικα
λιστών» της Πατησίων, νίκησαν
τον «ρεαλισμό των τεχνοκρατών»
της πλατείας Συντάγματος, παρ’
ότι δεν είχαν ως στόχο τον ίδιο τον
κ. Σημίτη, για την παραίτηση του
οποίου κορυφαία στελέχη της
ΓΣΕΕ και του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν
την επομένη τη λύπη τους.
ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ, καθώς απο
δείχθηκε, συνάντηση της Τε
τάρτης, αλλά και στην ευρύτερη
συνδικαλιστική σύσκεψη της Πα
ρασκευής η «συμμαχια» Εκτελεστι
κού Γραφείου και συνδικαλιστών
έδειξε ότι αποτελεί προμήνυμα ευ
ρύτερων αλλαγών στην τακτική
του ΠΑΣΟΚ στο συνδικαλιστικό
κίνημα και η μεταβολή της εισοδη
ματικής πολιτικής κρίθηκε ως
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτής της νέας τακτικής.
Και στις δύο περιπτώσεις φάνηκε
πάντως ότι το Ε.Γ. είναι αποφασι
σμένο να κρατήσει το ίδιο τον
έλεγχο των πρωτοβουλιών στο
εξής, ενισχύοντας τη φερεγγυότητα
του ΠΑΣΟΚ στον διάλογο με την
αντιπολίτευση και διευκολύνοντας
κάποιες «συμπληρωματικές» πολι
τικές, όπως είναι η επανένταξη των
διεγραμμένων
ουνδικαλιστών,
προς την οποία κορυφαία στελέχη
της ΠΑΣΚΕ και της ΓΣΕΕ ανατί
θενται. Ωστόσο το δίδυμο Λαλιώ
της - Τζουμάκας, έχοντας και την
υποστήριξη του κ. Γιώργου Α.
Παπανδρέου, φαίνεται να αναδεικνύεται σε πηγή εκπόνησης μιας
νέας πολιτικής, που σκοπεύει να
αποκαταστήσει την αξιοπιστία του
ΠΑΣΟΚ στο μαζικό κίνημα.

Σ

Ε Ο,ΤΙ αφορά το απεργιακό
κύμα, τα πράγματα βρίσκο
νται στην «κόψη του ξυραφιού»,
θεωρείται βέβαιο ότι εντός του
Δεκεμβρίου θα υπάρξουν ευρείες
απεργιακές κινητοποιήσεις, τόσο
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτι
κό τομέα. Πολλοί πιστεύουν όμως
ότι μπορούν να ανακοπούν, εφό
σον συνεχισθεί η πολιτική που θα
λαμβάνει υπόψη τις αντιδράσεις

Σ

ΠΟ ΟΛΑ αυτά προκύπτει
ότι το κυρίως ζητούμενο
στος εξής θα είναι πάντα η διαμόρ
φωση συνθηκών για τη διεξαγωγή
του 24ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ με τη
συμμετοχή όλων των συνδικαλιστι
κών δυνάμεων, πράγμα που αποτε
λεί βασική επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ
και εσχάτως και της αντιπολίτευ
σης, οι συνδικαλιστικές παρατά
ξεις της οποίας δεν αποδέχθηκαν,
αλλά και δεν απέρριψαν την πρό
ταση Ραυτόπουλου. Ό θεν προκύ
πτει ότι αναζητείται μια «χρυσή
τομή», που θα ικανοποιεί όλες τις
πλευρές στις τρεις μεγάλες εκκρε
μότητες που εμποδίζουν ως τώρα
τη σύγκλιση απόψεων: τον απο
κλεισμό των «εργατοπατέρων»
(τους οποίους η, υπό τον κ. Ραυτόπουλο, ηγεσία της ΓΣΕΕ φαίνεται
τώρα διατεθειμένη να θυσιάσει),
τους συνταξιούχους (με το ΑΕΜ
πρόθυμο να συμπαραταχθεί με την
ΠΑΣΚΕ για τον αποκλεισμό τους)
και τον έλεγχο των μητρώων (που
ενδιαφέρει κυρίως την ΠΑΣΚΕ,
αλλά δυσαρεστεί την ΕΣΑΚ-Σ,
ενώ το ΑΕΜ, σύμφωνα τουλάχι
στον με όσα αφήνει να εννοηθούν ο
εκπρόσωπός του κ. Δημ. Χατζησωκράτης, προτίθεται να συμπράξει υπό ορισμένους όρους).
Ο ΤΕΛΙΚΟ συμπέρασμα εί
ναι ότι αναμένεται ένας συν
δικαλιστικός χειμώνας, δεδομένου
ότι οι εκκρεμότητες στο συνδικαλι
στικό κίνημα καθίστανται τώρα
βασικό αντικείμενο ζυμώσεων
στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και κρι
τήριο των επιλογών του, που οριο
θετεί αποφασιστικά την οικονομι
κή αλλά και τη γενικότερη πολιτική
του. Τις τελευταίες ημέρες όλο και
πιο συχνά ακούει κανείς κορυφαία
στελέχη του να βεβαιώνουν ότι
«πρέπει να εγκαταλειφθούν οι τε
χνικές απόψεις» για την κυβερνη
τική πολιτική σε όλους τους τομείς,
«να πολιτικοποιηθούν οι οικονομι
κές αποφάσεις» και «να στηριχθεί
η κυβέρνηση στο μαζικό κίνημα».
Οι ίδιοι εξάλλου, θυμούνται, ως
παράδειγμα προς αποφυγήν, την
περίπτωση του κ. Αωρόν Φαμπιύς,
που κατέβασε μεν τον πληθωρισμό
στο 4%, αλλά αναγκάσθηκε να
παραδώσει την εξουσία στον κ.
Σιράκ.

Τ

Δώρο οτον εαυτό σας ένα ταξίδι Groutas
Αποφασίστε αυτή τη στιγμή μια εκδρομή στις
Γιορτές. Σας αξίζουν οι όμορφες εμπειρίες, η
ανανέωση που θα σας προσφέρει. Φυσικά, με
την εγγύηση
της εικοσάχρονης πείρας
της Groutas Tours.
Για να είστε σίγουροι
πως το ταξίδι σας θα
είναι τέλεια οργανωμένο
σε κάθε του λεπτομέρεια.

G ro u ta s T o u rs ES

ΡΩΣΙΑ-ΙΝΔΙΑ (15 ημέρες) 18/12
Μ ΟΣΧΑ-ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ (10 ημέρες)
23/12
Μ ΟΣΧΑ-ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ (8 ημέρες)
21/12, 28/12
Μ ΟΣΧΑ-Μ ΙΝΣΚ-ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
(10 ημέρες) 21/12
Μ ΟΣΧΑ-ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ-ΑΝΑΤ./ΔΥΤ.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ (10 ημέρες) 21/12
ΜΟΣΧΑ-ΣΟΥΧΟΥΜΙ (12 ημέρες) 21/12
Μ ΟΣΧΑ-ΤΑΣΚΕΝΔΗ (15 ημέρες) 21/12
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ-ΚΙΕΒΟ-Μ ΟΣΧΑ
(10 ημέρες) 23/12, 28/12

ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ-ΚΙΕΒΟΒΟΛΓΟΓΚΡΑΝΤ-Μ ΟΣΧΑ (13 ημέρες)
23/12
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑΚΡΑΚΟΒΙΑ (10 ημέρες) 24/12
ΠΡΑΓΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ
(8 ημέρες) 22/12, 26/12, 29/12
ΒΟ ΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ
(9 ημέρες) 24/12
ΒΟ ΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ (7 ημέρες)
24/12, 31/12
ΚΥΠΡΟΣ (10 ημέρες) 24/12
ΚΥΠΡΟΣ (7 ημέρες)
22/12, 23/12, 24/12, 29/12

ΚΥΠΡΟΣ (5 ημέρες) 24/12, 31/12
• ΚΟΥΒΑ (11 ημέρες) 21/12, 28/12
• ΜΕΞΙΚΟ-ΚΟΥΒΑ (21 ημέρες) 21/12
• Μ ΠΑΝΓΚΟΚ-ΠΑΤΑΓΙΑ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
(13 ημέρες) 26/12
• ΜΑΔΡΙΤΗ-ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ (9 ημέρες)
26/12, 30/12
• ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ (12 ημέρες)
23/12, 30/12

Ζητήστε μας αναλυτικά προγράμματα.

GroutasTours
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Του MIX. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πώς ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζει την οργανωτική ανασυγκρότηση

στε υπέρ της ανεξαρτησίας των
δημάρχων».

Ν ΤΟ Ν Η
αμφισβήτηση
για το σύνολο της αρχηγικής του πολιτική ς αντιμ ετώ π ι
σε προχθές στη συνεδρίαση της
Κ .Ε. της Ν .Δ . ο κ. Κ. Μητσο
τάκης από τον (ακραιφ νή καραμανλικό) πρώ ην υφ υπουργό
και βουλευτή Θ εσσαλονίκης κ.
Γ. Μούτσιο, ενώ επικρίσεις
και επιφ υλάξεις γ ια την π ο 
ρεία του κόμματος, δ ια τύ π ω 
σαν κ α ι άλλα μέλη της Κ .Ε.

Ε

Συγκεκριμένα, όπ ω ς α π ο κ α 
λύπτει σήμερα «Το Βήμα»,
αμέσως μετά την αισιόδοξη
πολιτική εισήγηση του κ. Μητσοτάκη ζήτησε κ α ι έλαβε τον
λόγο ο κ. Γ. Μ ούτσιος, ο
οποίος είπε ότι:
• Το πρόγραμμα της Ν .Δ . εί
να ι είτε α νύπαρκτο είτε ά γνω 
στο στον κόσμο, ενώ «εμείς

λέμε ότι έχουμε πείσει με το
πρόγραμμά μας».
• «Δεν λέμε την αλήθεια στον
λαό» γ ια τα οικονομικά π ρ ο 
βλήματα κ α ι εκτρέφουμε όλες
τις προσδοκίες όλων. «Από

πού θα βρεθούν τα χρήματα, τόνισε ο κ. Μ ούτσιος - που
υποσχόμαστε, όταν εμείς οι
ίδιοι λέμε ότι η οικονομική
κατάσταση είναι τόσο κακή;».
• Το ποσοστό του 50% , που
ισχυρίζεται ο κ. Μ ητσοτάκης
ότι μπορεί να συγκεντρώσει η
Ν .Δ . είναι «άπιαστο».
• Στο θέμα του εκλογικού νό 
μου η Ν .Δ . έδειξε μεγάλη ασυ
νέπεια με την υποστήριξη της
απλής αναλογικής, ενώ έπρεπε
ν α επιμείνει με σταθερότητα
στην π ά γ ια θέση της υπέρ της
ενισχυμένης αναλογικής.
I Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε ΙΣ του
κ. Μ ούτσιου (που είπε
επί λέξει γ ια την εισήγηση του
κ. Μ ητσοτάκη ότι χα ρ α κτη ρ ί
ζετα ι απ ό «μεγάλη χωλότητα»)

σπ ρά ξει την παρατήρηση του
κ. Μ ητσοτάκη ότι «εμείς είμα

«Π ρεπει να Π εςει Τ
Λ επίδι στο Κ ομμά»
Εντονη αμφισβήτηση του αρχηγού της Ν Α και της
πολιτικής του κατά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής
προκάλεσαν εντύπωση και
α να τα ρ α χή, καθώ ς ορισμένοι
«φιλομητσοτακικοί» - με π ρ ώ 
τη την κ. Ειρήνη Δορκοφίκη του αντεπετέθησαν.
Στη δική του απάντηση ο κ.

Μ ητσοτάκης είπε ότι «λυπάται
για τί ο κ. Μ ούτσιος δεν κατά
λαβε ότι έχουμε πρόγραμμα»,
δια β εβα ίω σ ε ό τι το κόμμα του
λέει την α λήθεια στον Λ αό,
γ ια τί έχει μελετήσει α π ό πού
θα βρει λεφτά γ ια να κάνει τις
π α ρο χές κ α ι εξήγησε ότι η
υποστήριξη εκ μέρους του της
απλής ανα λογική ς είχε σκοπό
ν α απομονώ σει, ό π ω ς κ α ι έγ ι
νε , π ο λιτικά το Π Α Σ Ο Κ κ α ι να
βγει η Ν .Δ . α π ό την απομόνω 
ση.
Ο κ. Μ ητσοτάκης κατέληξε
με την πρόβλεψη ό τι ο Π ρ ω θυ 
πο υρ γό ς δεν π ρ ό κ ειτα ι ν α υ ιο 
θετήσει την απλή αναλογική

«είτε τη θέλουμε εμείς είτε
όχι».
Ο βουλευτής Έ β ρ ο υ κ. Π.
Χατζηνικολάου είπε ότι το
50% , που θεω ρεί ως βέβαιο ο
κ. Μ ητσοτάκης, είναι πολύ
δύσκολο να συγκεντρω θεί από
τη Ν .Δ . κ α ι ο πω σδήποτε δεν
το έχει σήμερα. Κ ατά τη γνώμη

του κ. Χ ατζηνικολάου η κ υ
βέρνηση θα υιοθετήσει το σ ύ
στημα τη ς α π λή ς αναλογικής,
προκειμένου ν α α να κ ό ψ ει την
π ο ρ εία της Ν .Δ . Στην α π ά ν τη 
σή του ο κ. Μ ητσοτάκης δεν
επέμεινε στο 50% αλλά είπε ότι
κ α ι με ποσοστό 47% η απλή
αναλογική μπορεί ν α δώ σει
αυτοδύναμη κυβέρνηση της
Ν .Δ ., λόγω τω ν μικρώ ν εκλο
γικώ ν περιφ ερειώ ν.
Ε τη σειρά του το μέλος
τη ς Κ .Ε . κ. Χ ρ. Πατσίκας αμφισβήτησε έντονα τις
α π ό ψ εις του κ. Μ ητσοτάκη ότι

Μ

«το κόμμα είναι ενωμένο από
τη βάση έως την κορυφή» κ α ι
μίλησε γ ια τους δια ιρ ετικο ύ ς
ανταγω νισμούς κ α ι τον «πόλε
μο λασπολογίας», που γίνεται
σε πολλές π εριφ ερεια κές και
κομματικές οργανώ σεις. Ο κ.
Π ατσίκας είπ ε στον κ. Μ ητσο
τάκη ό τι οι κατα στά σεις αυτές,
π ο υ έχουν οδηγήσει σε αδρα νοποίηση πολλά κομματικά
στελέχη, οφ είλοντα ι στο σύ
στημα τη ς «λίστας» κ α ι στις
φ ιλοδοξίες όλων, που θέλουν
να διο ρ ισ θο ύν βουλευτές.
Ο κ. Π ατσίκας, σ υνεχίζο
ντα ς τη ζοφερή του περιγρα φ ή

γ ια την κατάσταση σε πολλές
κομματικές οργανώ σεις είπε
ότι «το κόμμα πρέπει σε όλα
αυτά να πάρει θέση», να κ α 
θιερω θεί α ντικειμ ενικό σύστη
μα επιλογής τω ν υπ ο ψ η φ ίω ν
βουλευτών κ α ι κατέληξε με
βολές κ ατά στελεχών του κε
ντρικού κομματικού μηχανι
σμού (των λεγάμενων «τομεαρχώ ν»), που είναι συχνά ά νθ ρ ω 
π ο ι χω ρίς π είρ α πολιτική
(α π ό σ τρ α το ι,
συνταξιούχοι
κ .λπ .). Στην ανταπάντησή του,
που δεν ανακοινώ θηκε, ο κ.
Μ ητσοτάκης υπερθεμάτισε λέ
γοντα ς επ ί λέξει «ναι, πράγμα

τι το κόμμα έχει δείξει κακώς
ανοχή σε όλα αυτά» κ α ι υ π ο 
γράμμισε «πρέπει να πέσει λ ε
πίδ ι το συντομότερο».
Π Ο ΤΗ δική του πλευρά
ο κ. Π . Β άγιας είπε ότι

Α

π ρ ά γμ α τι υπ ά ρ χο υν δυσαρεστημένοι α π ό την κυβέρνηση
κ α ι το Π Α Σ Ο Κ αλλά «όχι και
προσχωρούντες» στη Ν .Δ . Για
το λόγο α υτό ο κ. Β άγια ς
ζήτησε ν α συστηματοποιηθεί η
ενημέρωση
ιδια ίτερ α
του
αγροτικού κόσμου π ο υ «σήμε
ρα είναι περιορισμένη» και
οφ είλεται σε αντικειμενικές
α δυνα μίες της Γραμματείας

Α γροτικού. Δ υο άλλα μέλη οι
κκ. Φ. Χ ρηματόπουλος κ α ι Γ.
Π ατσογιάννης εξέφρασαν επιμέρους επ ιφ υ λά ξεις κ ατά πόσο
έχει γ ίνει συνείδηση σε όλους
τους ο π α δ ο ύ ς του κόμματος η
πολιτική της «εθνικής συμφ ι
λίωσης», γ ια την ο π ο ία ο κ.
Μ ητσοτάκης επαναβεβαίω σε
ότι αποτελεί σταθερή επιλογή
του κόμματος.
Στη δική τη ς παρέμβαση η κ.
Ά ν ν α Σ υνοδινού επέμενε ότι
π ρέπει το κόμμα να προσέξει
το θέμα της α ξιο π ισ τία ς του
γύρω α π ό τα οικονομ ικά και
συμπλήρωσε με την πρόταση που βρήκε σύμφωνο τον κ. Π.
Χ ατζηνικολάου - ότι χρ ειά ζε
τα ι το κόμμα να α ναλάβει εκ
στρατεία με τη βοήθεια γνω 
στών πνευμα τικώ ν α νθρώ πω ν
γ ια την αναβάθμιση τω ν π ο λ ι
τιστικώ ν α ξιώ ν του τόπου. Η
κ. Ειρήνη Μ αυροπούλου κ α υ 
τηρίασε τη συμπεριφορά ορ ι
σμένων δημάρχων τη ς Ν .Δ .
(α π ό τους ο π οίους εξαίρεσε
τους κκ. Έ βερτ, Α νδριανόπουλο κ α ι Κούβελα) ότι κ ρ α 
τούν α ποστά σεις απ ό το κόμμα
κ α ι δεν συνεργάζοντα ι με τα
κομματικά στελέχη, γ ια να ει-

Ε Λ Ο Σ έγιναν διάφ ορες
π αρατηρήσεις από τους
κκ.
Ε.
ΙΙαπαευστρατίου,
Αριστ. Μ ιμμή, Αημ. Κόρσο,
Γ. Π ατσόγιαννη κ α ι άλλους
γ ια τον νέο κανονισμό λειτουρ
γ ία ς της Ο Ν Ν Ε Δ κ α ι ο κ.
Μ ητσοτάκης δεν συγκατατέ
θηκε σε πρόταση να θεσπισθεί
π ά λι η εκλογή του προέδρου
της Ο Ν Ν Ε Δ α π ό τον αρχηγό
του κόμματος, προκειμένου να
α π οφ εύγοντα ι ο ι φατριασμοί.
Σε εισήγησή του ο κ. Νικ.
Δεληπέτρος είπε ό τι ο ι «αξιό

λογοι δήμαρχοι των τριών με
γάλων πόλεω ν δεν πρέπει να
ξεχνούν ότι η ίδρυση των ρ α 
διοφωνικών. τους σταθμών
οφείλεται στη νίκη στις δημο
τικές εκλογές των φιλελεύθε
ρων δημοκρατικών δυνά
μεων», άσκησε κριτική στα
κ ριτήρ ια επιλογής τω ν συνερ
γα τώ ν
του
Ραδιοφ ω νικού
Σταθμού της Α θή να ς κ α ι ανεφέρθη ειδικότερα στα μέλη της
Ε π ιτρ οπή ς Δ εοντολογίας, τα
ο π ο ία χαρακτήρισε «όχι υπερ

κομματικούς αλλά αντικομμα
τικούς». Ο κ. Μ ητσοτάκης
αφού ανεφέρθη στις θετικές
θέσεις του κόμματός του για
την ελεύθερη ρα διοφ ω νία και
στα θετικά πεπραγμ ένα του
θεσμού έως σήμερα, μίλησε για
«δημοσιογραφική αταξία» του
Ρ.Σ. Α θή να ς, στο θέμα τω ν
επεισοδίω ν κατά την κατάθεση
στεφάνου α π ό τον ίδιο στο

Π ολυτεχνείο. Τέλος, ο κ. Μ η
τσοτάκης α π α ντώ ντα ς σε το 
ποθέτηση μέλους της Κ .Ε. εξέφρασε την άποψ η ότι η κυβέρ
νηση κ α ι ο κ. Α. Π απανδρέου
θα προσπαθήσουν να εξαντλή
σουν την τετραετία και ό τι δεν
βλέπει σύντομα.εκλογές.

"ΐν: -·:··· :

ΜΟΝΟ Ο MAC -X T-TURBO
ΕΧΕΙ ΛΥΤΗ
ΤΗΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΤΙΜΗ

3 φορές ταχι/τερο
από τον ΙΕ

.P«-------M O N O

129.000
ΥΨΗΛΕΣ STANDARD ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ V20 (8088-2) 4.77/8 ΜΗΖ
• STANDARD 640Κ PAM
• 8Κ ROM (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 64Κ)
• FLOPPY DISK DRIVE 360Κ (EPSON)

• ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RESET

• ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(HERCULES ΚΑΙ COLOR MODE)

' Ζ Ο

• ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 21.3 MB FORMATED
(SEAGATE ST 225)

•

1 8 9 .0 0 0

• 8 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
• 150 W ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ME 6 ΕΞΟΔΟΥΣ

M E f"
ΜΟΝΟ

ΟΘΟΝΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ AT
• ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

100%

ΙΙΒ Μ Ι
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ
• TO IBM ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
ΤΗΣ INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORP

ΑΘΗΝΑ

ABOVE S JL

D A TA 4

MEMORY

ΣΥΠΓΡΟΥ 224
ΤΗΛ. 9568152

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 35. ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 108
ΤΗΛ 9237423

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 16
ΤΉΛ. 3646100

• ΣΥΜΦΩΝΑ ME TON NORTON
INDEX
• ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ,

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ν

/

A.D.P. E ILE .

C O M P U TER P R O JE C T

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 163
ΤΉΛ. 7776788

ΣΥΓΓΡΟΥ 135 ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΟΣ 2
ΤΗΛ 9354 020

ΕΠΕ

Y

/

\

MICRO-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

S A K E N E T ICS SA

ΜΕΛΙΣΣΟΥ 20 ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΗΛ. 7513.717

ΠΡΑΞΠΈΛΟΥΣ 131 & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΗΛ. 4120.727
/

V ___

J

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

PERSONAL AND BUSWESS COMPUTERS HELLAS LTD.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΛΑΜΨΑ 1 - ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ: 6915800.-TLX: 222023 PBC GR.

ΤΟ ΒΗΜΑ
Σχόλια - Αιιόψνκ - Διάλογοι;
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Πέτρος Ευθυμίου

«Μη! τον Πρόεδρο...»

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ που πέρασε υπήρξε πλήρης γεγονότων
και εντυπώσεων στον ευαίσθητο χώρο της οικο νο 
μίας. Οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις καλ
λιέργησαν απορίες και δημιούργησαν ερωτηματι
κά.
«ΤΟ ΒΗΜΑ» με αυστηρή σ υνέπεια και επιμονή υποστη
ρίζει από χρόνια τώρα ότι η οικονομική πολιτική
όχι μόνο στη γενική της σύλληψη και διαμόρφωση
αλλά κυρίως στην καθημερινή άσκησή της πρέπει
να διακρίνεται από σοβαρότητα, επιμέλεια και
εξονυχιστική προσοχή. Καμιά οικονομική πολιτι
κή, και η πιο άρτια στον σχεδίασμά της, δεν είναι
αποτελεσματική ή έστω αποδεκτή αν δεν αποδεικνύεται ότι έχει προηγουμένως εκτιμήσει και
σεβασθεί την ευαισθησία των εργαζομένων και
του κοινού εν γένει.
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ όμως πράγματα την περασμένη εβδομά
δα που έπληξαν αυτόν τον απλό κανόνα: Η
υπόθεση π.χ. της φορολογίας των αυτοκινήτων,
μια υπόθεση που αγγίζει τις προσδοκίες, τα
σχέδια, τις ψευδαισθήσεις αν θέλετε, χιλιάδων
οικογενειών, έπεσε θύμα χειριστών χειρισμών.
Προς τι; Υπάρχουν τόσα περιθώρια ώστε να
αδιαφορεί κανείς για τις αντιδράσεις του κόσμου;
Σε μια εποχή που χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη
δυνατή κατανόηση και συναντίληψη των παραγό
ντων της οικονομικής μας ζωής, των καταναλω
τών, των φορολογουμένω ν, των παραγωγικών
τάξεων του καθενός;
ΚΑΙ ΩΣ εάν αυτό δεν ήταν αρκετό, λίγες ημέρες
αργότερα έχουμε νέα δείγματα κακής εκτιμήσεως
των δικαιολογημένω ν αντιδράσεων του κοινού
στον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ. Από το περασμένο
καλοκαίρι κιόλας όλοι οι αρμόδιοι για την ο ικο νο 
μική πολιτική είχαν με διάφορους τρόπους δηλώ 
σει ότι η εισοδηματική πολιτική για το 1988 θα
ήταν κάπως χαλαρή. Και ενώ αναμφισβήτητα τα
περιθώρια είναι στενόχωρα, είναι δύσκολο να δει
κανείς πως ο ετεροχρονισμός της ΑΤΑ (15-20 δισ.
δραχμές) εξασφάλιζε συνθήκες μεγαλύτερης στα
θερότητας. Μήπως μπλέξαμε τα ουσιώδη με τα μη
ουσιώδη, για να αναδειχθεί η ανεπάρκεια τεχνοκρατικών συμβούλων χωρίς πολιτική και κοινωνική
ευαισθησία;
ΟΠΩΣ, τέλος, ανεπαρκής ήταν η απόφαση για την
εφάπαξ εισφορά στα κέρδη του 1986. Μια απόφ α
ση χωρίς ουσιώδες περιεχόμενο για τη δημοσιονο
μική μας πολιτική, αλλά με καταλυτική επίπτωση
στο νέο κλίμα που είχε δημιουργηθεί για την
οικονομία μας και την πορεία της, και τις επ ενδυτι
κές προσδοκίες.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ο νέος υπουργός Εθνικής Ο ικονο
μίας θα πρέπει να καταβάλουν τώρα μεγάλες και
επεξεργασμένες προσπάθειες για να διορθωθεί,
για να καλυτερεύσει η διάθεση των ξένων επενδυ
τών. Θα χρειασθεί η κυβέρνηση να επιστρατεύσει
ό,τι καλύτερο και πιο εξαγώγιμο έχει ο τόπος μας
από προσωπικότητες και να τους στείλει στα
μεγαλύτερα οικονομικά και τραπεζικά κέντρα του
εξωτερικού για να πείσουν για τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας.
ΕΙΝΑΙ δυστυχώς προφανές ότι από δω και πέρα
χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, περισσότε
ρος συντονισμός και λεπτότερη ευαισθησία προς
τις αντιδράσεις του κόσμου. Αυτά είναι στοιχεία
τόσο σημαντικά όσο και η εσωτερική συνέπεια και
η ορθότητα των μέτρων οικονομικής πολιτικής.

ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΗ...
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ άραγε δόξα δημοκρατικού - πολιτικού ή
συνδικαλιστικού - κειμένου η γραπτή πρόταση επώ
νυμης ομάδας σπουδαστών του Πολυτεχνείου «να
εκδιωχθούν» καθηγητές, που χαρακτηρίζουν - δίκαια
ή άδικα, αδιάφορο - ως φασιστική τη συμπεριφορά
ορισμένων φοιτητών;
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται οι ανεγκέφα
λοι φωστήρες, που επιτηδεύονται στη σύνταξη τέ
τοιων κειμένων, ότι η απαίτηση που διατυπώνουν
πετυχαίνει με δέκα μόνο λέξεις να δικαιώσει πλήρως
την άποψη των καθηγητών, ότι είναι αν όχι φασίστες
πάντως φασιστοειδή;
Η ΕΠΟΜΕΝΗ φάση θα είναι να αξιώσουν και την πυρπόλη
ση των συγγραμμάτων των καθηγητών, που τυχόν δεν
συμμερίζονται τις απόψεις τους, για να επιβεβαιωθεί
ότι ο φασισμός είναι μεν φρούτο του 20ού αιώνα,
αλλά έχει ρίζες και στην ισπανική Ιερά Εξέταση.

Έτοςιόρύσεως
1922
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Έ τοςΜ Γ'
αριθ. φύλλου 11931

Πολιτική εφημερίδα. Εκδίδεται
από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη Α.Ε.
(Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Χρηστός Δ. Λαμπράκης)
Εκδότης - Διευθυντής: Σταύρος Π. Ψυχάρης
Κεντρικά Γραφεία: Χρήστου Λαδά 3. Ταχ. Διεύθυνση 102 37 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 3230.221 - 3237.283. TELEX (21)5904 και (21)0608

ΙΝΑΙ πολύ αμφίβολο αν ο
Πρωθυπουργός βγαίνει προ
σωπικά κερδισμένος από την υπό
θεση «Αλλαγή εντυπώσεων περί
την οικονομική πολιτική» όπως
υπολόγιζαν όσοι εισηγήθηκαν τον
αιφνιδιασμό στη Βουλή και την
ανατροπή εντός 24ώρου των εξαγ
γελιών της προηγούμενης ημέρας.

Ε

Λησμονούν οι σκηνοθέτες ότι εί
ναι πια έξι χρόνια που κυβερνά το
ΠΑΣΟΚ. Έ τσι και το «εύρημα»
έχει χάσει την πρωτοτυπία του (να
διαφοροποιείται δηλ. ο Πρωθυ
πουργός από τους υπουργούς του
και την πολιτική της κυβέρνησής
του) αλλά και οι καλούμενοι να
παίξουν τον ρόλο του εξιλαστή
ριου αμνού είναι όλο και λιγότερο
πρόθυμοι για τελετές δημοσίου αυτοευτελισμού.
Είναι πια ήλιου φαεινότερου ότι
υπό τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ δρουν οι
«προστάτες τον Προέδρου» με δή
θεν μέλημα όλων να μην σκιαστεί
ποτέ η εικόνα του Πρωθυπουργού.
Οι «προστάτες» αδιαφορούν βέ
βαια ποιους άλλους και ποια πράγ
ματα μπορεί να «φάει το σκοτά
δι»...
ΙΝΑΙ πολύ αμφίβολο αν αυ
τή η αποκλειστική «μέριμνα»
για την «εικόνα» του Προέδρου
δρα πραγματικά υπέρ των συμφε
ρόντων της κυβέρνησης και τελικά
υπέρ του κύρους του ίδιου του
Πρωθυπουργού.

Ε

Αντίθετα, νόμιμη είναι η υποψία
ότι εν ονόματι της «προστασίας τον
Προέδρου» εκδιπλώνονται και
επιλύονται οι πιο άγριες εσωκομ
ματικές και ενδοκυβερνητικές συ
γκρούσεις, όχι μόνο για διαφωνίες
επί θεμάτων αρχής ή πολιτικής τα
κτικής αλλά κυρίως επί ζητημάτων
κατοχής και νομής της εξουσίας.
Η άσκηση της πολιτικής όχι ως
σχέση του ΠΑΣΟΚ και της κυβερνήσεώς του με τον λαό, αλλά ως μια
τεράστια «επιχείρηση δημοσίων
σχέσεων» του ηγέτη προς τον λαό,
θα ήταν κατανοητή ίσως αν αναφε
ρόμαστε σε κόμμα της αντιπολιτεύσεως. Δεν είναι όμως όταν αφορά
σε κυβερνητικό κόμμα, όπως συμ
βαίνει στην περίπτωσή μας.
Διότι όταν μιλάμε για διακυβέρ
νηση, δηλαδή για τον χειρισμό των
θεμάτων που καθορίζουν και επη
ρεάζουν την προοπτική του τόπου
αλλά και την καθημερινή ζωή των
πολιτών, ο Πρωθυπουργός δεν
κρίνεται από κάποια αφηρημένη
«εικόνα» του, αλλά στο διοικείν,
δηλαδή στον τρόπο που ο ίδιος
καθημερινά εμπνέει, οργανώνει,
ελέγχει και ασκεί τη διακυβέρνηση
της χώρας.
Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις
«προστασίας του Προέδρου» με
κορυφαία - αλλ’ ίσως όχι τελευ
ταία - τήν πρόσφατη «υπόθεση
Σημίτη», τραυματίζουν καιρίως
την έννοια της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και συνακόλου
θα θέτουν σε κίνδυνο το προσωπι
κό κύρος του Πρωθυπουργού.
ΙΓΟΙ πρόσεξαν, από τον
Οκτώβριο του 1985 ήδη, πως
εν ονόματι της «προστασίας τον
Πρόεδρόν», ένα μεγάλο τμήμα του
ηγετικού στελεχικού δυναμικού
του ΠΑΣΟΚ «έβγαλε έξω» και τη
δική του «ουρά» από τον συμμερισμό των ευθυνών της οικονομικής
πολιτικής.
Ακουγες όλο και συχνότερα σχό
λια για την «πολιτική Σημίτη», λες
και ο υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας ασκούσε μια αυτόνομη πολιτι
κή σε μια προσωπική του επιχείρη
ση.

Λ

Προσθέτως, εκεί που θα κρινόταν η επιτυχία της σταθεροποιητι
κής πολιτικής, δηλαδή στον περιο

ρισμό του ελλείμματος του δημό
σιου τομέα της Οικονομίας, οι
αντιστάσεις και οι διαφοροποιή
σεις υπήρξαν έμπρακτες. Οι διοι
κήσεις των μεγάλων δημοσίων επι
χειρήσεων και οργανισμών, επικουρούμενες συνήθως από τα εποπτεύοντα υπουργεία φρόντιζαν με
διαρκή «ανταρτοπόλεμο στοι
χείων» να παρουσιάζουν ως ανε
λαστικές τις δαπάνες τους, έτσι
ώστε πράγματι η εισοδηματική πο
λιτική να απέμενε η μόνη ορατή
πλευρά του σταθεροποιητικού

ρικά ότι το κάνει για έναν ανώτερο
σκοπό, δηλαδή την προφύλαξη του
Πρωθυπουργού.

μώσουν τη δυναμική της, μειώνο
ντας τη γόμωση και την εμβέλειά
της.

ΑΙ ναι μεν όλα αυτά είναι
του επιπέδου ότι «κοντά

Για παράδειγμα, η ψυχρή ανά
λυση της «υπόθεσης Σημίτη», εφό
σον δεν υπάρξουν άλλες αλλαγές
απ’αυτές που ανακοίνωσε ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός στη διορθωτική
δήλωσή του στη Βουλή, αφορά μό
νο στην ετεροχρονισμένη καταβο
λή της ΑΤΑ, δηλαδή σε ένα ποσό 20
δισ. δρχ.

Κ

στον βασιλικό ποτίζονται και οι
γλάστρες» αλλά σπατάλησαν τρο
μερά την ευχέρεια κινήσεων του
ίδιου του Πρωθυπουργού.
Διότι οδηγώντας τον πάντα σε
στιγμές έντασης και κρίσης να
επεμβαίνει «λυτρωτικά», τον εκθέ
τουν σταθερά για όλα όσα προηγή-
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...Νόμιμη είναι η υποψία ότι εν ονόματι
της «προστασίας του Προέδρου»
εκδιπλώνονται και επιλύονται οι πιο άγριες
εσωκομματικές και ενδοκυβερνητικές
συγκρούσεις, όχι μόνο για διαφωνίες επί
θεμάτων αρχής ή πολιτικής τακτικής αλλά
κυρίως επί ζητημάτων κατοχής και νομής της

>5

εξουσίας
προγράμματος - ως λιτότητα
πλέον.
Και σε ενδοκομματικές και ενδο
κυβερνητικές συσκέψεις άκουγες
τις υπερήφανες δηλώσεις αυτών
των στελεχών ότι «αν ο Σημίτης

θέλει να ρίξει την κνβέρνηση με τα
αντιλαϊκά τον μέτρα, εγώ δεν τη
ρίχνω». Και επειδή αυτό το «εγώ»
ίσως δεν... αρκούσε, επιστρατευό
ταν αμέσως το μεγάλο άλλοθι:

«Εγώ δεν θα επιτρέψω να βρίζει ο
κόσμος τον Πρόεδρο, επειδή το
θέλει ο Σημίτης», έτσι ώστε ο καθέ
νας που υπονόμευε την κυβερνητι
κή πολιτική να εφησυχάζει εσωτε-

θηκαν, στα οποία εμφανίζεται να
μην ασκεί έλεγχο, έτσι ώστε για να
μη χρεωθεί τα «αρνητικά» να διακυβεύεται και η κάρπωση των θετι
κών.
Ακόμα περισσότερο οι «προστά
τες τον Προέδρου», συμπεριφέρο
μ α ι ως οι άνθρωποι που πιστεύ
ουν ότι έχουν μόνο μια σφαίρα στο
όπλο τους, δηλαδή το κύρος του
Πρωθυπουργού. Πολλαπλασιάζο
ντας όμως τους στόχους και κατα
ναλώνοντας διαρκώς το ίδιο κεφά
λαιο χωρίς να το αναπληρώνουν
κινδυνεύουν και να ρίξουν λάθος
αυτή τη σφαίρα, και να αποδυνα-

ΩΡΑ, για ορισμένη ίσως με
ρίδα του λαού, αναστηλώθη
κε το «φιλολαϊκό κύρος» του Πρω
θυπουργού. Αν όμως αναλογιστεί
κανείς, τους γενικότερους κινδύ
νους για την Οικονομία, όπως με
σαφήνεια υπαινίχθηκε ο κ. Σημί
της, και στην επιστολή παραιτήσεώς του, την πτώση των τιμών στο
Χρηματιστήριο, τα ενδεχόμενα
προβλήματα στις επενδύσεις ή
στην προσέλκυση ξένων επενδυ
τών, κατανοεί πως τα προβλήματα
μπορεί να επανέλθουν οξύτερα,
οπότε και ο Πρωθυπουργός θα
είναι και προσωπικά περισσότερο
ευάλωτος.

Τ

Ολοι οι «προστάτες του Προέ
δρου» στέρησαν από τον Πρωθυ
πουργό τη διάσταση του μεγάλου
ηγέτη που αναλαμβάνει όχι μόνον
την ανακοίνωση των ευχάριστων
αλλά και την ευθύνη των ανα
γκαίων δυσάρεστων, εκτιμώντας
τον λαό όχι ως σύνολο υπευθύνων
πολιτών αλλ’ ως άθροισμα ιθαγε
νών που εντυπωσιάζονται από χά
ντρες και καθρεφτάκια.
Ισως πια το πιο αναγκαίο βήμα
είναι η αυτοπροστασία του Πρω
θυπουργού από τους προστάτες
του.

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ φέ
τος είναι «μισός - μισός».
Μισο-συνεχίζει την πολιτική λιτό
τητας και συγκράτησης της οικονο
μίας, αλλά είναι και μισο-ελαστικός στην αύξηση των δαπανών κα
τά 19% περίπου, ώστε να μπορέσει
να εξυπηρετήσει και την πιθανότη
τα εκλογών. Νομίζω ότι δεν χρειά
ζονται άλλα σχόλια.
Καλύτερα να συγκεντρωθούμε
στην ουσία. Πώς πάει η οικονομία;
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι στα
θεροποιήθηκε και ότι στο... κά
ποιο μέλλον διαγράφεται η ποθητή
ανάκαμψη. Ά λλοι λένε χαρακτη
ριστικά «στράφι πήγαν οι θυσίες».
Ποια είναι η αλήθεια;

Η κυβέρνηση επικαλείται τρία
κυρίως στοιχεία για να στηρίξει
τον ισχυρισμό της σταθεροποίη
σης: τη συγκράτηση του πληθωρι
σμού, τη μείωση του ελλείμματος
του ισοζυγίου και τη μείωση του
σχετικού μεγέθους των ελλειμμά
των του δημόσιου τομέα.
Η «σταθεροποίηση» στη δυναμι
κή της οικονομίας δεν υπάρχει. Οι
οικονομίες είτε αναπτύσσονται εί
τε συρρικνώνονται, πάγιες δεν μέ
νουν ποτέ.
ΥΟ ΗΤΑΝ τα μέτρα που
πήρε η κυβέρνηση τον
Οκτώβριο του 1985: το ένα ήταν η
υποτίμηση της δραχμής κατά
15,5% και το άλλο ήταν η εισοδη
ματική πολιτική που κουτσούρεψε
την ΑΤΑ στο μισό. Αν τα δύο αυτά
μέτρα είχαν αποτέλεσμα θα έπρεπε
να είχαν οδηγήσει σε αύξηση των
εξαγωγών και μείωση των εισαγω
γών, αφενός, και σε αποδυνάμωση
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Το κύριο αιτούμενο από μια
μελλοντική κυβέρνηση δεν είναι πια η
διαμόρφωση μιας σωστής πολιτικής στην
οικονομία. Αυτή έχει πια διαμορφωθεί, πάνω
στις^φαμμές που προανέφερα και έχει γίνει
λίγο - πολύ αποδεκτή. Ούτε το αιτούμενο είναι
να πείσει για τηνορθότητά της. Ηπλειοψηφία
του λαού έχει πεισθεί. Τό κύριο αιτούμενο
είναι να δείξει στην πράξη, ότι είναι
αποφασισμένη νά την εφαρμόσει. Είναι να
εμπεδώσει από την πρώτη εβδομάδα την
αξιοπιστία της στον τομέα αυτό. ^ ^

των πληθωριστικών πιέσεων αφε
τέρου. Τίποτε από τό δυο δεν συνέ

βη.
Και εάν όμως είχε επιτευχθεί η
λεγάμενη σταθεροποίηση της οικο
νομίας, ποιο το κατόρθωμα; Ό τι
σταθεροποιήσαμε την οικονομία
στα επίπεδα που ήταν πριν από
δέκα χρόνια και ότι η μεγάλη μας
ελπίδα, σύμφωνα με τα όσα μας
λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να
φθάσωμε σε δύο ακόμη χρόνια τα
επίπεδα του 1981; Ας μην ξεχνούμε
ότι και αυτό ακόμη είναι ένα άπια
στο όραμα, γιατί, σε δύο χρόνια οι
δαπάνες εξυπηρέτησης του τερά
στιου εξωτερικού και εσωτερικού
χρέους που σώρευε το ΠΑΣΟΚ τα
τελευταία χρόνια, θα αποτελούν
αυτόνομο παράγοντα αποσταθε
ροποίησης της οικονομίας.

ΛΑ αυτά μπορεί να είναι
σωστά. Αλλά το θέμα είναι
τι κάνομε; Από αναλύσεις στην
Ελλάδα είμαστε δυνατοί, λύσεις
δεν έχομε να προσφέρωμε. Φοβού
μαι ότι εδώ που φτάσαμε δεν υπάρ
χουν εύκολες λύσεις. Θα αναφέρω
μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία:

Ο

★ Οι δαπάνες του Γενικού Κρατι
κού Προϋπολογισμού και των ΔΕΚΟ καλύπτουν το 74% του Ακαθά
ριστου Εθνικού Προϊόντος το
1987. Το 1981 κάλυπταν 44%.
★ Από το σύνολο των καταθέ
σεων, ο δημόσιος τομέας απορρο
φά πάνω από 70% με τη μορφή
δανεισμού και εντόκων γραμμα
τίων.
★ Το εξωτερικό μας χρέος έχει
φθάσει το 40% του ΑΕΠ, ενώ το

