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Κόλαφο για τον πρωθυπουργό α
ποτελεί η επιστολή παραιτήσε- 
ως, που του απέστειλε χθες ο κ. 

Σημίτης, κατηγορώνοντας τον για ασυ
νέπεια και τονίζοντας του ότι η εισοδη
ματική πολιτική αποφασίστηκε «μετά 
από συνεχείς συνδριάσεις και σε από
λυτη συμφωνία» μαζί του. Στην επιστο
λή του αυτή, ο κ. Σημίτης, επισημαίνει 
ότι εκείνος θέλει να είναι «ειλικρινής» 
με τον ελληνικό λαό και ότι η προχθε
σινή παρέμβαση του πρωθυπουργού 
«διακυβεύει τις προσπάθειες δύο χρό
νων». Από τις Βρυξέλλες, άλλωστε, 
πληροφορημένοι κύκλοι τόνιζαν ότι οι 
εταίροι της ΕΟΚ θεωρούν πως κ. Πα- 
πανδρέου παρέβη τις συμφωνίες και 
ότι υπάρχει κίνδυνος να ανασταλεί η 
δανειοδότηση της Ελλάδας από την 
Κοινότητα.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κωνστ. Μη- 
τσοτάκης χαρακτήρισε το χειρισμό του 
κ. Παπανδρέου επί του θέματος της ει
σοδηματικής πολιτικής «μνημείο ανευ- 
θυνότητας και θλιβερό φαινόμενο έλ: 
λειψής πολιτικού ήθους». Μια ακόμη 
φορά ο αρχηγός της αξιωματικής αν
τιπολίτευσης ζήτησε εκλογές.

Για σήμερα στις 10 το πρωί ορίστη
κε η ορκωμοσία του κ. Παναγιώτη Ρου
μελιώτη, που παίρνει τη θέση του κ. Ση
μίτη και του κ. Νίκου Ακριτίδη, που α
ναλαμβάνει το υπουργείο Εμπορίου. Ο 
κ. Σημίτης, εξάλλου, μετά τη χθεσινο
βραδινή του συνάντηση με τον πρωθυ
πουργό τόνισε ότι δεν πρόκειται να α- 
ναλάβει άλλη κυβερνητική θέση.

,· ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 2-3

Χαμογελαστός και μ ε  το ύφος ανθρώπου που απαλλάσσεται από μεγάλο βάρος, εμφ ανίστηκε στους διαδρό
μους του τέω ς υπουργείου του, ο κ. Κώστας Σημίτης. Μ ά ζεψ ε τα προσωπικά του α ντικείμενα  και αναχώρη
σ ε μ ε  τη σύζυγό του, η οποία τον συνόδευε στην αποχαιρετιστήρια χθεσ ινή  ημέρα του στο υπουργείο
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ΣΗΜ ΙΤΗΣ: Ο Ανδρέαο υάη
Δίακυβεύει 

τις προσπάθειες 
δύο χρόνων

Η από μέρους του πρωθυπουργού «ανατροπή 
τη<5 ε ισοδηματικής πολιτικής» δεν βρίσκει 
«σύμφωνο» τον κ. Σημίτη, ο οποίος με επιστο
λή του - καταπέλτη προς τον κ. Παπανδρέου, 
επιβεβαιώνει την παραίτηση που προφορικώς 
του είχε υποβάλει το βράδυ της Τετάρτης στη 
Βουλή. Ο κ. Σημίτης, στην επιστολή του επιση
μαίνει:

-  ότι η παρέμβαση του πρωθυπουργού «δια- 
κυβεύει τις προσπάθειες δύο χρόνων».
-  οτι η κυβέρνηση δεν θέλησε να περιορίσει 
όσο έπρεπε το έλλειμμα στο δημόσιο τομέα.

-  ότι η πολιτική που επιβάλλει τώρα ο κ. Πα
πανδρέου θα οδηγήσει σε επιβλαβή αποτελέ
σματα για την οικονομία και ότι ο ίδιρς δεν μπο
ρεί να την υποστηρίξει γιατί είναι αντίθετη με 
όσα πιστεύει. «Θέλει, τονίζει να παραμείνει ει
λικρινής» και απέναντι στον πρωθυπουργό και 
απέναντι στο λαό.

Στην επιστολή του κ. Σημίτη ο πρωθυπουρ
γός απάντησε με μια δική του, πολύ συντομό
τερη, αποδεχόμενος τη γραπτή και προφορι
κή παραίτηση του υπουργού του και αποχαιρε
τώντας τον -  όπως συνήθως στις περιστάσεις 
αυτές -  με ευχαριστίες και με συντροφικούς 
χαιρετισμούς. Παράλληλα, όμως, ο πρωθυ
πουργός τονίζει ότι «κατανοεί» τους λόγους 
που οδήγησαν τον κ. Κώστα Σημίτη στην πα
ραίτησή του και δεν διαψεύδει τον τέως υπουρ
γό Εθνικής Οικονομίας σε κανένα από τα επί
μαχα σημεία των θέσεών του.

Ο Σημ ίτης  μ ε  πικρό χαμόγελο κλείνει την πόρτα  
του γραφείου του στο υπουργείο Εθνικής οικονο

μ ίας και αποχωρεί

Την όλη υπόθεση, έτσι όπως δια
μορφώθηκε μετά το βράδυ της Τε
τάρτης με τις δηλώσεις του πρωθυ
πουργού στη Βουλή και με την, από 
μέρους του, ουσιαστική επιτόπου 
κατάργηση του υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης χαρα
κτήρισε χθες «μνημείο πολιτικής α· 
νευθυνότητας». Στη σχετική ανα
κοίνωσή του, ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
αναφέρεται σε «κωμικοτραγικά» 
συμβάντα, καλεί την κυβέρνηση να 
προκηρύξει αμέσως εκλογές και ε
πισημαίνει ότι όσο το ΠΑΣΟΚ βρί
σκεται στην εξουσία η οικονομία θα 
πηγαίνει από το κακό στο χειρότε
ρο.

Οι δύο επιστολές
Το πλήρες κείμενο της επιστολής 

παραιτήσεως του κ. Κώστα Σημίτη 
προς τον πρωθυπουργό είναι το α
κόλουθο:

«Αγαπητέ πρόεδρε, Σας επιβε
βαιώνω και γραπτά την παραίτηση 
που σας υπέβαλα χθες μετά τη δή
λωσή σας, με την οποία προδιορί- 
σατε εκ νέου την εισοδηματική πο
λιτική του 1988.

Η εισοδηματική πολιτική αποφα- 
σίστηκε μετά από συνεχείς συνε
δριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία 
μαζί σας. Η ανατροπή της δεν με 
βρίσκει σύμφωνο. Ανέλαβα το υ
πουργείο Εθνικής Οικονομίας για 
να επαναφέρω στην ελληνική οικο
νομία σταθερότητα και να θέσω τις 
προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Η πο
λιτική των δύο τελευταίων ετών συ

νέβαλε ουσιαστικά προς αυτό το 
στόχο. Η χθεσινή εξέλιξη διακυβεύ- 
ει τις προσπάθειες δύο ετών.

Η εισοδηματική πολιτική ήταν 
πράγματι δυσάρεστη για τους ερ
γαζόμενους. Προέκυψε όμως γιατί 
παρά τις επανειλημμένες παρο
τρύνσεις μου η κυβέρνηση δεν θέ
λησε να περιορίσει κατά πολύ με
γαλύτερο ποσοστό το ύψος του κα
θαρού ελλείμματος του δημοσίου 
τομέα. Μεγάλα δημοσιονομικά ελ
λείμματα δεν συμβιβάζονται με ε
λαστική εισοδηματική πολιτική ό
ταν στόχος παραμένει ο περιορι
σμός του πληθωρισμού. Η εφαρμο
γή μιας πολιτικής που θα οδηγήσει 
με βεβαιότητα σε αντίθετο αποτέ
λεσμα εκείνου που θα ισχυρίζομαι 
δημόσια δεν είναι σύμφωνή με τις 
πεποιθήσεις μου. Θέλω να παραμεί
νω ειλικρινής απέναντι σε σας και 
στον ελληνικό λαό. Ελπίζω όι φόβοι 
μου να αποδειχθούν αβάσιμοι και ο 
νέος υπουργός να επιτύχει εκείνο 
το οποίο οι αριθμητικοί υπολογι
σμοί, οι συσκέψεις και οι γνώμες ό
λων των ειδικών απέδειξαν ανέφι
κτο. Θέλω τέλος να σας ευχαριστή
σω για την εμπιστοσύνη και την 
συμπαράσταση που μου δείξατε.

Χωρίς εσάς δεν θα ήταν δυνατή η 
εφαρμογή μιας πολιτικής τόσο αν
τίθετης με τις πρακτικές πολλών ε
τών. Η συνεργασία σας υπήρξε 
πάντα πολύτιμή για μένα.

Με φιλία και εκτίμηση 
Κ. Σημίτης»

κατάλαβε < 
τους λόγους...

... Και η πρωθυπουργική απάντη
ση:

«Αγαπητέ μου Κώστα, καταλαβαί
νω τους λόγους που σε οδήγησαν 
στην υποβολή τής παραίτησης σου.

Θα ήθελα βέβαια να την ανακα
λούσες, γιατί έτσι στερείται η κυ
βέρνηση έναν απ’ τους πιο διακε
κριμένους και ικανούς συνεργάτες 
μου. Δυστυχώς, μου κατέστησες 
σαφές ότι δεν έχεις την πρόθεση 
να συνεχίσεις ως υπουργός Εθνκής 
Οικονομίας.

Θέλω να τονίσω, μ’ αυτή την ευ
καιρία, ότι η πετυχημένη πολιτική 
σταθεροποίησης τής οικονομίας 
μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στις άοκνες προσπάθειές σου να 
συγκρατήσεις τον πληθωρισμό και 
τα ελλείμματα του Δημοσίου Το
μέα.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς, 
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Πολιτική
ανευθυνότητα

Η δήλωση Μητσοτάκη.
«Μνημείο πολιτικής ανευθυνότη- 

τας και θλιβερό φαινόμενο έλλει
ψης πολίτικου ήθους αποτελεί ο 
χειρισμός από τον κ. Άνδρεα Πα
πανδρέου του θέματος της εισοδη-

Πώς έφτασαν 
στον αποκεφαλισμό

Το χρονικό του αποκεφαλισμού του κ. Σημίτη συνοψίζεται στα εξής:
—  Από έτους τώρα έχουν μπει μέσα στο κέντρο ληψης αποφάσεων 

για την Οικονομία, οι λεγάμενοι κομματικοί και οι οπαδοί της γραμμής 
του κ. Κουτσόγιωργα και μετέχουν και σε συσκέψεις σε κυβερνητικό 
επίπεδο... εκφράζοντες διαφωνίες για τη γραμμή Σημίτη, που κάθε φο
ρά κερδίζει μια ακόμη νίκη, αλλά έχασε —  όπως είναι γνωστό —  στο 
τέλος τον πόλεμό...

—  Την Τρίτη 24.11.87 ο κ. Σημίτης ανακοινώνει τις αποφάσεις του Α- 
ΣΟΠ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, για την 
εισοδηματική πολιτική και τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ του α' τετράμη
νου του 1988, για την 1.5.88.

—  Την επόμενη μέρα όλες οι εφημερίδες και οι συνδικαλιστές αντι
δρούν.

—  Την ίδια μέρα το βράδυ στη Βουλή, κατά την κατάθεση του Προϋ
πολογισμού ο πρωθυπουργός ανακοινώνει τον μη ετεροχρονισμό της 
ΑΤΑ, αφήνοντας έκθετο τον υπουργό του κ. Σημίτη.

—  Αργά το βράδυ της ίδιας μέρας γίνεται γνωστό ότι ο κ. Σημίτης 
παραινείται απο τη θέση του.

—  Η πληροφορία επιβεβαιώνεται χθες Πέμπτη το πρωί, όταν από το 
ΥΠΕΘΟ γίνεται γνωστό στους οικονομικούς συντάκτες οτι ο κ. Σημί
της έχει παραιτηθεί από το προηγούμενο βράδυ, ότι έχει στείλει ηδη 
επιστολή στον πρωθυπουργό και οτι αναμένει απαντητική επιστολή του 
πρωθυπουργού.

—  Η παραίτηση είναι πλέον γεγονός και όσο διαρκούν οι συζητήσεις 
σε πρωθυπουργικό επίπεδο, για το ποιος θα αντικαταστήσει τον κ. Ση
μίτη, γνωστοποιείται στους δημοσιογράφους ότι μέχρι να ορισθεί αν
τικαταστάτης του κ. Σημίτη, ο ίδιος θα ασκεί τα καθήκοντα του.

—  Περί τις 12 το μεσημέρι χθες, βρίσκεται τελικά ως αντικαταστά
της ο μέχρι χθες υπουργός Εμπορίου κ. Π. Ρουμελιώτης και το όνομά 
του ανακοινώνεται αμέσως στους οικονομικούς συντάκτες από το γρα
φείο Τύπου του ΥΠΕΘΟ. Μαζί ανακοινώνεται και το όνομα του αντικα
ταστάτη του κ. Ρουμελιώτη που είναι ο πρώην υπουργός Εμπορίου, κ. 
Ν. Ακριτίδης.

—  Αμέσως μετά δίδονται στο ΥΠΕΘΟ και οι επιστολές που αντάλλα
ξαν μεταξύ τους οι κ.κ. Σημίτης και Παπανδρέου, ενώ γίνεται γνωστό 
οτι οι δύο πρώην συνεργάτες θα συναντηθούν το βράδυ της ίδιας μέ
ρας στο Μέγαρο Μαξίμου.

—  Τέλος, ανακοινώνεται ότι ο κ. Σημίτης παραμένει μέλος της Κ.Ε. 
του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής του Κινήματος.

ΓΑ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ματικής πολίτικης, που οδήγησε σε 
παραίτηση τον υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας κ. Κώστα Σημίτη. Θεω
ρώ χρέος μου να επισημάνω ότι:

1. Επιβεβαιώθηκε πλήρως από 
την επιστολή του κ. Σημίτη η κατη
γορία που επανειλημμένα εχω δια
τυπώσει, ότι ο πρωθυπουργός δεν 
θέλει να περιορίσει τα τεράστια ελ
λείμματα του δημοσίου τομέα και 
προτιμά να επιβάλει περιοριστική 
πολιτική στον ελληνικό λαό.

• 2. Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο 
πρωθυπουργού ο κ. Ανδρέας Πα
πανδρέου, ο οποίος συγχαίρει τον 
κ. Σημίτη για την εμμονή του σε μια 
πολιτική που τον υποχρέωσε σε πα- 
ραίτησήόταντην ανετρεψε ο ίδιος 
ο κ. Α. παπανδρέου.

3. Τα κωμικοτραγικά που συνέβη- 
σαν τις δύο τελευταίες ημέρες δια
λύουν και τις τελευταίες ψευδαι
σθήσεις που ελάχιστοι μπορούσαν 
να έχουν ως προς τη δυνατότητα 
της σημερινής κυβερνήσεως να 
διορθώσει τα οικονομικά μας πράγ
ματα.

Κανείς πλέον δεν μπορεί να αμ
φιβάλει: η οικονομία μας θα πηγαί
νει από το κακό στο χειρότερο όσο 
το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην εξουσία. 
Μόνη ελπίδα και μόνη διέξοδος για 
τη χώρα είναι οι εκλογές».

Και ο πρώην «Τσάρος».
Νέα σχετική δήλωση εκανε χθες 

και ο κ. Γεράσιμος Αρσένης:
Μετά τις κωμικοτραγικές παλι

νωδίες που αφορούν το υψίστης 
σημασίας θέμα της οικονομικής πο

λιτικής και ειδικότερα της εισοδη
ματικής πολιτικής γίνεται πια φανε
ρό ότι η κυβέρνηση έχει χάσει κά
θε ίχνος σοβαρότητας και φερεγ- 
γυότητας.

Η ευθύνη βαρύνει εξ ολοκλήρου 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό που εχει 
απολέσει την ικανότητά του να κυ
βερνά.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην ανα
τροπή της εισοδηματικής πολιτικής 
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
σήμερα. Τονίζουμε όμως ότι πρέπει 
αυτή να ολοκληρωθεί με το ξήλω- 
μα ολόκληρης της συντηρητικής 
πολιτικής που ακολουθείται από το 
1985. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει 
αυτή η κυβέρνηση».

Η Ε.ΑΡ.
Σε ανακοίνωσή της η Ε.ΑΡ. τονί

ζει μεταξύ άλλων:

Ο τύπος και η ουσία της αιφνιδια
στικής πρωθυπουργικής ενέργειας 
που ώθησε τον κ. Σημίτη σε παραί
τηση, αποδεικνύει την αποτυχία 
του σταθεροποιητικού προγράμμα
τος... Χαρακτηρίζει την αντιφατικό- 
τητα της κυβερνητικής πολιτικής 
και για το μέλλον την αναξιοπιστία 
των δηλώσεων του πρωθυπουργού 
ενώ θέτει κρίσιμα ζητήματα ήθους 
και δημοκρατικών διαδικασιών.

Παρόμοιες αιφνιδιαστικές ενέρ
γειες δεν αποκλείονται πλέον και 
σε άλλους σημαντικούς τομείς της 
εθνικής ζωής με απρόβλεπτες συ
νέπειες και κόστος.

> ν .

Στην Αττική: Προβλέπονται νεφώ
σεις που προοδευτικά θα πυκνώσουν 
και θα σημειωθούν βροχές ή καται
γίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι μέ
τριοι και η θάλασσα στο Σαρωνικό

Προσοχή στα μποφόρ στο Αιγαίο
και νότιο Ευβοϊκό θα είναϊταραγμέ- 
νη.

Η θερμοκρασία στη πόλη της Αθή
νας θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθ
μούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται 
νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδα. Οι 
άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι μέ
τριοι και η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα 
είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρα
σία στη πόλη θα κυμανθεί από 10 μέ
χρι 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα: Προβλέ- 
πονται σε όλη τη χώρα νεφώσεις με

βροχές ή καταιγίδες που θα είναι εν
τονότερες στη Δυτική Ελλάδα, ενώ 
στα νοτιοανατολικά τα φαινόμενα θα 
είναι ασθενέστερα. Αργό το βράδυ 
αναμένεται βελτίωση ως προς την 
ένταση των φαινομένων στη Δυτική 
Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις μέχρι ισχυροί και στο Αι
γαίο τοπικά πολύ ισχυροί και η θά
λασσα σε όλα τα πελάγη θα είναι μέ
χρι κυματώδης και τοπικά στο Αιγαίο 
πολύ κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μι
κρή πτώση ως προς την μεγίστη τι
μή της και θα κυμανθεί στα βόρεια

πεδινά από 10 μέχρι 15 βαθμούς ενώ 
στα νότια πεδινά από 13 μέχρι 19 
βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ από 3 ως 5, βροχ.
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ από 10 ως 15, συνν.
ΒΙΕΝΝΗ από 5 ως 8, αίθρ.
ΓΕΝΕΥΗ από 3 ως 9, αίθρ.
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ από 14 ως 22, αίθρ.
ΚΑΙΡΟ από 17 ως 25, συνν.
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ από 2 ως 7, αίθρ.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ από 17 ως 21, συνν.
ΜΑΔΡΙΤΗ από 7 ως 17, αίθρ.

- 3 ως · 2, αίθρ.ΜΟΣΧΑ από
ΠΑΡΙΣΙ από 10 ως 19, συνν.
ΡΩΜΗ από 14 ως 19, βροχ.



ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 1987 ΕΣΩ ΤΕΡ ΙΚ Α  EH

πάει πάλι στον
τους ορούς 
του δάνειου 

θυμίζει 
ηΕΟΚ

Ρεπορτάζ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Η ΕΟΚ αντέδρασε έντονα στην 
«εκτέλεση» του κ. Σημίτη, θέ
τοντας ευθέως θέμα για την α
νατροπή των όρων με τους ο
ποίους η χώρα μας πήρε πρό
σφατα μεγάλο δάνειο από την 
Κοινότητα.

Η αναμενόμενη αυτή αντί
δραση της ΕΟΚ, εκτιμάται ότι 
οδήγησαν τον πρωθυπουργό 
κ. Ανδρέα Παπανδρέου να
προτείνει στον κ. Σημίτη να α- 
ναλάβει το υπουργείο των εξω
τερικών, δεδομένου μάλιστα 
ότι η χώρα μας αναλαμβάνει 
την προεδρία της Κοινότητας 
το δεύτερο εξάμηνο του ερχό
μενου έτους.

Όμως ο κ. Σημίτης αρνήθη- 
κε πεισματικά την παραπάνω 
πρόταση του πρωθυπουργού, 
ενώ οι οικονομικοί κύκλοι εξέ
φραζαν χθες την έντονη ανη
συχία τους για την πορεία της 
οικονομίας μας. Κυβερνητικοί 
κύκλοι εκτιμούσαν ότι ενδέχε
ται οι εξελίξεις να είναι ρα
γδαίες ακόμη και για άμεσες ε
κλογές σαν μόνη λύσή να αν
τιμετωπιστούν οι τριγμοί στην 
οικονομία μας που θα προκαλέ- 
σει, όπως θεωρούν, η βίαιη αν- 
τροπή της μέχρι τώρα κυβερ
νητικής πολιτικής.

Έγκυρες πληροφορίες μας 
ανέφεραν ότι ανώτατοι αξιω- 
ματούχοι της ΕΟΚ τηλεφωνού
σαν στη διάρκεια της χθεσινής 
ημέρας σε αρμόδια στελέχη 
της κυβέρνησής μας και ζητού
σαν λεπτομερέστατη ενημέρω
ση για τους λόγους που επέβα
λαν την «εκπαραθύρωση» του 
κ. Σημίτη από το υπουργείο Ε
θνικής Οικονομίας.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τόνι
σαν ότι βασικός όρος για την 
πρόσφατη χορήγηση του δα
νείου από την Κοινότητα προς 
τη χώρα μας, ήταν η συνέχιση 
του σταθεροποιητικού οικονο
μικού προγράμματος που είχε 
χαράξει και εγγυηθεί ο κ. Ση
μίτης. Οι αξιωματούχοι της 
Κοινότητας έκαναν σαφές 
στην ελληνική κυβέρνηση ότι 
οι όροι αυτοί ανατράπηκαν και 
σύντομα θα υπάρξει και επίση
μα από την ΕΟΚ τοποθέτηση 
επί του θέματος.

Η ενδεχόμενη ΕΟΚική αντί
δραση αποτέλεσε και το μονα
δικό κριτήριο, σύμφωνα με 
πληροφορίες μας, για την επι
λογή του καταλληλότερου αν
τικαταστάτη του κ. Σημίτη στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας.

Αξιόπιστη πηγή μάς ανέφε-

0  Σημ ίτης  μ ιλάει στους δημοσιογράφους μ ε τά  τη συνάντησή του μ ε  τον Ανδρέα

Ο πόλεμος άρχισε 
από τα κανάλια

Ο «πόλεμος» εναντίον του κ. Σημίτη άρχισε με λογοκρισία 
των δηλώσεων του από την κρατική τηλεόραση, που αντίθετα 
μετέδωσε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου με τις 
οποίες επιχείρησε να εμφανίσει τον πρώην υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας ότι μετέχει έμμεσα στη λειτουργία της 
κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα η κρατική τηλεόραση ΕΤ-1 στο δελτίο ειδήσεων 
των 12, δεν έδειξε τον κ. Σημίτη να βγαίνει από το Μέγαρο 
Μαξίμου μετά την συνάντηση του με τον πρωθυπουργό αν 
και υπήρχε τηλεοπτικό συνεργείο που τον μαγνητοσκόπησε.
Η ΕΤ-1 δεν έδειξε ούτε τις δηλώσεις του κ. Σημίτη, αλλά 
αντίθετα ο εκφωνητής των ειδήσεων διάβασε την ανακοίνωση 
του κ. Ρουμπάτη.

Αρνήθιικε πρόταση για 
το υπουργείο εξωτερικών
ρε ότι πρώτη επιλογή ήταν ο 
πρώην υπουργός Οικονομικών 
κ. Κουλουριόνος. Μάλιστα ο κ. 
Κουλουριάνος ειδοποιήθηκε 
ότι ο πρωθυπουργός θα του 
πρότεινε το υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας και η αντίδρα
σή του ήταν να μην... εμφανί
ζεται στο τηλέφωνο.

Επίσης προτάθηκε στον 
πρωθυπουργό να αναλάβει ο ί
διος την εποπτεία του οικονο
μικού τομέα της κυβέρνησης, 
αλλά απορρίφ θηκε από τον κ. 
Παπανδρέου.

Οι Βρυξέλλες
Ο ανταποκριτής μας στις

Βρυξέλλες Μανώλης Σπινθου- 
ράκης, μεταδίδει τα εξής για 
την αντίδραση της ΕΟΚ στο 
θέμα Σημίτη:

Κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής στις Βρυξέλλες έβλε
παν χθες με σκεπτικισμό και α
νησυχία, την ανατροπή της ε- 
ξαγγελθείσας την περασμένη

Τρίτη εισοδηματικής πολιτικής 
της ελληνικής κυβερνήσεως. 
Ανεφεραν ότι η εισοδηματική 
πολιτική που ανακοινώθήκε με
τά τη συνεδρίαση του ΑΣΟΠ εί
χε αποπληθωριστικό χαρακτή
ρα και απέβλεπε σε μείωσή 
των δημόσιων ελλειμμάτων, 
ενώ η ανατροπή της μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα 
στην ελληνική οικονομία.

Τέλος, ανέφεραν ότι ο κ. Κ. 
Σημίτης θεωρείται στους κύ
κλους της ευρωπαϊκής επιλο
γής, ως ο υπουργός που ακο
λούθησε με συνέπεια το σταθε
ροποιητικό πρόγραμμα που 
χαράχτηκε το 1985.

«Νίπτει ια ς  χει'ρας» για ό,ιι γίνει
Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τους κινδύνους που εγκυμονεί για την οικονο
μία της χώρας η ανατροπή του σταθεροποιη
τικού προγράμματος της Κυβέρνησης επισή- 
μανε στον πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Παπανδρέ
ου ο κ. Κώστας Σημίτης κατά τη διάρκεια της

τεσινής τους συνάντησης, ενώ αρνήθηκε να
ιευκρινίσει στους δημοσιογράφους αν είχε ε

νημερωθεί προηγουμένως για τη δήλωση του 
πρωθυπουργού στη Βουλή.

Ο κ. Σημίτης με δήλωσή του μετά τη συνάν
τηση τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι μίλησε στον 
πρωθυπουργό για «ορθές διαδικασίες, συνέ
πεια στους στόχους και αποτελεσματικότητα»
στην οικονομική πολιτική που χαράσσει η κυ
βέρνηση προσθέτοντας με έμφαση:

«Χρειάζονται και τέτοιες γενικές συζητή
σεις».

Εκτιμήσεις από το χώρο του ΠΑΣΟΚ αναφέ
ρουν ότι ο κ. Σημίτης με τις δηλώσεις του κά
νει σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί να του 
ρίξουν το βάρος των δυσμενών εξελίξεων για 
την οικονομία, που όπως προσθέτουν, με μα
θηματική ακρίβεια αναμένονται μέσα στο άμε
σο μέλλον.

Η ειρωνική διάθεση του κ. Σημίτη, σε σχέση 
με τον τρόπο που «εκτελέστηκε», φάνηκε και 
στη δήλωσή του για το ενδεχόμενο να αναλά- 
βει άλλο υπουργικό πόστο.

Συγκεκριμένα σε σχετική ερώτηση της «Μ», 
αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυ
πουργό, ο κ. Σήμίτης αντέδρασε λέγοντας τα 
εξής:

«Όχι, όχι βέβαια».
Λίγη ωρα αργότερα ο κυβερνητικός εκπρό

σωπος, αθετώντας προηγούμενη διαβεβαίωσή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ
του ότι δεν πρόκειται να υπάρξει δήλωση από 
την πλευρά του πρωθυπουργού, προσπάθησε 
με ανακοίνωσή του να διασκεδάσει την παρα
πάνω αντίδραση του κ. Σημίτη, αναφέροντας 
ότι «ο κ. Σημίτης προσφέρθηκε οποτεδήποτε 
χρειάζεται να συμμετέχει σε συζητήσεις ή σε 
ο,τιδήποτε άλλο που θα βοηθούσε το έργο της 
Κυβέρνησης».

Ασπασμοί από 
τον Μαχαιρϊτσα

Ο κ. Ρουμπάτης δεν διευκρίνισε ακριβώς 
ποιο μπορεί να είναι το αντικείμενο με το οποίο 
θα ασχοληθεί μελλοντικά ο κ. Σημίτης στο 
πλαίσιο της προσφοράς βοήθειας προς την Κυ
βέρνηση.

Η συνάντηση πρωθυπουργού -  Σημίτη
πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο γραφείο 
του κ. Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου και 
άρχισε στις 8.55 για να ολοκληρωθεί στις 9.20. 
Κατά τη συνάντησή τους οι δύο άντρες ήταν 
μόνοι τους.

Ο κ. Σημίτης έφτασε στου Μαξίμου στις 8.45 
και στην είσοδο του Μεγάρου τον υποδέχτη
κε με διπλό ασπασμό ο πρώην διευθυντής του 
Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού κ. 
Χρήστος Μαχαιρίτσας.

Αμέσως μετά την έξοδό του από το Μέγαρο 
Μαξίμου ο κ. Σημίτης είχε τον εξής διάλογο με

τους δημοσιογράφους.

Σημίτης: Τους λόγους της παραίτησής μου 
είχα εξηγήσει ήδη χτες βράδυ στον πρωθυ
πουργό αμέσως μετά τη δήλωση στη Βουλή. Η 
συνάντηση σήμερα είχε σκοπό να τον κατατο
πίσω στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τις 
σκέψεις μου για την αντιμετώπισή τους. Συζη
τήσαμε και μερικά γενικά θέματα όπως πρέπει 
δήλαδή για ορθές διαδικασίες, συνέπεια στους 
στόχους, αποτελεσματικότητα στη γραμμή.

Χρειάζονται και τέτοιες γενικές συζητήσεις.

«Μ»: Θα αναλάβετε κάποιο άλλο υπουργικό 
πόστο:

Σημίτης: Όχι, όχι βέβαια.
«Μ»: Γνωρίζατε το περιεχόμενο της δήλω

σης του πρωθυπουργού προτού την κάνει στη 
Βουλή:

Σημίτης:....
Δημοσιογράφος: Την μάθατε την τελευταία 

στιγμή κ. υπουργέ;
Σ ημ ίτης:.....

0 Ρουμπάτης

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος κ. Γιάνντις Ρουμπάτης, έκανε αργότε
ρα την εξής δήλωση:

«Ο κ. Σημίτης είναι αρχιτέκτονας μιας πολι
τικής η οποία έχει αποδώσει. Η πολιτική αυτή 
δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην 
πολιτική που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη 
Βουλή.

Ο κ. Σημίτης προσφέρθηκε, οποτεδήποτε 
χρειάζεται, να συμμετέχει σε συζητήσεις ή σε 
ό, τιδήποτε άλλο που θα βοηθούσε το έργο της 
κυβέρνησης».

ΤΣΟΒΟΛΑΣ: 
Εχουμε και

αποθε-
ματικο

Ερωτηθείς ο υπουργός Οικο
νομικών κ. Δ. Τσοβόλας, για 
το πώς θα καλυφθεί η δαπά
νη —  πρόσθετη —  από την 
καταβολή της ΑΤΑ του α' τε- 
τραμήνου, από την 1.1.88, 
πλέον, όπως ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός στη Βουλή, 
δήλωσε ότι στον Προϋπολο
γισμό έχει ληφθεί μέριμνα 
και θα καλυφθεί από το Τα
κτικό Αποθεματικό.

Το ποσό που έχει εγγρά
φει στο αποθεματικό —  πρό- 
σθεσε —  καλύπτει τη δαπά
νη που δημιουργείται από 
την καταβολή της ΑΤΑ του α' 
τετραμήνου από 1.1.88 και 
σύμφωνα με πληροφορίες υ
πολογίζεται σε 17 δισ. δρχ., 
αφορά δε μόνο το Δημόσιο 
Τομέα, πλέον.

Ορκωμοσία με ανησυχίες
Για σήμερα το πρωί στις 10 ορίστηκε η ορκωμο- Πληροφορημένες πηγές ανέφεραν ότι ο πρωθιλ 
αία των δύο νέων υπουργών. Όπως ανακοίνωσε πουργός επρόκειτο να εκθέσει στο Υπουργικό 
χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κ. Σημίτη Συμβούλιο τις απόψεις του όπως διαμορφώνονται 
διαδέχεται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ο μετά τη γνωστή —  και καταλυτική για τον κ. Σημί- 
κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ενώ το υπουργείο τη, αλλά και για το κυβερνητικό κύρος —  παρέμ- 
Εμπορίου αναλαμβάνει ο κ. Νίκος Ακριτίδης. βάσή του προχθές στη Βουλή. Οι ίδιες πηγές τό- 

Η ορκωμοσία των δύο υπουργών επρόκειτο να νιζαν ότι ο κ. Παπανδρέου είχε δεχτεί προηγου- 
γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του κ. Χρή- μένως έντονες πιέσεις από το Εκτελεστικό Γ μα
στού Σαρτζετάκη και παρουσία του πρωθυπουρ· φείο του Κινήματος που ανησυχεί τόσο για τις αν- 
γού κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Μαζί τους ανακοινώ- τιδράσεις των εργαζομένων όσο και για το σάλο 
θηκε χθες βράδυ ότι θα ορκιστεί και ο Γρ. Σολω- που έχει ξεσπάσει στον Τύπο σχετικά με την πα- 
μός ως υφυπουργός Υγείας · Πρόνοιας. ρατεινομένη λιτότητα. Επισήμαιναν εξάλλου το

Αργά το βράδυ, εξάλλου, ο κυβερνητικός εκ- γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν διέψευσε τον 
πρόσωπος ανακοίνωσε ότι μετά την ορκωμοσία ε- κ. Σημίτη που, ουσιαστικά, τον κατηγορεί για ασυ- 
πρόκειτο να συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο νέπεια και του τονίζει ότι η εισοδηματική πολιτι- 
στις 11 με θέμα «ανακοινώσεις πρωθυπουργού», κή είχε κατ’ αρχήν τη δική του έγκριση.

Η ανατροπή με προχειρότητα
Οι κ.κ. Παπανδρέου και Σημίτης είναι παλιοί φίλοι δημοτικής πολιτικής από τον πρωθυπουργό ή α- 
και συνεργάτες, δήλωσε χθες ο κ. Ρουμπάτης προ- ποτελεί ενσυνείδητη υπονόμευση του κ. Σημίτη: 
κειμένου να αιτιολογήσει τη συνάντηση που είχε Με απόλυτη σοβαρότητα ο κ. Ρουμπάτης απάν- 
χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός με τον καρατο- τησε λέγοντας ότι η εκδοχή της υπονόμευσης πρέ- 
μηθέντα υπουργό του. πει να αποκλεισθεί. Και πρόσθεσε (για το θέμα της

Ο κ. Ρουμπάτης ανακοίνωσε το μεσημέρι την πα- προχειρότητας) ότι ο πρωθυπουργός εξέθεσε στη 
ραίτηση του κ. Σημίτη και διάβασε επιτροχάδην τις Βουλή τους λόγους για τους οποίους κατέληξε 
επιστολές που αντηλλάγησαν με τον πρωθυπουρ- στην απόφασή του.
γό. Σε ερώτηση αν ο πρωθυπουργός συμφωνεί με

Στον κ. Ρουμπάτη υπεβλήθη και η εξής ερώτη- το σημείο τής επιστολής του κ. Σημίτη όπου ο πρώ- 
ση: Η κυβέρνηση έκανε αλλεπάλληλες συσκέψεις ην υπουργός αναφέρει πως και ο πρωθυπουργός 
για να χαράξει την εισοδηματική πολιτική και να συμφωνούσε στη συνέχιση της λιτότητας, ο κ. 
σταθμίσει τις σχετικές αντιδράσεις. Αποτελεί κα- Ρουμπάτης είπε ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτα 
τά συνέπεια προχειρότητα η ανατροπή της εισο- σε όσα είπε ο κ. Παπανδρέου στη Βουλή.
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Κουβέντα να γίνεται γκι
Ρεπορτάζ: ΠΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
MIX. ΚΑΝΙΜΑΣ
Δεν δέχεται η κυβέρνηση την απλή αναλογική, που 
ζητούν με πρόταση νόμου 12 βουλευτές, οι οποίοι 
εκπροσωπούν τα κόμματα της Αριστερός, αλλά και 
άλλα μικρότερα κόμματα.
Στη Βουλή συνεχίσθηκε χθες η συζήτηση επί της αρ
χής της πρότασης νόμου για την καθιέρωση της απλής 
αναλογικής, που είχαν καταθέσει οι κ. I. Ζίγδης, Γ. Μαύ
ρος, X. Πρωτοπαππας, Δ. Νιάνιας, Δ. Λίβανός, Λ. Κύρ- 
κος, I. Μπούτος, Ν. Ψαρουδάκης, Σ. Παναγούλης, Ε. 
Δρεττάκης, Ν. Καλούδης και Κ. Κάππος στις 14-3-86 και 
η πρώτη συζήτηση είχε γίνει στις 28-5-87.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Μη
τσοτάκης, στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, κατη
γόρησε την κυβέρνηση για τη δυσοσμία των σκανδά
λων της, το ΠΑΣΟΚ για την αποσύνθεσή του, που έχει 
δυσάρεστες επιπτώσεις στο δημόσιο βίο και επανέλα- 
βε την άποψη, ότι η Ν.Δ. είναι έτοιμη για εκλογές, εδώ 
και τώρα, αρκεί να γίνουν με τίμιο εκλογικό σύστημα 
και με την έννοια αυτή δεν απορρίπτεται η απλή ανα
λογική.

Ο κ. Μητσοτάκης διακήρυξε επίσης, ότι η Ν.Δ., στο 
πρώτο εξάμηνο της εξουσίας της θα ψηφίσει εκλογι
κό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, θα επαναφέρει 
το σταυρό προτίμησης και θα διπλασιάσει τους υπο
ψήφιους στα ψηφοδέλτια των εκλογών.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Α. 
Τσοχατζοπουλος μέσα από γριφώδεις διατυπώσεις, 
διατύπωσε την άποψη της κυβέρνησης ότι το προτει- 
νόμενο από τους «12» σύστημα απλής αναλογικής, δεν 
εξασφαλίζει την ορθή αναλογία αριθμού ψήφων και ε
δρών προς κατανομή, περιέχει αντιφάσεις και δημιουρ
γεί αδιέξοδα.

θριαμβολόγησε επίσης, μετά την παραίτηση Σημί
τη, οτι ο λαός αποδέχεται την εισοδηματική πολιτική 
τηςκυβέρνησης.

ΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΫΛΗΣ (Γ.Γ ΕΣΠΕ): Όπως απέδειξε η μέ
χρι τώρα πρακτική, η ενισχυμένη αναλογική, το πλειο
ψηφικό ή το τριφασικό δεν εγγυώνται ούτε τη σταθε
ρότητα της Δημοκρατίας ούτε τη σταθερότητα των κυ
βερνήσεων. Πρέπει να ανανεωθούν άμεσα οι εκλογι
κοί κατάλογοι και να γίνει αναθεώρηση της εκλογικής 
νομοθεσίας, για να γίνουν έντιμες εκλογές.

Πικρή εμπειρία
Εκ μέρους της ΔΗ.ΑΝΑ μίλησε ο κ. Στρ. Στρατήγης, 

ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η πρόταση νομού των 
«1 2».

«Η διακυβέρνηση της χώρας επί έξι χρόνια, από μο
νοκομματική σοσιαλιστική κυβέρνηση, υπήρξε πικρή 
εμπειρία για το λαό, ο οποίος τελικά, παρά τις υποσχέ
σεις δεν έγινε ούτε ευτυχέστερος ούτε πλουσιότερος. 
Έτσι για πρώτη φορά, σαν συνέπεια αυτής της εμπει
ρίας, το 30% του σώματος των ψηφοφόρων, δηλώνει 
αναποφάσιστο» παρατήρησε ο κ. Στρατήγης, ο οποίος 
επέκρινε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για έλλειψη κοι
νωνικής ευαισθησίας, κάτι που χαρακτήριζε έντονα, τις 
κυβερνήσεις Καραμανλή και Ράλλη.

Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας κ. Ν. Ψα
ρουδάκης, υποστήριξε, ότι όλα τα συστήματα εκτός 
της απλής αναλογικής, είναι συστήματα κλοπής και νο
θείας του λαϊκού φρονήματος. Άρα είναι συστήματα 
αμοραλισμού και αυταρχισμού. Μόνο, η ανόθευτη α
πλή αναλογική είναι σύστημα ήθους, δικαιοσύνης και 
δημοκρατικής συνέπειας.

Κ. Μητσοτάκης:
Εκλογές, εδώ και τώρα

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Μη
τσοτάκης στην αρχή της αγόρευσής του επέκρινε τον 
πρωθυπουργό, γιατί με την απουσία του υποβαθμίζει 
το ζήτημα, αλλά και το Κοινοβούλιο.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο γε
νικότερο πολιτικό πρόβλημα της χώρας, υπογραμμί
ζοντας, ότι το συμφέρον του πολιτικού βίου, απαιτεί 
την έγκαιρη εκκαθάριση του προβλήματος του εκλο
γικού νόμου.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και συνέβη ακόμα και κάτι άλλο 
που είναι πολύ σημαντικό. Κάλεσε τον κ. Φλωράκη, στο 
Καστρί, ή εδέχθη αίτημα του κ. Φλωράκη για να μιλή
σει μαζί του για τον εκλογικό νόμο και άφησε την εν
τύπωση, ότι θεωρεί το θέμα της απλής αναλογικής εκ
κρεμές. Έτσίι τουλάχιστον, προέκυψε από τις δημό

mv απλή Η κυβέρνηση δεν 
δέχεται την 

πρόταση των «12»

0 Ψηήός ζητάει 
άμεσες ε 

και με αηδή
σιες ανακοινώσεις που κάνατε σεις, κύριε Φλωράκη και 
ο πρωθυπουργός. Είναι άραγε αλήθεια αυτό; Δεν νο
μίζω ότι υπάρχει κανένας από τα 10 εκατ. των Ελλή
νων που να το πιστεύει.

ΦΛΩΡΑΚΗΣ: Πάντως, εγώ δεν έκανα τέτοια ανακοί
νωση.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μπορεί, κύριε Φλωράκη να μην 
κάνατε, γιατί υποθέτω ότι είστε αρκετά ευφυής για να 
μη σας κοροϊδεύει τόσο εύκολα ο κ. Παπανδρέου. Δεν 
είναι δυνατόν να πιστέψω ότι τον πιστέψατε. Κανένας 
Έλληνας δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση σοβαρά αντι
μετωπίζει να εισαγάγει την απλή αναλογική. Και ασφα
λώς δεν το αντιμετωπίζει. Γιατί αν εισαγάγει την απλή 
αναλογική, το ήδη διαλελυμένο ΠΑΣΟΚ αποσυνετέθη 
οριστικώς. Δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ με απλή αναλογική, 
κύριε Φλωράκη. Το εντστικτο της αυτοσυντήρησης, υ
ποχρεώνει τον πρωθυπουργό να γαντζώνεται στο ε
κλογικό σύστημα. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. 
Άλλωστε, με πολύ κυνισμό όλη η κυβέρνηση μιλά για 
κάποιας μορφής απλή αναλογική.

Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, συνέχισε ο κ. Μητσοτά
κης, δεν έχει τίποτα να χάσει. Απλή αναλογική θα ο
νομάσει τήν ενισχυμένη, την ίδια ή κάποια παραπλή
σια ή κάποια χειρότερη και θα απαιτήσει από τον κ. 
Φλωράκη να δηλώσει πως είναι και ευχαριστημένος ή 
απ’ ολα τα κόμματα που σήμερα ζητούν απλή αναλο
γική. Αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που υποβιβά
ζει το δημόσιο βίο, εγώ την καταγγέλλω, κύριοι συνά
δελφοι και ζητώ να εκκαθαρισθεί το θέμα. Είναι και
ρός, είναι η εσχάτη ώρα. Δεν μπορούμε να περιμένου
με άλλο, διότι ο τόπος μας έχει μπει σε μια βαθιά κρί
ση, την οποία ζούμε καθημερινά με ανησυχία. Αγωνία 
έχει ο λαός μας. Υπάρχει κρίση που δεν είναι μόνο οι
κονομική, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι κρίση θεσμών, 
είναι κρίση ηθική. Μας πνίγουν τα σκάνδαλα, οι δυσο
σμίες των σκανδάλων. Απο την άλλη μεριά, κλονίζον
ται οι θεσμοί και τώρα ζούμε το φαινόμενο μιας οικο
νομίας που καταρρέει και μιας κυβέρνησης που δεν 
έχει «μπούσουλα», δεν έχει τιμόνι.

Αυτό που έγινε χθες, είναι χαρακτηριστικό. Ο πρω
θυπουργός άλλαξε την τελευταία ώρα την εισοδημα
τική πολιτική. Ήλθε στο Κοινοβούλιο και υπό τύπον 
διορθώσεως, άλλαξε πορεία. Και ο υπουργός του, της 
Εθνικής Οικονομίας, παραιτήθηκε και έστειλε μια επι
στολή, που σκληρότερο κείμενο δεν έχω ποτέ μου δια
βάσει.

Δίκιο έχει ο κ. Σημίτης σ’ αυτά που λέει. Αλλά είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα λεει ο υπουργός προς τον πρω
θυπουργό και του λέει ότι την εισοδηματική πολιτική 
την είχαμε συμφωνήσει μαζί και συ την αλλάζεις σε λί
γες ώρες. Και του λέει ότι την περιοριστική πολιτική 
που εγώ εφάρμοσα, την κατέστησε αναγκαία η πολιτι
κή της κυβέρνησης, που δεν δέχεται να μειώσει τα τε

ράστια ελλείμματα του δημοσίου τομέα. Και λέει ακό
μα, ότι η πολιτική που σήμερα εισηγείται δεν θα οδη
γήσει πουθενά, αλλά αντίθετα θα επιδεινώσει την κρί
ση. Και το Πάρθιον βέλος είναι, ότι εύχομαι στο συνά
δελφό μου που θα με αντικαταστήσει να πετύχει, πα
ρά το γεγονός ότι οι αριθμητικοί υπολογισμοί σε συ
σκέψεις και οι γνώμες όλων των ειδικών απέδειξαν ότι 
είναι ανέφικτο να πετύχει.

Έχουμε κατά συνέπεια μια οικονομία, η οποία βα
δίζει προς την καταστροφή και μία κυβέρνηση ανύπαρ
κτη, παντελώς ανύπαρκτη. Σ’ αυτή τη γενική αβεβαιό
τητα, που βαραίνει επάνω στον ελληνικό λαό και τον 
κρατεί σε αγωνία, προστίθεται η αβεβαιότητα του ε
κλογικού νόμου και η αβεβαιότητα για τις εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύει 
ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτής της ώρας είναι, πότε 
θα κάνουμε εκλογές, για να αποκτήσει ο τόπος κυβέρ
νηση. Χαίρομαι, που δεν το λέω πλέον μόνο εγω. Ακού- 
γονται και άλλες φωνές, ότι είναι ανάγκη ο τόπος να 
αποκτήσει κυβέρνηση. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
το πολιτικό, πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πο
λιτική μας ζωή τους επόμενους κρίσιμους μήνες, για
τί θα είναι κρίσιμοι οι μήνες, που δεν μπορεί να είναι 
πολλοί. Γ Γ αυτό η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, πήρε μία έντιμη και θαρραλέα θέση. Εμάς, 
δεν μας βρίσκει συμφώνους ο νόμος περί απλής ανα
λογικής. Εμείς πιστεύουμε οτι τα μόνιμα συμφέροντα 
του τόπου επιτάσσουν να προχωρήσουμε σε ένα σύ
στημα, που θα ρίξει το βάρος στο να κυβερνάει ο τό
πος σταθερά και οχι στο να αποτιμάται με αριθμητική 
ακρίβεια η πολίτικη δύναμη του κάθε κόμματος στη 
Βουλή.

Παρά ταύτα, είπαμε να προχωρήσουμε αμέσως σε 
εκλογές με οποιοδήποτε τίμιο εκλογικό σύστημα. Με 
οποιοδήποτε σύστημα θέλει ο κύριος Παπανδρέου, 
τον προκαλούμε σε εκλογές. (Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). Και δεχόμαστε και 
την απλή αναλογική, με την έννοια αυτή.

Γ Γ αυτό και ήλθα σήμερα εδώ, στη Βουλή, για να ε
παναλάβω την ίδια θέση, την ίδια πάγια και μόνιμη θέ
ση με την προσθήκη, ότι η Νέα Δημοκρατία εάν κερ
δίσει, όπως ελπίζει, τις εκλογές με οποιοδήποτε τίμιο 
σύστημα, θα φέρει φυσικά το νόμο, στον οποίο η ίδια 
πιστεύει, ο οποίος είναι νόμος ενισχυμένης αναλογι
κής με σταυρό προτίμησης και με διπλό αριθμό υπο
ψήφιων. (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας).

Αποχή από 
την ynqxxpopia

Αγαπητοί συνάδελφοι, ακριβώς επειδή αυτή τη θέ
ση παίρνουμε απέναντι των σημερινών προβλημάτων,

Υποτονική η συγκέντρωση
Χωρίς τον αναμενόμενο κόσμο και με καθυστέρη
ση πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα συγ
κέντρωση για την οπλή αναλογική, την ίδια ώρα 
που στη Βουλή συζητιόταν η πρόταση νόμου των 
12βουλευτών για την απλή αναλογική.

ΠΙΤ|
ΤΙΚΙ
νοβόυλέυτικό και μη που υποστηρίζουν την απλή 
αναλογική.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο καθηγητής και βου
λευτής της ΔΗΑΝΑ κ. Νιάνιας, ο οποίος μεταξύ 
άλλων υποστήριξε ότι: «Ο εκλογικός νόμος καθο
ρίζει τα θεμέλια του κράτους και απαιτούμε να 
μη συνεχιστεί το κόλπο εκείνο, που βγάζει τους 
λίγους πολλούς και τους πολλούς λίγους. Ο νό

μος που προτείνουμε είναι ενωτικός και εθνικός, 
αφού ανοίγει προοπτικές για συνεργασία πολι
τών, πολιτικών δυνάμεων κομμάτων».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ε
πιτροπής για την οπλή αναλογική και τη δημοκρα
τική πορεία κ. Ευάγγ. Μαχαίρας στην ομιλία του 
τόνισε οτι «η απλή αναλογική είναι ενα εκλογικό 
σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν ’’χαμένοι ψή
φοι” ».

Σε γενικές γραμμή η συγκέντρωση ήταν υπο
τονική και τα συνθήματα που σποραδικά ακού
στηκαν ήταν: «απλή αναλογική κι όχι κοροϊδία δι
πλωματική», «ο λαός απαιτεί αναλογική απλή». 
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν αρκετοί δήμαρ
χοι.

Κ.Π.

των αμέσων προβλημάτων, γι’ αυτό και η ψήφος μας 
σε αυτή την ψηφοφορία, που θα επακολουθήσει δεν θα 
είναι αρνητική, αλλά δεν μπορεί φυσικά να είναι και θε
τική, αφού η προϋπόθεση, που θέτουμε δεν ξέρουμε 
αν θα πληρωθεί... και θα απόσχουμε από την ψηφοφο
ρία.

Αμεσες εκλογές
Η Νέα Δημοκρατία, αγαπητοί συνάδελφοι, απαιτεί 

την άμεση εκκαθάριση του προβλήματος του εκλογι
κού νόμου και ζητούμε άμεσες εκλογές, για να αποφύ- 
γει ο τόπος βαρύτερα δεινά.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Α. Τσοχατζοπουλος: 
Ανεφάρμοστη πρόταση

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Τσοχατζοπουλος ι- 
σχυρίσθηκε ότι: υπάρχει τεράστια πολιτική αντίφαση 
στα επιχειρήματα της Ν.Δ. και ότι η τοποθέτηση του 
κ. Μητσοτάκη είναι πυροτέχνημα εκ του ασφαλούς α
φού γνωρίζει, ότι εκλογές θα διενεργηθούν στο τέλος 
της τετραετίας.

Είπε επίσης, ότι δεν δέχεται την «κασσάνδρεια κα
ταστροφολογία» του κ. Μητσοτάκη... γιατί έτσι υπο
βαθμίζεται το Κοινοβούλιο και κατηγόρησε τον αρχη
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί εκμεταλλεύ- 
θηκε το θέμα Σημίτη, αν και δεν υπάρχουν προβλήμα
τα... στην κυβέρνηση!

Και θριαμβολογώντας πρόσθεσε:
«Ξέρω γιατί τα λέτε. Σας πόνεσε, γιατί η εισοδημα

τική πολιτική της κυβέρνησης είναι αποδεκτή από το 
λαό».

Μιλώντας για την πρόταση νόμου τη χαρακτήρισε 
«θεωρητικά ενδιαφέρον» σύστημα, αλλά η εφαρμογή 
της στην πράξη οδηγεί σε αδιέξοδα και αντιφάσεις.

Ο κ. Τσοχατζοπουλος, ανέφερε, ότι στο υπουργείο 
Εσωτερικών έγινε κατανομή εδρών, όπως προτείνεται 
από τους «12» με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του 
1985 και διαπιστώθηκαν διάφορες δυσκολίες εφαρμο
γής της απλής αναλογικής, όπως:
•  Ανισοκατανομή του συνόλου των εδρών, κατά νο
μούς.
•  Υπόλοιπο έξι εδρών, που δεν μπορούν να διατεθούν.
•  Ανισοκατανομή στην αναλογία δύναμης των κομμά
των και αριθμού ψήφων. Π.χ. στα Χανιά η Ν.Δ. με 31 % 
των ψήφων, θα πάρει μία έδρα, όπως και το Κόμμα των 
Φιλελευθέρων, με 1,44% των ψήφων. Στη Ζάκυνθο τη 
μοναδική έδρα την παίρνει η Ν.Δ. αν και ήρθε δεύτε
ρη. Στη Σάμο τη μοναδική έδρα την παίρνει το ΚΚΕ, 
που ήρθε τρίτο στο νομό.

Ν. ΚΑΛΟΥΔΗΣ (ΚΚΕ): Το επιχείρημά σας ότι η απλή 
αναλογική δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, δεν 
είναι δυνατόν να σταθεί στη Βουλή. Δημιουργεί, όμως 
εντυπώσεις στον κόσμο. Γ Γ αυτό σας καλούμε να συ
νεργαστούμε, για να δούμε πόσο εφαρμόσιμο είναι το 
σύστημα που καταθέσαμε.

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ (ΚΟΔΗΣΟ): Απλή αναλογική υ
πάρχει μόνο μία: αυτή που προτείνουμε. Θα πρέπει κά
ποτε η ψήφος του κάθε Έλληνα να γίνει ισότιμη με την 
ψήφο του άλλου. Ως τώρα, το αίσθημα της χαμένης ψή
φου δεν επέτρεψε στα μικρά κόμματα να πάρουν ψή
φους σύμφωνα με τη δύναμή τους. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ 
αναμφισβήτητα δεν είναι πρώτο κόμμα.

Κ. ΝΑΣΗΣ (Αγροτικό Κόμμα): Το ισχύον εκλογικό σύ
στημα είναι καλπονοθευτικό. Με την απλή αναλογική, 
το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρνε 139 αντί των 161 εδρών, η Ν.Δ. 
123 αντί 126, το ΚΚΕ 30 αντί των 12 και ΚΚΕ εσ. 6 αντί 
της 1.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα η πρόταση νόμου των 
«12» για την απλή αναλογική απερρίφθη επί της 
αρχής δΓ αναστάσεως.

«Ούτε οι δώδεκα απόστολοι δεν ήταν παρόν- 
τες» παρατήρησε χαρακτηριστικά ο προεδρεύων 
κ. Παν. Σαλαμαλίκης και έκλεισε τη συνεδρίαση.

ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο του Αστικού 
Κώδικα 1369 γνωστοποιείται ότι:
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ γιος του 
Δημητρίου και της Βενετίας, το γένος 
Παπαμιχελάκη, που γεννήθηκε στις 
Βολεώνες Ρέθυμνου Κρήτης και κα
τοικεί στον Πειραιά και η ΡΕΒΕΚΚΑ 
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ θυγατέρα του Δημη
τρίου και της Γεωργίας, το γένος Κόν
τη, που γεννήθηκε στο Λεβίδι Αρκα
δίας και κατοικεί στο Χολαργό, πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμος θα 
γίνει στον Πειραιά.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΜΙΖΑΚΗΣ γιός 
του Ιωάννου και της Ειρήνης, το γένος 
Σπυριδάκη, που γεννήθηκε στην Αθή
να και κατοικεί στην Αθήνα και η ΕΥ
ΤΥΧΙΑ - ΑΡΕΤΗ ΤΣΙΚΡΑ θυγατέρα του 
Χρήστου και της Ιωάννας, το γένος 
Ζιάκα, που γεννήθηκε στο Βόλο και 
κατοικεί στην Αθήνα, πρόκειται να 
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στο 
Παγκράτι.

ΚΗΔΕΙΕΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πα
τέρα, παππού, αδελφό και θείο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΑΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟ

ετών 90
κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή και 
ώρα 4 μ.μ. εκ του ιερού ναού του Νε
κροταφείου Νέας Σμύρνης.

Η σύζυγος Δέσποινα, τα παιδιά του 
Τάσος, Ό λια Ελευθεροπούλου, Μαρί
να και Παντελής Σκιαδάς, τα εγγόνια 
Ναταλία, Ναόκο, Νιόβη και Κωνσταν
τίνος, η αδελφή, οι ανιψιοί, οι λοιποί 
συγγενείς.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πα
τέρα, υιό, αδελφό και θείο 

ΙΩΑΝΝΗ Β. ΧΡΥΣΗ 
ετών 57

κηδεύουμε την Κυριακή 29-11-87 και 
ώρα 3 μ.μ. εκ του ιερού ναού του Νε
κροταφείου Ακράτας.

Η σύζυγος Τζόι, τα παιδιά Μάντη και 
Βασίλης, οι γονείς Βασίλης και Γεωρ- 
γία, οι αδελφοί Ελένη και Λάμπης, οι 
ανιψιοί, οι λοιποί συγγενείς.

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, α
δελφό, παππού και θείο

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗ 
απόστρατο αξιωματικό 

ετών 76
θανόντα κηδεύουμε σήμερα Παρα
σκευή και ώρα 3.30 μ.μ. εκ του ιερού 
ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιώς.

Τα τέκνα: Μαρία και Εμμανουήλ Μα-

κεδών, Γεώργιος Τσιγκριμάνης, οι α
δελφοί: Αικατερίνη και Αθανάσιος 
Μάρκου, Δέσποινα Καμπανάρη, Πέ
τρος Τσιγκριμάνης, Ματίνα και Θωμάς 
Μηνάς, Ευαγγελία Τσιγκριμάνη, Μα- 
ριωγκούλα Τσιγκριμάνη, η εγγονή: 
Ευαγγελία Τσιγκριμάνη, οι ανιψιοί, οι 
λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 1987 και 
ώρα 12.15 μεσ. τελούμε 40ήμερο αρ
χιερατικό μνημόσυνο στον ιερό ναό Α
γίων θεοδώρων Α ' Κοιμητηρίου Αθη
νών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέ
ρα, παππού και αδελφού 

ΜΑΝΩΛΗ ΓΡΗΓ. ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΥ 
Επιτ. Δικηγόρου Προέδρου 

Ριμινιτών Ιερολοχιτών 
Η σύζυγος Σεμίραμις, τα παιδιά του 

Ηρακλής και Σοφία, Ρούλα, τα εγγό- 
νια, τα αδέλφια, οι λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την Κυριακή 29-11-87 και ώρα
10.30 π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο εις τον 
ιερό ναό Αγίων θεοδώρων του Α' Κοι
μητηρίου Αθηνών υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της λατρευτής μας αδελ
φής και θείας

ΑΝΘΟΥΛΑΣ Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Οι αδελφοί Λεωνίδας και Αλεξάν

δρα Σακελλαριάδη, Ελίζα Μαούλ- 
βουρφ, Γιώργος Σακελλαριάδης, οι α
νιψιοί, οι λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την Κυριακή 29-11-87 και ώρα
11.30 π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο εις τον 
ιερό ναό, των Αγίων θεοδώρων, του 
Α' Νεκροταφείου Αθηνών, υπέρ ανα
παύσεως της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα και παππού

ΑΝΤΩΝΗ Ν. ΣΤΡΑΤΗ 
Τα παιδιά του Νίκος και Συλβάνα, τα 

εγγόνια του Αντώνης, Μαρία - Λάου- 
ρα, οι λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την Κυριακή 29-11-87 και ώρα
10.30 π.μ. 40ήμερο μνημόσυνο στον ιε
ρό ναό Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιώς 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λα
τρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, 
αδελφού, εξαδέλφου, θείου και ανι
ψιού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ I. ΒΡΕΤΤΟΥ 
ετών 50 - Δικηγόρου 

Η σύζυγος Σούλα, τα τέκνα Γιάννης, 
Χάρις, οι γονείς Χαρίκλεια, Αγγελική, 
οι αδελφοί Γιώργος και Κάτια Βρετ- 
τού, Δημήτρης και Ασπασία Καρόφλα, 
Τάσος και Ντίνα Καμπανέλη, Κίμων 
και Μαρία Ιωακειμίδου, τα εξαδέλφια, 
τα ανίψια, οι θείοι.

Τελούμε την Κυριακή 29-11-87 και ώρα
11.30 π.μ. 40ήμερο Αρχιερατικό μνημό
συνο στον ιερό ναό του Νεκροτα
φείου Νέας Σμύρνης υπέρ αναπαύσε
ως της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και 
θείου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΕΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Συνταξιούχου Εθνικής Τραπέζης 
- Ανάπηρου Πολέμου 

Η σύζυγος Ειρήνη, τα τέκνα Γεωρ- 
γία και Γ ιώργος Μπολάνη, οι αδελφοί 
Βασίλης και Νούλα Αναγνωστοπού- 
λου, Τασία και Κώστας Δημόπουλος, 
Ευαγγελία και Γιάννης Διονυσόπου- 
λος, Μαίρη και Γιώργος Μπερδές, οι 
ανιψιοί, οι λοιποί συγγενείς.

Τελούμε την Κυριακή 29 Νοεμ
βρίου 1987 και ώρα 10 π.μ. μνημό
συνο εις τον ιερό ναό Αγίου Χα· 
ραλάμπους Ιλισίων υπέρ αναπαύ
σεως της ψυχής του λατρευτού 
μας

ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΓΕΜΕΛΟΥ 
Η γυναίκα του Καλλιόπη I. Γέ

μελου, τα αδέλφια του Παρα
σκευή Μ. Γέμελου, Αννα Κ. Ψι
λού, τα ανίψια του, οι λοιποί συγ
γενείς.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Γενικής Συνέλευση του Τμήματος 
Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπι
στημίου Θράκης που συνήλθε εκτά
κτως μόλις πληροφορήθηκε το θλιβε
ρό άγγελμα του θανάτου του καθηγη
τή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΑΚΗ, διεθνώς δια
κεκριμένου επιστήμονος, διατελέσαν- 
τος τακτικού καθηγητή του τμήματος, 
αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να εισηγηθεί στην Πρυτανεία να 
εγκρίνει όπως διατεθεί, αντί στεφά
νου, ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000) 
δραχμών για το Ίδρυμα Απροσάρμο
στων Παιδιών Κομοτηνής.

2. Να εκφρασθούν συλλυπητήρια 
του τμήματος στην οικογένεια του ε- 
κλιπόντος.

3. Να αναρτηθεί η φωτογραφία του 
στο γραφείο του εργαστηρίου Εγκλη-. 
ματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρι- ' 
κής.

4. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα αυ
τό στον Τύπο.

Κομοτηνή 16-11-1987
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του 

Τμήματος Νομικής 
Καθηγητής 

Ιωάννης Στράγγας


