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πρωτόκολλο από τις διπλοπενιές;

Θα πρέπει άραγε να συμπεράνομε, ότι ομαδι
κή παράκρουση είχε καταλάβει τα ελληνικά και 
διεθνή μέσα δημοσιότητας ή είναι λογικότερο να 
αναγνωρίσουμε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο 
ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του; Είναι δε ίσως η 
πρώτη φορά που μια κυβέρνηση δεν φαίνεται 
να ενδιαφέρεται όχι μόνο για την τιμιότητά της, 
αλλά και για το αν χαρακτηρίζεται τίμια. 
Αντίθετα κάνει το κάθε τι για να προκαλεί, 
αρνούμενη να τηρεί έστω και κάποια προσχή
ματα.

Τ Ι άρβγε θα μπορούσε να βγάλει τη 
χώρα, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση 
από το σημερινό αδιέξοδο; Ό λα τα άλλα

κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ως μόνη 
λύση την προσφυγή στο λαό με εκλογές. Μια 
άλλη εκδοχή προτιμά το σχηματισμό υπηρεσια
κής κυβέρνησης της ευρύτερης εμπιστοσύνης 
της Βουλής, πού θα προσπαθήσει να βάλει σε 
μια τάξη και να κρατηθεί μακρυά από τη 
βιαιότητα των παθών, προκειμένου να αποκα- 
ταστήσει τη λειτουργία του κράτους μέχρι τις 
εκλογές του Ιουνίου. Μια τρίτη λύση λέγεται ότι 
θα ήταν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με 
Πρωθυπουργό κοινής εμπιστοσύνης, που θα 
ανελάμβανε να προχωρήσει και στην κάθαρση 
των υπαρκτών, αλλά και των εκτός ίσως 
πραγματικότητας σκανδάλων. "Ισως να μπο
ρούσαν να προταθούν και άλλες λύσεις.

Φυσικά υπάρχει η προτιμώμενη από τη 
σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που

προσβλέπει στη συνέχιση της διακυβέρνησης 
από το ΠΑΣΟΚ μέχρις ότου λήξουν οι συνταγ
ματικές προθεσμίες, με την προσδοκία ότι 
μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα και να εκτονωθεί 
η σημερινή εκρηκτική και νοσηρή πολιτική 
ατμόσφαιρα. Οι αισιοδοξούντες για ένα τέτοιο 
θαύμα γίνονται ολοένα και λιγότεροι. Και είναι 
περισσότερο από σίγουρο ότι με τη σημερινή 
κατάσταση να σέρνεται επί επτά ακόμα μήνες, 
όχι μόνο δεν θα μείνει πια τίποτα όρθιο από τη 
με τόσες θυσίες κάπως σταθεροποιηθείσα οικο
νομία μας, αλλά και θα διακυβευθούν ίσως τα 
πάντα από τα οποία μπορεί να μη μείνει 
αλώβητο ούτε το δημοκρατικό μας πολίτευμα, 
ούτε τα σε επικίνδυνη εκκρεμότητα εθνικά μας 
θέματα. _

Πλήρης δικαίωση Σημίτη
Ο Ι επιδόσεις που παρουσιάζει σε διόγκωση των ελλειμμάτων ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 1988 

(σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις του κ. Τσοβόλα που ίσως η "Εκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 
την προσεχή άνοιξη αποδείξει ότι παραήταν αναξιόπιστες) καθώς και τα στοχεία για τον πληθωρισμό που 
παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παν. Ρουμελιώτης φέρνουν στη 
μνήμη μας το περιεχόμενο της επιστολής παραίτησης του τότε υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κώστα 
Σημίτη προς τον πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο δικαιώθηκε απόλυτα από τις εξελίξεις: 

«Μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν συμβιβάζονται, τόνιζε στην επιστολή του ο κ. Σημίτης, με 
ελαστική εισοδηματική πολιτική, όταν στόχος παραμένει ο περιορισμός του πληθωρισμού... Ελπίζω, 
συνέχιζε λίγο πιο κάτω, ο κ. Σημίτης, οι φόβοι μου να αποδειχθοόν αβάσιμοι και ο νέος υπουργός να 
επιτύχει εκείνο το οποίο οι αριθμητικοί υπολογισμοί, οι συσκέψεις και οι γνώμες όλων των ειδικών 
απέδειξαν ανέφικτο».

Α ΛΛΑ, ενώ ο κ. Σημίτης αυτά επεσήμαινε στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, λίγες ημέρες 
αργότερα ο κ. Παν. Ρουμελιώτης που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα υπουργό στο υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας, στις 10 Δεκεμβρίου 1987, ύστερα από οδηγίες του πρωθυπουργού κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου και από συνεννοήσεις με τους υπουργούς Οικονομικών κ. Δημ. Τσοβόλα και Εμπορίου κ. Ν. 
Ακριτίδη δήλωνε, μεταξύ άλλων, ότι:

Πέραν από τη συνέχιση της προσπάθειας για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και την παραπέρα 
μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει την 
αναπτυξιακή προσπάθεια με κάθε μέσο.Ε ΞΑΛΛΟΥ, με αφορμή δημοσιεύματα σε εφημερίδες που απέδιδαν απόψεις στην Τ ράπεζα της Ελλάδος 

για την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 1988, ο διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας κ. Δημ. Χαλικιός σε σχετικές δηλώσεις του στις 7 Δεκεμβρίου 1987 δεν έχασε την ευκαιρία να 

εκφράσει έμμεσα τις επιφυλάξεις του για την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, σημειώνοντας, μεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα:

«Κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η τάση της 
οικονομίας προς σταθεροποίηση συνεχίζεται, ενώ οι οικονομικές προοπτικές για το 1988 δεν 
δικαιολογούν ανησυχία, εφόσον εφαρμοστεί η οικονομική πολιτική που έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση, 
ιδιαίτερα για τη συγκράτηση των δημόσιων ελλειμμάτων».

"Αρα, αναζητήστε τώρα τον Τοοβόλα για τα περαιτέρω...

Η επιστολή του κ. Σημίτη

Τ Ο πλήρες κείμενο της επιστολής που έστειλε ο κ. Κ. Σημίτης στις 26 Νοεμβρίου 1987 προς τον 
πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Παπανδρέου έχει ως ακολούθως:

«Σας επιβεβαιώνω και γραπτά την παραίτηση που σας υπέβαλα χθες μετά τη δήλωσή σας, με την 
οποία προσδιορίσατε εκ νέου την εισοδηματική πολιτική του 1988.
Η Εισοδηματική πολιτική αποφασίστηκε μετά 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 ουσιαστικό προς αυτό το στόχο. Η χθεσινή εξέλιξη 
διακυβεύει τις προσπάθειες δύο ετών.
Η Εισοδηματική πολιτική ήταν πράγματι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους. Προέκυψε όμως γιατί 
παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις μου η κυβέρνηση δεν θέλησε να περιορίσει κατά πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό το ύψος του καθαρού ελλείμματος του δημόσιου τομέα. Μεγάλα δημοσιονομι
κά ελλείμματα δεν συμβιβάζονται με ελαστική εισοδηματική πολιτική όταν στόχος παραμένει ο 
περιορισμός του πληθωρισμού. Η εφαρμογή μιας πολιτικής που θα οδηγήσει με βεβαιότητα 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 
αποδειχθούν αβάσιμοι και ο νέος υπουργός να επιτύχει εκείνο το οποίο οι αριθμητικοί υπολογισμοί, 
οι συσκέψεις και οι γνώμες όλων των ειδικών απέδειξαν ανέφικτο.

Θέλω τέλος, να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την 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». ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟ Ι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ανδρέα Παπανδρέου 
Πρόεδρο της Κυβέρνησης
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Εας επιβεβαιώνω και γραπτά την παραίτηση που σας υπέβαλα χθές 
μετά τη δήλωσή σας, με την οποία προσδιορίσατε εκ νέου την 
εισοδηματική πολιτική του 1988.

Η Εισοδηματική πολπική αποιρασίοτηκε μετά 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 ουσιαστικά προς αυτό το στόχο. Η χθεσινή εξέλιξη 
διακυβεύει τις προσπάθειες δύο ετών.

Η Εισοδηματική πολιτική ήταν πράγματι δυσάρεστη για τους 
εργαζόμενους. Προέκυψε όμως γιατί παρά τις επανειλημμένες 
παροτρύνσεις μου η κυβέρνηση δεν θέλησε να περιορίσει κατά 
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό το ύψος του καθαρού ελλείμματος του 
δημόσιου τομέα. Μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν συμβιβάζονται 
με ελαστική εισοδηματική πολιτική όταν στόχος παραμένει ο 
περιορισμός του πληθωρισμού. Η εφαρμογή μιάς πολιτικής που θα 
οδηγήσει με βεβαιότητα σε αντίθετο αποτέλεσμα εκείνου )ου θα 
ισχυρίζομαι δημόσια δεν είναι σύμφωνη με τις πεποιθήσεις μου.
Θέλω να παοαμείνω ειλικρινής απέναντι σε σας και στον ελληνικό 
λαό. Ελπίζω οι φόβοι μου να αποδειχθούν αβάσιμοι και ο νέος 
υπουργός να επιτύχει εκείνο το οποίο οι αριθμητικοί υπολογισμοί 
οι συσκέψεις και οι γνώμες όλων των ειδικών απέδειξαν ανέφικτο.

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

ο ΠΡΗΘΥΠΟΥΡΓΟΙ

26 Νοεμβρίου 1987

Κύριο
Κώστα Σημίτη
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 
Αθήνα

Αγαπητέ μου Κώστα,

Καταλαβαίνω τους λόγους που οε οδήγησαν στην υποβολή 
της παραίτησής οου.

Θα ήθελα βέβαια να την ανακαλούσες, γιατί έτσι 
στερείται η Κυβέρνηση έναν απ'τους πιο 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 οικονομίας μας οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στις άοκνες προσπάθειές σου να 
συγκρατήσεις τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα του 
Δημόσιου Τομέα.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

V -Ανδρέας Γ. Παπανδρέου

Η αλληλογραφία Σημίτη · Παπανδρέου
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