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Σημίτης: Μαζί ί α αποφασίσαμε
Αρνήθηκε άλλο υπουργείο 

Ακαρπη η συνάντηση 
χτες με τον Ανδρέα 
Θέμα με τον Τρίτση

Μ Ε ΑΙΧΜΕΣ κατά του 
πρωθυπουργού Αν
δρέα Παπανδρέου υ

πέβαλε χθες και εγγρόφως 
με επιστολή του την παραίτη
σή του ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας Κ. Σημίτης.

Στην επιστολή του προς τον 
πρωθυπουργό επισημαίνει ότι μαζί 
αποφάσισαν την εισοδηματική πο
λιτική και ότι δεν υπάρχει άλλη λύ
ση, αφού η κυβέρνηση αρνήθηκε 
να μειώσει τα ελλείμματα του δη
μόσιου τομέα. Και προειδοποίησε 
ότι διακυβεύονται οι σταθεροποιη
τικές προσπάθειες των δύο ετών.

Η παραίτηση του κ. Σημίτη έγινε 
αποδεκτή από τον πρωθυπουργό 
με επιστολή που του απηύθυνε. 
Ολες οι προσπάθειες που καταβλή
θηκαν για να αναλάβει ο κ. Σημίτης 
το υπουργείο Παιδείας, υπήρξαν ά
καρπες.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε χθες 
και με τον κ. Αντώνη Τρίτση μετά 
τις πληροφορίες ότι προτάθηκε 
στον κ. Σημίτη το υπουργείο Παι
δείας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
κ. Τρίτσης ετοίμαζε επιστολή πα
ραίτησης λόγω ευθιξίας, αλλά τελι
κά δεν την υπέβαλε.

Θεωρείται πάντως, ότι το θέμα 
παραμένει ανοιχτό.

Αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκε 
χθες και η μετακίνηση του υφυ
πουργού Παιδείας Γρηγ. Σολωμού 
στο υπουργείο Κοινωνικών Ασφα
λίσεων και Υγείας, ως τρίτος υφυ
πουργός.

Στη θέση του κ. Σολωμού τοπο
θετήθηκε ο υπουργός Εμπορίου 
Παν. Ρουμελιώτης και στο υπουρ
γείο Εμπορίου ο Ν. Ακριτίδης

Η συνάντηση
Μετά τις αλλαγές αυτές, ο πρω

θυπουργός έχει συγκαλέσει για 
σήμερα συνεδρίαση του υπουργι
κού συμβουλίου.

Η συνάντηση του πρωθυπουρ

γού με τον παραιτηθέντα υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας Κ. Σημίτη χθες 
τη νύχτα δεν οδήγησε σε καρπο
φόρο αποτέλεσμα. Η συνάντηση έ
γινε στο μέγαρο Μαξίμου και κρά
τησε 20 λεπτά.

Ο κ. Σημίτης εξήλθε χαμογελα
στός - με το ίδιο χαμόγελο που είχε 
εισέλθει στο πρωθυπουργικό γρα
φείο.

Στους δημοσιογράφους που τον 
ανέμεναν ο κ. Σημίτης δήλωσε:

«Τους λόγους της παραίτησής 
μου τους εξήγησα χτες (προχτές) 
το βράδυ στον Πρωθυπουργό μετά 
τη συνεδρίαση της Βουλής. Η ση
μερινή (χτεσινή) συνάντηση είχε 
σκοπό να τον κατατοπίσω στα προ
βλήματα τα οποία υπάρχουν και να 
του μεταφέρω τις σκέψεις μου για 
την αντιμετώπιση τους.

Συζητήσαμε και γενικά θέματα 
— όπως πρέπει — για ορθές διαδι
κασίες, για συνέπεια στους στό
χους, αποτελεσματικότητα στη 
γραμμή.

Χρειάζονται και τέτοιες γενικές 
συζητήσεις».

Ερώτηση: θ α  αναλάβετε άλλο 
υπουργείο;

Απάντηση: Οχι βέβαια.
Ερώτηση: Γνωρίζατε την αλλα

γή πολιτικής;
Απάντηση: ...
Ερώτηση: Τι σημαίνουν αυτά 

που λ έτε  για συνέπεια;
Απάντηση: Αφήστε τα αυτά 

τώρα.
Μετά τον κ. Σημίτη ο κυβερνητι

κός εκπρόσωπος Γιάν. Ρουμπάτης 
δήλωσε:

«Ο κ. Σημίτης είναι ο αρχιτέκτο
νας μιας πολιτικής που έχει αποδώ
σει καρπούς. Πολιτικής που δίνει 
τη δυνατότητα να προχωρήσουμε 
στην πολιτική που ανακοίνωσε ο 
Πρωθυπουργός στη Βουλή.

0 κ. Σημίτης προσφέρθηκε οπο
τεδήποτε χρειάζεται να συμμετέχει 
σε συζητήσεις ή σε οτιδήποτε άλ
λο θα βοηθούσε το έργο της κυ
βέρνησης».

Ερώτηση: θ α  υπάρξει αλλαγή υ
φυπουργών στο υπουργείο Εθν. 
Οικονομίας (σ.σ. είναι οι κ.κ. θ . Κα-

«Αγαπητέ Πρόεδρε: Θέλω  Η
να παραμείνω ειλικρινής»

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Κ. Σημίτη προς τον Α. 
Παπανδρέου έχει ως εξής:
«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας διαβεβαιώνω και γραπτά την παραίτηση που 
σας υπέβαλα χθες μετά τη δήλωσή σας, με την ο
ποία προσδιορίσατε εκ νέου την εισοδηματική πο
λιτική του 1988.

Η εισοδηματική πολιτική αποφασίστηκε μετά 
από συνεχείς συνεδριάσεις και σε απόλυτη συμ
φωνία μαζί σας. Η ανατροπή της δεν με βρίσκει 
σύμφωνο. Ανέλαβα το Υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας για να επαναφέρω στην ελληνική οικονομία 
σταθερότητα και να θέσω τις προϋποθέσεις για α
νάπτυξη. Η πολιτική των δύο τελευταίων ετών συ
νέβαλε ουσιαστικά προς αυτό το στόχο. Η χθεσινή 
εξέλιξη διακυβεύει τις προσπάθειες δύο ετών.

Η εισοδηματική πολιτική ήταν πράγματι δυσάρε
στη για τους εργαζόμενους. Προέκυψε όμως γιατί 
παρα τις επανειλημμένες παροτρύνσεις μου η κυ
βέρνηση δεν θέλησε να περιορίσει κατά πολύ με
γαλύτερο ποσοστό το ύψος του καθαρού ελλείμμα

τος του δημόσιου τομέα.
Μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν συμβι

βάζονται με ελαστική εισοδηματική πολιτική, όταν 
στόχος παραμένει ο περιορισμός του πληθωρι
σμού. 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 α- 
ποδειχθούν αβάσιμοι και ο νέος υπουργός να επι
τύχει εκείνο το οποίο οι αριθμητικοί υπολογισμοί, 
οι συσκέψεις και οι γνώμες όλων των ειδικών απέ
δειξαν ανέφικτο.

Θέλω τέλος να σας ευχαριστήσω για την εμπι
στοσύνη και τη 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»

ρατζάς, Γιάν. Παηαντωνϊου και Ν. 
Σκουλάς);

Απάντηση: Καμιά.
Επίσης ο κ. Ρουμπάτης ανακοί

νωσε ότι συνέρχεται σήμερα το Υ
πουργικό Συμβούλιο με θέμα «ανα
κοινώσεις του Πρωθυπουργού».

Παραιτήσεις
Πληροφορίες φέρουν υπό πα

ραίτηση το γεν. γραμματέα Δημο
σίων Επιχειρήσεων και Οργα
νισμών (ΔΕΚΟ) Δημ. Παπούλια, 
στενό συνεργάτη του κ. Σημίτη. 
Ηδη υπέβαλε παραίτηση ο εκ των 
κορυφαίων συμβούλων του κ. Ση
μίτη, καθηγητής Γιάν. Σπράος.

Αγνωστες παραμένουν οι προ
θέσεις του υφυπουργού Θ. Καρα- 
τζά, στενού φίλου και συνεργάτη 
του κ. Σημίτη, που επέστρεψε αργά 
τη νύχτα από τη Δυτ. Γερμανία. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος 
υπουργός Εθν. Οικονομίας Παν. 
Ρουμελιώτης θα κατέβαλε προσ
πάθεια να αποτρέψει οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο παραίτησης του κ. Κα- 
ρατζά, θεωρώντας το κενό που θα 
άφηνε δυσαναπλήρωτο.

Επίσης, ουδέν πρόβλημα υφί- 
σταται — όπως έγκυρα μας διαβε
βαίωσαν — στις σχέσεις του κ.

Ρουμελιώτη με τους άλλους δύο υ
φυπουργούς Γιάν. Παπαντωνίου 
και Ν. Σκουλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. 
Ρουμελιώτης θεωρεί ως πρώτης 
προτεραιότητας αυτή τη στιγμή την 
παγίωση ενός κλίματος ηρεμίας και 
συνεργασίας με τις παραγωγικές 
τάξεις της χώρας, καθώς και ανά
λογου κλίματος στο εξωτερικό.

Από τις πολλαπλές — τον τελευ
ταίο καιρό — επισκέψεις του στις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την ι
διότητα του υπουργού Εμπορίου, ο 
κ. Ρουμελιώτης απεκόμισε την εν
τύπωση άτι το κλίμα εκεί είναι θε
τικό υπέρ της χώρας μας και ότι υ
πάρχει τεράστιο ενδιαφέρον των 
ξένων για συνεργασία κυρίως στα 
μεγάλα δημόσια έργα που έχουν 
εξαγγελθεί (Ρίο - Αντίρριο, Α
χελώος, Μετρό κ.λπ.).

Ο νέος υπουργός Εμπορίου Ν. 
Ακριτίδης — που είναι η τέταρτη 
φορά που τοποθετείται επικεφαλής 
του ίδιου υπουργείου — έχει άρι- 
στες σχέσεις με τις παραγωγικές 
τάξεις από την εποχή (1982) που 
πρώτος αυτός εφάρμοσε την πολι
τική των κλαδικών συμφωνιών για 
τις τιμές.

Σήμερα το πρωί ορκίζονται οι 
δύο υπουργοί και ακολουθεί το με
σημέρι η τελετή παράδοσης - πα

ραλαβής των υπουργείων. Με εν
διαφέρον αναμένεται η αποχαιρετι
στήρια ομιλία του κ. Σημίτη.

Σε Λάζαρη, 
ΚουΑουριάνο

Η αρχή του τέλους για τον κ. Ση
μίτη, άρχισε, σύμφωνα με πληρο
φορίες, από το πρωί ή το μεσημέρι 
της Τετάρτης, της επόμενης δηλ. 
μέρας από τη συνεδρίαση του Α- 
ΣΟΠ και την εξαγγελία της νέας ει
σοδηματικής πολιτικής.

Το πρωί της ημέρας αυτής ο 
πρωθυπουργός - βλέποντας προ
φανώς τους πηχυαίους τίτλους ό
λων των εφημερίδων - συζήτησε 
το θέμα της εξαγγελθείσας ήδη α
πό τον κ. Σημίτη εισοδηματικής πο
λιτικής με τον αντιπρόεδρο της κυ
βέρνησης Αγ. Κουτσόγιωργα και 
το διευθυντή του πολιτικού του 
γραφείου Αντ. Λιβάνη.

Εκτοτε φαίνεται ότι «ο κύβος 
ερρίφθη» για την αλλαγή της εισο
δηματικής πολιτικής αλλαγής που 
εκ των πραγμάτων έθετε ςητημα 
παραμονής του κ. Σημίτη στην κυ
βέρνηση.

Στις 12 το μεσημέρι επισκέφθη- 
κε τον πρωθυπουργό ο πρώην υ-

ήθελα να 
ανακαλούσες))

Η επιστολή-απάντη- 
ση του Α. Παπανδρέου 
προς τον Κ. Σημίτη έχει 
ως εξής:
«Αγαπητέ μου Κώστα, 

Καταλαβαίνω τους 
λόγους που ae οδήγη
σαν στην υποβολή της 
παραίτησής σου.

θα ήθέλα βέβαια να 
την ανακαλούσες, γιατί 
έτσι στερείται η Κυβέρ
νηση έναν απ' τους mo 
διακεκριμένους και ικα
νούς συνεργάτες μου. 
Δυστυχώς, μου κατέστη
σες σαφές ότι δεν έχεις 
την πρόθεση να συνεχί
σεις ως Υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας.

θέλω να τονίσω, μ ' 
αυτή την ευκαιρία, ότι η 
πετυχημένη πολιτική 
σταθεροποίησης της οι
κονομίας μας οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στις 
άοκνες προσπάθειές σου 
να συγκρατήσεις τον 
πληθωρισμό και τα ελ
λείμματα του Δημόσιου 
Τομέα.

Μ ε συντροφικούς 
χαιρετισμούς, 

Ανδρέας Γ. 
Παπανδρέου»

πουργός Απ. Λάζαρης.
Το θέμα της συζήτησης ήταν 

προκαθορισμένο: Η απλή αναλογι
κή. Ο κ. Παπανδρέου άρχισε, όμως, 
τη συζήτηση για την οικονομία, ρί
χνοντας το βάρος στην εισοδηματι
κή πολιτική και τις αντιδράσεις που 
προκάλεσε η εξαγγελία της.

Παραμένει άγνωστο αν έγινε 
συγκεκριμένη πρόταση στον κ. Λά
ζαρη για ανάληψη του υπουργείου 
Εθν. Οικονομίας.

Ο κ. Λάζαρης διέψευσε χτες

Βροχή ερωτήσεων στον Ρουμπστη
Μ Ε ΤΗ μόνιμη δήλωση «ο Πρωθυ

πουργός μίλησε στη Βουλή (προ
χθές), έκανε ανακοινώσεις και 

δεν έχω τίποτα να προσθέσω», ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Ρουμπάτης 
απέφυγε επιμελώς να απαντήσει στις ε 
ρωτήσεις των δημοσιογράφων, χθες το 
μεσημέρι, για το αν ο Πρωθυπουργός ε ί
χε συμφωνήσει με την εισοδηματική πο
λιτική που είχε ανακοινώσει ο κ. Σημίτης, 
αν του ασκήθηκαν πιέσεις να την αλλάξει 
κι άλλες παρεμφερείς.

Στη χθεσινή συνάντηση ο κ. Ρουμπάτης 
δήλωσε μόνο απαντώντας σε ερωτήσεις ότι 
δεν παραιτούνται οι κ.κ. Καρατζάς, Χαλικιάς, 
ότι δεν μελετάται γενικότερος κυβερνητικός 
ανασχηματισμός κι ότι δεν γνωρίζει για πα
ραιτήσεις συνεργατών του κ. Σημίτη από το 
υπουργείο Εθν. Οικονομίας. Και ανακοίνωσε 
τις τοποθετήσεις των κ.κ. Ρουμελιώτη και Α- 
κριτίδη.

Πιέστηκε φορτικά
Δέχθηκε δε να διαβάσει τις επιστολές που 

αντήλλαξαν οι κ.κ. Παπανδρέου και Σημίτης, 
αφού πιέστηκε φορτικά από τους δημοσιο
γράφους.

Ος τότε απαντούσε ότι «θα διανεμηθούν 
μετά το μπρίφιγκ και μπορείτε να κάνετε κα
τόπιν ερωτήσεις και θα σας απαντήσω 
γραπτώς».

Στην αρχή της ενημέρωσης ο κ. Ρουμπά
της ανακοίνωσε ότι αντήλλαξαν επιστολές οι 
κ.κ. Σημίτης και Παπανδρέου για την παραί
τηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Και 
πρόσθεσε ότι θα συναντηθούν το βράδυ.

Σε ερώτηση για το λόγο της συνάντησης 
απάντησε:
— Ο πρωθυπουργός και ο κ. Σημίτης είναι πα
λαιοί συνεργάτες. Ο κ. Σημίτης είναι στέλε
χος της Κυβέρνησης και θέλουν να συναντη
θούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος ζήτησε τη συνάντηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και οι δύο το ζήτησαν να συ

ναντηθούν.
Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ο κ. Παν. 

Ρουμελιώτης, ως χθες υπουργός Εμπορίου, 
τοποθετείται υπουργός Εθν. Οικονομίας και 
υπουργός Εμπορίου θα αναλάβει ο κ. Ν. Ακρι
τίδης, ο οποίος είχε χρηματίσει και στο πα
ρελθόν υπουργός Εμπορίου. (Αργότερα ανα
κοινώθηκε ότι οι κ.κ. Ρουμελιώτης και Ακριτί
δης επρόκειτο να ορκισθούν σήμερα στις 
10.30 π.μ.).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σ ’ όλες τις εφημερίδες δημο
σιεύονται λόγοι για τους οποίους παραιτήθηκε 
ο κ. Σημίτης. Περιλαμβάνονται στην επιστολή 
του οι λόγοι αυτοί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: θα  δείτε την επιστολή, που 
θα σας διανεμηθεί αμέσως μετά.

ΕΡ.: Τι έχετε να πείτε για τα δημοσιεύμα
τα...

ΑΠ.: Δε μπορώ να απαντήσω σε 17 εφημε
ρίδες.

ΕΡ.: Απαντήστε σε μία...
ΑΠ.: θα  απαντήσω γραπτώς στις ερωτή

σεις, που θα κάνετε μετά.

(Τελικά ο κ. Ρουμπάτης διάβασε τις δύο 
επιστολές).

Ερ.: Ο κ. Σημίτης στην επιστολή του ανα
φέρει ότι «η συνεργασία υπήρξε». Αυτό ση
μαίνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ;

Απ.: Σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός και ο 
κ. Σημίτης συναντιόνται απόψε (χτες) ως πα
λιοί φίλοι και συνεργάτες και είναι, ο κ. Σημί
τη ς  πολύτιμο στέλεχος του κόμματος.

Ερ.: Μελετά ο Πρωθυπουργός γενικότερο 
κυβερνητικό ανασχηματισμό;

Απ.: Οχι.
Ερ.: Υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί 

ο κ. Σημίτης σε άλλη κυβερνητική θέση;
Απ.: Μετά τη συνάντηση ίσως έχω κάτι να 

σας πω, απόψε ή αύριο.
Ερ.: Ισχύει αυτό που αναφέρει ο κ. Σημί

της στην επιστολή του για απόλυτη συμφω
νία του Πρωθυπουργού στην εισοδηματική

πολιτική που αποφασίστηκε;
Απ.: Ο Πρωθυπουργός μίλησε γΓ αυτά τα 

πράγματα χτες (προχτές) στη Βουλή κι έκανε 
κάποιες ανακοινώσεις. Δεν έχω να πω τίποτα 
περισσότερο.

Ερ.: Ποιοι είναι οι λόγοι που ώθησαν τον 
Πρωθυπουργό να αλλάξει την εισοδηματική 
πολιτική;

Απ.: Μίλησε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
Ερ.: Εγινε πρόταση από τον Πρωθυπουρ- 

ό στον κ. Σημίτη να αναλάβει το υπουργείο 
αιδείας;

„  ε£ :  Παραιτήθηκαν ο υφυπουργός Εθν. 
Οικονομίας κ. Καρατζάς κι ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Χαλικιας;

An.: Οχι.
Ερ.: Ηταν ή όχι ο Πρωθυπουργός σύμφω

νος με την πολιτική που είχε ανακοινώσει ο 
κ. Σημίτης;

Απ.: Αναφέρθηκε στη Βουλή ο Πρωθυ
πουργός σ' αυτά τα θέματα.

Και για Τρίτση
Ερ.: θα  υπάρξουν κι άλλες παραιτήσεις 

συνεργατών του κ. Σημίτη, όπως γεν. γραμμα
τέων, ειδικών γραμματέων κι υφυπουργών 
του υπουργείου του;

Απ.: Δεν γνωρίζω για τέτοιες παραιτήσεις.
Ερ.: Υπάρχει παραίτηση ή αντικατάσταση 

του κ. Τρίτση;
Απ.: Απάντησα στην ερώτηση για ανασχη

ματισμό.
Ερ. : Από την επιστολή του κ. Σημίτη προ

κύπτει ότι η εισοδηματική πολίτικη της κυ
βέρνησης ήταν αποτέλεσμα πολλών συσκέ
ψεων και μελέτης. Με την αλλαγή της ή ο 
Πρωθυπουργός υπέκυψε σε αντιδράσεις και 
πιέσεις ή ήταν μεθόδευση να αποπεμφθεί α
πό την κυβέρνηση ο κ. Σημίτης...

Απ.: Κατηγορηματικά όχι στο δεύτερο. Ο
σον αφορά το πρώτο, μίλησε σχετικά ο Πρω
θυπουργός στη Βουλή.

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ της οικο
νομικής κατάστασης 
Εξαιτίας των πρωθυ

πουργιών χειρισμών που 
οδήγησαν στην παραίτηση 
Σημίτη, προβλέπουν ο πρό
εδρός της Ν.Δ. Κ. Μητσο- 
τάκης, η ΕΑΡ, το ΚΟΔΗΣΟ 
και ο πρόεδρος του ΕΣΚ Γ. 
Αρσένης.

Το κάθε κόμμα από τη σκοπιά 
του θέτει προβλήματα συνολικό
τερης αναξιοπιστιας της κυβέρ
νησης και τονίζει:

Ν.Δ. «Μόνη ελπίδα και μόνη 
διέξοδος για τη χώρα είναι οι εκ
λογές».

ΕΑΡ: «Αμεση καθιέρωση της 
απλής αναλογικής και προσφυ
γής σε εύλογο χρόνο στη λαϊκή 
ετυμηγορία» για αλλαγή τής πο
ρείας της χώρας.

ΚΟΔΗΣΟ: «Απλή αναλογική 
για την εξυγίανση της πολιτικής 
ζωής».

ΕΣΚ: «Αυτή η κυβέρνηση δεν 
μπορεί» να λύσει τα προβλήματα.

Ν.Δ.: θλιβερό
Για το θέμα της παραίτησης 

του κ. Κ. Σημίτη, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. κ. Κ Μητσοτάκης έκανε χτες 
την εξής δήλωση:

Μνημείο πολιτικής ανευθυνό- 
τητας και θλιβερό φαινόμενο έλ
λειψης πολιτικού ήθους αποτελεί

ο χειρισμός από τον κ. Ανδρέα 
Παπανδρέου του θέματος της ε ι
σοδηματικής πολιτικής, που οδή
γησε σε παραίτηση τον υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας κ. Κώστα Ση
μίτη. Θεωρώ χρέος μου να επιση- 
μάνω ότι:

1. Επιβεβαιώθηκε πλήρως από 
την επιστολή του κ. Σημίτη η κα
τηγορία που επανειλημμένα έχω 
διατυπώσει, ότι ο πρωθυπουργός 
δεν θέλει να περιορίσει τα τερά
στια ελλείμματα του δημόσιου 
τομέα και προτιμά να επιβάλει 
περιοριστική πολιτική στον ελλη
νικό λαό.

2. Αποτελεί μοναδικό φαινόμε
νο πρωθυπουργού ο κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο οποίος συγχαίρει 
τον κ. Σημίτη για την εμμονή του 
σε μια πολιτική, που τον υπο
χρέωσε σε παραίτηση, όταν την 
ανέτρεψε ο ίδιος ο κ. Α. Παπαν
δρέου.

3. Τα κωμικοτραγικά που συ- 
νέβησαν τις δύο τελευταίες ημέ
ρες διαλύουν και τις τελευταίες 
ψευδαισθήσεις που ελάχιστοι 
μπορούσαν να έχουν ως προς τη 
δυνατότητα της σημερινής κυ- 
βερνήσεως να διορθώσει τα οι
κονομικά μας πράγματα.

Ε.Α.Ρ.: Αναξιοττιστία
Το γραφείο Τύπου της ΕΑΡ εξ

έδωσε την εξής ανακοίνωση:
«Ο τύπος και η ουσία της αι

φνιδιαστικής πρωθυπουργικής ε
νέργειας που ώθησε τον κ. Σημί-

Ο Π. Ρουμελιώ της στη θέ
ση του Κ. Σημίτη
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Ο Ν. Ακριτίδης πάλι υπουρ
γός Εμπορίου

βράδυ οποιαδήποτε σχετική πλη
ροφορία, αλλά δεν θέλησε να ανα
φερθεί στο τι διαμείφθηκε στη συ
νάντηση με τον πρωθυπουργό.

Τηλεφώνημα έγινε, σύμφωνα 
με πληροφορίες και στον αντιπρό
σωπο της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ στο 
Παρίσι Δημ. Κουλουριάνο, ο ο
ποίος, όμως, μάλλον αρνήθηκε το 
«θώκο» του υπουργείου Εθν. Οι
κονομίας.

Στην συζήτηση της Βουλής για 
την κατάθεση του προϋπολογι
σμού ο πρωθυπουργός ανέτρεψε 
την εισοδηματική πολιτική αιφνι- 
διάζοντας τους πάντες, ακόμη και 
τον κ. Σημίτη. 0  οποίος στη συνέ
χεια υπέβαλε το βράδυ της Τετάρ
της, την παραίτησή του.

Ξαφνικά στο 
Υγείας - Πρόνοιας 

ο Γρ. Σολωμός

Ο Κ. Σημίτης περικυκλωμένος από δημοσιογράφους έξω από το Μαξίμου, μετά τη χτεσινή 
συνάντησή του με τον Ανδρέα

Μ ΕΤΑΚΙΝΗΣΗ του υ
φυπουργού Παι
δείας Γρηγόρη Σο

λωμού αττο υφυπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας ανα
κοινώθηκε ξαφνικό χτες το 
βράδυ.

Για τον κ. Σολωμό, που ήταν υ
φυπουργός Κοινωνικών Ασφαλί
σεων πριν από τον τελευταίο α
νασχηματισμό υπήρχαν φήμες, α
πό την πρώτη κιόλας μέρα της 
μετακίνησής του στο υπουργείο 
Παιδείας ότι θα επέστρεφε στο 
υφυπουργείο Κοινωνικών Ασφα
λίσεων ως ο μόνος άρτιος 
γνώστης των θεμάτων αυτών. Ο ί
διος ο υπουργός Υγείας και Πρό
νοιας κ. Γ. Φλώρος, σε δηλώσεις 
του είχε πει ότι επιθυμούσε την 
επαναφορά του.

Στο υπουργείο Παιδείας όπου 
ήταν μέχρι χτες, είχε την αρμο
διότητα των θεμάτων της πρωτο
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης, για τα οποία είναι αρ- 

όδιος και ο ειδικός γραμματέας 
κ. Β. Βουκουβαλίδης.

Δεν έγινε χτες γνωστό ποιες 
θα είναι οι αρμοδιότητές του στο

Ο Γρ. Σολωμός από υφ υ
πουργός Παιδείας, υφυ

πουργός Υγείας
υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 
στο οποίο πάντως παραμένουν οι 
άλλοι δύο υφυπουργοί, ο κ. Ριζό- 
γιαννης ως υφυπουργός Κοινω
νικών Ασφαλίσεων και η κυρία Α
κρίτα ως υφυπουργός Υγείας και 
Πρόνοιας. Δεν έγινε γνωστό αν 
θα τοποθετηθεί νέος υφυπουρ
γός στο υπουργείο Παιδείας.

Σε ερώτηση αν παραιτείται ο 
κ. Ριζόγιαννης ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Γιάννης Ρουμπάτης 
απάντησε αρνητικά.

Ο πρωθυπουργός, ο κ. Κουτσό- 
γιωργας και ο κ. 0. Κατσανέβας, α
πό την πλευρά του Ε.Γ. του ΠΑ
ΣΟΚ, προσπάθησαν να τον μετα
πείθουν, αλλά επί ματαίω.

Μετά τις ανεπιτυχείς βολιδο
σκοπήσεις που αναφέρθηκαν, ο κ. 
Παπανδρέου κατέληξε στην επιλο
γή του παλιού πιστού συνεργάτη 
του υπουργού Εμπορίου Παν. Ρου
μελιώτη και στην επιλογή του 
πρώην υπουργού Ν. Ακριτίδη για 
το υπουργείο Εμπορίου.

Εγινε γνωστό ότι στον κ. Πα
πανδρέου ο κ. Σημίτης είχε υποβά
λει τήν Τρίτη - πριν από τη συνε
δρίαση του ΑΣΟΠ - δύο σενάρια 
εισοδηματικής πολιτικής. Ο κ. Πα
πανδρέου συνέστησε στον κ. Σημί-
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τη σε παραίτηση, αποδεικνύει 
την αποτυχία του σταθεροποιητι
κού προγράμματος, χαρακτηρίζει 
την αντιφατικότητα της κυβερνη
τικής πολιτικής και, για το μέλ
λον, την αναξιοπιστία των δηλώ
σεων του πρωθυπουργού, ενώ 
θέτει κρίσιμα ζητήματα ήθους και 
δημοκρατικών διαδικασιών.

Παρόμοιες αιφνιδιαστικές ε 
νέργειες δεν αποκλείονται πλέον 
και σε άλλους σημαντικούς το
μείς της εθνικής ζωής με απρό
βλεπτες συνέπειες και κόστος.

Είναι πια φανερά ότι οι αυτο
δύναμες κυβερνήσεις μπορούν 
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 της κοινωνίας και 
της οικονομίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αλ
λάξει ριζικά το σύστημα διακυ
βέρνησης της χώρας, να καθιε
ρωθεί άμεσα η απλή αναλογική 
και να υπάρξει προσφυγή σε εύ
λογο διάστημα στη λαϊκή ετυμη
γορία».

ΚΟΔΗΣΟ: Ασυνέπεια

Το Π.Γ. του ΚΟΔΗΣΟ ανακοί
νωσε και τα εξής:

«Είναι φανερό άτι ο πρωτοφα
νής και εντυπωσιακός χειρισμός 
του θέματος της ΑΤΑ από τον

πρωθυπουργό θέτει σε δοκιμα
σία την όποια αξιοπιστία απέμει- 
νε στην κυβέρνηση και καθιστά 
πλέον ταυτόσημες τις έννοιες: 
«Κυβέρνηση» και «Ασυνέπεια». 
Και βέβαια η εύθραυστη ισορρο
πία της οικονομίας, που τους τε
λευταίους μήνες απεκτήθη με τό
σες θυσίες σε βάρος των εργαζο
μένων και των συνταξιούχων, κιν
δυνεύει και αυτή ν' ανατραπεί».

Αρσένης: Ξήλωμα
Ο πρόεδρος του ΕΣΚ, ανεξάρ

τητος βουλευτής Γερ. Αρσένης 
δήλωσε, προχτές, τα εξής:

«Μετά τις κωμικοτραγικές πα
λινωδίες που αφορούν το υψί- 
στης σημασίας θέμα της οικονο
μικής πολιτικής και ειδικότερα 
της εισοδηματικής πολιτικής, γί
νεται πια φανερό ότι η κυβέρνη
ση έχει χάσει κάθε ίχνος σοβαρό
τητας και φερεγγυότητας.

Η ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλή
ρου τον ίδιο τον πρωθυπουργό, 
που έχει απωλέσει την ικανότητά 
του να κυβερνά.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην α
νατροπή της εισοδηματικής πο
λιτικής που ανακοίνωσε ο πρω
θυπουργός σήμερα. Τονίζουμε 
όμως ότι πρέπει αυτή να ολοκλη
ρωθεί με το ξήλωμα ολόκληρης 
της συντηρητικής πολιτικής που 
ακολουθείται από το 1985. Κάτι 
που δεν μπορεί να κάνει αυτή η 
κυβέρνηση.

τη να επιλέξει αυτός το κατά τη 
γνώμη του καλύτερο.

Ο κ. Σημίτης του είπε ότι θα επι- 
λέξει αυτό που προκαλεί το μικρό
τερο πληθωρισμό. Ηταν αυτό του 
ετεροχρονισμού της ΑΤΑ που, λί
γες ώρες αργότερα, εγκρίθηκε στο 
ΑΣΟΠ ως η νέα εισοδηματική πολι
τική για το 1988.

Η ερμηνεία 
της επιστοΑής

Η οικονομική «ερμηνεία» της ε
πιστολής Σημίτη μπορεί να συνοψι
στεί στα εξής:
•  Ο Πρωθυπουργός ήταν απόλυτα 
σύμφωνος με τον ετεροχρονισμό 
της ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου 
του 1988 και με τη συμμετοχή του 
ελήφθη η σχετική απόφαση.
•  Ο κ. Σημίτης χαρακτηρίζει την 
πρωθυπουργική παρέμβαση «ανα
τροπή» της εισοδηματικής πολιτι
κής ανατροπή που «διακυβεύει» τη 
διετή προσπάθεια για σταθερο
ποίηση και ανάπτυξη της οικονο-

-ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΕΥΡΕΙΑ σύσκεψη 300 και 
πλέον συνδικαλιστικών στε
λεχών του ΠΑΣΟΚ (τριμελείς 
τομεακές γραμματείες και μέλη 
διοικήσεων εργατοϋπαλληλικών 
ομοσπονδιών) πραγματοποιείται 
σήμερα στα γραφεία του κόμμα
τος προκειμένου να καθοριστεί 
η πολιτική στα συνδικάτα μετά 
τη νέα εισοδηματική πολιτική 
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ
γός και οδήγησε στην παραίτη
ση Σημίτη.

Στη σύσκεψη θα προεδρεύ
σει η γραμματεία του Ε.Γ. του 
Κινήματος και ενδέχεται να πά
ρουν μέρος και οι αρμόδιοι υ
πουργοί.

Για την προετοιμασία της ση
μερινής σύσκεψης και το συντο
νισμό του κυβερνητικού έργου 
με την κομματική δραστηριότη
τα, πραγματοποιήθηκε χτες στο 
ΠΑΣΟΚ συνάντηση, που κράτη
σε πάνω από δύο ώρες των υ
πουργών Εθνικής Οικονομίας Π. 
Ρουμελιώτη, Οικονομικών Δ. 
Τσοβόλα και Εργασίας Γ. Γεννή
ματα με τα μέλη του Ε.Γ. Κ. Λα- 
λιώτη, Θ. Τσούρα και Στ. Τζου- 
μάκα.

μίας. Δηλαδή, επισημαίνει τον κίν
δυνο της έντασης των πληθωρι
στικών πιέσεων, της αύξησης των 
ελλειμμάτων και της επιδείνωσης 
του επενδυτικού κλίματος.
•  0  πρώην υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας τονίζει ότι ο ίδιος ζήτησε 
από την κυβέρνηση να περιορίσει 
περισσότερο τα ελλείμματα του 
Δημοσίου. Και, επειδή η κυβέρνη
ση «κώφευσε». προέκυψε η εισο
δηματική πολιτική που απέτρεψε ο 
Πρωθυπουργός. Δηλαδή η εισοδη
ματική πολιτική είναι απότοκος της 
κυβερνητικής (άρα και της πρωθυ- 
πουργικής) απροθυμίας να μειώσει 
περισσότερο από ό,τι τα μείωσε τα

δημοσιονομικά ελλείμματα. Το-έλ
λειμμα του Γενικού Προϋπολογι
σμού του 1988 προϋπολογίστηκε 
τελικά σε 11,7% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σύμ
φωνα με χτεσινή δήλωση του υ
πουργού Οικονομικών Δ. Τσοβόλα. 
Προχτές όμως ο κ. Σημίτης ανέ
φερε ποσοστό 12,5%.
•  Ο κ. Σημίτης διατυπώνει έμμεσα 
την άποψη ότι η εισοδηματική πο
λιτική που αποφάσισε ο πρωθυ
πουργός δεν θα περιορίσει τον 
πληθωρισμό και ότι ο ίδιος δεν 
μπορεί να ψεύδεται απέαντι στον

ελληνικό λαό λέγοντας ότι η πολιτι
κή αυτή θα οδηγεί σε περιορισμό 
του πληθωρισμού, ενώ πιστεύει 
ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. 
•  Τέλος ο κ. Σημίτης εκφράζει ου
σιαστικά τη βεβαιόττητα για την ε
πέλευση του αντίθετου αυτού απο
τελέσματος παρατηρώντας ότι το 
επιβεβαίωσαν «οι αριθμητικοί υπο
λογισμοί, οι συσκέψεις και οι 
ννώμες όλων των ειδικών». Ουσια
στικά. δηλαδή, υπενθυμίζει στον κ. 
Παπανδρέου όσα συζητήθηκαν 
στις συσκέψεις στο Καστρί, στο 
ΚΥΣΥΜ και στο ΑΣΟΠ.

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ
Υπάρχουν δουλειές που για να 
γίνουν δεν μπορείτε να βρείτε 
ποτέ τους ειδικούς μαστόρους 
Τι κάνετε τότε;
Τις κάνετε μόνοι σας. 
Μπορείτε; Ναι.
Τα ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ 
(το μοναδικό μαγα
ζί για ΜΑΣΤΟΡΕ
ΜΑΤΑ) σας δίνουν 
αυτή τη δυνατότη
τα. Σας δίνουν τη 
δυνατότητα να κά
νετε μόνοι σας κατα
σκευές για το σπίτι ή το 
γραφείο. Και το κυριότερο: 
ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Όλη η βοήθεια για να μπορείτε
Το θέμα είναι να τελειώσετε μια 
δουλειά που θα αρχίσετε.

ΓΓ αυτό στα ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ θα 
βρείτε όλη τη βοήθεια: πλούσια 
γκάμα από ξυλεία και εργαλεία 
για κάθε κατασκευή. Η ξυλεία

Μ Α Σ Τ Ο Ρ Ε Μ Α Τ Α
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 35.ΤΗΛ 9216 911,9232 852

ξυλεία, εργαλεία, ιδέες, συμβουλές

κόβεται στα μέτρα σας. Θα 
βρείτε υλικά και έντυπα με 

οδηγίες για κάθε κατασκευή. 
Και θα βρείτε πρόθυμους και 
ενημερωμένους ανθρώπους 

να συζητήσετε. Εμπρός 
λοιπόν. Αποκτήστε ένα χό- 

πυ δημιουργικό, οικονομικά 
ωφέλιμο και., ευχάριστα κουρα
στικό.

Γ ια ακόμα πιο εύκολες λύσεις υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία από μικροέπιπλα σε ΚΙΤ (μόνο συναρμολόγηση)
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Κ & Σ Τ Ρ Ι
ε ν τ α ύ θ α

Ηαλημέρα 
κύριε
Πρόεύρε

«Διαδικασίες»
ΤΑΝ οκ.

Μ Μ  Παπανδρέου
ανέθετε στον κ. 

Σημίτη την ευθύνη του 
υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, η στήλη αυτή 
σχολίασε:
«Βάζετε σ ’αυτό το 
υπουργείο ένα από τα 
αξιολογότερα, 
εργατικότερα, 
μεθοδικότερα στελέχη 
αυτού του Κινήματος, με 
μια τιμητική συνειδητή 
απαρέσκεια προς τα πολλά 
και μεγάλα λόγια. Δώστε 
του - αλλά και στο 
επιστημονικό δυναμικό του 
υπουργείου του - τη 
δυνατότητα να δουλέψει 
επιτελικά. Αλίμονο σ'αυτό 
το Κίνημα, αν με 
μεθοδευμένες 
υπερφορτώσεις αχρηστεύει 
τα καλύτερα στελέχη του».
Χτες ο κ. Σημίτης, μας 
αποχαιρέτησε με 
ευπρέπεια, δηλώνοντας 
στους δημοσιογράφους ότι 
συζήτησε με τον κ. 
Παπανδρέου για «ορθές 
διαδικασίες». Πολύ κομψή 
διατύπωση για να 
περιγράφει το «μπάχαλο» 
που χαρακτηρίζει τη 
λειτουργία του ΠΑΣΟΚ 
και της κυβέρνησης. Και 
το οποίο είναι ο κύριος 
παράγοντας που οδήγησε 
στη διάλυση και έφερε τη 
Ν.Δ. προ των πυλών της 
εξουσίας.
Η  περιφρόνηση προς τις 
διαδικασίες, η άρνηση 
εφαρμογής κάποιων 
κανόνων όχι πια 
«σοσιαλιστικής ηθικής», 
αλλά στοιχειώδους 
αστικής αξιοπρέπειας, 
αυτοσεβασμού και 
σεβασμού των άλλων - 
λαμπρό δείγμα ο κ. 
Σεφτελής που μένει στη 
θέση του ατάραχος -, 
οδήγησε στη σήψη.
Εθιξε όμως ο κ. Σημίτης 
και το θέμα του 
ελλείμματος. Το οποίο δεν 
μπόρεσε να αντιμετωπίσει, 
γιατί, όπως δήλωσε, δεν 
μπόρεσε να πείσει την 
κυβέρνηση.
Σ ’αυτό λοιπόν το σημείο 
δεν αδικεί τον κ. 
Παπανδρέου αλλ’εαυτόν 
και τους πολίτες, εκείνους 
που υπέστησαν την 
εισοδηματική πολιτική. 
Διότι εμφανίζεται ως να 
αποδέχθηκε την λογική: 
Αφού δεν μπορούμε να 
κτυπήσουμε το γάιδαρο - 
δηλαδή τις σπατάλες από 
τους συνεχιζόμενους 
διορισμούς ώς τα... 
τσαντάκια του Σεφτελή  -  

ας βαρέσουμε το σαμάρι: 
Τους μισθωτούς.
Αργησε, παρά την 
προηγούμενη εμπειρία του, 
να αντιληφθεί πόσο 
κρίσιμο είναι το θέμα των 
«ορθών διαδικασιών» ο κ. 
Σημίτης. Οταν όμως 
έφτασε στο σημείο της 
γελοιοποίησης δεν το 
αποδέχθηκε. Και είναι 
προς τιμήν του.
Αλλοι, ως ο παμφίλτατος 
Τρίτσης, τα καταπίνουν 
όλα.

Γ.Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

Ειόήοεις - Πολκικη
Χαραλαμπόπουλος 

με τον υπουργό 
Αμυνας των ΗΠΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της 
κυβέρνησης και υ
πουργός Εθνικής Αμυ

νας Γιάννης Χαραλαμπόπου
λος θα συναντηθεί με το νέο 
Αμερικανό υπουργό Αμυνας 
Φρανκ Καρλοϋτσι στα πε
ριθώρια της φθινοπωρινής 
συνόδου της Επιτροπής Α
μυντικού Σχεδιασμού (DPC) 
του ΝΑΤΟ στις 1 και 2 Δε
κεμβρίου.

Πηγές του ΝΑΤΟ ανέφεραν 
ότι ο κ. Καρλούτσι έχει εκ
δηλώσει την επιθυμία να πρα
γματοποιήσει διμερείς συναν
τήσεις «γνωριμίας», με όλους 
τους ομολόγους του, υπουρ
γούς στις Βρυξέλλες.

Εγινε επίσης γνωστό ότι ο 
Γιάνν. Χαραλαμπόπουλος θα 
συναντηθεί ιδιαιτέρως στη βελ
γική πρωτεύουσα με το γενικό

γραμματέα του ΝΑΤΟ λόρδο 
Κάρινγκτον το απόγευμα της 
Δευτέρας (30.11) στα πλαίσια 
της συνόδου της «Ευρωομά- 
δας» (Ευρωπαίοι υπουργοί Α
μυνας).

Πάντως, κατά το ΑΠΕ, στις 
δύο αυτές συναντήσεις του 
Γιάνν. Χαραλαμπόπουλου θεω
ρείται απίθανο να γίνουν συνο
μιλίες σε βάθος επί θεμάτων 
Ελλάδας - ΝΑΤΟ ή Ελλάδας - 
ΗΠΑ.

Και κυρίως, θεμάτων που α
φορούν το μέλλον των αμερικα
νικών βάσεων στην Ελλάδα, 
δεδομένου ότι έχουν ήδη αρχί
σει διαπραγματεύσεις σε επίπε
δο εμπειρογνωμόνων αφενός 
και, αφετέρου - όπως επισημαί
νουν αμερικανικές νατοϊκές πη
γές - ο Φ. Καρλούτσι (και το 
αμερικανικό Πεντάγωνο) δεν έ
χουν αρμοδιότητα για το θέμα 
αυτό.

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΧΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΚΡΟΣ

συμφωνίες 
Ουγγαρία

Ο Ούγ
γρος Πρω
θυπουρ
γός χ α ιρ ε
τάει το Υ
πουργικό  
Συμβούλιο  
χ τες  στο  
αεροδρό

μ ιο

Μ Ε ΤΗΝ υπογραφή 
διακήρυξης φιλίας 
και συνεργασίας 

Ελλάδας - Ουγγαρίας και 
δύο άλλων συμφωνιών σ' 
ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα 
ολοκληρώθηκαν χτες οι 
ελληνο-ουγγρικές συνομι
λίες, οι οποίες έγιβαν στο 
πλαίσιο της επίσημης επί
σκεψης του Ούγγρου πρω
θυπουργού κ. Κάροϊ Γκρος 
στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός κ. Α. Πα
πανδρέου και ο Ούγγρος συνά
δελφός του εξέφρασαν μετά το 
τέλος των συνομιλιών την ικα
νοποίησή τους για την πρόοδο 
που σημειώθηκε στις σχέσεις 
των δύο χωρών.

Θερμά λόγια ανταλλάχτηκαν 
και στις ομιλίες που εκφώνη
σαν οι δύο πρωθυπουργοί στο 
επίσημο γεύμα που παρέθεσε το 
βράδυ ο κ. Α. Παπανδρέου 
στον κ. Κόροι Γκρος.

Επιχειρήσεις
Μετά το τέλος των συνομι

λιών των δύο αντιπροσωπειών 
χτες, ο πρωθυπουργός κ. Α. 
Παπανδρέου δήλωσε τα εξής: 

«Διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο 
είναι οι θέσεις μας κοινές στα 
μεγάλα παγκόσμια και διεθνή 
προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα 
ότι, παρά το γεγονός ότι τα οικο-

Κ.Ε. του ΚΚΕ εσ. - Α.Α
ΣΤΗ Θεσσ/νΐκη θα γίνει το 

Σαββατοκύριακο η σύνοδος της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ε- 
σωτ. - Ανανεωτική Αριστερά η ο
ποία θα εγκρίνει τις θέσεις για το 
συνέδριο του κόμματος που θα 
γίνει το Φεβρουάριο του 88.

νομικά, κοινωνικά σοστήματά 
μας είναι διαφορετικά — αντιμε
τωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε 
περίπου τις ίδιες δυσκολίες και 
περίπου με τον ίδιο τρόπο.

Η  αποψινή βραδιά έχει σημα
σία, γιατί υπογράφτηκαν συμφω
νίες σημαντικές και τέθηκε η 
βάση για μια περαιτέρω σύσφιξη 
των δεσμών και κυρίως οικονο
μική και εμπορική συνεργασία.

Θέλω να πω ότι ένα μεγάλο 
τμήμα της συζήτησής μας αφο

ρούσε τις οικονομικές μας αν
ταλλαγές και κοινές πρωτοβου
λίες με μικτές επιχειρήσεις, που 
πραγματικά με την προσέγγιση, 
που ελπίζουμε να υπάρξει μετα
ξύ ΕΟΚ και ΚΟΜΕΚΟΝ, θα α- 
ποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα 
για τις δύο χώρες μας».

Οι συμφωνίες που υπογρά
φτηκαν μεταξύ Ελλάδας κ<Λ 
Ουγγαρίας είναι οι εξής:

«Διακήρυξη για την ανάπτυξη 
της φιλίας και της συνεργασίας

μεταξύ της Ελληνικής Δ ημοκρα
τίας και της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Ουγγαρίας.
Φ Συμφωνία μεταξύ της ελληνι
κής κυβέρνησης και της κυβέρ
νησης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Ουγγαρίας στον τομέα της 
πληροφόρησης και 
Φ Συμφωνία μεταξύ της ελληνι
κής κυβέρνησης και της κυβέρ
νησης της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Ουγγαρίας στον τομέα του 
τουρισμού».

Διακόπηκε 
η δίκη πρώην 
δημάρχου

ΑΡΧΙΣΕ χτες και διακόπηκε 
στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών, η 
δίκη του πρώην δημάρχου Χαλκί
δας Ελευθ. Παπαγεωργόπουλου, 
που κατηγορείται για περιύβριση 
αρχής και συκοφαντική δυσφή- 
μηση δια του Τυπου σε βάρος 
του αντιπροέδρου της Βουλής κ, 
Μιχ. Στεφανίδη, που είναι και ο 
μηνυτής.

Η υπόθεση αφορά σε δηλώ
σεις του κ. Παπαγεωργόπουλου - 
που υποστηριζόταν από τη ΝΔ - 
στις 16 Οκτωβρίου '86 εν όψει 
του δεύτερου γύρου των δημο
τικών εκλογών, από τις οποίες τε
λικά και εξελέγη δήμαρχος ο υ- 
ποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ 
κ. Σ. Μαργαρίτης.

Η Μαργαρίτα 
στην Καλαμάτα

ΣΤΗΝ Καλαμάτα πηγαίνει αύ
ριο η πρόεδρος της Ενωσης Γυ- 
ναικων Ελλάδας (ΕΓΕ) κ. Μαργα
ρίτα Παπανδρέου, συνοδευόμενη 
από όλα τα μέλη του ΔΣ της Ενω
σης, με σκοπό να παρακολουθή
σουν τις διήμερες εργασίες του 
Γ  Πανελλαδικού Συμβουλίου της 
ΕΓΕ. Στο συμβούλιο θα λάβουν 
μέρος 70 γυναίκες - μέλη, εκπρό
σωποι από τα 35 παραρτήματα 
και πυρήνες της οργάνωσης. Τα 
θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
Γ υναίκα, ανάπτυξη, οικονομία, 
περιβάλλον, με τα αντίστοιχα υ- 
ποθεματά τους.

Κοινή εκδήλωση 
15 δημάρχων

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ δήμαρχοι και 
κοινοτάρχες, που πράσκεινται 
στο Κ.Κ.Ε, με ανακοίνωσή τους, 
καλούν τον προέδρο και τα μέλη 
της διοικούσας επιτροπής της 
Τοπικής Ενωσης Δήμων Κοινοτή
των να μπουν επικεφαλής στον 
αγώνα για τη βελτίωση των οικο
νομικών των Οργανισμών Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης.

Δ.Ε. της ΕΔΑ
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εισήγηση του 

Μαν. Γλέζου αρχίζει αύριο τις ερ
γασίες της η Γ  σύνοδος της Διοι- 
κούσας Επιτροπής της ΕΔΑ, με 
θέματα:

1) Η πολιτική κατάσταση της 
χώρας. 2) Οργανωτικά θέματα. 3) 
Τελική διαμόρφωση καταστατι
κού. Η σύνοδος θα συνεχιστεί και 
την Κυριακή.

Κ.Ε. της Ν.Δ.
ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ σήμερα το πρωί 

στα κεντρικά γραφεία του κόμμα
τος η κεντρική επιτροπή της 
Νέας Δημοκρατίας

ΚΚΕ - ΚΚ Α ιθ ιο π ία ς
ΣΤΕΝΟΤΕΡΕΣ σχέσεις του ΚΚΕ με το Κόμμα 

Εργαζομένων της Αιθιοπίας αποφάσισαν στη χθε
σινή τους συνάντηση ο κ. Χαρ. Φλωρόκης και ο 
αντιπρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Αι
θιοπίας Φισέχα Ντέστα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΚΕ ο κ Ντέστα: 
«Ενημέρωσε τον X. Φλωράκη σχετικό με τις τελευ
ταίες εξελίξεις στην Αιθιοπία, τις προθέσεις της 
αιθιοπικής κυβέρνησης για τη λύση του προβλή
ματος των εθνοτήτων στη βάση της ισοτιμίας Και 
το δημοψήφισμα για την έγκριση του νέου συντά
γματος».

Διαμαρτυρία ΕΔΑ
ΓΙΑ «πρωτοφανή κυβερνητική παρέμβα

ση στα εσωτερικά της ΕΔΑ», κατηγορεί την 
κυβέρνηση ο Α. Λεντάκης, διότι, όπως ανα- 
ψέρεται σε ανακοίνωση, «οι αρμόδιοι της 
κυβέρνησης έδωσαν, όχι με διαφανή διαδι
κασία, το χρηματικό ποσό που αναλογεί 
στην ΕΔΑ από τη χρηματοδότηση των κομ
μάτων για το 1986, στον Μανώλη Γλέζο, ο 
οποίος, προκειμένου να τα εισπράξει έκανε 
για δεύτερη φορά ανακριβή δήλωση, ότι εί
ναι ο νόμιμος πρόεδρος της ΕΔΑ».
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Αντισταθμιστικά οφέλη και οικονομία
Ημερίδα με θέμα «Αντισταθμιστικά οφέλη και 

ελληνική οικονομία» διοργανώνει στις 11 Δεκεμ
βρίου η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ε
ρευνών σε συνεργασία με το Γραφείο Αντισταθμι
στικών Οφελών του υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας.

Η ημερίδα έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία 
για ένα διάλογο πάνω στη σχέση της πρακτικής 
των αντισταθμιστικών οφελών με την ελληνική οι
κονομία και τους συντελεστές της. Αντλώντας α

πό την πείρα τους στα ζητήματα αντιστάθμισης 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι εισηγητές θα 
εκθέσουν τις απόψεις τους για την παρούσα κατά
σταση και τις δυνατότητες βελτίωσης της σημερι
νής πρακτικής στην Ελλάδα με ειδική αναφορά 
στο χώρο της άμυνας, για τις ευκαιρίες ολοκλή
ρωσης της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια της 
παγκόσμιας μέσα από το αντισταθμιστικό εμπό
ριο, και για τις αδυναμίες και τους ενδεχόμενους 
κινδύνους από αυτή την πρακτική.

Χαμηλότ€ρος Φ.Π.Α. για 
68 ομάδες προϊόντων

ΤΗ μετάταξη 68 ομάδων 
προϊόντων σε χαμηλό
τερους συντελεστές 

Φ.Π.Α. ανακοίνωσε, χτες, ο 
υπουργός Οικονομικών Δη- 
μήτρης Τσοβόλας.

Πρόκειται για μετατάξεις 
προϊόντων και υπηρεσιών που 
καλύπτουν σημαντικό όγκο της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και έ
χουν σκοπό τη συγκράτηση 
των τιμών, ώστε να μην εντα- 
θούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Το κόστος των μετατάξεων, 
και η μείωση του μέσου συντε
λεστή από 18% σε 16%, όπως 
εξήγησε ο κ. Τσοβόλας, ανέρ
χεται σε 25 δισ. δρχ., τα οποία 
όμως θα καλυφθούν από αύξη
ση των εσόδων του Φ.Π.Α. και 
από την επέκταση του μέτρου 
της έκδοσης θεωρημένων απο
δείξεων λιανικής πώλησης.

Σε ερώτηση πώς θα εξασφα 
λιστεί η μείωση ή συγκράτηση 
των τιμών και πόση θα είναι 
αυτή, ο υπουργός είπε ότι εξαρ- 
τάται από το υπουργείο Εμπο
ρίου που ελέγχει την αγορά.

Η μείωση του μέσου συντε
λεστή και οι μετατάξεις το λι
γότερο, τόνισε ο κ. Τσοβόλας, 
πρέπει να συγκρατήσουν τις τι
μές.

Ομόφωνα
Σχετικά με τις μετατάξεις εί

πε ότι αποφασίστηκαν μετά από 
ομόφωνη εισήγηση της αρμό
διας επιτροπής και με κριτήρια 
την ενίσχυση των λαϊκών και 
εργατικών εισοδημάτων, τη 
μείωση του κόστους της οικο
δομής, την ελάφρυνση των α
ναπήρων και τη μείωση του κό
στους παραγωγής των α
γροτών.

Ειδικότερα γίνονται οι παρα
κάτω μετατάξεις αγαθών και υ
πηρεσιών:
•  Αγαθά και υπηρεσίες που με
τατάσσονται από συντελεστή 
18% στο 6%.

14. Συσκευές που διευκολύ
νουν την ακοή των 
κουφών.

15. Αλλίες συσκευές που χρη
σιμοποιούνται για την ανα- 
πλήρωση μιας έλλειψης ή 
τη θεραπεία μιας αναπη
ρίας.

16. Εργα τέχνης πρωτότυπα 
της ζωγραφικής, χαρακτι
κής, χαλκογραφίας, λιθο
γραφίας, αγαλματοποιίας 
και γλυπτικής.

17. Γλουτένη σιταριού.
18. Ορτύκια και κρέας ορτυ- 

κιών.
19. Ξυλεία ακατέργαστη.
20. Θερμοκήπια με σκελετό α

πό ξύλο, χυτοσίδηρο, σίδη
ρο, χάλυβα ή αλουμίνιο.

21. Εξαρτήματα γεωργικών 
μηχανημάτων.

22. Ακάρεα (έντομα που χρη
σιμοποιούνται στις καλ
λιέργειες αντί εντομοκτό- 
νων).

23. Χαλκοκράματα.
24. Οπτάνθρακας (κωκ) πετρε

λαίου.
25. Κανάβι, γιούτα και άλλες 

φυσικές υφαντικές ίνες.
26. Σαρωθρόχορτο και σκού

πες από σαρωθρόχορτο.
27. Μηχανές φυγόκεντρες και 

αναβατόρια ελαιοτριβείων.
28. Υπερκατασκευές απορριμ

ματοφόρων οχημάτων.
•  Υπηρεσίες που μετατάσσον
ται από το συντελεστή 18% στο
6%.

1. Εκμετάλλευση καφετεριών.
2. Εκμετάλλευση ζαχαροπλα

στείων.
3. Επιδιορθώσεις παπου- 

τσιών.
4. Επιδιορθώσεις ρούχων.
5. Ράφτες, μοδίστρες (μόνο οι 

καθαρές παροχές υπηρε
σιών).

6. Κουρεία και κομμωτήρια 
Α' κατηγορίας ή ανώτερης.

7. Στιλβωτήρια.
8. Συντηρητές ανελκυστή

ρων.

9. Συντηρητές καυστήρων.
10. Επιχειρήσεις έκδοσης κοι

νοχρήστων.
11. Καθαριστήρια ταπήτων - 

νεροτριβές.
12. Μηχανογραφικές εργασίες.
13. Προγράμματα υπολο

γιστών.
14. Αναλυτές - προγραμματι

στές.
15. Πρακτορεία ειδήσεων.
16. Ανταποκριτές ξένου Τύ

που.
17. Διορθωτές κειμένων.
18. Εισπράκτορες με ποσοστά.
19. Λουτρά καθαριότητας.
20. Θαλάσσια λουτρά.
21. Κοινωνιολόγοι.
22. Ψυχολόγοι.
23. Γεωλογικές αναλύσεις.
24. Γεωφυσικοί.

25. Οπερατέρ.
26. Τηλεσκηνοθέτες.
27. Ηχολήπτες.
28. Εκφωνητές.
29. Γυμναστήρια.
30. Σχολές χορού.

•  Αγαθά που μετατάσσονται α
πό το συντελεστή 36% στο
16%.

1. Ολα τα είδη ωρολογο 
ποίΐας.

2. Κεραίες τελεοράσεων.
3. Εχρωμες συσκευές τηλεο

ράσεων κλειστού κυκλώ
ματος για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές.

4. Ραδιόφωνα.
5. Παρασκευάσματα για την 

υγιεινή του στόματος και 
των δοντιών.

6. Σαμπουάν κεφαλής και 
σώματος.

7. Αποσμητικά χώρου.
8. Κοχύλια ακατέργαστα και 

κέλυφη σαλιγκαριών.
9. Κοράλια ακατέργαστα.

10. Φυσίγγια κυνηγιού.

•  Αγαθά που μετατάσσονται α
πό το συντελεστή 6% στο 16%.
1. Τυποποιημένες τροφές για

σκύλους και γάτες.
2. Πλαστικά σε πολτώδη κατά

σταση σε σκόνη, κόκκους, 
νυφάδες, σε φύλλα έστω και 
έτοιμα, σε λωρίδες ή ταινίες, 
σε πλάκες, σωλήνες ή ρά
βδους που αναφέρονται στις 
παραγράφους 64α έως 64ε 
του παραρτήματος II του ν. 
1642/1986.

3. Αποσκληρυντικά του νερού. 
Παρουσιάζοντας τις αλλαγές

στο Φ.Π.Α. ο κ. Τσοβόλας έκα
νε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τις τροποποιήσεις αυ
τές, καθώς και με τις ρυθμίσεις 
που έγιναν κατά τη διάρκεια 
του έτους π.χ. για την ενίσχυση 
των εξαγωγών και των επενδύ
σεων, το σύστημα του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας τελειο
ποιείται από τον επόμενο χρό
νο, έτσι ώστε να καταστεί δυνα
τό να επιτευχθούν οι στόχοι 
της μεγάλης αυτής μεταρρύθμι
σης της έμμεσης φορολογίας, 
που είναι η απλοποίηση του 
συστήματος φορολογίας, η δι
καιότερη κατανομή των φορο
λογικών βαρών και η υποβοή
θηση της χώρας μας μέσα από 
την ενίσχυση των εξαγωγών 
και των επενδύσεων.

Ξ€σηκώνονται για το ΦΠΑ 
έμποροι, βιομήχανοι καλλυντικών
Με κινητοποιήσεις απειλούν βιομήχανοι, 

εργαζόμενοι και γενικό οι απασχολούμενοι 
στο χώρο των καλλυντικών, μετά την απόφαση 
του υπουργείου Οικονομικών να μη μετατα- 
γούν τα καλλυντικά από το 30% στο 10%.

Πράγματι, από τους πίνακες που έβωσε σή
μερα ο υπουργός Οικονομικών Δημ. Τσοβό
λας, από τα προϊόντα του ευρύτερου χώρου 
των καλλυντικών μετατάσσονται στο 10% μόνο 
οι οβοντόκρεμες, τα σαμπουάν και τα αποσμη- 
ματικά χώρου.

Αντίθετα, όλα τα υπόλοιπα (κολώνιες, αρώ

ματα, κρέμες κ.λπ.) παραμένουν στο 30%.
Σε χτεσινη ανακοίνωση του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπρόσωπων 
Καλλυντικών και Αρωμάτων σναφέρεται άτι:

Ο κλάδος αρχίζει από σήμερα αγώνα με όλα 
τα νόμιμα μέσα και είναι αποφασισμένος να 
κατέβει στον δρόμο, να παλέψει για να μην 
κλείσουν άλλες βιομηχανίες καλλυντικών και 
να μη μείνουν άνεργοι χιλιάδες οικογενειόρ-

Χ%  Δ.Σ. του Π.Σ.Β.Α.Κ. συγκολείται εκτά
κτως για να λάβει σχετικές αποφάσεις.

2.400 δρχ. η τιμή της μετοχής 
της Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

1. Παιδικές τροφές.
2. Τυριά με την ονομασία με- 

τσοβόνε, μετσοβίσιο, με- 
τσοβέλα, πεκορίνο, κεφα- 
λογραβιέρα Δωδώνης, 
βλάχοτύρι, λαδοτύρι και το 
μπασκί.

3. Παρασκευάσματα και κον
σέρβες ψαριών εκτός από 
το σολωμό, τον οξύρυγχο 
και το χαβιάρι.

4. Ετοιμες σαλάτες και σάλ
τσες.

5. Τούβλα και κεραμίδια.
6. Σίδηρος μπετόν και δομικό 

πλέγμα.
7. Τσιμεντόλιθοι, πλίνθοι, 

κράσπεδα, τσιμεντόπλακες 
και μωσαϊκές πλάκες.

8. Εμφιαλωμένο νερό.
9. Πάγος.

10. Αχλάδια ποικιλίας αβοκάν
το.

11. Συσκευές ορθοπεδικής.
12. Είδη και συσκευές για κα

τάγματα.
13. Είδη και συσκευές της 

(προσθετικής, οδοντιατρι
κής, οφθαλμικής κ.λ.π.

ΣΕ 2 .400  δρχ. ορίστηκε 
η τιμή έκδοσης των 
νέων μετοχών της Ελ

ληνικής Εταιρίας Επενδύ
σεων Χαρτοφυλακίου, από 
το Διοικητικό της Συμβού
λιο που συνεδρίασε χτες.

Οι εγγραφές για τους πα
λιούς μετόχους, αλλά και οι 
προεγγραφές για τους νέους 
θα αρχίσουν την 1η Δεκεμ
βρίου και θα λήξουν στις 31 
Δεκεμβρίου 1987.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε 
χτες ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 
εταιρίας αυτής και διοικητής 
της ΕΤΒΑ κ. Μιχ. Σάλλας.

Οπως ανέφεραν χτες, σε 
συνέντευξη Τύπου στα γρα

φεία της εταιρίας, ο κ. Σάλλας 
και ο διευθύνων σύμβουλος 
κ. Γεωργάνας, σκοπός της 
συγκέντρωσης νέου κεφα
λαίου είναι η περαιτέρω βελ
τίωση της συνολικής απόδο
σης των χρημάτων που έχουν 
επενδύσει οι μέτοχοι της εται- 
ρίας.

Ως λόγοι της έκδοσης νέων 
μετοχών αναφέρθηκαν:
•  Η εξέλιξη της αγοράς των 
μετοχών στο Χρηματιστήριο 
Αξιών κατά το τελευταίο 
20μηνο.
•  Η προοπτική ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας και 
τα περιθώρια που δημιουρ- 
γούνται στα πλαίσια της ενο
ποιημένης ευρωπαϊκής αγο

ράς από το 1992.
•  Οι τελευταίες εκδόσεις των 
ανταγωνιστικών επενδυτικών 
εταιριών που υπερκαλύφθη
καν και επιπλέον δημιούργη
σαν μεγάλα premius για τις 
μετοχές των εταιριών αυτών, 
γεγονός που πιστοποιεί την 
ύπαρξη μεγάλης ανισορρο
πίας μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης.
•  Η Ελληνική Εταιρία Επεν
δύσεων Χαρτοφυλακίου, που 
όλα τα προηγούμενα δύσκο
λα χρόνια για το Χρηματι
στήριο, ανέβασε σταθερά τα 
κεφάλαια και τα κέρδη της, θα 
μπορέσει να συνεχίσει τον 
πρωταγωνιστικό της ρόλο 
στην ανάπτυξη της ελληνικής

κεφαλαιαγοράς, με την προσ
φορά νέων υγιών τίτλων της.

Το 80% περίπου των νέων 
κεφαλαίων θα τοποθετηθεί 
στην ελληνική κεφαλαιαγορά, 
ενώ το υπόλοιπο, μετά από 
έγκριση της Τράπεζας της 
Ελλάδος, θα επενδυθεί σε 
χρεόγραφα εισηγμένα σε 
Χρηματιστήρια του εξωτερι
κού.

Το 37% περίπου των με
τοχών της Εταιρίας κατέχει η 
ΕΤΒΑ, ενώ το υπόλοιπο 63% 
έχει ευρεία διασπορά. Οι μέ
τοχοι της εταιρίας, τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξ
ωτερικού υπολογίζεται ότι α
νέρχονται περίπου σε 2.000 
φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Νέα σειρά 
εντόκων 

γραμματίων
Νέα σειρά εντόκων 
γραμματίων κυκλοφορεί 
από την προσεχή Δευτέρα, 
30 Νοεμβρίου.
Οπως και στις 
προηγούμενες σειρές, τα 
νέα έντοκα γραμμάτια θα 
διατίθενται από τις 
Τράπεζες, τους χρηματιστές 
και την Τράπεζα της 
Ελλάδος.

Οι άδειες για 
μικροπωλητές

Οι μικροπωλητές που 
ενδιαφέρονται να πάρουν 
άδεια για την περίοδο των 
εορτών, από 16 Δεκεμβρίου 
'87 μέχρι 7 Ιανουάριου '88, 
θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση και δικαιολογητικά 
στην αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου μέχρι τις 7 
Δεκεμβρίου 1987.
Για να εξασφαλιστεί το 
αδιάβλητο της διαδικασίας, η 
χορήγηση των αδειών θα 
γίνει με κλήρωση ενώπιον 
5μελούς επιτροπής από μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Πληροφορίες: Διεύθυνση 
Δημοτικών Προσόδων - 
Τμήμα Κοινοχρήστων 
Χώρων, Λιοσίων 22, 3ος 
όροφος (τηλ. 5241097 και 
5242111 εσ. 246).

Στελέχη της 
Χένινγκερ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
της ετήσιας Συνάντησης 
Τεχνικών Στελεχών της 
«HENINGER» από όλο τον 
κόσμο,που
πραγματοποιήθηκε από 12 
έως 14 Νοεμβρίου στη 
Νυρεμβέργη, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εκθεσης 
Ζυθοποιίας «BRAU ’ 87». 
Στόχος της συνάντησης ήταν 
να μελετηθούν τα σύγχρονα 
δεδομένα πάνω στην εξέλιξη 
της ζυθοποιίας, καθώς επίσης 
και ο εντοπισμός μεθόδων και 
τεχνικών βελτίωσης που 
μπορούν να συμβάλουν στην 
αύξηση των δεικτών 
παραγωγής και 
παραγωγικότητας.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 
στελέχη της «HENNINGER 
HELLAS» με επικεφαλής τον 
τεχνικό διευθυντή και μέλος 
της διοίκησης Σ. Νάγο.

Το δίκτυο 
NEOSET

Ενα νέο κατάστημα NEOSET 
άνοιξε στο εμπορικό κέντρο 
ΑΙΘΡΙΟ, Μεσογείων 419, 
Αγία Παρασκευή.
Εκεί θα βρείτε όλη την γκάμα 
των επιπλοσυνθέσεων — και 
πάντα τις πολύτιμες 
συμβουλές των 
αρχιτεκτόνων-διακοσμητών 
μας.

★  ΤΟ προσεχές Σάββατο 
12 Δεκεμβρίου, 
πραγματοποιείται στην 

Τρίπολη το 2ο
Πανπελοποννηοιακό Συνέδριο 
για την τουριστική προβολή της 
περιοχής.
Στο συνέδριο θα συζητηθεί η 
τουριστική παρουσία της 
Πελοποννήσου στο διεθνή 
χώρο και κυρίως στην Ευρώπη.

όλες οι γνώοεις για
Ε Τ Ο ΙΜ Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Η  ΣΕ  2 8  Μ Ε ΓΑ Λ Ο Υ Σ  Τ Ο Μ Ο Υ Σ

Μ ε 1 0 0 .0 0 0  Εγκυκλοπα ιδ ικά θέματα κα ι όρους 
και 3 0 .0 0 0  έγχρω μ ες ε ικόνες
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ΓΕΝΙΚΑ: Συννεφιές με βροχές ή καταιγί
δες αε όλη τη χώρα, κυρίως στα δυτικά. 
ΑΝΕΜΟΙ: Ισχυροί και στο Αιγαίο πολύ 
ισχυροί. ΘΑΛΑΣΣΑ: 6-7 Μποφόρ. ΘΕΡ
ΜΟΚΡΑΣΙΑ: 10-19 β.

ΑΤΤΙΚΗ: Συννεφιές με βροχή ή καταιγί
δα. ΑΝΕΜΟΙ: Μέτριοι. ΘΑΛΑΣΣΑ: 4-5 
Μποφόρ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 13-17 β. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Συννεφιά με βροχή ή 
καταιγίδα. ΑΝΕΜΟΙ: Μέτριοι. ΘΑΛΑΣ
ΣΑ: 4-5 Μποφόρ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
10-15 β.

Αλεξ/πολη
Κέρκυρα
Λάρισα
Αγρίνιο
Αθήνα
Μυτιλήνη
Καλαματα
Ρόδος
Ηράκλειο

Απλή η συγκέντρωση για την Απλή
ΜΙΚΡΟ σε όγκο 
και όχι όπως α- 
ναμενόταν έγι
νε χτες στο 
Σύνταγμα το 
συλλαλητήριο 
για την απλή α
ναλογική, που 
διοργάνωσαν 
το ΚΚΕ, η ΔΗΑ- 
ΝΑ, η Ελληνική 
Αριστερά, το 
ΚΚΕ ■ Εσ. - ΑΑ, 
τοΚΟΔΗΣΟκαι 
η ΣΣΕΚ. Μίλη
σαν για το δί
καιο του αιτή
ματος για απλή 
αναλογική οι 
κ.κ. Δ. Νιάνιας 
και Ευάγγ. Μα- 
χοίρος. Στη 
Βουλή χτες κα
ταψηφίστηκε η 
πρόταση των 
12ΙΣΕΛ. 7,14,15)

ΣΤΑ ελληνοτουρκικά και ειδικότερα στη 
στάση του Τουργκούτ Οζάλ τους τελευ
ταίους μήνες απέναντι στην Ελλάδα, α

ναφέρθηκε χτες ο πρωθυπουργός Α. Πα- 
πανδρέου, που επαίνεσε τον Τούρκο συνά
δελφό του για τη «συμβολή» προς την κα
τεύθυνση ενός αναμφισβήτητου κλίματος υ- 
φέσεως».

Στις δηλώσεις του, που έγιναν στην προσφώνη
σή του προς τον Ούγγρο πρωθυπουργό κ. Γκρος 
στο επίσημο γεύμα χτες - ο κ. Α. Παπανδρέου είπε 
σχετικά με τα ελληνοτουρκικά :

«Στο άμεσο πρόβλημά μας στο Αιγαίο επιδείξαμε 
αποφασιστικότητα μεν, όπως απέδειξε η κρίση του 
Μαρτίου, αλλά και απέραντη ψυχραιμία και μετριο
πάθεια. Δρομολογήσαμε με τον κ. Οζάλ μια διαδικα
σία ανταλλαγής ατύπων μηνυμάτων, με επίκεντρο 
την ελληνική πρόταση υπογραφής συνυποσχετικού 
για την παραπομπή της διαφοράς της υφαλοκρηπίδας 
του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η διαδικασία αυτή είναι γεγονός ότι δημιούργησε 
ανάμεσα και στις δύο όχθες του Αιγαίου ένα αναμφι
σβήτητο κλίμα υφέσεως. Οφείλω δε ν' αναγνωρίσω 
ότι και προσωπικά ο ίδιος ο κ. Οζάλ συνέβαλε προς 
αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα με την έκδηλη προσ- 
πάθειά του να αφήσει τα ελλην-τουρκικά έξω από 
τα συνθήματα της τουρκικής προεκλογικής περιόδου.

Θέλω να πιστεύω πως ο ίδιος ο Τούρκος Πρωθυ
πουργός έχει επίγνωση του γεγονότος πως μόνο να 
κερδίσει έχει η ίδια η Τουρκία από μια πολιτική συ
νεργασίας και καλής γειτονίας με την Ελλάδα».

Οι διατυπώσεις αυτές του Πρωθυπουργού ενι
σχύουν τις πληροφορίες, κατά τις οποίες η «αλλη
λογραφία» του με τον κ. Οζάλ αναμένεται να κατα-

λήξει σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο για το θέμα 
της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και να οδηγήσει 
τους πρώτους μήνες του 1988 σε μια συνάντηση 
των δύο Πρωθυπουργών - εφόσον ο κ. Οζάλ κερδί
σει τις τουρκικές εκλογές.

Ο κ. Α. Παπανδρέου δεν παρέλειψε πάντως στην 
ομιλία του να αναφερθεί στην κατάσταση του Κυ
πριακού, λέγοντας:

«Εκτός από το Αιγαίο όμως, η Τουρκία πρέπει 
να αναλάβει τις ευθύνες της για ό,τι συμβεί στην Κύ
προ. Ασφαλώς η Κύπρος έχει υποφέρει κι έχει πλη
γωθεί με την κατοχή της Βόρειας Κύπρου, με την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους, με την ενίσχυση των 
τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων και με 
τη συνεχιζόμενη πολιτική των τετελεσμένων γεγονό
των.

Αλλα από την άλλη πλευρά και το διεθνές κύρος 
των εισβολέων έχει γίνει διάτρητο. Γιατί δεν υπάρχει 
διεθνής οργανισμός ή ομάδα κρατών, που να μην έχει 
καταδικάσει το ψευδοκράτος και να μη ζητεί την α
ποκατάσταση της νομιμότητας στην Κύπρο.

Δεν είναι μόνο λόγοι εθνικής αλληλεγγύης που 
μας υπαγορεύουν τον αγώνα για την αποκατάσταση 
των πραγμάτων στην Κύπρο. Ούτε μόνο λόγοι νομι
κοί, που απορρέουν από την ιδιότητα της Ελλάδας 
ως εγγυήτριας χώρας. Η στάση μας εμπνέεται και 
από τη μέριμνα και φροντίδα μας για την ασφάλεια 
και ηρεμία όλης της περιοχής».

Ακόμα, ο κ. Α. Παπανδρέου είπε σχετικά με τα 
άλλα προβλήματα της περιοχής:

«Υποστηρίζουμε επίσης τη διατήρηση της ανεξαρ
τησίας, ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας του Λι
βάνου και την αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιά
θεσης του παλαιστινιακού λαού, με τη δημιουργία 
πατρίδας για τους Παλαιστίνιους και την αποχώρηση 
του Ισραήλ από τα κατεχόμενα από το 1967 εδάφη».

Ολα στη ρεβάνς

Ο πρόεδρος του 
ΠΑΟ Γ. Βαρδινο- 
Υίάννης υποδέχτη
κε χτες τους παί
κτες του - εδώ Σα- 
ραβάκος, Δημό- 
πουλος πανηγυρί
ζουν το δεύτερο 
γκολ του «μικρού» 
- που επέστρεψαν 
από την Ουγγαρία, 
μετά τη βαριά ήττα  
της ομάδας από τη 
Χόνβεντ με 5 -2 . Η  
ΠΑΕ ανακοίνωσε 
ότι δεν θα μετα
δώσει από την Τι- 
Βι το ματς - ρ ε 
βάνς στην Αθήνα, 
για να γεμίσει το 
Ολυμπιακό Στάδιο.

(ΣΕΛ. 3 1 )

11 - 1 6  
18 -  20 

2 -  17 
11 - 2 1  
11 -  18 
12 -  19 
8 - 2 1

15 -  19
16 - 2 3

Βρυξέλλες 0 - 8
Γενεύη 1 -  8
Λευκωσία 9 - 2 4
Λονδίνο 5 - 7
Μόσχα 0 - 2
Ν. Υάρκη 8 - 1 2
Παρίσι 2 - 7
Ρώμη 9 — 16
Φρανκφούρτη 1 -  4

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΣΕ Γ

Παρασκευή 2 7  Νοεμβρίου 19 8 7
Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο  Νέος
προϊστάμενος στο Ειρηνο
δικείο Αθηνών τοποθετή
θηκε χτες, με απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστικού 
Συμβουλίου, ο πρόεδρος 
Πρωτοδικών Σπύρος Πο
λίτης. Αντικαθιστά τον 
Στέφανο Γαβρά, που προ- 
ήχθη σε εφέτη.

Φ Ο Λ Ι Ν Ι  Θα μελετήσει 
το υπόμνημα των συνηγό
ρων του Φολίνι και θ’ απο
φασίσει σύντομα, αλλά 
από την πρώτη ματιά δεν 
βρίσκει κανένα σημαντικό 
στοιχείο σ’ αυτό, δήλωσε 
χτες ο υπουργός Δικαιο
σύνης Μένιος Κουτσό- 
γιωργας.

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ερευνα ζή
τησε να γίνει χτες ο υ
πουργός Δικαιοσύνης Μέ
νιος Κουτσόγιωργας για 
τη διαδικασία αποφυλάκι
σες του καταχραστή της 
Εθνικής Αρ. Χρήστου, 
που αποφυλακίζεται σύν
τομα, για νομικούς καθα
ρά λόγους - δεν ζητήθηκε 
η παράταση της προφυλά- 
κισής του για ένα ακόμη 
εξάμηνο.

Μ Π Α Σ Κ Ε Τ  Ο Αρης πέ
τυχε στον πρώτο, απέτυχε 
στο δεύτερο από τους στό
χους του στη χτεσινοβρα- 
δινή πρεμιέρα της τελικής 
φάσης του Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών. Κέρδισε 
στη Θεσσαλονίκη τη γαλ
λική Ορτέζ, αλλά δεν πήρε 
τη διαφορά που ίσως του 
χρειαστεί στο τέλος. Τελι
κό σκορ 92-86. (ΣΕΛ. 
34-35)

0 ιδιοκτήτης 
τα ρίχνει 

στο μηχανικό
ΜΕΤΑ το μηχανικό 

Σπ. Αναστόπουλο, που 
ήταν ο υπεύθυνος για 
την κατεδάφιση του 
οικήματος δίπλα στο 
μοιραίο τριώροφο που 
σωριάστηκε και στα ε
ρείπια του έθαψε 
τρεις ανθρώπους στη 
Νίκαια, παρουσιάστη
κε χτες το απόγευμα 
και κατέθεσε στο Γ α
στυνομικό τμήμα Νί
καιας και ο ιδιοκτήτης 
του οικοπέδου, Α ν- 
δρέας Κατσαρός.

Στην κατάθεσή του 
ρίχνει άλες τις ευθύ
νες στο μηχανικό Σπ. 
Αναστόπουλο, λέγον
τας ότι «σε τηλεφωνι
κή επικοινωνία που εί
χα μαζί του το απόγευ
μα της 18ης του μη
νάς και στην οποία 
του είπα ότι το διπλα
νό σπίτι παρουσίασε 
ρωγμές, μου απάντησε 
ότι δεν υπάρχει κανέ
να πρόβλημα».


