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Ραγδαίες αλλαγές 
καί οΐίς ΑΕΚΟ

ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 0 Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Μέ τήν προσωρινή παρα

μονή τού κ. Δ. Παπούλια 
μετατίθενται χρονικά οι 
εξελίξεις στή Γενική Γραμ
ματεία ΔΕΚΟ. Ο φερόμενος 
χθες ως παραιτηθείς γενι
κός γραμματέας, πιέσθηκε 
νά παρατείνει στή θέση του 
για ένα άγνωστο αλλά πάν
τως σύντομο χρονικό διάστη
μα καί νά δώσει λίγο χρό
νο στην κυβέρνηση γ ιά  νά 
προλάβει τις εξελίξεις.

Έτσι αργά χθέε τό βράδυ 
στις 1 1 παρά τέταρτο, καί ενώ 
τό μεσημέρι ο υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας είχε εμμέσως 
αλλά σαφώς επιβεβαιώσει τήν 
παραίτηση τού κ. Παπούλια, ε- 
ξεδόθη από τό ΥΠΕΘΟ ανακοί
νωση στήν οποία ανεφέρετο ότι 
ο κ. Παπούλιας συμμετείχε σέ 
ευρύτατη σύσκεψη όπου αποφα- 
σίστηκε η συνέχιση τής αυστη
ρής διαχείρισης στις ΔΕΚΟ.

Είναι προφανές ότι ο κ. Πα
πούλιας επείσθη τελευταία στι
γμή νά παραμείνει και ενώ είχε 
ήδη υποβάλλει τήν παραίτησή 
του.

Τήν παραίτηση τού κ. Δ. 
Παπούλια επιβεβαίωνε εμμέ
σως πλήν σαφώς ο υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας κ. Π. Ρου
μελιώτης ο οποίος απαντώντας 
σέ ερώτηση δημοσιογράφων 
δήλωσε: «Λέν διαψεύδω τίπο
τα».

Η παραίτηση τού κ. Παπού
λια, οφείλεται σύμφωνα μέ 
πληροφορίες στήν αδυναμία 
του νά προχωρήσει στήν εξυ
γίανση τών δημοσίων επιχειρή
σεων, υπό τό βάρος τών πιέσε
ων ορισμένων υπουργών καί 
κομματικών παραγόντων.

Σημειώνεται ότι η εξυγίοα/ση 
τών ΔΕΚΟ ενετάσσετο στά 
πλαίσια τής πολιτικής περιορι
σμού τών δημοσίων δαπανών η 
οποία έχει πλέον ουσιαστικά 
εγκαταλειφθεί μετά τήν κατά
θεση τού προϋπολογισμού τών 
3,4 τρισ. δρχ.

Η πολιτική αυτή περιορι
σμού τών δαπανών είχε εντεί
νει τις ενδοκυβερνητικές τριβές 
και είχε δημιουργήσει προβλή

ματα στούς διοικητές πολλών 
δημοσίων επιχειρήσεων οι ο
ποίοι επεδίωκαν τήν ανεξαρτη
τοποίησή τους από τήν καθο
δήγηση καί τον έλεγχο τής Γ. 
Γραμματείας ΔΕΚΟ.

Η παραίτηση εξ άλλου τού 
κ. Κ. Σημίτη τού οποίου ο κ. 
Παπούλιας ήταν προσωπικός 
συνεργάτης από τό 1982 θεω
ρείται ότι συνέβαλε ουσιαστι
κά στήν απόφαση τού κ. Πα
πούλια νά παραιτηθεί.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ο 
κ. Παπούλιας είχε από τις 9 
Νοεμβρίου υποβόΐλει τήν πα
ραίτησή του, τήν οποία όμως 
απέσυρε τήν ημέρα τής ανα
κοίνωσης τής εισοδηματικής 
πολιτικής γιά τό 1988 από 
τον κ. Κ. Σημίτη. Έ πειτα  όπως 
από τις τελευταίες εξελίξεις 
καί τήν παραίτηση τού κ. Ση
μίτη, ο κ. Παπούλιας υπέβαλε 
εκ νέου τήν παραίτησή του.

Η κατάσταση πάντως στήν 
Γ.Γ. ΔΕΚΟ παραμένει ρευστή, 
και όσον αφορά τον ρόλο της 
καί όσον αφορά τή διοικητική 
της οργάνωση.

Σύμφωνα πάντα μέ πληροφο
ρίες ως πιθανοί αντικαταστά
τες τού κ. Παπούλια στή θέση 
τού Γενικού Γραμματέα ΔΕΚΟ 
ακούγονται ο πρώην διοικητής 
τής ΕΤΒΑ κ. Κ. Σοφούλης και 
ο ειδικός γραμματέας τού υ
πουργείου Εθνικής Οικονομίας 
κ. Γ. Κανδαλέπας.

Σημειώνεται ότι μετά τήν 
παραίτηση τού κ. Κ. Σημίτη έ
χουν παραιτηθεί καί οι σύμβου
λοι τού υπουργείου Εθνικής Οι
κονομίας κ. Ν. Θέμελης, Ν. 
Γκαργκάνας, Γ. Σπράος, Ν. Γι- 
ακουμέλος καί Δ. Δαμιανός, 
καί ο διευθυντής τού ιδιαίτε
ρου γραφείου τού κ. Σημίτη, Α. 
Αγγελΐδης.


