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6 νεκροί 
σε

τροχαία
Έχασε χη ζωή χου ο Ελληνας 

φοιχηχής χης Γυμναστικής Ακα
δημίας Βελιγραδιού Αθ. Νχόνχος, 
19 χρόνων, και χραυμαχίσχηκαν 
ελαφριά άλλοι δύο Έλληνες συμ- 
φοιχηχές χου και ένας Γιουγκοσ
λάβος φίλος χους καχά χη σύγ
κρουση χων Ι.Χ. χους με νχαλίκα 
σχα σύνορα χης Γιουγκοσλαβίας, 
σχην οποία επέστρεφαν ύσχερα 
από χον αγώνα ΠΑΟ - Χόνβενχ. 
Ελαφριά χραυμαχίες είναι οι Έ λ
ληνες φοιχηχές Σεραφείμ Μανχζι- 
αφός και Αθ. Λαμπρόπουλος, 21 
χρόνων, και ένας Γιουγκοσλάβος 
φίλος χους.
•  Δύο ξαδέλφια, αρχιφύλακας 
και γεωργός, σκοχώθηκαν χθες χο 
πρωί, σε τροχαίο δυστύχημα που 
έγινε στη Δράμα. Νεκροί είναι ο 
24χρονος Αναστ. Συμεωνίδης, 
που υπηρετούσε σχο Β' Αστυνο
μικό Τμήμα Πειραιώς, από χη 
Δράμα και ο εξάδελφός χου Βασ. 
Ζάμπας, 25 χρόνων, επίσης από 
χη Δράμα.
•  Σκοτώθηκε ο 59χρονος γεωργός 
Κων. Σχεργ. Κόντος, όταν χο δί- 
κυκλο που οδηγούσε μπήκε σχο 
αντίθετο ρεύμα κι έπεσε σε λεω
φορείο.

Το δυστύχημα έγινε χθες χο 
πρωί σχο 14ο χλμ. χου επαρχια
κού δρόμου Καρδίτσας - Κέδρου.
•  Ταξί, που οδηγούσε ο Γιώργος 
Ηλιάκης, 60 χρόνων παρέσυρε 
χθες σχην οδό Σοφοκλή Βενιζέ- 
\ου σχην Πεύκη και σκότωσε 
την Ευαγγελία Μιχαλάτου.
•  Πέθανε σχο Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Αθηνών η Βασιλική 
X. Τσακπίνη, 45 χρόνων, που εί
χε τραυματιστεί θανάσιμα από 
μοτοποδήλατο σχην Ηλιούπολη 
προχθές.

Η... βροχή
βοήθησε τον 

τσαντάκια
Με «σύμμαχο» in ...  βροχή, ένας νεαρός  

άρπαξε την τσάντα με 2 0 0  χιλιάρικα της δια- 
κοσμήτριας Μαριάνας Σκόνδρα, 3 0  χρόνω ν, 
μέρα μεσημέρι, στη λεω φ όρο Αλεξάνδρας.

Η γυνα ίκα  μόλις είχε κάνει ανάληψ η από 
χο υποκατάστημα χης Ε θν ικής Τράπεζας, στις 
αρχές χης οδού Ιπποκράτους και κατευθυνό- 
χαν προς το σπίτι της, στη λεωφόρο Αλεξάν
δρας 43. Ξαφνικά ένιωσε ένα σπρώξιμο στην 
πλάτη και γλιστρώ ντας στο υγρό από τη βρο
χή πεζοδρόμιο, έπεσε με δύναμη στο έδαφος.

Την ίδια στιγμή  είδε έναν ψ ηλό λεπτό άν- 
δρα, περίπου 30 χρόνω ν, ο οποίος της άρπαξε 
την  τσάντα. Η νεαρή διακοσμήτρια κρατούσε 
σφιχτά τη ν  τσάντα της, αλλά ο δράστης - π ιο  
δυνατός— κατάφερε να  της τη ν  αποσπάσει, 
αφήνοντάς της μόνο... το λουρί.

Στη συνέχεια ο τσαντάκιας τράπηκε σε φ υ 
γή  και εξαφανίστηκε. Ό π ω ς  είπε μια διερχόμε- 
νη  που παρακολούθησε τη σκηνή, λ ίγο  πιο 
κάτω τον περίμενε κάποιος συνεργός του με 
μοτοσικλέτα και απομακρύνθηκαν με ταχύ
τητα.

ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ 200.000 ΑΡΧ.
Η Μ αριάνα Σκόνδρα, είπε στην «Α», φ ανε

ρά σοκαρισμένη από τη ν  περιπέτειά της:
«Φαίνεται ότι ο τσαντάκιας με είχε παρακο

λουθήσει μέσα από τη ν  τράπεζα. Ό τα ν  απομα
κρύνθηκα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι 
δεν κυκλοφορούσε κανείς λόγω βροχής, μου 
επετέθη. Π άλεψα αλλά ήταν πολύ δυνατός. Τα 
χρήματα αυτά τα είχα μεγάλη ανάγκη γιατί 
προορίζονταν για  τη δόση κάποιου δανείου. 
Ε κείνο που με πλήγωσε όμως είναι ότι την 
ώρα της επίθεσης μπορεί να μ η ν  υπή ρχα ν  άλ
λοι γύρω  μου, αλλά η λεωφόρος ήταν γεμάτη 
αυτοκίνητα και κανείς από τους οδηγούς δεν 
προσπάθησε να με βοηθήσει, παρόλο που τον 
καθυστέρησα όσο μπορούσα...».
•  Έ ν α  ρολόι αξίας 250.000 δραχμών, ένα χρ υ 
σό δακτυλίδι αξίας 15.000 δραχμών και 
10.000 δραχμές σε μετρητά περιείχε η τσάντα 
χης Μ αίρης Σ. Γοργία, που της την άρπαξαν 
χσαντάκηδες στην οδό Κ ιλκ ίς στη Φιλοθέη.

«Πρέπει να μ ε  παρακολουθούσαν από την Τράπεζα», λ έε ι η 
νεαρή διακοσμήτρια.

Αύριο στην

Oho το παρασκήνιο 
της «σφαγής» Σημίτη

W M . U M M M

Κομφούζιο στην αγορά 
ίων Ι.Χ. αυτοκινήτων

Πώς ζουν οι Ελληνες 
της Βορείου Ηπείρου

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Η Μαρίκα 
Μροχάκΐ] 
τα λέει 
έξω από 
ία δόντια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εχει κι αυτή την «Τροΰμπα» της
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Τώρα τα γυρίζουν για τα αυτοκίνητα
Δεν πρόλαβε να φύγει ο κ. Σημίτης και... 

«πήρε το αίμα του πίσω...» ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Πέτσος. Χθες 
στη Βουλή, αφήνοντας άναυδη την αθουσα, 
ομολόγησε:

Η μείωση της φορολογίας στα αυτοκίνητα 
δεν θα προκαλέσει κανένα δημοσιονομικό ή 
συναλλαγματικό πρόβλημα. Με την εισαγωγή 
καινούργιων αυτοκινήτων θα μειωθεί η εισα
γωγή ανταλλακτικών.

Η επίσημη ομολογία Πέτσου προκάλεσε δί
καια, το ερώτημα του κ. Στέφ. Μάνου (σε επί
καιρη ερώτηση του οποίου απαντούσε):

«Ποιος ανεύθυνος και απρόσωπος αλλά 
παντοδύναμος παράγων της κυβέρνησης εμ
πόδισε τη μείωση της τιμής των αυτοκινήτων 
και γιατί;».

Ο κ. Πέτσος στην απάντησή του αναφέρθη
κε σε μελέτη διυπουργικής ομάδας για τα αυ
τοκίνητα η οποία κατέληγε στη μείωση της 
τιμής τους.

«Έγινε -είπε ο κ. Πέτσος- συζήτηση στον 
κύκλο Εθνικής Οικονομίας για το θέμα. Συμ
μετείχαν όλα τα υπουργεία. Η πρόθεση —και

δεν πρόκειται να υπάρξει αναίρεση— του
υπουργείου Οικονομικών, ήταν δεδομένη, να 
υλοποιηθούν οι στόχοι της μελέτης της διυ
πουργικής ομάδας με τις μειώσεις των δα
σμών και φόρων. Έγινε η εισήγηση, εκρίθη 
όμως κατά τη συζήτηση στον κύκλο Εθνικής 
Οικονομίας, ότι η μείωση της τιμής των αυτο
κινήτων δεν έπρεπε να γίνει τώρα.

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ: Έχει ο καιρός γυρίσματα, κύριε 
πρόεδρε. Δεν πρόλαβε ο κ. Σημίτης να υπονο
μεύσει την αξιοπιστία των κυρίων Κουλουμπή 
και Πέτσου και ο κ. πρωθυπουργός εξίσου 
άγαρμπα ανέτρεψε τον ίδιο και την πολιτική 
του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (I. Αλευράς): Κύριε Μάνο, σας 
υπενθυμίζω ότι δεν γίνεται πολιτική συζήτη
ση. Επί του θέματος σας παρακαλώ.

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ: Μας είπε ο κ. υπουργός για την 
πολιτική επί του αυτοκινήτου. Είναι σίγουρος; 
Μας έλεγε πριν από λίγες μέρες άλλα και σή
μερα μας λέει άλλα. Στο κάτω κάτω της γρα
φής, είναι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξει γνώμη 
αύριο ο κ. πρωθυπουργός;

Και χαίρομαι που λέτε ότι δεν υπάρχουν

συναλλαγματικά έξοδα και σε αυτό έχετε δί
κιο, διότι με καινούργια αυτοκίνητα θα έχου
με και πολύ λιγότερα ανταλλακτικά. Αλλά κύ
ριε πρόεδρε, το 1985 είχαμε 1.829 νεκρούς 
και 32.500 τραυματίες από τροχαία ατυχήμα
τα. Ένα αυτοκίνητο 15 χρόνων προκαλεί 10 
φορές περισσότερα ατυχήματα, απ’ ό,τι ένα 
καινούργιο. Πόσο αξίζει για σας, κύριε υπουρ
γέ, μια ζωή σε λεφτά; Πόσο για να μην προ
βαίνετε στη ρύθμιση που προτείνατε ο ίδιος;

Γιατί λοιπόν, δεν μειώνονται οι τιμές των 
αυτοκινήτων; Μόνο και μόνο επειδή το ζητάει 
η Νέα Δημοκρατία; Να μας απαντήσει ο κ. 
υπουργός, έστω κι αν κινδυνεύει να διαψευ- 
στεί αύριο από την κυβέρνησή του. Αλλωστε 
στο ΠΑΣΟΚ ισχύει αυτό που είπε ο κ. Τσοβό- 
λας: «Παπανδρέου UBER ALLES».

Γ. ΠΕΤΣΟΣ: Η ζωή, κύριε Μάνο, πράγματι 
δεν τιμολογείται -δ εν  έχει αξία- είναι υπεράνω 
κάθε αξίας. Και το περιβάλλον υποστηρίζου
με, και την ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό κάνουμε 
αγώνα, όλα τα συναρμόδια υπουργεία.

I. Α. ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

n m o z (NTH
Η ΗΛΡεΗΛΑ
η ατι no? e m w  
Β Μ Ε Ρ Λ ...

Α...ΜΙ...ΒΕΒΜΑ! 
ΤΕΤΟΙΑ ΕΧΕΙ 
HAIΟ ΔΙ&ΘΊΙίΤΗε 
ΤΗΣ. ΕΡΤ...

Τέλη Ιανουάριου 
οι πρώτες

Περί τα τέλη Ιανουάριου θα 
δοθούν άδειες σε ιδιωτικούς, 
τοπικούς ραδιοσταθμούς, που 
έχουν υποβάλει αιτήσεις και 
έχουν κληθεί να τις ξαναϋπο- 
βάλουν μετά την έκδοση του 
σχετικού Προεδρικού Διατά
γματος, το κείμενο του οποί
ου απεκάλυψε προχθές κατ’ 
αποκλειστικότητα η «Α».

Ήδη ο υπουργός Προεδρίας 
κ. Απ. Κακλαμάνης έδωσε 
χθες σχετικές εντολές στους 
αρμόδιους υπηρεσιακούς πα
ράγοντες και το κείμενο του 
Προεδρικού Διατάγματος θα 
διαβιβασθεί την Δευτέρα στο 
Ε' Τμήμα του Συμβουλίου 
της Επικράτειας. Περί τα μέσα 
Δεκεμβρίου το Π.Δ. θα διαβι- 
βασθεί στον κ. Σαρτζετάκη 
για υπογραφή. Η καταχώρισή 
του στην εφημερίδα της κυ- 
βερνήσεως και η ισχύς του 
αναμένονται μέχρι το τέλος 
του έτους.

Στη συνέχεια θα συγκληθεί 
η προβλεπόμενη από τον νό
μο γνωμοδοτική επιτροπή, 
που θα κρίνει τις αιτήσεις

Στο μεταξύ πολιτικό ζήτημα 
κινδυνεύει να δημιουργήσει η 
προσθήκη, μετά από επίμονη 
εισήγηση του κ. Μένιου Κου- 
τσόγιωργα, στο Προεδρικό Δι-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
άταγμα για την ιδιωτική ραδι
οφωνία, άρθρο που θα «καπε
λώνει» την ανεξαρτησία του 
λόγου στους δημοτικούς ρα
διοσταθμούς από μια επιτρο
πή δεοντολογίας κατ’ αναλο
γία της δυνάμεως των δημοτι
κών (Σ.Σ. κομματικών) παρα
τάξεων.

Η επιτροπή αυτή θα μετα
φέρει στην λειτουργία των 
δημοτικών σταθμών την πολι
τική ή και την μικροπολιτική 
αντιδικία των παρατάξεων και 
των κομμάτων που βρίσκονται 
από πίσω τους.

Ήδη χθες ο κ. Μητσοτάκης 
πρότεινε και η κεντρική επι
τροπή της Ν.Δ. αποδέχθηκε 
ομόφωνα, την ακόλουθη πολι
τική απόφαση:

«Η Νέα Δημοκρατία είναι 
απόλυτα αντίθετη και θα αντι- 
σταθεί σκληρότατα σε οποια
δήποτε προσπάθεια τυχόν 
επιχειρηθεί να τεθούν όρια ή 
φραγμοί στην ελευθερία των 
ελεύθερων δημοτικών ραδιο
φωνικών σταθμών».

Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ»

Ψηλός: Η κυβέρνηση 
καλύπτει τα σκάνδαλα

Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τα 
σκάνδαλα!

Την ευθεία αυτή καταγγελία 
έκανε χθες από το βήμα της Βου
λής ο αρχηγός της Ν.Δ. κ. Κ. Μη
τσοτάκης κατά τη συζήτηση επε- 
ρώτησης για την κατάστασή στη 
Δικαιοσύνη.

«Έξω από τα δόντια» ο κ. Μη
τσοτάκης ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ:

«Η κυβέρνηση αγωνιά μήπως 
και τα εκλεκτά τέκνα του κόμμα
τος αρχίζουν να μπαίνουν φυλα
κή για τα σκάνδαλα που διέ- 
πραξαν».

ΤΟΝΙΣΕ: «Παραπέμπτουν γυ
μνούς φακέλους... Τι να κάνει ο 
απλός ανακριτής;...».

ΕΠΕΜΕΙΝΕ: Να συγκληθεί η 
Ολομέλεια των Εφετών για να 
μπει νυστέρι στα σκάνδαλα.

ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ: Το σημερινό 
πρόεδρο του Αρείου Πάγου για 
θλιβερές μεθοδεύσεις.

«Η κυβέρνηση είναι ένοχη», δι- 
εκήρύξε ο κ. Μητσοτάκης και δα-. 
χτυλοδεικτώντας τον παρακαθή- 
μενο στον κ. Κουτσόγιωργα, χθες 
στα υπουργικά έδρανα, γενικό 
γραμματέα του υπουργείου Δι
καιοσύνης κ. Ασημακόπουλο 
—«ήρωα ενός από τα βρωμερότε
ρα σκάνδαλα» που έχει «στοιχει-

Ρεπορτάζ:
Ι.Α. ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

ώσει στη θέση του»- τον χαρα
κτήρισε με αγανάκτηση «αγλάι
σμα της πασοκικής Δικαιοσύνης».

•  Ο αντιπρόεδρος και υπουρ
γός Δικαιοσύνης κ. Αγ. Κουτσόγι- 
ωργας με το γνωστό ύφος του εί
πε ότι οι καταγγελίες εντάσσον
ται «στα γνωστά σενάρια της Ν.Δ. 
για τη Δικαιοσύνη. Επιλέγει -  είπε -  
αυτό το χώρο για να παίξει το πο
λιτικό της παιχνίδι».

Ο κ. Κ. Μητσοτάκης
Στην αρχή της παρέμβασής του 

ο αρχηγός της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσο
τάκης επεσήμανε:

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είναι χαρα
κτηριστικό των καιρών ότι ο αντι
πρόεδρος κ. Μ. Κουτσόγιωργας 
επελέγη και σαν υπουργός Δικαι
οσύνης.

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ: Δεν σας
πάει;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επελέγη σε 
μία εποχή κατά την οποία μας 
πνίγουν τα σκάνδαλα και η κυ
βέρνηση αγωνιά μήπως και τα 
εκλεκτά τέκνα του κόμματος αρ-

«Χαμηλό το πολιτικό 
ήθος του πρωθυπουργού »
«Έχουμε ένα πλήρες αλαλούμ, μια ολοκληρωτική έλλειψη πολιτικής, 

ένα πρωθυπουργό που δείχνει πολύ χαμηλό πολιτικό ήθος».
Την σκληρή αυτή καταγγελία έκανε χθες ο κ. Κ. Μητσοτάκης στην 

Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις, το αίτημα για άμεσες εκλογές γίνεται επιτακτικό
τερο.

«Ο πρωθυπουργός -είπε- έχει αγκιστρωθεί στην εξουσία. Προσωπικά 
δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι επιθυμεί να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο 
του 1989. Και ίσως το επιτύχει. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας δεν 
υπάρχει πλέον ασφαλιστική δικλείδα από το πολίτευμα για να δοθεί μια 
διέξοδος όταν τα πράγματα φθάσουν σε εκρηκτικό σημείο».

Στη βαρυσήμαντη πολιτική του εισήγηση ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: 
«Μια πανικόβλητη κυβέρνηση κατέθεσε έναν προϋπολογισμό που τον 
ονόμασα προϋπολογισμό καταστροφής. Η κυβέρνηση έδειξε με τους 
χειρισμούς των ημερών αυτών τήν απόλυτη ανευθυνότητά της. Είναι 
πρωτοφανή τα όσα συνέβησαν και δεν έχουν προηγούμενο στον ελλη
νικό δημόσιο βίο. Έχει κανείς το αίσθημα ότι αυτοσχεδιάζουν πάνω στα 
μεγάλα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής και ειδικότερα στην οικο
νομική πολιτική. Τρεις φορές άλλαξαν πολιτική μέσα σε ελάχιστες 
μέρες.

Είναι θλιβερό και κωμικό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο της 
αρχής ενός ανδρός ο οποίος ασχολείται μόνο με την προσωπική του 
επιβίωση και με την κομματική επιβίωση είναι θλιβερό και επικίνδυνο. 
Και ο ελληνικός λαός γνωρίζει ποιος είναι ο μεγάλος υπεύθυνος. Ο 
μεγάλος υπεύθυνος είναι ένας. Είναι ο πρωθυπουργός».

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τόνισε:
«Και βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει μείωση του πραγματικού εισοδήμα

τος και τον επόμενο χρόνο, το 1988. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για 
να το διαπιστώσει κανείς. Όταν ομολογεί 965 δισεκατομμύρια, καταλα
βαίνετε ότι το έλλειμμα θα είναι ασφαλώς μεγαλύτερο. Αλλά και αν 
ξεκινήσουμε από το 1 τρισεκατομμύριο και προσθέσουμε τα ελλείμ
ματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα έχουμε ένα έλλειμμα 1,6 
τρισεκατομμύρια. Για πρώτη φορά διαπιστώνεται πλέον και γίνεται 
συνείδηση ότι μειώνεται και το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα. Τα 
δύο χρόνια, πέρσι και φέτος, μειώθηκε το αγροτικό εισόδημα τουλάχι
στον κατά 12%. Και δεν υπάρχουν καλύτερες προοπτικές για τον επό
μενο χρόνο, τουλάχιστον από απόψεως οικονομικών συνθηκών, για τον 
αγρότη. Αντί να δίνει η Αθήνα παραπάνω, κλέβει η Αθήνα, αυτό που 
δίνει η ΕΟΚ».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ακόμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θεσπίζει την 
απλή αναλογική, γιατί, όπως είναι διαλυμένο «θα γίνει κουρελού».

Και συνέχισε:
«Απόφαση της Νέας Δημοκρατίας είναι να προκαλέσει το ταχύτερον 

εκλογές, με όποιο τίμιο εκλογικό σύστημα θέλει η κυβέρνηση, γιατί 
ρίχνουμε αυτή την ώρα το βάρος στο να γίνουν γρήγορα εκλογές. Εάν 
ο εκλογικός νόμος μεταθληθεί και απλή αναλογική αν γίνει, εμείς θα 
πάρουμε πλειοψηφία και θα επαναφέρουμε την ενισχυμένη αναλογική, 
τον σταυρό προτίμησης και τον διπλό αριθμό υποψηφίων. Αντιλαμβά
νομαι ότι η απελπισία οδηγεί τον μονοκράτορα Ανδρέα Παπανδρέου 
εις το να κρατά τη λίστα ελπίζοντας ότι έτσι περισώζει εαυτόν ως 
αρχηγό του κόμματος».

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε:
«Είμαι πολύ ανήσυχος για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. 

Προβλέπω ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι χρόνος καταστροφής για 
την οικονομία. Βλέπω μια ένταση να πλανάται στον ορίζοντα. Βλέπω 
μια κυβέρνηση η οποία δεν εννοεί να φύγει από την εξουσία. Δεν 
εννοεί να χάσει την απόλαυση της εξουσίας. Και φοβάται επιπροσθέ- 
τως τη Νέμεση η οποία θα έρθει γ ι’ αυτούς που αμάρτησαν. Βλέπω 
οικονομική κατάρρευση, βλέπω κοινωνική αναταραχή, βλέπω πολιτική 
ένταση. Και αυτά μου δημιουργούν βαθιά ανησυχία. Ο στόχος που η 
Νέα Δημοκρατία πρέπει να θέσει αυτή την ώρα είναι να εμπισπεύ- 
σουμε όσο μπορούμε τις εκλογές. Είναι ανάγκη να υψώσουμε το τόνο.

Ευτυχώς υπάρχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ενώμένη, δυνατή, 
υπεύθυνη, η οποία μπορεί να δαμάσει τις προσεχείς εξελίξεις και να 
ανοίξει μια καινούργια προοπτική στον τόπο».

Στη σύνοδο της Κκεντρικής Επιτροπής μίλησαν πολλά μέλη της. Ο κ. 
Ν. Δεληπέτρος ζήτησε να απασχολήσει την Κ.Ε. το θέμα ανακριβών 
μεταδόσεων ειδήσεων από ελεύθερους, δημοτικούς ραδιοσταθμούς, 
αναφερόμενος στην μετάδοση από το σταθμό Αθηνών της επθέσεως 
αναρχικών κατά του κ. Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος στης Ν.Δ. απάντησε, ότι τέτοιο θέμα δεν μπορεί να 
απασχολήσει την Κ.Ε. και αφού εξέφρασε την πικρία του για την από
φαση της επιτροπής δεοντολογίας του ραδιοσταθμού Αθηνών που 
δικαίωνε την ανακριβή μετάδοση του περιστατικού, είπε:

«Είναι βέβαιο ότι η ραδιοφωνία απελευθερώθηκε και είμαι βέβαιος 
ότι αυτό αποτελεί την απαρχή για να απελευθερωθεί και η τηλεόραση. 
Κάναμε ένα τεράστιο βήμα μπροστά και αυτό αποτελεί κατάκτηση της 
Δημοκρατίας. Και θέλω να επαναλάβουμε ότι είμαστε ευτυχείς και 
υπερήφανοι γι’ αυτό το μεγάλο επίτευγμα».

Ο κ. Μητσοτάκης, τέλος, επισήμανε ότι: «Σύντομα θα προχωρήσουμε 
και στην ελεύθερη τηλεόραση».

Ο κ. Κ. Μ ητσοτάκης. 
χίζουν να μπαίνουν στη φυλακή. 
Διότι, φυσικά, τα σκάνδαλα, όρ
γανα του κόμματος τα διέπραξαν.
Δεν διακρίνονται για τη διάρκειά 
τους -συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης- 
οι αξιωματούχοι του ΠΑΣΟΚ. Καν
τρίλιες γίνονται. Υπουργοί παραι
τούνται. Ο κ. Ακριτίδης ορκίζεται 
για τρίτη φορά υπουργός Εμπορί
ου. Μερικοί, λίγοι, στοίχειωσαν. 
Ένας απ’ αυτούς είναι ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Δι
καιοσύνης. Είναι ο κ. Γ. Ασημακό- 
πουλος, ήρως ενός από τα βρω
μερότερα σκάνδαλα, που έχει 
γνωρίσει η ελληνική πολιτική, η 
ιστορία του Επταπυργίου της 
Θεσσαλονίκης. Και κάθεται και 
δίπλα στον υπουργό και αντιπρό
εδρο της κυβερνήσεως, στα 
έδρανα των υπουργών. Θα μπο
ρούσαμε, κύριοι συνάδελφοι, να 
τον είχαμε αποβάλ ει, διότι δεν 
δικαιούται να κάθεται. Προτιμώ, 
όμως, να τον βλέπει εκεί ο ελλη
νικός λαός στην τηλεόραση, 
αγλάισμα της ΠΑΣΟΚικής Δικαιο
σύνης! Αποτελεί γνήσια έκφρασή 
της! (Χειροκροτήματα από τη 
Ν.Δ.).

•  Τα σκάνδαλα είναι το κυρί- 
αρχοθέμα-τόνισεσυνεχίζοντας- 
που απασχολεί την κυβέρνηση. Τι 
γίνεται με τα σκάνδαλα; Και ανα
φέρθηκε στην πρωτοβουλία του 
να επιληφθεί βάσει του άρθρου 
29 της Π.Δ. η Ολομέλεια των 
Εφετών «ώστε να υπάρχουν πε
ρισσότερα εχέγγυο δίωξης των 
ενόχων. Βέβαια, προϋπόθεση εί
ναι ότι θέλουμε να συλλάβουμε 
και όχι να συγκαλύψουμε τους 
ενόχους».

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Στην «εται
ρεία δολοφόνων», η Ολομέλεια 
μοναχή της το έκανε και όλη η 
Ελλάδα το επεκρότησε. Αυτό που 
έγινε σε μία περίπτωση ενός εγ
κλήματος, γιατί να μη γίνει στην 
υπόθεση των σκανδάλων, που, 
επιτέλους, συνδέονται με την πο
ρεία της ελληνικής Δημοκρατίας, 
με την υγεία του ελληνικού πολι
τικού βίου, του δημόσιου βίου 
μας; Η κυβέρνηση, βεβαίως, δεν 
το έκανε.,

•  Αναφέρθηκε στη συνέχεια 
στα διαβήματα που έκανε στον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και 
τους προϊσταμένους της Εισαγ
γελίας και του Εφετείου. Κανέ
νας -  είπε -  δε ν αμφισβήτησε το δι
καίωμα να ζητήσει τη σύγκληση 
της Ολομέλειας και τόνισε: «Ενώ

μέχρι τότε ποτέ δεν είχε αμφι
σβητηθεί να καλείται η Ολομέ
λεια άρχισε η διαδικασία παρελ- 
κύσεως. Γιατί δεν εισάγεται στην 
Ολομέλεια το ερώτημα για να 
αποφανθεί;».
•  Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε 
στους διορισμούς προϊσταμένων 
Εφετείου και Πρωτοδικείου Αθη
νών που συνδέονται με την επι
λογή προσώπων του Ανωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου. Μίλησε 
για τη θλιβερνή ΠΑΣΟΚική προϊ
στορία της Δικαιοσύνης και τις 
θλιβερές κληρώσεις του κ. Κών- 
στα που τις πλαστογραφούσε. Και 
κατάγγειλε τις «θλιβερές μεθο
δεύσεις του σημερινού προέδρου 
του Άρειου Πάγου» αναφορικά με 
τα όργανα διοικήσεως της Δικαι
οσύνης. «Τα έργα που αρχίζουν 
να τον καταδικάζουν και μπαίνει 
σε δρόμο ολισθηρό με την τακτι
κή του.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Καημός της 
κυβέρνησης είναι να κερδίσει 
χρόνο, μήπως και κινηθεί η διαδι
κασία του Εφετείου, μήπως και η 
Δικαιοσύνη μπει βαθιά μέσα στα 
σκάνδαλα, μήπως και μπει το νυ
στέρι βαθιά στο απόστημα.

Όταν στέλνουν ένα άδειο φά
κελο τι να κάνει ο απλός ανα
κριτής;

Παραπέμπουν γυμνούς φακέ
λους, με την απελπισμένη ελπίδα 
να πετύχουν ορισμένα βουλεύμα
τα απαλλακτικά και κατά συνέ
πεια οριστικά και αμετάκλητα, 
πριν έλθει η πικρή ώρα που θα 
αναγκαστούν να φύγουν από την 
εξουσία».
φ  Επισήμανε συνεχίζοντας ότι για 
το διαβόητο σκάνδαλο των διυλι
στηρίων ο Καραχάλιος πήρε πι
στοποιητικό από τη Δικαιοσύνη, 
όταν μια μονάδα στοίχισε μέχρι 
τώρα πάνω άπό 500 εκατ. δολ., 
ενώ περίπου την ίδια μονάδα ιδι
ώτης την είχε τελειώσει με 100 
εκατ. δολάρια. Και τόνισε:

«Είναι απελπισμένη η προσπά
θεια της κυβέρνησης να συγκα- 
λύψει τα σκάνδαλα. Η κυβέρνηση 
είναι ένοχη. Η κυβέρνηση συγκα
λύπτει αυτή την ώρα τα σκάνδα
λα και δεν βοηθά την Δικαιοσύνη 
να προχωρήσει. Θα επιμείνουμε 
να συγκληθεί η Ολομέλεια του 
Εφετείου και θα συγκληθεί».
•  Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε στη 
συνέχεια να καταργηθεί η διάτα
ξη για την περιύβριση Αι»χής και 
αναφέρθηκε στο «φαινόμενο 
Τόμπρα», ο οποίος παρά την εξε
ταστική για τους «κοριούς» μένει 
αμετακίνητος.
•  Αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
ετοιμάζουν οι δικαστές της χώ
ρας με πρώτη εκδήλωση την παν- 
δικαστική συγκέντρωση την Τρίτη 
1 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι.

Οι δικαστές ξεσηκώνονται γιατί 
το νέο σχέδιο Κώδικα με το 
οποίο, όπως καταγγέλλουν, ανοί
γεται ο δρόμος για πειθαρχικές 
διώξεις, περιορίζεται η ανεξαρτη
σία του δικαστή και υποβαθμίζε
ται ο ρόλος του.

Μετατρέπεται, όπως είπαν χα
ρακτηριστικά σε χθεσινή συνέν
τευξη Τύπου, σε ανθρωπάκι κάτω 
από τις οδηγίες του προϊστα
μένου.
•  Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλό
γου Αθηνών με ομόφωνη απόφα
σή του, συμπαρίσταται στον αγώ
να των δικαστών και καλεί την 
κυβέρνηση να υιοθετήσει τις 
προτάσεις των Ενώσεών τους.
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Προγραμμένος και ο ΤσοΒόλας
Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει η 

κυβέρνηση μετά τις γελοιότητες 
που συμβαίνουν τις τελευταίες 
μέρες. Ενώ ξεχωρίζει η ευθιξία 
του τ. υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας Κώστα Σημίτη που με την 
παραίτησή του έδειξε ότι δεν εί
ναι πρόθυμος υποκλινόμενος στο 
αφεντικό του υπάλληλος, έχουμε 
συνεχείς αντιφάσεις μέσω δηλώ- 
σεωνυπεύθυ νων- υποτίθεται -  αν- 
δρών της σημερινής κυβέρνησης. 
«Δεν θα υπάρξουν αλλαγές» δη
λώνει ο κ. Παπανδρέου μετά το 
τέλος της συνεδρίασης του 
υπουργικού συμβουλίου, όλο και 
κάποια «παραθυράκια» για αλλα
γές άφησε στη χθεσινή ενημέρω
ση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
ενώ η «Αυριανή» διέψευσε και 
τον ίδιο τον αρχηγό της μ’ ένα 
τεράστιο τίτλο που έλεγε ότι «Θα 
δώσει και άλλα ο Ανδρέας».

Σ’ όλα αυτά προστίθεται η 
«κλήαη» του διαδόχου του κ. Ση
μίτη, Παναγιώτη Ρουμελιώτη από 
τα μέλη του Εκτελεστικού Γρα
φείου, πριν ακόμα καλά καλά 
αναλάβει τα καθήκοντά του, για 
«διευκρινίσεις». Πιο απλά, έγινε 
σαφές στον φιλοΕΟΚικό κ. Ρου
μελιώτη ότι την πολιτική τη χαρά
ζει το Εκτελεστικό και οι υπουρ
γοί τρέχουν να βρουν την άκρη 
με αυξήσεις, ποσοστά και αριθ
μούς. Εντύπωση πάντως προκά- 
λεσε και το γεγονός ότι ο πρωθυ
πουργός κατέστησε υπεύθυνους 
για τα «λάθη» στις οικομικές 
εξαγγελίες και τους τρεις που 
αποτελούσαν μιαν ειδική για το 
ζήτημα Επιτροπή, τους κ.κ. Σημί
τη, Τσοβόλα και Κατηφόρη. Και ο 
μεν κ. Σημίτης παραιτήθηκε, ο κ. 
Κατηφόρης δεν έχει υπουργικό 
πόστο, αλλά ο κ. Τσοθόλας θα 
πρέπει να αισθάνεται άμεσα θι
γμένος από τη στάση αυτή, όσο 
και αν «υπεύθυνος της Επιτρο
πής ήταν ο κ. Σημίτης». Κατά πο
λιτικούς παρατηρητές η σκόπιμη 
αναφορά του ονόματος του Τσο
βόλα δείχνει ότι ο υπουργός Οι
κονομικών είναι ήδη προγραμ- 
μένος.

Στις 10.30 χθες το πρωί έγινε η 
ορκωμοσία του προβιβασθέντος 
κ. Π. Ρουμελιώτη σε υπουργό Εθ
νικής Οικονομίας, του αναπαλαι- 
ωθέντος υπουργού Εμπορίου κ. 
Ν. Ακριτίδη και του μετατιθέμε
νου από το υφυπουργείο Παιδεί
ας στο υφυπουργείο Υγείας κ. Γρ. 
Σολωμού, γνωστού κλινικάρχη 
της Πάτρας που... κατά λάθος εί
χε ορκιστεί στον προηγούμενο 
ανασχηματισμό ως υφυπουργός 
Παιδείας... Ο ίδιος, άλλωστε, δεν 
έχανε την ευκαιρία να τονίζει ότι 
«εκεί που τον τοποθέτησαν αυ
τός δεν είχε καμιά δουλειά».

Μετά τους καθιερωμένους 
πρωθυπουργικούς ασπασμούς 
επακολούθησε περίπου στις 11 
π.μ. υπουργικό συμβούλιο... μερι
κής συνθέσεως, στο οποίο όμως 
δεν παρέστη ο υφυπουργός Υγεί
ας κ. Ν. Ριζόγιαννης, ο οποίος κα
τά δημοσιογραφικές πληροφορί
ες φέρεται ιδιαίτερα χολωμένος 
από τήν υφυπουργοποίηση του κ. 
Γ. Σολωμού στο χώρο του, αφού 
τώρα είναι υποχρεωμένος να μοι
ραστεί μαζί του τις όποιες αρμο- 
διότητές του.

ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ευθύνες επέρριψε στο λόγο 

του -ενώπιον του υπουργικού 
συμβουλίου- ο κ. Πρωθυπουργός 
όχι μόνο κατά του αποχωρήσαν- 
τος κ. Κ. Σημίτη αλλά και κατά 
του παρισταμένου κ. Δ. Τσοβόλα 
και του οικονομικού του συμβού
λου κ. Γ. Κατηφόρη για το θέμα 
του χειρισμού της ετεροχρονι- 
σμένης ΑΤΑ.

«Ο κ. Α. Παπανδρέου, είπε σύμ
φωνα με τις δηλώσεις του κ. I. 
Ρουμπάτη, ότι ενώ στο προηγού
μενο ΑΣΟΠ είχε μείνει το θέμα 
ανοιχτό και είχε δώσει εντολές 
να εξεταστεί από τους τρεις, βά
σει της γραμμής που είχε δοθεί 
τον Σεπτέμβρη με το λόγο του, 
στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε τίπο
τα, ώστε να καλύπτεται στο τέλος 
του '88 η απώλεια στο εισόδημα 
των μισθωτών από τον πληθωρι
σμό. Έτσι ο κ. Α. Παπανδρέου 
αναγκάστηκε να επέμβει στη 
Βουλή για να γίνει η διόρθωση».

Ωστόσο, ο κ. Γιάννης Ρουμπά- 
της δεν μπόρεσε να απαντήσει 
στα ερωτήματα των πολιτικών 
συντακτών αν ο κ. Σημίτης... μό

νος του πήρε την πρωτοβουλία 
μετά τη λήξη του ΑΣΟΠ να κάνει 
τις δηλώσεις για το 4,5% της ετε- 
ροχρονισμένης ΑΤΑ ή για το χρό
νο από τον οποίο θα αρχίσει π 
καταβολή της.

Επίσης, σύμφωνα με τις δηλώ
σεις του κ. I. Ρουμπάτη κατά την 
διάρκεια του τεσαρακοντάλεπτου 
Υπουργικού Συμβουλίου πήρε το 
λόγο και ο αντιπρόεδρος της κυ- 
βερνήσεως κ. Μ. Κουτσόγιωργας 
για να πει ότι όσα εγράφησαν 
στις εφημερίδες για ανάμειξη δι
κή και του κ. Α. Λιβάνη στο θέμα 
της επέμβασης του πρωθυπουρ
γού στη Βουλή ήταν ψεύδη και 
ότι αυτός δεν γνώριζε απολύτως 
τίποτε. Σε παρατήρηση πολίτικου 
συντάκτη ότι ο κ. Μ. Κουτσόγιωρ- 
γας όφειλε να το γνωρίζει αφού 
είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος ως 
συντονιστής αυτού του τομέως ο 
κ. Γιάννης Ρουμπάτης επέμεινε 
ότι ο κ. Μ. Κουτσόγιωργας δεν 
γνωρίζει τίποτε. Τελικά ο μεν ο κ. 
Παπανδρέου ήταν «ανεύθυνος» 
για την ετεροχρονισμένη ΑΤΑ 
-παρά την επιστολή Σημίτη- και

υπεύθυνος μόνον για τη «διορ
θωτική παρέμβασή του» στη 
Βουλή.

Επί πολλή ώρα -κατά δήλωση 
του κ. I. Ρουμπάτη- μίλησε και ο 
κ. Ευ. Γιαννόπουλος όχι για θέ
ματα του υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας αλλά αναφέρθηκε ανα
λυτικά στη σημασία που είχε η... 
ανακοίνωση που έκανε ο πρωθυ
πουργός για την ΑΤΑ όσο και οι 
εξαγγελίες του για τις συντάξεις 
των αγωνιστών της Εθνικής Αντί
στασης. Μίλησε και ο κ. Π.Ρουμε
λιώτης ο οποίος είπε ότι... «έξω 
πάμε καλά και ότι έχει αποκατα- 
σταθεί η φήμη της οικονομίας 
στο εξωτερικό». Είπε, επίσης ότι 
από τη ' ευτέρα θα έχει επαφές 
με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ και 
του ΣΕΒ και άλλους φορείς για 
να συζητήσει μαζί τους την πο
ρεία της οικονομίας καθώς και 
την οικονομική πολιτική της κυ
βέρνησης.
•  Σε ερώτηση που έγινε στον κ. 
Σημίτη για τα σχόλια που ακού
στηκαν στο Υπουργικό Συμβού
λιο, ο πρώην υπουργός είπε χθες 
τα εξής:

«Το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει 
για μένα» και πρόσθεσε πως δεν 
θέλει να δηλώσει τίποτε άλλο. Ο κ. Α. Παπανδρέου χ θ ε ς  στο υπουργικό συμβούλιο.

Τριγμοί στην
Απαισιοδοξία και ανησυχία άρ

χισε να επικρατεί για τις οικονο
μικές εξελίξεις όχι μόνο πια μετα
ξύ του επιχειρηματικού κόσμου, 
αλλά και μεταξύ απλών πολιτών, 
μετά τις πρόσφατες πολιτικές 
εξελίξεις. Χθες για πρώτη φορά 
μετά από το 1986 ακούστηκαν πά
λι τιμές ψηλότερες από τις κανο
νικές για το δολάριο (που πέφτει 
διεθνώς) στη μαύρη αγορά, ενώ 
στις συζητήσεις στο κέντρο των 
Αθηνών έδιναν κι έπαιρναν τα 
σχόλια σε βάρος της κυβερνή- 
σεως.

Στο Χρηματιστήριο είχαμε νέα 
πτώση τιμών γύρω στο 7,5% χθες 
(πάνω από 20% στο διήμερο).

Η κυβέρνηση δείχνει (ή παρι
στάνει), την έκπληκτη από το μέ
γεθος και την ταχύτητα, με την 
οποία επιδεινώθηκε το κλίμα 
στην οικονομία μετά την παραί
τηση Σημίτη.

Ο τελευταίος προειδοποίησε 
και χθες ότι η πολιτική βούληση 
δεν καθορίζει πάντοτε την οικο
νομική πορεία παραχωρώντας τη 
θέση του στο νέο υπουργό Εθνι
κής Οικονομίας κ. Ρουμελιώτης, 
που μίλησε χθες για διάλογο με 
τις τάξεις «με σκοπό... την επι
κράτηση ηρεμίας και σταθερότη
τας στην οικονομία». Στη συνέ
χεια όμως επανήλθε στα πλαίσια 
που χάραξε η πρωθυπουργική 
παρέμβαση την οποία και δικαιο
λόγησε πλήρως.

Όταν του ζητήθηκε από την 
«Α» να σχολιάσει τις δυσάρεστες

οικονομία

Από α ρ ισ τερά: Γ. Παπαντωνίου, Π. 
της, Ν. Σκουλάς, Θ. Καρατζάς.

Ρουμελιώ της, Κ. Σημ ί-

εξελίξεις στην οικονομία- που 
δεν δικαιολογούν, αλλά αφήνουν 
εκτεθειμένη την κυβέρνησή για 
τη νέα πολιτική της και τήν ανα
τροπή εντός 48 ωρών του ήρεμου 
κλίματος -ο κ. Ρουμελιώτης, ζή
τησε χρόνο για να ενημερωθεί...

Καταγγελία
Από την πλευρά του επιχειρη

ματικού κόσμου, χθες προστέθη-

Ρίχνουν τις ευθύνες στον Σημίτη
Και βέβαια οι πολιτικοί συντάκτες δεν επείσθη- 

σαν ότι ο κ. Κ. Σημίτης βγήκε από το προηγούμενο 
ΑΣΟΠ και ανήγγειλε τα της ετεροχρονισμένης ΑΤΑ 
από ...μόνος του, όπως σχεδόν αυτή τη στιγμή προ
σπαθεί να πείσει τους πάντες η κυβέρνηση. Ιδού και 
η σχετική συζήτηση που έγινε στο πρες ρουμ.

ΔΗΜ.: Είπατε ότι ο πρωθυπουργός είπε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο ότι δεν ελήφθη απόφαση για 
τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ αλλά ανάθεσε στον κ. 
Σημίτη και τον κ. Τσοβόλα να εξετάσουν το θέμα. 
Αλλά συγχρόνως ο κ. πρωθυπουργός ανάθεσε στον 
κ. Σημίτη και να ...ανακοινώσει στον Τύπο τις απο
φάσεις του ΑΣΟΠ. Η εξέταση λοιπόν του θέματος 
πότε θα γινόταν;

Κ.Ε.: Σας είπα ότι τους είπε να εξετάσουν το θέ
μα στη γραμμή της κάλυψης της απώλειας στο εισό
δημα των μισθωτών από τον πληθωρισμό. Και να το 
επαναλάβω: Μετά το τελευταίο ΑΣΟΠ έμεινε ένα 
ανοιχτό ερώτημα για το θέμα του ετεροχρονισμού 
της ΑΤΑ και δεν είχε ληφθεί απόφαση ακόμη. Μετά 
το τέλος του ΑΣΟΠ ανατέθηκε στους κ.κ. Τσοβόλα, 
Σημίτη και Κατηφόρη να εξετάσουν το θέμα. Και σε 
μετέπειτα επαφές που υπήρξαν δόθηκε γραμμή ότι 
στο τέλος του 1988 να καλύπτεται ή απώλεια στα 
εισοδήματα των μισθωτών από τον πληθωρισμό.

ΔΗΜ.: Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο χρονικό 
διάστημα έγιναν «οι μετέπειτα επαφές», όταν ο κ. 
Σημίτης έφυγε από το ΑΣΟΠ με εντολή να κάνει τις 
ανακοινώσεις του. Εκτός και αν δεν είχε τέτοια εν
τολή...

Κ.Ε.: Έκανε ορισμένες ανακοινώσεις ο κ. Σημίτης 
και στο ερώτημα για το τέλος του 1988 αν θα καλύ
πτεται ο πληθωρισμός, αφέθη το θέμα κάπως 
ασαφές.

ΔΗΜ.: Εγώ ήμουν στη συνέντευξη του Σημίτη, 
πράγματι ετέθή το ερώτημα αλλά ο κ. Σημίτης 
απάντησε σαφέστατα ότι το διορθωτικό θα είναι 
στο 4,4%. Επομένως έδωσε συγκεκριμένη απάν
τηση.

Κ.Ε.: Κατά το μάλλον ή ήττον. Δεν είπε ότι θα 
είναι αυτό.

ΔΗΜ.: Τι πιο συγκεκριμένο; Είπε 4,5%. Δηλαδή ο 
κ. Σημίτης παρέβη συγκεκριμένη εντολή του κ. 
πρωθυπουργού.

Κ.Ε.: Δεν έδωσε ο κ. Σημίτης συγκεκριμένη απάν
τηση.

ΔΗΜ.: Πώς δεν έδωσε όταν καθόρισε και το χρό
νο της ΑΤΑ. Είπε από 1ης Μαίου.

Κ.Ε.: Εδώ μιλάμε για το σύνολο του θέματος. Όχι 
για μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ερώτημα ήταν 
σαφές αν θα καλύπτετο η απώλεια του εισοδήματος 
των μισθωτών εν σχέσει με τον πληθωρισμό. Και 
δεν υπήρχε σαφής απάντηση αφού το μελετούσαν 
το θέμα. Εντάξει;

ΔΗΜ. (Εν χορώ): Καθόλου εντάξει...
Κ.Ε.: Σήμερα αναφέρομαι εγώ σ’ αυτό το πρώτο 

τετράμηνο.
ΔΗΜ.: Ο κ. Σημίτης ήταν εξουσιοδοτημένος από 

το ΑΣΟΠ να πει ότι η ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου 
του ’88 θα δοθεί την 1η Μαίου 1988. Είχε ληφθεί η 
απόφαση στο ΑΣΟΠ για το χρόνο καταβολής της 
ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου '88;

Κ.Ε.: Στο τελευταίο ΑΣΟΠ τα θέματα αυτά δεν 
είχαν κλείσει.

ΔΗΜ.: Όταν ο πρωθυπουργός έκανε τη διορθωτι
κή παρέμβασή του στη Βουλή του είχε επιδοθεί το 
αποτέλεσμα των συζητήσεων των κ.κ. Σημίτη, Τσο
βόλα και Κατηφόρη ως προς το θέμα του ετεροχρο
νισμού της ΑΤΑ;

Κ.Ε.: Όχι.
ΔΗΜ.: Ο κ. Σημίτης στην επιστολή του λέει άλλα 

πράγματα. Θα δώσετε απάντηση στα όσα λέει ο κ. 
Σημίτης;

Κ.Ε.: Όχι.
ΔΗΜ.: Ο κ. Σημίτης στην επιστολή του λέει συγ

κεκριμένα για ανατροπή της εισοδηματικής του πο
λιτικής που δεν το βρίσκει σύμφωνο και ότι διακυ- 
θεύεται προσπάθεια διετής. Ποια είναι η θέση της 
κυβέρνησης πάνω σ’ αυτό το θέμα;

Κ.Ε.: Δεν υπάρχει απάντηση στο πρώτο. Και για το 
δεύτερο είναι μια εκτίμηση που δεν συμμερίζεται η 
κυβέρνηση.

κε μια ακόμη έγκυρη φωνή -αυτή 
του προέδρου του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Παπα- 
λεξόπουλου- στις άλλες που δια
τυπώνουν ανησυχία και τη διαπί
στωση ότι δημιουργήθηκε ήδη 
προεκλογικό κλίμα που δεν ευνο
εί τις οικονομικές εξελίξεις.

Ακόμη ο κ. Παπαλεξόπουλος 
καταγγέλλει κάποιον ή κάποιους 
υπουργούς ότι ψεύδονται! Το λέ
ει βέβαια πιο κομψά, αλλά είναι 
το ίδιο, αφού σημειώνει σε χθεσι
νή του ανακοίνωση ότι: «Υπήρξαν 
επανειλημμένες ακόμη και πρό
σφατες υπουργικές δηλώσεις ότι 
δεν θα επιβαλλόταν νέος φόρος. 
Και τώρα βλέπουμε να επιβάλλε
ται έκτακτος φόρος και μάλιστα 
στα κέρδη του 1986»!

Για την παραίτηση Σημίτη ο κ. 
Παπαλεξόπουλος υπογραμμίζει:

«Τα επιτεύγματα της διετίας δι- 
ακυβεύονται με τις τελευταίες 
κυβερνητικές αποφάσεις και φυ
σικά με την παραίτηση του κ. Ση
μίτη» και συνεχίζει για την επι
στολή Σημίτη, λέγοντας: «Δεν 
μπορούσε να είναι σαφέστερη 
όσον αφορά τους κινδύνους από 
την αλλαγή της οικονομικής πολι
τικής. Νομίζουμε ότι θα 'πρεπε 
να δώσει το πανελλήνιο μεγάλη 
σημασία και προσοχή στο κείμενο 
αυτό».

Ο κ. Παπαλεξόπουλος καταλή
γει με τα ακόλουθα:

«Ως ΣΕΒ θα προσπαθήσουμε 
να εξηγήσουμε πάλι στην κυβέρ
νηση τη ζημία που έχει προκλη- 
θεί. Η κυριότερη είναι η σοβαρή 
υποχώρηση του επιχειρηματικού 
κλίματος: όπως προκύπτει από 
σωρεία τηλεφωνημάτων που 
παίρνουμε συνεχώς, αλλά και από 
τη χθεσινή και σημερινή πτώση 
του Χρηματιστηρίου, το επιχειρη
ματικό κλίμα έχει υποστεί κάθετη 
πτώση. Ήδη μερικοί επιχειρηματί
ες ερμήνευσαν αυτές τις πολιτι
κές κινήσεις ως ένδειξη πρόωρων 
βουλευτικών εκλογών. Αλλωστε 
πρόσφατες υπουργικές ανακοι
νώσεις, ακόμα και συνεντεύξεις, 
έχουν σαφώς προεκλογικό τόνο.

«Δεν μπορούμε βέβαια να προ- 
θλέψουμε αν και πότε θα γίνουν 
εκλογές. Πάντως, δημιουργείται 
η εντύπωση ότι, εφόσον τώρα οι 
πολιτικοί στόχοι έχουν υψηλότε

ρο βαθμό προτεραιότητας από 
τους οικονομικούς, είναι σαν να 
βαδίζουμε προς εκλογές. Αυτό 
έτσι έχει ερμηνευτεί».

Μιλώντας προς τους δημοσιο
γράφους κατά την ανάληψη των 
καθηκόντων του ο νέος υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ. Ρου
μελιώτης είπε μεταξύ άλλων τα 
εξής:

«Η πολιτική που εξαγγέλθηκε 
από τον πρωθυπουργό και τη κυ
βέρνησή του είναι δεδομένη. 
Αποτελεί την συνέχεια του στα
θεροποιητικού προγράμματος 
της κυβέρνησης.
■ Η πολιτική αυτή αποβλέπει στη 

συνέχιση του διαλόγου και της 
συνεργασίας με τις παραγωγικές 
τάξεις με σκοπό όχι μόνο την επι
κράτηση ηρεμίας και σταθερότη
τας στην οικονομία, αλλά και την 
επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
προσπάθειας (που ήδη έχει αρχί
σει να εμφανίζει τα πρώτα αποτε- 
λέσματά της)».

«Όσον αφορά την εισοδηματική 
πολιτική, έχει γίνει σαφές τόσο 
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, 
όσο και από τα άλλα μέλη της κυ
βέρνησης ότι δεν ήταν δυνατόν 
και δεν έπρεπε να συνεχισθεί η 
ίδια αυστηρή πολιτική. Πέραν από 
το διορθωτικό ποσό είναι αναγ
καία και η ύπαρξη μιας περισσό
τερο ελαστικής τιμαριθμικής 
προσαρμογής.

Η εισοδηματική πολιτική δεν 
πρόκειται να επιβαρύνει πόσο 
μάλλον να αποτρέψει τα στοιχεία 
του κόστους της παραγωγής. Η 
σημαντική βελτίωση του κόστους 
και της οικονομικής κατάστασης 
των επιχειρήσεων επιτρέπει την 
απορρόφηση της εισοδηματικής 
πολιτικής χωρίς κλυδωνισμούς».

Ο κ. Σημίτης
Στην ίδια τελετή παραδόσεως ο 

απερχόμενος κ. Κ. Σημίτης είπε 
μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο νέος υπουργός δεν χρειάζε
ται παρουσίαση. Έχει δουλέψει 
πολλά χρόνια στο υπουργείο και 
ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα. 
Του εύχομαι καλή επιτυχία για 
οποιαδήποτε βοήθεια και συμπα
ράσταση χρειάζεται».

«Η οικονομική πορεία δεν κα
θορίζεται μόνον από τις πολιτι
κές βουλήσεις. Επηρεάζεται και 
από τις νομοτέλειες του συστή
ματος. Και τις νομοτέλειες πρέ
πει να τις επηρεάζουμε σωστά. Ο 
πολίτης έχει περισσότερες πιθα
νότητες να κρίνει σωστά αν τα 
δεδομένα της γνώσης είναι ακρι
βή και διαφανή. Και όταν κρίνει 
σωστά είναι και πιο ελεύθερος.

Προσπάθησα να συμβάλ. ω 
στην ειλικρινή πληροφόρηση. Συ
χνά όμως οι πολιτικές πρακτικές 
και η παραδοσιακή συμπεριφορά 
δεν βοηθούν αυτή την προσπά
θεια. Πιστεύω όμως ότι σε γενι
κές γραμμές ξεπεράσαμε αυτές 
τις ανασχέσεις και δώσαμε στο 
λαό την δυνατότητα να κρίνει».

Ανδρέας: 
Κάποτε 

Κώστα θα 
σου πω 
γιατί το 

«έκανα

Ο κ. Κ. Σημίτης.

Παραλειπόμενο αλλά ιδιαίτε
ρης σημασίας αυθεντικό στι
γμιότυπο από την προχθεσινή 
συνάντηση Παπανδρέου -  Σημί
τη, φέρνει σήμερα στη δημοσι
ότητα η «Α».

Ο πρωθυπουργός υποδέχεται 
λοιπόν όρθιος τον παραιτηθέν- 
τα υπουργό του στο μέγαρο 
Μαξίμου με τεράστιο χαμόγελο 
ως να μην είχε μεσολαβήσει το 
παραμικρό στις μεταξύ τους 
σχέσεις. Ούτε το προ 24ώρου 
«τσαλάκωμα», ούτε οι επιστο
λές, ούτε τίποτε... Ακολουθεί ο 
εξής διάλογος:

ΠΑΠ.: «Καλώς τον Κώστα». 
(Με το τεράστιο χαμόγελο και 
ανοικτές τις αγκάλες).

ΣΗΜΙΤΗΣ: ...(Απαντά τυπικά 
και ευγενικά δίνοντας το χέρι 
του στον πρωθυπουργό, που 
μετά τη χειραψία στρέφεται 
προς το γραφείο του, σταματά, 
γυρίζει πάλι προς τον υπουργό 
του και ακουμπώντας το χέρι 
του στον ώμο του κ. Σημίτη και 
με ύφος σοβαρό και γεμάτο 
υπονοούμενα του λέει):

ΠΑΠ.: «Κάποτε, Κώστα, θα 
σου πω γιατί το έκανα αυτό...». 
(Σημ.: Εννούσε την από Βουλής 
παρέμβασή του).

Και ο κ. Σημίτης, αφού προη
γουμένως χαμογελάει συγκα
ταβατικά, απαντάει:

«ξέρετε κύριε πρόεδρε, δεν 
ξέρω μάλιστα αν το θυμάστε, 
αλλά εγώ δεν το ξέχασα... Το 
1978 όταν με διαγράψατε από 
το Εκτελεστικό Γραφείο του 
ΠΑΣΟΚ με είχατε καλέσει και 
ακουμπώντας πάλι στον ώμο 
μου,-μου είχατε πει: «Κώστα 
κάποτε θα σου πω γιατί έγινε 
αυτό». Κύριε πρόεδρε από τότε 
μέχρι τώρα ακόμη περιμένω...».

(Η «Α» δεν θέλει να προσθέ
σει κανένα σχόλιο. Όπως πολ
λές φορές συμβαίνει, τα γεγο
νότα μιλούν και σχολιάζουν, 
από μόνα τους).
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Ο μονάρχης
ΦΙΛΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ εφημερίδα περιέγραψε 

χθες την ανάκριση χου νέου επιχελάρχη χης 
Εθνικής Οικονομίας κ. Παναγιώχη Ρουμελιώ- 
χη από μέλη χου Εκχελεσχικού Γραφείου χου 
ΠΑΣΟΚ, χον υπουργό χων Οικονομικών και 
χον υπουργό Εργασίας. Προανάγγειλε, μάλι- 
σχα, όχι η οικονομική και εισοδημαχική πολι- 
χική θα συζηχηθεί σήμερα (χθες) με χους συν
δικαλιστές και άλλους -άγνωστους σχο κο ινό- 
κομμαχικούς παράγονχες χου ΠΑΣΟΚ!

ΠΟΛΥ ωραία αρχίζει χην καριέρα χου ως χσάρος 
χης οικονομίας ο νέος αυθένχης χης πλαχείας 
Συνχάγμαχος! Αφού καχέλαβε χη θέση χου σε 
μια σχιγμή που ο Μεγάλος ανχέσχρεψε με μια 
κίνηση χου χεριού χου χη συλλογική απόφαση 
που είχε ληφθεί -μ ε  χη συμμεχοχή χο υ - τίθεται 
υπό χην κηδεμονία κομματικών μηχανισμών 
και προσώπων χα οποία Κύριος οίδε πώς πόχε 
και με ποια διαδικασία επιλέγηκαν!

ΠΟΛΛΟΙ είναι εκείνοι που διαπιστώνουν όχι 
έχουμε μια προϊούσα μεχακύλιση χης εξουσίας 
από χην κυβέρνηση και χους κραχικούς θε
σμούς, σχο Κίνημα. Αυχό δίνει και σχους κομ- 
μαχικούς ηγεχικούς παράγονχες χη δυναχόχη- 
χα να υπερηφανεύονχαι όχι εκείνοι παρενέβη- 
σαν και διόρθωσαν επί χο φιλολαϊκόχερο χις 
επιλογές σχην οικονομική και χην εισοδημαχι- 
κή πολιχική.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ αν συνέβαινε, είναι απαράδεκχο. Οι 
θεσμοί χης συνχεχαγμένης Πολιχείας μας ορί
ζουν αυσχηρά χους κανόνες με χους οποίους 
καθορίζεχαι και εφαρμόζεχαι η πολιχική, σε 
χόσο σοβαρά θέμαχα μάλισχα, όπως είναι χο 
επίπεδο ζωής χων πολιτών, η δημοσιονομική 
πολιχική, οι επιπχώσεις χης σχην αγορά και η 
πορεία χης οικονομίας. Πουθενά δεν προβλέ- 
πεχαι όχι αυχά χα πράγμαχα διαμορφώνονχαι 
με χη βούληση χου κομμαχικού ινστρούχτορα 
χης οποιασδήποχε κλαδικής.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, όμως, δεν σχηιβαίνει ούχε καν αυ
χό. Εκείνα που διαδραμαχίζονχαι αυχές χις μέ
ρες μπροσχά σχα έκπληκχα βλέμμαχα χου λαού 
και προκαλούν αμιχχανία ακόμη και σχον πο- 
λιχικό κόσμο, είναι κάχι χειρόχερο. Συνθέχουν 
πλήρη καχάργηση όλων χων θεσμών χης Δη- 
μοκραχίας, προς όφελος χης προσωποπαγούς 
εξουσίας χου πρωθυπουργού, ο οποίος καχαρ- 
γεί χις αποφάσεις συλλογικών οργάνων, απαλ- 
λοχριώνει χις αρμοδιόχηχες χων καθ’ ύλην αρ
μόδιων υπουργών και συγκροχεί καχά χο δο- 
κούν διάφορες «επιτροπές» σχην κυβέρνηση ή 
σχο Κίνημα για χην υλοποίηση χων προσωπι
κών χου κάθε σχιγμή αποφάσεων.

ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ερώχημα: «Ποιος κυβερνά αυχό 
χον τόπο;» η απάνχηση είναι πλέον δεδομένη. 
Παραμένει, όμως, χο πολύ σοβαρό πλέον πρό
βλημα και ερώχημα: Πώς κυβερνάχαι αυτός ο 
χόπος; Εδώ η απάνχηση είναι κι αυχή δεδομέ
νη: Ο χόπος κυβερνάχαι με χόσο επικίνδυνο 
χρόπο ώσχε να μην ξέρει κανείς πια, ούχε καν 
οι υπουργοί, χι μέρα θα ξημερώσει αύριο. Για 
χον απλό λόγο όχι ουδείς γνωρίζει χι έχει σχο 
νου χου ο κρυψίνους απόλυτος μονάρχης χης 
χώρας. Το μόνο γνωσχό είναι όχι παράλληλα 
με χους χελευχαίους κυβερνηχικούς χειρι
σμούς και χην εν αναπχύξει προβολή χης... 
φιλολαϊκής εικόνας χου πρωθυπουργού, συ
νήλθε σε συνεδρίαση και η επιχροπή κινηχο- 
ποιήσεων χου ΠΑΣΟΚ...

Μετράει μέρες
ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ όχι —χωρίς καμιά διάθεση πανη

γυρισμών και αυχοϊκανοποίησης— ο χθεσινός 
χίχλος χης «Απογευματινής» («Θέατρο σκιών 
η κυβέρνηση») ήχαν ιδιαίχερα επιχυχημένος.
Σχο βαθμό που πράγμαχι παρακολουθούμε ένα 
σεντόνι που κινούνται πίσω χου κάποιες θολές 
φιγούρες σχα χέρια χου θιασάρχη, έχσι έχουν 
χα πράγμαχα. Αυχό δεν είναι κυβέρνηση, είναι 
κουρασμένος θίασος σκιών που προσπαθεί να 
πείσει όχι κάποχε ίσως χα καχαφέρει να γίνει 
«μεγάλη σκηνή».

ΒΕΒΑΙΑ, δεν θα προφχάσει γιαχί ο θιασάρχης 
έχει βαρεθεί και δίνει ο ίδιος χο σύνθημα για 
λάθη σχην παράσχαση· είναι απλό, θα μπορού
σε π.χ. ο κ. Παπανδρέου να έχει από πριν πει 
σχον κ. Σημίχη «πες και χίποχα φιλολαϊκά και 
χους χα παίρνοχηιε αργόχερα και αλλιώς». Αλ
λά δεν χου χο είπε, ο κ. Σημίχης αχ; συνεπής 
χεχνοκράχης εξήγγειλε αυχά που είχαν από 
κοινού με χον πρωθυπουργό αποφασίσει, και... 
εξεχέθη. Γιαχί ο πρωθυπουργός ξαφνικά άλλα
ξε γνώμη και έκανε χο νούμερό χου σχη Βου
λή κλέβονχας χην παράσχαση, όχι όμως για 
πολύ αφού σχη συνέχεια ο Κ. Σημίχης παραι- 
χήθηκε. Τι ν ’ αναλύσει κανείς και χι να μεχρή- 
σει, χις μέρες χου ΙΙΑΣΟΚ ας μεχράμε μόνο, 
είναι πιο χρήσιμο!

Η «Α»

«Μη γελάς, Μ ένιο . Κ ι εγώ του  είπα το υ  Σ ημ ίτη  ό τι ε ίνα ι επ ιβεβλημένη  η αύξηση  
και βγάζαν τ ’ α υ τιά  το υ  καπνούς. Αλλά εγώ εννοούσα αύξηση των... βάσεων!...».

ΚεφαΛικός φόρος
Τη βρήκε χη λύση ο Δημηχράκης χης Άρ- 

χας. Μας άφησε σχεδόν ένα χρισεκαχομμύριο 
έλλειμμα σχον προϋπολογισμό χου 1988. Για 
να χο καλύψουν οι «πράσινες» ακρίδες με 
δάνεια από χο εξωτερικό, υποθηκεύοντας χο 
μέλλον χου τόπου — χι χους νοιάζει άλλωστε 
αφού θα το κληρονομήσει η Ν.Δ. Μας τράβη
ξε και μια εφάπαξ εισφορά επί των κερδών 
των επιχειρήσεων και πήγε στο υπουργείο 
χου ήσυχος. Και οι μεν έμποροι έκοψαν μαζί 
του κάθε διάλογο, οι βιομήχανοι ουρλιάζουν

Σ χετικ ά  μ ε  χη σ τα υ ρ ο φ ο ρ ία  Η  
π ο υ  ξεκ ίνη σ ε  α π ’ αυτή  τη στή

λ η  η «Α» γ ια  ν α  α π ο κ α σ τα θ ο ύ ν  οι 
σ οβ α ρότα τες ζη μ ιές  π ο υ  έ π α θ ε  από  
το σ ε ισ μ ό  η εκ κ λ η σ ία  του  Α γίο υ  Η  
Ν ικ ο λ ά ο υ  Κ αλαμάτας. Ο τρ α π εζι
κ ός λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς  σ τον  οπ ο ίο  όσ οι 
θ έ λ ο υ ν  (και μ έ χ ρ ι στιγμ ή ς έ χ ε ι  ε κ 
δ η λω θ εί ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  α π ό  εκ α το ν
τά δες α να γ νώ σ τ ε ς  μας) ν α  καταθέ- Η  
σ ο υ ν  χρ ή μ α τα  γ ια  τη ν εκ τέλ εσ η  
τω ν α παραίτητω ν έ ρ γ ω ν , ε ίνα ι ο 
εξής: Τ ρ ά π εζα  Π ίσχεω ς, κ εντρ ικ ό  
κατάστημα Κ αλαμάτας, α ρ ιθ μ ό ς  I 
λ ο γ α ρ ια σ μ ο ύ  141757. Μ ε τη ν ε υ 
κα ιρ ία  σ α ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ώ  ότι στις 8 
Δ εκ εμ β ρ ίο υ  πα ρα δίδετα ι σ τη ν επί- I 
τροπή  της εκ κ λ η σ ία ς  η  π λ ή ρ η ς  με- I 
λέτη  γ ια  τη ν αποκα τά στα σ η  τω ν Η  
ζη μ ιώ ν, π ο υ  έ γ ιν ε  μ ε  κ ομ π ιού τερ . Η

για τα «πράσινα άλογα» της πολιτικής των 
οικονομολόγων της καταστροφής. Το Χρημα
τιστήριο έζησε μια «μαύρη Πέμπτη». Κι από- 
μεινα εγώ ο «κυρίαρχος λαός» να διερωτώμαι:

Γιατί, κύριε Τσοβόλα μας, δεν μας βάζετε ένα 
«κεφαλικό φόρο», τέτοιο που να καλύπτει όλα 
χα ελλείμματα που δημιουργήσατε, πλημμυ
ρίζοντας το Δημόσιο με «πράσινο κηφηναριό» 
και να «ρεφάρει» όλες χις ρεμούλες που επι
σωρεύσανε κάποιοι δικοί σας; Γ.Β.

Συνεταιριστικά
Ά κουγα σχα προπασοκικά χρόνια εκεί

νες χις διακηρύξεις χου νεφεληγερέτη 
χων «πρασίνων» για χο συνεταιριστικό 
κίνημα, που θα έλυνε όλα χα προβλήματα 
χων αγροτών και χων άλλων και ντρεπό
μουν γιαχί ήμουν «επάρατος» κι η δική 
μου παράταξη δεν έδωσε όση έπρεπε ση
μασία σχον τομέα αυτό. Και μας ήρθε χο 
ΠΑΣΟΚ. Και μας υλοποίησε κάθετα και 
σφαιρικά και... Ά σε μην πω καμιά βαριά 
κουβέντα. Και χώρα μαθαίνουμε όχι χα 
ακάλυπτα χρέη χων «πράσινων» συνεται
ρισμών ξεπερνούν χα 43 δισ., ενώ χο σύ
νολο χου δανεισμού χους -κα χά  που λέει 
και ο δικός μας ο βουλευτής κ. Δ. Σιού- 
φ α ς -  υπερβαίνει τα 270 δισ., Πατώνουνε, 
μ’ άλλα λόγια κι αυτοί κ ι οι συνεταιρι
σμοί τους και μαζί χους και η χώρα. Τρο
μάρα τους. Γ.Β.

Τα ρεζιλίκια  
της ΔΕΗ

Ο άνθρωπος έκτισε στην Καστοριά ένα τετραώ
ροφο οίκημα, ξοδεύοντας 50 ολοστρόγγυλα εκα
τομμύρια!

Χθες πήγε σχη ΔΕΗ Καστοριάς και υπέγραψε 
χο συμβόλαιο για χη σύνδεση χου ηλεκτρικού 
ρεύματος.

«Πόχε θα χο συνδέσετε;» ρώτησε.
«Να απευθυνθείτε στις τεχνικές μας υπηρεσί

ες», ήχαν η απάνχηση.
Και πήγε στις τεχνικές υπηρεσίες, όπου μόλις 

υπέβαλε χο ερώτημά χου, οι περισσότεροι υπάλ
ληλοι έβαλαν χα γέλια!
— Γιαχί γελάτε, κύριοι;
— Γιατί... τέρμα χο καλώδιο!...
— Που σημαίνει;
— Ό χι θα σας συνδέσουμε χο ρεύμα σε χέσσερις- 
πένχε μήνες!
— Τι είπατε; Για να τραβήξετε ρεύμα από χην κολό
να σχο σπίτι, χρειάζονται πέντε μήνες;
— Ακούστε! Από χον Αύγουστο περιμένουν άλλοι 
πελάτες μας για σύνδεση, αφού και εμείς με τη 
σειρά μας περιμένουμε να μας στείλουν καλώδιο 
που μας τελείωσε!...

Και ο άνθρωπος έφυγε με χο αίμα σχο κεφάλι 
και η πρώτη χου δουλειά ήχαν να με πάρει τηλέ
φωνο, για να μου διηγηθεί χο δράμα χου. (Γιαχί 
δεν είναι και λίγο χην σήμερον ημέρα να βλέπεις 
50 εκατομμύρια να κάθονται...).

Εγώ με χη σειρά μου, παραπέμπω χο απόκομμα 
αυχό σχους πρασινοεγκέφαλους χης ΔΕΗ, σχην 
οδό Χαλκοκονδύλη. Και χους ρωτώ ευθέως:

«Τι γίνεται τέλος πάντων με αυτό χο καλώδιο, 
που λείπει σχεδόν απ’ όλη χην Ελλάδα; Τι ρεζιλί
κια πράγμαχα κάνετε;».

Καλοί φίλοι
Στη δεξίωση της αλβανικής πρεσβείας συνάντησα 

και το Μανόλη Γλέζο. Ο φανατικός Κυκλαδίτης άρ
χισε να περιγράφει σ’ εμένα, χον εξ αγχιστείας Κυ- 
κλαδίτη, τα γνωστά μας βάσανα με τις συγκοινωνίες.

«Πήγα χθες με χο καράβι από χη Νάξο σχην 
Πάρο, για να  πάρω χο αεροπλάνο για την Αθή
να. Ο σορόκος, όμως, δεν επέτρεπε την πχήση. 
Επειδή είχα απόλυτη ανάγκη να είμαι αυθημε
ρόν στην Αθήνα, έκλεισα θέση στο αεροπλάνο 
της Μυκόνου. 'Ενας καλός φίλος από χην Πάρο 
προσφέρθηκε να  με πάει στη Μύκονο με χο 
ταχύπλοο σκάφος του...».

Κατά σύμπτωση ο καλός φίλος του Μανόλη, που 
προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στη Μύκονο, μέσα σ’ 
αυτή τη θαλασσοταραχή, είναι από τα πιο γνωστά 
ονόματα των Νεοδημοκρατών στην Πάρο! Τόσο γνω
στό, που στην εμφάνισή του παίρνει φωτιά ο «Ελί- 
τας»... Κ.Τ.

Πως λέμε «ας πεταχτούμε μέχρι τη Χαλκί
δα για χταποδάκι; Έτσι πετάχτηκε μέχρι το 

υφυπουργείο Παιδείας ο κ. Γρηγόρης Σολωμός 
για να  πιει το καφεδάκι του και ο αφέντης του 
χον ξανάφερε πυξ - λαξ πίσω στο υφυπουργείο  
Υγείας και Πρόνοιας. Πράγματι κυβέρνηση  
καφενείο... Ν.Λ.

Εδώ που τα λέμε
Πολύς θόρυβος γίνεται τελευταία για την 

απλή αναλογική, ένα σύστημα, που όλοι το εκ
θειάζουν, όλοι το θέλουν, αλλά διαφορετικά το 
εννοούν! Διότι με την ονομασία «απλή αναλογι
κή», βαφτίζονται διάφορα συστήματα, που δεν 
έχουν καμιά σχέση με αυτήν, ή μάλλον έχουν 
τόση, όση σχέση έχει η Ελβετία με την... Νέα 
Ελβετία! Ζητάει το ΚΚΕ, αλλά και τα μικρά κόμ
ματα: Απλή -την άδολη, όπως λέγεται- αναλογι
κή, αλλά η κυβέρνηση με... δόλο, θολώνει τα 
νερά, και παρέχει ασαφείς υποσχέσεις.
-  Σύμφωνοι, απλή αναλογική, αλλά να δούμε 
ποιας μορφής...

Αυτό το «αλλά» είναι που μας τα χαλάει όλα. 
Η μόνη που δεν σκοτίζεται για το εκλογικό σύ
στημα, είναι η Νέα Δημοκρατία, αφού είναι βέ
βαιο, ότι έχει την πλειοψηφία, κι επομένως μ ’ 
όποιο εκλογικό νόμο κι αν επιβάλει η κυβέρνη
ση, εκείνη έχει την νίκη σίγουρη! ΓΓ αυτό προ- 
καλεί ανοιχτά τον κ. Α. Παπανδρέου:

-  Εκλογές τώρα, και μ ’ όποιο σύστημα θέλετε!..
Αλλά το «Κίνημα», δεν θέλει κανένα σύστη

μα. Θέλει να βρει τον τρόπο νοθείας, για να 
πάρει τις εκλογές. Κι αυτές τις μέρες ακριβώς, 
οι εκλογομάγειροι του ΠΑΣΟΚ, έχουν πέσει σε 
μεγάλες σκέψεις και μελαγχολία, αναζητώντας 
την πλέον ιδανική... απάτη, διότι γνωρίζουν 
το... φούμο που τους περιμένει! Τα μικρά κόμ
ματα όμως, είναι φυσικό να έχοΐ'· εναποθέσει 
τις ελπίδες τους στην «απλή», για να μπορέ
σουν να επιβιώσουν μετεκλογικά. Αξίζει όμως 
σήμερα, ν’ ανατρέξουμε λιγάκι στο παρελθόν, 
και να δούμε, τι έλεγαν για τα εκλογικό συστή
ματα κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτικού 
κόσμου της χώρας, που δεν βρίσκονται πια στη 
ζωή. Νομίζω, ότι έχει ενδιαφέρον, να θυμηθού

με, ποιο θεωρούσαν εκείνοι σαν το καλύτερο 
εκλογικό σύστημα. Ελάτε λοιπόν μαζί, για ένα 
μικρό... ταξίδι στο «χθες»! Ο Σοφοκλής Βενιζέ- 
λος, σίγουρα θα ταυτιζόταν σήμερα με τις από
ψεις του κ. Κ. Μητσοτάκη! Λ έτε να έπαιζε ρόλο, 
ότι ήσαν παλιοί συνεργάτες, ή διότι ο σημερι
νός αρχηγός της Ν.Δ., είναι συνεχιστής των 
Βενιζέλων; Ίσως. Ο Σοφ. Βενιζέλος είχε δηλώ
σει: «Κατά τη γνώμη μου, το μόνιμον εκλογικόν 
σύστημα της Ελλάδος, πρέπει να είναι εκείνο 
που θα επιτρέπει την εκπροσώπησιν όλων των 
πολιτικών ρευμάτων, και θα εμποδίζει όμως 
συγχρόνως τον κατακερματισμόν των δυνάμε
ων. Ως τοιούτον σύστημα, προκρίνω την εν ι
σχύ μένην αναλογικήν, αλλά είμαι πρόθυμος, να 
αποδεχθώ και οιοδήποτε άλλο σύστημα, το 
οποίον θα απέβλεπε, εις τους προαναφερόμε- 
νους σκοπούς»... Ο Γεώργιος Παπανδρέου, 
έλεγε: «Κατά την γνώμη μου, το μόνον εκλογι
κόν σύστημα της Ελλάδος, πρέπει να είναι η 
αναλογική. Και όχι μόνον διότι είναι και δημο
κρατικόν και δίκαιον σύστημα το οποίον καθι
στά δυνατήν την δικαίαν εκπροσώπησιν εις την 
Βουλήν, όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώ
ρας. Προτιμώ την αναλογικήν, κυρίως, διότι 
εξημερώνει τα πολιτικά ήθη, και παγιώνει τον 
ομαλόν πολιτικόν βίον. Πρέπει να γίνει συνει
δητόν, ότι εις τον τόπον μας, είναι ενδημικός ο 
Διχασμός. Αυτή είναι η νόσος από την οποίαν 
πάσχομεν. Και το πλειοψηφικόν την εκτρέφει. 
Οδηγεί εις τον σχηματισμόν εκλογικών μετώ
πων, τα οποία άλλοτε ωνομάζοντο Βενιζελι- 
σμός και Αντιβενιζελισμός, ή Δημοκρατία και 
Βασιλεία. Και τα εκλογικά μέτωπα εις την Ελλά
δα, γνωρίζομεν εκ πείρας, ότι μετατρέπονται 
ευκόλως εις καθεστωτικά, και εις εμφύλια μέ
τωπα»... Ο Γεώργιος Καρτάλης, υποστήριζε την

απλή αναλογική. «Νομίζω, ότι το μόνιμον εκλο
γικόν σύστημα, πρέπει να είναι η απλή αναλογι
κή, και τούτο, διότι η πολιτική εξέλιξις της Ελ
λάδος, που είναι εισέτι ρευστή, δεν επιτρέπει 
το πλειοψηφικόν το οποίον προϋποθέτει κατά 
το κλασικόν παράδειγμα της Αγγλίας και των 
ΗΠΑ, δικομματικόν σύστημα. Το αναλογικόν, εί
ναι το σχετικόν δικαιότερον σύστημα, το οποί
ον επιτρέπει την έκφρασιν ποικίλων τάσεων και 
ροπών, αι οποίαι δημιουργούνται εκ της οικο
νομικής εξελίξεως της Ελλάδος, από αγροτικής 
εις βιομηχανικήν οικονομίαν»... Για την απλή 
αναλογική, είχε κάνει ολόκληρη εκστρατεία το 
1956, ο Ηλίας Τσιριμώκος. 0  καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, συνταγματολόγος Χρ. 
Σγουρίτσας, πίστευε, ότι «εκ των εκλογικών συ
στημάτων, ουδέν είναι ικανόν να εξασφαλίζει 
την γνησίαν εκδήλωσιν του λαϊκού φρονήματος 
και συγχρόνως να ευνοεί την σύνθεσιν της 
Βουλής κατά τρόπον μάλλον αντιπροσωπευτι
κόν»... Ο Σάββας Παπαπολίτης, τόνιζε, ότι 
«αναμφιβόλως η αναλογική είναι το δικαιότε- 
ρον εκλογικόν σύστημα, διότι και τας ροπάς και 
τας τάσεις των εκλογέων αντικατοπτρίζει πλη- 
ρέστερον, και τους ιδεολογικούς αγώνας διευ
κολύνει. Προσδίδει τέλος, ημερότητα εις την 
εκλογικήν διαμρχην»... Ο Κων. Τσαλδάρης θεω
ρούσε, ότι «σύστημα ενισχυμένης τινός αναλο
γικής, προσιδιάζει εις τα συμφέροντα του τό
που, και διασφαλίζει σταθερόν κυβέρνησιν»... 
Κι ο Ιω. Πασαλίδης, δήλωνε απερίφραστα, ότι: 
«Κατά τη γνώμη μας, το μόνιμο εκλογικό σύ
στημα της Ελλάδας, πρέπει να είναι το σύστη
μα της απλής αναλογικής»...

Αυτά πίστευαν μερικές από τις μεγάλες μορ
φές του Κοινοβουλίου μας. Ας τις μελετήσουν 
οι σημερινοί...
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★  Πολύ «αραία, αραία να
φαινόμεθα καμιά σαρανταρέα», 

Χαρίλαε, αυτή η συγκέντρωση του 
Συντάγματος για την απλή 
αναλογική. Σ’ ένα τόσο κρίσιμο για 
σας θέμα και πέντε κόμματα αριστερά 
-ας με συγχωρήσει ο Μπάμπης του 
ΚΟΔΗΣΟ- δεν καταφέρατε να 
γεμίσετε μια πλατεία; Μου φαίνεται 
ότι αστικοποιηθήκατε. 
Αστικοποιηθήκατε πολύ. Και για μεν 
του Λεωνίδα το έχεις πει κι εσύ, 
Χαρίλαε. Αλλά οι δικοί σου;

Γ.Β

Ο Ακης να μην 
κοιμάται 
ήσυχος

Με χο που θα σκάσει μάχη ο 
Δεκέμβριος,- πριν καλά καλά 
ξημερώσει, οι δήμοι και οι 
κοινόχηχες χης Αχχικής θα 
κατεβάσουν ρολά για τρεις 
ολοστρόγγυλες μέρες.
Βεβαίως, πληροφορίες μου λένε ότι 
κάποιοι πρασινοδήμαρχοι και 
κάποιοι πρασινοκοινοτάρχες με 
εύκαμπτη μέση, θα κρατήσουν τα 
δικά τους δημοτικά και κοινοτικά 
καταστήματα ανοιχτά, μπας και δεν 
κοιμηθεί ήσυχα για τρεις μέρες ο 
Άκης τους. Ο προϊστάμενός τους 
υπουργός των Εσωτερικών.
Όμως, ο κ. Άκης, θα πρέπει να 
καταλάβει για καλά, ότι τέρμα ο 
εμπαιγμός της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από την 
πρασινοκυβέρνησή του. Και ότι 
πρέπει να λυθούν ΑΜΕΣΑ τα 
οικονομικά προβλήματά τους, μια 
που δήμοι, όπως ο Ταύρος, το 
Κορωπί κ.λπ., δεν έχουν χρήματα 
ούτε τους μισθούς των εργαζομένων 
να πληρώσουν.
Συνεπώς και μερικοί πρασινοδήμοι 
αν δηλώσουν απεργοσπάστες, κάθε 
άλλο παρά ήσυχος να κοιμάται ο 
μίστερ Άκης. Μπουρλότο έχει κάτω 
από το κρεβάτι του. Το οποίο ο ίδιος 
και η κυβέρνησή του έχουν βάλει. 
Κανείς άλλος...

Κατά Αττίλα
«Αυτό το πρόσωπο 

1 κυκλοφορεί ένα βιβλίο γεμάτο 
ψεύδη και: συκοφαντίες». Έτσι 
παρουσίασε ο τουρκικός 
ραδιοσταθμός το βιβλίο της 
Βουλγάρας δημοσιογράφου 
Ευγενίας Κυράνοβα «Κυπριακή 
τραγωδία», στις σελίδες του οποίου 
περιγράφονται με τα πιο μελανά 
χρώματα οι θηριωδίες των 
σύγχρονων Ούνων και 
καταγγέλλεται η βίαιη διχοτόμηση 
τη «μίας και αδιαίρετης Κύπρου», 
όπως υπογραμμίζει η γνωστή 
δημοσιογράφος.

Παρουσιάζοντας χθες την 
ελληνική έκδοση του βιβλίου της 
(από τον οίκο Ειρήνη), ενώπιον των 
πρεσβευτών της Κύπρου και της 
Βουλγαρίας, η Ευγενία Κυράνο.βα 
ευχήθηκε να ’ρθει γρήγορα η στιγμή 
που δεν θα υπάρχουν οι δυνάμεις 
της εισβολής στην Κύπρο, να μην 
υπάρχουν αγνοούμενοι, πρόσφυγες, 
διχοτόμηση, παραβίαση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων... «Κι ας 
είναι τότε αυτά που γράφω στο 
βιβλίο μου ψεύδη και 
συκοφαντίες»...

Αλλά δεν είναι αισιόδοξη. Τα 
σημαιάκια και τα σουβενίρ που 
αγόρασε στην 
Κωνσταντινούπολη και 
παρουσιάζουν ολόκληρη την 
Κύπρο τουρκική, δεν της 
επιτρέπουν αισιοδοξία... Κ.Τ.

Πότε την είχαν;
ΓΙολύ «κράξιμο» από Γεράσιμο 

μεριά. Από τον πρώην «τσάρο» της 
βυθιζόμενης Οικονομίας μας, για τον 
χαρισματικό τους. Λέει, λοιπόν, ο 
«κατελθών του τρένου» κύριος 
Αρσένης ότι «η κυβέρνηση έχει 
χάσει κάθε ίχνος σοβαρότητος 
και φερεγγυότητος» και ότι ο 
Ανδρέας «έχει απωλέσει tijv  
ικανότητά του να κυβέρνα».

Για κοίτα φίλε μου να μου βγαίνει 
U8 κόκκινο ο πάλαι ποτέ «τσάρος».
Αυτά φωνάζω εδώ και έξι χρόνια 
τώρα - με κίνδυνο να μου προκόψει 
κανένας αυτεπάγγελτος— κι ο 
Γεράσιμος τώρα το κατάλαβε. Δεν 
την απώλεσαν τη φερεγγυότητα και 
την αξιοπιστία ή την ικανότητα να 
κυβερνούν τώρα. Δεν την είχαν ποτέ 
ο δικός σας και οι περί αυτόν. Γι’ 
αυτό πάει η χώρα κατά διαόλου, που 
λένε. Γ.Β.

Και τώρα που φεύγω, να σας συστήσω το  επ όμενο θύμα του  Κρόνου.

Κι άλλες αλλαγές
Η αλλαγή  φ ρουρά ς στο στρατηγείο (υποτί

θεται...) της Ε θνικής Ο ικονομίας θα  ακ ολου
θηθεί και από άλλες ανακατατάξεις σε όλα  
τα επίπεδα.

Ή δη ο κ. Νίκος Γ καργκάνας, γνω στός μας 
από την τηλεοπτική υποστήριξη της κ υ βερ
νητικής οικονομικής πολιτικής, επανέρχεται 
στην οργανική  θέση  του στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Δ εν  είναι γνω στό α ν θα διατηρή
σει και τη θέση  του στο γραφ είο  του πρω θυ
πουργού.

Πάντως, η παρουσία  του στο υπουργείο  
Ε θνικής Οικονομίας, που  σ υ νέπ εσ ε  με την  
υπουργία  Κώστα Σημίτη, παίρνει τέλος. Ά λ 
λωστε, μπορεί να  ήταν ουσιαστική η ανάμει
ξή του στη χάραξη  της οικονομικής πολιτι
κής, αλλά η υπηρεσιακή του σ χέση  ήταν

άτυπη.
Χθες, που τον συνάντησα α ργά  το α π ό γ ευ 

μα να  πηγαίνει από το υπ ου ργείο  στο γ ρ α 
φείο του στην Τ ράπεζα της Ελλάδας, δεν  
μου έδω σε την εντύπω ση του ευτυχέστερου  
των ανθρώ πω ν. Ευγενέστατα α π έφ υ γε  να  
κάνει οποιοδήποτε σχόλιο  για  τους χειρ ι
σμούς του π ρω θυπουργού . Α πό την εμμονή  
του, όμως, στις γνω στές απόψ εις του για την 
οικονομική πολιτική, μπορεί κανείς να  συ- 
να γά γει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Κώ
στα Σημίτη, με τον οποίο συνδέεται, άλλω 
στε με παλαιό δεσμ ό από την εποχή  των 
σπ ουδώ ν τους και από την κοινή  συμμετοχή  
στον Ό μ ιλο  Επιστημόνω ν Α λέξανδρος Π α
παναστασίου, στην προδικτατορική περίοδο.

Κ.Τ

ΚΑΤΣΙΦ ΑΡΑΣ: Α ντε . Σ ειρ ά  έχ ε ι να φ εύ γε ι σε 
λίγο ο Α κριτίδης, για να φω νάξει εμ ένα  από τον  
πάγκο ο κό ου τς  της ομάδας μας... 
Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ: Ασε. Θα σε προσλάβω εγώ  
σ την κυβέρνηση. Οι προσλήψεις έγιναν, πλέον, 
η σπεσιαλιτέ μου...

Στους δρόμους 
της Αθήνας

Στο πεζοδρόμιο της οδού Σταδίου συνάντησα χθες χο 
μεσημέρι το γενικό γραμματέα του ΚΚΕ κ. Χαρίλαο 
Φλωράκη. Βολτάριζε αμέριμνος, ρίχοντας κλεφτές μα
τιές στις βιτρίνες. Τον ξανασυνάντησα μια ώρα αργότερα 
στην αλβανική πρεσβεία, που γιόρταζε με δεξίωση την 
εθνική της επέτειο.

Κουβέντιαζε με το Γιάννη Ρίτσο και ένα πατριώτη 
του από την Καρδίτσα, που του έδινε την... πληροφορία 
ότι στα χωριά τους υπάρχουν αγριογούρουνα (έλα παπ
πού μου να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου...).

Ρώτησα, λοιπόν, τον κ. Φλωράκη, προς τι η βόλτα 
στους δρόμους της Αθήνας.

«Είχα τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της 
Ουγγαρίας και καθώς είχα ένα κενό μιας ώρας 
μέχρι να ’ρθω εδώ, είπα να κάνω μια βόλτα να δω 
τι γίνεται», μου απάντησε. Στη συνέχεια της κουβέντας 
συμφώνησε στη φιλική παρατήρηση ότι αυτό θα ήταν 
καλό να γίνεται συχνότερα. Και όχι μόνο από εκείνον...

Κ.Τ.

Περικλή πρόσεχε...
Ο Περικλής μέχρι το 1981 ήταν κόκκινος! 

Και ξαφνικά πρασίνισε για να  μπει από τον 
φεγγίτη σε επιχείρηση του Δημοσίου ως 
έκτακτος.

Σε δύο χρόνια υπέγραψε σύμβαση και σε 
τέσσερα έγινε σούπερ προϊστάμενος.

Και υπάλληλοι της ίδιας επιχείρησης, με 
χρόνια πείρας στην πλάτη τους, μένουν στά
σιμοι. Και έχουν τον Περικλή πάνω από τον 
σβέρκο τους.

Αλλά, του το ’χω τάξει του Περικλή. Μια 
μέρα θα τον ξεφωνίσω πάρα πολύ άσχημα. 
Μέχρι... τσουξίματος, πολύ...

Η ρουμανική 
απόγνωση

Οι πρόσφατες αναταραχές και οι διαδηλώσεις στο 
Μπρασόβ της Ρουμανίας υπήρξαν η πρώτη δυναμι
κή ένδειξη της σαφούς αμφισβήτησης του προέδρου 
Νικολάε Τσαουσέσκου. Η πολιτική της οικογενειο
κρατίας και της παράνοιας, που εντοπίζουν οι διεθ
νείς παρατηρητές, στο προεδρικό περιβάλλον του 
Βουκουρεστίου συνάντησαν για πρώτη φορά μια 
απόδειξη απόρριψης εκ μέρους του ρουμανικού λα
ού, που αναγνωρίζει πλέον στον Νικολάε Τσαουσέ
σκου, τον κάποτε λαοπρόβλητο ηγέτη, όλα τα σημά
δια του μεγαλειομανούς και ματαιόδοξου δικτάτορα.

Μια απόδειξη αυτών των στοιχείων είναι η κατα
σκευή της νέας συνοικίας στο Βουκουρέστι, που 
αποσκοπεί στην «ένδοξη προβολή» του ηγεμόνα και 
του κομμουνισμού, αν και πολλοί αμφισβητούν πλέ
ον το συνδυασμό αυτών των δύο λέξεων στη Ρουμα
νία, μπορεί και τις ίδιες τις λέξεις.

Το Βουκουρέστι, το άλλοτε «Μικρό Παρίσι» των 
Βαλκανίων αυτή τη στιγμή είναι μια κρύα πόλη μ’ 
ένα μονάχα κέντρο, στο οποίο εστιάζεται όλη η ζωή

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

και όλο το ενδιαφέρον. Στο κέντρο αυτό κατασκευά
ζεται τώρα η Λεωφόρος της Νίκης του Σοσιαλισμού, 
που θα διασχίσει την πόλη (ή το λαό, όπως λένε 
ειρωνικά οι κάτοικοί της) με τρόπο που εντυπωσιάζει 
μόνο τον Τσαουσέσκου και το περιβάλλον του. Γιατί 
κατά τα άλλα αυτή η Λεωφόρος καταστρέφει όλο το 
παρελθόν της ρουμανικής πρωτεύουσας, της αλλάζει

όψη, της πλαστογραφεί την ιστορία και της γκρεμί
ζει μια σειρά από καταδεικτικά κτίρια αποκλείοντάς 
την έτσι απ’ την ιστορία της.

Καμιά εκατοστή παλιά κομψά μέγαρα κατεδαφί
στηκαν, μέγαρα που κτίστηκαν στο τέλος του περα
σμένου αιώνα, πέφτοντας θύματα της μπουλντόζας. 
Παλιές ορθόδοξες εκκλησίες εξαφανίστηκαν από 
προσώπου γης και μαζί τους το περίφημο μοναστήρι 
Κοτροτσένι με όλη του την εικονογραφία, όπως και 
το μοναστήρι Βακαρέστι. Το ένα χτίστηκε στο τέλος 
του 17ου αιώνα, το άλλο στις αρχές του 18ου αιώνα. 
Η ανακατασκευαστική μανία σημαδεύει το τέλος του 
20ού αιώνα.

Το καινούργιο κέντρο της πόλης, αφιερωμένο στη 
δόξα της εποχής Τσαουσέσκου, στην ουσία εξαφανί
ζει το παλιό κέντρο Ουρανός στην καρδιά του Βου
κουρεστίου, για αιώνες. Μόνο, ελάχιστα, μνημεία 
του παρελθόντος διασώθηκαν απ’ την ανακατασκευα
στική λαίλαπα και τον κατακλυσμό. Ανάμεσά τους 
το μοναστήρι Αντίμ, που χτίστηκε μεταξύ του 1713 
και του 1715, που ωστόσο έχασε πολλή απ’ την παλιά 
του αίγλη καθώς ορισμένα τμήματα που αναπλάστη
καν και άλλα άλλαξαν προσανατολισμό, χάρη σε μια 
τεχνική που εφαρμόστηκε ειδικά για τη διάσωσή 
του.

Ο απολογισμός της καταστροφής είναι μόλις τώρα 
δυνατό να απογραφεί: Χάθηκαν οριστικά καμιά εικο
σαριά εκκλησίες και άλλα μνημεία, του 16ου και 
17ου αιώνα, πολλά άλλα μεταφέρθηκαν, άλλα εγ
κλωβίστηκαν κάτω απ’ τα καινούργια κτίρια, ενώ 40 
χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής ξεσπιτώθηκαν και 
στάλθηκαν στα κρύα προκατασκευασμένα (γνωστού 
ύφους και στυλ) κτίρια των προαστίων.

Το όλο έργο στηρίζεται σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Άνκα Παουνέσκου και προβλέπει τρεις βασικές κα
τασκευές. Το Σπίτι της Δημοκρατίας (τέσσερις φορές 
μεγαλύτερο, σε επιφάνεια, απ’ το Λούβρο), που θα 
φιλοξενεί την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, το 
Συμβούλιο του Κράτους και την Κυβέρνηση, -  τη 
Λεωφόρο της Νίκης του Σοσιαλισμού, πλάτους 120 
μέτρων, με νέα μοντέρνα(;) κτίρια και - τέλος μια 
γιγαντιαία πλατεία που θα μπορεί να συγκεντρώνει 
μισό εκατομμύριο ανθρώπων. Ωστόσο, ο Νικολάε 
και, κυρίως η Έλενα Τσαουσέσκου (η δεύτερη θεω
ρείται από πολλούς η εμπνεύστρια του έργου) δεν 
σταματούν να αλλάζουν κάθε τόσο τα σχέδια. Αποδει- 
κνύουν ότι ένας μεγαλοφυής ηγέτης μπορεί να είναι 
και μεγάλος αρχιτέκτων!..

Όταν πήγε στο Βουκουρέστι, τον περασμένο Μάιο, 
ο ηγέτης του Κρεμλίνου, Μιχαήλ Γκορμπατσώφ δεν 
έκρυψε την έκπληξή του για τις φαραωνικές αυτές 
κατασκευές, όταν ο Νικολάε και η Έλενα προσπάθη
σαν να του δείξουν, πώς κτίζουν το μεγαλείο της 
υστεροφημίας τους.

Σ’ αυτούς του χώρους, ασφαλώς, ο Νικολάε και η 
Έλενα θα φαντάζονται ότι θα συγκεντρώνονται οι 
υπήκοοι των απογόνων τους (σχεδιάζουν ως γνω
στόν να μετατρέψουν σε κληρονομικό το καθεστώς 
της Ρουμανίας) και θα μακαρίζουν εκείνους και το 
έργο τους. Όμως, πριν γίνει αυτό, στις 31 Δεκεμβρί
ου ο δικτάτορας ονειρεύεται να ανακοινώσει τα μελ
λοντικά του σχέδια απ’ το μπαλκόνι του νέου του 
Ανακτόρου (του Σπιτιού της Δημοκρατίας, φυσικά) 
γιορτάζοντας τα 40 χρόνια της Ρουμανικής Επανά
στασης.

0  «γόνος των Καρπαθίων» θέλει σώνει και καλά 
να βάλει τη σφραγίδα του στην ιστορία της Ρουμανί
ας, οριστικά και αμετάκλητα, αδιαφορώντας για την 
κοινωνική φτώχεια που καταδυναστεύει αυτή τη 
στιγμή τη χώρα του και που ήταν η αιτία, για τα 
γεγονότα του Μπρασόβ.


