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Ανεΐράπη οΐή Βουλή ο Σημίΐης!
ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΥΜΕΝΙΣΘΟΥΝ ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Σέ άμεση -παραίτηση τού υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας οδήγησε χθες η εσπευσμένη (-προ 
των αντιδράσεων τού ΚΚΕ αλλά και των κομ
ματικών τού ΠΑΣΟΚ) αναπροσαρμογή τού 
τρόπου καταβολής τής ΑΤΑ, στήν οποία προέβη 
ο πρωθυπουργός χθες αμέσως μετά τήν κατάθε
ση τού κρατικού προϋπολογισμού. Μέ μιά πρω
τοφανή ενέργεια πού εξ αντικειμένου εξανεμί
ζει κάθε υπόλειμμα α ξιοπ ισ τία ς ο κ. Παπαν- 
δρέου δήλωσε χθές ότι η ΑΤΑ  τού πρώτου τε- 
τραμήνου θά κατατεθεί τήν 1η Ιανουάριου καί 
όχι τήν 1η Μαΐου όπως είχε αποφασίσει, υπό 
τήν προεδρία του τό ΑΣΟΠ γ ιά  νά μή ασκηθούν 
πληθωριστικές π ιέσεις στήν αρχή τού χρόνου. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Α. Παπανδρέ
ου μόλις πριν από 24 ώρες είχε εγκρίνει τήν 
εισοδηματική πολιτική ως πρόεδρος τού 
ΑΣΟΠ. Ο αρχηγός τής αξιωματικής αντιπολι- 
τεύσεως κ. Κ. Μητσοτάκης στηλίτευσε την πρω
τοφανή αυτή υπαναχώρηση ως χαρακτηριστικό 
δείγμα μιάς «θλιβερής κυβέρνησης πού παρα
π α ίε ι» καί ζήτησε άμεση παραίτηση τής κυ- 
βερνήσεως καί διενέργεια εκλογών. Το μεΐζον 
αυτό πολιτικά θέμα ο κ. Παπανδρέου προτίμη

σε νά αντιπαρέλθει δηλώνοντας ότι ο λαός θά 
κρίνει τό  έργο τής κυβερνήσεως μέ τήν ολο
κλήρωσή του, στο  τέλος τής τετραετίας. Έ τ σ ι ,  
προς τό παρόν τουλάχιστον ο μόνος πού παρη- 
τήθη, μή ανεχόμενος νά έχει τήν τύχη τού κ. 
Μ. Δρεττάκη (είχε καταργηθεί μέ... ραδιοφω
νική δήλωση τού πρωθυπουργού, μέ τήν τροπο
ποίηση τού νόμου περί Φόρου Ακινήτου Περι
ουσίας) ήταν ο κ. Κων. Σημίτης, ο οποίος απε- 
χώρησε από τήν αίθουσα τής Βουλής χωρίς νά 
χειροκροτήσει τήν πρωθυπουργική ομιλία καί 
μέ έκδηλα τά σημεία τής δυσαρέσκειας στό 
πρόσωπό του. Από τή στιγμή εκείνη καί έως 
τής επιβεβαιώσεως τής παραιτήσεώς του ορ
γίασαν οι φήμες ότι «παρητήθη ο Σημίτης». 
•Φήμες που συνοδέύθηκαν μέ γενικότερες εκτι
μήσεις ότι ενδέχεται η παραίτηση αυτή νά ση- 
μάνει ριζικότερη αλλαγή τού πολιτικού αλλά 
καί οικονομικού σκηνικού, υπό τήν έννοια ότι 
η φορά τών πραγμάτων πού θέτει εκτός κυ- 
βερνήσεως τον κ. Σημίτη μπορεί νά θέσει τήν 
ίδ ια  τήν κυβέρνηση στήν τροχιά τών πρόωρων 
εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικο
νομικοί παράγοντες εξέφραζαν χθές τό  βράδυ

φόβους γ ιά  στροφή τής οιΐκονομικής πολιτικής 
πρός τά  αριστερά.Η  ε ξ έ λ ι ξ η  τώ ν  γ ε γ ο ν ό τ ω ν

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Ση
μίτης πού άκουγε σιωπηλός καί τ ις  παλινω
δίες τού κ. Ανδρ. Γ. Παπανδρέου, ευθύς ως ο 
πρωθυπουργός έφυγε από τήν αίθουσα τής Βομ- 
λής τόν ακολούθησε καί τού υπέβαλε τήν πα
ραίτησή του. Ακριβείς πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ο κ. Κ. Σημίτης σέ ύφος ήρεμο καί αξιοπρε
πές δήλωσε στον πρωθυπουργό ότι δέν μπορεί 
νά παραμένει μέλος μιάς κοβερνήσεως πού άλ
λα αποφασίζει τήν μιά μέρα στό ΑΣΟΠ καί 
άλλα τής υπαγορεύει τήν επομένη τό  κόμμα 
στή Βουλή. «Ε ίμαι πολιτικός κ. πρόεδρε καί 
μού αναθέσατε νά εφαρμόσω μιά πολιτική πού 
συμφωνήσαμε από κοινού. Δέν είμαι υπάλλη
λος γ ιά  νά εφαρμόζω διαφορετική πολιτική» λέ
γεται ότι είπε ο κ. Σημίτης στον κ. Ανδρ. Γ. 
Παπανδρέου. Κατά τ ις  ίδιες πληροφορίες ο 
κ. Ανδρ. Γ. Παπανδρέου αφού προσπάθησε νά 
μεταπείθει τον κ. Σημίτη, τόν οποίο καί εττίε-

σε αφόρητα, όταν συνάντησε τήν πεισματική 
άρνηση τού υπουργού, τον παρακάλεσε να δε
χθεί τουλάχιστον νά μήν ανακοινωθεί η παραί
τηση μέχρι σήμερα τό πρωί. Ο κ. υπουργός συμ
φώνησε τονίζοντας όμως ότι η απόφαση γιά  
παραίτηση είναι αμετάθετη. Από κύκλους τού 
Καστρίου αναφερόταν ότι ο κ. Κ. Σημίτης πα
ραιτήθηκε από υπερβολική ευθιξία ενώ τό θέμα 
τής αλλαγής τής εισοδηματικής πολιτικής μπο
ρούσε νά τακτοποιηθεί μέ συζητήσεις μέ την 
ΓΣΕΕ καί τήν Α Δ Ε Δ Υ ! Σημειώνεται πάντως ό
τι η αντίστροφη μέτρηση γ ιά  τήν αλλαγή τής 
εισοδηματικής πολιτικής είχε αρχίσει από νω
ρίς τό  απόγευμα ύστερα από διαβήματα τού 
κ. Ραυτόπουλου, τού κ. Γεννηματά καί άλλων, 
κομματικών. Η απόφαση γ ια  την αλλαγή τής 
πολιτικής ελήφθη επισήμως τό απόγευμα σ τις 
6 μ.μ. σέ σύσκεψη Παπανδρέου - Κουτσόγιωρ- 
γα  - Λιβάνη. Ευθύς ως επισημοποιήθηκε η πα
ραίτηση, ο κ. Ανδρ. Γ. Παπανδρέου άρχισε έν
τονες διαβουλεύσεις μέ τόν κ Μένιο Κουτσό- 
γιωργα  καί τόν κ. Αντώνη Λι<6άνη γ ιά  την ε
ξεύρεση διαδόχου» ,

.  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 12ij 2ΕΛ.

Π ροίίπο (παρα) Αογιορός
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ

Υποταγμένη η κυβέρνηση στήν λογική του κομματικού κράτους 
καί πςχγιδευμένη σ τά  αδιέξοδα πού προκαλεί ένας υπερτροφικός 
δημόσιος τομέας πού μεγεθύνεται από χρόνο σέ χρόνο αναπα- 
ρόγοντας τήν σπατάλη, συνέταξε γ ιά  τό  1988 έναν προϋπολογι
σμό πού πυροδοτεί τόν πληθωρισμό, αυξάνει τά  φορολογικά βά
ρη, καθηλώνει τήν αναπτυξιακή δραστηριότητα καί υπονομεύει 
καίρια τό  επιχειρηματικό κλίμα με τήν επιβολή έκτακτης εισφο
ράς σ τά  κέρδη τού 1986. Ο προϋπολογισμός πού κατέθεσε χθές 
στήν Βουλή ο υπουργός Οικον«ηι^κών_κ:_Δη£ί_Τσο6ο^

σμου τής Νέας Δημοκρατίας του έτους 1980. O f τερατώδεις αυ
τές στρεβλώσεις προβάλλουν την εικόνα ενόξ δημόσιου τομέα που 
απομυζά όλους τούς διαθέσιμους πόρους της οικονομίας επισω
ρεύοντας βάρη καί ελλείμματα. Πράγματι αν ληφθεί υπ’ όψη ότι 
τό  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α Ε Π ) γιά  τό  1988, σύμφωνα 
μέ τούς υπολογισμούς τής κυβερνήσεως θά ανελθει σ έ  7195 δισ. 
δρχ. τότε προκύπτει άπ μέσα από τούς μηχανισμούς τού κομμα
τικού κράτους καί μέ τις δικές τού πολίτικες επιλογές κατανέμε-

ττ-f Γ.Τττ/-.·ι τΛ » rrnr η ,ι«ηιif.ii Tnr» ■ T i  ■

Νέας Δημοκρατίας κ. Κ. Μητσοτάκης πρόκειται γ ιά  προϋπολογ»» 
σμό καταστροφής πού υπονμεύει τά  θεμέλια τής οικονομίας. , 

Για νά χρηματοδοτήσει τό  σπάταλο κράτος η κυβέρνηση αυξά
νει τήν φορολογία (άμεση καί έμμεση) από 16/5 δισεκ. δρχ. τό 
1987 σέ 2.009 τό  1988, δηλαδή κατά 334 δισεκ. δρχ.! Φυσικά 
ένα μέρος τής αυξήσεωε αυτής οφείλεται στήν φυσιολογική άνοδο 
τών εσόδων^ λόγω πληθωρισμού, ένα άλλο στην περιστολή τής 
φοροδιαφυγής, αλλά φαίνεται ότι επέρχεται και αύξηση τής φο-

0 Κ. ΚΩΝ. ΜΗΠΟΤΑΚΗΣ ΔΗΛΩΣΕ ΧΘΕΣ:
Μιά ετοιμόρροπη



Α ν ε τ ρ ά π η  ο  Σ η μ ί τ η ς
ZVMCXEIA ΑΠΟ TVN \Ά Ϊ Ε λ

Από τά  ττιθανατερό ονόματα α- 
ναφερονταν τού υττς-υργού Γtijp- 
γϊας κ. _ Γιάννη Γιοττάχη, τού 
υπουργού Εμποοϊχι κ. Παν. 
Ρουμελιώτη, ενώ αργά τή νύ
κτα ακούγονταν επίσης τά  ονό
ματα τού κ . Απ. Λάζαρη, τού 
διοικητού τής Γενικής Τραττέςης 
κ. Στ. Παναγόττουλου καί τού 
υπουργού ανατττλΓ^-ωτή Οικονο
μικών κ. Γ. Πέτσου.

Η ZYMEAPklZIl 
TUX ΒΘ ΥΑΗ Ι

. Γιά τή χθεσινή συνεδρίαση 
τής Βουλής ο: κοινοβουλευτικοί 
μας συντάκτες Ν ΙΚΟ Σ ΡΙΖΟΣ 
καί ΔΕΣΠ Ο ΙΝΑ /ΛΑΥΡΟΓΕΝ- 
ΝΗ γράφουν:

Αμέσως μετά τήν κατάθεση 
τού προϋπολογισμού αττό τόν 
υπουργό Οικονομικών κ. Δ  
Τσοβολα, ανέβηκε ατό βήμα ο, 
πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν- 
Ορεου, ο οποίος ε ίτε ότι τήν ει
σοδηματική πολιτική τής κυ- 
6;ρνήσεως διέγραψα ο ίδιος στή 
Θεσσαλονίκη — όχι όμως μέ 
αριθμούς—  τονίζοντας ότι η 
πpay ματ. κ ή αύξε^τη τών μι
σθών θά προκύψει από τήν ονο
μαστική αύξηση τών αμοιβών 
καί τις φορολογικές ' ελαφρύν
σεις.

«  Ενα πολύ βασικό θέμα 
γιά  τήν κυβέρνηση καί γιά  τόν 
πρωθυπουργό», είπε, «είναι' η 
συνέπεια καί η αξιοπιστία καί 
επειδή διατυπωθήκαν πολλά ε
ρωτηματικά, άν οι δεσμεύσεις 
καλύπτονται μέ τίςχθεσινές 
ανακοινώσεις, θά ήθελα νά 
προσδιορίσω, χωρίς καμιά πα- 
ρέκλιση, τήν εισοδηματική μας 
πολιτική».

Εν συνεχεία ο κ. Παπανδρέ- 
ου α να φέρθηκε στις διαφοροποι
ήσεις πού επέρχονται στις ε
ξαγγελίες τού υπουργού Εθν. 
Οικονομίας. Σύμφωνα μέ αυτές, 
η διορθωτική αύξηση θά κατα
βληθεί τήν 1η Ιανουάριου τού 
1988. Τήν ίόια ημέοα θά κατα
βληθεί προκαταβολικά καί η 
ΑΤΑ  τού πρώτου 4 μήνου τού 
1988 (προχθές ο κ. Σημίτης, 
μετά τήν υπό τόν πρωθυπουργό 
συνεδρίαση τού ΑΣΟΠ είχε 
δηλώσει ότι. η καταβολή της θά 
γινόταν τήν 1.5.88). Εάν υπάρ
ξει απόκλιση από τόν τιμάρι
θμο πού θά διαμορφωθεί· μέσα 
στό 4μηνο, τόε η διαφορά θά 
καταβάλλεται στήν αρχή τού 
επόμενου 4μήνου μαζί μέ τό ύ
ψος τού τιμσρίθυου πού θά υ- 
πολογισθεί γιά  εκείνο τό 4μη- 
νρ κοκ. Τήν^ 1.1.88 μαζί μέ τήν 
ΑΤΑ  τού α* 4 μήνου τού 1988 
θά δοθεί καί διορθωτικό πόσο 
περίπου 4,5ο)ο γιά τίς απώλει
ες των προηγουμένων χρόνων. 
Εν συνεχεία ο κ . πρωθυπουρ
γός είπε ότι η ΑΤΑ  θά κατα
βάλλεται πλήρως, χωρίς καμιά 
αφαίρεση τού εισαγόμενου πλη
θωρισμού γιά  τό τμήμα μισθών 
καί συντάξεων μέχρι τις 60.000 
δρχ. Πάνω από αυτό τό ποσό 
θά αφαιρείται ο εισαγόμενος 
πληθωρισμός καί θά χορηγείται 
τό  50ο) ο τής ΑΤΑ  νιά  τό τμή
μα από 60.000 - 75.000 δρχ. 
καί τό 25ο)ο τής Α ΤΑ  γιά τό 
τμήμα από 75.000 - 100.000. 
Πάνω από τις 100,000 δρχ. 
δέν θά καταβάλλεται ΑΤΑ.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουρ
γός πρόσθεσε ότι τό  πραγματι
κό εισόδημα τών μισθωτών καί 
συνταξιούχων θά αυξηθεί σέ 
συνδυασμό μέ τίς φοοολογικές 
ε> τπρύνσεις πού αρχίζουν νά 
ισχύουν από τήν 1.1.1988.

Π σοε μ βαίνοντας ο αρχηγός 
τής αξιωματικής αντιπολίτευ
σης κ. Κ. Μητσοτάκης, είπε ό
τι τόν εκπλήσσει καί τόν θλί
βει τό  ό τι;η  κυβέρνηση αναγ
κάστηκε νά μεταβάλει σέ 24 
ώοες τή βάση τής εισοδηματι
κής της πολιτικής. «Η δήλωση 
τού κ. Παπανδρέου δέν είναι 
δ’.ευκοινιστική, τόνισε, αλλά 
ακριβώς αντίθετη απ' όσα α
νακοίνωσε ο κ. Σημίτης», προσ
θέτοντας ότι «είναι θλιβεοή μιό 
κυβέρνηση πού παραπαίει».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακό
μη ότι τό εισόδημα τών μισθω
τών θά μειωθεί και τόν επόμενο 
χρόνο, παρά τίς σημερινές α
νακοινώσεις τού πρωθυπουργού 
πού βελτιώνουν τίς χθεσινές 
δηλώσεις τού κ. Σημίτη καί κά
νοντας μιά πρώτη εκτίμηση 
γιά  τόν κατατεθέντα προϋπο
λογισμό τόν χαρακτήρισε ως 
«ποοϋπολογισμό καταστροφής 
καί συμφοράς», γιατί ανεβά
ζει τό ύψος τού ελλείμματος, 
παρεμποδίζει τήν άνοδο της 
Οικονομίας και οδηγεί τήν χώ
ρα σέ περιπέτεια, τόν λαό σέ 
λιτότητα καί παράλληλος οδη
γεί σέ υψηλό πληθωρισμό. Κα- 
ταλήγοντας ο κ. Μητσοτάκης 
ζήτησε από τήν κυβέρνηση νά 
παραιτηθεί προκηρύσσοντας ε
κλογές, γιατί αρκετά ο ελλη
νικός λαός πλήρωσε^ τό  ΠΑ 
ΣΟΚ. «Δέν έχετε δικαίωμα, εί
πε, νά υποθηκεύετε τό  μέλλον 
τής χώρας γιά πολλά χρόνια».

Ανταπαντώντας ο πρωθυ
πουργός είπε ότι εάν μελετήσει 
κανείς προσεκτικά τόν Τύπο 
χθες καί σήμερα, ατιό πουθενά 
δέν προκύπτουν ουσιαστικές 
διαφορές.

Ανταπαντώντας ο κ. Μητσο
τάκης τόνισε:

«Δ έν κάνατε μικρή διόρθω
ση κ. πρωθυπουργέ. Εκάνατε 
μεγάλη. Ο κύριος Σημίτης ή
ταν σαφής. Εσείς απόψε, 24 
ώρες μετά, αλλάζετε πολιτική 
στό  θέμα τής εισοδηματικής 
πολιτικής. Καί θέλετε νά σάς 
πάρει σ τά  σοβαρά Έλληνας ή 
ξένος; Τό πιστεύετε, όταν εν
τός 24 ωρών αλλάζετε τό  πη
δάλιο τού σκάφους; Δέν μπο
ρείτε . λ πολεμήσετε τόν πληθω
ρισμό μ’ αυτές τις σπάταλες 
πού κάνετε στις δαπάνες. Ό 
σον σφορά τίς εκλογές, έχετε

δείξε· καθαρά πόσο τις φοβά- 
σθε. Ξέρετε πώς τίς χάνετε. Έ 
χετε τήν ελπίδα. Τίς χάνετε ό
μως σήμερα. Είναι ομολογημέ- 
νο από τήν όλη συμπεριφορά 
σας. Γιατί δεν π.στεύω άτι εάν 

- νομίζατε πώς θα τίς κερδίζατε 
δέν θά δεχόσαστε τήν πρόκλιγ- 
ση. Τϊ σάς εμποδίζει νά κάνε
τε εκλογές, εάν πράγματι πι
στεύετε στ: τίς κερδίζετε;».

Κ. Μ ΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ξέρετε 
ότι θά καταποντ σθεϊτε στό  
«μαύρο». Κίαί πιστεύετε, στ; μ’ 
αυτή την πολιτική που κάνετε 
θά βελτιωθεί η θέση σας; Δυ
στυχώς, ·ά νττε  μία πολιτική 
πού ενώ οέν σάς επιτρέπει νά 
κάνετε εκλογές έ—για τί οδηγεί
τε  τά πράγμΟπσ καί τόν /χχό 
στό αδιέξοδο-— ταυτόχρονα υ
πονομεύετε καί τήν οικονομία. 
Μπήκατε δηλαδή σέ μιά μακρά 
προεκλογ κή πεοίοδο, τήν ο
ποία θά πλήρωσε* βαοϋτατα η 
Ελλάς Αυτή είναι η άποψή 
μου καί γ ι ’ αυτό ζητάω άμεσες 
εκλογές. (ΧΕ'ροκρστήματα από 
τήν πτέρυγα τής Νέας Δημο
κρατίας).

ΟΧΙ ΕΚΛΟΓΧΧ

Ο κ Α Παπσνδοέου, avcoc- 
ρόμενος στό  εξωτερικό χρέος 
είπε ότι τό  1988 6ά αυξηθεί α
κριβώς μηδενικά. Σ ’ ό,τι αφορά 
τό  περίφηΐϊο θέμα τών εκλογών, 
τόνισε, εμείς μπήκαμε σέ μ ά 
διετία από τό  '85 μέχρι τό  
’ 87, δημιουργώντας τίς πρσγμα 
τικά δύσκολες προϋποθίσε ς 
γιά  σταθεοοποιησπ τής οδονο
μίας τής Χώρας μας, έτσι ώ
στε η ανάπτυξή της νά μή ττροσ 
κρούσει σε τεράστια εμπόδια, 
όπως θά ήταν ένσ μεγάλο άνοι
γμα Ίσ ο ζ ι γιου πληρωμών. Έ 
χουμε τώρα φτιάξει τίς συνθή
κες γιά vc: κτίσου:με τό οικοδό
μημα καί νά βάλουμε, τά  τού
βλα καί εάν θέλετε σπό πάνω, 
τά  κεραμίδια.

Δέν έχει κανένα νόημα νά ζη
τήσουμε από τό λαό σή-ίερσ 
τήν ψήφο του, όταν τό  έργο πού 
αναλάβαμε εν ονόμστϊ του βρί
σκεται στήν πορεία του. Αυτός 
ο λαός θά χειροκροτήσει <αϊ θά 
εγκρίνει τό έργο πού έχουμε 
κάνει πού ciyr;i μοναδικό».

Ο Κ. ΦΑίΙΡΑΚΜ Χ

Στην παρέμβασή του_ ο Γ Γ. 
τού ΚΚΕ <. Χαρ. Φλωρβατς εί

πε ότι η δική του εκτίμηση εί
ναι ότι η δήλωση τού πρωθυ
πουργού αποτελεί μζ, συμπλή 
ρωση στά μέτρα τής ε.σοδημσ 
τικής τ.ολιτκής τά οποία εξήγ 
γέιλε π κυβέρνηση από Γ6 
στόμα τού αρμοδίου υπουρ
γού.

«Βέβαια, τόνισε χαρακτηρι
στικά, υπάρχει ένα ερώτημα: 
Τι μεσολάβησε σπό τά χθες 
μέχρι σήμερα; Εδώ νομίζω ό- 
τ: υπάρχει εξήγηση καί από 
τήν αντίσταση καί αντίδροση 
πού σημειώθηκε καί από τόν 
λαό και από τις συνδικαλκτπ 
κες οργανώσεις καί από τά 
πολιτικά κόμματα στήν εισοδη 
ματική πολιτική, σλλα αυτό 
είναι έν*σ «άλλο ζήττρμα- "Π μάς 
λέει: Ό τ ι ι/πάρχουν δυνστότη 
τες γ ι’ αυτά τά συμπληρωμα
τικά μέτρα, τά οποία αναμφί 
σβήτ^τσ είναι πρός θετ·«ή κα- 
τ:ΐθυνση Καί τό αίτημά μας 
είναι νά ολοκληρωθούν καί ·λς 
οποκατσσταθούν όλχς οι απώ
λειες πού είχαν οι εργαζόμενοι 
τήν τελευταία διετία.

Ό σον αφορά τόν προϋπολο 
γ σμό, γιατί ακούσαμε ομιλίες 
καί διαξιφισμούς γύοω από 
τόν ποοϋπο>ογισμό, θά μάς ε- 
π τρέψετε νά τόν μελεάήσουμε. 
Τώρα κοττατέθη«ε -Ο προϋπολο 
γιομός. Νά δούμε τί γράφει ε
πιτέλους ο ποουπολσ/ισμός 
κοί επιφυΑσσσό>μασ:ε νά πά
ρουμε θέση κατά τή συζήτη
ση».

0  »■ λΡΖΕΚΗΧ

*Μετά τις κωμικοτραγικές 
ποτΛίνωδ1 .ς πού αφοοούν τό υ- 
ψίστης οη ;":τία ς θεμσ^τής ci- 
κο.*ομ:κής πύλ-τικής καί ε>5ικό- 
τερα τής εισοδηματικής πολι- 
τ,κής. γίνετοι πιά φανερό, ότι 
η κυδέονηση έχει χάσε: κάθε ί
χνος σαβαοότητας καί φερεγ- 
γυότητας.

Η ευθύνη βαουνε· εξ ολοκλή
ρου τόν Ιδιο τόν πρωθυπουργό, 
πού έχει σπωλέσει τήν ικανό
τητα τού νά κυβεσνά

Δέν είμαστε αντίθετοι στήν 
σναπροπή τής εισοδηματικής 
πολιτικής, πού ανακοίνωσε ο 
ποωθυπουογοσ σήμεοσ Τονί
ζουμε. όυως. στ; αυτή θά ολο
κληρωθεί μέ τό ξήλωυα ολό
κληρης τής συντηρητικής πολί
τικης, πού ακολούθησε οπτό τό 
1985. Κάτι πού δέν μπορεί νά 
κάνει η κυβέρνηση».

Μπριτζ
Ορίσθηκε σπό τήν Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Μπριτζ ο προκριμα
τικό- όμιλος τού ευρωπαϊκού κυ- 
πέ'λρύ, στον οποίο μετέχει καί η 
Ελλάδα οι αγώνες του οποίου ά 
γίνουν στήν Κωνσταντινούπολη, 
στις 18, 19 καί 20 Δε<εμ5?ϊου. 
Ν Στοάς αγώνες αυτούς, πού διε
ξάγονται κάθε δύο χρόνιο, μετέ
χουν, ως γνωστόν, οι πρωταθλη
τές σύλλογοι Μπριτζ κάδε ευρω
παϊκής χώοας.^ ν

Φέτος τή χώοα μας θά εκπρο
σωπήσει rr ομάδα τού Ομίλου Α 
γωνιστικοί! Μπριτζ ( ΟΑΜ ; , .τςΰ 
κέρδισε τά διασυλλογικό πρωτά-

ένα αυτόματο σπτλό σκςϋ'ζ, από 
αυτά πού τόσες πολλές ·οοές πα
ρουσιάζονται στό παιχνίδι, καί τό 
οποίο δεν χρειάζεται καμιά προε
τοιμασία εκ μέρους τού εκτελεστή. 
Τό μαοτυρεί άλλωστε οκττό καί τό 
όνομά του. Υπάρχουν όμως ακόμη 
ακευίζ διπλά προοδεντικά, μέ α- 
τ:0 CR ISS - CPOSS. καί πολλά 
ά)-?ε.

Στό παρακάτω παράδειγμα, β 
οόλρς τού ενελεστη είναι πιό 6ΰ· 
ακο?Λζ :

4 Α 5
*  A Κ Ο 6 3
*  Q 9 6

*  Κ 8 3

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΖΩΤΟΥ

θλημα ομάδων τά δύο τελευταία 
χρόνια. Στήν τελευταία διοργά
νωση του 1985, η Ελλάδα είχε α-

Στάν όμιλο τής Κωνσταντινού
πολης 6ά μετάσχουν ακόμη οι ο
μάδες τής Τουρκίας, τής Ουγγα
ρίας, του Ισραήλ καί τής Γιου
γκοσλάβος, ενώ βά προκριθ'ί μ Ο
νο η τρι’οτη τής χατάτταξης. Ο 
ρόλος τής ομάδας μας, ως εκ τού
του, άν καί θά πρέπει· νά είναι 
πρωταγωνιστικός, 6α  ̂ είναι ουγ- 
χρόνος κοιί τιολύ δύσκολος. Νά 
σημέιωδίϊ, ότι ςτοΰς ποοσβατους 
πανευρωπαϊκού·; αγώνες η εθ.· ·ή 
μας υστέοησε στήν τελική κατά
ταξη μήνο τής ομάδας του lopc- 
ήλ. την οποία όμως κεαδισε στή 
μεταξύ τους συνάντηση.

ΑΥΟ ΔΙΑΝΟΜ ΕΣ

Είναι γεγονός σίγουρο, ότι α
νάμεσα στην πλούσια οοελογια 
τού Μπριτζ υπάρχει μία λέξη ιτού 
εξάπτει περισσότερο τή ψαντοσ α 
τού νέου παίκτη, αλλά καί συγ
χρόνως τόν Tori'reymTe1 κάνς.*” ;  
τον νά σ·νναισ5α^θε’ πόσο π·σω 
βρίσκεται ακόμη. Η λέξη αυτή εί
ναι, βέδάΐα, «σκουΐζ».

Γιά  τόν νέο παίκτη ή -ακ5μη 
γιά  τόν μή πεπειραμένο, γενικά 
τό σκουΐζ φαντάζει ότι βρίσκεται 
στά άδυτα τών μυστικών τών κο
ρυφαίων παικτών ή ότι δρίακίται 
ατό τέλος τού μακοινού δρόμου 
τής γνώρης στό ττνευμστιχό ά
θλημα πού λέγεται Μποΐτζ.

Η ποογματικότητσ δέν είνοηι 6ε- 
ΰπια οχριδώς αυτή. Ποο’ ότι υ- 
τι οχουν ορισμένα σκουΐί πού εί- 
vc- πολύ δύσκολα στή σύλληψη ή 
στήν εκτέλεσή τους, ακόμη καί γιά 
ισχυρότατους παίκτες, τά περισ
σότερα είναι απλά καί τυποποιη
μένα. Παράδειγμα στην παρακάτω 
διανομή :
Δ A K Q J 8 6
♦ Α 4 2
♦ A J
♦ A Κ

Μετά σπό τολμηρή αγορά, η 
Λύση εκιελςί 7 πίκες, μέ έξοδο α̂  
πό τόν Εορρά τού Ρήγα καρρό. ^

Ο εκτελεστής  ̂ κερδίζει τήν ποώ- 
τη λ·;6έ ! α·. πριν δοκιμάσει εάν οι 
κούπες ι ίναι τρεις - τρεις γιά νά 
πραγματοποίΓισε* έτσι τό συμβό
λαιό του παίζει πρώτα όλα τά 
άλλα «καλά* φύλλα του.

Δεν γρςιάζετσι βέβαια νά γρά
ψουμε τήν τελική φάση, γιά υά γί
νει αντιληπτό ότι ο Βορράς, πού 
έχει σίγουρα, όπως δείχνει η έξο
δός του, τήν Ντάμα καροό, δεν θά 
μπορέσει νά τήν κροτήσει μαζί μέ 
τέσσερις κούπες στά τέσσερα τε
λευταία φύλλα.

©ά ύρεθεί έτσι (εψ’ όσου έχει 
εξ αοχής τέσσερις κούπες τουλά
χιστον) σέ μία κλασική θέση σκου- 
ίζ, καί ξοφλώντας σέ ένσ αοτό τά 
δυο χρώματα, θά προσφέρει ανα
γκαστικά ατγν Δύση τό συμβό
λαιό της.

Τό ποοσπάνω παράδειγμα είναι

Α ν 6 4 3 
* 9 2  
♦ 8 5 2 
* 9 7 6 5 Ν

Δ Κ 10 9 8
♦ J 10 7 4
♦ Α 4 3
♦  42

♦ 0 7 2 
* 8  5
Φ Κ J 10 7
♦ A Q  J 10

Ο Νότος εκτελώ 6 χωοίς ατού. 
Η Δύση δέν άοόκε την θανατηφόρα 
έξοδο πίκα, nc-ύ ρίχνει αμέσως τό 
συμβόλαιο μία μέσα, αλλά βγή
κε ήσυχα τό ετττά σπαθί. _

Ο εκτελεστής, α-ού  τττράσει σ
το τόν Ά σο ο  καρρό έχει ένδεκα 
σίγουρες λεβέ. Φαινομενικά, η »·S- 
νη πιθανότητα νά 6 αεί τόν δωδέ
κατη, είναι ετίς κούπες, όπως καί 
• τ’ ό προηγού,ιενο παράδειγμα, καί 
εφ όσον αυ·ές είναι μοιρασμένες 
τρεις - τρεις.

Όμως υπάρχει κσί -μιά άλλη 
•ελπίδα. Αφού «οΐχνει» τόν Ά σσο  
νρρρό, ο Νότος κεοδϊζει τό οποίος 
δήποτε γύρις μα_ τής Ανατολής καί 
παίζει πρώτα τόν Ά σ σ ο  πίκα. Α
μέσως μετά συνεχίζει μέ όλα τά 
καρρρ καί σιτοθιά που έχει οθά- 
νοντας έτσι στή·ν παρακάτω,θέση:

♦  —
Ψ A K Q 6  3

♦ J 6 
* 9 2
♦ —  
♦ 9

Β
Δ Α 

Ν
♦ κ
♦  J10 7 4
♦  —

*  0 7
*  8 5*  —  
♦ Α

Ο Νότος ·>κίίζει τώρα τόν ’ Ασ
σο σπαθί βγάζοντας μικρή κού
πα από τόν μόρ καί φέρνοντας τήν 
Ανστολή ποϊι είναι η μόνη πού ε
λέγχει τήν Ντάμα πίκα καί τίς 
κούπες σέ απελπιστική θέση. Ο
τιδήποτε ξοφλήσει τώοσ η Ανα
τολή ποοσφέρει αναγκαστικά 
στόν εκτελεστή τό μικρό σλέϊ·..

Ο παραπάνω τρόπος εκτέλεσης 
βασίσθηκε, βέβαια στό παίξιμο - 
κλειδί τού Άσσου πίκα. Εάν ο 
εκτελεστής στό πακχάδειγμά μας 
δέν τοαβόξιη εγκαίοως τόν Ά σ 
σο πίκα από τόν μόρ δέν θά μπο
ρέσει νά φέρει σέ θέση σκουίζ 
τήν Ανατολή, αφού ο μόο ξοΐιλάει 
φύλλο ποίν από αυτήν. Έ τ σ ι*  
στήν κρίσιμη φάση τού διαγράμ
ματος ο Ά σσος πίκα ή τό ονέρ 
στήν κούπα θά έμεναν «ξερά» στό 
μόρ, χωρίς δηλαδή τή συνοδεία 
μικρού φύλλου καί η Ανατολή θά 
μπορούσε άνετα νσ ξοφλόστι εκεί.

Τό θεμα-ικό παίξιμο ενός με
γάλου ονέρ γιά νά ελευθερωθεί η 
απειλή στό άλλο χέρι αναφερεται 
στην 6ιβλ:ογοο·®ίσ μέ τήν ovoua» 
αία V IEN N A COUP καί είναι ένς 
σπό τά σκουίζ πού οπωσ&ήπστι 
χοεκάζοντσι προετοιμοτσίσ, 'Ομως 
στό πλούσιο αυτό θέμα τών σκουίϊ 
θά ιττανέλθχιμε τήν ερχόμενη ε 
βδομάδά, εο’ όσον υπάρχουν πολ
λά ακόμη δισικά^σημεία πού πρέ
πει νά εξενσσθσύν.



σμεσα μέ το κοινωνικό εττΊτεοο των οικογενειών των συματων. 
Τό μεγαλύτερο ττοοοστό (3 3 % ) όαων «χκοτιΟΐοΟν οικείους τους 
εϊνΟί ανειδίκευτοι εργάτες, ενώ τό troc οστό co/τό στά ανώτερα 
ετταγγελμστικά στελέχη σνέρχρ·αι σε 18%. ^ημειώνρ·αι ότι η 
φα στην οικογένεια ττςλύ σπάνια διώκεται δικαστικές.

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, παρά τήν πρόσηαττ. ψήφιση νομού, πού ^τι
μωρεί τό βιασμό μεταξύ συζύγων, εξακολουθεί νά επικρατεί η 
ναπολεόντεια αντίληψη ότι η γυναίκα cr/ήκει στον άντρα, όπως 
τό «δέντρο στον κηπουρό».

($  ΒΙΑΣΜΟΣ μεταξύ συζύγων ocy αναγνωρίζεται, ούτε σέ α~ 
νεπτυγμ£ν£ς χώρες, όπως η Ελβετία, to Βέλγιο καί τό Λου
ξεμβούργο.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ Συνομοσπονδία ερ
γασίας τής Αργεντινής, ανακοί
νωσε στι θά πραγματοποιήσει 
γενική απεργία 34 ωρών σ’ ο
λόκληρη τή χώρα στις 8 καί 9 
Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρ
τυρίας γιά τήν κυβερνητική οι
κονομική πολιτική.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΑΙΘΙΟΠΟΝ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

ΓΟΥΚΡΟ, Α ΙΘ ΙΟ Π ΙΑ  (Α.Π. 
Ε .)—  Χιλιάδες λιμοκτονοΰνες 
Αιθίαπες ξεκινούν τις τελευταίες 
ημέρες από τήν επαρχία Τίγκρε 
τής Αιθιοπίας πού πλήττεται α
πό ξηρασία, γιά νά φθάσουν 
στήν πόλη Γούκρς, ατό βόρειο 
τμήμα τής χώρας όπου εκπρό
σωποι τού διεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού μοιράζουν τρόφιμα ώ
στε νά προλάβουν μιά νέα τρα
γωδία. Τό θάνατο χιλιάδων αν
θρώπων από πείνα.

Περίπου 6.000— 7.000 άτο
μα — γέροι, παιδιά καί γυναί
κες θηλάζοντας τά μικρά τους 
—  κάλυψαν πεζή απόσπαση 5, 
5 ωρών γιά νά φθάσουν στό 
Γούκρο καί νά πάρουν ο καθέ
νας 17 κιλά τρόφιμα, αλεύρι, 
φασόλια καί λάδι.

Η βοήθεια αυτή είναι η με
γαλύτερη πού δίνεται εφέτος 
στήν Αιθιοπία, όπου σύμφωνα 
•ιί τήν κυβέρνηση, περισσότερα 
ππό πέντε εκατομμύρια άτομα 
έχουν άμεση ανάγκη 6ο-θείας 
σέ τρόφιμα λόγω τής ανομβρί- 
σς πού πλήττει τό βόρειο και 
"νατολικό τμήμα τής χώρας.

ΕΠΙΣΗΜΗ ανακοίνωση πού δό
θηκε στη δημοσιότητα προχθές 

■ τή νύκ-::χ στήν Δαμασκό αναφέ
ρει ότι ο πρόεδρος τής Συρίας 
χ. Ά σσαντ πρόκειται νά πρα
γματοποιήσει επίσκεψη στή Ρου 
μανία πριν από τό τέλος Νοεμ
βρίου, ύστερα από πρόσκλησπ 
τού Ρουμάνου προέδρου Νικο- 
λάε Τοαουσέσκου.

ΓΑΛΛΟΙ ανθρακωρύχοι έκλει
σαν χ(ές τήν σιδηροδρομική 
γραμμί Παρισιού —  Φραγκ- 
φούρτη; κοντά στά σύνορα Γαλ 
λίας— Λυτ. Γερμανίας, βάζον
τας φωτιά σέ ένα άδειο επιβα
τικό τραίνο.

Ο ΙΑΠΩΝΑΣ υπουργός Εξωτε
ρικών, Σοσούνε Ούνο, κάλεσε 
τόν Ιρονό ομόλογό του, Αλί Ακ 
μπάρ Είελαγιατί, ν’ αποδεχθεί 
τήν οτπήιφαση τού ΟΗΕ γιά τερ
ματισμό τών εχθροπραξιών 
στήν περιοχή τού Κόλπου, ανέ- 
φεραν επίσημες π.|γές.

Π ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από 500 Νο- 
τιοκορεάτες φοιτητές συγκροϋ- 
στηκαν χθές, μέ τήν ασ τυνομία, 
στό πανεπιστήμιο Γιονσέι, δυ
τικά τής Σεούλ, δήλωσαν δημο
σιογραφικές πηγές. Δέν σημει- 
ώθηκαν τραυματισμοί, ούτε έγι
ναν συλλήψεις, πρόσθεσαν οι ί
διες πηγές.

ΜΕ ΑΓΚΑΘΩΤΑ σύρματα θά 
τίεριφροχτούν τά πάρκα στις 
συνοικίες τών Λευκών στό Γιο- 
χάννεσμπουργκ καί θά επιβλη
θεί εισιτήριο εισόδου σ ' αυτά, 
μετά _τσ βίαια επεισόδια πού 
σημειώθηκαν τόν περασμένο μή
να καί τά οποία αποδόθηκαν 
στους Μαύρους, ανακοίνωσε τό 
δημοτικό συμβούλιο τής πόλης.

Χ νγγ€ νεϊς  τ ά ν  Κονβανώυ ττροσφύγοί' πού ισ τα σ ία σ α ν  σ έ  δύο αμερ - 
Kocvitcic φυλακές, σηκώνουν τ ά  χέρ ια  τους, σ τό  τέλο ς  προσευχής, 
οστό τό σω φ ρονισ τήρ ιο  ττ,ς Α τλά ν τα ς , ελπ ίζο ν τα ς  σ ε  γ.ί<χ. ειρηνική 

κατάληξη της εξέγερσης.

τ τ y s ,y ;p ,f ,y J E i  ς τ τ ι ς  γ  

του ομο'ΛοτΓς.ι r*6ci 
ο τ ί ς  y i u x f f j : . ' ,

Π νώτος στα&μ' 
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ΡΩΜΗ, Ά σσοσ . Πρές).—  
Περιορισμένη θεωρήθηκε, σύμ
φωνα μέ πολιτικούς παρατηρη
τές η χθεσινή συμμετοχή τών 
εργαζομένων στή γενική απερ
γία πού οργάνωσε η Ιταλική 
Εργατική Συνομοσπονδία, σέ 
ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τή/ 
φορολογική πολιτική τής κυ- 
βερνήσεως -ιού πρωθυπουργού 
Τζισβάννι Γκορία.

Σύμφωνο: μέ δηλώσεις εκ
προσώπων τού εργοστασίου 
τής «Φίοττ» καί άλλων μεγάλων 
εργοστασίων, μόνο τό 14 μέ 
20ο)ο τών εργαζομένων σπήρ- 
Υησε,

Στό μεταξύ, ο Ιταλός Χρι
στιανοδημοκράτης πρωθυπουρ- 
γός, Τζιοβάννι Γκορϊα, ο οποί
ος τό περασμένο Σάββατο εί
χε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης 
στή Γερουσία, ολοκλήρωσε 
χθές τήν πορεία του γιά τήν α
νασύσταση τού πεντακομματι- 
k c u  του συνασπισμού, παίρνον
τας ψήφο εμπιστοσύνης καί 
στήν Κάτω Βουλή τοΰ Κοινο
βουλίου, μέ 68 υπέρ καί 233 
κατά.

Σ Τ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  ΑΠ Ο  ΤΗΝ  1η Σ Ε Α .

ση δαπανών ο προϋπολογισμός 
δέν τεκμη ρ ιώνε ι προσανατολ ι- 
σμό εκλογών γιά τό 1988 αφού 
δέν αυξάνει δελεαστικά τά  ει
σοδήματα τών εργαζομένων στό 
δημόσιο αλλά ούτε καί τις επι
χορηγήσεις τιρός τούς αγρότες, 
ενώ τό πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ουσιαστικά συρρι
κνώνεται καί δέν προβλέπει κα
νένα μεγάλο έργο αλλά δια- 
σπαθίζεται αέ μικροκομματικά 
έργα.

Η μεγάλη αύξηση τών δαπα
νών τού προϋπολογισμού εξη
γείται :

α Από τά μεγάλα βάρη πού 
επωμίζεται ο προϋπολογι

σμός λόγω τής τρομακτικής 
αύξησης τού δημοσίου χρέους 
πού έγινε επι τών ημερών τού 
ΠΑΣΟΚ. Από 671,8 δισεκ. δρχ. 
τό δημόσιο χρέος τό 1981, έ- 
φθσσε τά  3.874 δισεκ. τό 1987 
δηλαδή αυξήθηκχ πάνω από 6 
Φορές!

Β Από τήν ανάληψη από τόν 
προϋπολογισμό τής ευθύ

νης γιά τήν κάλυψη τών ελλειμ
μάτων στους καταρρέοντες ορ
γανισμούς κοινωνικής ασφάλι
σης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τό 1988, τό έλλειμμα τού ΙΚΑ  
θά ψθάσει τά 182,4 δισεκ. δρχ., 
τού ΟΓΑ τά 99 καί τού ΟΑΕΔ  
τά 12,4 δισεκ. δρχ., ενώ επί
σης επιβαρύνεται ο προϋπο
λογισμός μέ 35,5 δισεκ. γιά νά 
καλύψει ελλείμματα τών αστι
κών συγκοινωνιών καί τών σι
δηροδρόμων.

Β Από τήν συνέχιση τής σπα
τάλης πού εκφράζεται μέ 

νέους διορισμούς υπαλλήλων 
στό δημόσιο πού προγραμμα
τίζονται γιά τό 1988.

Ν. Ν ΙΚ Ο ΛΑΟ Υ

•  Από τις !4 μέχρι τις 13 
Δεκεμβρίου θά συζητηθεί στή 
Βουλή ο Γενικός Προϋπολογι
σμός τοΰ Κρότους.
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