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Κατηγορώ Σημίτη
Αρνήθηκε άλλο υπουργείο £

^ · Η Β · · · Μ  2. Λ

του Ρουμελιώτη 
απ την «τρόικα»

ΠΡΙΝ ακόμα αναλάβει τα νέα του καθήκο
ντα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο 
νέος υπουργός κ. Π. Ρουμελιώτης κλήθηκε 
χθες το βράδυ σε πολύωρη σύσκεψη με τα 
μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου Κ. Λαλιώ- 
τη, Θ. Τσούρα και Στ. Τζουμάκα και τους 
υπουργούς Εργασίας κ. Γ. Γεννηματά και 
Οικονομικών κ. Δ. Τσοβόλα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε η εισοδηματι

κή και οικονομική πολιτική και κυρίως ο 
τρόπος με τον οποίο θα συνδεθούν οι πολι
τικοί στόχοι του Κινήματος με αυτήν.

Τα στελέχη του Εκτελεστικού Γραφείου, 
που είναι προφανές ότι έχουν πλέον απο
φασιστικό λόγο στη διαμόρφωση της κυ
βερνητικής πολιτικής, στάθηκαν ιδιαίτερα 
στις πολιτικές προτεραιότητες που υπάρ
χουν σήμερα και ουσιαστικά «ανέκριναν»

τον κ. Ρουμελιώτη για τον τρόπο με τον 
οποίο σκέφτεται να εφαρμόσει την εισοδη
ματική και οικονομική πολιτική.

Οι κατευθύνσεις αυτής της πολιτικής 
αναπτύσσονται σήμερα το απόγευμα σε ευ- 
ρεία σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών, 
με στόχο, όπως τονιζόταν χαρακτηριστικά, 
την ενότητα πολιτικής,κυβέρνησης και Κι
νήματος. Ρεπορτάζ στις σελίδες 2-3



Ερωτήματα
ΠΡΩΤΑ απ' όλα, δύο πολύ απλές διαπιστώσεις:

1. ΚΑΜ ΙΑ κυβέρνηση σε δημοκρατική χώρα δεν 
μπορούσε να αντέξει τη γενικευμένη κατα
κραυγή, με την οποία έγιναν δεκτές το βράδυ 
της Τρίτης οι εξαγγελίες του κ. Σημίτη. Και στο 
πολιτικό πρόβλημα που δημιουργούσε η κατα
κραυγή εκείνη, προστίθετο ένα πρόβλημα 
αξιοπιστίας: η εισοδηματική πολιτική που είχε 
ανακοινωθεί, αποτελούσε την έμπρακτη διά
ψευση όσων, πριν τρεις μόλις μήνες, είχε υπο- 
σχεθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

2. ΚΑΝΕΙΣ σοβαρός άνθρωπος δεν μπορούσε να 
παραμείνει στη θέση του μετά τη μείωση που 
τόσο θεαματικά είχε υποστεί ο υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας. Για τον κ. Σημίτη και, ιδίως, για 
την πολιτική την οποία πρέσβευε, ο καθένας 
μπορεί να έχει τη γνώμη του. Κανείς όμως δεν 
μπορεί να του αρνηθεί τη σοβαρότητα, όπως 
και την εμμονή στις ιδέες του. Και με την ίδια 
αυτή σοβαρότητα άντλησε, προχθές βράδυ, το 
συμπέρασμα πως δεν είχε πλέον τη δυνατότη
τα να επιτελεί τα καθήκοντα της θέσης του. 
Αυτό πρέπει να του αναγνωριστεί.

ΑΝ οι διαπιστώσεις αυτές είναι απλές, υπάρχει 
ένα άλλο, πολύ σοβαρότερο πρόβλημα το 
οποίο ήδη από την Τετάρτη είχαν θέσει, από 
τούτη εδώ τη στήλη, τα «ΝΕΑ»:

ΠΩΣ λαμβάνονται κάποιες -  καίριες μάλιστα -  
αποφάσεις, πώς λειτουργούν κάποιοι -  ιδιαίτε
ρα ευαίσθητοι -  τομείς της κυβερνητικής δρα
στηριότητας, πόση συλλογικότητα υπάρχει 
στη χάραξη πολιτικής;

ΤΑ ερωτήματα αυτά είναι φυσικό να ανακύπτουν 
ύστερα απ' όσα συνέβησαν το τελευταίο τριή
μερο:

★  ΓΙΑΤΙ είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς πως ένας 
άνθρωπος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, 
έκανε μόνος την εισήγηση, έλαβε ο ίδιος την 
απόφαση και εξήγγειλε με αποκλειστική του 
ευθύνη την εισοδηματική πολιτική ολόκληρης 
της κυβέρνησης...

★  ΓΙΑΤΙ είναι, ακόμα, δύσκολο να μην επισημάνει 
κανείς την ασάφεια των πληροφοριών που εί
χαν δοθεί για τη συνεδρίαση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που 
προηγήθηκε της εξαγγελίας της εισοδηματι
κής πολιτικής από τον κ. Σημίτη. Καλά - καλά, 
ούτε ποιοι έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση αυτή 
δεν έγινε γνωστό...

★  ΓΙΑΤΙ είναι, τέλος, δύσκολο να μην αναρωτηθεί 
κανείς, τι ρόλο παίζει στη σημερινή κυβέρνηση 
το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε συνε
δριάζει, πόσο συχνά συνεδριάζει και, όταν συ
νεδριάζει, με τι θέματα ασχολείται;

ΕΙΝΑΙ, για παράδειγμα, δυνατόν να αποφασίζεται 
η εισοδηματική πολιτική (που αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της κυβερνητικής πολιτικής 
στον εσωτερικό τομέα) χωρίς ούτε μια φορά το 
θέμα να έχει συζητηθεί από το Υπουργικό Συμ
βούλιο; Κι αν είχε συζητηθεί εκεί, δεν θα είχαν 
-  ελπίζουμε -  ακουστεί εκείνες ακριβώς οι 
αντιδράσεις που υποχρέωσαν τον Πρωθυ
πουργό, το βράδυ της Τετάρτης, να ανατρέψει 
τις αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας;

ΕΙΝΑΙ ανησυχητικό -  και πρέπει ασφαλώς να προ
βληματίσει την κυβέρνηση -  το γεγονός πως, 
ύστερα από έξι χρόνια άσκησης της εξουσίας, 
αυτά τα στοιχειώδη ερωτήματα περιμένουν 
ακόμα απάντηση.

Ο νέοςυπουργός 
με την «τρόικα» 
για την ενότητα 

πολιτικής
Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ και οικονο
μική πολιτική της κυβέρνησης έτσι 
όπως διαμορφώθηκε από τις ανα
κοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. 
Α. Παπανδρέου, στη Βουλή, εξε
τάστηκε χθες το βράδυ σε πολύωρη 
σύσκεψη των στελεχών του Εκτε
λεστικού Γραφείου κ. Κώστα Λα- 
λιώτη, Θανάση Τσούρα και Στέ
φανου Τζουμάκα με τον νέο 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. 
Παναγιώτη Ρουμελιώτη και τους 
υπουργούς Εργασίας κ. Γ. Γεννη- 
ματά και Οικονομικών κ. Δ. Τσο- 
βόλα.

Εφαρμογή
Στόχος της σύσκεψης, η οποία 

άρχισε στις 7 μ.μ. και ολοκληρώθη
κε στις9.15 μ.μ., ήταν, όπως δήλω
σε στα «ΝΕΑ» μέλος του Εκτελε
στικού Γραφείου, η εξασφάλιση 
της ενότητας πολιτικής κυβέρνη
σης και Κινήματος.

Ακριβώς για το πέρασμα αυτής 
της πολιτικής- δεδομένης πια μετά 
την παρέμβαση του Πρωθυπουρ
γού κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο 
οποίος μίλησε για εφαρμογή της 
«χωρίς παρεκκλίσεις» -  καθώς και 
την εξειδίκευσή της κατά χώρο, 
πραγματοποιείται σήμερα το από
γευμα στην Αθήνα ευρεία σύσκεψη 
συνδικαλιστικών στελεχών του Κι
νήματος.

Στη σύσκεψη αυτή, που θα μιλή
σει μέλος του Εκτελεστικού Γρα
φείου, συμμετέχουν οι τριμελείς 
γραμματείες όλων των τομεακών 
οργανώσεων και τα μέλη του ΠΑ- 
ΣΟΚ που έχουν εκλεγεί σε δευτε
ροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργα
νώσεις (ομοσπονδίες κ.λπ.).

Η πραγματοποίηση της σύσκε
ψης των υπουργών Εθνικής Οικο-

Ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης συζητεί με τον υπουργό Εργασίας κ. Γ. 
Γεννηματά μπροστά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, αμέσως μετά την πολύωρη σύσκεψη με το Ε.Γ.

Ρεπορτάζ: Π. ΚΑΨΗΣ - Λ. ΔΗΜΑΚΑΣ
νομίας, Εργασίας και Οικονομι
κών με μέλη της γραμματείας του 
Εκτελεστικού και του υπεύθυνου 
για το συνδικαλισμό των εργατοϋ
παλλήλων, την ημέρα που θεωρη
τικά ξεκινά η εφαρμογή της νέας 
εισοδηματικής πολιτικής, κρίθηκε 
αναγκαία, έλεγαν κύκλοι του ΠΑ
ΣΟΚ, για να συνδεθεί τόσο με όσα 
προηγήθηκαν και προσμετρήθη- 
καν της χάραξής της όσο και με 
τους ευρύτερους πολιτικούς στό
χους του Κινήματος στο μαζικό 
χώρο.

Στόχοι
Στόχους, που άπτονται φυσικά 

της οικονομίας και της ανάπτυξης 
γενικότερα και οι οποίοι δεν μπο

ρεί να είναι ξεκομμένοι από την 
εισοδηματική πολιτική, όπως τονί
στηκε χαρακτηριστικά.

Η χρονική επίσης «σύμπτωση» 
της συνεδρίασης αυτής -  που όμως 
το ΠΑΣΟΚ τη χαρακτήρισε προ
καθορισμένη και «τυπικά» ενημε
ρωτική -  προσδιορίζει και τον αυ
ξημένο λόγο που έχει πλέον το ΠΑ
ΣΟΚ και το Εκτελεστικό Γραφείο 
ειδικότερα στη διαμόρφωση της 
κυβερνητικής πολιτικής και στην 
εξειδίκευσή της, έτσι ώστε να επι
τυγχάνεται η ενότητα των πολιτι
κών στόχων του Κινήματος με 
αυτήν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
στελέχη του Εκτελεστικού Γραφεί
ου στάθηκαν ιδιαίτερα στις σημε
ρινές πολιτικές προτεραιότητες 
του υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας σε συνδυασμό με αυτές των 
υπουργείων Οικονομικών καί Ερ
γασίας και συζήτησαν τους τρό
πους με τους οποίους θα εφαρμο
στούν αυτές στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης.
•  Χθες εξάλλου, το Εκτελεστικό 
Γραφείο είχε συνάντηση με τη 
Γ ραμματεία του Γ ραφείου Κινητο
ποιήσεων και του Τομέα Αυτοδιοί
κησης και Θεσμών.

*

Ορκίζονται σήμερα Ρουμελιώτης ■ Ακριτίδης πριν
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Συνέπεια
Κύριε Διευθυντά,

Δ ε ν  θα έπρεπε να ανα
γνωρίσετε στον κ. Κοσκω- 
τά τουλάχιστον συνέπεια  
στις ιδέες;

Οταν αγόραζε τον «θρύ
λο», εσείς είχατε βρει κά
πως υπερβολική τη δήλωσή 
του, ότι «ο Ολυμπ ιακός εί
ναι θρησκεία». Τώρα που 
αγόρασε την Ιερά Σύνοδο, 
τι έχετε να πείτε;

Μ ε  τιμή  
Ν εόκοπος

Ο Ρ Κ ΙΖ Ο Ν Τ Α Ι σήμερα το πρωί 
στις 10.30 οι κ.κ. Ρουμελιώ της ως 
υπουργός Εθνικής Ο ικονομίας  
και Ακριτίδης ως υπουργός  
Εμπορίου, όπως ανακοίνωσε 
χθες ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος.

Παράλληλα ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος έπλεξε το εγκώμιο 
του κ. Σημίτη, λέγοντας ότι ήταν 
σημαντικό στέλεχος της  κυβέρ
νησης, είναι σημαίνον στέλεχος 
του ΠΑΣΟ Κ, οι φ ιλικές σχέσεις 
του  Πρωθυπουργού μαζί του 
ήταν και είναι άριστες και ότι εί
ναι και παλιοί φίλοι. Αργότερα, 
και μετά  τη σύναντηση του κ. 
Σημίτη  με τον Πρωθυπουργό ο κ. 
Ρουμπάτης δήλωσε ότι ο τέως 
υπουργός «προσφέρθηκε, οπο
τεδήποτε χρειάζεται να συμμε
τέχει σε συζητήσεις ή σε ο,τιδή-

ποτε άλλο που θα βοηθούσε το 
έργο της κυβέρνησης».

Συγχρόνως δόθηκαν στη δη
μοσιότητα οι επ ιστολές παραίτη
σης του κ. Σημίτη και της απά
ντησης που του έστειλε ο Πρω
θυπουργός.

Ο  κ. Σημίτης συναντήθηκε  
χθες το βράδυ με τον κ. Παπαν
δρέου.

Ο  κυβερνητικός εκπρόσωπος 
απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε 
ότι δεν πρόκειται να γίνει ευρύ
τερ ος ανασχηματισμός της κυ
βέρνησης και απέκλεισε την πι
θανότητα να παραιτηθούν και ο 
υφυπουργός Εθνικής Ο ικονο
μίας κ. Καρατζός και ο διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Χα- 
λικιάς. Αλλά δεν γνώριζε εάν θα 
παραιτηθούν συνεργάτες του κ. 
Σημίτη που υπηρετούν ως υφυ

πουργοί, γενικοί γραμματείς ή 
ειδικοί σύμβουλοι.

Εξάλλου σε ερωτήσεις για τη 
συμφωνία του κ. Παπανδρέου  
στην εισοδηματική πολιτική και 
τους λόγους που προκάλεσαν τη 
μεταβολή της στάσης του, ο εκ
πρόσω πος στερεότυπα παρέπε- 
μπε στα όσα είπε σχετικώς ο 
Πρω θυπουργός προχθές το βρά
δυ στη Βουλή.

Στις 11 το πρωί σήμερα είχε 
προγραμματισθεί να συνεδριά
σει το υπουργικό συμβούλιο στη 
διάρκεια της οποίας ο κ. Παπαν
δρέου έκανε ανακοινώσεις.

Ο  τέως υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας κ. Κ. Σημίτης αρνήθηκε 
χθες κατηγορηματικά, μετά τη 
συνάντηση που είχε το βράδυ με  
τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο  
Μαξίμου, ότι πρόκειται να πάρει
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'Αμστερνταμ
Βρυξέλλες
Λευκωσία
Λονδίνο
Μαδρίτη

4
I

24
7
1

Μόσχα 
Ν. Υόρκη 
Παρίσι 
Ρώμη
Φραγκφούρτη

2
12
7

16
4

ΑΤΤΙΚΗ: Νεφώσεις με βροχή. Άνε
μοι νότιοι μέτριοι, θάλασσα στο Σαρω- 
νικό και Ν. Ευβοϊκό ταραγμένη, θερ
μοκρασία: 13-17 6.

Β. ΕΛΛΑΔΑ: Νεφώσεις με βροχή 
και πιθανώς καταιγίδα. Άνεμοι νότιοι 
μέτριοι, θάλαοαα στο Θερμαϊκό τα
ραγμένη. θερμοκρασία 10-15 β.

Κ. και Δ. ΕΛΛΑΔΑ: Νεφώσεις με 
βροχή. Άνεμοι νότιοι μέχρι ισχυροί, 
θάλασσα στο Ιόνιο κυματώδης, θερ
μοκρασία 12-16 β.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Νε
φώσεις με βροχή και πιθανώς καταιγί
δα. Ανεμοι νότιοι μέτριοι, θερμοκρα
σία 12-19 β.



Η Παραίτηση Σημίτη

ιον του Εκτελεστικού
ΕΥΘ ΕΙΕΣ κατηγορίες κατά του κ. Παπον- 
δρέου και της κυβέρνησης γενικότερο διατυ
πώνει ο κ. Σημίτης στην επιστολή της παραί
τησής του.

Συγκεκριμένα κατηγορεί τον Πρωβυπουρ- 
γά ότι προσδιόρισε νέα εισοδηματική πολιτι
κή ενώ προηγουμένως είχε συμφωνήσει σε 
άλλη, προσθέτοντας ότι η ανατροπή της δεν 
τον βρίσκει σύμφωνο.

Κατηγορεί την κυβέρνηση γενικότερα γιατί 
παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις του 
δεν θέληοε να περιορίσει κατά πολύ μεγαλύ
τερο ποσοστό το ύψος του ελλείμματος του 
δημόσιου τομέα.

«Δυσάρεστη»
Ακόμη αναφέρει ότι η εισοδηματική πολιτι

κή ήταν δυσάρεστη για τους εργαζόμενους 
αλλά μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα δε 
συμβιβάζονται με ελαστική εισοδηματική πο
λιτική αφού στόχος ήταν ο έλεγχος του πλη
θωρισμού.

Στην απάντησή του ο κ. Παπανδρέου ανα
φέρει ότι κατανοεί τους λόγους της παραίτη
σης του κ. Σημίτη. Και παράλληλα επισημαίνει 
ότι ο απελθών υπουργός ήταν ένας από τους 
πιο διακεκριμένους και ικανούς συνεργάτες 
του και ότι στις άοκνες προσπάβειές του για 
τη συγκρότηση του πληθωρισμού και των ελ
λειμμάτων του δημόσιου τομέα οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό η επιτυχία της σταθεροποιητι
κής οικονομικής πολιτικής.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής παραίτη-

σης του κ. 
φορική

που ακολούθησε την προ
τού έχει ως εξής:

Η επιστολή
«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας επιβεβαιώνω και γραπτό τηνπαραίτηση 
που σας υπέβαλα χτες μετά τη δήλωσή σας, 
με την οποία προσδιορίσατε εκ νέου την εισο
δηματική πολιτική του 1988.

Η εισοδηματική πολιτική αποφασίστηκε με
τά από συνεχείς συνεδριάσεις και σε απόλυτη 
συμφωνία μαζί σας. Η ανατροπή της δεν με 
βρίσκει σύμφωνο. Ανέλαβα το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας για να επαναφέρω στην 
ελληνική οικονομία σταθερότητα και να θέσω 
τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Η πολιτική 
των δύο τελευταίων ετών συνέβαλε ουσιαστι
κό προς αυτά το στόχο. Η χτεσινή εξέλιξη 
διακυβεύει τις προσπάθειες δύο ετών.

Η εισοδηματική πολιτική ήταν πράγματι δυ
σάρεστη για τους εργαζόμενους. Προέκυψε 
όμως γιατί παρά τις επανειλημμένες παρο
τρύνσεις μου η κυβέρνηση δεν θέλησε να 
περιορίσει κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
το ύφος του καθαρού ελλείμματος του δημό
σιου τομέα. Μεγάλα δημοσιονομικό ελλείμ
ματα δε συμβιβάζονται με ελαστική εισοδη
ματική πολιτική όταν στόχος παραμένει ο πε
ριορισμός του πληθωρισμού. Η εφαρμογή 
μιας πολιτικής που θα οδηγήσει με βεβαιότη
τα σε αντίθετο αποτέλεσμα εκείνου που θα 
ισχυρίζομαι δημόσια, δεν είναι σύμφωνη με 
τις πεποιθήσεις μου.

Θέλω να παραμείνω ειλικρινής απέναντι σε

σας και στον ελληνικό λαό. Ελπίζω οι φόβοι 
μου να απσδειχθούν αβόσιμοι και ο νέος 
υπουργός να επιτύχει εκείνο το οποίο οι αριθ
μητικοί υπολογισμοί, οι συσκέψεις και οι γνώ
μες όλων των ειδικών απέδειξαν ανέφικτο.

θέλω  τέλος να σας ευχαριστήσω για την 
εμπιστοσύνη και τη συμπαράσταση που μου 
δείξατε. Χωρίς εσάς δεν θα ήταν δυνατή η 
εφαρμογή μιας πολιτικής τόσο αντίθετης με 
τις πρακτικές πολλών ετών. Η συνεργασία 
σας υπήρξε πάντα πολύτιμη για μένα.

Μ ε φιλία και εκτίμηση 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ»

Ο κ. Π απανδρέου
Στην απάντησή ταυ ο κ. Παπανδρέου ανα

φέρει τα εξής:
«Αγαπητέ μου Κώστα,

Καταλαβαίνω τους λόγους που σε οδήγη
σαν στην υποβολή της παραίτησής σου.

Θα ήθελα βέβαια να την ανακαλούσες, γιατί 
έτσι στερείται η κυβέρνηση ένα ν απ' τους mo 
διακεκριμένους και ικανούς συνεργάτες μου. 
Δυστυχώς, μου κατέστησες σαφές ότι δεν 
έχεις την πρόθεση να συνεχίσεις ως 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

θέλω να τονίσω, μ' αυτή την ευκαιρία, ότι η 
πετυχημένη πολιτική σταθεροποίησης της οι
κονομίας μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στις άοκνες προσπάβειές σου να συγκρατή
σεις τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα του 
δημόσιου τομέα  
Μ ε συντροφικούς χαιρετισμούς,

Α Ν ΔΡΕΑ Σ  Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

% L------ .
Α ν δ ρ έ α ς  Γ .  Π α π α ν δ ρ έ ο υ

Υφυπουργός ο κ. Σολομός
Υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας Κατά πληροφορίες η θέση που

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορ
κίζεται σήμερα το πρωί επίσης ο 
κ. Γρηγόρης Σολομός, που μέχρι 
τώρα ήταν υφυπουργός Παι
δείας.

Ο κ. Σολομός θα είναι ο τρίτος 
υφυπουργός στο ίδιο 
υπουργείο, όπου υπάρχουν και η 
κ. Σ. Ακρίτα καθώς και ο κ. Ν. 
Ριζογιάννης.

εκκενώνεται στο υφυπουργείο  
Παιδείας με τη μετακίνηση του κ. 
Σολομού δεν προβλέπεται να 
συμπληρωθεί.
□  Ο  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ ΙΚ Ο Σ  εκπρόσω
πος σε ερώτηση πολιτικού συν
τάκτη: «Αν επιβεβαιώνεται η 
πληροφορία οτι παραιτήθηκε ο 
υφυπουργός Υγείας κ. Ριζογιάν- 
νης», απήντησε: «Όχι».

το Υπουργικό Συμβούλιο
άλλη θέση στην κυβέρνηση.

Παράλληλα σε δηλώσεις του  
προς τους δημοσιογράφους, 
αμέσως μετά τη συνάντηση, είπε 
ότι συζήτησε με τον Πρωθυ
πουργό ορισμένα γενικότερα  
θέματα «ορθών διαδικασιών» και 
συνέπειας στους στόχους υπο
νοώντας προφανώς τον τρόπο  
με τον οποίο ανατράπηκε η εισο
δηματική πολιτική προχθές στη 
Βουλή.

Η δήλωση του κ. Σημίτη στους 
δημοσιογράφους κατά την έξο
δό του από τη συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό είχε ως εξής: 

«Τους λόγους της παραίτησής 
μου τους είχα ήδη εξηγήσει χθες 
το βράδυ στον Πρωθυπουργό 
αμέσως μετά τη δήλωση 

Σήμερα σκοπός ήταν να τον 
κατατοπίσω στα προβλήματα τα 
οποία υπάρχουν και τ ις σκέψεις 
μου για την αντιμετώπισή τους.

Συζητήσαμε και μερικά γενικά 
θέματα όπως πρέπει δηλαδή για

ορθές διαδικασίες, συνέπεια  
στους στόχους και αποτελεσμα- 
τικότητα στη γραμμή. Χρειάζο
νται και τέτοιες συζητήσεις.

Απαντώ ντας εξάλλου σε ερώ
τηση για το αν θα δεχθεί άλλο 
υπουργείο είπε: «Όχι, όχι βέ
βαια», ενώ αρνήθηκε να διευκρι
νίσει τι εννοεί με το ορθές διαδι
κασίες.

Ο  κ. Σημ ίτης χαμογελαστός 
και με το υπηρεσιακό του αυτο
κίνητο έφτασε στο Μέγαρο Μα- 
ξίμου στις 8.45 και έγινε δεκτός 
από τον Πρωθυπουργό λίγα λε
πτά αργότερα -  γιατί εκείνη τη 
στιγμή συνέχιζε ακόμα τις συνο
μιλίες που είχε με τον Ούγγρο  
πρωθυπουργό. Η συνάντηση  
κράτησε μισή περίπου ώρα.

Το τελευταίο 24ωρο ενός «τέως»
ΠΟΤΕ οι διάδρομοι στον έκτο όροφο 
τον υπουργείου Εθνικής Οικονομία; 
δεν γνώρισαν τέτοια αναστάτωση 
όσο προχτές το βράδυ και χτες μέχρι 
αργά το μεσημέρι.

Αμέσως μόλις έφτασε στις εφημερί
δες η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός 
μιλώντας στη Βουλή, τροποποίησε με 
ανακοίνωσή του την εισοδηματική 
πολιτική για το 1988, που πριν 24 
ώρες είχε αποφασίσει το Ανώτατο 
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, 
χτύπησε συναγερμός.

Περισσότερο απ' όλους αιφνιδιά- 
στηκε ο παραιτηθείς υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτης, ο 
οποίος είχε κάνει την προηγουμένη 
τις ανακοινώσεις εξουσιοδοτημένος 
από το ΑΣΟΠ.

Από τη στιγμή εκείνη άρχιζε η 
αντίστροφη μέτρηση για τον Σημίτη, 
που αισθάνθηκε σαν να του τραβούσε 
κάποιος ξαφνικά το χαλί κάτω από 
τα πόδια.

Ρεπορτάζ: ΣΤΑΘΗ ΒΛΑΧΟΥ

Α ναμονή
«Θα παραιτηθεί», «θα έρθει στο 

υπουργείο», «πού είναι τώρα», «θα 
κάνει κάποια δήλωση», «πού μπο
ρούμε να τον βρούμε», ήταν τα αγω
νιώδη ερωτήματα, που γεννούσε 
στους εκπροσώπους του Τύπου η κα
τάσταση στην οποία είχε από τη μία 
στιγμή στην άλλη περιέλθει ο μέχρι 
πριν λίγη ώρα υπεύθυνος υπουργός 
για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας.

Μιας οικονομίας με αδυναμίες και

ατέλειες, στάσιμης, με έντονο και επί
μονο πληθωρισμό, με χρόνια ελλείμ
ματα, με αναχρονιστική διάρθρωση, 
χαμηλή παραγωγικότητα και περιο
ρισμένη ανταγωνιστικότητα.

Κάποιες βελτιώσεις είχαν από το 
1985 αρχίσει να παρουσιάζονται, 
ιδίως στο ισοζύγιο πληρωμών και 
ίσως λιγότερο εμφανείς σε άλλα κρί
σιμα μεγέθη. Και όλα αυτά βέβαια 
χάρη στις θυσίες στις οποίες υποβλή
θηκαν δύο χρόνια οι εργαζόμενοι που 
είδαν να συρρικνώνεται όσο ποτέ άλ
λοτε το εισόδημά τους, και να ανα- 
τρέπονται επικίνδυνα οι οικογενεια
κοί τους προϋπολογισμοί.

Η λιτότητα
Όλα τα θετικά ήταν ασφαλώς οι 

καρποί των σταθεροποιητικών μέ
τρων του Σημίτη, αλλά και όλα τα 
δεινά οφείλονταν επίσης στη λιτότη
τα που έπρεπε να επιβάλλει ο Σημίτης 
για να αποκατασταθεί η επιθυμητή 
ισορροπία στην οικονομία και να 
ανοίξει ο δρόμος για τη ζητούμενη 
ανάπτυξη που θα άνοιγε πάλι τις 
δουλειές για όλους, που θα απορρο
φούσε την ανεργία, θα μεγάλωνε την 
«πίτα», κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.

Ο πληθωρισμός όμως, δεν εννοού
σε να υποχωρήσει και ο τεράστιος 
δημόσιος τομέας δεν ήθελε να περιο
ρίσει τα ελλείμματάτου. Χρειαζόταν

κι άλλο σφί ξιμο κι άλλη λιτότητα που 
κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να 
ανεχθεί για άλλο ένα χρόνο.

Το πράγμα όμως, δεν πήγαινε άλ
λο, καθώς η λαϊκή αγανάκτηση εντό- 
θηκε και η δυσφορία των εργαζομέ
νων διογκώθηκε στο έπακρο.

Όλη τη νύχτα, ο Σημίτης δεν βρι
σκόταν πουθενά, αλλά μέσα από το 
στενό του περιβάλλον γίνονταν γνω
στές οι προσπάθειες που καταβάλλο
νταν να αλλάξει γνώμη.

Ο Σημίτης όμως ήταν ανένδοτος 
και έμεινε στην απόφασή του.

Χαμογελαστός έκανε την εμφάνισή 
του την άλλη μέρα (χτες) το πρωί στο 
γραφείο του, όπου έφτασε στις 10 το 
πρωί. Κλείστηκε όμως μέσα και αρ
νήθηκε να δει τους δημοσιογράφους.

Και να, που ακόμα και αυτές τις 
ώρες, ο Σημίτης καταλαβαίνει ότι 
έχει στα χέρια του την είδηση που 
περιμένουν απέξω οι συντάκτες.

Στέλνει εκπρόσωπό του να προλά
βει πρώτος στο ρεπορτάζ του 
υπουργείου την πληροφορία ότι στη 
θέση του διορίζεται ο υπουργός 
Εμπορίου κ. Π. Ρουμελιώτης και ότι 
στη θέση του Ρουμελιώτη μπαίνει ο κ. 
Ακριτίδης.

Οι ανακοινώσεις 
των κομμάτων για 
την παραίτηση Ση
μίτη στη σελίδα 22.
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ΤΟ μ ή ν υ μ α  * « ζ ·

JE K T  LITE Μ IT-5 Ο Ο,

τεχηιτε
Δ Ε ΙΤ Ε  Μ Α Σ  στο περ ίπ τερ ο  2 8 Α  της

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΟΛΥ ΦΙΛΙΚΗ' 
ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ·  ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
C O M B IV IS IO N  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΕΙΜ ΕΝ ΟΥ - S L ID E S  
3/ΧΡΩΜΟ Μ Ε  ΑΣΥΡΜ ΑΤΟ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  
ΚΑΙ Μ ΝΗ Μ Η  8 000 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

^Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι 
& Εισαγωγείς:
Σ. ΜΟΡΔΟΧΑΪ Α ΥΙΟΙ ΕΠΕ
Εκθεση. Κεντρική Διάθεση: 
Βσσ Γεωργίου & Αθηνών 4 

ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ 8943388 TELEX 210744 N IKE GR

M U L T I - IN D E X  87  Ε κ θ εσ .κ έντρ ο  Ο Α Π  25-30/11

ΡΟΧΑΛΙΖΕΤΕ;
Εάν ΝΑΙ, πρέπει να ξέρετε ότι το ροχαλητό δεν είναι μόνο 
βασανιστικό για τους οικείους σας, αλλά, σύμφωνα με τις 
επιστημονικές έρευνες, είναι φαινόμενο πολύ ανησυχητικό, 
μια και οι θάνατοι κατά τη διάρκεια του ύπνου, λόγω έλλειψης 
οξυγόνου, είναι πολύ συχνοί (Herald International Tribune 28-5- 
87).
Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε ΑΜΕΡΙΚΗ - ΕΥΡΩΠΗ - 
ΚΑΝΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ κ.α. χρησιμοποιούν το θαύ
μα της μικροηλεκτρονικής.

SNORE STOP
που εξασφαλίζει 6αθύ υγιεινό ύπνο σε σας και ήρεμη νύχτα 
στους οικείους σας.
SNORE STOP - ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟ ΡΟΧΑΛΗΤΟ χαρακτηρίστηκε ως 
το No 1 προϊόν στη Διεθνή έκθεση της Κολωνίας «DOMOTEC- 
HNICA q87». Ρεκόρ πωλήσεων σε όλο τον προηγμένο κόσμο. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ «Β. ΠΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΔΙΑΘΕΣΗ: ΛΙΑΝΙΚΗ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ
Λ. Συγγρού 161 Ν. Σμύρνη Τ.Τ. 171 21
ΤΗΛΕΦ.: 9339.122-9322.041-9346.176-7220.269
TELEX: 226433 BR. PR. GR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠ/ΠΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ TAX/ΚΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (7.750 δρχ.) ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ή ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ.
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του Λεύτερη 
Παποδόπουλου

Τα τεμάχια

Ο
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, άνερ
γος, μπατίρης και 
«Παναθηναΐκάρα 
μέχρι τα βάρδουλα», Τε

τάρτη βράδυ, λίγο μετά το 
5-2 της Βουδαπέστης, μου 
άρχισε τους λογαρια
σμούς: «το πέναλτι των 
Ούγγρων ήταν “παραμύθι” 
-  το κάνε δώρο ο διαιτη
τής, στη Χόνβεντ. Ύστερα, 
ο Δανός, δεν έδωσε σε μας 
ένα καθαρά πέναλτι. Αν εί
χε μπει και το γκολ του Δη- 
μόπουλου -  η μπάλα πέρα
σε ξυστά απ' το δοκάρι -  το 
σκορ θα ήταν 4-4...».

Με είδε να τον κοιτάζω 
συλλογισμένος και συνέχι
σε: «Το πρώτο γκολ που 
φάγαμε, ήταν “μάπα” 
έφταιγε ο τερματοφύλα
κας. Αλλά και τ' άλλα, δεν 
ήταν καλύτερα... Ο Κό- 
βατς, “τακουνάκι” έκανε, 
“στριφτό” έπιανε, με τη., 
φανέλα εσούταρε, έβαζε 
γκολ! Τέτοια “ρέντα, δεν 
έχω συναντήσει ποτέ μου - 
και παρακολουθώ ποδό
σφαιρο σαράντα χρόνια...».

Πήρε μια ανάσα, άναψε 
ένα «μισαδάκι» και ξανάπε- 
σε στο μονόλογό του: «Ο 
Σαραβάκος, -  τι παιχτάρα! 
-  τους την έκανε πάλι τη 
ζημιά... Δύο γκολάρες! 
Έφερε το ματς, στα μέτρα 
μας. Ένα 3-0 στην Αθήνα, 
με 80.000 κόσμο στις εξέ
δρες, δεν είναι ακατόρθω
το... Άλλωστε και τότε με 
το Γουέμπλεϋ, τρία «τεμά
χια» ξεγυρισμένα -  ή τέσ
σερα; -  δεν ρίξαμε στους 
Γιουγκοσλάβους; Γιατί να 
μη γίνει το ίδιο και με τη 
Χόνβεντ;».

Πήγα να του πω, άτι η 
Χόνβεντ, χωρίς να 'ναι «με
γάλη ομάδα», παίζει δυνα
τά, γρήγορα και σοβαρά, 
αλλά ο Γιακουμής δε μ' 
άφησε. Κουνώντας το δά
χτυλό του μπρος στη μύτη 
μου, σαν να με μάλωνε ή να 
με απειλούσε, είπε, βαριά 
και επίσημα: «Αν παίζαμε 
από την αρχή, όπως παίξα- 
ιε στο β' ημίχρονο, θα το 
χαμέ κερδίσει το παιχνίδι! 

Αλλά, βλέπεις, οι δικοί μας, 
το πήραν αψήφιστα... Σου 
λέει, εμείς νικήσαμε τη 
“Γιούβε”, τη Χόνβεντ, το 
«χώμα» θα φοβηθούμε; 
Να, όμως, που ήρθαν έτσι 
τα πράγματα, με το βαρύ 
γήπεδο, τη διαιτησία και τη 
“ρέντα” του Κάβατς και 
την πατήσαμε...».

ΚΟΙΤΑΞΕ το ρολόι 
του. «Ώρα να του 
δίνω...» μουρμούρι
σε. Φόρεσε το καπέλο του, 

πέταξε το υπογόπιο του 
τσιγάρου στο πάτωμα του 
καφενείου, το έσβησε με 
το πόδι και κινήθηκε προς 
την έξοδο. Στην πόρτα, γύ
ρισε και κούνησε το χέρι, 
για αποχαιρετισμό. «Μεγά
λη παιχτάρα ο Σαραβά
κος!» μου φώναξε. «Στη ρε
βάνς, να μου το θυμηθείς, 
θα “καθαρίσει” και πάλι. 
Όχι 410 εκατομμύρια... Κι 
ένα δισεκατομμύριο να πά
ρει, από τους Ιταλούς, που 
τον κυνηγάνε, λίγα θα 
'ναι...».

am ο
«Καθάρισε» 
η Βίργκω 
και... 
ησύχασα

■ ΟΥΦ... ησύχασα! Η ηρωική Βίργκω Τσουδερού «καθάρισε» τις 
αντιπάλους της, στη χτεσινή τελευταία, ημέρα των «καλλιστείων» για 
την Ελληνίδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο της «Γυναίκας της Ευρώπης», 

κι αναχωρεί οσονούπω για την Κοπεγχάγη, όπου θα διαγωνιστεί με τις 11 
εκπροσώπους των υπόλοιπων χώρων της ΕΟΚ.

Σήμερα, εν επισήμω τελετή, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθη
ναίων, θα της απονεμηθεί και ο τίτλος. Για... διαδήματα, κορδέλες, 
μπέρτες και ανθοδέσμες, δεν άκουσα τίποτε! Αλλά τίποτε δεν είναι 
απίθανο. Εδώ εκλέχθηκε η Βιργινία...

Τ ο υ  Δ.  Χ Α Ν Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

χΌΟΟΟΛ

ΣΤΑΜΑΤΑ. ΕΠΙΤΕΛΟΎΣ 
Ν’ AtOUXOUME ΕΙΔΚΣΏ1

EASL.-SAHAMETIOUME t  BHANAAW?A\
THH ΑΝΑΤΡΟΠΉ. TOO ΧΒΜ1ΤΉ

To τρένο του Ανδρέα
TO απόσπασμα που ακολουθεί είναι από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέ
ντευξη του Πρωθυπουργού, στον διευθυντή του «Οικονομικού Ταχυδρό
μου» κ. Γιάννη Μαρίνο, για την προσωπική... επαφή του Ανδρέα με το... 
τρένο της τεχνολογίας:

«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ακριβώς. Και αυτός (σ.σ.: ο κομπιούτερ) πράγματι 
μου δίνει πληροφόρηση για όλα τα μέλη του Κινήματος, τα στελέχη. Μου 
δίνει πληροφόρηση για την Κοινοβουλευτική Ομάδα, για το Υπουργικό 
Συμβούλιο πέραν των απλών πληροφοριών, τηλέφωνα, διεύθυνση και ένα 
μικρό ιστορικό γι' αυτούς. Τα πιο κύρια σημεία της καριέρας των ανθρώ
πων αυτών, το WHO IS WHO. Αυτό απαίτησε πολύ χρόνο για να 
οργανωθεί».
— Τώρα κατάλαβα γιατί ΔΕΝ είναι δυνατόν, να φακελώνονται, σήμερα 
ΠΑΣΟΚοι!..

■ ΑΠΟ την ίδια συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Γιάννη Μαρίνο 
και το απόσπασμα που ακολουθεί (απάντηση στην ερώτηση αν 
τροφοδοτεί ο ίδιος, αυτοπροσώπους, τον κομπιούτερ): 

«ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κατά 50%. Και θα έλεγα ότι ίσως το πιο σημαντικό 
απ' όλα για μένα αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση αποφάσεων, το follow 
up. Διότι εκεί πράγματι είναι χρήσιμος, διότι με ειδοποιεί πότε βασικά 
κάτι έπρεπε να γίνει, που δεν έχει γίνει, και τότε έχω τα κίνητρα για να 
πάρω τηλέφωνο».
— Αν κρίνω από την μετά από ένα ολόκληρο 24ωρο αντίδραση του... 
κομπιούτερ στην περίπτωση Σημίτη, μάλλον παλαιάς τεχνολογίας είναι!..

Πώς φτάσαμε στον Ρουμελιώτη
■ ΑΝ ΣΑΣ τρώει η αγωνία για το πώς φτά

σαμε στον Ρουμελιώτη, έχω αποκλειστικά 
για σας μερικές πολύ «έξτρα» πληροφορίες.

Μου λένε, λοιπόν, ότι ο θώκος του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας περιήλθε ως «μήλον», κα
τά σειρά, στους κυρίους Κσυλουριάνο, Χαλί
κια, Λάξαρη και σε μερικούς ακόμη, που δεν 
έχουν και τόση σημασία. Αντίθετα, σημαντικό 
είναι πως και οι τρεις που αναφέρονται ονομα
στικά, είπαν «ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πά
ρουμε το φοντανάκι»!

Και... ντολμαδάχια

■ΤΗΝ ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος ανακοίνωνε ότι ο Ρουμελιώτης γι
νόταν... Σημίτης στη θέση του Σημίτη, εγώ συ- 

νελάμβανα τον νέο υπουργό Εθνικής Οικονο
μίας να τρώει... ντολμαδάκια σε κεντρικό 
εστιατόριο παρέα με κάποιον αγνώστων λοιπών 
στοιχείων.

Το υπουργικό μενού αποτελούνταν από «μία 
λαχανοντολμάδες», μία σαλάτα και μία μπίρα. 
Το γεύμα του δεν κράτησε πάνω από μισή ώρα. 
'Εφαγε, πλήρωσε και απήλθε σχεδόν απαρατή- ' 
ρητός.

Και κάποιος με κακία:
— Περαστικός είναι από την πλατεία Κάνιγγος, 
προς την πλατεία Συντάγματος, και σταμάτησε 
να... κολατσίσει!

Υ.Γ. : Κανείς από τους συνεργάτες μου δεν ήταν 
σε θέση να με πληροφορήσει πού και τι έφαγε 
χτες ο κ. Σημίτης!...

] ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ποιο ήταν το έσχατο 
ι— 1 αντάλλαγμα non ηροοψέρθηκε στον 
Σημίτη, για να... ηοραμείνει στην κυβέρνη
ση, όταν διαπιστώθηκε το... αμετάθετο της 
•πόφοσής τ«υ να εγκαταλείψει την πλα
τεία Συντάγματος;

Τα υπουργείο... (Κυβείας! (Το οποίο ορ- 
νήθηκχ).

μσ Αροένη (ο οποίος τότε επίσης βεν το 
αποδέχτηκε)!... Οπως επίσης γνωρίζω ότι 
το αυτό υπουργείο έχει προταθεί και σε 
«υψηλά ιπτάμενο» σήμερα κομματικά στέ
λεχος -  ονόματα βεν λέμε!... -  ηομ επίσης 
δεν αποδέχτηκε...

Τελικά, αρχίζω να «πστεύω άτι αυτά το 
υπουργείο το έχει ακόμη ο κ. Τρίτσης για
τί... δεν το παίρνει κανείς!...

Πάντως, ο υπουργός Παιδείας κάτι μυρί
στηκε προφανώς απά την «προσφορά προς 
Σημίτη» μβ~. ακύρωσε τη χτεσινή συνά
ντησή του με τους συντάκτες του 
υπουργείου...

Κι όλα ρυτό παρά την επίσημη και κατη
γορηματική διάψευση του κυβερνητικού

■ ΝΑ πώς δεν βγήκε η τελευταία φωτογρα
φία του (μέχρι χτες) υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας Κώστα Σημίτη με τον Πρωθυπουρ

γό Α. Παπανδρέου. ελάχιστα λεπτά μετά την 
«εκ των πραγμάτων» καθαίρεσή του:

Πρώτος απ’ την αίθουσα της Βουλής βγήκε ο

Κώστας Σημίτης, λίγο πίσω του βάδιζε ένας 
αστυνομικός και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός 
και ο Μ. Κουτσόγιωργας.

'Ενας φωτορεπόρτερ προσπαθεί να τον φω
τογραφίσει, ο Σημίτης γυρίζει προς το μέρος 
ενός δημοσιογράφου «χαλώντας» τη σκηνή.

Ο φωτογράφος επιμένει:
«Μια φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό κύ

ριε υπουργέ».
Στο άκουσμα της φράσης ο Σημίτης κοντοστέ

κεται και απαντά: «Βεβαίως! Να βγάλουμε μια 
φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό!».

Αλλά συνέβη το απρόοπτο: Εκείνη ακριβώς 
τη στιγμή προσπέρασαν τον Πρωθυπουργό 2-3 
υπουργοί, έφτασε άλλος ένας δημοσιογράφος 
και ένας αστυφύλακας και η φωτογραφία - ντο
κουμέντο δεν βγήκε.

Να πώς (δεν) γράφεται μερικές φορές η 
ιστορία...

Το 2-8 του ΑΣΟΠ

■ ΕΜΑΘΑ και τούτο: Στη συνεδρίαση του 
ΑΣΟΠ και... στο «ματς» -  ετεροχρονίζου- 
με την ΑΤΑ ή τη δίνουμε από την πρώτη του 

χρόνου -  το., σκορ ήταν 2-8. Ό τ ι ο Σημίτης 
ήταν ο ένας από τους δύο που υποστήριζαν τον 
ετεροχρονισμό, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ο δεύτε
ρος όμως; Ο δεύτερος, λοιπόν, όσο κι αν σας 
φαίνεται παράξενο, ήταν ο Κώστας Μπαντου- 
βάς, των Μεταφορών!
— Ο Σημίτης πήρε την άγουσα για τα αποδυτή
ρια, ο Μπαντουβάς πώς διασώθηκε; 'Αλλο μυ
στήριο κι αυτό...

Κατάληψη 
αλά... ΔΑΠ
■ ΚΑΤΑΛΗΨΗ στη σύ

γκλητο του Πανεπιστη
μίου Αθηνών πραγματο

ποίησαν χθες μέλη της προσ
κείμενης στη «Νέα Δημοκρα
τία», ΔΑΠ. Πού είναι το εν
διαφέρον (μέσα στο γενικό 
ορυμαγδό των καταλήψεων);

Η εικόνα που αντίκρισε συ
νάδελφος μπαίνοντας στην 
αίθουσα που συνεδριάζει η 
σύγκλητος: στη μία άκρη του 
τραπεζιού τέσσερις λεβέντες 
το είχαν στρώσει στην... πρέ
φα, ενώ στην άλλη άκρη, ένα 
ζευγάρι έπαιζε... τάβλι!

— 'Οχι, δεν ξέρω ποιος... 
κέρδισε! Σίγουρα, όμως, η 
Παιδεία είναι αυτή που 
χάνει...

Λ ΑΠΟ αβλεψία, κι όχι από 
X Τ τ ο ν  γνωστό και πολλά- 

Ρ λ  πλώς αναθεματιζόμενο 
«δαίμονα του τυπογραφείου», 
στο χθεσινό σχόλιο για τον... σί
φουνα των Ιλισίων θανασάκη 
Κανελλάπουλο, ο κινηματογρά
φος «Ελυζέ», αναψέρθηκε ως αί
νε «Ιλίσια». Τα υπόλοιπα μένουν 
ως έχουν...

Το... αρβανίτικο του Θόδωρου
■ ΤΟ ... αρβανίτικο «έπιασε» 

χτες στο Στρασβούργο τον 
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερι

κών Θόδωρο Πάγκαλο και κά
που ξένισε τους συναδέλφους 
του, των χωρών - μελών του Συμ
βουλίου της Ευρώπης, η εκρη
κτική του αντίδραση στις συνε
χείς προκλήσεις του Βαχίτ Χαλέ- 
φογλου, ο οποίος απευθυνόμε
νος προς τον υπουργό Εξωτερι
κών της Κύπρου Γιώργο Ιακώ
βου, με τουρκική πονηριά, τον 
αποκαλούσε «εκπρόσωπο της 
ελληνικής πλευράς».

Ε δώ 'είνα ι που άστραψε και 
βρόντησε ο θοδωρής, ζητώντας 
να  αποκαλείται ο κάθε εκπρό
σωπος με το όνομα της χώρας 
που εκπροσωπεί «και να λείπουν 
οι κακόγουστοι αυτοσχεδια- 
σμοί! Ελληνική πλευρά, κύριε

Χαλέφογλου, είμαι εγώ και όταν 
αναφέρεστε σ’ αυτήν, σε μένα θα 
απευθύνεστε!»...

■ ΔΕΝ έφτασε, όμως, στον Βα
χίτ της 'Αγκυρας η πρώτη ψυ
χρολουσία. Επέμενε, και το... κα

κό δευτέρωσε, αυτήν τη φορά από 
τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός σε μια 
στιγμή της ομιλίας του υποστήριξε 
ότι στην κατεχόμενη από τις δυνά
μεις του «Αττίλα» Βόρειο Κύπρο 
δεν υπάρχουν Τούρκοι έποικοι. 
Και τότε παρενέβη ο Ιακώβου.
— Να δεχθεί τότε ενώπιον της Συ- 
νελεύσεως του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης ο κ. Χαλέφογλου τη συ
γκρότηση από αυτό διεθνούς επι
τροπής, η οποία θα ερευνήσει το 
θέμα με μία επιτόπιο έρευνα...

Ο Βαχίτ... ανέκραξε βαχ κι 
εσιώπησε...

□ ΣΙΓΟΥΡΑ είναι είδηση, 
στους καιρούς που ζού- 
με, το ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε την 

πλειοψηφία σε ένα συνδικα
λιστικό σωματείο. Το σωμα
τείο είναι ο σύλλογος των 
υπαλλήλων του ΓΕΕΟΑ - ΓΕΣ 
και η παράταξη που πρόσκει- 
ται στο ΠΑΣΟΚ κέρδισε 5 από 
τις εννέα έδρες του διοικητι
κού συμβουλίου, έναντι 4 
της παράταξης που πρόσκει- 
ται στη «Νέα Δημοκρατία».

Σημειώστε ότι στο προηγού
μενο Δ.Σ., την πλειοψηφία 
την είχε η παράταξη της 
«Νέας Δημοκρατίας» και 
θαυμάστε τους, γιατί, έτσι κι 
αλλιώς, πέτυχαν μια σπου
δαία νίκη.

—  Για το ΓΕΕΟΑ - ΓΕΣ. μιλά
με ε;

Και Παιδείας το Υγείας;
■ ΑΛΛΟ πάλι και τούτο: εγώ 

ήξερα ότι το υπουργείο 
Υγείας είναι αρμόδιο για την 

υγεία μας και τώρα μαθαίνω, 
πως είναι αρμόδιο και για θέμα
τα εκπαίδευσης!... Ακούστε πώς 
έχει η υπόθεση και βγάλτε συ
μπέρασμα: με αφορμή τον ν. 
1586/86 περί προσλήψεων στο 
Δημόσιο, το εν λόγω υπουργείο 
έστειλε ένα έγγραφο στους οργα
νισμούς του και τα νοσοκομεία 
και εν τέλει στις διοικήσεις τους, 
να προχωρήσουν στην αξιολόγη
ση του προσωπικού με βάση τα 
προσόντα που διαθέτουν οι ερ
γαζόμενοι και να τους εντάξει 
στις αντίστοιχες κατηγορίες. Ως 
εδώ καλά.

Τ α ... κακά αρχίζουν στη συνέ

χεια, όπου το έγγραφο αναφέρει 
ότι κατά την αξιολόγηση των τυ
πικών προσόντων, δέον να εξι
σώνονται οι πανεπιστημιακοί 
τίτλοι της ημεδαπής, με πτυχία 
ιδιωτικών σχολών του εξωτε
ρικού!...

Σε ένα τουλάχιστον νοσοκο
μείο -  τον «Ευαγγελισμό» -  το 
διοικητικό συμβούλιο πρόβαλε 
σοβαρές αντιρρήσεις, αλλά κατά 
πώς ακούω, ασκήθηκαν πιέσεις 
«άνωθεν» για να αρθούν.

Ερώτημα, προς πάντα αρμό
διο: το... περίφημο ΔΙΚΑΤΣΑ 
εντάχθηκε πλέον στην αρμοδιό
τητα του υπουργείου Υγείας ή 
έχουμε απέναντι μας τη... «φω
τογραφία» κάποιας ενδιαφερό- 
μενης κυρίας, να αποκατα
σταθεί;!
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Σκοτσέζικο ντους
Τ

Ο «σκοτσέζικο ντους» 
στην ελληνική οικονο
μία συνεχίζεται. Η κυ
βέρνηση, έξι χρόνια με
τά την άνοδό της στην 

εξουσία, δεν φαίνεται να μπορεί 
να διατυπώσει και πολύ περισσό
τερο να ακολουθήσει μια μακρο
πρόθεσμη οικονομική στρατη
γική.

Έξι χρόνια κυβέρνησης στη 
διάρκεια των οποίων έχουν περά
σει τρεις και τώρα τέσσερις 
υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, 
πέντε υπουργοί οικονομικών, έξι 
υπουργοί Εμπορίου, πολλοί πε
ρισσότεροι υφυπουργοί και βέ
βαια μια «αναδόμηση» που σήμαι- 
νε τη μετατροπή του υπουργείου 
Συντονισμού σε Εθνικής Οικονο
μίας και μια συγχώνευση των 
υπουργείων Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών, που όμως κρά
τησε λίγους μόνο μήνες.

Η αρχή βέβαια θα γίνει το 1981. 
Πρώτος υπουργός Συντονισμού

Ρεπορτάζ: 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ
στις 21-10-81 ορκίζεται ο κ. Από
στολος Λάζαρης που θεωρείται 
και ο αρχιτέκτονας του προεκλογι
κού προγράμματος για την οικονο
μία. Υπουργός αναπληρωτής ο κ. 
Γ. Ποττάκης. Λίγο αργότερα θα 
ορκιστεί ως υφυπουργός και ο κ. 
Π. Ρουμελιώτης.

Στο υπουργείο Οικονομικών 
αναλαμβάνει ο κ. Μ. Δρεττόκης με 
υφυπουργούς τούς κ. Δ. Τσοβόλα 
και Δ. Δημοσθενόπουλο. 
Υπουργός Εμπορίου είναι και τότε 
όπως και τώρα ο κ. Ακριτίδης.

Στην οικονομία η κατάσταση εί
ναι τραγική. Το έλλειμμα στο ισο
ζύγιο πληρωμών θα φτάσει στο τέ
λος του 1981 τα 2,5 δισεκατομμύ
ρια δολάρια, ενώ ο πληθωρισμός 
πλησιάζει το 25%.

Από την πρώτη στιγμή η κυβέρ
νηση θα μιλήσει για την ανάγκη 
«σταθεροποίησης» της οικονομίας 
-  ναι, χρησιμοποιείται αυτή ακρι
βώς η λέξη -  μέχρι να βγει η οικο
νομία από το «τούνελ». Είναι όμως 
η εποχή που το ΠΑΣΟΚ ειλικρινά 
πιστεύει ότι αν ενισχυθούν τα λαϊ
κά εισοδήματα θα πάρει πάνω της 
η οικονομία χωρίς προβλήματα 
στο ισοζύγιο πληρωμών μια και τις 
εισαγωγές τις κάνουν βέβαια μό
νον ή κυρίως οι εύπορες τάξεις.

Έτσι, η οικονομική πολιτική 
προβλέπει εντυπωσιακές αυξήσεις 
για τους εργαζομένους: η ΑΤΑ 
μπαίνει στη ζωή μας. Το πραγματι
κό διαθέσιμο εισόδημα το 1982 θα 
αυξηθεί κατά 2,8%, ενώ το εργατι
κό κόστος στη βιομηχανία κατά 
36% περίπου, ποσοστό ασφαλώς

Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Ι Ε Ο Ν ΙΚ Η Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ

ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
27.7.85/25.11.87 26.11.87

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
5.7.82/26.7.85

Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

Μ. Δρεττόκης: 21.10.81/ Δ. Κουλουριάνος: Γ. Ποττάκης: 7.9.83/ Γερ. Αρσένης: 26.3.84/
26.6.82 5.7.82/6.9.83 25.3.84 26.7.85

Δημ. Τσοβόλας: 
27.7.85

ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
Τα αποτελέσματα δεν θα αργή

σουν να φανούν. Παρά μια κάποια 
οριακή βελτίωση, τόσο ο πληθωρι
σμός όσο και το ισοζύγιο πληρω
μών παραμένουν σε υψηλά επίπε
δα καθώς «τροφοδοτούνται» από 
την αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα, 
οι εγχώριες βιομηχανίες αντιμετω
πίζουν σοβαρά προβλήματα αντα
γωνιστικότητας καθώς αδυνατούν 
να απορροφήσουν το αυξημένο ερ
γατικό κόστος: ο δρόμος για την 
(πρώτη) αναδόμηση έχει ανοίξει.

Πράγματι, τον Ιούλιο του 1982 -  
και αφού στο μεταξύ έχει παραιτη
θεί ο κ. Δρεττόκης λόγω της από 
ραδιοφώνου κατάργησης του γνω
στού μας ΦΑΠ από τον Πρωθυ
πουργό -  αλλάζει ολόκληρο το οι
κονομικό επιτελείο, ενώ το 
υπουργείο Συντονισμού μετονομά
ζεται σε Εθνικής Οικονομίας.

Σ
ΤΗ νέα κυβέρνηση, που 
ορκίζεται στις 5 Ιουλίου 
του 1982, υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας εί
ναι ο κ. Γ. Αρσένης και 

υπουργός Οικονομικών ο κ. Δ. 
Κουλουριάνος. Στο υπουργείο 
Εμπορίου πάει ο κ. Μωραΐτης, ενώ 
από τους υφυπουργούς ο κ. Τσοβό
λας παραμένει στη θέση του, ο κ.

Ρουμελιώτης μετατίθεται στο 
υπουργείο Οικονομικών, ενώ στο 
Εθνικής Οικονομίας με ευθύνη για 
τη Βιομηχανία αναλαμβάνει ο κ. 
Κ. Βαίτσος.

Ο βίος του νέου οικονομικού 
επιτελείου θα είναι πολυκύμαντος.
Στο τέλος του χρόνου (και τις αρ
χές του 1983 θα παρουσιάσει την 
οικονομική του πολιτική που θα 
είναι σαφώς περιοριστική: ετερο
χρονισμός της ΑΤΑ, υποτίμηση 
της δραχμής, παραπέρα μείωση 
του ελλείμματος του δημόσιου 
τομέα.

Παράλληλα, όμως, δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανική 
πολιτική και τονίζεται ότι η «λιτό
τητα» (η λέξη αυτή δεν χρεισιμο- 
ποιείται ανοικτά) θα αντισταθμι
στεί από την επέκταση των παρα
γωγικών επενδύσεων του δημό
σιου τομέα, τα κίνητρα για επενδύ
σεις και τα κλαδικά προγράμματα 
ανάπτυξης της βιομηχανίας.

Τον πρώτο χρόνο όπως είναι φυ
σικό και σε μεγάλο βαθμό άλλωστε 
αναμενόμενο, η βελτίωση θα είναι 
περιορισμένη: ο πληθωρισμός στο 
τέλος του 1983 παραμένει πάνω 
από το 20%, ενώ το έλλειμμα στο 
ισοζύγιο πληρωμών παραμένει 
σταθερό, λίγο κάτω από τα 2 δισε
κατομμύρια δολάρια.

Δεύτερος χρόνος όμως ουσια
στικά δεν θα υπάρξει. Καθώς πλη
σιάζουν οι ευρωβουλευτικές εκλο
γές (Ιούνιος του 1984) η οικονομι
κή πολιτική θα αρχίσει να γίνεται 
αισθητά πιο «χαλαρή».

Πρώτο «θύμα» των νέων κατευ
θύνσεων στην οικονομία θα είναι ο 
κ. Δ. Κουλουριάνος, ο οποίος θα 
παραιτηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου του
1983 για να αντικατασταθεί από 
τον κ. Ποττάκη. Τον πραγματικό 
λόγο της παραίτησής του δεν θα 
τον ανακοινώσει ποτέ δημοσίως. 
Αποτελεί όμως κοινό μυστικό ότι 
διαφώνησε με την (προεκλογική;) 
αύξηση των δαπανών στον προϋ
πολογισμό. Πράγματι, μετά την 
αποχώρησή του το έλλειμμα του 
δημόσιου τομέα θα αυξηθεί και οι 
δανειακές ανάγκες του Δημοσίου 
σαν ποσοστό του εθνικού εισοδό- 
ματος από το 11% θα φτάσουν το 
15% στο τέλος του 1984.

Η χαλάρωση αυτή βέβαια θα 
αντικατοπτριστεί και στους δεί
κτες. Πληθωρισμός 18% και αύξη
ση του ελλείμματος στο ισοζύγιο 
πληρωμών, που και πάλι θα ξεπε- 
ράσει τα 2 δισεκατομμύρια δο
λάρια.

Δυστυχώς το προεκλογικό έτος
1984 θα το ακολουθήσει το ακόμα 
πιο προεκλογικό έτος 1985. Η οι

κονομική πολιτική θα γίνει ακόμα 
πιο χαλαρή, οι δαπάνες του δημό
σιου τομέα θα αυξηθούν εντυπω
σιακά και λίγο πριν από τις εκλο
γές του 1985 θα γίνει φανερό ότι 
απαιτούνται διορθωτικά μέτρα.

Την κακή κατάσταση στην οικο
νομία (το εξωτερικό χρέος στο τέ
λος του 1985 θα φτάσει τα 14 δισ. 
δολάρια) θα περιγράφει στην έκ
θεσή του τον Μάιο ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Χαλι- 
κιάς. Παράλληλα, γίνεται γνωστό 
ότι στο υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας ετοιμάζεται μετεκλογικό 
«σφίξιμο», που προβλέπει ανάμε
σα σ' άλλα και περικοπή της ΑΤΑ.

Σ
ΤΟ διάστημα μέχρι τις
εκλογές βέβαια έχουν γί
νει πολλές αλλαγές στα 
οικονομικά υπουργεία. 
Στο Οικονομικών έχει 

παραιτηθεί ο κ. Ποττάκης (25-3- 
84) μετά από διαφωνία του με τον 
«Τσάρο» της οικονομίας κ. Γ. Αρ- 
σένη, ο οποίος αναλαμβάνει και τα 
δύο υπουργεία. Στο Εμπορίου, 
εξάλλου, τον κ. Μωραιτη αντικα
θιστά ο κ. Κεδίκογλου (16-1-84), ο 
οποίος με τη σειρά του αντικαθι- 
στάται και πάλι από τον κ. Ακριτί- 
δη (20-9-84).

Εκείνο που κανείς όμως δεν έχει

προβλέψει είναι ότι τη νέα οικονο
μική πολιτική που ετοιμάζει το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα 
κληθεί να την εφαρμόσει και νέο 
οικονομικό επιτελείο.

Λ
ΙΓΟ μετά τις εκλογές 
όμως θα σκάσει η μεγά
λη βόμβα: ο ως τότε 
θεωρούμενος πανίσχυ
ρος υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας κ. Γ. Αρσένης θα αντι- 
κατασταθεί από τον κ. Κ. Σημίτη. 
Στη νέα και σχετικά ολιγάριθμη 
κυβέρνηση, υπουργός Οικονομι
κών θα είναι ο κ. Τσοβόλας που 
είναι και από τους ελάχιστους 
υπουργούς που παραμένει στο 
υπουργείο του από το 1981.

Ο κ. Ρουμελιώτης, ο οποίος είχε 
αποχωρήσει από την κυβέρνηση το 
1983 μετά από διαφωνία του με τον 
κ. Κουλουριάνο, είχε επιστρέφει 
στον ανασχηματισμό του Ιανουά
ριου του 1984 στο υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας, όπου και παραμέ
νει ως υφυπουργός.

Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνω
στή: μετά από ένα καταστροφικό 
για την οικονομία τρίμηνο αναμο
νής, στα μέσα του Οκτωβρίου του 
1985, ο κ. Σημίτης θα ανακοινώσει 
το διετές πρόγραμμα σταθερο
ποίησης που προβλέπει την περι
κοπή της ΑΤΑ, την υποτίμηση της 
δραχμής και τη δραστική μείωση 
των ελλειμμάτων του Δημοσίου.

Παρά το μεγάλο κοινωνικό και 
πολιτικό κόστος το πρόγραμμα θα 
εφαρμοστεί με συνέπεια σ’ όλη τη 
διάρκεια της διετίας με αποτέλε
σμα το 1987 να είναι η πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια που η Ελ
λάδα δεν θα αυξήσει το εξωτερικό 
της χρέος. Παρά το ότι ο πληθωρι
σμός -  λόγω και του Φόρου Προσ
τιθέμενης Αξίας -  θα παραμείνει 
στο σχετικά υψηλό 16%. Το εξωτε
ρικό έλλειμμα θα είναι κοντά στα 
1.2 δισ. δολάρια, κάτω δηλαδή και 
από τις πιο αισιόδοξες προβλέ
ψεις.

Στο διάστημα της διετίας οι αλ
λαγές στα υπουργεία Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών περιο
ρίζονται σε ορισμένους υφυπουρ
γούς. Αντίθετα, από το Εμπορίου 
θα περάσουν κατά σειρά οι κ. Κα- 
τσιφάρας (24-4-86), Σαραντίτης 
(30-10-86) και Ρουμελιώτης (5-2- 
87).

Οι χτεσινές αλλαγές θα βάλουν 
τέλος στη διετία αυτής τής σχετι
κής σταθερότητας. Μένει να δούμε 
ποιο θα είναι και το τέλος της στα
θεροποιητικής πολιτικής. Στα 
χαρτιά βέβαια και με εξαίρεση την 
ΑΤΑ, η οικονομική πολιτική φαί
νεται ότι θα είναι ίδια με την πολι
τική Σημίτη. Καθώς πλησιάζουν 
οι εκλογές, όμως, ποιος μπορεί να 
εγγυηθεί για κάτι τέτοιο;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Εγώ και οι κομπιούτερ μου!

Ο Πρωθυπουργός απαντάει πρόθυμα 
σε κάποιες αδιάκριτες ερωτήσεις 

του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Η Ελλάδα απέναντι στην πρόκληση της Πληροφορικής
Ειδική έρευνα σε επιμέλεια ΣΤΑΘΗ ΧΑΪΚΑΑΗ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
Ας ξεκαθαρίσουμε 
και στην Ελλάδα 

τι είναι πράγματι σοσιαλισμός



Ποιοι θα πληρώσουν
ΠΟΙΟΣ θα πληρώσει τα 340 δι

σεκατομμύρια που προβλέπει 
το υπουργείο Οικονομικών να 
εισπράξει παραπάνω από φόρους το 

1988;
Ο λογαριασμός είναι μεγάλος, ο 

νέος κρατικός προϋπολογισμός σω
στός λαβύρινθος και ο υπουργός Οι
κονομικών κ. Δ. Τσοβόλας, που τον 
κατέθεσε, δεν ανοίγει όλα τα χαρτιά 
του.

Στο ερώτημα, λοιπόν, από ποιον θα 
τα πάρει αυτά τα λεφτά, ο ίδιος απο-

καλύπτει μόνο τα εξής γενικά:
*  Τα 115 δισ. θα προέλθουν από την 

ετήσια φυσιολογική εξέλιξη των 
εσόδων, δηλαδή οι φορολογούμε
νοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα 
δηλώσουν, κατά την εκτίμηση του 
κ. Τσοβόλα, περισσότερα εισοδή
ματα είτε εθελοντικά είτε γιατί θα 
αυξηθούν οι δουλειές τους ή ακό
μη γιατί οι καταναλωτές θα αγορά
σουν περισσότερα πράγματα:

★  Τα 25 δια θα τα πληρώσουν οι φο
ρολογούμενοι που έχουν εκκρε-

μείς φορολογικές υποθέσεις στις 
εφορίες. Πρόκειται για 1,5 εκατομ
μύριο δηλώσεις παρελθόντων 
ετών που δεν έχουν ελεγχθεί. Ο 
υπουργός, λοιπόν, συγκρότησε μια 
επιτροπή που της ανέθεσε να με
λετήσει το θέμα και να του πει με 
ποιο τρόπο αυτές οι υποθέσεις θα 
«κλείσουν» μια κι έξω. Αυτό σημαί
νει ότι κάποια στιγμή μέσα στο 
1988 θα κληθούν όσοι έχουν τέ
τοιες εκκρεμότητες να συμβιβα- 
σθούν με τους όρους που θα απο-

Δυσάρεστη μένος 
ο Κουλουμπής

6.131,25 δρχ.
«ΦΥΣΙΚΑ και δεν είμαι ευχαριστημένος. Αντίθετα, 
θα έλεγα ότι είμαι αρκετά δυσαρεστημένος. Έχουμε 
τόσα έργα ξεκινήσει και τώρα αναρωτιέμαι πώς θα τα 
συνεχίσουμε».

Έτσι ακριβώς απάντησε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. 
Ε. Κουλουμπής όταν ρωτήθηκε χτες αν είναι ευχαρι
στημένος από το ποσό που διατίθεται για το 1988 στο 
υπουργείο του από το πρόγραμμα δημ. επενδύσεων.

Συγκεκριμένα το όριο πληρωμών του ΥΠΕΧΩΔΕ 
για το 1988 καθορίστηκε 58,5 δισ. δραχμές έναντι 54 
δισ. δρχ. του 1987.

Από τα 58,5 δισ. δρχ. τα 4 δισ. θα διατεθούν για 
εγγειοβελτιωτικά έργα, τα 28 δισ. δρχ. για συγκοινω

νιακά, τα 8,2 δισ. δρχ. για ύδρευση - αποχέτευση, 12,8 
δισ. για ειδικά έργα, 2,5 δισ. για περιβάλλον - οικιστι
κά κ.λπ. Για το μετρό Αθηνών (το τμήμα που έχει 
αρχίσει) έχει εγγραφεί πίστωση 1,5 δισ. δρχ. και για 
την Καλαμάτα ένα δισ. δρχ.
•  Με δεδομένο το παραπάνω όριο πληρωμών κανένα 
καινούργιο μεγάλο δημόσιο έργο δεν πρόκειται να 
ξεκινήσει μέσα στο 1988. Πάντως, τα λεγάμενα μεγάλα 
έργα (μετρό, Αχελώος, Ρίο - Αντίρριο, αυτοκινητό
δρομοι, κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
δημ. επενδύσεων, αφού θα χρηματοδοτηθούν από άλ
λες πηγές, και άρα δεν θα επηρεαστεί η υλοποίησή 
τους από το «σφιχτό» προϋπολογισμό του 1988.

ΣΧΕΔΟΝ διπλάσια θα είναι η αύξηση 
που θα πάρουν τώρα οι υπάλληλοι και 
συνταξιούχοι του Δημοσίου την 1η Ια
νουάριου από εκείνη που θα έπαιρναν αν 
δεν βελτιωνόταν η εισοδηματική πολιτική 
της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα με την πρόβλεψη ότι η 
ΑΤΑ για το πρώτο τετράμηνο του 1988 θα 
είναι 4% και ο εισαγόμενος πληθωρισμός 
1%, οι αυξήσεις μαζί με το διορθωτικό 
4,5% κυμαίνονται από 5.100 μέχρι 6.131 
δρχ.

Με την εισοδηματική πολιτική που είχε ανα
κοινώσει ο κ. Σημίτης, δηλαδή μόνο διορθωτι-

«Πλουσιοπάροχη» 
Αρχιχρονιά 
για υπαλλήλους 
και συνταξιούχους 
του Δημοσίου

βρίου και θα καταβληθεί την 1η 
Ιανουάριου 1989.

Τι παραμένει
Κατά τα άλλα η ΑΤΑ παραμέ

νει, όπως ανακοινώθηκε από τον 
κ. Σημίτη, δηλαδή θα καταβάλ
λεται:

★  ΓΙΑ αποδοχές μέχρι 60.000 
δρχ., ολόκληρη.

★  ΓΙΑ το τμήμα των αποδοχών 
από τις 60.000 μέχρι τις 75.000 
δρχ., η μισή.

★  ΓΙΑ το τμήμα των αποδοχών 
από τις 75.000 μέχρι τις
100.000 δρχ. το ένα τέταρτο.

★  ΓΙΑ κάθε τμήμα αποδοχών 
πάνω από τις 100.000 δρχ., 
δεν καταβάλλεται καμία αύ
ξηση.

Για τις αποδοχές μέχρι τις 
60.000 δρχ., δεν θα αφαιρείται ο 
εισαγόμενος πληθωρισμός, ενώ 
για κάθε τμήμα αποδοχών πάνω 
από τις 60.000 δρχ., ο εισαγόμε- 
νος πληθωρισμός θα αφαιρείται.

Αυτό σημαίνει ότι αν η πρό
βλεψη για τον πληθωρισμό του 
πρώτου τετραμήνου είναι 4% 
και υπολογισθεί ότι ο εισαγόμε- 
νος πληθωρισμός είναι 1%, τότε 
ο ι υπάλληλοι και οι συνταξιού
χοι θα πάρουν ΑΤΑ:

★  4% για το τμήμα των αποδο
χών τους μέχρι τις 60.000 δρχ. 
(Ολόκληρο το ποσοστό του 
προβλεπόμενου πληθωρι
σμού).

★  1,5% για το τμήμα των απο
δοχών τους από τις 60.000 μέ
χρι τις 75.000 δρχ. (η μισή 
ΑΤΑ μείον ο εισαγόμενος 
πληθωρισμός, δηλαδή από το 
4 αφαιρείται το 1 και από το 3 
που μένει καταβάλλεται το 
1,5).

★  0,75% για το τμήμα των απο
δοχών από τις 75.000 μέχρι τις
100.000 δρχ. (το ένα τέταρτο

Ν.Δ. - Ε.ΑΡ. - ΚΟΔΗΣΟ «ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ...»

Ενοχλεί ο χειρισμός

Ο κ. Κ. Σημίτης αποχωρεί από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
χαμογελαστός

«ΜΝΗΜΕΙΟ πολιτικής ανευθυνό- 
τητας και θλιβερό φαινόμενο έλ
λειψης πολιτικού ήθους» χαρακτη
ρίζει, με οξύτατη δήλωσή του, ο 
αρχηγός της Ν.Δ. το χειρισμό του 
Πρωθυπουργού στο θέμα της εισο
δηματικής πολιτικής, που οδήγησε 
σε παραίτηση τον κ. Σημίτη.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει 
ότι τα γεγονότα του τελευταίου 
διήμερου επιβεβαίωσαν τις εκτιμή
σεις του ότι η οικονομία «θα πη
γαίνει από το κακό στο χειρότερο 
όσο το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην 
εξουσία» και για το λόγο αυτό επα
ναφέρει το «αίτημά» του για άμεση 
προσφυγή σε εκλογές. Κατά τον κ. 
Μητσοτάκη οι εκλογές αποτελούν 
τη «μόνη ελπίδα και τη μόνη διέξο
δο για τη χώρα».

Στη δήλωσή του ο αρχηγός της 
Ν.Δ. υποστηρίζει ακόμα ότι:

«1. Επιβεβαιώθηκε πλήρως από 
την επιστολή του κ. Σημίτη η κατη
γορία που επανειλημμένα έχω δια
τυπώσει, ότι ο Πρωθυπουργός δεν 
θέλει να περιορίσει τα τεράστια ελ
λείμματα του δημόσιου τομέα και 
προτιμάει να επιβάλλει περιορι
στική πολιτική στον ελληνικό λαό.

»2. Αποτελεί μοναδικό φαινόμε
νο Πρωθυπουργού ο κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο οποίος συγχαίρει 
τον κ. Σημίτη για την εμμονή του σε 
μια πολιτική που τον υποχρέωσε σε 
παραίτηση όταν την ανέτρεψε ο 
ίδιος ο κ. Α. Παπανδρέου.

»3. Τα κωμικοτραγικά που συνέ- 
βησαν τις δυο τελευταίες ημέρες 
διαλύουν και τις τελευταίες ψευ
δαισθήσεις, που ελάχιστοι μπο
ρούσαν να έχουν, ως προς τη δυνα
τότητα της σημερινής κυβερνήσεως 
να διορθώσει τα οικονομικά μας 
πράγματα».
■  Επίσης, η Ελληνική Αριστερά

σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι 
ο τύπος και η ουσία της αιφνιδια
στικής πρωθυπουργικής
ενέργειας, που ώθησε σε παραίτη
ση τον κ. Σημίτη, αποδεικνύει την 
αποτυχία του σταθεροποιητικού 
προγράμματος. Παράλληλα, χα
ρακτηρίζει την αντιφατικότητα 
της κυβερνητικής πολιτικής και 
για το μέλλον και την αναξιοπιστία 
των δηλώσεων του Πρωθυπουρ
γού, ενώ θέτει κρίσιμα ζητήματα 
ήθους και δημοκρατικών διαδικα
σιών.

Η Ε.ΑΡ. υποστηρίζει ακόμη ότι 
οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπο
ρεί να διευκολύνουν την αυθαιρε
σία και τους ελιγμούς με στόχο τη 
διατήρηση στην εξουσία, αλλά δεν 
μπορούν να εφαρμόσουν μια σαφή 
πολιτική διεξόδου από τη βαθιά 
κρίση της κοινωνίας και της οικο
νομίας.

ΚΟΔΗΣΟ: Α συνέπεια
Δριμεία ανακοίνωση για το θέμα 

της παραίτησης του κ. Σημίτη και 
τους πρωθυπουργικούς χειρισμούς 
εξέδωσε και το ΚΟΔΗΣΟ, το 
οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι 
«ο πρωτοφανής και εντυπωσιακός 
χειρισμός του θέματος της ΑΤΑ 
από τον Πρωθυπουργό θέτει σε δο
κιμασία την όποια αξιοπιστία απέ- 
μεινε στην κυβέρνηση και καθιστά 
πλέον ταυτόσημες τις έννοιες “κυ
βέρνηση” και “ασυνέπεια”».

Επί της ουσίας για τις μεταβολές 
που επέφερε ο Πρωθυπουργός 
στην εισοδηματική πολιτική, το 
ΚΟΔΗΣΟ αναφέρει ότι αυτές δεν 
αλλάζουν την κατάσταση και μα
ταιώνουν την προσπάθεια για την 
αύξηση της παραγωγικότητας της 
οικονομίας και δεν βελτιώνουν ου
σιαστικά την εισοδηματική κατά
σταση των εργαζομένων.

κό 4,5% για το πρώτο τετράμη
νο, οι αυξήσεις για τους υπαλλή
λους και συνταξιούχους του Δη
μοσίου θα κυμαίνονταν από 
2.700 μέχρι 3.318 δρχ.

Αυτό δείχνει ότι η εισοδηματι
κή πολιτική, έτσι όπως διορθώ
θηκε αιφνιδιαστικά από τον 
Πρωθυπουργό στη Βουλή το 
βράδυ της Τετάρτης έγινε πιο 
«ορατή» και «εύπεπτη», αν όχι 
ικανοποιητική.

Χωρίς βέβαια όλα αυτά να ση
μαίνουν ότι έγινε και περισσότε
ρο «παραδεκτή» από τους εργα
ζομένους, είναι γεγονός ότι βελ
τιώθηκε κάπως και η οικονομική 
βάση πάνω στην οποία στηρίζε
ται η ΑΤΑ.

Γίνεται ακόμα αντιληπτό ότι, 
έστω και με αυτή τη βελτίωση, η 
εισοδηματική πολιτική, που ου
σιαστικά παραμένει σφιχτή και 
ανεπαρκής, τοποθετείται τώρα 
και σε μια πιο ευδιάκριτη πολι
τική βάση τόσο προς τα έξω όσο 
και προς τα μέσα.

ΑΥΤΕΣ είναι οι διαφορές 
που υπάρχουν ανάμεσα 

στην ΑΤΑ που αποφασίστηκε 
την Τρίτη στο ΑΣΟΠ και ανα
κοινώθηκε αμέσως μετά από τον 
παραιτηθέντα από τη θέση τού 
υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
κ. Κ. Σημίτη και την ΑΤΑ που 
ανακοινώθηκε την επόμενη μέρα 
από τον κ. Παπανδρέου.

Η φιλοσοφία  
παραμένει

Το σημαντικότερο όμως σε αυ
τή την επίμονη αντιδικία, που 
κράτησε αρκετούς μήνες, είναι 
ότι η βασική φιλοσοφία της γενι
κότερης οικονομικής πολιτικής 
για το 1988 παραμένει η ίδια, 
όπως άλλωστε είπε και ο Πρω
θυπουργός την ώρα που διάβαζε 
στη Βουλή την τροποποίηση της 
ΑΤΑ.

Πάντως το επίμαχο σημείο,

που ενέτεινε τις πιέσεις για μια 
πιο «άνετη» πολιτική μισθών και 
ημερομισθίων, ήταν η αναβολή 
της ΑΤΑ για το πρώτο τετράμη
νο του έτους, απόφαση που θεω
ρήθηκε «λάθος» και διόγκωσε τη 
λαϊκή δυσφορία, αφού 500.000 
υπάλληλοι και συνταξιούχοι του 
Δημοσίου θα έχαναν από τον Ια
νουάριο ως τον Απρίλιο από 10 
ως 14 χιλιάδες δραχμές ο κα
θένας.

Η καταβολή μόνο διορθωτι
κής αύξησης 4,5% σήκωσε κύμα 
οργής και αγανάκτησης, και 
στους εργαζομένους στον ιδιω
τικό τομέα της οικονομίας, αν μη 
τι άλλο γιατί αυτό το χαμηλό πο
σοστό δεν μπορούσε να γίνει δε
κτό σαν «μπούσουλας» για τις 
αυξήσεις που θα διαπραγματευ- 
θούν τα εργατικά συνδικάτα με 
τους εργοδότες.

Στην αρχή η διαφορά
Μια δεύτερη βελτίωση που 
επήλθε στην ΑΤΑ για τους 

υπαλλήλους και συνταξιούχους 
του Δημοσίου είναι ότι τώρα η 
διαφορά που θα προκύπτει ανά
μεσα στην αύξηση και τον τιμά
ριθμο δεν θα καταβάλλεται στο 
τέλος του έτους, αλλά στην αρχή 
κάθε επόμενου τετραμήνου.

Αυτό σημαίνει ότι αν υποτεθεί 
ότι η ΑΤΑ για το.πρώτο τετρά
μηνο καθορισθεί σε 4% και στο 
τέλος Απριλίου προκύψει ότι ο 
τιμάριθμος αυξήθηκε στο διά
στημα αυτό 5% , τότε η διαφορά 
(1%) θα καταβληθεί την 1η Μαΐ- 
ου μαζί με την ΑΤΑ που θα κα- 
θορισθεί για  το δεύτερο τετρά
μηνο.

Το ίδιο θα επαναληφθεί και 
την 1η Σεπτεμβρίου που θα πλη
ρωθεί η ΑΤΑ του τρίτου τετρα
μήνου.

Η τυχόν διαφορά που θα προ
κύψει κατά το τρίτο τετράμηνο 
θα γίνει γνωστή στις 31 Δεκεμ-
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τα +340 δισ. τον νέου Προϋπολογισμού
φασίσει ο υπουργός, και να δώ
σουν, δηλαδή, κάτι παραπάνω από 
αυτά που έδωσαν όταν κάποτε στο 
παρελθόν υπέβαλαν τη δήλωση. Σε 
αντάλλαγμα η εφορία δεν θα θάλει 
πρόστιμα. Αντίθετα θα προσφέρει 
ευκολίες στην εξόφληση των επι
πλέον που θα ζητάει.

★  Τα 20 δια. θα τα πληρώσουν οι επι
χειρήσεις με τη μορφή εφάπαξ ει
σφοράς που επιβλήθηκε στα καθα
ρά κέρδη που πραγματοποίησαην 
το 1986. Στις αρχές του 1988 θα

βγει η απόφαση που θα λέει πότε, 
πού, ποιος, πώς θα κάνει τη δήλω
ση και πότε, ποιος και πώς θα πλη
ρώσει πόσα, πέρα από αυτά που 
πλήρωσε όταν τα δήλωσε. Οι επι
χειρήσεις που θα πληρώσουν έξ· 
τρα φόρο για τα κέρδη τους είναι 
όλες οι Α.Ε. Και οι ΕΠΕ, περιλαμβα- 
νομένων και των τραπεζών, καθώς 
και όλες οι επιχειρήσεις που τη
ρούσαν το 1986 βιβλία Δ ' κατηγο
ρίας.

★  Τα 30 δισ. θα τα πληρώσουν οι κα

πνιστές, οι οποίοι από τον Ιανουά
ριο θα καπνίζουν ακριβότερα τσι
γάρα. Αυτό όλο σημαίνει ότι ο κ. 
Τσοβόλας θα αυξήσει τη φορολο
γία του καπνού η οποία θα σπρώξει 
προς τα πάνω την τιμή του πακέτου 
και επειδή δεν κόβεται και τόσο 
εύκολα το κάπνισμα, θα γεμίσουν 
τα ταμεία του Δημοσίου με παρα
πάνω δισεκατομμύρια.

★  Τα 50 δισεκατομμύρια θα τα πλη
ρώσουν όσοι κρύβουν τα εισοδή

ματα τους. Ο κ. Τσοβόλας θα κάνει 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους, θα ψά
χνει, θα επιβάλλει υποχρεώσεις και 
γενικά θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή 
των φοροφυγάδων, οι οποίοι θα 
πιάνονται στην τσιμπίδα της εφο
ρίας και θα πληρώνουν τους φό
ρους που πρέπει κανονικά να πλη
ρώνουν, συν τα πρόστιμα, τις προ
σαυξήσεις και τις άλλες κυρώσεις 
που θα ανακοινώσει εν καιρώ ο 
υπουργός.
Ορισμένα από τα μέτρα είναι η γενί

κευση των θεωρημένων αποδείξεων, 
οι ταμιακές μηχανές κ.λπ.

Είναι ακόμα τα δικαιολογητικά που 
θα ζητάνε οι καταναλωτές για να εκ- 
πέσουν τα αφορολόγητα ποσά τους 
(συγκρουόμενα συμφέροντα), πράγ
μα που θα φέρει αρκετό χρήμα στο 
δημόσιο κορβανά, αφού οι έμποροι, 
οι ελεύθεροι επογγελματίες, οι επι
χειρηματίες γενικότερα και οι εισο- 
δηματίες δεν θα μπορούν να κρύ
βουν όσα εισοδήματα έκρυβαν μέχρι 
τώρα.

Του ΣΤΑΘΗ ΒΛΑΧΟΥ

ακριβώς η ανώτατη αύξηση...
της ΑΤΑ μείον ο εισαγόμενος 
πληθωρισμός).

Η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ αύξηση 
4 ,5 %  που αποφασϊσιηκε να 

πληρωθεί την 1η Ιανουάριου σε 
όλους τους εργαζομένους θα κα
ταβληθεί ως εξής:
★  4,5% στις αποδοχές μέχρι

60.000 δρχ.
★  2,25% στο τμήμα των αποδο

χών από τις 60.000 μέχρι τις
75.000 δρχ.

★  1,125% στο τμήμα των αποδο
χών από τις 75.000 μέχρι τις
100.000 δρχ.

Ελεύθερες
διαπραγματεύσεις
Διαφορές ανάμεσα στην ανα

κοίνωση του Πρωθυπουργού 
και στην ανακοίνωση του κ. Ση
μίτη δεν υπάρχουν καθόλου στο

άλλο κομμάτι της εισοδηματικής 
πολιτικής που αφορά τους εργα
ζομένους στον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας.

Εδώ εξακολουθεί να ισχύει η 
αρχική εξαγγελία που έκανε ο 
Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονί
κη, ότι από την 1η Ιανουάριου 
1988 στον ιδιωτικό τομέα οι αυ
ξήσεις θα καθορισθούν με ελεύ
θερες ουλλογικέ; διαπραγμα
τεύσεις και ότι μεταξύ εργαζομέ
νων και εργοδοτών κατά επιχεί
ρηση θα μπορούν να γίνονται 
συμφωνίες για την καταβολή 
πριμ παραγωγικότητας, το 
οποίο όμως 0α πληρώνεται απο
λογιστικά (δηλαδή στο τέλος του 
χρόνου και αφού μετρηθεί ότι 
πράγματι αυξήθηκε στο μεταξύ 
η παραγωγικότητα).

Έ τσ ι η πιο ουσιαστική διαφο

ρά για τους εργαζομένους ανά
μεσα στην αρχική απόφαση του 
ΑΣΟΠ και τη βελτίωσή της είναι 
ότι:
★  ΟΙ μεν υπάλληλοι και συντα

ξιούχοι του Δημοσίου θα πά
ρουν την 1η Ιανουάριου διορ
θωτική αύξηση 4,5% συν 
ΑΤΑ για το πρώτο τετράμηνο 
που πιθανόν να είναι άλλο 
ένα 4%. Δηλαδή σύνολο γύρω 
στο 8,5%.

★  ΟΙ δε εργαζόμενοι και συντα
ξιούχοι του ιδιωτικού τομέα 
θα πάρουν την 1η Ιανουάριου
μόνο τη διορθωτική αύξηση. 
Αυξήσεις για το 1988 θα πά
ρουν αφού υπογραφούν οι 
κλαδικές τους συμφωνίες τον 
Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Το 
ποσοστό που θα συμφωνηθεί 
(πιθανολογείται ότι δεν θα εί
ναι πάνω από 15%) θα κατα

βληθεί ολόκληρο και αναδρο
μικά από την 1η Ιανουάριου.

Σε δραχμές...
Πάντως η διορθωτική αύξηση 

παραμένει η ίδια. Και με τη νέα 
και με την τροποποιηθείσα από
φαση. Δηλαδή:
★  ΟΣΟΙ έχουν μισθό 60.000 θα 

πάρουν 2.700 δρχ.
★  ΟΣΟΙ έχουν 75.000 θα πά

ρουν 3.037,50 δρχ.
★  ΟΣΟΙ έχουν 100.000 δρχ. θα 

πάρουν 3.318,75 δρχ.

Αν η ΑΤΑ του πρώτου τετρα- 
μήνου καθορισθεί σε 4% και ο 
εισαγόμενος πληθωρισμός σε 
1%, τότε οι υπάλληλοι και συν
ταξιούχοι του Δημοσίου θα πά
ρουν επιπλέον την 1η Ιανουά
ριου:
★  2.400 δρχ. όσοι έχουν αποδο

χές 60.000.
★  2.625 δρχ. όσοι έχουν 75.000.
★  2.812,50 δρχ., όσοι έχουν

100.000.

Δηλαδή με την αλλαγή που 
έκανε ο Πρωθυπουργός οι υπάλ
ληλοι και συνταξιούχοι του Δη
μοσίου θα πάρουν την 1η Ια
νουάριου συνολικά (με την υπό
θεση ότι η ΑΤΑ θα είναι 4%):
★  5.100 δρχ. όσοι έχουν αποδο

χές 60.000.
★  5.662,50 δρχ. όσοι έχουν απο

δοχές 75.000.
★  6.131,25 δρχ. όσοι έχουν απο

δοχές 100.000.
Π αρ' ότι η κυβέρνηση αρνεί- 

τα ι επίμονα για πρώτη φορά φέ
τος να αποκαλύψει την πρόβλε
ψη που κάνει για  τον πληθωρι
σμό του 1988 (η ΕΟΚ λέει 12%), 
τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο

κ. Σημίτης έχουν δηλώσει ότι 
του χρόνου θα αυξηθεί το μέσο 
πραγματικό εισόδημα των εργα
ζομένων κατά 2 ποσοστιαίες μο
νάδες τουλάχιστον.

Και έχουν εξηγήσει ότι η αύ
ξηση αυτή θα προέλθει από τον 
συνδυασμό των ονομαστικών 
αυξήσεων και των ουσιαστικών 
φορολογικών ελαφρύνσεων που 
ανακοίνωσε την περασμένη 
εβδομάδα ο υπουργός Οικονο
μικών κ. Δ . Τσοβόλας.

Αυτά όλα τα υποσχέθηκε ο 
Πρωθυπουργός από τον Σεπτέμ
βριο, μιλώντας τότε στη Θεσσα
λονίκη, και τα επανέλαβε και 
στη Βουλή, όταν αποφάσισε να 
προσδιορίσει εκ νέου την εισο
δηματική πολιτική για το 1988, 
πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα 
να αποχωρήσει από την κυβέρ
νηση ο κ. Σημίτης.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ 0Α ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΦΠΑ

Σαρωθρόχορτο,ακάρεα, πάγος... στο 6%!
Μ ΕΙΩΝΕΤΑΙ ο ΦΠΑ σε 68 κατηγορίες αγαθών 
και υπηρεσιών.

Η μείωση προκύπτει από τη μετάταξή τους 
σε χαμηλότερους συντελεστές.

Οπως είπε χθες ο  υπουργός Οικονομικών κ. 
Δ  Τσοβόλας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα 
τον πίνακα με τα είδη, οι μετατάξεις έγιναν με 
τα εξής κριτήρια:
*  ΤΗΝ ενίσχυση των λαϊκών και εργατικών ει

σοδημάτων με τη μετάταξη, σημαντικού 
αριθμού τροφίμων οπό το συντελεστή 18% 
στο 6%. Επίσης στο χαμηλό συντελεστή 8%  
μετατάσσονται τα ζαχαροπλαστεία, οι καφε- 
τέριες, τα καθαριστήρια ταπήτων, οι ράφτες, 
οι τσαγκάρηδες, οι συντηρητές καυστήρων 
και ανελκυστήρων κ,λπ. Ακόμη από τον υψη
λό συντελεστή 36% μετατάσσονται στο με
σαίο 16% τα ρολόγια, τα ραδιόφωνα, οι κε
ραίες τηλεοράσεων και τα σαμπουάν.

*  ΤΗ μείωση του κόστους της οικοδομής με τη 
μετάταξη αρκετών βασικών προϊόντων, 
όπως σίδηρος, μπετόν, δομικό πλέγμα, τού
βλα, κεραμίδια, τσιμεντόλιθοι, κράσπεδο, 
τσιμεντόπλακες και μωααϊκές πλάκες από το 
συντελεστή 18% στο β%.

*  ΤΗΝ ελάφρυνση των αναπήρων με τη μετά
ταξη των ειδών που χρησιμοποιούν από το 
συντελεστή 18% στο 6%.

*  ΤΗΝ ελάφρυνση του κόστους παραγωγής 
των αγροτών με τη μετάταξη των θερμοκη
πίων, των εξαρτημάτων γεωργικών μηχανη
μάτων, ορισμένων μηχανημάτων των ελαι
ουργείων κ,λπ. από το συντελεστή 18% στο 
6%.
Αντίθετα μετατάσσονται από το χαμηλό στο 

μεσαίο συντελεστή ορισμένα πλαστικό και τα 
σποσκληρυντικά νερού. Οι μετατάξεις αυτές 
κρίθηκαν απαραίτητες ύστερα απο πρόταση 
της Επιτροπής για ίση μεταχείριση ομοειδών 
προϊόντων.

Ειδικότερα γίνονται οι πιο κάτω μετατάξεις 
αγαθών και υπηρεσιών: 
μ )Λ$<Μ «ιΐΜ |ρΑ 6φ«Φ·μ·ΜΐΑ ιΑ ιι· τ

από το συντελεστή 18% στο β%.
1. Παιδικές τροφές.
2. Τυριά με την ονομασία μετσοβόνε, μετσοβίσιο, 

μετοοβέλα, πεκορίνο, κεφαλογραβιέρα, δωβώνης, 
βλαχοτύρι, λαδοτύρι και το μπασκί.

16. Έργα τέχνης πρωτότυπα της ζωγραφικής, χα
ρακτικής, χαλκογραφίας, λιθογραφίας, αγαλματο-

21.
22. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις 
καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων).
23. Χαλκοκράματα.
24. Οπτόνθρακας (κωκ) πετρελαίου.
¿5. Κανάβι, γιουτα και άλλες φυσικές υφαντικές 
ίνες.
26. Σαρωθρόχορτο και σκούπες οπό σαρωθρό- 
χορτο.
27. Μηχανές φυγόκεντρες «8  αναβατόρια ελαιο-

28. Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων οχη
μάτων.

από το σολομό, οξύρρυγχο και το χαβιάρι.
4. Έτοιμες οσλάτες και σάλτσες.
5. Τούβλα και κεραμίδια.
6. Σίδηρος μπετόν και δομικό πλέγμα.
7. Τσιμεντόλιθοι, πλίνθοι, κράσπεδα, τσιμέντο- 

πλάκες και μωααϊκές πλάκες.
8. Εμφιαλωμένο νερό.
9. Πάγος.

10. Αχλάδια ποικιλίας αβοκάντο.
11. Συσκευές ορθοπεδικής.
12. Είδη και συσκευές για κατάγματα.
13. Είδη και συσκευές της προσθετικής, οδοντια
τρικής, οφθαλμικής κΔπ.
14. Συσκευές που διευκολύνουν την ακοή των 
κουφών.
15. Αλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για

λεστή 18% στο 6%.
1. Εκμετάλλευση καφετεριών. 2. Εκμετάλλευση 

ζαχαροπλαστείων. 3. Επιδιορθώσεις παπουτσών. 
4. Επιδιορθώσεις ρούχων. 5. Ράφτες, μοδίστρες 
(μόνο οι καθαρές παροχές υπηρεσιών). 6. Κουρεία 
και κομμωτήρια Α' κατηγορίας ή ανώτερης. 7. Στιλ
βωτήρια 8. Συντηρητές ανελκυστήρων. 9. Συντη
ρητές καυστήρων. 10. Επιχειρήσεις έκδοσης κοι
νοχρήστων. 11. Καθαριστήρια ταπήτων - νεροτρι
βές. 12. Μηχανογραφικές εργασίες. 13. Προγράμ
ματα υπολογιστών. 14. Αναλυτές - προγραμματι
στές. 15. Πρακτορεία ειδήσεων. 18. Ανταποκριτές 
ξένουΤόπσυ. 17. Διορθωτές κειμένων. 18. Εκτπρό- 
κτορες με ποσοστό. 19: Λουτρά καθαριότητας. 20. 
θαλάσσια λουτρό. 21. Κοινωνιολόγοι. 22. Ψυχολό- 
γοι. 23. Γεωολογικές αναλύσεις. 24. Γεωφυσικοί. 
25. Οπερατέρ. 25. Τηλεσκηνοθέτες. 27. Ηχολή
πτες. 28. Εκφωνητές. 29. Γυμναστήρια 30. Σχολές

17. Γλουτένη σιταριού.
18. Ορτύκια και κρέας ορτυκκάν.
19. Ευλεία ακατέργαστη.
20. θερμοκήπια με ακελετό από ξύλο, χυτοσίδηρο,

> οτο 16%.

1. Όλα το είδη ωρολογοποιίας. 2. Κεραίες τηλεο
ράσεων. 1  Έγχρωμες συσκευές τηλεοράσεων

στες. 4. Ραδιόφωνα. 5. Παρασκευάσματα για την 
υγιεινή του στόματος και των δονπών. 6. Σα
μπουάν κεφαλής κ«  σώματος. 7. Αποσμητικά χω

ρών. 9. Κοράλλια ακατέργαστα 10. Φυσίγγια κυ-

m

6% στο 16%.
V

2. Πλαστικό σε πολτώδη κατάσταση σε σκόνη, κόκ
κους, νιφάδες, σε φύλλα έστω κοι έτοιμα, σε λωρί
δες ή ταινίες, σε πλάκες, σωλήνες ή ράβδους που 
οναφέρονται στις παραγράφους 64ο έως 64ε του 
παραρτήματος Η ταυ ν. 1642/1988.3. Απασκληρυ- 

I  <m  * » « *  -μ  ω » ,· * . *  * * « *  * * « κ ά  «σ&βαραέκ m  * *  m  μ »  ω κ * *  Α 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Αυτό το Σάββατο 
Μοκέττες 
από την πηγή!

ΜΟΚΕΤΤΕΣ
Ολόμαλλες

ΜΟΚΕΤΤΕΣ
Σύμμεικτες
ΜΟΚΕΤΤΕΣ
Συνθετικές

σε μοναδική ποιότητα 
και τιμές__________
Κι ακόμα, πολλά πολλά ρετάλια

^ ^ é E X A B B A T O

Πρατήριο Εργοστασίου 
Εριφύλης 31 - Χαλάνδρι 
(Όπισθεν Μεσογείων 377).

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ν ,

L
ΣΟΥΛΙΟΥ

------------- 1 Γ

ν ο 3 7 7  /  / II
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Από Αθήνα: Στρίβετε αριστερά στο φανάρι 
μετά  το Νομισματοκοπείο 

Από Χαλάνδρι: Παίρνετε την  Αγ. Παρασκευής,
και στρίβετε δεξιά στη Γαρυττού  ■■ « α ι ·  · ΐ ι 6  κ α » ω ΐιίί| ι«κ θ » υ ) ι  » »



«Μας καταργούν και 
μας συγχωνεύουν 
με τους καρχαρίες»

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ προω θεί τροποποίηση της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας που ουσιαστικά, με την επιχειρούμενη συγχώνευση, 
καταργεί τα  επαγγελματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, τα  
συγχωνεύει μ' αυτά των μεγαλεμπόρων και των βιομηχάνων, ενώ 
τα συμφέροντα των μικρομεσαίων είναι διαμετρικά αντίθετα.

Α υτό επισημαίνει με δ ιακή
ρυξή του ο συνδυασμός «Ενι
αία Αγωνιστική Πρωτοβου
λία» που συμμετέχει στις εκλο
γές στο Επαγγελματικό Ε πιμε
λητήριο Αθηνών (7 και 8 Δ ε
κεμβρίου).

Σχετικά με τα  προβλήματα 
των μικρομεσαίων στο πρό
γραμμα του συνδυασμού που 
εκπροσωπήθηκε σε χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου από τον κ. 
Χαρ. Βασιλάτο, διοικητή του 
Τ Ε Β έ  και αντιπρόεδρο του 
Ε Ε Α , προτείνεται:
•  Ωράριο: ενιαίο κατά κλάδο 

και νομό υποχρεωτική τήρη
σή του και από τα  τμήματα 
των πολυκαταστημάτων.

•  Α γορανομικό: έλεγχος των 
τιμών στις πηγές διαμόρφω 
σής τους.

•  Φορολογικό: αφορολόγητο 
όρο πραγματικής επ ιβίω 
σης, τιμαριθμοποίηση της 
φορολογικής κλίμακας.

•  Επαγγελματική στέγη: εν- 
νεατής ανανεούμενη μί
σθωση.

•  Ασφαλιστικό: ουσιαστική

ενίσχυση του Τ Ε Β Ε  από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

■ ΕΞΑΛΛΟ Υ, σε συνέντευ
ξη Τύπου του κ. Ν. Ανα- 
στασάκη επικεφαλής του συν

δυασμού «Δημοκρατική Α νε
ξάρτητη Κίνηση Μικρομε- 
σαίων» παρουσιάστηκε το 
πρόγραμμα της παράταξης, 
που επίσης πα ίρνει μέρος στις 
εκλογές του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου.

Στη σχετική διακήρυξη ανα- 
φέρεται ότι ο συνδυασμός επ ι
διώκει:

•  Απελευθέρωση της αγοράς.
•  Λ ιγότερους φόρους κα ι επ ι

βαρύνσεις.
•  Κατοχύρωση της επαγγελ

ματικής στέγης.
•  Φθηνή και άφθονη χρημα

τοδότηση.
•  Μείωση συντελεστών ΦΠΑ.

«Είμαστε, αναφέρεται στη 
διακήρυξη, η μόνη παράταξη 
που πιστεύουμε ακλόνητα 
στην ελεύθερη οικονομία και 
στην ελεύθερη οικονομική 
δράση του επιχειρηματία».

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Η Εκλογική Επιτροπή του ΕΒΕ Αθηνών καλέ! τους εκλογείς, που περιλαμβάνονται 
στους εκλογικούς καταλόγους, να συμμετάοχουν στις εκλογές για την ανάδειξη 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, που θα γίνουν στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 1987, 
ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη και ώρα 8.00 μέχρι και 18.00 στο κατάστημα του ΕΒΕΑ, 
οδός Ακαδημίας 7, 8ος όροφος, Αθήνα και για την καλύτερη ενημέρωση των 
εκλογέων, γνωστοποιεί τα εξής:
1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις: 
α) του Ν.1089/1980 (ΦΕΚ 261/Α/12.11.1980).
β) του Π .Δ. 1080/1981 (ΦΕΚ 262/Α/16.9.1981 ). 
γ) του Π.Δ. 661/1982 (ΦΕΚ 135/Α/10.11.1982). 
δ) του Π.Δ. 189/1986 (ΦΕΚ 77/16.6.1986) και
ε) την αριθμ. ΚΙ/2938/29.7.1987 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου με την οποία 
ορίσθηκαν οι κατηγορίες επαγγελμάτων και τα Τμήματα.
2. Η διαίρεση των επαγγελμάτων του ΕΒΕ Αθηνών σε Τμήματα και Κατηγορίες και 
ο αριθμός των αντιπροσώπων (συμβούλων) που θα εκλεγούν σε κάθε κατηγορία, 
έγινε με την στο στοιχείο (ε) αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ως 
εξής:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η, (ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΔΡΕΣ 31),
που περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις εκτός από τις εξαγωγικές.
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η, (ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΔΡΕΣ 25), 
που περιλαμβάνει άλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η, (ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ - ΕΔΡΕΣ 4), 
που περιλαμβάνει όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
3. Εκλογείς είναι τα μέλη του ΕΒΕ Αθηνών που περιλαμβάνονται στους εκλογι-; 
κούς καταλόγους, οι οποίοι είχαν εκτεθεί στο ΕΒΕ Αθηνών, Ακαδημίας 7, 2ος 
όροφος από 9.11.87 μέχρι 20.11.87. Σημειώνεται άτι οι εκλογικοί κατάλογοι θα 
οριστικοποιηθούν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί και 
που η εκδίκασή τους έχει ορισθεί να γίνει στις 26.11.1987 και ώρα 15.00.
4. Εκλόγιμοι, είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα Έλληνες υπήκοοι και 
είναι μέλη του ΕΒΕΑ, τουλάχιστον, από τριετίας.
5. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώ
ματος με αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από την περίπτωση των Α.Ε., ΕΠΕ, 
Συν. Π.Ε. και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, που το 
εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκήσουν οι εκπρόσωποί τους, που έχουν υποδειχθεί.
6. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα γίνει, μόνο με την επίδειξη της 
αστυνομικής ταυτότητας ή σε περίπτωση αλλοδαπού με την επίδειξη του διαβατη
ρίου του. Σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί από Χώρες εκτός ΕΟΚ πρέπει να επιδεί- 
ξουν άδεια παραμονής και εργασίας.
7. Οι εκλογείς, κατά την ψηφοφορία, θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν 
μια φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν έχουν κώλυμα από τα προβλεπό- 
μενα στην παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.1089/1980 καθώς και ότι δεν ασχολούνται 
και με άλλο επάγγελμα άσχετο με το επάγγελμα του εμπόρου.
8. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με μυστική ψηφοφορία και με έντυπα ψηφοδέλτια 
που θα τυπωθούν με την φροντίδα των υποψηφίων. Οι διαστάσεις και ο τύπος του 
χαρτιού των ψηφοδελτίων θα καθορισθούν με απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής. 
Κάθε εκλογέας θα δηλώσει την προτίμησή του με ένα μόνο σταυρό (μονοσταυρία) 
που θα θέσει πριν ή μετά από το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διάρκειας, 
χρώματος μπλε ή μαύρου. Ψηφοδέλτια που θα φέρουν περισσότερους από ένα 
σταυρό προτίμησης θα είναι άκυρα.
9. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτική.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1987.
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Κατρακύλησαν
ΙΣΧΥΡΟ κλονισμό δέχθηκε 
χθες το Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, ύστερα από την επί
σημη αναγγελία της παραίτη
σης του υπουργού Εθνικής Ο ι
κονομίας κ. Κ. Σημίτη και την 
αντικατάστασή του από τον, 
μέχρι χθες, υπουργό Εμπορίου 
κ. Τ. Ρουμελιώτη.

Ό π ω ς διευκρίνιζαν παράγο
ντες του Χρηματιστηρίου, ο 
κλονισμός αυτός ήταν αναπό
φευκτος αφού, για τους χρημα
τιστηριακούς κύκλους, ο κ. Κ. 
Σημίτης αποτελούσε την εγ
γύηση για την ομαλή και χωρίς

μαζί με 
τον Σημίτη

Ρεπορτάζ: 
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ

ακρότητες εξέλιξη των οικονο
μικών μας πραγμάτων.

Χάθηκε η εγγύηση της οικο
νομικής σταθερότητας, έλεγαν, 
χθες, χαρακτηριστικά οι ίδιοι 
παράγοντες, δικαιολογώντας 
έτσι, τον πανικό που κατέλαβε 
τους μικρομετόχους των διαφό
ρων εταιρειών -  ιδιαίτερα των 
εμποροβιομηχανικών -  οι οποί
οι καιέσπευσαν να πουλήσουν 
τους τίτλους τους.

Πράγματι, όπως προέκυψε 
από τη χθεσινή συναλλακτική 
κίνηση στο Χρηματιστήριο, η 
αθρόα προσφορά τίτλων για 
πώληση είχε σαν αποτέλεσμα 
την πτώση των τιμών των μετο
χών, για ένα μεγάλο αριθμό

τραπεζών και εταιρειών.
Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι, ο 

δείκτης τιμών των μετοχών στις 
διάφορες τράπεζες σημείωσε 
πτώση κατά 11% σε σχέση με 
την προχθεσινή μέρα, ο δείκτης 
τιμών των μετοχών στις εμπο- 
ροβιομηχανικές εταιρείες κατά 
13% και ο γενικός δείκτης τι
μών μετοχών του Χρηματιστη
ρίου παρουσίασε μία πτώση 
κατά 11,99%.

Σχολιάζοντας τα χθεσινά γε
γονότα, χρηματιστηριακοί κύ
κλοι υπογράμμιζαν ότι παρό
μοιο φαινόμενο ογκώδους 
προσφοράς τίτλων για πώληση, 
έχει να παρουσιασθεί πάρα 
πολλά χρόνια στο Χρηματι
στήριο.

Ενδεικτικό αυτής της άπο

ψης είναι και το γεγονός οτι, 
επί συνόλου 114 Α .Ε ., που εί
ναι ενταγμένες στο Χρηματι
στήριο Αθηνών, χθες παρου- 
σιάσθηκε προσφορά μετοχών 
από διάφορους χρηματιστές 
για τις 76 απ’ αυτές τις εται
ρείες.

Τονιζόταν, πάντως, ακόμη 
ότι, στη χθεσινή κατρακύλα 
των τιμών στο Χρηματιστήριο, 
εκτός από τις αλλαγές στην ηγε
σία του υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, συνέβαλε και η 
εξαγγελία της αναδρομικής φο- 
ρολόγησης των καθαρών κερ
δών (του 1986) των Α.Ε. κατά 
10%.

Ό π ω ς δε διευκρινιζόταν, με 
την εφαρμογή αυτού του μέ
τρου οι μέτοχοι των διαφόρων 
Α.Ε. είναι βέβαιο πως θα πά

ρουν λιγότερο μέρισμα και γ ι’ 
αυτό θεώρησαν σκόπιμο να 
«ξεφορτωθούν από πάνω τους 
τα χαρτιά».

Ωστόσο, πάλι από χρηματι
στηριακούς κύκλους, εκφραζό
ταν χθες η άποψη ότι ο πανικός 
αυτός υπήρξε αδικαιολόγητος, 
δεδομένου ότι:
■  Παρά τις αλλαγές στην ηγε

σία του υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας θεωρείται απί
θανο ν ' αλλάξει απότομα η 
οικονομική πολιτική, στο 
σημείο τουλάχιστον που 
επηρεάζει τφν κίνηση του 
Χρηματιστηρίου, ιδιαίτερα 
μάλιστα αυτή την εποχή 
όπου το Χρηματιστήριο έγι
νε ένας ζωνταντός οργανι
σμός και κατέκτησε την εμπι
στοσύνη του κόσμου.

■ Η  αναδρομική φορολόγηση 
των καθαρών κερδών ισχύει 
για  όλες τις Α.Ε. εκτός των 
εξαγωγικών κι αυτή η εξαίρε
ση είναι κάτι που θα τονώσει 
πάλι τις συναλλαγές στο Χρη
ματιστήριο.
Βέβαια, τόνιζαν, αν η κυβέρ

νηση ενδιαφέρεται γ ι' αυτού 
του είδους την τόνωση θα πρέ
πει έγκαιρα να διευκρινίσει 
ποιες ακριβώς θεωρούνται εξα
γωγικές εταιρείες, για να γνω
ρίζει και ο χρηματιστηριακός 
κόσμος ποιους τίτλους πρέπει 
να κυνηγάει και ποιους όχι.

ΣΕΛΠΕ - ΣΕΣΜΕ - ΕΒΕΑ. ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα ανατρέψατε όλα...»
Μ ΙΑ  σειρά από γεγονότα τις τελευταίες σαρά
ντα οκτώ ώρες κινδυνεύουν να ανατρέψουν -  
αν δεν έχουν ανατρέψει -  όλη την πρόοδο που 
σημειώθηκε την τελευταία εξαετία στο επιχει
ρηματικό κλίμα.

Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, σε χθεσινή 
ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρή
σεων Λιανικής Πώλησης), που εκπροσωπεί τα 
μεγάλα πολυκαταστήματα.

Πολύ φοβούμαστε, υποστηρίζουν, ότι με τα 
δεδομένα που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες 
μέρες η χώρα οδηγείται σε ένα νέο 1985, σε 
επιτάχυνση του πληθωρισμού, σε αύξηση του 
ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών και σε 
διόγκωση της ανεργίας.

Ο ΣΕΛΠΕ επικεντρώνει την κριτική με αφορ
μή τις παρακάτω επισημάνσεις, όπως αναφέρο- 
νται στην ανακοίνωσή του:

• Στην υπαναχώρηση στην εισοδηματική πολι
τική μόλις 36 ώρες μετά την ανακοίνωσή της.

• Στην ως εκ τούτου παραίτηση του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας τη στιγμή που ο κ. Σημίτης 
αποτελούσε εγγύηση για τη συνέχιση της σώ- 
φρονος οικονομικής πολιτικής της τελευταίας 
διετίας.
• Στη δημοσίευση του νέου Γιροϋπολογισμού

με σημαντικά αυξημένα ελλείμματα του δημό
σιου τομέα.
• Στην επιβολή εφάπαξ φορολογίας στα κέρδη 
όλων των επιχειρήσεων.
■  Μ ε την ανακοίνωσή του ο ΣΕΛΠΕ ζητάει:
• Ομόφωνη τοποθέτηση της κυβέρνησης υπέρ 
της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε 
την τελευταία διετία.
• Ά μεσες και επείγουσες διαβουλεύσεις μετα
ξύ του υπουργείου Οικονομικών και εκπροσώ
πων των παραγωγικών τάξεων, ώστε να βρεθεί 
άλλος τρόπος από τη φορολογία των κερδών 
για τη συγκέντρωση εσόδων ύψους 20 δισ. 
δραχμών.

Ο ΣΕΣΜΕ

□ Σε ανακοίνωσή του, εξάλλου, ο Σύνδε
σ μος Επιχειρήσεων Σούπερ Μ άρκετ Ελ
λάδος (ΣΕΣΜ Ε) αναφέρει:

• Προκαλούν κατάπληξη, απογοήτευση και 
κατάρρευση της ελπίδας για το μέλλον της 
οικονομίας οι δηλώσεις του κ. Τσοβόλα για 
την επιβολή αιφνιδιαστικής έκτακτης εισφο
ράς στις επιχειρήσεις και για τη δικαιολογία 
που τη συνοδεύει.

• Είναι τραγική, για να μην πούμε ληστρική, 
η φορολογική πολιτική του κράτους απένα
ντι στις μεγάλες επιχειρήσεις.

• Στην ουσία ο συντελεστής του φόρου 53%  
που συχνά με κατασκευασμένες φορομπη- 
χτικές λογιστικές εισφορές φτάνει το 60%, 
τώρα με την επιβολή της  έκτακτης εισφοράς 
γίνεται 70%!!!

• Κάτω από τις συνθήκες αυτές έχουμε κά
θε λόγο για να νιώθουμε απογοητευμένοι 
και μετανιωμένοι για κάθε επιχειρηματική  
πρωτοβουλία, που έχουμε αναλάβει μέχρι 
τώρα.

Το ΕΒΕΑ

□ Τα κρατικα ελλείμματα νομοτελειακά  
οδηγούν σε μεταφορά πόρων από τις 
επιχειρήσεις στο Δημόσ ιο  για την κάλυψη 

σπαταλών και τη χρηματοδότηση αντιπαρα- 
γωγικών επενδύσεων.

Αυτό  αναφέρει σε δηλώσεις, με την ευκαι
ρία της κατάθεσης του προϋπολογισμού, ο 
πρόεδρος του Ε Β Ε Α  κ. Λ. Εφραίμογλου.

Παρασύραμε και... την 
ΕΟΚ προς τα πάνω

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 27.
ΣΥΜΦΩΝΑ με προσωρινές εκτιμήσεις της Κοινοτικής Στατιστικής Υπηρεσίος 
(ΕΥΡΟΣΤΑΤ), ο δείκτης τιμών καταναλωτή στο σύνολο της κοινότητας αυξήθη
κε κατά 0,5% μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1987. Η σημαντική αυτή 
αύξηση σημειώνεται ύστερα από περίοδο πέντε συνεχών μηνών (από τον Μάιο 
1987), κατά την οποία οι αυξήσεις που είχαν σημειωθεί, περιορισμένες, ήταν από 
0,1% ως 0,2% μηνιαίως. Και οφείλεται βασικά στις σημαντικές αυξήσεις που 
σημειώθηκαν στην Βρετανία (+0,5%) στην Ολλανδία (+0,5%), στην Ισπανία 
(+0,6%) στην Ιταλία (+0,9%) στην Πορτογαλία (+1,2%) όπως και στην μεγάλη 
αύξηση του ελληνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (+3,1%).

Η τελευταία αύξηση στην Ελλάδα ύστερα από την αύξηση 2,2% του Σεπτεμ

βρίου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν 
στους τομείς των ενδυμάτων και υποδημάτων, όπως και στις συνέπειες της 
εφαρμογής του ΦΠΑ στα προϊόντα αυτά.

Για κάθε χώρα - μέλος τα ποσοστά το 1986 και το 1987 έχουν ως εξής:

1986 1987
Δυτική Γερμανία -0,9 +0,9
Γ αλλία +2,2 +3,1
Ιταλία +4,7 +5,7
Ολλανδία +0,0 +0,3
Βέλγιο +0,8 +1,7
Λουξεμβούργο -1,0 +0,1
Βρετανία +3,0 +4,5
Ιρλανδία δεν υπάρχουν στοιχεία

Δανία +4,5 +4,0
Ελλάδα +21,9 +15,3
Ισπανία +9,4 +4,6
Πορτογαλία +11,4 +9,8


