
01 ΞΕΝΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΠΑΝΕ ΚΙ 

ΕΡΧΟΝΤΑΙΣελίδα 7

Καταγγελίες Σημίτη
Η κυβέρνηση δεν δίνει πολιτική απάντηση

Η  ΚΡΙΣΗ πολιτικής και αξιοπιστίας της κυβέρνησης, που εκδηλώθηκε προχθές, οξύνθηκε 
στη διάρκεια της χθεσινής μέρας. Στην επιστολή παραίτησής του ο υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας κ. Κώστας Σημίτης, υπογραμμίζει ότι η εισοδηματική πολιτική είχε αποφασιστεί «σε 
απόλυτη συμφωνία» με τον πρωθυπουργό, εκφράζει την πεποίθηση ότι η ανατροπή της 
«διακυβεύει τις προσπάθειες δύο ετών» και αποδίδει τη «δυσάρεστη για τους εργαζόμενους 
πολιτική» στην άρνηση της κυβέρνησης να περιορίσει τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα. 
Στην έντονη κριτική και τη διατυπωμένη με βεβαιότητα πρόβλεψη του κ. Σημίτη, ότι θα 
επιδεινωθεί η κατάσταση της οικονομίας, δεν δόθηκε καμιά πολιτική απάντηση από την 
κυβέρνηση.

Απειλεί με 
τα εξάμηνα 
ο κ. Τρίτσης

ΕΜΜΕΣΗ απειλή απηύθυνε χτες το υπουργείο 
Παιδείας προς το φοιτητικό και σπουδαστικό 
κίνημα διατυπώνοντας σε επείγον τέλεξ που 
απέστειλε στις πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ τον 
κίνδυνο απώλειας του χειμερινού εξαμήνου, αν 
συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερα μαζικές ήταν οι πορείες 
των φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών που 
πραγματοποιήθηκαν χτες στην Αθήνα και τον 
Πειραιά, ενώ το Κ.Σ. της ΕΦΕΕ συνεδριάζει την 
ερχόμενη Δευτέρα με κατεύθυνση την κλιμάκωση 
των κινητοποιήσεων.

Ενδεχόμενη είναι η διοργάνωση πανεκπαιδευ- 
τικής πορείας κατά τη διάρκεια της 48ωρης 
απεργίας που έχουν εξαγγείλει από κοινού η 
ΟΛΜΕ και η ΟΙΕΛΕ για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου 
(στην κινητοποίηση της 8ης Δεκεμβρίου συμμε
τέχει και η ΔΟΕ).

Αιφνιδιαστικά κατέλαβαν χτες στις 2 τα 
ξημερώματα την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών μέλη της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ από τους 
συλλόγους του Νομικού και του Βιολογικού.

Η συντονιστική επιτροπή κατάληψης δεν 
επέτρεψε στη Σύγκλητο να συνεδριάσει στα 
γραφεία της Πρυτανείας. Η συνεδρίαση τελικά 
έγινε σε κτίριο της οδού Χρήστου Λαδά.

Στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου επιση- 
μαίνεται: «Η κατάληψη πραγματοποιήθηκε ύστε
ρα από απόφαση ενός και μόνο φοιτητικού 
συλλόγου, ενός και μόνο τμήματος από τα 23 
τμήματα του Πανεπιστημίου. Η πράξη είναι 
πρωτοφανής στην ιστορία του οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος και ισοδυναμεί με απόπει
ρα κατάλυσης της λειτουργίας της κεντρικής 
διοίκησης και των ανώτατων οργάνων συνδιοί- 
κησης, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού 
Συμβουλίου.

Στην κρίσιμη περίοδο που περνάει η ανώτατη 
παιδεία, η Σύγκλητος θεωρεί σκόπιμο να τονίσει 
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι συμπαραστέκεται 
στα αιτήματα των φοιτητών και κρίνει τις 
κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος δικαι
ολογημένες και θετικές.

Τέλος, καλεί τους φοιτητές να επιστρέφουν 
στα μαθήματά. τους και επισημαίνει ότι οι 
παραλείψεις και τα σφάλματα της πολιτείας 
έχουν δυσχεράνει τη λειτουργία του Πανεπιστη
μίου Αθηνών».
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Χθες το βράδυ ο κ. Σημίτης είχε εικοσάλεπτη 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Ό πως δήλωσε αμέσως μετά στους 
δημοσιογράφους, τον κατατόπισε για τα προβλή
ματα και του εξέθεσε τις σκέψεις του για την 
αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Σημίτης είπε ότι συζήτησαν επίσης θέματα 
ορθών διαδικασιών, συνέπειας στους στόχους, 
αποτελεσματικότητας στη γραμμή, τονίζοντας 
ότι «χρειάζονται και τέτοιες γενικές συζητήσεις». 
Απέκλεισε κατηγορηματικά ότι θα αναλάβει 
οποιοδήποτε άλλο υπουργείο. Και δεν απάντησε 
σε ερωτήσεις αν γνωρίζει το περιεχόμενο της 
δήλωσης του κ. Παπανδρέου στη Βουλή, πριν την 
κάνει ή αν το έμαθε την τελευταία στιγμή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γιάννης Ρουμ- 
πάτης εξάλλου αποκάλεσε τον κ. Σημίτη «αρχιτέ
κτονα μιας πολιτικής η οποία έχει αποδώσει και 
δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στα όσα 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή». Και 
προσέθεσε ότι ο κ. Σημίτης προσφέρθηκε να 
συμμετέχει όποτε χρειασθεί σε συζητήσεις ή ό,τι

άλλο θα βοηθούσε το έργο της κυβέρνησης.
Η απόπειρα άμβλυνσης από τον κυβερνητικό 

εκπρόσωπο δεν αναιρεί την οξύτητα της κρίσης, 
που όπως επισημαίνει η Ελληνική Αριστερά, 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αλλάξει το 
σύστημα διακυβέρνησης, να καθιερωθεί η απλή 
αναλογική και να γίνει προσφυγή στη λαϊκή 
ετυμηγορία (σε άλλη στήλη).

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ορκίζεται σήμε
ρα ο μέχρι χθες υπουργός Εμπορίου κ. Π. 
Ρουμελιώτης, ενώ υπουργός Εμπορίου ορκίζεται 
ο κ. Ν. Ακριτίδης. Ορκίζεται επίσης σήμερα ο κ. 
Γρ. Σολωμός υφυπουργός Υγείας, ενώ αμέσως 
μετά θα γίνει υπουργικό συμβούλιο όπου, όπως 
ανακοινώθηκε, ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοι
νώσεις.

Ο κ. Ρουμπάτης απέκλεισε χθες ότι υπάρχει 
θέμα παραίτησης είτε του διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος κ. Δ. Χαλικιά, είτε των δύο 
υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας κ.κ. Θ. Καρατζά 
και Γ. Παπαντωνίου. (Ρεπορτάζ στη σελ. 5).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Ζήτημα ήθους 

και δημοκρατικών 
διαδικασιών

ΑΠΟ ΤΟ Γ ραφείο Τύπου της Ελληνικής Αριστε
ρός δόθηκε στη δημοσιότητα η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Ο τύπος και η ουσία της αιφνιδιαστικής 
πρωθυπουργικής ενέργειας που ώθησε και τον κ. 
Σημίτη σε παραίτηση, αποδεικνύει την αποτυχία 
του σταθεροποιητικού προγράμματος... χαρα
κτηρίζει την αντιφατικότητα της κυβερνητικής 
πολιτικής και για το μέλλον την αναξιοπιστία 
των δηλώσεων του πρωθυπουργού ενώ θέτει 
κρίσιμα ζητήματα ήθους και δημοκρατικών 
διαδικασιών.

Παρόμοιες αιφνιδιαστικές ενέργειες δεν απο
κλείονται πλέον και σε άλλους σημαντικούς 
τομείς της εθνικής ζωής με απρόβλεπτες συνέπει
ες και κόστος.

Είναι πια φανερό ότι οι αυτοδύναμες κυβερνή
σεις μπορεί να διευκολύνουν την αυθαιρεσία και 
τους ελιγμούς με στόχο τη διατήρηση στην 
εξουσία, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν μια 
σαφή πολιτική διεξόδου από τη βαθιά κρίση 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ριζικά το 
σύστημα διακυβέρνησης της χώρας να καθιερω
θεί άμεσα η απλή αναλογική και να υπάρξει 
προσφυγή σε εύλογο διάστημα στη λαϊκή 
ετυμηγορία».

Η απλή κλειδί της Δημοκρατίας
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ σύστημα δικομματι
κής διακυβέρνησης παλεύει να κρατη
θεί στη ζωή, μετά την πλήρη χρεωκο- 
πία του. Αυτό είναι το συμπέρασμα, 
που προκύπτει από τη χθεσινή συζήτη
ση στη Βουλή, για την καθιέρωση της 
απλής αναλογικής, στην οποία έλαμψε 
ο πρωθυπουργός με την απουσία του.

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τσοχα- 
τζόπουλος, που εκπροσώπησε την 
κυβέρνηση, από τη μια προσπάθησε να 
εμφανίσει την πρόταση νόμου των 12 
βουλευτών για την «απλή» ότι πάσχει 
και από την άλλη άφησε να εννοηθεί 
ότι η κυβέρνηση διερευνά το θέμα του 
εκλογικού νόμου και υποσχέθηκε να 
μην αιφνιδιάσει.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Μητσοτά- 
κης, από την πλευρά του, επανέλαβε 
τις ήδη εκφρασμένες θέσεις του και 
είπε ότι είναι έτοιμος για άμεσες 
εκλογές με την απλή αναλογική ή και 
μ’ οποιοδήποτε άλλο «τίμιο» εκλογικό 
σύστημα.

Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αρι
στερός Α. Μπριλλάκης, τόνισε ότι το 
θέμα του εκλογικού νόμου δεν προσφέ- 
ρεται για να παίζει η κυβέρνηση. «Αν 
θέλουμε να διορθωθεί κάτι από τώρα — 
είπε — και να μπορέσει να ανανεωθεί η 
πολιτική, χρειάζεται ν ’ αποφασίσουμε 
άμεσα τους όρους του πολιτικού 
παιχνιδιού. Το πώς θα κυβερνηθεί ο 
τόπος την επόμενη τετραετία». Και 
πρόσθεσε: «Αλλαγή σημαίνει θέσπιση 
της απλής αναλογικής. Δεν είναι 
πανάκεια βέβαια, αλλά το το θέμα που 
έχει τεθεί δεν αφορά μόνο το εκλογικό 
σύστημα, αλλά και το είδος της 
διακυβέρνησης που ασκείται στη χώρα 
και τη δυνατότητα να σχηματιστούν 
κυβερνήσεις, που θα στηρίζονται σε 
ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και 
λαϊκή βάση και να μπορούν έτσι να 
συνθέτουν προγράμματα με αμοιβαίες 
συγκλίσεις.

(Ρεπορτάζ στη σελ. 3)

ΕΟΚ ■ ΗΠΑ - ΕΣΣΔ Π Α  ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.— Την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
οργανώσει συζήτηση με θέμα «τα νέα στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ασφαλείας», χαιρέτισε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, λόρδος Πλαμπ, 
κατά τη διάρκεια χτεσινής συνέντευξης Τύπου. Σημειώνεται ότι είναι η 
πρώτη φορά στην ιστορία της Κοινότητας που Ευρωπαίοι, Σοβιετικοί και 
Αμερικανοί θα ανταλλάξουν δημόσια απόψεις για θέματα ασφαλείας, στα 
πλαίσια ενός κοινοτικού θεσμικού οργάνου.

Ο λόρδος Πλαμπ είπε επίσης ότι είναι σχετικά αισιόδοξος για τα 
αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοπεγχάγης, παρά το γεγονός 
ότι οι υπουργοί Γεωργίας διέκοψαν το συμβούλιό τους χωρίς να 
συμφωνήσουν για τους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς για τα αγροτικά 
προϊόντα, και ότι η Κοινότητα δεν έχει αυτή τη στιγμή προϋπολογισμό. 
Στο σημείο αυτό τόνισε ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα δεχθεί να καλυφθεί 
το κενό αυτό με την εφαρμογή του συστήματος των δωδεκατημορίων.

Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου διευκρίνισε επίσης ότι δεν νομίζει 
πως η Βρετανία θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Κοπεγχάγη, μπορεί όμως 
να το κάνει κάποια άλλη χώρα.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ...ΞΕΧΑΣΕ 
ΤΟ ΝΕΦΟΣ Π Α ΤΟ 88

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ μπορεί... να ξέχασε το νέφος στο πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων για το 1988, αλλά το νέφος που έπνιξε την Αθήνα... δεν θέλει 
να μας ξεχάσει.

Η απόδειξη ότι η κυβέρνηση έβαλε το νέφος «στο χρονοντούλαπο της 
ιστορίας», δόθηκε με τον προϋπολογισμό του 1988, χτες.

Για το περιβάλλον προβλέπονται 500 εκατομμύρια δραχμές σε 
ολόκληρη τη χώρα, ενώ μόνο η αντιμετώπιση του νέφους θα απαιτήσει το 
1988, σύμφωνα με έγκυρη πηγή, 20 δισ. δραχμές.

Γενικά οι δαπάνες για το περιβάλλον μειώθηκαν κατά 16%, όσο και για 
τον οικιστικό τομέα, σε πραγματικές τιμές. Ενώ για τα δημόσια έργα που 
παίρνουν τη μερίδα του λέοντος 56 δισ. επίσης σημειώθηκε μείωση κατά 
8%. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων εξέφρασε τη «δυσαρέσκειά» 
του από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Ε. 
Κουλουμπής.
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ΣΕΛΙΔΑ
□  Η ΑΥΓΗ 

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 1987 ειδήσεις

Ελλάδα - 
Ουγγαρία: 
Συμβολή 

στην υπόθεση 
της ειρήνης

Η ΕΛΛΑΔΑ και η Ουγγαρία 
έδωσαν — και δίνουν — τη 
συνεισφορά τους στην υπόθε
ση της ύφεσης, με συνέπεια 
και χωρίς υποχώρηση. «Εργα
στήκαμε με στόχο τη συνεννό
ηση ακόμα και σε περιόδους 
ψυχροπολεμικών εντάσεων».

Αυτά τόνισε, χθες, ο πρωθυ
πουργός κ. Α. Παπανδρέου 
προσφωνώντας τον Ούγγρο συ
νάδελφό του κ. Κάροϊ Γκρος, 
στο γεύμα που παρέθεσε προς 
τιμή του.

Ο κ. Παπανδρέου χαιρέτισε 
την επικείμενη συνάντηση κο
ρυφής της 7ης Δεκεμβρίου, 
λέγοντας πως η Ελλάδα «αι
σθάνεται την ικανοποίηση του 
δικαιωμένου». Αναφερόμενος 
εξάλλου στην επικείμενη διά
σκεψη του Βελιγραδιού, ο 
πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαί
τερα στην πρόθεση της Αλβα
νίας να συμμετάσχει στη διά
σκεψη αυτή.

Ο κ. ΙΙαπανδρέου δεν παρέ- 
λειψε ν ’ αναφερθεί και στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, επι- 
σημαίνοντας — για πρώτη 
φορά — το κλίμα ύφεσης στις 
δυο όχθες του Αιγαίου. «Οφεί
λω να αναγνωρίσω — πρόσθε- 
σε — ότι και προσωπικά ο 
ίδιος ο κ. Οζάλ συνέβαλε προς 
αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτε
ρα με την έκδηλη προσπάθειά 
του να αφήσει τα ελλητουρκι- 
κά έξω από τα συνθήματα της 
τουρκικής προεκλογικής περι
όδου».

«Θέλω να πιστεύω — συνέ
χισε ο κ. Παπανδρέου — πως ο 
ίδιος ο Τούρκος πρωθυπουργός 
έχει επίγνωση του γεγονότος 
πως μόνο να κερδίσει έχει η 
ίδια η Τουρκία από μια πολιτι
κή συνεργασίας και καλής 
γειτονίας με την Ελλάδα».

Σε άλλα σημεία της ομιλίας 
του, ο πρωθυπουργός αναφέρ
θηκε στις ευθύνες της Τουρκί
ας για ό,τι συμβεί στην Κύπρο, 
καθώς και στην ευαισθησία 
της ελληνικής πλευράς σε 
θέματα όπως είναι το Παλαι
στινιακό, ο πόλεμος Ιράν - 
Ιράκ, κ.ά.

Υποστηρίζουμε, είπε, τη δι
ατήρηση της ανεξαρτηρίας, 
ενότητας και ακεραιότητας του 
Λιβάνου, καθώς και τη δημι
ουργία πατρίδας για τους Πα
λαιστίνιους.

Η  αντιφώνηση του 
Κ. Γκρος

Στην αντιφώνησή του ο 
πρόεδρος του υπουργικού συμ
βουλίου της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Ουγγαρίας Κάροϊ 
Γκρος, αναφέρθηκε στις ελλη- 
νοουγγρικές σχέσεις, προβλή
ματα που αντιμετωπίζει η χώρα 
του και στους τρόπους αντιμε
τώπισής τους, καθώς και στη 
διεθνή κατάσταση.

Ειδικότερα, για τις οικονο
μικές σχέσεις των δυο χωρών 
είπε ότι αυτές «έχουν συμφέρον 
να αυξάνεται ολοένα και πε
ρισσότερο ο ρόλος των σύγ
χρονων μορφών οικονομικής 
συνεργασίας, βάσει των εμπει
ριών που αποκομίσαμε από τις 
ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις 
βιομηχανικής συμπαραγωγής 
και μικτών επιχειρήσεων».

Ο Κάροϊ Γκρος εξέφρασε 
επίσης την ικανοποίησή του 
για τη συμφωνία μεταξύ των 
κοινωνικών ασφαλίσεων Ελ
λάδας και Ουγγαρίας «για τους 
επαναπατρισμένους της τρίτης 
ηλικίας».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε επίσης στις προ
σπάθειες για τον περιορισμό 
και των συμβατικών δυνάμεων 
κι εξοπλισμών στην Ευρώπη. 
•  Σήμερα, ο Ούγγρος πρωθυ
πουργός θα συναντήσει επικε
φαλής δημοσίων επιχειρήσεων 
και εκπροσώπους του εμπορι
κού και βιομηχανικού κόσμου.

Η οπλή κλειδί για
το πού θα πάμε

Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η πρόταση των 12 βουλευτών
ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ χθες βράδυ στη Βουλή η συζήτη
ση για την απλή αναλογική. Η πρόταση είχε 
κατατεθεί από δώδεκα βουλευτές που ανήκουν σε 
όλα τα κόμματα, πλην του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. 
Εκείνο που τονίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση 
ήταν ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής 
αποτελεί το βασικό κλειδί για την εξομάλυνση του 
πολιτικού βίου και το συνολικό εκδημοκρατισμό 
της χώρας μας.

Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστεράς 
Αντώνης Μπριλλάκης τόνισε ανάμεσα σε άλλα τα
εξής:

«Η καθιέρωση της απλής αναλογικής, αποτελεί 
σήμερα κλειδί για το πού θα πάμε. Η άμεση λοιπόν 
ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος που εκφρά
ζεται στην πρόταση νόμου που συζητούμε και 
γενικότερα η προώθηση ενός συνολικού εκδημο
κρατισμού του συστήματος πολιτικής διακυβέρνη
σης αποκτούν ζωτική επικαιρότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ένα ευρύ φάσμα 
πολιτικών και λαϊκών δυνάμεων έχει συγκλίνει 
στην υιοθέτηση της απλής αναλογικής.

Θεωρούμε θετικό στοιχείο ότι και το κυβερνητι
κό κόμμα κάτω από τις πολύπλευρες πιέσεις που 
αναπτύσσονται και τις δικές του εσωτερικές 
διεργασίες άρχισε να απαγκιστρώνεται από προη
γούμενες στερεότυπες απαντήσεις του που κατέλη
γαν στο ότι η χώρα έχει εκλογικό νόμο. Όμως 
συνεχίζει να προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις και 
αντιστάσεις στο να προχωρήσει, καταφεύγοντας 
σε ποικίλους ισχυρισμούς.

Έτσι, ο πρωθυπουργός προβάλλει τον ισχυρι
σμό ότι είναι ακόμα νωρίς για να αποφασισθεί η 
αλλαγή του ισχύοντος εκλογικού νόμου.

Άποψή μας είναι, ότι το θέμα του εκλογικού 
νόμου δεν προσφέρεται για να παίξει με κανέναν η 
κυβέρνηση. Και ότι αν θέλουμε να διορθωθεί κάτι 
από τώρα και να δούμε πώς θα μπορέσει να 
ανανεωθεί η πολιτική μας ζωή χρειάζεται να 
αποφασίσουμε άμεσα, τους όρους του πολιτικού 
παιχνιδιού. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος την 
επόμενη τετραετία.

Δεν είναι λοιπόν καθόλου ανεπίκαιρη η αλλαγή 
του εκλογικού συστήματος. Αντίθετα, η ψήφιση 
της απλής θα βοηθούσε να αντιμετωπισθούν από 
τώρα, με μεγαλύτερη ευθύνη και αποτελεσματικό- 
τητα τα προβλήματα που διαρκώς οξύνονται.

Όσον αφορά τώρα την άποψη ότι η απλή 
αναλογική θα έπρεπε να συζητηθεί σε πακέτο με 
άλλα θέματα, πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον 
ανεδαφική.

Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν πολλές 
απλές και άδολες αναλογικές: Κατά τη γνώμη μας 
είναι μια και μόνη η απλή. Αυτή που εξασφαλίζει 
τη μέγιστη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ των ψήφων, 
κάθε κόμματος με τις έδρες που παίρνει. Και μια 
είναι η άδολη: Αυτή που δεν κρύβει καμιά 
σκοπιμότητα υφαρπαγής ψήφων άλλων κομμάτων 
και γενικά μικροκομματικά οφέλη. Υπάρχουν 
λοιπόν μόνο πολλοί τρόποι νοθείας της απλής και 
άδολης αναλογικής. Μεγαλύτερης ή μικρότερης 
νοθείας.

Η πρόταση νόμου που συζητάμε έχει μια 
θεμελιακή και μη διαπραγματεύσιμη βάση: Την 
αντιστοιχία των εδρών με τους ψήφους κάθε 
κόμματος, με βάση ενιαίο πανελλαδικό εκλογικό 
μέτρο. Από εκεί και πέρα, στα θέματα της 
κατανομής των εδρών κάθε κόμματος στις διάφορες 
περιοχές, προδιαγράφει μια μεθοδολογία και 
πρακτική. Αν αυτή θεωρηθεί ότι έχει και να οι 
αντιφάσεις, είμαστε ανοιχτοί για κάθε βελτίωση. 
Ας την προτείνει η κυβέρνηση.

Η συζήτηση που γίνεται σήμερα δεν αφορά 
μόνο το εκλογικό σύστημα, αλλά και το είδος της 
διακυβέρνησης που ασκείται στη χώρα μας, και 
βρίσκεται σε κρίση.

Η πρώτη αιτία της σημερινής κρίσης διακυβέρ
νησης είναι ο τρόπος που γίνεται η ανάδειξη της 
Εθνικής Αντιπροσωπίας και των κυβερνήσεων που 
προκύπτουν.

Χρειάζεται επομένως να αρχίσουμε από την 
αλλαγή του συστήματος που αναδείχνονται οι 
κυβερνήσεις. Και αλλαγή σημαίνει καθιέρωση της 
απλής αναλογικής. Για να είναι δυνατό να 
σχηματιστούν κυβερνήσεις, που θα στηρίζονται 
σε ευρύτερη κοινωνική, πολιτική, λαϊκή βάση, και 
να μπορούν έτσι να συνθέτουν προγράμματα, με 
αμοιβαίες συγκλίσεις, τα οποία να μπορούν και να 
εφαρμόσουν. Μ ’ αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η 
προώθηση των βαθιών δημοκρατικών και κοινωνι
κών μεταρρυθμίσεων, που χρειάζεται ο τόπος».

ΗΕΣΠ Ε

Πρώτος ομιλητής στην συνεδρίαση ήταν ο 
γραμματέας της ΕΣΠΕ Στάθης Παναγούλης, ο 
οποίος είπε ότι η συζήτηση για την απλή 
αναλογική είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
επίκαιρη, Ο κ. Παναγούλης αναφέρθηκε στις 
θέσεις του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο 1974- 1981, 
όταν ο σημερινός πρωθυπουργός έλεγε ότι 
θέλουμε απλή αναλογική χωρίς συν 1 ή πλην 1.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στη νομολογία που 
υπήρχε μέχρι σήμερα και στις εκλογές που έχουν 
γίνει με καλπονοθευτικά συστήματα, επιμένοντας 
πάντοτε σε παλαιοτερες δηλώσεις του σημερινού 
προέδρου της κυβέρνησης όπως: «Αν η λαϊκή 
κυριαρχία υποχρεώνεται να εκφραστεί σε άλλα 
σχήματα, που τα επιβάλει ένα άλλο εκλογικό 
σύστημα  ̂πλην της απλής αναλογικής, τότε είναι 
βέβαιο ότι ο λαός δεν μπορεί να εκπληρώσει 
ελεύθερα και αβίαστα την πραγματική του 
βούληση. Ένας λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ 
πιστεύει στην απλή αναλογική είναι ότι επιβάλλε
ται σε ώρες δύσκολες για τον τόπο, όπως είναι 
δύσρολο αυτή την ώρα για τον τόπο μας ν ’

ακούγονται όλες οι πολιτικές απόψεις μέσα στην 
αίθουσα.

ΗΔΗΑΝΑ

Ο δεύτερος ομιλητής κ. Στρατής Στρατήγης 
από τη ΔΗΑΝΑ, ζήτησε από την κυβέρνηση την 
επιψήφιση της πρότασης των «12» για ένα 
ανόθευτο εκλογικό σύστημα που θα ψηφιστεί 
τώρα αμέσως και όχι προεκλογικά σαν εκλογικό 
τέχνασμα. Είπε επίσης, ότι για πρώτη φορά στην 
ιστορία του ο Έλληνας έχει την πικρή εμπειρία 
έξι ετών διακυβέρνησης από μονοκομματική 
σοσιαλιστική κυβέρνηση, χωρίς να γίνει ούτε 
ευτυχέστερος ούτε πλουσιότερος. Πρέπει να 
αποδεσμευθούμε από το άγχος της χαμένης 
ψήφου, συνέχισε ο ομιλητής για ν ’ απορρίψουμε 
τον δικομματισμό και να μπορέσουν οι Έλληνες 
να επιλέξουν ελεύθερα και άλλα κόμματα που δεν 
αποδέχονται την πόλωση και την αντιπαράθεση. 
Καιρός να καταλήξουμε σε ένα κόμμα που θα 
εκφράζει τη μεγάλη μάζα του λαού και το οποίο 
θα βασίζεται στην συναίνεση και όχι στην 
αντιπαράθεση. Η μόνη δυνατή έκφραση αυτού του 
συστήματος είναι η καθιέρωση της απλής 
αναλογικής.

Καταλήγωντας ο κ. Στρατήγης είπε ότι το 
«σύστημα απλής αναλογικής» που εφάρμοσε το 
ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη κυβέρνηση έχει 
ακριβώς τα ίδια ποσοστά με το πλειοψηφικό του 
Καναδά και διαφέρει μόνο κατά τρεις μονάδες από 
το πλειοψηφικό που εφαρμόζεται στη Βρετανία.

Η  Χριστιανική Δημοκρατία

Ο πρόεδρος της Χ.Δ. Νίκος Ψαρουδάκης στην 
αγόρευσή του στο νομοσχέδιο γιατην απλή 
αναλογική μεταξύ άλλων είπε:

«Θα είναι τιμή και δόξα για τη σημερινή 
Βουλή, να λύσει, άπαξ δια παντός, το πρόβλημα 
του εκλογικού συστήματος στη χώρα μας, 
πρόβλημα που αποτελεί παλλαϊκό αίτημα, αλλά 
και εθνική ανάγκη, πάντοτε και ιδιαίτερα στις 
σημερινές συνθήκες, με την Εθνική πραγματικό
τητα και τον εξ Ανατολών κίνδυνο, που επιβάλ
λουν ενότητα και επιστράτευση όλων των εθνικών 
μας δυνάμεων!

Είναι τόση η σημασία και η υπεροχή του 
συστήματος της απλής και ανόθευτης αναλογικής, 
έναντι όλων των άλλων εκλογικών συστημάτων, 
ώστε αδίστακτα μπορούμε να πούμε, ότι η μη 
καθιέρωσή της μέχρι σήμερα, κι η καθιέρωση 
αντίθετα των γνωστών καλπονοθευτικών συστη
μάτων, τα οποία επιτρέπουν στους μεγάλους να 
κλέβουν τις ψήφους των μικρών, είναι απόδειξη 
ότι στη χώρα μας υπάρχει ηθική κρίση και στο 
χώρο της πολιτικής και μάλιστα πολύ σοβαρή».

"Ό λα τα συστήματα, εκτός της απλής αναλογι
κής, είναι συστήματα κλοπής και νοθείας και άρα 
συστήματα αμοραλισμού και αυταρχισμού!" Μο
νάχα η ανόθευτη απλή αναλογική, είναι σύστημα 
ήθους, δικαιοσύνης και δημοκρατικής συνέπει
ας!».

ΗΝ.Δ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διαμαρτυρήθηκε για 
την απουσία από τη Βουλή του πρωθυπουργού 
κατά τη συζήτηση της απλής αναλογικής. 'Οπως 
είπε ότι δεν έχει σημασία αν βρίσκεται στην 
Αθήνα ο Ούγγρος πρωθυπουργός και υπάρχει 
επίσημο γεύμα, ο κ. Παπανδρέου όφειλε να 
βρίσκεται στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι κανένας 
Έλληνας πολίτης δεν πιστεύει σήμερα ότι η 
κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απλή αναλογική. Ο 
πρωθυπουργός γατζώνεται στον εκλογικό νόμο 
συνέχισε, για να μπορέσει να παραμείνει στην 
εξουσία.

Υποστήριξε επίσης ότι η χώρα περνάει βαθιά 
πολιτική κρίση και υπάρχει στο λαό αγωνία όχι 
μόνο για την οικονομία και τα σκάνδαλα, αλλά και 
για την κρίση των θεσμών.

Παρά την αρχική του δήλωση ο κ. Μητσοτάκης 
υποστήριξε ακόμα ότι η οικονομία καταρρέει και 
μέσα στη γενική αβεβαιότητα προστίθεται και η 
αβεβαιότητα του εκλογικού νόμου.

Η Ν.Δ., συνέχισε ο πρόεδρός της, ζητάει άμεση 
διεξαγωγή εκλογών και δέχεται οποιδήποτε εκλο
γικό σύστημα, φτάνει να είναι τίμιο και τέτοιο 
είναι η απλή αναλογική, παρά τήν αντίθεσή μας.

Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, κατέληξε ο 
αρχηγός της Ν.Δ, θα φέρουμε έναν εκλογικό νόμο 
με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής με το 
σταυρό προτίμησης και με διπλάσιο αριθμό 
βουλευτών για κάθε περιφέρεια.

Σχετικά με τη χτεσινή παραίτηση του κ. Σημίτη 
ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επιστολή Σημίτη προς 
τον πρωθυπουργό περιέχει μια πλήρη πρόταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ά κης Τσοχατζόπου- 
λος απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη για την 
παραίτηση Σημίτη, είπε ότι η διαφωνία λύθηκε με 
διαφάνεια και κοινοβουλευτικό τρόπο από τον 
πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη για 
την τελική διατύπωση της εισοδηματικής πολιτι
κής.

Το ΚΟΔΗΣΟ

Ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ Χαράλαμπος Πρωτο- 
παπάς, αναφερόμενος στην απλή αναλογική είπε 
ότι δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά είναι ένα 
εκλογικό σύστημα που επιτρέπει συμφιλίωση 
μέσα στο πολιτικό παιχνίδι και μπορεί να δώσει 
λύση στα προβλήματα του λαού. Η απλή 
αναλογική είναι μια, κατέληξε ο κ. Πρωτοπαπάς, 
και δεν υπάρχουν «συστήματα απλής αναλογικής». 
Τα δε συστήματα είναι εκ του πονηρού.

Ο Μ. Δρεττάκης

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μανώλης Δρεττάκης 
ανέφερε στην ομιλία του ότι οι βασικοί λόγοι για 
τους οποίους πρέπει η κυβέρνηση να αποδεχτεί 
την απλή αναλογική είναι η θεμελιώδη Xui-mPn
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του Συντάγματος για τη λαϊκή κυριαρχία και την 
ισότητα της ψήφου και η καθιέρωση της απλής 
αναλογικής είναι εθνικά αναγκαία αυτή τη στιγμή, 
γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ένας ισότιμος 
διάλογος και ένα κοινό πρόγραμμα για να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και τα προβλήματα 
της χώρας.

Ο Α. Τσοχατζόπουλος

Ο υπουργός Εσωτερικών Ά κης Τσοχατζόπου- 
λος, μιλώντας επί της αρχής της πρότασης νόμου 
για την απλή αναλογική απάντησε στον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, 
λέγοντας ότι είναι αντιφατικό, ενώ υποστηρίζει 
ότι μόλις γίνει κυβέρνηση θα φέρει ενισχυμένη 
αναλογική ή πλειοψηφικό και θα αλλάξει ολόκλη
ρο τον εκλογικό νόμο, έρχεται αυτή τη στιγμή να 
υποστηρίξει την πρόταση του κ. Φλωράκη μόνο 
και μόνο για να κάνει αντιπολίτευση. Νομίζω, 
συνέχισε ο κ. Τσοχατζόπουλος ότι η τοποθέτησή 
σας αποτελεί ένα πυροτέχνημα και μιλάτε εκ του 
ασφαλούς όταν ζητάτε εκλογές, ενώ γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι θα γίνουν τον Ιούλιο του 1989. Δε 
διστάζετε να εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε πολιτι
κό γεγονός και αναφερθήκατε ακόμα και στην 
πολιτική διαφωνία μεταξύ του υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και του πρωθυπουργού προσπαθώντας 
να δημιουργήσετε εντυπώσεις.

Σε ότι αφορά την απλή αναλογική ο κ. 
Τσοχατσόπουλος είπε ότι όπως ακούστηκε από 
τους ομιλητές, πιστεύει κανείς ότι η απλή 
αναλογική σώζει και διασφαλίζει τα πάντα και 
αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να λυθούν 
όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική 
κοινωνία.

Θεωρητικά, συνέχισε, η απλή αναλογική είναι 
ένα ενδιαφέρον σύστημα. 'Οταν λέμε απλή 
αναλογική πιστεύω ότι εννούμε ένα εκλογικό 
σύστημα που εξασφαλίζει μια πλήρη αντιστοιχία 
μεταξύ ψήφων και εδρών, αλλά έχει και ένα 
δεύτερο συστατικό στοιχείο, ότι διασφαλίζει την 
ισότητα των ψήφων σε οποιαδήποτε γεωγραφική 
περιοχή και σε οποιοδήποτε κόμμα.

Το θεωρητικό μοντέλο της απλής αναλογικής 
αναμφισβήτητα υπάρχει. Είναι όμως ανεδαφικό να 
λέμε για πλήρη αντιστοιχία ψήφων και εδρών και 
να αγνοούμε τις αντιφάσεις του συστήματος που 
καταλήγουν σε αδιέξοδα στην εφαρμογή του. Η 
απλή αναλογική ανόθευτη και άδολη θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί μόνο αν βλέπαμε το σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας σαν μια ενιαία και μόνη 
εκλογική περιφέρεια, οπότε θα κάναμε τη διαίρεση 
των ψήφων με τον αριθμό των εδρών. Αυτό 
σημαίνει να μην υπάρχουν διαμερίσματα και επί 
μέρους εκλογικές περιφέρειες. Ποιος όμως από 
σας μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο και ποιος 
θα μιλούσε σοβαρά αν το υποστήριζε.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος αφού αναφέρθηκε στα 
τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή της απλής αναλογικής με ενιαία 
περιφέρεια πρότεινε να γίνει ένας διάλογος μεταξύ 
των μη δεξιών κομμάτων για τα καυτά θέματα που 
υπάρχουν και από ’κει και πέρα να συζητηθεί και 
ο εκλογικός νόμος, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει 
κανένας αιφνιδιασμός.

ΚΚΕ

Ο  κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ 
Νίκος Καλούδης τόνισε την ανάγκη καθιέρωσης 
της απλής αναλογικής λέγοντας ότι η προσθήκη 
απλή και ανόθευτη δεν θα χρειαζόταν αν η 
κυβέρνηση δεν επιχειρούσε το σύστημα της 
ενισχυμένης αναλογικής να το εμφανίσει ως 
σύστημα απλής. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ από 

; τον καιρό που έγινε εξουσία όχι μόνο άλλαξε την 
πολιτική του θέση για την απλή αναλογική αλλά 
καθυστερεί και την ψήφιση του εκλογικού νόμου 
με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τα κόμματα πώς θα 
παιχτεί το πολιτικό παιχνίδι.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες που 
ανέφερε ο κ. Τσοχατζόπουλος ο κ. Καλούδης είπε 
ότι αν δηλώσει η κυβέρνηση ότι αποδέχεται την 
απλή αναλογική, τότε μπορεί ν ’ αποδειχτεί ότι 
δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα.

Η συνεδρίαση συνεχιζόταν ως αργά το βράδυ.

Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή
ΑΠΛΗ αναλογική ψήφισαν χτες το βράδυ έξω από 
τη Βουλή χιλιάδες Αθηναίοι πολίτες, τη στιγμή 
που στο Κοινοβούλιο άρχιζε η συζήτηση της 
πρότασης νόμου που έχουν υποβάλει οι 12 
βουλευτές.

«Ο λαός απαιτεί - αναλογική απλή» υπενθύμιζαν 
διαρκώς επί δυο ώρες περίπου οι χιλιάδες 
συγκεντρωμένοι προς όλους όσους για κομματικά 
οφέλη θέλουν να το ξεχνούν.

Τη συγκέντρωση που άρχισε στις 7 το βράδυ 
οργάνωσε η «Πανελλαδική Επιτροπή για την 
Απλή Αναλογική». Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της 
επιτροπής Ε. Μαχαίρας και ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της ΔΗΑΝΑ κ. Δ. Νιάνιας. Συμμετεί
χαν σ ’ αυτήν αντιπροσωπίες από τα εξής 17 
κόμματα: ΕΑΡ, ΚΚΕ, ΔΗΑΝΑ, ΕΔΗΚ, ΚΟΔΗΣΟ, 
ΚΚΕ ΕΣ.-Α.Α., ΕΣΚ, ΕΣΠΕ, ΣΣΕΚ, ΕΚΚΕ, ΑΚΕ, 
Προοδευτικό Εργατικό Κόμμα, Κόμμα Φιλελευθέ
ρων, ΕΜΑΣ, Χριστιανική Δημοκρατία, ΕΔΑ, 
Σοσιαλιστική Ένωση. Επίσης, από τους μαζικούς 
φορείς: ΕΚΑ, ΕΦΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΕΣΑΣΕ, εκπρόσωποι 
δημοτικών συμβουλίων και δεκάδων ομοσπονδιών

εργαζομένων.
Απ’ τις 6 το απόγευμα είχαν οργανωθεί 

προσυγκεντρώσεις στο Πεδίο του Άρεως, στην 
πλατεία Βάθης, μπροστά από το Χίλτον και στις 
στήλες του Ολυμπίου Διός.

Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούσαν μετά τη 
συγκέντρωση πως οι κινητοποιήσεις για την απλή 
αναλογική πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να 
ενταθούν με την ενεργοποίηση όλων των δυνάμε
ων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε 
αποφασιστικά η συμμετοχή σε ανάλογες πρωτο
βουλίες των πολιτικών αρχηγών.

Με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε 
απαιτούμε, τόνισε ο κ. Νιάνιας, πρώτος ομιλητής 
στη συγκέντρωση, να μη «συνεχιστούν τα κόλπα 
που βγάζουν τους λίγους πολλούς και τους 
πολλούς λίγους».

Ο κ. Μαχαίρας, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«...Γιατί όμως αναγκάστηκε ο ελληνικός λαός 

να κάνει αυτή την παρέμβαση στη νομοθετική 
λειτουργία; Γιατί συνειδητοποίησε άτι το εκλογικό 
σύστημα δεν είναι κάτι που πρέπει να το

μαγειρεύουν ερήμην του οι εκάστοτε κυβερνήσεις, 
ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ούτε να 
συνωμοτούν δυο κόμματα και να το διαμορφώνουν 
έτσι, ώστε να κλέβουν τους ψήφους των άλλων 
κομμάτων και να μοιράζονται μεταξύ τους τα 
κλοπιμαία, δηλαδή τις βουλευτικές έδρες.

Ό σο για τις "ισχυρές κυβερνήσεις" που 
εξασφαλίζονται με την ενισχυμένη αναλογική, 
έχουμε πικρή, πικρότατη πείρα.

Οι κυβερνήσεις αυτές δεν έχουν πραγματική 
πλειοψηφία, είναι κυβερνήσεις μειοψηφίας και γι ’ 
αυτό το λόγο δεν είναι ισχυρές.

Είναι απλούστατα αυταρχικές,γιατί η μειοψηφία 
επιβάλλεται στην πλειοψηφία μόνο με αυταρχική 
διακυβέρνηση.

...Βέβαια, η απλή αναλογική δεν είναι πανάκεια. 
Δεν θα μας λύσει αυτομάτως τα προβλήματα, θα  
συντελέσει όμως στην εξυγίανση του πολιτικού 
βίου. Θα μας βγάλει από το τέλμα του δικομματι- 
σμού, θα θέσει τέρμα στην πόλωση αληθινή ή 
τεχνητή και θα εξασφαλίσει ομαλή δημοκρατική 
πορεία...».



ΤΟΥΡΚΙΑ
Εκλογές με 

ιστορικούς ηγέτες
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ Κυριακή οι εκλογείς 
θα πάνε στις κάλπες, στην Τουρκία, 
για τις πρόωρες γενικές εκλογές: Τις 
πρώτες στις οποίες θα συμμετέχουν οι 
παραδοσιακοί αρχηγοί, όπως είναι ο 
συντηρητικός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ 
και ο σοσιαλδημοκράτης Μπουλέντ 
Ετσεβίτ, οι οποίοι είχαν τεθεί εκτός 
της πολιτικής ζωής ύστερα από το 
στρατιωτικό πραξικόπημα του Σε
πτεμβρίου 1980. Η περιθωριοποίησή 
τους έληξε τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
με ένα λαϊκό δημοψήφισμα.

Για τον πρωθυπουργό Τουργκούτ 
Οζάλ και το κόμμα του, το κόμμα της 
Μητέρας Πατρίδας, οι εκλογές αυτές 
είναι ένα πραγματικό στοίχημα. Ητ- 
τημένος από το εκλογικό σώμα (έστω 
και σε περιορισμένο βαθμό) στο 
δημοψήφισμα που επανέφερε στην 
πολιτική ζωή τους «απαγορευμένους 
ηγέτες, ο Οζάλ προσπαθεί τώρα να 
νικήσει τους αντιπάλους του με τον 
παράγοντα "χρόνος"». Οι πρόωρες 
εκλογές προκηρύχτηκαν πράγματι α
μέσως μετά το δημοψήφισμα του 
Σεπτεμβρίου, ακριβώς για να κληθεί ο 
λαός στις κάλπες πριν οι «ιστορικοί» 
ηγέτες της τουρκικής πολιτικής ζωής 
έχουν τον καιρό να οργανωθούν, να 
ανασυγκροτηθούν και να φρεσκάρουν 
την εικόνα τους στα μάτια του 
εκλογικού σώματος (όσο και αν, στην 
πραγματικότητα, εξακολουθούν να 
δρουν παρασκηνιακά πίσω από το 
παραπέτασμα των «νέων» κομμάτων 
που ήταν αποδεκτά από τη στρατιωτι
κή χούντα). Για να μπορέσουν όμως 
να γίνουν οι εκλογές την προσεχή 
Κυριακή, ο Οζάλ αναγκάστηκε να 
περάσει από το Κοινοβούλιο —όπου 
διαθέτει 212 έδρες από τις 400— ένα 
νέο εκλογικό νόμο που περιορίζει 
κατά το ήμισυ, δηλαδή από 90 σε 45 
ημέρες, το χρόνο της προεκλογικής 
καμπάνιας. Και αυτός είναι ένας 
πρόσθετος λόγος πολεμικής και σύγ
κρουσης με τα κόμματα της αντιπολί
τευσης.

Τα προγνωστικά φέρνουν τον πρω
θυπουργό φαβορί, πολύ περισσότερο 
που ο άμεσος αντίπαλός του Σουλεϊ- 
μάν Ντεμιρέλ (ο οποίος τώρα πήρε 
επισήμως τα ηνία του κόμματός του, 
που ώς τον Σεπτέμβριο το καθοδηγού
σε παρασκηνιακά) είχε στο δημοψή
φισμα για την επάνοδο στην πολιτική 
ζωή, ένα αποτέλεσμα πολύ κατώτερο 
από τις προσδοκίες. Αλλά και στο 
χώρο της σοσιαλδημοκρατικής αντι
πολίτευσης, τα νερά είναι άλλο τόσο 
ταραγμένα, εξαιτίας της πολεμικής 
που φέρνει σε αντιπαράθεση τον 
αρχηγό του λαϊκιστικού σοσιαλδημο
κρατικού κόμματος Ερντάλ Ινονού 
προς τον Μπουλέντ Ετσεβίτ, ο οποίος 
επανερχόμενος στην ενεργό πολιτική 
ζωή δεν φαίνεται διατεθειμένος να 
παίξει ένα ρόλο που να μην είναι, στα 
«αριστερά», ο υπ’ αριθμόν 1.

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και 
τόσο προεξοφλημένα, όπως θα μπο
ρούσε να φανεί. Ακόμη και αν ο Οζάλ 
θα έχει την πλειοψηφία και θα 
μπορέσει να κυβερνήσει για άλλα 
πέντε χρόνια, θα πρέπει να δούμε 
πόσο πλατιά ή πόσο περιορισμένη θα 
είναι αυτή η πλειοψηφία και κυρίως 
αν ο πρωθυπουργός θα είναι σε θέση 
να προωθήσει πράγματι τη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού της χώρας. Δεν 
είναι μόνο ζήτημα εσωτερικής πολιτι
κής ή ηθικό πρόβλημα: Βρίσκεται επί 
τάπητος η εισδοχή της Τουρκίας στην 
ΕΟΚ, πράγμα που ο Οζάλ έχει 
παρουσιάσει σαν τον άσο στο μανίκι 
του (υποσχόμενος, αν νικήσει, σημαν
τικές —αλλά μη προσδιοριζόμενες— 
«πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτι
κής») αλλά που τελεί υπό τον όρο του 
αυστηρού σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της αποκατάστασης 
όλων των ελευθεριών. Και η περίπτω
ση των δυο κομμουνιστών ηγετών που 
πιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα 
μόλις πάτησαν το πόδι τους στην 
Τουρκία δεν είναι ασφαλώς ενθαρρυν
τική.

'Ενα άλλο ερωτηματικό που βαραί
νει, τέλος, πάνω στο μέλλον του 
Τουργκούτ Οζάλ, είναι το αποτέλεσμα 
που θα επιτύχουν οι ισλαμικοί ολο- 
κληρωτιστές του Κόμματος της Ευη
μερίας. Η ανάπτυξη του ολοκληρωτι
σμού, που εξέφραζε τότε το Κόμμα 
Εθνικής Σωτηρίας του Νεκμετίν Ερ- 
μπακάν, ήταν ένας από τους λόγους 
που επικαλέστηκαν οι στρατιωτικοί 
για να πάρουν την εξουσία τον 
Σεπτέμβριο του 1980. Αν τώρα αυτοί 
οι ισλαμιστές καταφέρουν να ξεπερά- 
σουν το κατώφλι του 10% και μπουν 
στο Κοινοβούλιο, αυτό δεν θα είναι 
μόνο ένας λόγος δυσφορίας για τους 
στρατιωτικούς (πράγμα που είναι πάν
τα ένας κίνδυνος) αλλά και μια ήττα 
εκείνου του λαϊκισμού, που ο Κεμάλ 
Ατατούρκ είχε θέσει, πριν από 60 
χρόνια, στη βάση της τουρκικής 
πολιτικής ζωής, λαϊκισμό τον οποίο 
όλα τα κόμματα επικαλούνται ακόμη. 
'Αλλά ακριβώς εδώ βρίσκεται το 
ψυχολογικό και ιστορικό δίλημμα 
μιας χώρας που ολοφάνερα βρίσκεται 
στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευ
ρώπη και στη Μέση Ανατολή.

ΤΖ. ΑΑΝΟΥΤΙ
-------------------------------------------------U

γνώμες □  Η ΑΥΓΗ 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 1987 ΣΕΛΙΔΑ
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Τώρα οι πρωταγωνι
στές εκλείπουν και 
μαζί τους η ζωντανή 
ανάμνηση, οι ζωντα
νές μνήμες της μεγά
λης εκείνης εποχής

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΖΕΙ
που θυσίαζαν τα πάντα για την 
πατρίδα. Σήμερα δεν υπάρχει το 
στοιχείο της αντιπαράθεσης. Η Δεξιά 
δεν τολμά πια να αρνηθεί και να 
καταπολεμήσει την Εθνική Αντίστα
ση. Ο τελευταίος λιθοβολισμός εναν
τίον της ρίχτηκε από τον κ. Αβέρωφ 
που δήλωσε μέσα στη Βουλή σαν 
αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ότι 
θα καταργήσει το νόμο που αναγνώ
ρισε την Εθνική Αντίσταση. Ο κ. 
Αβέρωφ δε μπόρεσε να πραγματοποι
ήσει την απειλή του· αντί να καταρ
γήσει τον αντιστασιακό νόμο, καταρ- 
γήθηκε ο ίδιος από αρχηγός. Και όχι 
μόνον αυτό αλλά η Νέα Δημοκρατία 
μετέχει και στους εορτασμούς των 
επετείων της Εθνικής Αντίστασης!

Αλλά και πέραν αυτών πιστεύουμε 
ότι και σήμερα η Εθνική Αντίσταση 
παραμένει ζωντανή και παρούσα 
εθνική αξία. Κληρονομιά πολύτιμη 
που κι ένα κομμάτι του λαού που την 
είχε αρνηθεί, σήμερα τη δέχεται. 
Βέβαια δεν τη δέχεται ο φασισμός, τα 
κατάλοιπα του δοσιλογισμού που 
επιζούν ακόμα, άλλοτε ως σταγονίδια 
στο στρατό και στους μηχανισμούς 
της εξουσίας και άλλοτε σαν καμου- 
φλαρισμένοι φορείς στην πολιτική 
και στον Τύπο.

Αλλ’ ότι η Εθνική Αντίσταση ζει 
και επηρεάζει άμεσα την εθνική ζωή 
καταφαίνεται και από την αξιοποίη
ση και εκμετάλλευση των ιδεωδών 
της που επιχειρεί το κυβερνητικό 
κόμμα. Βέβαια εμείς δεν αρνούμαστε 
τη σημασία της αναγνώρισης που 
έκανε το ΠΑΣΟΚ, αλλά πέραν αυτής 
και μερικών ψιχίων που έδωσε στους 
επιζώντες αγωνιστές, το ΠΑΣΟΚ δεν 
είδε την Εθνική Αντίσταση σαν μια
αναγεννητική δύναμη ικανή να εμ
πνέει και να γονιμοποιεί την εθνική 
ζωή. Και υπήρχαν μεγάλα περιθώρια 
γ ι’ αυτό. Η Εθνική Αντίσταση 
άνοιξε δρόμους και στον τομέα της 
αυτοδιοίκησης και στον τομέα της 
οικονομικής ανάπτυξης και στον 
τομέα της Παιδείας. Πολλοί από 
αυτούς τους δρόμους μπορούσαν να 
συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν 
με τις αναγκαίες αναπροσαρμογές 
ώστε να προχωρήσει σε βάθος η 
εθνική ανάπλαση και ο εκσυγχρονι
σμός της κοινωνικής ζωής. Το ΠΑ
ΣΟΚ περιορίστηκε στη δημαγωγική 
αξιοποίηση της Εθνικής Αντίστασης 
και παρ’ όλη τη φιλολογία των 
οραμάτων δεν έκανε τίποτα για την 
υλοποίησή τους. Χαρακτηριστικό 
δείγμα αυτής της νοοτροπίας ο 
πρόσφατος εορτασμός στο Γοργοπό- 
ταμο που το ΠΑΣΟΚ τον μετέτρεψε 
σε προεκλογική φιέστα.

Ποιο είναι τώρα το συμπέρασμα 
απ’ όλα τα παραπάνω; Το συμπέρα
σμα είναι ότι η Εθνική Αντίσταση 
είναι και παραμένει ακόμα μια ζωντα
νή δύναμη. Μια δύναμη που επιχει
ρούν να την αξιοποιήσουν και οι 
τέως αντίπαλοί της και οι όψιμοι 
φίλοι της. Η Εθνική Αντίσταση, 
όμως, δεν είναι αντικείμενο εκμετάλ
λευσης· είναι τιμή για τους αγωνιστές 
που επιζούν και πηγή φρονιματισμού 
για το έθνος.

Υπάρχει μια πλατιά διαδε
δομένη αντίληψη πως η 
Εθνική Αντίσταση έπαψε 
πια να συγκινεί το λαό, 
κυρίως τη νεότερη γενιά 
και τους νεότερους διανο
ούμενους. Βλέπουν —λέ

νε— την Εθνική Αντίσταση σαν μια 
περίοδο της ιστορίας που δεν παίζει 
πια κανένα ρόλο στην εθνική ζωή και 
πως ολοένα και περισσότερο απομα
κρύνεται από τη μνήμη του έθνους. 
Ως ποιο βαθμό είναι σωστή αυτή η 
αντίληψη; Είναι αλήθεια πως η 
Εθνική Αντίσταση διατηρούσε όλη 
τη λάμψη και την ακτινοβολία της 
όσο ζούσαν οι πρωταγωνιστές της, ο 
αγωνιστής λαός που είχε εξαρθεί με

και επηρεάζει την εθνική ζωή
του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

τους ηρωισμούς και τις θυσίες του 
και με το όνειρο της κοινωνικής 
ανάπλασης και αλλαγής; Τώρα οι 
πρωταγωνιστές εκλείπουν και μαζί 
τους η ζωντανή ανάμνηση, οι ζωντα
νές μνήμες της μεγάλης εκείνης 
εποχής. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι 
όμως, επίσης, αλήθεια πως η γενιά 
της αντίστασης δεν έχει τελείως 
εξαφανιστεί και πως επιζούν ακόμα 
πολλοί αγωνιστές της εποχής, χώρια 
που οι άμεσοι απόγονοί τους διατη
ρούν την ιερή κληρονομιά και είναι 
περήφανοι γ ι’ αυτήν. Αλλά πέραν 
αυτών υπάρχουν ακόμα μερικά αντι

κειμενικά στοιχεία που συντελούν 
στην άμβλυνση της εθνικής μνήμης, 
Πραγματικά ως πριν από την ανα
γνώρισή της από το κράτος η Εθνική 
Αντίσταση ήταν ένα στοιχείο αντι
παράθεσης με τη Δεξιά και μέσα 
στην αδιάκοπη πάλη αυτής της 
αντιπαράθεσης, το πείσμα του αγωνι
στή του λαού ενδυνάμωνε την παρου
σία της και έφερνε στο προσκήνιο 
της εθνικής ζωής τις αξίες της 
Εθνικής Αντίστασης. Ανασύρονταν 
και προβάλλονταν τα επιχειρήματα 
του αγώνα, οι ηρωισμοί, οι θυσίες 
και η υπέρτατη ηθική των αγωνιστών

Οι Πολωνοί με δημοψήφισμα αποφασίζουν για το μέλλον τους

Η πρόκληση του Γιαρουζέλσκι
ΒΑΡΣΟΒΙΑ.—Ή  Πολωνία έχει μπροστά 
της «σκληρή περίοδο δραματικών επι
λογών». Η πρόβλεψη ανήκει στο στρα
τηγό Γιαρουζέλσκι. Και δεν είναι 
άσχετη με το δημοψήφισμα που θα γίνει 
μεθαύριο Κυριακή 29 Νοεμβρίου, και 
από το οποίο θα εξαρτηθεί: Ή  η 
εξυγίανση της οικονομίας μέσα σε δυο - 
τρία χρόνια με άμεσες και βαριές 
θυσίες, που θα αντισταθμίζονται από 
μέτρα πολιτικής δημοκρατικοποίησης, 
ή το «αραίωμα» των θυσιών μέσα στο 
χρόνο με κίνδυνο να γίνει αναποτελε
σματική η μεταρρύθμιση.

Ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι έχει κάνει 
τους Πολωνούς να αποκτήσουν πλατιά 
εμπειρία «δραματικών επιλογών». Η 
σκληρότερη ήταν ασφαλώς εκείνη της 
13 Δεκεμβρίου 1981, όταν μέσα σε μια 
νύχτα η χώρα βρέθηκε «σε κατάσταση 
πολέμου». Αυτή τη φορά ο δρόμος είναι 
διαφορετικός και για μια ανατολική 
χώρα, πρωτότυπος: Οι αποφάσεις που 
πρέπει να παρθούν έχουν εκ των 
προτέρων εξαγγελθεί και έχει κληθεί ο 
πληθυσμός να συμμεριστεί τις ευθύνες 
τους. Η σημασία του δημοψηφίσματος 
της 29 Νοεμβρίου βρίσκεται όλη εδω. 
Όπως είναι γνωστό, μπροστά στους 
εκλογείς έχουν τεθεί δυο ερωτήσεις. Με 
την πρώτη οι Πολωνοί πρέπει να 
απαντήσουν αν είναι «υπέρ της πλήρους 
εφαρμογής του προγράμματος ριζικής 
εξυγίανσης της οικονομίας», αν και 
πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό «θα 
απαιτήσει μια δύσκολη περίοδο γρήγο
ρων αλλαγών». Η σημασία του τελευ
ταίου τμήματος της ερώτησης έχει 
εξηγηθεί με την ανακοίνωση ότι το 
πρώτο μεταρρυθμιστικό μέτρο θα είναι 
μια δραστική αναθεώρηση των τιμών 
έτσι ώστε βαθμιαία να φτάσουν στην 
κατάργηση των επιχορηγήσεων που 
αφαιμάσσουν τον κρατικό προϋπολογι
σμό.

Οι νέες τιμές των διαφόρων επιμέρους 
προϊόντων δεν έχουν γίνει ακόμη γνω
στές, αλλά έχει ανακοινωθεί ότι οι τιμές 
των ουσιαστικών επισιτιστικών ειδών 
θα αυξηθούν κατά 110%, ενώ ενοίκιο, 
θέρμανση, φως και γκάζι θα αυξηθούν 
ακόμη περισσότερο, από 140 ώς 200%.

Η κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι ο 
μέσος όρος των αυξήσεων θα είναι 40% 
και σε ανάλογο βαθμό θα πρέπει να

αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. 
Αλλά, αν ληφθεί υπόψη ότι στις 
πολωνικές οικογένειες το ένα τρίτο των 
εισοδημάτων διατίθεται για επισιτιστικά 
προϊόντα, ο υπολογιζόμενος μέσος όρος 
40% δεν πείθει. Και μερικοί εκτιμούν 
ότι η καθαρή απώλεια της αγοραστικής 
ικανότητας των πολιτών θα είναι 15- 
20%.

Η δεύτερη ερώτηση είναι λιγότερο 
επιδεκτική επιφυλάξεων. Με αυτήν οι 
πολίτες καλούνται να απαντήσουν αν 
είναι «υπέρ ενός πολωνικού μοντέλου 
βαθιάς δημοκρατικοποίησης της πολι
τικής ζωής που θα έχει ως στόχο την 
ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης, τη διεύ
ρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών 
και την αύξηση της συμμετοχής τους 
στη διεύθυνση της χώρας».

Για διευκρίνιση αυτής της δέσμευσης, 
οι εφημερίδες δημοσίευσαν την περα
σμένη εβδομάδα τις αποφάσεις που 
πήρε το Πολιτικό Γ ραφείο του Πολωνι
κού Ενιαίου Εργατικού Κόμματος (ΠΕ- 
ΕΚ), οι οποίες άρχισαν να συζητούνται 
στην Κεντρική Επιτροπή από τις 25 
Νοεμβρίου.

Αυτό το πολίτικο - ιδεολογικό ντο
κουμέντο προκάλεσε μικρό μόνο ενδια
φέρον, γιατί έγινε γνωστό τέσσερις 
μόλις μέρες μετά από την ανακοίνωση 
των αυξήσεων των τιμών. Κι ωστόσο, 
πρόκειται για ένα κείμενο πλούσιο σε 
καινοτομίες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, 
αφήνουν να φανεί τι περιθώρια ανοίγει 
η γραμμή Γκορμπατσόφ στους «ανανεω- 
τές» ηγέτες των συμμάχων χωρών. Με 
αυτό το κείμενο εξαγγέλλονται σημαν
τικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή: 
Αποκέντρωση των πολιτικών αποφάσε
ων υπέρ των τοπικών κυβερνητικών 
οργάνων. Αναθεώρηση του εκλογικού 
συστήματος για να εμποδιστούν απάτες 
στις λίστες. Δυνατότητα να υπάρξει 
ένας δεύτερος κλάδος του Κοινοβουλίου 
για να αντισταθμίζεται το βάρος της 
δίαιτας που κυριαρχείται από τους 
κομμουνιστές. «Διεύρυνση των πολιτι
κών δικαιωμάτων και των πολιτικών 
ελευθεριών, όπως η ελευθερία του 
λόγου και του συνεταιρίζεσθαι», (αλλά 
χωρίς να φτάνουν στην αποδοχή της 
«Αλληλεγγύης», η διάρθρωση της οποί
ας εξακολουθεί να θεωρείται παράνο

μη)·
Πέρα από τις θεσμικές μεταρρυθμί

σεις, σημαντικές είναι και οι αρχές που 
διαπότίζουν το ντοκουμέντο. Τονίζεται 
λόγου χάρη σε αυτό καθαρά και 
ξάστερα ότι η ανανέωση του σοσιαλι
σμού «δεν πρέπει να τοποθετείται στο 
σταλινικό μοντέλο που έχει πια ξεπερα- 
στεί και από τα υπολείμματα του οποίου 
πρέπει να απαλλαγούμε μια για πάντα».

Και ότι για να διαδραματίσει τον 
«ηγετικό του ρόλο» το κόμμα πρέπει 
πρώτα να αποδείξει την ανανεωτική του 
ικανότητα. Κάτι ακόμη σημαντικό: Τα 
πρώην μέλη του κόμματος που επέστρε
ψαν την κομματική τους ταυτότητα 
όταν κηρύχθηκε η «κατάσταση πολέ
μου», καλούνται να επανέλθουν στο 
ΠΕΕΚ.

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσμα
τος, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 
είναι κάθε άλλο παρά βέβαια. Στην 
Πολωνία, τα «ναι» για να νικήσουν 
πρέπει να ξεπερνούν το 50% αυτών που 
έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι 
βέβαιο ότι το άθροισμα των «όχι», των 
αποχών και των λευκών και άκυρων δεν 
θα υπερισχύσει των «ναι». Τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά την οικονομική μεταρρύ
θμιση. Φυσικά, οι πιέσεις των αρχών 
για να σπρώξουν τους πολίτες να 
ψηφίσουν είναι ισχυρές. Αντίβαρο προς 
αυτές αποτελούν η αμφίλογη (και 
ουσιαστικά υπέρ της αποχής) θέση της 
«Αλληλεγγύης» και η «ουδέτερη» στάση 
της Καθολικής Εκκλησίας. Αλλά το 
πραγματικά νέο στοιχείο, που αντιλαμ
βάνεται κανείς μιλώντας με τους πολί
τες, είναι ότι στην Πολωνία ο ανασχετι- 
κός παράγοντας του φόβου είναι όλο 
και λιγότερο αποτελεσματικός. Εξάλ
λου, ο Γιαρουζέλσκι έχει δηλώσει: «Αν 
νικήσουν τα "όχι", η λαϊκή απάντηση 
θα μας υποχρεώσει να προωθήσουμε 
την οικονομική μεταρρύθμιση με τρόπο 
διαφορετικό, να επιβραδύνουμε το ρυ
θμό της. Με τον κίνδυνο να την κάνουμε 
λιγότερο αποτελεσματική». Μ’ άλλα 
λόγια, η ανάγκη της μεταρρύθμισης 
παραμένει αδιαμφισβήτητη, αλλά «από 
τα αποτελέσματα των ψήφων θα γνωρί
ζουμε ποια θα μπορεί να είναι η 
ταχύτητα των αλλαγών».

ΡΟΜΟΛΟ ΚΑΚΑΒΑΛΕ
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Παρά τα τηλεφωνήματα 
ο κ. Σημίτης παραιτήθηκε

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανέλαβε ο κ. Ρουμελιώτης και Εμπορίου ο κ. Ακριτίδης
ΑΜΕΣΩΣ μετά τη δήλωση του πρωθυ
πουργού στη Βουλή προχτές το βράδυ, 
που άλλαξε μέσα σε 24 ώρες την 
αποφασισμένη επίσημα στο ΑΣΟΠ εισο
δηματική πολιτική, ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας κ. Κώστας Σημίτης, υπέβαλε 
την παραίτησή του. Αυτό έγινε επίσημα 
γνωστό χτες μαζί με την επιστολή 
παραίτησης του κ. Σημίτη που δόθηκε 
στη δημοσιότητα. Στην επιστολή του ο κ. 
Σημίτης:

— Υπογραμμίζει ότι η εισοδηματική 
πολιτική είχε αποφασιστεί σε απόλυτη 
συμφωνία με τον κ. Παπανδρέου.

- Εμμένει στην αναγκαιότητά της και 
την αποδίδει στο γεγονός ότι η κυβέρνη
ση δεν θέλησε να περιορίσει το έλλειμμα 
του δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε 
χτες με επανειλημμένα τηλεφωνήματα 
από τον κ. Σημίτη να μην επιμείνει στην 
παραίτησή του, χωρίς αποτέλεσμα όμως. 
Τελικά ο κ. Παπανδρέου την αποδέχθηκε 
με επιστολή στην οποία αναγνωρίζει τη 
συμβολή του πρώην υπουργού του στην 
«πετυχημένη πολιτική σταθεροποίησης».

Σε επίμονα ερωτήματα χτες των πολιτι
κών συντακτών, αν ο κ. Παπανδρέου είχε 
συμφωνήσει στην πρώτη εκδοχή της 
εισοδηματικής πολιτικής που ετεροχρο- 
νίζει την ΑΤΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος παρέπεμπε συνεχώς στην πρωθυπουρ- 
γική ομιλία για τα εισοδηματικά στη 
Βουλή χωρίς να δίνει καμιά διευκρίνιση. 
Δεν υπάρχει εν τούτοις καμιά αμφιβολία 
ότι ο πρωθυπουργός, ήταν όχι μόνον ο 
εμπνευστής της σταθεροποιητικής πολι
τικής την οποία κάλεσε τον Αύγουστο του 
1985 τον κ. Σημίτη να εφαρμόσει, αλλά 
υποστήριζε και τη συνέχισή της στην ίδια 
βασικά λογική και μετά το τέλος του 
1987. Αυτό το είχε άλλωστε καταστήσει 
σαφές στην ομιλία του της 5ης Σεπτεμβρί
ου στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπενθυμί
ζεται, είχε γίνει εξαιρετικά ευνοϊκά δεκτή 
από τον ΣΕΒ και γενικότερα από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Η αιφνίδια αλλαγή στάσης του κ. 
Παπανδρέου αποδίδεται σε πιέσεις από 
υπουργούς και από το Εκτελεστικό του 
ΠΑΣΟΚ, καθώς και σε ανησυχίες του για 
την προσωπική του δημοτικότητα, που 
εμφανίζεται χαμηλή σε πρόσφατες δημο
σκοπήσεις σε σύγκριση με άλλους παρά
γοντες του ΠΑΣΟΚ.

Την έκπληξή τους δεν μπορούσαν να 
κρύψουν παράγοντες της ΕΟΚ, οι οποίοι 
την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα ενη
μερώνονταν με βάση την αρχική εκδοχή 
της εισοδηματικής πολιτικής. Και ηγετι
κοί επιχειρηματικοί κύκλοι εξάλλου εξέ
φραζαν έκπληξη και ανησυχία για το ποια

Ο κ. Κ. Σημίτης αποχωρεί από το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
ακριβώς θα είναι η οικονομική πολιτική 
που θα ακολουθηθεί πλέον.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης,

Ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
κ. Π. Ρουμελιώτης

με χτεσινή του δήλωση, χαρακτηρίζει 
εξάλλου ως «μνημείο πολιτικής ανευθυνό- 
τητας και θλιβερό φαινόμενο έλλειψης

πολιτικού ήθους» το χειρισμό του κ. 
Παπανδρέου που οδήγησε στην παραίτη
ση του κ. Σημίτη. Και υπογραμμίζει ότι τα 
γεγονότα αυτά «διαλύουν και τις τελευταί
ες ψευδαισθήσεις που ελάχιστοι μπορού
σαν να έχουν ως προς τη δυνατότητα της 
σημερινής κυβέρνησης να διορθώσει τα 
οικονομικά μας πράγματα», απευθυνόμε
νος έμμεσα με εμφανή ικανοποίηση στους 
επιχειρηματίες που ώς τώρα στήριζαν την 
κυβερνητική οικονομική πολιτική. Ο κ. 
Μητσοτάκης καταλήγει ζητώντας και 
πάλι εκλογές.
•  Νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
ορκίζεται σήμερα ο μέχρι τώρα υπουργός 
Εμπορίου κ. Π. Ρουμελιώτης. Ο κ. 
Ρουμελιώτης ήταν από τον Οκτώβριο του 
1981 — με δυο σύντομα διαλείμματα — 
υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας μέχρι το 
Μάρτιο του 1987 οπότε ανέλαβε το 
υπουργείο Εμπορίου. Ως υφυπουργός είχε 
την ευθύνη μεταξύ άλλων, των ιδιωτικών 
επενδύσεων και των ΜΟΠ.

Υπουργός Εμπορίου ορκίζεται ο κ. Ν. 
Ακριτίδης, ο οποίος είχε διατελέσει 
υπουργός Εμπορίου από το ’81 ώς τον 
Ιούλιο του ’82 και ξανά από το Σεπτέμ
βριο του ’84 ώς τον Απρίλιο του ’86. 
Ενδιάμεσα ήταν επίσης υπουργός Συγκοι
νωνιών.

Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ μου Κώστα
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ παρακάτω τις επιστολές που αντάλλαξαν 
χτες ο πρώην υπουργός κ. Κ. Σημίτης και ο πρωθυπουργός κ. Α. 
Παπανδρέου.
Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας επιβεβαιώνω και γραπτά την παραίτηση που σας 
υπέβαλα χτες 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 δυο τελευταίων ετών συνέβαλε ουσιαστικά προς 
αυτό το στόχο. Η χτεσινή εξέλιξη διακυβεύει τις προσπάθειες 
δυο 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 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.

Με φιλία και εκτίμηση 
Κ. Σημίτης

Αγαπητέ Κώστα,
Καταλαβαίνω τους λόγους που σε οδήγησ® στην υποβολή 

της παραίτησής σου. Μ '
Θα ήθελα βέβαια να την ανακαλούσες, γιατί έτσι στερείται η 

κυβέρνηση έναν απ ’ τους διακεκριμένους και ικανούς 
συνεργάτες μου. Δυστυχώς, μου κατέστησέξ 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 
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου

Αρνητικά αντέδρασε 
το Χρηματιστήριο

ΕΠΕΣΕ χθες 11% η αξία των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. 
Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του επενδυτικού κοινού μετά την 
ανακοίνωση των φορολογικών μέτρων από τον υπουργό Οικονομικών κ. 
Δ. Τσοβόλα.

Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς κατα 10% στα κέρδη των 
επιχειρήσεων της χρήσης 1986 σε συνδυασμό με τη γενικότερη 
κυβερνητική αναταραχή που οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη, αποτελεί για τον πρόεδρο του 
Χρηματιστηρίου κ. X. Θεοδωρίδη, τη σημαντικότερη αιτία της πτώσης 
των μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα ρι χθεσινοί δείκτες των τιμών στο Χρηματιστήριο 
παρουσίασαν μεγάλη πτώση. Οι βιομηχανικές μετοχές μειώθηκαν κατά 
13,74% και οι τραπεζικές 11,99%, φέρνοντας το γενικό δείκτη σε επίπεδα 
μείωσης 11%.

Ο κ. Θεοδωρίδης εξέφρασε όμως την πεποίθησή του ότι το 
Χρηματιστήριο «θα ξαναβρεί το δρόμο του μόλις ο κόσμος δει ότι η 
εισφορά δεν είναι αρκετά μεγάλη για να επηρεάσει τα κέρδη των 
επιχειρήσεων».

Η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας, ωστόσο, με προχθεσινό της 
τηλεγράφημα προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς 
διαμαρτύρεται για την επιβολή των εκτάκτων εισφορών υποστηρίζοντας 
ότι με το μέτρο αυτό εξουδετερώνεται κάθε επενδυτική προσπάθεια. Η 
Ένωση ακόμη ζήτησε να ανακληθεί το μέτρο και ανακοίνωσε ότι μέχρι 
να γίνει αυτό, το εμπόριο αναστέλλει κάθε διάλογο και συνεργασία με 
την κυβέρνηση.

Εξάλλου ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Λ. Εφραίμογλου με χθεσινή 
ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι «ενώ μόνο η ανάκαμψη των ιδιωτικών 
επενδύσεων μπορεί να βγάλει τη χώρα από την ύφεση, συμβαίνει το 
παράδοξο να μεταφέρονται με τη μορφή της έκτακτης εισφοράς εθνικοί 
πόροι 20 δισ. δρχ. από την ιδιωτική επιχείρηση στον αντιπαραγωγικό 
κρατικό τομέα».

Σε χθεσινή δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Τσοβόλας 
διευκρίνισε ξανά ότι δεν πρόκειται για αναδρομική επιβολή φόρου. Ο 
φόρος επιβάλλεται το 1988, τόνισε. Βάση για τον υπολογισμό είναι τα 
κέρδη του 1986, συνέχισε, επειδή μόνο αυτά έχουν δηλωθεί, πρόσθεσε 
πάντως ότι ο τρόπος καταβολής του φόρου (σε δόσεις) θα αποσαφηνισθεί 
στο νομοσχέδιο. . . . . .  .

ΕΚΑ: Απεργία στις 15 Δεκεμβρίου
ΟΥΤΕ η «διευκρινιστική» δήλωση του πρωθυ
πουργού για τη μη ετεροχρονισμένη καταβολή 
της ΑΤΑ άρκεσε για να κατευναστούν οι 
αντιδράσεις.

Το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας (ΕΚΑ) σε 
χτεσινή του συνεδρίαση αφού εκτίμησε ότι «η 
εισοδηματική πολιτική που εξάγγειλε η κυβέρ
νηση είναι συνέχεια της πολιτικής λιτότητας, 
παρά τις διορθωτικές κινήσεις του πρωθυπουρ
γού» αποφάσισε:

•  Τη διοργάνωση παναθηναϊκής συγκέντρωσης 
στιώ 4 Δεκεμβρίου.
•  Την κήρυξη 24ωρης απεργίας για τους 
εργατοϋπαλλήλους της Αθήνας στις 15 του 
Δεκέμβρη., και συγκέντρωση, επίσης, κατά τη 
συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Την ερχόμενη βδομάδα θα συνεδριάσει και 
πάλι η διοίκηση του ΕΚΑ για να οριστικοποιήσει 
το αγωνιστικό πρόγραμμα, αφού εν τω μεταξύ 
συζητήσει τον συντομισμό με τις άλλες δευτερο
βάθμιες οργανώσεις.

Τέλος, όσον αφορά την πρόταση διαλόγου που 
έκανε προχτές ο Γ. Ραυτόπουλος η διοίκηση του 
ΕΚΑ, κατά πλειοψηφία, την απέρριψε «επειδή 
παρακάμπτει το συνδικαλιστικό κίνημα και 
αναθέτει σε εξωσυνδικαλιστικούς παράγοντες 
την αντιμετώπιση του προβλήματος».

«Εκπλήξεις» πάντως είχε άφθονες η χτεσινή 
συνεδρίαση της διοίκησης του ΕΚΑ και σημειώ
νουμε:
•  Την αρχική πρόταση της ΕΣΑΚ-Σ που 
προέβλεπε μόνον τη διοργάνωση συγκέντρωσης. 
Στο τέλος, βέβαια, ψήφισε το πλαίσιο για την 
24ωρη στις 15 Δεκεμβρίου.
•  Την υπερθεμάτιση της ΠΑΣΚΕ που εκτίμησε 
ότι «η εξαγγελία της εισοδηματικής πολιτικής 
πολύ απέχει από τις προσδοκίες των εργαζομένων 
και |p|gy£i σε διάσταση κμβ,έρνηση - εργαζόμε

νους». Και πρότεινε «συντονισμό των πρωτοβου
λιών για τη διεκδίκηση της αναπροσαρμογής 
των κλιμακίων της ΑΤΑ, τον υπολογισμό του 
εισαγόμενου πληθωρισμού και το πάγωμα του Ν. 
3239/55».
•  Την τελική ψηφοφορία όπου —παρά τη 
συμφωνία για την ανάγκη κινητοποιήσεων και 
τη σύμπτωση στις ημερομηνίες— ο καθένας 
ψήφισε τελικά την πρότασή του.

Ο εκπρόσωπος της Αυτονομίας - Ανανέωσης 
πρότεινε στη διοίκηση να ψηφίσει ένα συγκεκρι
μένο χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεων που θα 
κλιμακώνονται από συγκέντρωση μέχρι 24ωρη 
απεργία στις 8 ή 9 Δεκεμβρίου και 48ωρη 
απεργία στις 16-17 του ίδιου μήνα (η πρόταση 
πήρε 2 ψήφους).

Να αναφερθεί, τέλος, η παρέμβαση του 
εκπροσώπου της ΠΑΣΚΕ όσον αφορά το ζήτημα 
ΓΣΕΕ που είπε: «Ας μην βιαστούμε ν ’ απορρί- 
ψουμε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, σε μια 
πορεία μπορεί αυτές να συμπληρωθούν».

Σε χαμηλότερο τόνο αντέδρασε για τα εισοδη
ματικά η μονοπαραταξιακή διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Σε μια ολιγόλογη ανακοίνωσή της αναφέρεται:
«Ο πρωθυπουργός με τη χτεσινή παρέμβασή 

του στη Βουλή αποκατέστησε την εισοδηματική 
πολιτική της κυβέρνησης στην κατεύθυνση των 
εξαγγελιών της Δ.Ε.Θ.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι έχει μείνει αναπάντη
το ένα μέρος από τα αιτήματα που περιλαμβάνον
ται στο διεκδικητικό της πλαίσιο και θα εμμείνει 
έτσι ώστε να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις 
και σ ’ αυτά».

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα έχει 
προγραμματιστεί η ολομέλεια της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ, όπου αναμένεται να καταγγελθεί και η 
Εθνική Συλλογική Σύμβαση.

, „ , , , ,  Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οποιος
αντέξει...

Ο ι υπουργοί Γενικών Υποθέ- 
σεων της ΕΟΚ, συναντή
θηκαν αρχές Νοέμβρη τρέ

χοντος έτους, μ ε  σκοπό να 
καταλήξουν σ ’ ένα οριστικό 
κανονισμό «ανώτατων επ ιτρε
πτών ορίων» ραδιενέργειας στα 
τρόφιμα. Δ εν  κατέληξαν σε 
συμφωνία και είπαν να ξανασυ- 
ναντηθούν στα τέλη του Νοέμ
βρη.

Στο  μ ετα ξύ  ισχύει ένας προ
σωρινός κανονισμός: 375 μπε- 
κερέλ ανά κιλό για το γάλα, 600 
μπ εκερέλ για τ ' άλλα τρόφιμα.

Οπότε, εν  όψ ει της νέας 
διατίμησης της ραδιενέργειας 
που θα γίνει από τους υπουρ
γούς, εύλογα αναρω τιέται κα
νείς: Τι χρειάζονται όλα αυτά τα  
κουβεντολόγια γύρω από ένα 
ζήτημα ζωής ή θανάτου, όταν 
μια και μόνη είναι η σωστική 
λύση: ν ’ απαγορευτεί η δήθεν 
«ειρηνική» χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας;

Κι όμως το μοναδικό αυτό 
σωστικό για την επιβίωση της 
ανθρωπότητας μέσο, το απο
φ εύ γει η ΕΟΚ όπως ο διάβολος 
το λιβάνι. Και μ ε  υποκριτικό 
ενδιαφέρον για την ανθρώπινη 
ζωή κάθετα ι και επιδίδεται σε 
ατέρμονες διαβουλεύσεις ανε- 
βοκατεβάσματος των «ορίων 
ασφαλείας» της ραδιενέργειας.

Φ τάσαμε λοιπόν σε τέτοιο  
σημείο περιφρόνησης προς τον 
άνθρωπο, ώ στε το mo πολύτψο 
αγαθό του, να γίνεται αντικεί
μενο ενός παζαριού που υπο
κρύπτει τα  πιο ευτελή κερδο
σκοπικά κίνητρα; Γιατί το πρά
γμα είναι ολοφάνερο: οι τεχνο
κ ρ ίτε ς  σύμβουλοι των υπουρ
γών αναζητούν, όπως λένε, ένα 
τέτο ιο  νούμερο μπακερέλ, ώ
σ τε να εξισορροπηθούν από τη 
μια οι λιγότεροι κατά το δυνατό 
θάνατοι ανθρώπων μ ε  τα μεγα
λύτερα, από την άλλη, δυνατά 
κέρδη για την οικονομία. «Ζη
τούμενο» τους δεν είναι το: 
«κανένας θάνατος». Κάτι τέτοιο  
θα δημιουργούσε προβλήματα 
στη διακίνηση της οικονομίας 
και κα τ ’ επέκταση στην ευκταία  
«ανάπτυξη»!

Εισηγούνται, όθεν, στους υ
πουργούς μακάβρια σενάρια: 
Για να έχουμε υψηλή ανάπτυξη 
θα έχουμε πολλούς θανάτους. 
Και αντιθέτω ς. Το πρόβλημα 
λοιπόν είνα ι σε ποιο σημείο 
επιθυμούμε μια εξισορρόπηση. 
Οπότε προσδιορίζονται αυτο
μάτως και τα  μπ εκερέλ!

Α κούστε και συγκροτήστε την 
ψυχραιμία σας:

Προτάσεις επιτροπής του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Να αυ
ξηθούν τα  όρια ασφαλείας στα 
μ εν  γαλακτοκομικά από τα 375 
του προσωρινού κανονισμού στα 
500! Σ τα  δε άλλα τρόφιμα από 
τα  600 στα 3000 μπ εκερέλ! Που 
σημαίνει όπ για χάρη της «ανά
πτυξης», οι αυτοδιορισμένοι ρυ
θμιστές του βίου μας, δεν 
διστάζουν να μας σερβίρουν τον 
καρκίνο στο τραπέζι μας!

«Ε φ ' ω» και το Ευρωκοινο
βούλιο ωραιοποιεί τις δικές του 
προτάσεις μ ε  εντυπωσιακή μ εί
ωση: 100 μπ εκερέλ για το γάλα, 
125 για τις υπόλοιπες τροφές.

Σ ε  μας δεν μ ένει άλλο παρά 
στωικά και πειθήνια να περιμέ
νουμε να δούμε και την τελική 
απόφαση που θα την πάρουν οι 
υπουργοί. Απόφαση που, μπρο
στά στην ουρανομήκη σοφία 
της, ποιος θα τολμήσει να 
α ντιλέξει; θα τη λουστούμε όλοι 
μας κι όποιος αντέξει...

ΚΩΣΤΑΣ Κ ΡΙΠ ΙΝΗΣ
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Τακτικός ελιγμός;

□ΟΧΙ, ο Μ. Κουτσόγιωργας δεν έχει καμιά σχέση με τις ισχυρές 
πιέσεις που φαίνεται να ασκήθηκαν για τον περιορισμό της 
ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ούτε ποτέ μετείχε σε συσκέψεις στις οποίες 

συζητήθηκαν τέτοιες «λύσεις». Ο ίδιος δεν έχει καμιά σχέση με όλο αυτό 
το παρασκήνιο. Ακόμα και τις... απόψεις του, τις μαθαίνει από τις 
εφημερίδες! Τουλάχιστον αυτά υποστήριξε ο ίδιος μιλώντας χτες με τους 
δημοσιογράφους στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Πήρα μέρος, είπε, σε μια σύσκεψη ενημερωτική. Λεν διατύπωσα 
απόψεις. Αυτά που βλέπω στον Τύπο σαν θέσεις μου, ουδέποτε τα 
διατύπωσα».

Λέτε να πρόκειται για στροφή μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν — 
ακόμα και μέσα στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ — οι προτάσεις 
για περιορισμούς στην «ελεύθερη ραδιοφωνία»;

Ή  απλά είναι ένας τακτικός ελιγμός του κ. αντιπροέδρου;
Ο χρόνος θα δείξει...

Ένας «αβερωφικός» 
Μ. Κουτσόγιωργας

□Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της κυ
βέρνησης και υπουργός Δικαι
οσύνης κ. Αγαμέμνων Κουτσόγιωρ

γας είναι θαυμαστής του κ. Ευάγγε
λου Αβέρωφ-Τοσίτσα. Το... ομολό
γησε ο ίδιος χτες στους συναδέλ
φους που καλύπτουν θέματα του 
υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ό χι δεν πρόκειται για... πολιτι
κή στροφή του κ. Κουτσόγιωργα: Ο 
θαυμασμός του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης περιορίζεται στον θεα
τρικό συγγραφέα Ευάγγ. Αβέρωφ,

την πρεμιέρα του οποίου παρακο
λούθησε την Τρίτη.

Είπε λοιπόν ο κ. Κουτσόγιωργας 
ότι το θεατρικό έργο «'Εξοδος» 
είναι «πάρα πολύ καλό. Πολύ 
καλύτερο από το περσινό». Και 
μάλιστα «μέσα στη σύγχρονη αντί
ληψη».

λέτε να πρόκειται για έμεση... 
παρότρυνση προς τον κ. Αβέρωφ να 
σταματήσει να ασχολείται με τη 
στήριξη του Μητσοτάκη και να 
αφοσιωθεί στη λογοτεχνία;

Ο «Πρωτόκλητος»

Αλληλεγγύη

□ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ πως, σε δύσκο
λες ώρες, οι Έλληνες βουλευ
τές δεν διαδηλώνουν την αλληλεγ

γύη τους στον εργαζόμενο τουρκικό 
λαό και στους εκπροσώπους του;

Πήρα, χτες, δήλωση 11 βουλευ
τών (διαφορετικών πολιτικών αν
τιλήψεων και κομμάτων) που δια
μαρτύρονται για τη σύλληψη και 
την απάνθρωπη μεταχείριση των 
X. Κουτλού και Ν. Σαργκίν, αντί
στοιχα γενικού γραμματέα του Κ.Κ. 
Τουρκίας και του Εργατικού Κόμ
ματος Τουρκίας.

«Ζητούμε —αναφέρει η δήλωση 
των 11 Ελλήνων βουλευτών— την 
άμεση απελευθέρωσή τους και την 
εξασφάλιση της νόμιμης δράσης 
της δικής τους και του κόμματός

□ ΜΑΘΑΙΝΩ ότι ο πρωθυπουργός θα παραστεί «οικογενειακώς» τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στην Πάτρα, για να τιμήσει τον 
«πρωτόκλητο» Ανδρέα, πολιούχο της πόλης.

Φυσικά θα παρακολουθήσει με ευλάβεια πολλή τη λιτανεία και θα 
αναπέμψει δέηση υπέρ ΑΤΑ, ευφορίας των καρπών της γης και νέας 
εισοδηματικής πολιτικής.

Η έμφαση, ωστόσο, δίνεται στην «όικογενειακή» εμφάνιση του 
πρωθυπουργού. Πράγμα που θα επιτρέψει στον «αυριανισμό» να 
διαβεβαιώσει και πάλι; «Αποκαταστάθηκε η γαλήνη στην οικογένεια του 
πρωθυπουργού».

τους, του Ενιαίου Κομμουνιστικού 
Κόμματος Τουρκίας, καθώς και το 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιω
μάτων στην Τουρκία, σύμφωνα με 
την Τελική Πράξη του Ελσίνκι 
(1975) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
που έχει υπογράψει και η Τουρκία 
(1951)».

Μέχρι τώρα, τη δήλωση υπόγρα
ψαν οι βουλευτές Κεδίκογλου Βα
σίλης, Χαραλάμπους Γιάννης, Α- 
μανατίδης Κώστας, Παναγούλης 
Στάθης, Πρωτόπαπας Χαρίλαος, 
Δρεττάκης Μανώλης, Κιοσκλής 
Λευτέρης, Μπριλλάκης Αντώνης, 
Βρεττάκος Δημήτριος, Μανουσά- 
κος Διάκος και Κόρακας Στρατής.

Τουρκία - ΕΟΚ

□ ΠΟΛΥ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ έπεσε στην Άγκυρα από όσα είπε ο Ζακ 
Ντελόρ στην ομιλία του στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της 
Γαλλικής Βουλής.

«Μπορεί να λεχθεί ότι σε μια μελλοντική φάση — είπε ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής — ακόμα και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
μπορούν να ενταχθούν στην ΕΟΚ, ως πλήρη μέλη. Α ν όμως, πρέπει να 
εκφράσω εδώ την προσωπική μου γνώμη, η Τουρκία κατ ’ εμέ δεν μπορεί 
να γίνει πλήρες μέλος της ΕΟΚ, ούτε από πολιτική αλλά ούτε και από 
οικονομική άποψη. Ηδη η σύλληψη των κομμουνιστών ηγετών δείχνει 
ότι αυτό είναι αδύνατο και από δημοκρατική άποψη».

Και δεν φτάνει αυτό. Κύκλοι της Επιτροπής προετοιμάζουν την 
τουρκική πλευρά πως «θα γίνουν πολλές ανάλογες δηλώσεις».

rou  Α Ν Δ Ρ Ε Α  ΠΕΤΡΟ ΥΛΑ Κ Η

Τα μετά την παραίτηση •  ·  ·

□ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ, χθες, στο πρες ρουμ...
Πλην ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. 

Ρουμπάτης επέμενε — άχρι τέλους — να μη 
δώσει εξήγηση για τη «στροφή» της εισοδη
ματικής πολίτικης, που στοίχισε, στον 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Σημίτη, τη 
θέση του.

Ο κ. Ρουμπάτης αφού ανακοίνωσε την 
παραίτηση Σημίτη και την ανταλλαγή 
επιστολών μεταξύ του πρώην υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και του πρωθυπουργού, 
περιορίστηκε να αναφέρει την αντικατάστα
ση του κ. Σημίτη. «Οι επιστολές θα σας 
δοθούν μετά από μισή ώρα» είπε.

«Πώς είναι δυνατόν να γίνει ενημέρωση 
και να υποβάλλουμε ερωτήσεις αν δεν 
γνωρίζουμε το περιεχόμενο των επιστολών» 
παρατήρησαν συνάδελφοι.

«Θα απαντήσω γραπτά σε όσες ερωτήσεις 
μου διατυπώσετε από το τηλέφωνο. Έχω 
κάθε δικαίωμα να το κάνω», είπε ο κ. 
Ρουμπάτης.

«Αυτή όμως δεν είναι ενημέρωση» είπε 
συνάδελφος, που φυσικά είχε δίκιο.

Στην πορεία της συζήτησης διαπιστώθηκε 
και από τον εκπρόσωπο πώς ήταν ανάγκη να 
αναγνωσθούν τουλάχιστον οι επιστολές,

πράγμα που έκανε. Χωρίς φυσικά να σημαίνει 
πως έδωσε και τις απαιτούμενες απαντήσεις.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε χθες (προχθές) 
στη Βουλή και έκανε μια ανακοίνωση γι ’ 
αυτό το θέμα», ήταν η απάντηση του κ. 
Ρουμπάτη που την επανέλαβε στερεότυπα σε 
όλες τις σχετικές ερωτήσεις.

«Γιατί ο πρωθυπουργός άλλαξε την εισο
δηματική πολιτική;», ρώτησε άλλος δημοσι
ογράφος.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε χθες στη Βου
λή...».

«Ναι αλλά δεν είπε ότι αλλάζει η 
εισοδηματική πολιτική, ούτε τους λόγους 
για τους οποίους αλλάζει» επέμεινε συνάδελ- 
φος.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε χθες στη Βουλή 
γι ’ αυτά τα θέματα...».

Τη μόνη φορά που ο κ. Ρουμπάτης άλλαξε 
το «στερεότυπο» ήταν όταν ρωτήθηκε αν 
υπήρξε ενσυνείδητη μεθόδευση για την 
αποπομπή του κ. Σημίτη.

«Κατηγορηματικά όχι» είπε.

★ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Παπανδρέου - Σημίτη 
είχε προγραμματισθεί για χθες το βράδυ. 
«Ποιος πήρε την πρωτοβουλία για τη 

συνάντηση;», ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος.

«Και οι δύο επιθυμούσαν αυτή τη συνάντη
ση», απάντησε.

«Ποιος όμως πήρε την πρωτοβουλία από 
τους δύο;» επέμεναν οι δημοσιογράφοι.

«Ο πρωθυπουργός και ο κ. Σημίτης είναι 
παλιοί συνεργάτες, ο κ. Σημίτης είναι 
σημαντικό στέλεχος αυτής της κυβέρνησης 
και του κόμματος και θέλουν να συναντη
θούν. Νομίζω ότι έχουν κάθε δικαίωμα».

«Ποιος όμως το ζήτησε»;
«Συνέπεσε χθες (προχθές) το βράδυ που το 

συζήτησαν να επιθυμούν και οι δύο τη 
συνάντηση», είπε ο εκπρόσωπος.

Τέτοια η επιμονή, ώστε να μην εμφανισθεί 
ο πρωθυπουργός να πιέζει τον κ. Σημίτη να 
παραμείνει στην κυβέρνηση.

★ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας προσέφερε 
στον αποπεμφθέντα υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας κ. Κώστα Σημίτη, ο πρωθυπουρ

γός κ. Α. Παπανδρέου.
Το ίδιο δηλαδή, υπουργείο που είχε 

προσφέρει άλλοτε στον κ. Γ. Αρσένη και αν 
δεν με απατά η μνήμη μου και στον Α. 
Λάζαρη. Και στις τρεις όμως περιπτώσεις οι 
υπουργοί αρνήθηκαν να παραμείνουν στην 
κυβέρνηση. Και καλώς φυσικά έπραξαν. 
Ό χ ι δεν ξέρω πώς αισθάνεται ο κ. Τρίτσης.
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Στην πυρά!

□ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣ αν είσαι αντιδήμαρχος (και, μάλιστα, υπεύθυνος 
Πολιτιστικού) και σου εισηγηθεί κάποιος την «εκκαθάριση» των 
δημοτικών βιβλιοθηκών «απ ’ όλα τα κομμουνιστικά έντυπα»;

Ανάλογη «εισήγηση» έκανε στον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. 
Πανταλέοντα ακροατής του δημοτικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Και ο κ. 
αντιδήμαρχος; Αντί να του πει ότι πέρασε η εποχή του Μεσαίωνα, ότι τα 
βιβλία δεν ρίχνονται πια στην πυρά, ότι δεν υπάρχουν κομμουνιστικά και 
μη κομμουνιστικά βιβλία (αλλά μόνο καλά και κακά βιβλία), του 
απάντησε: «Θα εξετάσω το θέμα», με την έννοια «θα εξετάσω αν η 
πλειοψηφία των βιβλίων της δημοτικής βιβλιοθήκης είναι κομμουνιστι- 
κά»!

Να υποθέσω ότι το ρίξιμο στην πυρά του τόμου για την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης, άνοιξε την όρεξη σε μερικούς - μερικούς;

«Γυναίκες της Ευρώπης»

του Α. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

★  Δημόσια συζήτηση με θέμα: 
«Ο εγκλεισμός των ανηλί

κων και τα ανθρώπινα δικαιώμα
τα» διοργανώνει τη Δευτέρα 30 
Νοεμβρίου (στις 7 μ.μ. στην Πά- 
ντειο), το ίδρυμα Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου.

Μαθαίνω πως οι εισηγήσεις 
τουλάχιστον, θα είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες.

★  Η τοποθέτηση του βουλευ
τή Νίκου Ακριτίδη στο υ

πουργείο Εμπορίου, δεν αποτέ- 
λεσε βέβαια έκπληξη, αφού εί
χε και κατά το παρελθόν χρημα
τίσει υπουργός Εμπορίου. Δεν 
ήταν όμως αναμενόμενη. Στον κ. 
Ακριτίδη, τον τελευταίο καιρό, η 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ είχε εμπιστευ
τεί την ευθύνη για την οργάνωση 
Πιερίας!

Τα «καρφώματα»

□ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Παπανδρέου - Σημίτη θα τις 
διαβάσετε ολόκληρες στη σελ. 5. Εγώ θα 
επισημάνω τις φράσεις κλειδιά της επιστολής 

Σημίτη. Ας πούμε τα... «καρφώματα» του παραιτη- 
θέντος υπουργού, που υπογραμμίζουν τη συνενοχή 
του κ. Παπανδρέου στην επιλογή της σταθεροποιη
τικής (δηλαδη της αποτυχημένης μονόπλευρης 
λιτότητας) πολιτικής.

Έχουμε και λέμε: «σε απόλυτη συμφωνία μαζί 
σας» (ο ετεροχρονισμός της ΑΤΑ).

«Δεν θέλησε να περιορίσει η κυβέρνηση» (το 
καθαρό έλλειμμα του δημόσιου τομέα). Σας θυμίζω: 
πρόκειται για το θέμα, για το οποίο ο κ. Παπανδρέου 
δεν είπε λέξη στην Θεσσαλονίκη όταν παρουσίασε 
τα «επιτεύγματα» της σταθεροποίησης. Ήταν τότε 
που ο πρωθυπουργός βρισκόταν στον «αστερισμό 
Σημίτη». Αργότερα εισήλθε αιφνιδίως στον αστερι

σμό Κουτσόγιωργα. Φεγγάρια είναι αυτά, αλλάζου
νε.

Συνεχίζουμε με τα «Σημιτικά καρφώματα»:
«Δεν είναι σύμφωνα με τις πεποιθήσεις μου» 

(άλλα να λέω και άλλα να γίνονται).
«Αριθμητικοί υπολογισμοί» (των ειδικών που 

δείχνουν γιατί δεν θα πετύχει ο αντικαταστάτης 
του).

«Συμπαράσταση» (που έδειξε ο κ. Παπανδρέου 
στον υπουργό για τη λιτότητα). «Χωρίς εσάς δεν θα 
ήταν δυνατή η εφαρμογή μιας πολιτικής τόσο 
αντίθετης με τις πρακτικές πολλών ετών».

Αυτό το τελευταίο ήταν και το καλύτερο.
Στην απάντησή του ο κ. Παπανδρέου παρακάμπτει 

την ευθεία κατηγορία Σημίτη για ελλείμματα του 
δημοσίου τομέα απονέμοντας... έπαινο στον κ. 
Σημίτη που τα συγκρότησε. Αυτά.

□ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΕΛΙΚΑ ήταν το 
έργο της Ελληνικής Επιτρο
πής που έπρεπε να επιλέξει την 

Ελληνίδα υποψήφιο για το βρα- 
βείο «Γυναίκες της Ευρώπης».

Δύσκολο, γιατί είχαν να διαλέ
ξουν μεταξύ γυναικών που είχαν 
να επιδείξουν αξιόλογο έργο για 
την Ευρώπη.

Η Επιτροπή επέλεξε ως υποψή
φια την κ. Βιργινία Τσουδερού για 
«την προσφορά της στην ιδέα της 
Ευρώπης μέσα από ένα πολυδιά
στατο και συνεχές έργο που εκ

φράζεται κυρίως μέσα από τη 
δημιουργία και τις δραστηριότη
τες του πολιτικού εργαστηρίου».

Αναπληρώτρια (με διαφορά μιας 
μόνο ψήφου) επελέγη η καθηγή- 
τρια Διατροφής και Βιοχημίας της 
Υγειονομικής Σχολής Αθηνών κ. 
Αντωνία Τριχοπούλου.
•  Το βραβείο «Γυναίκες της Ευ
ρώπης» θα απονεμηθεί στην Κο
πεγχάγη στις 4 Δεκεμβρίου με την 
ευκαιρία της Συνάντησης Κορυ
φής της ΕΟΚ.

Στο ...σκότος 
η «Χρυσή Ολυμπιάδα»;

□ΔΙΑΛΟΓΟ από την τηλεόραση με τα πολιτικά κόμματα για την 
Ολυμπιάδα του 1996 προτείνει στον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Σ. 
Βαλυράκη η Αθλητική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερός. Οι σύγχρονοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες — τονίζει σε επιστολή της προς τον υφυπουργό η 
Επιτροπή — απαιτούν ένα τεράστιο κόστος για την προετοιμασία τους 
...και είναι πιθανόν να στοιχίσουν ακριβά στην οικονομία.

«Μέχρι τώρα, η πληροφόρηση του λαού και των πολιτικών κομμάτων 
είναι από υποτυπώδεις έως ανύπαρκτη».

Έτσι βαθμολογεί η Αθλητική Επιτροπή τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να ...ενημερώσει την κοινή γνώμη. Να δούμε αν ο κ. 
Βαλυράκης θα θελήσει να «περάσει τη βάση» στο μάθημα της ενημέρωσης.


