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ΠΑΣ θα ψήφιζαν 
ΤΑΡΑ οι Ελληνες

Η πρώτη πανελλήνια επιστημονική δημοσκόπηση 
(ICAP-Ελλάς και «Ε») που δημοσιεύεται μετά τις εκλογές του 1985 1

Τι ψηφίζει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι άλλες 
περιοχές - Οι τάσεις κατά φύλο, ηλικία, εισοδηματική τάξη

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ «Ε » ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ - ΣΤΑΘΜΟΣ

γκιτην
οικονομία
Ανησυχεί 

ο Ανδρέας 
για το 
«κλίμα»

Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ σύσκεψη συγκάλεσε χτες ο πρωθυπουργός Ανδρέας Πα- 
πανδρέου, ανήσυχος από τις αντιδράσεις του επιχειρηματικού κό
σμου, μετά την παραίτηση Σημίτη και την επιβολή της έκτακτης 

εισφορίας 10%.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι οικονομικοί υπουργοί και άλλα κυβερ

νητικά στελέχη και συζήτησαν τις «κινήσεις» που πρέπει να γίνουν προς 
τις παραγωγικές τάξεις και προς την ΕΟΚ για να επανέλθει η οικονομία 
σε «ήρεμα νερά».

Το πρωί είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας Π. Ρουμελιώτη, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θ. Παπαλεξόπουλο.

φ  Ρεπορτάζ στη σελ. 2

Εκτός Αθηνών βρίσκεται από 
χτες ο πρώην υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας Κώστας Σημίτης. 
Κάνει διακοπές οικογενειακώς.

Ολο το 

παρασκήνιο 

της «σφαγής»

Σημίτη
ΣΕΛ. 15,16,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΤΙ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ 
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Επαφή 
με τον 

Καρλούτσι 
στο ΝΑΤΟ
ΝΑΤΟϊκή Εβδομά

δα αρχίζει αύριο για 
τον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης Γ ιάννη 
Χαραλαμπόπουλο και 
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
πτέραρχο Ν. Κουρή.

Αύριο πρωί πρωί ξεκι
νούν για τις Βρυξέλλες, ό
που θα πάρουν μέρος στη 
χειμερινή σύνοδο υ
πουργών Αμυνας του 
ΝΑΤΟ.

Αύριο ο Γ. Χαραλαμ- 
πόπουλος θα συναντηθεί 
με το γενικό γραμματέα 
του ΝΑΤΟ λόρδο Κάριγ- 
κτον, που αποχωρεί και 
την Τρίτη θα συναντηθεί 
με το νέο υπουργό Αμυ
νας των ΗΠΑ Φρανκ 
Καρλούτσι.

Και οι δύο συναντή
σεις θεωρούνται σημαντι
κές, παρά το ότι το ΝΑ- 
ΤΟϊκοί κύκλοι τις χαρα
κτηρίζουν εθιμοτυπικές.

Πηγές του υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας ανέφε
ραν ότι τόσο ο Χαραλαμ- 
πόπουλος, όσο και ο Ν. 
Κουρής, θα βρουν την ευ
καιρία να συζητήσουν ζη
τήματα που απασχολούν 
την κυβέρνηση, όπως εί
ναι οι πρόσφατες προκλή
σεις από ΝΑΤΟΐκά αερο
σκάφη στην άσκηση Ντι- 
σπλέι Ντιτερμινέισον στο 
Αιγαίο, το θέμα Λήμνου 
και οι ελληνοαμερικανι- 
κές αμυντικές σχέσεις.

Γ. Τσακ.

Βόμβα σε 
είσοδο 

πολυκα
τοικίας

Εκρηξη στην είσοδο 
πενταώροφης πολυκατοι
κίας στου Παπάγου (Πίν
δου 126) έγινε χτες στις 
6.30 το πρωί από πυρο
κροτητή που είχαν τοπο
θετήσει εκεί άγνωστοι.

Οπως ανακοίνωσε η α
στυνομία από την έκρηξη 
έσπασαν τα τζάμια της 
κεντρικής εισόδου

□
 Κυκλοφόρησε το νέο 

τεύχος του περιοδι
κού «Σοσιαλιστική 

Θεωρία και Πράξη» που εκ
δίδει ο τομέας Διαφώτισης 
του ΠΑΣΟΚ. Το τεύχος πε
ριλαμβάνει αφιέρωμα στη 
«Νεολαία» με στόχο την 
πολύπλευρη εξέταση όλων 
των καινούριων κοινωνικών 
και πολιτικών χαρακτηρι
στικών της Νέας Γενιάς. 
Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει 
συζήτηση μ' εκπροσώπους 
των αριστερών πολιτικών 
νεολαιών, καθώς και τ' ακό
λουθα άρθρα για τη νεο
λαία: «Νέα γενιά: Για ποια 
πολιτική;» του Γ. Σεφερτζή, 
«Σκέψεις για το νεολαιίστι- 
κο κίνημα», του Α  Λεντάκη, 
«Η Νεολαία, η Πολιτική και 
τα κόμματα» του θ. Κουρ- 
ματζή, «Η Νεολαία σε κρί
ση» του θ. Αλευρά.

Ανήσυχο το οικονομικό
Του
Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ανησυχεί σοβαρά για τη ρα
γδαία επιδείνωση του επιχειρηματικού και 
γενικότερα του οικονομικού κλίματος, που 

ήλθε σαν απόρροια της παραίτησης Σημίτη.
Σημαντικές ενδείξεις της ανησυχίας αλλά και της κυ

βερνητικής αποφασιστικότητας να επανέλθει άμεσα η οι
κονομία σε «ήρεμα νερά» είναι οι εξής:
•  Πρώτο, η εντολή του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, 
χθες το πρωί, να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη τη 
νύχτα (ασυνήθιστη για νύχτα του Σαββάτου) οικονο
μικών υπουργών και κυβερνητικών παραγόντων, με αντι
κείμενο την εξεύρεση τρόπων άμεσης βελτίωσης του επι
χειρηματικού κλίματος.
•  Δεύτερο, η έναρξη άμεσου διαλόγου με τις παραγωγι
κές τάξεις. Ηδη χθες το πρωί ο νέος υπουργός Εθν. Οικο
νομίας Παν. Ρουμελιώτης συναντήθηκε στο γραφείο του
τετ-α-τετ με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο
μηχανιών Θ. Παπαλεξόπουλο, ο οποίος λίγες ώρες αργό
τερα αναχώρησε για τις Βρυξέλλες.
•  Τρίτο, η διαβίβαση εντολών προς τους Ελληνες αρμό
διους στις Βρυξέλλες να ενημερώσουν ταχύτατα τους αρ
μόδιους παράγοντες της ΕΟΚ, ότι στην Ελλάδα υπήρξε 
μόνο αλλαγή προσώπων και μάλιστα «για λόγους ευθι
ξίας» και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μεταβολή στην 
ακολουθούμενη μέχρι τώρα οικονομική πολιτική. Πληρο
φορίες από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι οι κοινοτικοί πα
ράγοντες εμφανίζονται αμήχανοι.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΕΒ- 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ

Στη χτεσινοβραδινή σύσκεψη - που άρχισε στις 7 μ.μ. 
- πήραν μέρος οι υπουργοί Εθν. Οικονομίας Παν. Ρουμε
λιώτης, Οικονομικών Δ. Τσοβόλας, ο υφυπουργός Εθν. 
Οικονομίας Θ. Καρατζάς και ο οικονομικός σύμβουλος 
του πρωθυπουργού Γ. Κατηφόρης.

Τι εξετάστηκε
Στη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ.Ε.», 

εξετάστηκαν τρόποι για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος, η έκτακτη εισφορά στα καθαρά κέρδη των επι
χειρήσεων, που πυροδότησε τις αντιδράσεις των βιομη- 
χάνων, σε συνδυασμό με την κάθετη πτώση του Χρηματι
στηρίου. Επίσης εξετάστηκαν και οι αντιδράσεις της άλ
λης πλευράς, δηλ. των εργαζομένων στο δημόσιο και ι
διωτικό τομέα, που αύριο προγραμματίζουν συνεδριάσεις 
των συνδικαλιστικών τους οργάνων με θέμα την έναρξη 
απεργιακών κινητοποιήσεων.

Το προεξάρχον θέμα, πάντως, είναι η έκτακτη εισφορά. 
Αλλά πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες υπογραμμίζουν 
τη δυσκολία του εγχειρήματος να αρθεί η εισφορά.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών έλεγαν χτες το 
πρωί, ότι την εισφορά αποφάσισαν τα αρμόδια κυβερνητι
κά όργανα και δεν είναι δυνατό να αρθεί.

Εξάλλου, έλεγαν, οι επιχειρήσεις έχουν ελαφρυνθεί ση
μαντικά με ρυθμίσεις του 1986 και 1987-88.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφων, ότι «την εισοδηματι
κή πολιτική είχαν αποφασίσει και πάλι τα κυβερνητικά 
όργανα, αλλά την άλλαξε ο πρωθυπουργός», οι ίδιες πη
γές αρνήθηκαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο. Υ
πάρχει η πληροφορία - που, όμως, δεν διασταυρώθηκε 
- ότι ο κ. Ρουμελιώτης απέκλεισε χτες το πρωί την άρση 
της εισφοράς.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ. Παπαλεξόπουλος ζήτησε χτες 
από τον κ. Ρουμελιώτη να ληφθούν «χωρίς χρονοτριβή 
μέτρα που θα παρακάμψουν τα σημερινά προβλήματα».

Από τη Δευτέρα ο κ. Ρουμελιώτης αρχίζει σειρά ε
παφών με ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ (βιοτέχνες), Επιμελητήρια κ.λπ.

Για τη χτεσινπ συνάντηση του κ. Ρουμελιώτη με τον 
κ. Παπαλεξόπουλο, ο ΣΕΒ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων 
ότι:

«Ο κ. Ο. Παπαλεξόπουλος τόνισε την απόλυτη ανάγκη 
να επανέλθει η οικονομική πολιτική στην τροχιά που είχε 
ώς τώρα με θετικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό κλίμα 
και στη βελτίωση των κρίσιμων δεικτών της ελληνικής 
οικονομίας.

Οι κατακτήσεις αυτές δεν πρέπει να εξανεμιστούν. ΓΓ 
αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καμιά χρονοτρι
βή σε μέτρα που θα παρακάμψουν τα σημερινά προβλή
ματα και θα δημιουργήσουν σταθερές προϋποθέσεις για 
ανάκαμψη.

Εκείνο που χρειάζεται τώρα η ελληνική οικονομία εί
ναι ανόρθωση του επιχειρηματικού κλίματος με αποφασι
στική ενθάρρυνση της παραγωγής, των εξαγωγών και 
των επενδύσεων».

Θί(ΑΡΡΑΛΕΑ κριτική κα
τά του ίδιου του ΠΑ
ΣΟΚ, για λάθη και α

συνέπειες κυβερνητικής πο
λιτικής, καθώς και για άσχη
μα συμπτώματα εσωκομμα
τικής λειτουργίας, άσκησε 
χθες το μεσημέρι η Βάσω 
Παπανδρέου, μέλος του Εκ
τελεστικού Γραφείου, στην 
πρώτη συνεδρίαση του Συμ
βουλίου Ανασυγκρότησης 
ΠΑΣΟΚ της Αθήνας, που 
πραγματοποιήθηκε στο γή
πεδο «Σπόρτιγκ».

Η κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε 
σε «συντροφικά μαχαιρώματα» 
στο θέμα της σκανδαλολογίας, 
που υποκινείται - είπε - από ιδιώ
τες με βλέψεις στους δημόσιους 
οργανισμούς. Επίσης μίλησε για 
«αποφάσεις που δεν παίρνονται 
με δημοκρατικό τρόπο μέσα στο 
Κίνημα». Σημειωτέον ότι οι πιο 
κριτικές φράσεις της ομιλήτριας 
γίνονταν συχνά δεκτές με θερμά 
χειροκροτήματα.

Αναφερόμενη στα γεγονότα 
των τελευταίων ημερών και στην 
παραίτηση Σημίτη, η Β. Παπαν
δρέου τόνισε ότι «όσο αναγκαία 
ήταν η πολιτική της οικονομικής 
σταθεροποίησης τα δυο τελευ
ταία χρόνια, άλλο τόσο αναγκαία 
είναι για τους εργαζόμενους και 
την οικονομία μια αναπτυξιακή 
πολιτική».

Κριτική και 
αυτοκριτική

Στην έντονη κριτική και αυτο
κριτική της ομιλία η κ. Παπαν
δρέου αναφέρθηκε και στην αδι
καιολόγητη, όπως τη χαρακτήρι
σε, ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ πάνω 
σε κοινωνικές ομάδες διαφορε
τικών πολιτικών προσανατο
λισμών.

ομιληι
Κώστας Σκανδαλίδης," μέλος του

Λεύτερος ομιλητής ήταν ο

ΤοΑμηρή κριτική
από τη Βάσω «Συντροφικά 

μαχαιρώματα» 
πίσω από 

τα σκάνδαλα

Στο τιμητικό προεδρείο του Συμβουλίου Ανασυγκρότησης ΠΑΣΟΚ Αθήνας, ο επαναδρα- 
στηριοποιηθείς πλέον κομματικά Ανδρέας Χριστοδουλίδης, παλιό μέλος του Ε.Γ, και τώρα 
πρόεδρος της ΕΡΤ-ΑΕ. Δίπλα του τα μέλη του Ε.Γ. Κ. Σκανδαλίδης και Βάσω Παπανδρέου 

συνομιλούν με την υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη.

★  Οι δύο αυτές δυνάμεις στέκον
ται με το κεφάλι κάτω και η επιρ 
ροή τους στο κοινωνικό σώμα εί

ναι μερική και στάσιμη, αφού δεν 
απαντούν στο πρόβλημα της εξ
ουσίας και της διακυβέρνησης

της χώρας.
Στη συνεδρίαση του Συμβου

λίου Ανασυγκρότησης, που σύμ

φωνα με δήλωση μέλους του 
Ε.Γ., «είχε διπλή προσέλευση απ’ 
όση αναμέναμε», μίλησε και ο Α- 
λέκος Ρόσιος, ενώ παραβρέθηκαν 
οι υπουργοί Π. Ρουμελιώτης, Μ. 
Μερκούρη, Κ. Παπαναγιώτου, Γ. 
Παπαντωνίου, οι Π. Μώραλης 
και Κ. Γείτονας κ.ά.

Επιβεβαιώθηκαν επίσης οι 
πληροφορίες της προηγούμενης 
«Κ.Ε.» για την επαναδραστηριο- 
ποίηση του Ανδρέα Χριστοδου- 
λίδη, ο οποίος μάλιστα πήρε θέση 
και στο τιμητικό προεδρείο της 
συγκέντρωσης.

Τα προϋπολογισμένα μέλη του 
συμβουλίου ήταν περίπου 
450-500, αλλά στη χθεσινή συγ
κέντρωση καταγράφηκαν περισ
σότερα από 750, ανάμεσα στα ο
ποία ήταν αρκετά πρώην μέλη 
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που ε- 
παναδραστηριοποιούνται στους 
κόλπους του, καθώς και πολλοί 
φίλοι του Κινήματος που ουδέ
ποτε μέχρι τώρα υπήρξαν μέλη 
του.

Η επόμενη σύνοδος θα γίνει 
μέσα στο Δεκέμβριο και τότε τα 
μέλη του θα κατανεμηθούν σε το
μείς δουλειάς.

Εκτελεστικού Γ ραφείου, ο οποίος 
άσκησε σκληρή κριτική κατά της 
κομμουνιστικής αριστεράς, υπο
στηρίζοντας ότι:
★  Η συμπαράταξη που πρεσβεύει 
το ΚΚΕ, υπαγορεύεται από τη 
στρατηγική του τρίτου πόλου, 
σαν απάντηση στο δικομματισμό.
★  Η έμμεση πρόταση της ΕΑΡ 
για ιταλοποιηση υπαγορεύεται α
πό τη στρατηγική της αυτόνομης 
επιβίωσής του στο χώρο των 
προοδευτικών δυνάμεων.

Τα δώρα σας «φέτος χάρτες. Και εμείς σας προσφέρουμε I 
δωρεάν, 7 χάρτες, από τους 24  

Λεπτομέρειες σήμερα. Μικρές Αγγελίες, στήλη: Πωλήσεις Ειδών |

ΧΑΡΤΕΣ
Τουριστικός Οδηγός Τηλέφωνα: 32.22.573, 32.35.241.

ΚΗΔΕΙΕΣ

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα και 
παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΡΟΥΛΗ 
έμπορο

κηδεύουμε αύριο Δευτέρα και ώρα 
3.30 στο κοιμητήριο Καλλιθέας.

Η σύζυγος Χρυσούλα, τα τέκνα Α
σπασία - Δημήτρης, Δήμητρα - Σάβ
βας, Σπύρος, τα εγγόνια Παναγιώτης, 
Γιώργος και οι λοιποί συγγενείς στην 
Αθήνα και την Περδικόβρυση Κυνου- 
ρίας.

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, 
μητέρα, αδελφή και θεία

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 
θανούσα αιφνιδίως κηδεύουμε αύριο 
Δευτέρα και ώρα 4 μ.μ., από τον ιερό 
ναό του Νεκροταφείου Κηφισιάς.

Ο σύζυγος: Νίκος. Ο υιός: Σπύρος. 
Οι αδελφοί: Μένης και Ισμήνη Κορκο- 
δείλου, Αντώνης και Αλίκη Αντωνο- 
πούλου, Σωτήρης και Μαρία Φαρμά- 
κη, Ιωάννης και Ντόλη Μυτιληναιου, 
Ανδρέας Μυτιληναίος, Γεώργιος και 
Σοφία Ξαγοράρη. Οι ανεψιοί. Οι λοι
ποί συγγενείς.

Χάρης, Κάλλη - Δάφνη. Η μητέρα Αι
κατερίνη Μπαλκούρα Τα αδέλφια: 
Κώστας και Ρένα Μπαλκούρα, Αθανα
σία Μπαλκούρα, Μαρία και Αγγελος 
Χριστόπουλος. Οι ανεψιές: Κατερίνα, 
Κατερίνα. Οι λοιποί συγγενείς.

Παράκληση της οικογένειας, αντί 
στεφάνων να γίνουν δωρεές.

Τον αγαπημένο μας
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ακαδημαϊκό - πρώην υπουργό 
κηδεύομε αύριο Δευτέρα 30 Νοεμ
βρίου και ώρα 11 π.μ. από τον ιερό 
ναό Αγίων θεοδώρων Α' Κοιμητηρίου 
Αθηνών.

Η γυναίκα του Εφη. Τα αδέλφια 
του: Σταύρος και Λίτσα Βουτυρά, Χρυ
σούλα Βουτυρά. Ο ανιψιός του Αλέ- 
κος Κασιμάτης - Βουτυράς. Οι λοιποί 
συγγενείς. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί 
συλλυπητήριες επισκέψεις.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων 
να δοθούν εισφορές σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου α

πό το θάνατο του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, συγγενούς και 
φίλου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΟΥΚΑ 
υποστρατήγου

ετελέσαμε μνημόσυνο την 26.11.87 
στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών επί του τά
φου του σε στενά οικογενειακό κύκλο.

Η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι 
συγγενείς, οι φίλοι.

ΠΕΝΘΟΣ

Την πολυαγαπημένη μας 
ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ 

- ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ 
καθηγήτρια - φιλόλογο 

θανούσα εκηδεύσαμε χθες Σάββατο 
28.11.87 εκ του ιερού ναού Αγ Κων/- 
νου και Ελένης κοιμητηρίου Ζωγρά
φου.

Ο σύζυγος Μανώλης. Τα παιδιά:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσοι μας συμπα
ραστάθηκαν στο βαρύ 
μας πένθος για το θάνα
το του λατρευτού μας 
συζύγου, πατέρα  και 
υιού

©ΕΜΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Η. σύζυγος Κάτυ. Τα παι
διά του Γεώργης και Χρί
στος. Η μητέρα Χαρί- 
κλεια.
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Γ Ν Ω Μ Ε Σ

Σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Α νδρέας Π απανδρέου , 
αποφάσισε να ρ ιχτεί προσω πικά  στη μάχη  για  
τη ν  ανασ υγκρότηση  του  Κ ινήματος και τη ν  α 
ποκατάσταση τω ν δεσμώ ν του με τ ις  λαϊκές 
μάζες. Α υτό  δείχνο υ ν  και η ξαφνική στροφή 
του  σ την εισοδηματική  πολιτική  και ο ι εξορ
μήσεις του  σ την  επαρχία , που  α ρχ ίζου ν  σήμε
ρα από  το νομό  Α χαΐας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Α νδρέας Π απανδρέου 
εξακολουθεί να  π ιστεύει στο άστρο του  και 
σ τις χαρισματικές ιδ ιότητές του και αναλαμ βά
νει προσω πικά  να  σηκώ σει το Π Α Σ Ο Κ  και 
την  κυβέρνησή του  στη συνείδηση του  λαού 
και να  κερδίσει κα ι πάλι την  εμ πισ τοσ ύνη  του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ το υ  Π Α Σ Ο Κ  και κυβερνή τη ς 
της χώ ρας Α νδρέας Π απανδρέου σ υνέλαβε, έ
στω και αργά , τα μηνύματα της βάσης. Κ ατά
λαβε ότι το  κύρος και η αξιοπιστία  του  Π Α 
Σ Ο Κ  και της κυβέρνησ ης βρ ίσ κοντα ι από  και
ρό σε π τω τική  κ ίνησ η , από  τις απανω τές α π ο 
τυχίες και αντιφάσεις τη ς  πολ ιτικής του , από 
τα σκάνδαλα και τη ν  ατιμω ρησία τους, από  τις 
ξαφνικές εκπαραθυρώ σεις υπουργώ ν και από 
τα «συντροφικά μαχαιρώ ματα».

ΑΝΕΛΑΒΕ, λο ιπ ό ν , ο πρω θυπουργός το  βάρος 
της α π οσ τολής να  ανασυγκροτήσει το  Π Α 
Σ Ο Κ  και τη ν  κυβερνητική  αξιοπιστία . Κ αι αρ 
χίζει τις «διορθω τικές»  κ ινήσεις για  να  αποκα- 
ταστήσει τ ις  γέφυρες με τα λαϊκά στρώ ματα, 
που τον έφεραν σ την εξουσία το 1981 και το 
1985.

ΑΛΛΑ μόνο η εμφάνιση στο μπαλκόνι και στο  
γυαλί της T .V ., έστω  και του χα ρισ ματικού  η 
γέτη, δεν φτάνει. Ο ι εισηγήσεις «βγάλτε τον  
πρόεδρο στο γυα λ ί και στο  μπαλκόνι» , με τα 
πιο εντυπω σιακά σ κηνικά , είναι έω λες και κα
κές εισηγήσεις. Ε ίνα ι ξεπερασμένες τακτικές, 
μετά από  έξι χρόνια  κυβερνητικής εξουσίας.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Π Α Σ Ο Κ  και της 
κυβερνητικής αξιοπισ τίας δεν θα επ ιτευχθεί με 
τα «σόου» του  προέδρου. Χ ρειάζετα ι να  εργα 
στεί σοβαρά και με συνέπεια ολόκληρη  η κ ο μ 
ματική και κυβερνητική  ηγεσ ία του Π Α Σ Ο Κ . 
Χ ρειάζεται να  εργασ τούν με υπευθυνότητα 
όλα τα κυβερνητικά  και κομματικά  στελεχη. 
Χ ρειάζεται καθημερινή επαφή και σ υνεργασ ία  
με τους εκπροσώ πους όλω ν τω ν σ υνδ ικαλ ι
στικώ ν οργανώ σεω ν. Κ αι δεν χρειάζοντα ι ξα
φνικές αποφάσεις και απότομες στροφές.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Π Α Σ Ο Κ  και της 
κυβερνητικής αξιοπισ τίας, πρέπει να  σ υνοδευ
τεί και με κάθαρση και διαφάνεια, σ τους 
χώ ρους όπου  συρρέει και δ ιακινείται το δη μ ό
σιο χρήμα. Α πό  τα «συντροφικά μαχα ιρώ μα
τα», που κατάγγειλε χτες  η Βάσω Π α π α ν
δρέου, αποκαλύφθηκαν υπαρκτά  ή ανύπαρκτα  
σκάνδαλα. Ο  ελλη ν ικός λαός δεν ενδιαφέρεται, 
ούτε ασχολείτα ι με τα «συντροφικά μαχα ιρώ 
ματα». Ενδιαφέρεται να  φω τιστούν τα σ κάνδα
λα και να  σταματήσ ουν, ό χ ι τα μαχαιρώ ματα, 
αλλά τα σκάνδαλα. Τ ότε θα σ ταματήσ ουν και 
τα «συντροφικά μαχαιρώ ματα».

ΑΥΤΑ και άλλα πολλά  πρέπει να αντιληφθεί και 
να πράξει η ηγεσ ία  του  Π Α Σ Ο Κ  σ την πορεία 
του πρω θυπουργού  γ ια  την ανασ υγκρότηση  
της αξιοπιστίας του  Κ ινήματος και τω ν γε 
φυρών με τ ις  λα ϊκές μάζες. Λ ιγότερο μ παλκόνι 
και γυαλί και περισσότερες αξιόπισ τες πρά
ξεις.

Κ υ ρ ια κ ά τ ικ η
m EYO&OTYTUA

X. Κ. ΤΕΓ0Π0ΥΛ0Σ Α.Ε.
Εκδότης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓ0Π0ΥΛ0Σ 

Διευθυντής: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ
Αρχισυντάκτης: ΝΤΕΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Φωτοσύνθεση - μοντάζ: Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΠΤΗΣ Α.Ε. 
τηλ. 3 2 29 080

Γραφεία: ΚοΑοκοτρώνπ 8, Αθήνα Τηλ. 32.42.071 ΤΕΛΕΞ 2 1 6 8 7 9  
Γραφεία Βόρ. Ελλάδας: Αριστοτέλους 12. Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 23 4 2 4 4 , ΤΕΛΕΞ 4 1 24 10

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑφδΝΕΙ 
ΝΑ ΚΑ1ΕΚΙ ΑΙΓΙΟ ΚΑΔΡΟ-.·;

Η παραγω γικότητα  
να  7 να ι καΑά...

ΓΡΑΦΗΚΑΝ και γρά
φονται τόσα πολλά για 
την απομάκρυνση του 

Κ. Σημίτη και τις επιπτώ
σεις που θα έχει, ώστε 
προτιμώ σήμερα να υποκύ- 
ψω στον πειρασμό να 
δώσω το λόγο σ' ένα συν
δικαλιστή. Το γράμμα του 
λέει πολλά περισσότερα 

,για την πορεία και της οικο
νομίας μας και της πολιτι
κής μας ζωής, ατί όσα λένε 
οι επιστολές και οι δηλώ
σεις των κ. Παπανδρέου 
και Σημίτη.

Είναι ένα γράμμα που θα 
άξιζε να το μελετήσει η επε- 
χειολογούσα μονΐμως αρι
στερά μας. Για να αντιλη- 
φθεί πόσο έχει «πρήξει» πια 
τους ίδιους τους εργαζόμε
νους με το μη εκτεινόμενο, 
πέραν της κομματικής αυ
λής βεληνεκές, των επαγ
γελματικών στελεχών της 
στο χώρο του συνδικαλι
σμού.

Γιατί ειδικά η αριστερά; 
Μα γιατί έπρεπε και μπο
ρούσε να είναι η μεγάλη ελ
πίδα. Αλλ αντ αυτού κατάν
τησε η μεγάλη απελπισία. 
Γιατί η φωνή της έχει γίνει 
πλέον νεκρή ή... νεκρόφιλη. 
Που υψώνεται «δυναμικώς» 
μόνο όταν πρόκειται για λε
πτομέρειες προγράμματος ε
πιμνημόσυνης τελετής στο 
Γοργοπόταμο. Που έχει κα
ταντήσει μηχανική και ψεύ
τικη όταν, δι επαγγελματιών 
εργατοπατέρων, απευθύνε
ται στους εργαζόμενους.

Σ’ αυτή, λοιπόν, αφιερώ
νω το γράμμα που μου 
'στείλε, εκ μέρους του διοι-

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ 
ΜΑΣΣΑΒΕΤΑ

κητικού συμβουλίου του 
«Εργατοϋπαλληλικού Σω
ματείου ΑΛΜΑ ΑΕ» - υπο- 
δηματεργατών δηλαδή - ο 
πρόεδρός του κ. Δ. Αλεξαν- 
δρής:

«Αγαπητέ κ. Μασσαβέτα 
Εκ μέρους του ΑΣ του 

σωματείου μας, σας απο
στέλλω αυτή την επιστολή, 
σχετική με τις στάσεις εργα
σίας που κάθε τόσο αποφα- 
σίζονται από δευτεροβάθμιες 
συνήθως συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, που κατά κανό
να ελέγχονται από τα κόμμα
τα, και μας ζητείται να δια- 
κόψουμε την εργασία για ο
ρισμένες ώρες, προκειμένου 
να τιμήσουμε τους πεσόντες 
και τους πρωταγωνιστές κά
ποιας επετείου. Κατά τη 
διάρκεια βέβαια της διακο
πής υποτίθεται ότι γίνεται 
κάποια ομιλία για το ιστορι
κό γεγονός, συμμετέχουν οι 
εργαζόμενοι κλπ, στην πρα
γματικότητα όμως το μόνο 
που γίνεται είναι ότι αράζου
με όλοι οι εργαζόμενοι, κα
πνίζουμε τα τσιγαράκια μας, 
πίνουμε τα καφεδάκια μας,

γίνεται και κάνα κολλητήρι 
για να περνάει η ώρα. Αποτέ
λεσμα: Αδρανοποίηση, χάσι
μο των αντίστοιχων ημερομι
σθίων από πλευράς εργαζο
μένων, μείωση της παραγω
γής για τις επιχειρήσεις, 
ώστε να έχουμε οι Ελληνες 
εργαζόμενοι το θλιβερό προ
νόμιο του ουραγού της παρα
γωγικότητας στην ΕΟΚ και 
την Ευρώπη.

Εξάλλου οι στάσεις εργα
σίας γίνονται για ψύλλου πή
δημα. Προ ημερών, διάβασα 
ότι μια ομοσπονδία κλω- 
στοϋφαντουργών ζήτησε στά
ση για την επέτειο της έναρ
ξης του Β ' Παγκόσμιου Πο
λέμου, και κάποιος συνάδελ
φος, κάνοντας καυστικό 
χιούμορ, ζήτησε στάση εργα
σίας για την επέτειο της μά
χης των Θερμοπυλών και 
της νίκης του Μεγαλέξαν- 
δρου στα Γαυγάμηλα εναν
τίον των βάρβαρων Περσών.

Ως πρόεδρος, λοιπόν, του 
σωματείου μας ζήτησα από 
τους υποστηρικτές των στά
σεων έναν άλλο εποικοδομη
τικό τρόπο τίμησης των συν
τελεστών των επετείων κατ 
εν προκειμένω της επετείου 
της εξέγερσης του Πολυτε
χνείου.

Δηλαδή, να μη γίνει στά
ση, αλλά τα ωρομίσθια των 
εργαζομένων (230 εργατοϋ
πάλληλοι X 400 δρχ. κατά 
μέσο όρο =  92.000 δρχ.) που 
αντιστοιχούν στην ώρα της 
στάσης εργασίας προσαυξη
μένο ίσως στο διπλούν δια 
προσφοράς μας, ύστερα από 
σχετική μας απαίτηση από 
την επιχείρηση, δηλαδή 
180.000 δρχ. να διατεθούν υ

πέρ της βιβλιοθήκης του Πο
λυτεχνείου ή των εργαστη
ρίων ή...

Η  πράξη αυτή, πιστεύω, 
δεν πρόκειται να λύσει το οι
κονομικό πρόβλημα του Πο
λυτεχνείου ή του Πανεπιστη
μίου. Θα ήταν όμως μια πρό
κληση και πρόταση, προς Ο
λους τους εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα, των τρα
πεζών και του δημοσίου με 
τις ημιαργίες τους κλπ, ότι οι 
μάχες εναντίον της αυταρχι- 
κότητας, της εξάρτησης από 
τους ξένους κλπ, δεν κερδί
ζονται με την οκνηρία και 
κούφιους βερμπαλισμούς, 
αλλά με τη δημιουργική δου
λειά και την προσφορά του 
προϊόντος τους προς το σύνο
λο, και δεύτερο, με τη σωστή 
διαχείριση αυτού του προϊόν
τος από την πολιτεία. Η  ίδια 
πράξη θα έδειχνε επίσης την 
εμπιστοσύνη της εργατικής 
τάξης προς τη σπουδάζουσα 
νεολαία, της διαχείρισης του 
μόχθου της, εμπιστοσύνη που 
ύστερα από τόσα σκάνδαλα 
που καθημερινά έρχονται στο 
φως, δεν τη χαίρουν πολλοί».

Ο κ. Αλεξανδρής δεν α
ναφέρει στο γράμμα του 
ποια ήταν η τύχη της πρό
τασής του. Ζήτησα λοιπόν 
να μάθω. Και έμαθα ότι χει
ροκροτήθηκε. Αλλά αργότε
ρα... διαβρώθηκε, από λει
τουργίες γραμμών που δεν 
τη θεώρησαν επαρκώς... α
γωνιστική εκδήλωση. Ενώ 
είναι άκρως «επαναστατι
κός» ο αυτοεμπαιγμός, ή ο 
εμπαιγμός των καθοδηγου- 
μένων και η αυτοϊκανοποίη- 
ση των καθοδηγητών.
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αναλύσεις
! ------------------

Τ Ο  Π ΑΣΟ Κ  προ
ετοιμάζεται για την 
εκλογική αναμέ

τρηση, στην οποία φαί
νεται ότι εκ των πρα
γμάτων οδηγείται πριν 
από τη λήξη της τε
τραετίας.

Ας
στην

βαδίσουν μόνοι 
αυτοκαταστροφη

Προετοιμάζεται σε όλα τα 
επίπεδα:

•  Πολιτικά, με μια προεκ
λογικού χαρακτήρα επι
στροφή στον αριστερόφωνο 
λαϊκισμό. Τελευταίες εκ
δηλώσεις είχαμε στην «πο
ρεία προς τον Γοργοπότα- 
μο» του πρωθυπουργού και 
την επεισοδιακή απομά
κρυνση του «υπουργού της 
λιτότητας» Κ. Σημίτη.

•  Διοικητικά, με ένταση 
της προσπάθειας κομματι
κού ελέγχου του κρατικού 
μηχανισμού, ώστε να διευ
κολυνθεί το κυβερνητικό 
κόμμα στον εκλογικό του 
αγώνα. Σ’ αυτή την προσπά
θεια εντάσσονται η σωρεία 
των αντιδραστικών διατά
ξεων, που τον τελευταίο 
καιρό περνάει από τη Βουλή 
ο ειδήμων Μένιος Κουτσό- 
γιωργας, η επιστροφή της 
κρατικής ραδιοτηλεόρασης 
στον αστερισμό της χον
τρής κυβερνητικής προπα
γάνδας, ο υπερτονισμός του 
πρωθυπουργού στη Βουλή 
για υπονομευτές μέσα στην 
αστυνομία, με αφορμή τα ε
πεισόδια στη γιορτή του 
Πολυτεχνείου.

•  Οργανωτικά, με την επι
χείρηση «λαϊκής ανασυγ
κρότησης» του ΠΑΣΟΚ, 
που - όσο κι αν ακόμα δεν 
φαίνεται ν’ αποδίδει - θέτει 
το κυβερνητικό κόμμα σε 
διάταξη εκλογικής μάχης.

Η  εκλογική προετοιμασία 
του ΠΑΣΟΚ δε σημαίνει 
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 
απόφαση του πρωθυπουρ
γού για τον ακριβή χρόνο 
προσφυγής στη λαϊκή ετυ
μηγορία. Αυτό που γίνεται 
είναι η προλείανση του εδά
φους, η καλλιέργεια ενός 
κλίματος, μέσα στο οποίο ν’ 
αποκαθίσταται όσο γίνεται 
το γόητρο του πρωθυπουρ
γού ως «λαϊκού» και «εθνι
κού» ηγέτη, ώστε να επιχει
ρήσει τη νέα «μεγάλη ρήξη» 
(ρητορική εννοείται κι εκλο
γικά αποπροσανατολιστική) 
με τη δεξιά. Σ’ αυτή την επι
χείρηση «κομβικό» - κατά 
την πασοκική ορολογία - 
σημείο θα είναι το θέμα των 
βάσεων.

ΣΥΜΦΩΝΑ με ορισμέ
νες πληροφορίες, ο 
πρωθυπουργός, γνωρί

ζοντας ότι ο τελικός οικονο
μικός απολογισμός του 
1988 θα είναι ένας πληθωρι
σμός μεγαλύτερος από του 
1987 και ακόμη μεγαλύτερη 
διεύρυνση των ελλειμμάτων 
του δημοσίου, δεν θ’ αφήσει 

• να εξαντληθεί ολόκληρος ο 
χρόνος. Αντίθετα, προσανα
τολίζεται ν’ αξιοποιήσει την 
«ανάσα» από την ονομαστι
κή αύξηση των αποδοχών 
των εργαζομένων κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 1988, 
ώστε χωρίς σοβαρούς εσω
τερικούς αντιπερισπασμούς 
να χειριστεί εκλογικά το θέ
μα των βάσεων.

Το σενάριο είναι - κατά 
τις ίδιες πληροφορίες - α
πλό: «Εμπλοκή» στις συνο
μιλίες για τις βάσεις, που ο

δηγούν σε προειδοποίηση 
των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους 
όρους της ισχύουσας συμ
φωνίας, πέντε μήνες πριν α
πό τη λήξη της, ν’ αποσύ- 

ουν τις βάσεις τους - Εκ- 
ογές μέσα σ’ αυτό το κλί

μα. Πρακτικά, βέβαια, αυτό 
δεν έχει καμιά σημασία, για
τί οι βάσεις των ΗΠΑ μπο
ρούν να παραμείνουν άλ
λους 17 μήνες, μέσα στους 
οποίους η νέα κυβέρνηση έ
χει όλη την άνεση να υπο
γράψει τη νέα συμφωνία.

Στο εκλογικό όμως πεδίο ο 
κ. Παπανδρέου θα έχει το ε
πιχείρημα, με όσα αυτό ως 
εκλογικό κλίμα συνεπάγε
ται, ότι πραγματοποίησε τη 
«μεγάλη ρήξη» με την εξάρ

τηση, υπεραμυνόμενος του 
εθνικού συμφέροντος - κι 
άσε την αριστερά να βουρ
λίζεται και τη δεξιά να κατα- 
στροφολογεί.

Πρόκειται για ένα σενά
ριο - παραλλαγή των εκ
λογών του 1985, που όμως 
τώρα προϋποθέτει την ανο
χή των Αμερικανών - μιαν 
ανοχή που η ΝΔ προσπαθεί 
να ματαιώσει. Ο Κ. Μητσο- 
τάκης, με σύμφωνη γνώμη 
του Κ. Καραμανλή, έχει 
διαβιβάσει στις ΗΠΑ την α
πόφαση της δεξιάς ότι θ’ αν- 
τιδράσει με κάθε τρόπο αν 
δεχτούν να διευκολύνουν 
εκλογικά τον Α. Παπαν
δρέου στο θέμα των βά
σεων.

ΚΑΠΩΣ έτσι στήνεται 
το σκηνικό του 1988, 
ένα σκηνικό μέσα στο 

οποίο θα επιδιωχθεί ν’ ανα
γεννηθεί ο δικομματισμός, 
αξιοποιώντας τις ίδιες τις α
νεπάρκειες και τις δυσλει
τουργίες του. Το ΠΑΣΟΚ, 
γι’ άλλη μια φορά, κινείται 
στη λογική της αυτοδυνα
μίας, χωρίς να οιαφαίνονται 
στο εσωτερικό του δυνάμεις 
ικανές ν* αντιστρέψουν αυ
τή την πορεία. Οι λεγάμενες 
δυνάμεις της αναλογικής, 
κάποιοι δηλαδή του Εκτελε
στικού Γραφείου, της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας και 
της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκαν 
στην περίπτωση της απομά
κρυνσης του Κ. Σημίτη οι

καλύτεροι σύμμαχοι της ι- 
σχυρής ομάδας των καλού
μενων «Αχαιών» (Κουτσό- 
γιωργας - Λιβάνης), όλοι 
ταυτίστηκαν στη γραμμή 
των «προεκλογικών πα- 

οχών» και συνεπώς προσ- 
ιορίστηκαν ως ουραγοί της 

στρατηγικής της αυτοδυνα
μίας. Μιας αυτοδυναμίας, 
που για την επίτευξή της το 
ΠΑΣΟΚ θα χωθεί ώς το 
λαιμό σε όλες τις αμαρτίες 
και τις παρανομίες ενός 
«πολιτικού πραξικοπήμα
τος». Αυτό θα είναι και το 
καταστροφικό και γελοιο- 
ποιητικό τέλος του.

Αυτά για να μην ισχυρι
στούν αργότερα ορισμένοι 
ότι δεν γνώριζαν. Οταν τρί-

Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ζουν τα θεμέλια ολόκληρου 
του μεταπολιτευτικού οικο
δομήματος, όταν είναι βέ
βαιο ότι μετά από μια νέα 
δικομματική εκλογική ανα
μέτρηση θ’ ακολουθήσουν 
ακόμη χειρότερες μέρες, το 
να εξαρτά το ΠΑΣΟΚ την 
καθιέρωση της απλής ανα
λογικής από προγραμματι
κές συγκλίσεις ή κοινωνικές 
συναινέσεις - όπως το έκανε 
ο Ακης Τσοχατζόπουλος 
στη Βουλή - σημαίνει ότι 
δεν έχει τίποτα διδαχτεί και 
τίποτα κατανοήσει. Ας βαδί
σει, συνεπώς, μόνο του την 
πορεία της αυτοκαταστρο
φής του. Που θα είναι οδυ
νηρή.

Ποιος πιστεύει πια 
στη διαμαρτυρία;

ΣΥΝ ΔΡΟ Μ Ο  της ποιότητας 
του κοινωνικού μας γίγνε
σθαι ή της πολιτικής συγ

κυρίας, οι ενδεείς και απομαζι- 
κοποιημένες λαϊκές κινητο
ποιήσεις της τελευταίας πεν
ταετίας, έχουν καταδείξει, πέ
ρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι 
οι Ελληνες πολίτες δεν πι
στεύουν πια στη δύναμη της 
διαμαρτυρίας. Η ατροφική 
συγκέντρωση της περασμένης 
Πέμπτης για την απλή αναλο
γική αποτελεί την πιο πρόσφα
τη και τραγική επιβεβαίωση 
αυτής της νέας πραγματικότη
τας.

Χωρίς την υπαρξιακή ανάγκη του 
κομματικού επιδειξιασμού και το 
φρικαλέο «KITS» που τις περιβάλ
λει, και αυτές ακόμα οι εκδηλώσεις 
του Πολυτεχνείου θάχαν συρρικνω- 
θεί, όμοια, σε εξευτελιστικές, για το 
νόημα της επετείου διαστάσεις.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των 
φοιτητών χειραγωγούνται από τους 
αυθορμητοαυτόνομους των συ
σπειρώσεων (γενικώς), διχάζουν 
τους οργανωμένους και όταν εμφανί
ζονται στο οδόστρωμα προσομοιά
ζουν σε μαζικότητα μ’ αυτές του ΕΚ- 
ΚΕ πριν δέκα χρόνια. Για προβλή
ματα, μάλιστα, όπως λ.χ. το ζέον της 
στέγης που σ’ άλλες εποχές θα θεω
ρούνταν αποτυχημένες αν δεν υπερέ- 
βαιναν (καθημερινά) τους 50.000 
διαδηλωτές, για να χρησιμοποιήσου
με απόλυτους αριθμούς.

Απέμειναν, έτσι, οι αναρχικοί μας, 
με τους περιοδικούς και περιστασια- 
κούς παροξυσμούς τους να μας θυμί
ζουν υποτυπωδώς την ελληνική πα
ράδοση λαϊκής αντίδρασης που, τα 
τελευταία 40 χρόνια, υπήρξε η μαχη
τικότερη και μαζικότερη της Ευ
ρώπης.

ΣΗΜΕΡΑ που ο ελεύθερος χρό
νος των Ελλήνων πολιτών έχει 
μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% 

σε σύγκριση με το 1960, σήμερα που 
η απουσία από την εργασία μόνο α
πόλυση δεν σημαίνει, σήμερα που ο 
μπόγιας του υπερσυντηρητικού φιλε
λευθερισμού, καραδοκεί στο κατώ
φλι μας, σήμερα, λοιπόν, δεν βρί
σκονται ούτε 5.000 συμπολίτες μας 
για να αποδεχθούν τη μέγιστη πολι
τική προσφορά που η ιστορική νομο
τέλεια φορτικά μας επιβάλλει να θε
σπίσουμε: την απλή αναλογική.

Για να αποδώσουμε τα του καίσα- 
ρος τω καίσαρι, ας αναζητήσουμε 
στην πολιτική συγκυρία ένα από τα 
γενεσιουργό αίτια αυτής της κραυγα
λέας πτώσης αγωνιστικότητας των

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ

πολιτών, αλλά και του μαζικού κινή
ματος: Η άνοδος στην εξουσία της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και η δε
δομένη ενδοτικότητά της στα λαϊκά 
αιτήματα, θα πρέπει να επενέργησε 
στην κατεύθυνση της παθητικότητας 
των μαζών. Ανεξάρτητα από τους 
σαρδαναπαλισμούς, τις μαγείες και 
τις φαιδρότητες που γευθήκαμε, τα 
τελευταία έξι χρόνια υπήρξαν τα δη
μοκρατικότερα στη νεότερη ιστορία 
της Ελλάδας.

Είναι όμως δυνατό να μην υπάρ
χουν βαθύτερα πολιτικά και κοινωνι
κά αίτια, άλλα από τα στρεβλά κι α
νάποδα δημοκρατικά ερεθίσματα της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που προ- 
κάλεσαν αυτή την κούραση, την α
πογοήτευση που εμφανίζουν οι μά
ζες όταν τις καλούν οι πολιτικοί φο
ρείς να διεκδικήσουν από την εξου
σία κάτι που τους ανήκει;

Καλούνται από τους πολιτικούς 
φορείς, γράφουμε στην προηγούμενη 
παράγραφο. Μήπως εκεί ακριβώς 
πρέπει να αναζητήσουμε ένα απ’ αυ
τά τα βαθύτερα αίτια; Μήπως α
κριβώς δεν έχουμε να κάνουμε ούτε 
με πτώση της αγωνιστικότητας των 
πολιτών, ούτε με κούραση, ούτε με 
απογοήτευση, αλλά, αντίθετα, με ω- 
ρίμασή τους;

Πολιτική ωρίμαση ενός πολίτη, 
όμως, σημαίνει, πρώτιστος, συνειδη
τή ανταπόκριση και ασφαλώς όχι 
συμπόρευση κατ’ αγέλας.

Αλλά, ποιος πολιτικός φορέας, 
σήμερα, είναι σε θέση να υποστηρί
ξει πως έχει πείσει τους οπαδούς 
του, ακόμα και τα μέλη του, για την 
ακριβή και συνεπή συνάρτηση του

πολιτικού μέσου με τον πολιτικό λό
γο;

ΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ 
για παράδειγμα την απλή ανα
λογική. Γνωρίζει άραγε ο κυ

ριακάτικος αναγνώστης πολλούς 
συμπολίτες του που δεν βλέπουν το 
σύστημα αυτό σαν ένα ζητημα πολι
τικής δικαιοσύνης, που αφορά τρί
τους και όχι τον ίδιο; Και όταν αυτό 
το προσδιοριστικό για τα πολιτικά 
μας μελλούμενα ζήτημα, αφορά κά
ποιους υποψήφιους βουλευτές του 
ΚΚΕ, λ.χ., που διαφορετικά, θάχαν 
εκλεγεί, για ποιο λόγο να διεκδικήσει 
μαχητικά την εφαρμογή του;

Ειπώθηκε ότι αν ήταν ομιλητής ο 
Χαρίλαος Φλωρόκης, οι διαδηλωτές 
της περασμένης Πέμπτης θα ξεπερ- 
νούσαν τις 100.000. Μακριά από 
εμάς ο οποιοσδήποτε συσχετισμός, 
αλλά αν κάποιος τολμηρός και πονη-

δός επέβαλλε για ομιλητή το συμπα- 
έστατο και σοβαρότατο Νίκο Γκά- 

λη, νομίζουμε ότι οι διαδηλωτές πά
λι θα ξεπερνούσαν τις 100.000.

Νομίζουμε ότι κανένα από τα κόμ
ματα που αιτούνται την απλή αναλο
γική, δεν κατόρθωσε να ερμηνεύσει 
με πολιτική επάρκεια την άμεση και 
ζωτική σχέση της απλής αναλογικής 
με τα προβλήματα του σημερινού 
πολίτη, όπως αυτός τα αισθάνεται. 
Πείθεται άραγε ο πολίτης μόνο με 
την προσδοκία μιας κυβέρνησης συ
νεργασίας; Τον πείθουν άραγε οι 
κλάψες του τύπου «ο δικός μας βου
λευτής κοστίζει 60.000 ψήφους, ενώ 
ο δικός σας μόνο 8.000»; Ε, και λοι
πόν;

Ακούσε ποτέ ο κυριακάτικος ανα
γνώστης, μα και ο πιο ενεργός, να 
του επεξηγεί κάποιο κόμμα ότι η α
πλή αναλογική είναι το εργαλείο για 
διαρκείς και μονιμότερες ανατροπές 
ή έστω εξελίξεις του πολιτικού σκη
νικού; Για εξελίξεις που βεβαίως εν
διαφέρουν τον ίδιο, ανεξάρτητα από 
την κατεύθυνση που θα ακολουθή
σουν;

Υπάρχει εχέφρων άνθρωπος σ’ αυ
τή τη χώρα που να πιστεύει ότι με 
τη μανιωδώς συντηρούμενη στατι- 
κοτητα του πολιτικού σκηνικού εί
ναι δυνατό να προωθηθούν λύσεις σε 
πολιτικά και κοινωνικά προβλήμα

τα; Χωρίς να προσδιορισθούν κά
ποιες μεταβλητές, ώστε, τελικά, να 
αποδώσουν οι εκλογές το ζητούμε
νο;

ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ δυστυχώς μια 
περίοδο της πολιτικής μας ι
στορίας όπου η λεγάμενη κυ

βερνητική σταθερότητα πρεσβεύεται 
από τους πάντες σαν προαπαιτούμε- 
νο μιας εκλογικής διαπάλης. Η στα- 
τικότητα δηλαδή και το τέλμα, προϋ
πόθεση για την κοινωνικοοικονομι
κή μας ανέλιξη! Ωσάν τα αδιέξοδα 
που καλείται να επιλύσει κάθε φορά 
μια «σταθερή» κυβέρνηση, να μη δη- 
μιουργήθηκαν από τις προκατόχους 
της, ομοίως σταθερές! Λες και είχαμε 
ποτέ ασταθείς κυβερνήσεις τα τελευ
ταία 45 χρόνια!

Θέλουμε να πούμε, δηλαδή, ότι 
αυτή η πτώση της αγωνιστικότητας 
των πολιτών - εκτός φυσικά από τις 
συντεχνιακές απεργίες, όπου το ζη
τούμενο είναι «τόκα και στο χέρι» - 
οφείλεται κυρίως στο ότι οι πολίτες 
έχουν θέσει πολύ πιο ουσιαστικά ζη
τήματα, που ξεπερνούν τις κομματι
κές ή συνδικαλιστικές προτάσεις και 
φυσικά αμφισβητούν την αξιοπιστία 
τους.

Μ’ αυτό σαν δεδομένο, για ποιο 
λόγο να κατέβει στο οδόστρωμα ο 
φοιτητής; Για ποιους στόχους να 
οιαδηλώσει ο μεσήλικος, όταν οι πε
ρισσότεροι δεν απαντούν στα δικά 
του ζητήματα. Πού πάμε; Τι μπορεί 
να αλλάξει; Πώς μπορεί να αλλάξει;

Και για να εξηγούμεθα: Αυτά τα 
ζητήματα δεν απασχολούν μόνο 
τους λεγάμενους προοδευτικούς πο
λίτες, αλλά και τους φιλελεύθερους, 
για τους οποίους βέβαια το κακό εί
ναι ενδημικό.

Σε τελευταία ανάλυση, το ζητού
μενο είναι η αφύπνιση των πολιτών 
προς ενεργητικότερη συμμετοχή και 
δυναμικότερη παρέμβαση. Θα πρέ
πει, πιστεύουμε, νάχει φτάσει και 
στην πατρίδα μας ο καιρός που αυτή 
η αφύπνιση δεν θα απαιτεί επικολυ
ρικά εμβατήρια, ούτε πυρακτωμένα 
σίδερα και τσεκούρια, αλλά αξιόπι
στα και σύγχρονα πολιτικά προ
γράμματα, που θα μπαίνουν μπρο
στά στη λαϊκή διαθεσιμότητα και δεν 
θα ξεπερνιούνται απ’ αυτήν.



Της ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

ΣΕ ΧΩΡΟ'«αποκ6φαλι- 
σμού» του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας 

μετατράπηκε, αναπάντΕχα, 
την περασμένη εβδομάδα 
η Βουλή.

Στο ρόλο της «καρμανιό- 
λας», δια... στόματος πρωθυ
πουργού Ανδρέα Παπανδρέου, 
η εξαγγελία μιας νέας εισοδη
ματικής πολιτικής, 24 ώρες με
τά την πρώτη ανακοίνωση της 
οικονομικής πολιτικής για το 
1988 από τον Κ. Σημίτη.

Η «καρατόμηση», που συνε- 
τελέσθη με μια ασυνήθιστη - τα 
τελευταία δέκα χρόνια - παρέμ
βαση του πρωθυπουργού στη 
διάρκεια της τυπικής τελετής 
κατάθεσης του προϋπολογι
σμού στην εθνική αντιπροσω
πεία, όπως ήταν φυσικό, επί
σκιασε όλα τα άλλα θέματα που 
αναπτύχθηκαν στη Βουλή την 
περασμένη εβδομάδα.

Θέματα ιδιαίτερα σοβαρά και 
πολυσυζητημένα, όπως: Η συ
ζήτηση της
πρότασης νόμου των 12 βου
λευτών για την απλή αναλογι
κή (σχετική έρευνα στις σελίδες 
6-7), η νέα πολιτική κάλυψη 
που πρόσφερε ο υφυπουργός 
για θέματα αθλητισμού Σ. Βα- 
λυράκης στον παραπεμφθέντα - 
με εισαγγελική απόφαση - στη 
Δικαιοσύνη, διευθυντή του Ο- 

■ΠΑΠ Δ. Σεφτελή, οι... διευκρι
νίσεις για την υπαναχώρηση 
στο ζήτημα της μείωσης φορο
λογίας αυτοκινήτων από τον α
ναπληρωτή υπουργό Οικονο
μικών Γ. Πέτσο και η αποχώ
ρηση του ΚΚΕ από την εξετα
στική επιτροπή για τις υποκλο
πές τηλεφωνικών συνδιαλέ
ξεων.

Η ξαονική ανατροπή από 
τον πρωθυπουργό της εισοδη
ματικής πολιτικής που, λίγες 
ώρες πριν, είχε συναποφασίσει 
με τον αρμόδιο υπουργό του, 
προκάλεσαν - πέρα από την πα-

ι
οσωπα

Ανδρέας - Απλή
Ο πρόεδρος της κυβέρνησης «τώρα αρχίζει να 

σκέπτεται». Τι πράγμα;
Ο πρωθυπουργός τώρα αρ

χίζει να σκέπτεται σοβαρά το 
ενδεχόμενο αλλαγής του εκ- 

‘λογικού συστήματος.
Τις τελευταίες τρεις εβδο

μάδες, μάλιστα, κάλεσε σε 
κουβεντούλα για το θέμα αυ
τό δυο στενούς και σοβαρούς 
φίλους και συμβούλους του 
για το θέμα.

Ο ένας από τους δυο, (για 
να κάνουμε και ένα μικρό 
«σκουίζ»), είναι ένθερμος υ- 
ποστηρικτής της απλής ανα
λογικής και το όνομά του α
κούστηκε επίσης στους «υπο
ψήφιους» για τη θέση του υ
πουργού Εθνικής Οικονο
μίας, μετά την παραίτηση Ση
μίτη).

Οι συζητήσεις, λοιπόν, για 
το εκλογικό σύστημα, σε στε
νότατο πάντα κύκλο, συνεχί
ζονται κανονικά.

Αλλά ο κ. Α. Παπανδρέου 
προς το παρόν, «απλώς α
κούει»...

ΚΕΑ

Θέση Σημίτη
Ο Κ. Σημίτης, δεν θα πάρει 

θέση άλλη στην κυβέρνηση, 
γιατί προορίζεται για έξω.

Ετσι γίνεται συνήθως. 
Τους καλούς τους... εξάγου
με.

Σε λίγο χρόνο τελειώνει η 
θητεία του Γρ. Βάρφη, του ε

πιτρόπου μας στην ΕΟΚ.
Ο Σημίτης διατηρεί άρι- 

στες σχέσεις με τους ΕΟΚι- 
κούς, και αυτό δεν χρειάζεται 
καμιά απόδειξη. Είναι γεγο
νός πως κύκλοι της ΕΟΚ στε
νοχωρήθηκαν, που έφυγε ο 
Σημίτης. Ομως δεν θα τον χά
σουν. Μάλλον θα τον έχουν 
πιο κοντά τους, αφού ο πρω
θυπουργός τον προορίζει πι
θανώς για τη θέση του Βάρφη.

Και θα μου πείτε: Μα θα 
δεχτεί; Δεν είναι το ίδιο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας 
και Επίτροπος στην ΕΟΚ.

Και εγώ συμφωνώ.
Μόνο που η υπόθεση έχει 

μέλλον.
Στο τέλος του επόμενου 

ρόνου ο Ζακ Ντελόρ, πρόε- 
ρος της Κομισιόν, φεύγει, α

φού λήγει τι θητεία του. Θα α
ναζητηθεί λοιπόν ένας νέος 
πρόεδρος. Και δεδομένου ότι 
πριν τον Γάλλο Ντελόρ, υ
πήρξε Βέλγος πρόεδρος και 
πριν Αγγλος, τώρα η αναζή
τηση θα γίνει από το χώρο 
των νότιων χωρών, δηλαδή 
από μας, από την Ιταλία, την 
Ισπανία, Πορτογαλία, αφού 
είναι η σειρά του νότου.

Ο Κ. Σημίτης είναι από τις 
πλέον σημαντικές προσωπι
κότητες που έχει ο νότος 
στην ΕΟΚ. Ετσι, ο δρόμος 
για τη θέση του «πρωθυπουρ
γού» της ΕΟΚ, δηλαδή του 
προέδρου της Κομισιόν, φαί

Εκδηλη η ικανοποίηση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών στα πρόσωπα των 
πρωθυπουργών Ελλάδας και Ουγγαρίας, Ανδρέα Παπανδρέου και Καρόι Γκρος, 

ενώ ανταλλάσσουν θερμή χειραψία.
νεται πως είναι ανοικτός.

Ο πρωθυπουργός δίδει ι
διαίτερα μεγάλη σημασία για 
την κατάκτηση αυτής της θέ
σης και ενόψει μάλιστα του 
1992. Και δικαίως, αφού αυτή 
η θέση θα ισχυροποιηθεί.

Τον θέλουμε!
Πολύ απασχολεί τελευ

ταίως την κυβέρνηση και τον 
πρωθυπουργό, ο κ. Τοργκούτ 
Οζάλ.

Πρώτον, διότι όλοι εύχον
ται να κερδίσει στις προσεχείς 
εκλογές, ώστε να μην υπάρξει 
αλλαγή σκηνικού στην Αγκυ
ρα. Και δεύτερον, διότι όλοι 
εύχονται να μην παρουσια
στεί καμιά δυσάρεστη επιπλο
κή στην ηγεσία του κ. Οζάλ, 
που και αυτή θα είχε επιπτώ
σεις στην πολιτική σκηνή της

Τουρκίας.
Γιατί όλα αυτά; Μα γιατί, 

σύμφωνα με τις πρόσφατες 
δηλώσεις του πρωθυπουργού, 
κατά την διάρκεια του επίση
μου γεύματος για τον Ούγγρο 
πρωθυπουργό, αλλά και με 
τις ανάλογες παλαιότερες 
δηλώσεις του υπουργού Εξ
ωτερικών Κ. Παπούλια, η Α
θήνα «εκτιμά ιδιαιτέρως» τις 
προσπάθειες του κ. Οζάλ και 
για την εκτόνωση της ελλη
νοτουρκικής κρίσης του πε
ρασμένου Μαρτίου, αλλά και 
για την επίπονη εργασία του 
προς την κατεύθυνση της υ
πογραφής ενός κοινά αποδε
κτού κειμένου για την υφαλο
κρηπίδα του Αιγαίου.

Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι 
μόνον αυτό. Μια επανεκλογή 
του κ. Οζάλ, ίσως άνοιγε το 
δρόμο στο ενδεχόμενο σύσφι-

ξης των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, η οποία θα μπορού
σε να λειτουργήσει σαν μέσο 
αποσυμπίεσης στις ελληνοα- 
μερικανικές διαπραγματεύ
σεις, που έχουν καταρχήν 
σκαλώσει στις εγγυήσεις για 
τα εθνικά συμφέροντα.

Αλλά μην περιμένετε τίπο
τα θεαματικές κινήσεις. Η 
«σύσφιξη» των σχέσεων, αν 
γίνει, θα περάσει π.χ. μέσα α
πό τουριστικές συμφωνίες, ή 
στενές εμπορικές σχέσεις. 
Παρά ταύτα, τα κατάλληλα 
μηνύματα, θα έχουν φτάσει 
στα κατάλληλα αυτιά...

ΚΕΑ

Ουγγαρία
Με την υπογραφή διακή

ρυξης «Για την ανάπτυξη της 
φιλίας και συνεργασίας» ανά

μεσα στις δυο χώρες έκλεισε 
η επίσημη επίσκεψη στην Α
θήνα του πρωθυπουργού της 
Ουγγαρίας κ. Καρόι Γκρος.

Στην επίσημη αυτή διακή
ρυξη οι δυο πλευρές αναφέ- 
ρονται στην κοινή τους ανη
συχία για την κλιμάκωση του 
ανταγωνισμού των στρατιω
τικών εξοπλισμών, την αύξη
ση των στρατιωτικών δα
πανών, τη διαιώση περιφε
ρειακών συγκρούσεων, αλλά 
και στην απόφασή τους να 
συμβάλουν στη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια, υποστηρίζον
τας τα μέτρα που βασίζονται 
στο Χάρτη του ΟΗΕ, στο κα
ταληκτικό κείμενο της συνάν
τησης της Μαδρίτης, στις ι- 
σχύουσες διεθνείς συμφωνίες 
και στους κανόνες του διε
θνούς δικαίου.

Οι δύο πλευρές ακόμα εκ
φράζουν την επιθυμία και την 
απόφασή τους να εργαστούν 
«για την άρση των εμποδίων 
και των περιορισμών, που δυ
σκολεύουν την ανάπτυξη της 
συνεργασίας τους».

Η Ελλάδα από την πλευρά 
της υποστηρίζει την καθιέρω
ση και περαιτέρω ανάπτυξη 
των οικονομικών σχέσεων 
της Ουγγαρίας με την ΕΟΚ 
«στη βάση ισοτιμίας και α
μοιβαιότητας».

«Συμπεράσματα»
Σε «ανάλυση και εκτίμη

ση» των αποτελεσμάτων της 
επίσκεψης του υπουργού Εξ
ωτερικών στα Τίρανα, προέ- 
βη η ομάδα κοινοβουλευτι
κού έργου εξωτερικών της 
Ν.Δ. για να καταλήξει και πά
λι στα χιλιοειπωμένα «συμπε
ράσματα». Οτι, δηλαδή, η πο
λιτική της κυβέρνησης. «Εί
ναι μια πολιτική στερούμενη 
στρατηγικής» ότι «σπασμωδι
κά, αποσπασματικά, αντισυν
ταγματικά, άκαιρα και απρο
γραμμάτιστα λαμβάνονται α
πό την κυβέρνηση αποφάσεις 
ύψιστης εθνικής και ηθικής 
σημασίας με κορυφαία αυτήν
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Tou ΑΝΤΩΝΗ 
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ ως προς τις
οικονομικές του επιδιώξεις θεωρείται 
ο προϋπολογισμός του 1988. 

Αντιφατικότητα που προκύπτει από τη 
διατήρηση υψηλών κρατικών ελλειμμάτων 
(πλησιάζει το ποσό του 1 τρισ. δρχ.), που 
κατά γενική ομολογία αποτελούν τη βασική 
πηγή του πληθωρισμού, ενώ την ίδια 
στιγμή προβλέπει μείωση του μέσου 
συντελεστή ΦΠΑ από 18% σε 1 θ% με 
σκοπό τη συγκράτηση των τιμών. Είναι 
φανερό ότι η προσπάθεια που γίνεται 
μέσω του ΦΠΑ για τη συγκράτηση του 
πληθωρισμού υπονομεύεται από τη 
διατήρηση των ελλειμμάτων σε υψηλά 
επίπεδα.
Ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός 
αυτοχαρακτηρίζεται αναπτυξιακός, καθώς 
μειώνει τη φορολογία των κερδών και 
γενικά αλλάζει επί τα βελτίω τη φορολογία 
εισοδήματος, ενώ την ίδια στιγμή 
επιβάλλει έκτακτη εισφορά στα κέρδη των 
επιχειρήσεων.
Ειδικά η τελευταία ήταν μια κίνηση- 
έκπληξη, που προκάλεσε απορίες, καθώς 
το ταμειακό της αποτέλεσμα είναι πενιχρό. 
Πρόκειται για 20 δισ. δρχ. έναντι κρατικού 
ελλείμματος 957 δισ. δρχ.
Και στις δύο περιπτώσεις 
αλληλοαναιρούνται βασικοί στόχοι της 
κυβερνητικής προσπάθειας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να είναι 
υψηλά ελλείμματα για τα οποία είχε τεθεί 
από το 1985 στόχος μείωσής τους σε 
επίπεδα κάτω από το 10% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Γεγονός είναι πάντως, μπορεί να πει 
κανείς, ότι η αντιφατικότητα του 
προϋπολογισμού του 1988, προέκυψε από 
την έντονη διαπάλη που υπήρξε στην 
κυβέρνηση τους τελευταίους δυο μήνες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ φόρους θα πληρώ
σουμε και το 1988, ενώ το κράτος, 
για ακόμα μια φορά, δεν θα αρκεσθεί 

σ’ αυτούς, αλλά θα δανεισθεί ένα πολύ με
γάλο ποσό (957 δισ. δρχ.) για να καλύψει 
τις δαπάνες του.

Ετσι, η διαπίστωση «καταναλώνουμε περισσό
τερα από όσα παράγουμε», που ως γνωστό αποτέ- 
λεσε το βασικό επιχείρημα της επιβολής του διε
τούς προγράμματος σταθεροποίησης, αφορά 
πρώτα από όλα το κράτος, που απ’ ό,τι φαίνεται, 
κάνει τις διαπιστώσεις για τους πολίτες, και όχι 
για το ίδιο.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπο
λογισμού, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 1988
ανέρχονται στο ποσό των 2 τρισ. 145 δισ. δρχ., 
έναντι 1 τρισ. 805 δισ. δρχ. φέτος (αύξηση 18,8%). 
Δηλαδή μιλάμε για επιπλέον φόρους 340 οισ. δρχ.

Οπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό, τα 2 
τρισ. 20 δισ. δρχ. θα προέλθουν από τη φυσιολογι
κή εξέλιξη των εσόδων (αύξηση των φορολογου
μένων, αύξηση των εισοδημάτων και του τζίρου 
κ.λπ.). Το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει 
ότι μόνο 125 δισ. δρχ. θα προέλθουν «από νέες 
φορολογικές διαρρυθμίσεις» και συγκεκριμένα 30 
οισ. δρχ. από την αύξηση της φορολογίας στα τσι
γάρα, 20 δισ. δρχ. από την εφαπαζ προσφορά στα 
κέρδη επιχειρήσεων, 25 δισ. από το κλείσιμο πα
λαιών φορολογικών υποθέσεων και τέλος 5θ δισ. 
δρχ. από την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Αμφιβολίες
Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές του υπουργείου 

Οικονομικών, ότι δεν υπάρχουν νέοι φόροι και ότι 
τα αυξημένα έσοδα είναι φυσιολογικά, υπάρχουν 
αμφιβολίες.

Ειδικότερα, θεωρείται παράλογη η αύξηση κατά 
17,1% του συνόλου των παρακρατούμενων φό
ρων, τη στιγμή που ο υπουργός Οικονομικών
Αημ. Τσοβόλας διακηρύσσει ότι με τις νέες φορο- 

ελαορύν
να νίνει

αντιληπτή από τους μισθωτούς με τους μισθούς

λογικές ελαφρύνσεις η παρακράτηση φόρου από 
την 1-1-1988 μειώνεται σημαντικά, ώστε να νίνει

που θα πάρουν από το νέο χρόνο.
Ας δούμε όμως τι θα πάρει και πώς θα μας τα 

πάρει το κράτος το 1988.
★  Ο φόρος εισοδήματος, που θα προκύψει με την 
εκκαθάριση των δηλώσεων τις οποίες θα υποβά
λουμε μέχρι το τέλος του προσεχούς Φεβρουά
ριου, θα φθάσει τα 616,4 δισ. δρχ. από 479,2 δισ. 
δρχ. φέτος (αύξηση 28,6%). Η μεγάλη αύξηση α
ποδόθηκε από τον κ. Τσοβόλα στην αύξηση των 
φορολογουμένων.

Γεγονός είναι πάντως ότι τα εισοδήματα του 
1987 θα υπερφορολογηθούν, καθώς δεν υπήρξαν 
αναπροσαρμογές αφορολόγητων ορίων και κλιμα
κίων, με αποτέλεσμα αυξημένα εισοδήματα να φο
ρολογηθούν με την ίδια κλίμακα. Αυτός είναι και 
ο βασικός λόγος που το υπουργείο Οικονομικών 
προβλέπει σημαντικά αυξημένα έσοδα από φόρο 
εισοδήματος.
★  Από τη φορολόγηση της περιουσίας (φόροι με
ταβίβασης, ΦΑΠ, κ.λπ.) το Δημόσιο θα εισπράξει 
26,7 δισ. δρχ., από 23,9 δισ. όρχ. φέτος (αύξηση 
11,6%). Η μικρή σχετικά αύξηση οφείλεται στην 
αύξηση του αφορολόγητου ποσού στις μεταβιβά
σεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
* Γ£  8α°^ού« κ“> « δ««ς εισφορές θα πληρώσου- 
φέτος’ § PZ" Κατα 18’9% πεΡισαότερα από

Πόσο θα αλλάξει

V  ζωή μας
η οικονομική 

κολπική mu “88
★  Για τα αυτοκίνητα που θα εισαγάγουμε οι φόροι
ανέρχονται σε 45 δισ. δρχ., από 42 δισ. το 1982. 
Η κατά 14,3% αύξηση των φόρων θα προέλθει - 
εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών - από την αύξη
ση των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, κάτι που 
δεν συμμερίζεται η αγορά αυτοκινήτων, η οποία 
αναμένει πτώση των πωλήσεων μετά και τις τε- 
λευταίες αποφάσεις νά μη μειωθεί η φορολογία 
του IX το 1988. ,

Τα τσιγάρα
★  Για τσιγάρα και γενικά καπνό θα πληρώσουμε 
82,5 δισ. δρχ., από 51 δισ. δρχ. (αύξηση 61,8%). 
Αναμένεται ότι τα τσιγάρα θα πάνε 30-50 δρχ. πά
νω το πακέτο. Ο κ. Τσοβόλας συνέδεσε την αύξη
ση της φορολογίας με την αντικαπνιστική εκστρα
τεία, χωρίς όμως να πείσει κανένα.

Ο αντίκτυπος στο 
Χρηματιστήριο 
σελίδ€ς 46-47

★  Από τα καύσηια το κράτος θα εισπράξει 181 
δισ. δρχ. έναντι 189 δισ. δρχ. φέτος (μείωση 
4,2%). Η μείωση των φορολογικών εσόδων προεξ
οφλεί κατά κάποιο τρόπο ότι δεν θα αυξηθούν οι 
τιμές των καυσίμων, χωρίς βέβαια να αποκλείεται 
κάτι τέτοιο, εφόσον υπάρξουν απρόβλεπτες εξελί
ξεις στη διεθνή αγορά.
★  Για ποτά θα πληρώσουμε 7,3 δισ. δρχ., από 6,4 
δισ. δρχ. (αύξηση 13,2%). Από ό,τι φαίνεται, δεν 
προβλέπεται αύξηση της φορολογίας, αλλά το υ

πουργείο Οικονομικών έχει λόγους να πιστεύει 
ότι οι Ελληνες θα πιουν περισσότερο το 1988.
★  Από τα τέλη κυκλοφορίας, το Δημόσιο θα ει- 
σπράξει 31,5 δισ. δρχ., έναντι 28 δισ. δρχ. φέτος, 
χωρίς να προβλέπεται αύξησή τους.
★  Το ένα τρίτο των εσόδων του κράτους το 1988 
θα προκύψει από τον ΦΠΑ.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ υπολογίζονται σε 700 
δισ. δρχ., έναντι 505 δισ. δρχ. φέτος.

Τα αυξημένα κατά 38,6% θα προέλθουν, όπως 
υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών, από την 
καλύτερη απόδοση του φόρου και γενικά την αύ
ξηση της φορολογητέας ύλης.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη αύξηση των εσόδων 
από ΦΠΑ προβλέπεται παρά το γεγονός ότι μειώ
νεται ο μέσος συντελεστής από 18% σε 16% και 
γίνονται μετατάξεις 68 ομάδων προϊόντων σε χα
μηλότερο συντελεστή.

Τα 700 δισ. του ΦΠΑ θα προέλθουν: 250 δισ. 
από τα εισαγόμενα, 200 δισ. από βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες, 135 δισ. από το εμπόριο, 75 δισ. από 
τα καύσιμα και 80 δισ. από άλλες πηγές.
★  Από λαχεία υπολογίζονται 16,5 δισ. δρχ., έναν
τι 14,1 δισ. δρχ. (αύξηση 16,6%). Το 1988 δεν 
προβλέπεται αύξησή τους. Αυξήθηκαν άλλωστε 
αρκετά φέτος.
★  Από το ΠΡΟ-ΠΟ θα εισπραχθούν 10 δισ. δρχ., 
από 7 δισ. του 1987 (+42,9%), γεγονός που υπο
δηλώνει ότι θα έχουμε μια αύξηση της τιμής της 
στήλης από 20 σε 25 δρχ.

Τι θα ξοδέψει
Αν όμως το κράτος μας πάρει αρκετά, θα ξοδέ

ψει περισσότερα, συνολικά 2,8 τρισ. δρχ.
Οπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό,
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Τι οημαίνει η ηολιακή
Z n u i m

χους, πολιτικ
Σημαίνει απλώς επαναφορά

Του Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΜΕ ΜΙΑ πρωτοφανή 
- για τα ελληνικά 
δημοκρατικά δεδο

μένα - ενέργεια, με την ο
ποία επιπλέον αποδείχθη
καν μύθος ο κυριαρχικός 
ρόλος των συλλογικών ορ
γάνων και οι συμμετοχικές 
διαδικασίες στη λήψη των 
αποφάσεων, χαράχθηκε 
φέτος η εισοδηματική πο
λιτική για το 1988.

Με την αρχή τοο ενός αν- 
δρός, ανατράπηκε η εισοδημα
τική πολιτική, που είχε διαμορ
φωθεί και κυρωθεί υπό την προ
εδρία του ίδιου του πρωθυ
πουργού στο Ανώτατο Συμ
βούλιο Οικονομικής Πολιτικής 
(ΑΣΟΠ).

Αλλά η ανατροπή αυτή ση
μαίνει απλώς αντικατάσταση με 
μια ίδια - διαφορετικού όμως 
βαθμού έντασης - εισοδηματική 
πολιτική ή το ξεκίνημα μιας 
νέας, με διαφορετικούς στό-
---------- ’ τικης;

απλά
της ετεροχρονισμένης ΑΤΑ 
στα «νόμιμα», ή κάτι άλλο;

Ολα συνηγορούν, όπως θα 
δούμε στή συνέχεια, υπέρ της 
δεύτερης άποψης.

Μαθηματικά
Ποια όμως ήταν η φιλοσοφία 

και η θέση του Κ. Σημίτη, όταν 
μεταξύ των εναλλακτικών προ
τάσεων εισοδηματικής πολιτι
κής, που υπέβαλε, προτιμούσε 
εκείνη - και που τελικά εγκρί- 
θηκε από το ΑΣΟΠ - με τις λι
γότερο πληθωριστικές συνέ
πειες;

Η φιλοσοφία ήταν ότι στην 
οικονομία δεν υπάρχουν μα
γείες, όπως, αντίθετα, στην πο
λιτική. Η οικονομία είναι μαθη
ματικό.

«Η οικονομική πορεία δεν 
καθορίζεται μονάχα από πολιτι
κές βουλήσεις, αλλά και από 
τις νομοτέλειες του συστήμα
τος», δήλωσε πρόσφατα.

Η γενική αρχή
Ειδικότερα, στη χάραξη της 

εισοδηματικής πολιτικής πρυ- 
τάνευσε η γενική αρχή ότι η οι
κονομική πολιτική είναι θέμα 
κατανομής πόρων και επιπλέον 
ελήφθησαν υπόψη τα εξής:
•  Το ακαθάριστο εγχώριο προϊ
όν (ΑΕΠ) το 1988 προβλεπό- 
ταν να αυξηθεί κατά 1-2 ποσο
στιαίες μονάδες. Το σύνολο αυ
τό θα έπρεπε να ικανοποιεί τις 
διάφορες απαιτήσεις (κατανά
λωση, επενδύσεις, δημόσιος το
μέας κ.λπ.) της οικονομίας.
•  Το ισοζύγιο το 1987 παρου
σίασε βελτίωση στο έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών πέρα 
από κάθε πρόβλεψη και για 
πρώτη φορά την τελευταία 20ε- 
τία οι ανάγκες για εξωτερικό 
δανεισμό είναι αρνητικές για 
μερικές εκατοντάδες δολάρια.

Κινητικότητα
•  Οι ιδιωτικές επενδύσεις είχαν 
αρχίσει να παρουσιάζουν κά
ποια κινητικότητα και με συν
τηρητικούς υπολογισμούς το 
1988 θα απορροφήσουν περί

που 1% επί του ΑΕΠ. Οι προ
βλέψεις του ΙΟΒΕ στον τομέα 
αυτό ήταν ακόμη πιο ευνοϊκές.
•  Το καθαρό έλλειμμα του δη
μόσιου τομέα το 1988 θα παρέ
μενε στα υψηλά επίπεδα του 
1987, με αποτέλεσμα να μην α
πελευθερώνεται κανένας πόρος. 
Ο κ. Σημίτης έδωσε μεγάλες εν- 
δοκυβερνητικές και εσωκομμα
τικές μάχες για τον περιορισμό 
του - κατά την προσφιλή φράση 
του αρχηγού της Ν.Δ. κ. Κ, 
Μητσοτάκη - «σπάταλου κρά
τους» και υπέρ του αποτελε
σματικού κράτους, χωρίς, 
όμως, επιτυχία.
•  Ο πληθωρισμός το 1987 δεν 
κινήθηκε σε ικανοποιητικά επί
πεδα (16%). Κύρια αιτία ήταν 
οι συνέπειες από την εφαρμογή 
του ΦΠΑ και η έλλειψη των 
μηχανισμών εκείνων που θα α
πέτρεπαν τις πολλαπλασιαστι
κές συνέπειες. Το 1988 στόχος 
ήταν η αποκλιμάκωση του πλη
θωρισμού με πολιτική πρόβλε
ψη το 12%.

Η αντοχή
Επειδή, λοιπόν, τα ελλείμμα

τα του ευρύτερου δημόσιου το
μέα δεν επέτρεπαν την εξοικο
νόμηση πόρων, δεν απέμενε 
παρά μόνο η άνοδος της παρα
γωγής για να δοθούν αυξήσεις 
μισθών και ημερομισθίων. Αυ
τό επέτρεπε η αντοχή της οικο
νομίας. Αύξηση των πραγμα
τικών εισοδημάτων κατά 2 πο
σοστιαίες μονάδες.

Με τη λογική αυτή συνέπεια 
των πραγμάτων και με στόχο 
τη συγκράτηση των ελλειμμά
των του δημόσιου τομέα και 
των πληθωριστικών πιέσεων, 
την περαιτέρω βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικο
νομίας και την εμπέδοση του ε
πενδυτικού κλίματος, αποφασί-

Ανόρέα
φ Κίνδυνος να 

τιναχτεί 
στον αέρα 

η οικονομία 9
στηκε ο - _ δυσβάσταχτος για 
τους εργαζόμενους - ετεροχρο
νισμός της ΑΤΑ.

Ετσι, περιόριζε την αύξηση 
των αποδοχών των εργαζομέ
νων και συνταξιούχων του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα κατά 
12.000 - 14.000 δρχ. κατά περί
πτωση το 1988. Οι αυξήσεις 
που θα εδίδοντο από 1.1.88 και 
για το πρώτο τετράμηνο του έ
τους, ήταν μεταξύ 2.700 - 3.300 
δρχ. το μήνα.

Με την επαναφορά της ΑΤΑ 
στα «νόμιμα», που επαναποφά- 
σισε ο πρωθυπουργός, οι εργα
ζόμενοι του δημόσιου τομέα θα

πάρουν από 1.1. 88 και για το 
πρώτο τετράμηνο του έτους (με 
προβλεπόμενο πληθωρισμό 
5%), αυξήσεις μεταξύ 5.700 - 
6.800 δρχ. το μήνα.

Επισημάνσεις
Οπως επισημαίνουν οικονο

μικοί παρατηρητές και εκπρό
σωποι παραγωγικών τάξεων, η 
απόωαση αυτή με τις σημερινές 
συνθήκες και με τον τρόπο που 
έλαβαν χώρα οι πρόσφατες πο
λιτικές εξελίξεις:
•  Εντείνει τις πληθωριστικές

πιέσεις πολλαπλασιαστικά.
•  Μειώνει την ανταγωνιστικό
τητα της οικονομίας.
•  Οδηγεί σε διολίσθηση της 
δραχμής.
•  Αυξάνει τη ζήτηση, κυρίως, 
εισαγομενων προϊόντων, όπως 
έχει αποδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια, και διευρύνει το έλλειμ
μα του εμπορικού ισοζυγίου.
•  Αυξάνει τα ελλείμματα του 
δημόσιου τομέα, όχι μόνο λόγω 
μισθών και συντάξεων, αλλά 
και λόγω πληθωρισμού, αφού 
οι δαπάνες των έργων γίνονται 
υπέρογκες.
•  Αυξάνει το εργατικό κόστος,
όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα, αφού οι 
αυξήσεις των μισθών του δημο
σίου, αποτελούν την απαρχή 
των διεκδικήσεων στον ιδιωτι
κό τομέα. Ηδη, οι συνδικαλι
στικές παρατάξεις ζητούν αυ
ξήσεις 27%.
•  Ανατρέπει όλες τις οικονομι
κές εκτιμήσεις και τους προ
γραμματισμούς των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων, επε
κτείνει το δημόσιο τομέα και τα 
ελλείμματά του, ενώ ανατρέπει 
και τα δεδεομένα του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Τέλος, κλονίζει επικίνδυνα 
το ευαίσθητο επενδυτικό κλίμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
αυτές, οδηγούμαστε, πλέον, σε 
μια νέα οικονομική πολιτική, 
πέρα και έξω από τα πλαίσια 
και τη φιλοσοφία της πολιτικής 
που είχε εξαγγελθεί Σε μια πο
λιτική, που όπως επισημαίνε- 
ται, παίζει τώρα πλέον κορόνα 
- γράμματα το μέλλον της οικο
νομίας ή θέτει άλλες προτεραιό
τητες.

Διατήρηση
Μόνο η τυχόν διατήρηση

του κλίματος εμπιστοσύνης 
μπορεί να οδηγήσει σε ομαλή 
πορεία την οικονομία, αφού η 
τελευταία μπορεί και έχει ακό
μη «το μεγάλο μαξιλάρι του ι
σοζυγίου πληρωμών», όπως 
χαρακτήρισε την ευνοϊκή εξέλι
ξή του αρμόδιος υπηρεσιακός 
παράγοντας.

Την αισιοδοξία του για την 
πορεία της οικονομίας εξέφρα- 
σε και ο νέος υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας Π. Ρουμελιώ
της, ο οποίος, αναλαμβάνοντας 
τα καθήκοντά του, επισήμανε:

Διάλογος
•  Η πολιτικά που εξαγγέλθηκε
από τον πρωθυπουργό αποβλέ
πει στη συνέχιση του διάλογου 
και της συνεργασίας με τις πα
ραγωγικές τάξεις, με σκοπό τη 
σταθερότητα και την ανάπτυξη 
της οικονομίας.
•  Ο πληθωρισμός κόστους δεν 
δικαιολογείται πλέον. Οι οποιε- 
σδήποτε πληθωριστικές πιέσεις 
συντηρούνται μόνο από την 
πληθωριστική ψυχολογία.
•  Δεν ήταν δυνατό και δεν έ
πρεπε να συνεχιστεί η ίδια αυ
στηρή εισοδηματικά πολιτική. 
Πέραν από το διορθωτικό πο
σό, είναι αναγκαία και η ύπαρ
ξη μιας περισσότερο ελαστικής 
τιμαριθμικής προσαρμογής.
•  Η εισοδηματική πολιτική δεν 
πρόκειται να επιβαρύνει το κό
στος παραγωγής, αφού η οικο
νομική κατάσταση των επιχει
ρήσεων επιτρέπει την απορρό
φηση της εισοδηματικής πολι
τικής χωρίς κλυδωνισμούς.
•  Το κλίμα είναι θετικό.

ι Στο δημόσιο τομέα, κύριο 
μέλημα είναι η προώθηση ανα
πτυξιακών προγραμμάτων που 
θα οδηγήσουν στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και τον εκ
συγχρονισμό.

Τι αλλάζει στους φόρους το 1988
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πρώτης προτεραιότητας είναι οι δαπάνες 
για την άμυνα, την παιδεία, την υγεία - 
πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση.

Αυξημένα κονδύλια πήραν επίσης τα υ
πουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εργα
σίας και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού κατανέμονται ως εξής:
★  Το ένα τρίτο των κονδυλίων θα δοθεί για 
μισθούς και συντάξεις, που προβλέπονται 
αυξημένες κατά 17,1% και ανέρχονται σε
908.1 δισ. δρχ., έναντι 775,2 δισ. δρχ. φέ
τος. Ειδικά για μισθούς προβλέπονται
495.2 δισ. δρχ. και για συντάξεις 431,3 
δισ. δρχ.
★  Σημαντικά ποσά θα απορροφήσουν το 
1988 οι λεγάμενες κοινωνικές δαπάνες. 
Συνολικά θα χορηγηθούν 497,2 δισ. δρχ., 
κατά 184 δισ. δρχ. περισσότερα από φέτος.

Ειδικότερα προβλέποντα τα εξής:
★  Για επιδότηση ενοικίου 10 δισ. δρχ.
★  Για αγορά φοιτητικών συγγραμμάτων 3 
δισ., από 1,2 δισ. φέτος.
★  Για δαπάνες σίτισης φοιτητών 5,8 δισ., 
από 4,7 δισ.
★  Για επιχορήγησή του ΙΚΑ 137 δισ. δρχ. 
και του ΟτΑ 100 δισ. δογ. Ειδικά για τον 
ΟΓΑ η αυξημένη επιχορήγηση αφορά την 
αύξηση των αγροτικών συντάξεων από 
1-1-88 κατά 1.500 δρχ. και την έναρξη του 
νέου προγράμματος ασφάλισης των α

γροτών.
Λεν προβλέπεται επιχορήγηση του 

ΝΑΤ, το οποίο παρά τα τεράστια προβλή
ματα που αντιμετωπίζει, αφήνεται στη τύ
χη του και θα αναζητεί κεφάλαια για τις 
συντάξεις από το τραπεζικό σύστημα.
★  Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
24,9 δισ. δρχ., από 14,9 '
★  Δαπάνες σχολικών 
από 2,8 δισ. φέτος.

ιέτος.
‘ .ν 3,2 δισ.,

Για την υγεία
★  Τα κονδύλια για την υγεία είναι αυξημέ

να κατά 42,2% και ανέρχονται σε 204,4 
δισ. δρχ. από 143,7 δισ. δρχ. φέτος. Τα αυ
ξημένα κονδύλια έρχονται να καλύψουν α
νάγκες των νοσοκομείων και των κέντρων 
υγείας, τη λειτουργία των πανεπιστη
μιακών νοσοκομείων Ηρακλείου, Ιωαννί- 
νων και Πατοών.
★  Η κοινωνική πρόνοια θα απορροφήσει 
44,3 δισ. δρχ., από 37,1 δισ. δρχ. φέτος.
★  Για την κοινωνική ασφάλιση προβλέ- 
πονται συνολικά 287,9 δισ. δρχ., από 
192,4 δισ. δρχ. το 1987.

★  Η παιδεία θα απορροφήσει 242 δισ., κα
τά 43,5 δισ. δρχ. περισσότερα από φέτος. 
Μεγάλο βάρος θα δοθεί στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα:
— Στη Δημοτική Εκπαίδευση χορηγούνται 
79,6 δισ. δρχ.
— Για κοινές δαπάνες των ΑΕΙ 14,6 δισ 
δρχ.
— Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5,2 δισ. δρχ 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 7,4 δισ 
δρχ., Πατρών 2,1 δισ., Ιωαννίνων 1,2 δισ. 
Θράκης 1,1 δισ., Κρήτης 1,2, Αιγαίου 247 
εκατ. δρχ., Ιόνιο 268 εκατ. δρχ., θεσσα 
λίας 81 εκατ. δρχ., ΕΜΠ 2,2 δισ. δρχ, A 
ΣΟΕΕ 495 εκατ. δρχ., Γεωπονική 724 
εκατ. δρχ., Πάντειος 571 εκατ. δρχ., Βιο 
μηχανική Πειραιά 519 εκατ. δρχ., Καλών 
Τεχνών 197 εκατ. δρχ., Βιομηχανική Θεσ

σαλονίκης 276 εκατ. δρχ., Πολυτεχνείο 
Κρήτης 242 εκατ. δρχ., ΤΕΙ 10,9 δισ. δρχ. 
— Η Μέση Εκπαίδευση θα απορροφήσει
73.1 δισ. δρχ.

Η άμυνα
★  Η άμυνα θα απορροφήσει συνολικά
344.1 δισ. δρχ., από 277,9 δισ. δρχ. το 
1987.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους 
των ενόπλων δυνάμεων θα φθάσουν τα 
110 δισ. δρχ. (αύξηση 56,9%). Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην έναρξη εξόφλησης υ
ποχρεώσεων για την αγορά των πολε
μικών αεροσκαφών MIRAGE.
★  Ικανοποιείται το αίτημα των διπλωμα
τικών για αύξηση των κονδυλίων του υ
πουργείου Εξωτερικών, που θα απορροφή
σει 24 δισ. δρχ., από 14,3 δισ. φέτος.
★  Οι Δήμοι θα πάρουν συνολικά 55 δισ. 
δρχ., κατά 7 δισ. παραπάνω από φέτος.

Συνολικά το υπουργείο Εσωτερικών θα 
πάρει 67,9 δισ., από 53,7 δισ. δρχ. το 1987.
★  Ακόμη στις δαπάνες του τακτικού προϋ
πολογισμού πρέπει να προστεθούν και οι 
δημόσιες επενδύσεις, το ύψος των οποίων 
ανέρχεται σε 370 δισ. δρχ.

Με τα ποσά αυτά θα επιταχυνθεί η εκτέ
λεση έργων υποδομής, όπως αυτοκινητό
δρομοι, παρακάμψεις μεγάλων πόλεων, έρ
γα ύδρευσης και αποχέτευσης και εγγειο
βελτιωτικά έργα.
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Του ΚΩΣΤΑ 
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΩΗΝ υπουργός Εθν. 
Οικονομίας Κ. Σημίτης 
αναχώρησε χτες το 

πρωί μαζί με την οικογένεια 
του για την εξοχή, για να ανα
παυθεί και να σκεφθεί στις 
μάλλον ολιγοήμερες διακοπές 
που θα ακολουθήσουν. (Το ί
διο είχε πράξει το καλοκαίρι 
του 1985, μετά την εκπαρα
θύρωσή του από το ίδιο υ
πουργείο, ο Γερ. Αρσένης. Α 
νάλογα είχε φερθεί - αποσυ- 
ρόμενος, αν θυμόμαστε καλά, 
στη Λευκάδα και ο εκπαραθυ- 
ρωθείς το 1982, τότε υπουρ
γός Συντονισμού Απ. Λάζα- 
ΡΠί)·

Η αναχώρηση του κ. Σημίτη 
φαίνεται να υποδηλώνει έμπρα
κτα την απόφασή του «να κλείσει 
το κεφάλαιο αυτό», φράση που 
χρησιμοποίησε γελώντας, όταν 
του τέθηκαν υπόψη -την Παρα
σκευή το βράδυ- οι δηλώσεις του 
πρωθυπουργού σύμφωνα με τις 
οποίες ο ετεροχρονισμός της 
ΑΤΑ δεν είχε αποφασιστει (και 
συνεπώς ο κ. Σημίτης έκανε του 
κεφαλιού του).

«Το κεφάλαιο αυτό», μπορεί να 
έκλεισε για τον αξιοπρεπή κ. Ση
μίτη, που έβαλε τη σφραγίδα του 
στην οικονομική πολιτική της 
διετίας, ανεξάρτητα αν γι' αυτή 
και τα αποτελέσματα της υπάρ
χουν διαφωνίες και επιφυλάξεις. 
Δεν έκλεισε, όμως για τον ελληνι
κό λαό, που δικαιούται να έχει τη 
σωστή πληροφόρηση και να επι
κροτεί ή να απορρίπτει μέσα σε 
συνθήκες διαφάνειας. Οταν η 
γκλασνόστ γίνεται σημαία στη 
Σοβιετική Ενωση, δεν μπορεί 
στην Ελλάδα, ένα πλουραλιστικό 
κράτος με πολυκομματικό σύ
στημα, ο λαός να μην έχει ολο
κληρωμένη πληροφόρηση αλλά 
να προσπαθεί να διαβάσει κάτω 
από τις δημοσιογραφικές γραμ
μές ή να συγκροτεί γνώμη από 
τις ακριτομύθιες -πολλές «διοχε
τευόμενες»- που ξεφεύγουν από 
κυβερνητικά χείλη.

μενες στον κ. Σημίτη υποστηρί
ζουν ότι ο ετεροχρονισμός είχε 

'γματι αποφασιστει, αλλά
και δεν ήταν δυνατό να ειπωθεί 
κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργός εί
ναι λογικό να ήθελε να καλυφθεί 
Στους τρεις ανθρώπους που ανα-

Από «ο καλοκαίρι
μ  πρώτα πυρά

φέρονται στην ανακοίνωση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου (Ση
μίτης, Τσοβόλας, Κατηφόρης) εί
χε δοθεί απλώς η εντολή να κά
νουν τις τελικές διατυπώσεις.

Η άποψη άτι ο ετεροχρονι
σμός είχε αποφασιστει στα συλ
λογικά όργανα (ΑΣΟΠ) ενισχύεται 
από τα εξής δυο στοιχεία:
•  Ουδείς, από την κυβέρνηση, 
μετά την ανακοίνωση της εισοδη
ματικής πολιτικής από τον κ. Ση
μίτη, δεν είπε στον κ. Σημίτη ότι 
τα όσα ανακοινώθηκαν δεν ήταν 
αυτά που αποφασϊστηκαν.
•  Λίγο πριν εμφανιστεί οπήν τη
λεόραση το βράδυ της Τρίτης και 
ανακοινώσει την εισοδηματική 
πολιτική ο κ. Σημίτης έλαβε τη
λεφώνημα απά τον πρωθυπουργό 
κατά το οποίο ο κ. Παπανδρέου 
το μόνο που συνεβούλευσε, 
όπως λέγεται, τον κ. Σημίτη ήταν 
«να βγαίνει από την ομιλία σου 
πόσα (ποσοστό αύξησης) θα λά
βουν οι εργαζόμενοι». Αν ο κ. Πα
πανδρέου δεν γνώριζε την εισο
δηματική πολιτική που ανακοίνω
σε ο κ. Σημίτης, δεν θα έπρεπε 
να του απευθύνει το σχετικά ερώ
τημα;

Ερωτήματα
Υπάρχουν και άλλα, αναπάντη

τα μέχρι στιγμής, ερωτήματα Αλ
λά δεν είναι του παρόντος να α
παντηθούν. Ισως είναι έργα του ι
στορικού που θα καταγράψει το 
έργο των τριών υπουργών - και 
των επομένων - που πέρασαν ή 
θα περάσουν από το υπουργείο 
Εθν. Οικονομίας και σφαγιάστη
καν ή θα σφαγιαστούν με διάφο

ρες δικαιολογίες και προσχήμα
τα

Εκείνο που αποκαλύπτεται 
τώρα είναι άτι τα προβλήματα 
άρχισαν από το καλοκαίρι του
1987, όταν άρχισε η προεργασία 
για την οικονομική πολιτική του
1988.

Οι εμπειρογνώμονες του υ
πουργείου Εθνικής Οικονομίας 
εκτιμούσαν τότε ότι ο πληθωρι
σμός θα μπορούσε άνετα να συγ
κροτηθεί, το 1987, στο 14% και 
το έλλειμμα του προϋπολογι
σμού, σαν ποσοστά του Α.Ε.Π. 
στο 10%. Εκτιμήσεις που δη
μιουργούσαν μεγάλη αισιοδο
ξία για πολύ καλύτερες εξελίξεις 
το 1988. Στην εισοδηματική πο
λιτική είχε επιτευχθεί (χρειαζόταν 
και πανηγυρισμός;) μια μείωση 
των εισοδημάτων στη διετία 
1986-87 κατά 12-13% και στα υ
ψηλά εισοδήματα μέχρι και.. 
25%.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί (ΕΟΚ, 
Δ.Ν.Τ., ΟΟΣΑ κΛπ.) προειδο
ποιούσαν, με βάση τις οικονομι
κές εξελίξεις, ότι αυτό δεν έπρε
πε να τραβηχτεί περαιτέρω γιατί 
με μαθηματική ακρίβεια θα οδη
γούσε σε βαθιά ύφεση την ελλη
νική οικονομία.

Ελληνες κυβερνητικοί και υπη
ρεσιακοί παράγοντες, καθώς και 
ξένοι ειδικοί συμφωνούσαν ότι 
καθίσταται αναγκαία μια χαλάρω
ση στα εισοδηματικά. Επρεπε, 
όμως να συνεχιστεί η προσοχή 
στα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Υποχωρήσεις
Λίγο πριν από το Σεπτέμβριο

και ενόψει της ομιλίας του πρω
θυπουργού στη ΔΕΘ, εντάθηκαν 
οι προβληματισμοί καθώς άρχι
ζαν να αλλάζουν και οι εκτιμή
σεις. Ο κ. Σημίτης, υπά την πίεση 
πολλών παραγόντων, υποχώρησε 
στο θέμα του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού. Αντί ανοίγμα
τος 750 δισ. δρχ. - το οποίο υπο
στήριζε με έμφαση - δέχτηκε έλ
λειμμα της τάξεως των 950 δισ. 
δρχ. (όπως και εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό).

Από κει και πέρα τα οικονομι
κά γεγονότα εξελίσσονται ρα
γδαία. Τον Οκτώβριο ανατρέπον- 
ται οι προβλέψεις για τον πληθω
ρισμό που από 14% οδεύει προς 
το 16%. Τα δημοσιονομικά ελ
λείμματα, επίσης, αρχίζουν να με
γαλώνουν και γι' αυτό αποφασίζε- 
ται συνέχιση της σφιχτής εισοδη
ματικής πολιτικής στο δημόσιο 
τομέα και μια σχετική χαλάρωσή 
της στον ιδιωτικό τομέα.

Αρχίζει, έκτοτε, (από τα τέλη 
Οκτωβρίου) η συζήτηση για την 
εισοδηματική πολιτική στο δημό
σιο τομέα, με δεδομένο ότι ο 
πληθωρισμός, ξέφυγε και ότι το 
16% του πληθωρισμού για το 
1987 δημιουργεί «αρνητική 
προίκα» για τον πληθωρισμό του 
1988, και μάλιστα από τις αρχές 
του έπους.

Ολοι, στα διάφορα κυβερνητι
κά όργανα, συμφωνούν ότι ο πλη
θωρισμός δεν πρέπει να σταθε
ροποιηθεί στις αρχές του έτους 
στο 16% (για ολόκληρο δηλ το 
χρόνο).

Ο Διοικητής της Τράπεζας Ελ
λάδος Δ. Χαλικιάς ρίχνει και πά
λι στο τραπέζι των διαβουλεύ- 
σεων την παλιό πρότασή του για

κατάργηση του συστήματος της 
ΑΤΑ γιατί αυτό «αυτοτροφοδοτει 
τον πληθωρισμό» και εκφράζει 
αντιρρήσεις στο να κλείνει συ
νεχώς η ψαλίδα μεταξύ χαμηλών 
και υψηλών εισοδημάτων.

Ο οικονομικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού καθηγητής Γ. 
Κατηφόρης ρίχνει την ιδέα ότι 
για να μην εμπεδωθεί υψηλό πο
σοστό πληθωρισμού από τον Ια
νουάριο πρέπει να σταλεί ένα 
σχετικό μήνυμα στους εργαζόμε
νους. Και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο με συγκράτηση της χορήγη
σης υψηλών αυξήσεων την 1 η Ια
νουάριου.

Ετσι αρχίζει πια η συζήτητη 
για τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ 
που καταλήγει στα γνωστά γεγο
νότα Στην ανακοίνωση δηλ του 
ετεροχρονισμού από τον κ. Σημί
τη, στην υιοθέτηση, την άλλη μέ
ρα από τον πρωθυπουργό ενός 
παλιού σεναρίου εισοδηματικής 
πολιτικής που δεν «ετεροχρονί- 
ζει» και που σύμφωνα με καλο
καιρινούς υπολογισμούς έδινε 
πληθωρισμό 14%, σήμερα δηλα
δή 16%, ίσως και παραπάνω.

θεωρείται τώρα πολύ πιθανό, 
πάνω στον καμβά μιας νέας επε
κτατικής (χωρίς αρχές) πολιτικής 
τα ελλείμματα να εκτιναχθούν 
προς τα πάνω, βορά στο θεό της 
εκλογικής νίκης.

Ηδη στο υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας, ορισμένοι - συμβιβα
ζόμενοι με κάποιες ορατές, 
πλέον, κατευθύνσεις - αναδιπλώ
νονται και μιλούν για μια πολύ μι
κρή αύξηση των τιμολόγιών των 
Δημόσιων Οργανισμών και Επι
χειρήσεων στο πρώτο δ’ιμηνο του

1988, της τάξεως του 5-7%, αντί 
του 9-10% που είχαν προβλεφθεί 
αρχικά, ακόμη και για αναστολή 
των αυξήσεων.

Ο κ. Σημίτης πρέπει να διείδε 
στην κίνηση του πρωθυπουργού 
την έναρξη μιας νέας περιόδου.

Ακαμπτος
Γι' αυτό και εμφανίστηκε ά

καμπτος στις παραινέσεις των θ. 
Κατσανέβα, Κ. Λαλιώτη, Γ. Κα- 
τσιφάρα να μην παραιτηθεί. Ανά
λογα ενήργησε και απέναντι στο 
φίλο του και στενό συνεργάτη 
του στο υπουργείο Γεωργίας Γ. 
ΜωραΤτη που τον επισκέφθηκε 
την Πέμπτη το πρωί στο γραφείο 
του.

Ο Κ. Σημίτης, είναι γνωστό σε 
μας, ότι ετοίμαζε άρθρο - όταν ή
ταν ακόμη υπουργός Εθν. Οικο
νομίας - που θα δημοσιευόταν 
στην «Ελευθεροτυπία» και το ο
ποίο θα έδειχνε τον «πολιτικό Ση
μίτη», τις ιδέες του δηλ για τα 
σύγχρονα ιδεολογικά και πολιτι
κά προβλήματα. Δεν το κατόρθω
σε ως υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας. Μπορεί, όμως, να το πράξει 
στο προσεχές μέλλον με διαφο
ρετικό, βέβαια, περιεχόμενο. Με 
περιεχόμενο δηλ που θα συνάδει 
σ' έναν πιθανό - όπως φαίνεται 
τώρα - εκλογικό αγώνα.
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Ολο το παρασκήνιο ιηςπαραπησης Σημίτη

Πήρε 
κκεφάλι» 

ο Γεννήματος
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

Η ΚΡΙΣΗ σοβούσε πο
λύ πριν από τις εξαγ
γελίες του πρωθυ

πουργού στο γεύμα μετά 
τα εγκαίνια της Εκθεσης 
της Θεσσαλονίκης. Αρχισε, 
δε, να μορφοποιείται σε 
ενδοκομματική διαπάλη λί
γους μήνες μετά τις δημο
τικές εκλογές του περα
σμένου Οκτωβρίου, το α
ποτέλεσμα των οποίων α
ποδόθηκε, κατά κύριο λό
γο, στην περίφημη πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου 
που τυπικά λήγει ως γνω
στόν στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο λόγος βέβαια, για τη δια
πάλη του παραιτηθέντος υ
πουργού Εθνικής Οικονομίας 
Κ. Σημίτη, με τους Μένιο Κου- 
τσόγιωργα και Γιώργο Γεννή
ματα, τότε μελών του εκτελε
στικού Γραφείου, και αργότερα 
της κυβέρνησης, καθώς και του 
οικονομολόγου - δημοσιογρά
φου Θόδωρου Κατσανέβα, ανα
πληρωματικού μέλους του ΕΓ 
αργότερα.

Η διαπάλη αυτή ακριβώς, εί
ναι που οδήγησε τον πρωθυ

πουργό στην από του βήματος 
της Βουλής ανατροπή των απο
φάσεων του Ανώτατου Συμ
βουλίου Οικονομικής Πολιτι
κής (ΑΣΟΠ) και τελικά, στην 
παραίτηση Σημίτη.

Οι δυο πόλοι
Σχηματικά, η διαπάλη αυτή 

είχε στον ένα πόλο της τον Κ. 
Σημίτη και την οικονομική του 
πολιτική, τους σώφρονες πολί
τες και τον επιχειρήματικό κό
σμο που διαπίστωσαν εμπρά- 
κτως ανάκαμψη της οικονο
μίας, άνοδο των · τιμών του 
Χρηματιστηρίου, εμφανέστατες 
επενδυτικές τάσεις κεφαλαίων 
του εξωτερικού, μειώσει των 
ελλειμμάτων κ,λπ.

Στον άλλο πόλο βρίσκουμε 
τους Γ. Γεννήματα, Μ. Κου- 
τσόγιωργα, θ . Κατσανέβα και 
(τους τελευταίους δυο μήνες) 
τον υπουργό Οικονομικών Δ. 
Τσοβόλα, που διαπιστώνουν 
περιθώρια αποκατάστασης του 
εισοδήματος των εργαζομένων, 

α κυρίως ανεπανόρθωτες πο- 
,ιτικές απώλειες αν προεκτει- 

νόταν η περίοδος λιτότητας.
Ειδικότερα:

Ο υπουργός Εργασίας 
Γιώργος Γεννηματάς
χωρίς προσχήματα υπο-

Κ

1

Γεννηματάς. Κόντρα 
με φανατισμό.

στήριζε την πλήρη αποκατά
σταση του εισοδήματος των ερ
γαζομένων και πέρα ακόμα της 
πραγματικής απώλειας λόγω 
πράξης νομοθετικού περιεχομέ
νου. Οταν, πριν από τον τελευ
ταίο ανασχηματισμό είχε «πε
ράσει» στο κόμμα υποστήριζε 
φανατικά τις απόψεις του. Ως υ
πουργός τις διατύπωνε προς τα 
έξω, με μέτρο (λόγου χάριν υπό 
μορφήν «off the record* συζή
τησης με τους δημοσιογρά
φους), στα κυβερνητικά όργα
να, δε, με την ίδια πάντα εμμο
νή.

Φανατισμός
Εγκυρες πληροφορίες της 

«Κ.Ε.» αναφέρουν ότι στη συ
νεδρίαση του ΑΣΟΠ την περα
σμένη Τρίτη, στο φανατισμό 
αυτό ο Γ. Γ εννηματάς πρόσθε- 
σε και δριμύτητα, πράγμα σπά
νιο για το, πάντα υπό έλεγχο, 
θυμικό του. Οπου μπορεί να 
φανταστεί κανείς τα υπόλοιπα 
μέλη του Συμβουλίου να επι
χειρούν κατευνασμό του πά
θους μεταξύ των παγίως ηρέ- 
μων Κ. Σημίτη και Γ. Γεννημα- 
τά, που τελικά επετεύχθη με μια 
αποστροφή:
— Μα είναι δυνατό να δίνουμε

C — V »9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι ο φετεινός χριστουγεννιάτικος 
στολισμός της Αθήνας συνδυάζεται με το φιλανθρωπικό σκοπό της ενί
σχυσης του Δημοτικού Βρεφοκομείου.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα σε όσους 
ενδιαφέρονται να διαφημισθούν, με την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου 
δένδρου σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης, να δηλώσουν εγγράφως την 
πρόθεσή τους αυτή ως τις 7 Δεκεμβρίου.

Τα χριοτουγεννιάτικα δένδρα θα τοποθετηθούν σε πλατείες, κόμβους 
και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Το διαφημιστικό μήνυμα θα αναγράφεται σε πινακίδες διαστάσεων 
2χ1,5 τ.μ., που θα καλύπτουν τις πλευρές της βάσης του χριστουγεννιάτικου 
δένδρου και θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά και μόνον σε χριστου
γεννιάτικες ευχές με τη φίρμα που της προσφέρει.

Το χριστουγεννιάτικο δένδρο θα πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 6 
μέτρων και να είναι καλαίσθητα στολισμένο από το διαφημιζόμενο.

Για το σκοπό αυτό η Αθήνα έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες. Ανάλογα δε 
με τη ζώνη θα ορισθεί και η τιμή για τη διαφήμιση, η οποία θα κυμανθεί 
μεταξύ 70.000 και 150.000 δραχμών. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύ
νονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 στους 
κ.κ. Δ. Αγγελή και X. Τσέγγα στα τηλέφωνα: 3640910, 3621601, 3630706, 
κατά τις ώρες 8:30 π.μ. - 2:30 και 5:00 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

h z r-
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μ. Κουτσόγιωργας.
Πρωταγωνιστής

εμείς λιγότερο από όσα δίνουν 
οι βιομηχανοι;

(Σημ.Σύνταξής: Είναι αλή
θεια ότι οι βιομήχανοι και οι 
έμποροι ήταν και είναι αναφαν
δόν υπέρ της λελογισμένης οι
κονομικής πολιτικής του Κ. 
Σημίτη, ταυτόχρονα όμως έ
χουν κάνει γνωστό στην κυβέρ
νηση και τελευταία στον υ
πουργό Εργασίας ότι στις δια-

ιστικοί).
Είναι πόντιος βέβαιο ότι ο ί

διος ο Γ. Γεννηματάς ήταν αυ
τός που στενοχωρήθηκε περισ
σότερο από όλους τους υπουρ
γούς για την ανατροπή της οι
κονομικής πολιτικής Σημίτη, 
άσχετα αν υπήρξε πολέμιός 
της.

2 0  αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης Μένίος Κου
τσόγιωργας, αντίθετος 

κι αυτός της πολιτικής Σημίτη, 
τάχθηκε πάντως υπέρ της σύγ
κλισης των δύο απόψεων, προ- 
τείνοντας «ελαφρό σφίξιμο και 
λελογισμένες παροχές διότι το 
πολιτικό κόστος είναι μεγάλο 
και περιορισμένα τα χρονικά 
περιθώρια».

Ηταν όμως ο φανατικότερος 
πολέμιος του Κ. Σημίτη και η 
ανατροπή της πολιτικής του ο
φείλεται κυρίως σ’ αυτόν και σε 
ορισμένα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου.

3 0  Θόδωρος Κατσανέ- 
βας, αναπληρωματικό 
μέλος του Ε.Γ., υπήρξε 

κι αυτός αντίθετος της πολιτι
κής Σημίτη και, ενδοκομματι- 
κά, ο εκφραστής απόψεων που 
σε ορισμένα θέματα συνέκλινε 
στις απόψεις Γεννηματά και σε 
άλλα στις απόψεις Κουτσό- 
γιωργα. Σχηματικά τις συνόψι
ζε ως εξής:

«Οχι ακαμψία στην ΑΤΑ, 
πρέπει να υπάρξουν παροχές».

(Σημ Σύνταξης: Ο μεσολα
βητικός ρόλος που διαδραμάτι
σε το βράδυ της Τετάρτης για 
να μεταπείσει τον Κ. Σημίτη 
περιγράφεται στις διπλανές 
στήλες).

Α. Τσοχατζόπουλος. Ο 
μόνος που ήξερε.

Στις... αντισημιτικές απόψεις 
θα πρέπει να καταγραφεί και η 
καθοριστική ένταξη των Κ. Λα- 
λιώτη και Α. Λιβάνη (εξου και 
ιγ υπουργοποίηση του Ν. Ακρι- 
τιδη).

Τελικά η υιοθέτηση των από
ψεων, ή ορθότερα της (πολιτι
κής τελικά) τάσης Κουτσό- 
γιωργα από τον πρωθυπουργό 
και η ανατροπή των αποφά
σεων του ΑΣΟΠ, η ανατροπή 
δηλαδή της πολιτικής Σημίτη, 
πρόσθεσε και δυο συνισταμένες 
στα ενδοκομματικά και κυβερ
νητικά συμπλέγματα:
*  Οριοθέτησε το ζήτημα των 
«επιγόνων» στο ΠΑΣΟΚ, ό
που ο δημοφιλέστερος μετά τον 
Κ. Καραμανλή Ελληνας πολι
τικός Γ. Γεννηματάς φαίνεται 
ότι «πήρε κεφάλι», χωρίς όμως, 
φαινομενικά, να εξουδετερώθη
κε ο επίσης δημοφιλής, λόγω 
σοβαρότητας κυρίως, Κ. Σημί
της. Οι εκτιμήσεις φέρουν τον 
τελευταίο αντικαταστάτη του 
Κ. Παπούλια στο υπουργείο 
Εξωτερικών
το δεύτερο εξάμηνο του 1988, 
όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την 
προεδρία της ΕΟΚ.

Ανεξάρτητα, αν το βράδυ 
της Πέμπτης, κατά τη συνάντη
ση που είχε με τον Α. Παπαν- 
δρέου στο Μέγαρο Μαξίμου, 
αρνήθηκε σχετική προσφορά 
διότι δεν «θα Βέλα να αναταρά
ξω ένα υπουργείο που δουλεύει 
σαν καλά λαδωμένη μηχανή» 
και αν από αύριο θα ασχοληθεί 
με τη συγγραφή του βιβλίου 
και τα καθήκοντά του ως καθη
γητής του Πανεπιστημίου.
•  Εκτόξευσε τις πολιτικές εξ
ελίξεις στον καθαρά προεκλογι
κό αστερισμό, όπου η επίσπευ
ση των εκλογών κατά έξι μήνες 
και με το φωτοστέφανο της 
προεδρίας της ΕΟΚ δεν πρέπει 
να αποκλείεται. Πολύ περισσό
τερο που στο τέλος του ερχόμε
νου Φεβρουάριου μια πολύ εν
δεχόμενη μη ψήφιση του 7 
προς 10 από τα νομοθετικά 
σώματα των Η.Π.Α. θα σημάνει 
ασφαλώς ρήξη με την κυβέρνη
ση Ρίγκαν και αυτόματη διακο
πή των διαπραγματεύσεων για 
τις βάσης.

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ροή των 
γεγονότων που οδή
γησαν στην παραίτη

ση του Κ. Σημίτη είναι, κα- 
ταρχήν, συνδεμένη με το 
περιεχόμενο και τους προ
σανατολισμούς του προϋ
πολογισμού, που κατατέθη
κε την περασμένη Τετάρ
τη:
★  Είναι κραυγαλέα και εν
τυπωσιακή η σφραγίδα Ση
μίτη στη σύνταξή του, αλ
λά, ειδικότερα, στο τμήμα 
που αφορά το σημείο της 
αντιπαράθεσης με τον 
πρωθυπουργό: τα ελλείμ
ματα του Δημόσι ου Τομέα.

Είναι δύσκολο να βρει κα
νείς διοικητή ή διευθύνοντα 
δημόσιου οργανισμού που να 
μην εξεπλάγη από την απλο
χεριά του προϋπολογισμού 
1988. Στοιχείο αυτό που πέρα 
από κάθε αμφισβήτηση ση
μαίνει ότι ο τακτικός προϋπο
λογισμός είναι προϋπολογι
σμοί Στ|μ.έττ|, που φέρει ολο
κάθαρα τα αποτυπώματα της 
έμπνευσης και των οικονο
μικών αντιλήψεων του.

Το ερώτημα επομένως θα 
παραμένει αιωρούμενο:
*  Για ποιους λόγους επέτρε
πε ο πρωθυπουργός επί μήνες 
τη σύνταξη ενός προϋπολογι
σμού ο οποίος κατά δήλωσή 
του δεν ήταν συνεπής με τις 
συντεταγμένες που διέγραψε 
ο ίδιος στα εγκαίνια της έκθε
σης της Θεσσαλονίκης και τε
λικά υποχρεώθηκε να τον α
νατρέψει;

Η χρονική καταγραφή πάν
τως των γεγονότων δεν απαν
τά σ’ αυτό το ερώτημα ούτε 
πείθουν απόλυτα οι αναγωγές 
του πρωθυπουργού στον ορυ
μαγδό που δημιούργησε σύσ
σωμος ο τύπος μετά τη συνε
δρίαση του ΑΣΟΠ και τις 
λυμφατικές εξαγγελίες Σημί
τη.

Τα γεγονότα
Τα γεγονότα σύμφωνα με 

διασταυρωμένες πληροφορίες 
της «Κ.Ε.» έχουν χρονικά ως 
εξής:

Την Τετάρτη το «ρωι γύ
ρω στις εννιά ο πρωθυπουρ
γός έχει φυλλομετρήση βια
στικά όλες τις εφημερίδες και 
καλεί στο γραφείο του το Μι- 
χάλη Ζιάγκα.

Οι τίτλοι των εφημερίδων 
είναι ταυτόσημοι. Εμπαιγμό 
διαπίστωναν οι μεν, ληστεία 
οι δε. Το συνοφρυωμένο πρό-

Ενα ερώτημα 
που μένει 

αιωρούμενο

κ

σωπο του γραμματέα επι
κυρώνει την ανησυχία του 
πρωθυπουργού:
— Τώρα, που πηγαίναμε μια 
χορό;

Η διεργασία για την ανα
τροπή της πολιτικής Σημίτη 
έχει αρχίσει.

Συγκλίνουσες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο μονος άν
θρωπος που γνώριζε εκ των 
προτέρων τι θα ανακοίνωνε ο 
Α. Παπανδρέου το ίδιο βράδυ 
στη Βουλή ήταν ο υπουργός 
Εσωτερικών Ακης Τσοχατζό
πουλος - όσο περίεργο κι αν 
φανεί αυτό.

Πληροφορίες ότι ο πρωθυ
πουργός πήρε την απόφαση 
της ανατροπής λίγο πριν ανέ- 
'ε ι  στο βήμα της Βουλής, ε- 

γχονται ως ανακριβείς. 
Αλλωστε, ο Ανδρέας Πα

πανδρέου διάβασε την ανα
κοίνωσή του από δακτυλο
γραφημένο κείμενο που, όπως 
μαθαίνουμε, χτύπησε αργά το 
μεσημέρι της Τετάρτης η ίδια 
η Αγγέλα Κοκκόλα, διευθύν
τρια του γραφείου του.

Σπίτι του
Λίγη ώρα πριν εισέλθει 

στην αίθουσα της Βουλής ο 
πρωθυπουργός, ανακοινώνει 
στον Κ. Σημίτη την απόφασή 
του. Ο υπουργός τον ακούη 
και απλά του δηλώνει:
— Αντιλαμβάνεστε, κύριε 
πρόεδρε, ότι εγώ δεν μπορώ 
να παραμείνω.

Μετά την ανακοίνωση και 
την ανταλλαγή κάποιων μύ
δρων με τον κ. Μητσοτάκη, 
ο πρωθυπουργός ακολουθού
μενος από τον Κ. Σημίτη και 
το Μ. Κουτσόγιωργα πηγαί
νει στο γραφείο του, απ’ όπου 
ο κ. Σημίτης αναχωρεί μετά 
ένα τέταρτο και καταφεύγει 
στο σπίτι του για «ένα από τα 
λίγα βράδια τηλεόρασης» με 
τη σύζυγό του Δάφνη.

Ο πρωθυπουργός σχεδόν

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 29  (Του αντα
ποκριτή μας ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑ- 
ΤΟΥ).

«Μας απασχολεί το αν και 
κατά πόσο θα συνεχιστεί το 
πρόγραμμα σταθεροποίησης 
της ελληνικής οικονομίας μετά 
την παραίτηση του κ. Σημίτη, 
το οποίο η Κομισιόν κατέ
στρωσε σε συνεργασία μαζί 
του, πριν δώσει στην Ελλάδα 
το σχετικό δάνειο του 1 δισ. 
750 ECU (ευρωπαϊκών νομι
σματικών μονάδων), δήλωσε 
χτες ανώτατο στέλεχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΗ ΛΕΦ Ω ΝΗΜ Α 
ΝΤΕΛΟΡ 

ΣΤΟ ΣΗΜΙΤΗ
Γ ια το ίδιο στέλεχος, η ανά

καμψη της ελληνικής οικονο
μίας είναι μετά την παραίτηση 
του κ. Σημίτη περισσότερο αμ
φίβολη παρά ποτέ, ιδίως αν λη- 
φθεί υπόψη η τελευταία έκθεση 
εμπειρογνωμόνων της Κομι
σιόν, οι οποίοι ύστερα από επα
φές και συνομιλίες που είχαν 
πρόσφατα στην Αθήνα, διστά
ζουν να διατυπώσουν μια

σαφώς θετική γνώμη για την εξ
έλιξη της πορείας της ελληνι
κής οικονομίας.

Σε σχετική δημοσιογραφική 
ερώτηση, με την οποία ζητήθη
κε από τον πρόεδρο της Κομι
σιόν Ζακ Ντελόρ να σχολιάσει 
την παραίτηση του κ. Σημίτη, 
αυτός απάντησε πως «ο κ. Ση
μίτης είναι ένας πολιτικός ο ο
ποίος γνωρίζη πολύ καλα τι α
κριβώς θέλει και επιδιώκει».

Ο Ζακ Ντελόρ ζήτησε και 
του μετέφρασαν την επιστολή 
παραίτησης του Σημίτη προς 
τον πρωθυπουργό και στη συ-

νέχηα τηλεφώνησε στον 
πρώην υπουργό Εθνικής Οικο
νομίας.

Σύμφωνα με καλά πληροφο- 
ρημένους κύκλους, προσκείμε
νους στο περιβάλλον του προέ
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, ο Σημίτης εξήγησε με λε
πτομέρειες στον Ντελόρ τους 
λόγους που τον οδήγησαν στην 
υποβολή της παραίτησής του 
και εξέφρασε την απαισιοδοξία 
του για τον τρόπο που θα εξελι
χθεί η οικονομική κατάσταση 
ττην Ελλάδα τους

ταυτόχρονα επικοινωνεί με 
τον Κώστα Λαλιώτη και του 
υποδείχνει να ενημερώσει τα 
άλλα μέλη του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι «ο Κώστας ελ
πίζω να μην ανακοινώσει την 
παραίτησή του σήμερα, αλλά 
φοβάμαι ότι θα το κάνει 
οπωσδήποτε αύριο».

Ενδιάμεσα ο Κ. Σημίτης έ
χει ειδοποιήσει το γραφείο 
του και οι συνεργάτες του 
Αντώνης Αγγελίδης, διευθυν-

Κ. Λαλιώτης. Στο αντί...'
Σημιτικό στρατόπεδο.

τής του γραφείου του και Μά- 
νια Κωστοπούλου «δίνουν» 
ανεπίσημα την παραίτησή 
του στις εφημερίδες.

Ο Θ. Κατσανέβας ανέλαβε 
μόνος του την πρωτοβουλία 
και επιχείρησε να επικοινω
νήσει μαζί του για να τον με
ταπείθει. Μέχρι αργά το βρά
δυ τηλεφώνησε περισσότερες 
από πέντε φορές και το μεν 
γραφείο Σημίτη επαναλάμβα
νε «δεν είναι εδώ», στο δε 
σπίτι του δεν έπαιρνε καμιά

Θ. Κατσανέβας. Και σε 
ρόλο μεσολαβητή.

απάντηση.
Γύρω στις 10 το βράδυ εμ

φανίζεται στο γραφείο του Κ. 
Σημίτη ο απόστρατος αστυ
νομικός Παναγιώτης Γιαννα- 
κούρας, διευθυντής του ιδιαί
τερου γραφείου του υπουρ
γού Γεωργίας Γιάννη Ποττά- 
κη, και δηλώνη, ορθά κοφτά, 
στον Α. Αγγελίδη ότι «δεν 
πρέπει να φύγει κανένα έγ
γραφο από το γραφείο».

Ποια έγγραφα ήταν αυτά 
που ενδιέφεραν τον κ. Ποττά-

κη, δεν έγινε γνωστό. Προσ- 
φέρεται, πάντως, για λογικούς 
συνειρμούς, η ακόλουθη έκ
φραση ανακούφισης και του ί
διου και του κ. Γιαννακούρα: 
— Δυο χρόνια την περιμέναμε 
αυτή τη στιγμή!

Η παραίτηση Σημίτη όμως 
ήταν δεδομένη για τον Αν- 
δρέα Παπανδρέου το ίδιο 
όπως και η αναζήτηση αντι
καταστάτη:

Πρώτη κρούση έγινε στο 
διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδας κ. Χαλικιά ο οποίος 
ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε, 
διότι «με τον Κώστα έχουμε 
ταυτιστεί».

Ο Απόστολος Λάζαρης
που ήταν η δεύτερη εκλογή 
αρνήθηκε κατηγορηματικά 
διότι «εμένα με απασχολεί η 
απλή αναλογική κ. πρόεδρε».

Ο Δημήτρης Κουλουριά- 
νος, τρίτη επιλογή, δεν γνω
ρίζουμε πώς απάντησε, αλλά 
το περιβάλλον του έδωσε μια 
κωμική νότα προς τα έξω: 
«Μακριά από μένα το ποτή- 
ριον τούτο κ. πρόεδρε» φέρε

ται ειπών ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών, γνωστός για το 
αυθόρμητο χιούμορ του.

Το πρωί της Πέμπτης ο Κ. 
Σημίτης πήγε με το υπουργι
κό αυτοκίνητο στο γραφείο 
του. Εκεί τον επισκέφθηκε ο 
πρώην υπουργός, βουλευτές 
Ιωαννίνων Γιώργος Μωραι- 
της, που τον εκτιμά ιδιαίτερα. 
Αν έγινε προσπάθεια να μετα- 
πεισθεί, δεν είναι γνωστό. Θα 
εξέπληττε όμως αν δεν είχε 
γίνει. Το ίδιο όπως αν τελικά 
άλλαζε γνώμη. Ο κ. Σημίτης 
εκείνο το πρωινό ασχολήθηκε 
με τη σύνταξη της γνωστής - 
πικρής και αιχμηρής - επιστο
λής του στον Α. Παπανδρέου 
και το μάζεμα κάποιων φακέ
λων. Ακολούθησε το συναι
σθηματικό τελετουργικό με 
τους υπαλλήλους το πρωί της 
Παρασκευής, η παράδοση 
στον Παν. Ρουμελιώτη και 
(προς το παρόν) η περισυλλο
γή για τη συγγραφή του βι
βλίου που οι 30 μήνες στην... 
πλατεία Συντάγματος είχαν 
διακόψει.

μήνες.
τους επομένους

ο™ ΑΓΡΙΝΙΟ
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΓΙΑ 2.000 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ξ α ν ο ίγ ο υ μ ε
Ένα ακόμη 
σύγχρονο

supermarket

ΑΘΗΝΑ
( ΦΥΤΙΝΗ 800 γρ.
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 221

ΜΠΥΡΑ ΧΕΝΙΓΚΕΡ 
500 cc ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ47

ΣΕΡΒΙΕΤΤΕΣ ΚΛ0Ε Λ  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ95

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
-ΠΑΣΤΕΣ ΗΛΙΟΣ 500 γραμ.79

ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,1/2 ΛΙΤΡΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ124

Ρ0Λ Λ 0 ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΑΣΠΡΟ ΔΙΠΛΟ ΕΛΙΤ 94

ΗΛΙΕΛΑΙ0 SUN 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 
ΛΙΤΡΟ ^ 2

ΜΠΡΑΝΤΥ Β0ΤΡΥΣ 
5 ΑΣΤΕΡΙΑ 680 γραμ.

445
Ρ0Λ Λ 0 ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΠΛΟ Σ0ΦΤΕΞ

74
ΚΥΚΝΟΣ
ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 32% 
1/2 ΚΙΛΟΥ

ΜΑΡΚΟ ΚΡΑΣΙ ΑΣΠΡ0- 
Κ0ΚΚΙΝ0 1,500 γραμ.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ j g g

ΤΡΥΛ-ΕΤ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
1.560 γραμ. ^ { j

ΝΕΣ ΚΑΦΕ 200 γραμ.
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 690

ΒΕΛΛΑΠ0Ν 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ 500 cc

312
TAINT ΖΚ 460 γραμ. 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 103

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 
ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Υ No 161 58,50

Κ0ΛΓΚΕΙΤ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
ΜΕΡ-ΤΖΕΛ-ΠΕΤΡΑΣ 70 γραμ.102

ΝΤΙΞΑΝ 2,1/2 ΚΙΛΩΝ 
ΧΑΡΤΙΝΟ 646 J

αν θές  
οικονομία 
η λύση 

f t  είναι μ ί α . . ^
Και μην ξεχνάτε άλλα 16 υπερσύγχρονα SUPER MARKETS ΑΘΗΝΑ στις περιοχές 

ΙΛΙΣΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ Α - ΜΑΡΟΥΣΙ Β - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΓΛΥΦΑΔΑ 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΥΨΕΛΗ - ΛΑΜΙΑ

r -  ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

«Ακριβά» αντρικά ρούχα 
σε πολύ χαμηλές τιμές
•  Ευκαιρίες που πραγματικά αξίζει να δείτε 

με ενδιαφέρον και να αξιοποιήσετε...
Αν δεν σας είναι απαραίτητες οι εντυπωσιακές βιτρίνες και 

ο πολυτελής διάκοσμος για να διαλέξετε το ντύσιμό σας ανάμε
σα στις καλύτερες δημιουργίες της αντρικής μόδας, τότε, α
σφαλώς, σας ενδιαφέρει - και σας συμφέρει - να επισκεφθείτε 
το κατάστημα ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ στο Κουκάκι.

Οσοι το έκαναν ήδη αυτό - και είναι πάρα πολλοί - έχουν 
διαπιστώσει ότι εκεί, μέσα σε ένα παλιό διατηρητέο σπίτι, της 
ωραίας εποχής, στεγάζονται «κομμάτια» από τα πιο εκλεκτά, στο 
αντρικό ντύσιμο, που προσφέρονται σε απίστευτα χαμηλές τι
μές.

Πρόκειται για πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες 
σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να χάσετε. Γ Γ αυτό αν δεν έχετε 
πάει, μη χάνετε χρόνο. Κυρίως, όμως, μην προσπαθήσετε να συν
δυάσετε λογικά τις τιμές που θα βρείτε εκεί και να τις εξηγήσετε 
με το υψηλό κόστος των «ακριβών» κομματιών που θα έχετε 
μπροστά σας. θυμηθείτε ότι η προέλευση των ρούχων αυτών 
είναι οι ακριβές μπουτίκ των Αθηνών, από τις οποίες, κάθε χρό
νο, οι ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ προμηθεύονται όλο το εμπόρευμά 
τους και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και σας αρέσει περισ
σότερο.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδών και πρόθυμη εξυπηρέτηση.
Οι «υπογραφές» των ρούχων είναι πάντα διάσημες και ανήκουν 
στους πιο γνωστούς ξένους και Ελληνες δημιουργούς.

Γι' αυτή τη χειμερινή σαιζόν, στο ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ θα 
βρείτε ωραιότατα και πολύ μοντέρνα:
•  Σακάκια με 8.000 (μέση μαρκέ περσινή τιμή 19.000)
•  Πουκάμισα από 2.900 - 4.000 (περσινή τιμή 5.000 - 8.500) 

«Ακριβά» μοντέρνα και κλασσικά
•  Παντελόνια με 4.000 και 6.000 δρχ. (περσινή τιμή 6.900 

- 12.500)
•  Πουλόβερ με 2.000 - 4.000 και 6.000 (τα τελευταία εισαγό- 

μενα κανονικής αξίας 11.000 - 12.500)
•  Μπουφάν από 6.000 · 10.000 (μεγάλη ποικιλία εισαγόμενων 

με 9.000 δρχ.)
Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα είδη που σας προτείνονται 

για το φετινό χειμώνα, θα  βρείτε επίσης κοστούμια και αξε- 
σουάρ του αντρικού ντυσίματος, ενώ ακόμη, προσέξτε και την 
πολύ μεγάλη ποικιλία σε μικρά νούμερα για τους λεπτούς ή τους 
νεαρούς φίλους του καταστήματος. Αυτοί, μάλιστα μπορούν να 
επωφεληθούν από επιπλέον προσφορές που υπάρχουν για τα 
ψώνια τους.

Σημειώστε ότι το κατάστημα λειτουργεί μόνο απόγευμα 
(5.00-8.30) από Δευτέρα ώς Παρασκευή και Σάββατο 9-2.30.

Είναι στη Ζαχαρίτσα 50 Κουκάκι (τηλ 9230929) στο ύψος 
περίπου του κινηματογράφου «Μίτση» ως προς την κεντρική 
Βεΐκου της περιοχής.

Δεν είναι μακριά. Αξίζει να πάτε.
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•οα θα θέλανε να είχανε όιαθάοει

Τα οικονομικά «έφαγαν» το Σημίτη
ΕΒΔΟΜΑΔΑ του υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
αυτή που πέρασε. Η «βόμβα» της 

παραίτησης του Κ. Σημίτη (την επομένη της 
κατάθεσης στη Βουλή του νέου 
προϋπολογισμού - αφού προηγουμένως υπήρξε 
διορθωτική δήλωση του πρωθυπουργού) και η 
εισοδηματική πολιτική ήταν τα θέματα που 
κυριάρχησαν. Τα «ακριβά Ι.Χ», η διαμάχη για 
το Γοργοπόταμο και η απάτη στον ΟΠΑΠ 
συμπλήρωσαν το πάνθεον του ημερήσιου 
τύπου.
Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης κατατέθηκε 
ο νέος προϋπολογισμός στη Βουλή. Αμέσως 
μετά τις διευκρινιστικές - διορθωτικές δηλώσεις, 
κυκλοφόρησαν φήμες για παραίτηση του Κ. 
Σημίτη. Και την Πέμπτη «Εκτέλεση Σημίτη, 
υπέβαλε παραίτηση τη νύχτα. Ο Ανδρέας 
υπαναχωρεί και δίνει ΑΤΑ» σημειώνει η

:». Η «Βραδυνη» αναφέρει ότι 
έγινε «Πλήρης γελοιοποίηση με παραίτηση 
Σημίτη». Η «Καθημερινή» πιστεύει ότι 
«Ανετράπη στη Βουλή ο Σημίτης και 
θυσιάστηκε για να εξευμενιστούν το ΚΚΕ και

οι κομματικοί του ΠΑΣΟΚ», ενώ η «Αυριανή» 
επικροτεί «Μπράβο Ανδρέα γλίτωσες τον 
κόσμο. Φεύγει ο Σημίτης μαζί με τη λιτότητα». 
Το «Εθνος», αφού διαπιστώνει ότι ο Ανδρέας 
αιφνιδίασε τη Βουλή, υποστηρίζει πως 
«Εκτέλεσε το Σημίτη».
Νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
τοποθετήθηκε ο υπουργός Εμπορίου Π. 
Ρουμελιώτης, τη θέση του οποίου πήρε ο 
βουλευτής Ν. Ακριτίοης. Και την Παρασκευή 
δέσποζε η επιστολή του τέως υπουργού στον 
Ανδρέα. «Σημίτης: Ερχεται το τέλος» 
διατείνεται ο «Ελεύθερος Τύπος», αφού 
συμπεραίνει πως είναι «Αναπόφευκτες οι 
πρόωρες εκλογές». Την ίδια μέρα 
ο«Ριζοσπάστης» τονίζει «Ο Σημίτης έφυγε, η 
λιτότητα μένει», η «Απογευματινή» έχει την 
άποψη ότι η κυβέρνηση είναι «θέατρο σκιών», 
η «Αυγή» μιλάει για καταγγελίες Σημίτη,
σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση δεν δίνει 

ολιτική απάντηση». Τα «Νέα» πάντως 
πρωτοτύπησαν: «Ανάκριση του Ρουμελιώτη
από την Τρόικα» και εξηγούν ότι ο νέος 
υπουργός είχε σύσκεψη με τους Κ. Λαλιώτη, Θ

Τσούρα και Σ. Τζουμάκα, του Εκτελεστικού 
Γραφείου του ΠΑΣΟΚ.
Πέραν αυτών, στις αρχές της εβδομάδας και, 
ενώ αρκετά σωματεία κατέβαιναν σε απεργίες, 
είχαμε το σίριαλ με τις τιμές των Ι.Χ - η «Ε» 
δεν το ακολούθησε - και την «από τα μέσα» 
διάψευση του κ. Πέτσου που, ενώ είχε δηλώσει 
ότι το 1988 τα Ι.Χ θα είναι φτηνά, την Τρίτη 
μάθαμε για «Το ψέμα του Πέτσου» (Εθνος) και 
ότι, «Στο τιμόνι η λιτότητα» (Ριζοσπάστης).
Την ίδια μέρα είχαμε και τη δίωξη κατά του 
διευθύνοντος συμβούλου του ΠΡΟ-ΠΟ Δ. 
Σεφτελή και εφτά μελών της διοίκησης. «Στο

ι η «Πρώτη».
Τέλος, αυτή την εβδομάδα είχαμε τη διαμάχη 
στα φύλλα της Δευτέρας, για το γιορτασμό στο 
Γοργοπόταμο με «Θέατρο στη 
Γέφυρα»(Μεσημβρινή) και την επαναφορά του 
Γρηγόρη Σολωμού από το υπουργείο Παιδείας 
στο υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παιδιάς
«Αποκαθηλώνει τον Αρσένη και 

προσπαθεί να τον καλοπιάσει, προσ- 
φέροντάς του το υπουργείο Παιδείας. 
Καταργεί τον Σημίτη και προσπαθεί 
να τον εξευμενίσει προσφέροντάς 
του το υπουργείο Παιδείας. Υπο
πτεύομαι ότι φταίει η δακτυλογράφος 
του πρωθυπουργικού γραφείου. Ισως 
στην κατάσταση των υπουργείων 
που έχει φτιάξει για τον κ. Παπαν- 
δρέου. Πιθανόν η κοπέλα να είναι α
νορθόγραφη. Ή  απλώς αφηρημένη. 
Φαίνεται ότι, αντί «Παιδείας», έχει 
γράψει υπουργείο Παιδιάς».
Φ «Ελευθεροτυπία» από το σχόλιο 
του Γ. Μασσαβέτα «Καλημέρα κύριε 
Πρόεδρε».

Πτώση
«Η συνεχιζόμενη πτώση των 

τιμών στο Χρηματιστήριο, η όξυνση 
της αβεβαιότητας και της αγωνίας 
για το μέλλον, οι σκληρές αντιδρά
σεις των παραγωγικών τάξεων, δεν 
είναι βέβαια αποτέλεσμα σαμποτάζ 
εκ μέρους της... Δεξιάς! Αυτή τη φο
ρά τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός 
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι πρόκει
ται για σχέδιο της αντίδρασης που 
εκπονήθηκε από ειδικές αμερικανικές 
εταιρείες. Εκτός και αν δεχτεί ότι ο 
ίδιος εκτελούσε το σκοτεινό σχέδιο 
αποσταθεροποιήσεως απολύοντας 
τον κ. Σημίτη, με σύνεργό τον κ. 
Τσοβόλα που είχε την φαεινή έμ
πνευση να χτυπήσει ξανά με την έκ
τακτη εισφορά στις επιχειρήσεις. 
Διότι αυτά τα δυο ολέθρια λάθη κα
τέστρεψαν μέσα σε λίγες ώρες το - 
πολύ σχετικό - κλίμα εμπιστοσύνης 
που είχε δημιουργηθεί στην αγορά, 
βάσει της εκτιμήσεως ότι σιγά-σιγά 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εύρισκε 
τα λογικά της προσαρμοζόμενη στην 
πραγματικότητα».
ΦΑπό τη στήλη «Βραδυνά» της 
«Βραδυνής».

Γίνεται;
«Πώς γίνεται, τη ρ α  μέρα να εξαγ

γέλλονται θαρραλέα φορολογικά μέ
τρα (και επίσημα μάλιστα να προβλέ- 
πεται πως οι «ελαφρύνσεις» αυτές θα 
στοιχίσουν στον κρατικό προϋπολο
γισμό κάπου 60 δισεκατομμύρια δρα
χμές) και, τρεις μόλις μέρες αργότε
ρα, ο προϋπολογισμός να προβλέπει 
πως τα έσοδα από τη φορολογία ει
σοδήματος (δηλαδή από τη φορολο
γία κυρίως μισθωτών και συνταξιού
χων) θα παρουσιάσουν το 1988 αύ
ξηση κατά 25,2%;».
ΦΑπό τη στήλη «Ριπές» των 
«Νέων».

Το σκίτσο του Στάθη στην πρώτη σελίδα του «Ριζοσπάστη»

Πληροφορική
«Να δείτε που στο τέλος πάλι ο 

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος θα καθαρί
σει - μεγάλη η χάρη Του. Ελαβε, 
ήδη, τα μέτρα του. Ενα στρέμμα κομ- 
πιούτερ έχει στο Καστρί. Κι όχι βέ
βαια για να παίζει ηλεκτρονικό φλι- 
περάκι. Για την πατρίδα τον αγόρασε 
τον εγκέφαλο. Θα της τον προσφέρει, 
λοιπόν, και ως δια μαγείας θα εξαφα
νιστούν τα ξενοκίνητα υλικοτεχνικά 
προβλήματα».
Φ «Πρώτη» από το σχόλιο της τελευ
ταίας σελίδας.

Αναλογική
«Φυσικά η αναλογική δεν αποτε

λεί, από μόνη της, λύση. Δεν είναι 
πανάκεια. Είναι όμως, η προϋπόθεση 
ώστε να εξασφαλιστούν ομαλές δη
μοκρατικές συνθήκες εξόδου από την 
κατάσταση αυτή. Οσο για την ίδια 
την απάντηση στο πολιτικό πρόβλη
μα, το ΚΚΕ την έχει πολύ καθαρά 
διατυπώσει: Είναι η συγκρότηση 
ενός συνασπισμού των δυνάμεων της 
Αριστερός, που θα ενώσει γύρω του

ένα λαϊκό ρεύμα ελπίδας και θα εφαρ
μόσει ένα πρόγραμμα αλλαγής. Η α
ναλογική δεν συνδέεται βέβαια 
οπωσδήποτε με μια τέτοια αριστερή 
λύση. Συνδέεται, όμως, με την άρνη
ση του δικομματισμού. Και κάθε εξέ
λιξη που θα υπερβαίνει τον δικομμα- 
τισμό είναι δημοκρατική, ομαλή εξέ
λιξη».
Φ Από τη στήλη «Η άποψή μας» του 
«Ριζοσπάστη».

Φοβισμένο
«Για την απαντητική επιστολή του 

κ. Α. Παπανδρέου, δεν μπορεί να πει 
κανείς και πολλά πράγματα. Εκτός 
από ούο εξαιρετικά σημαντικές - 
όμως - επισημάνσεις. Οτι πρώτον ο 
πρωθυπουργός αποφεύγει να μπει επί 
της ουσίας των αιτιάσεων Σημίτη.

Κι ότι επιπλέον - και κυρίως - πρό
κειται για ένα εμφανέστατα «φοβι
σμένο» κείμενο.

Ετσι ακριβώς, όχι απλώς αμυντικό 
ή απολογητικό αλλά «φοβισμένο». 
Κι είναι αυτό κάτι που σημαίνει πολ
λά, πάρα πολλά...».
ΦΑπό το σχόλιο του Β. Πάικου στον 
«Ελεύθερο Τύπο».

01 ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
•  «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»: «Αντί- Σημίτης ο Ανδρέας»
•  «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»: «Σειρά του Τσοβόλα»
•  «Η ΑΥΓΉ»: «Παραπαίει η κυβέρνηση»
•  «Η ΒΡΑΔΥΝΗ»: «Στοπ στις πληρωμές μισθών - συντάξεων»
•  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»: «Θρήνος στο μαύρο μέτωπο»
•  «ΕΘΝΟΣ»: «Ανάσα με εντολή του κόμματος»
•  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΎΠΟΣ»: «Κάλπικο άλλοθι του Ανδρέα»
•  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»: «Τον βγάζει ψεύτη»
•  «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: «Ραγδαία επιδείνωση»
•  «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ»: «Χαριστική βολή στον Σημίτη»
•  «ΤΑ ΝΕΑ»: «Παντιέρα σήκωσαν οι βιομήχανοι»
•  «Η ΠΡΩΤΗ»: «Φάρσα σε σκηνικό εκλογικό»
•  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»: «Δεδομένη η λιτότητα»
•  «ΑΥΡΙΑΝΗ»: «Ο Μάνος έφαγε 800 εκατομμύρια»

Μονάρχης
«Στο γνωστό ερώτημα: «Ποιος 

κυβερνά αυτόν τον τόπο;», η απάν
τηση είανι πλέον δεδομένη. Παραμέ
νει, όμως, το πολύ σοβαρό πλέον 
πρόβλημα και ερώτημα: Πώς κυβερ- 
νάται αυτός ο τόπος; Εδώ η απάντη
ση είναι κι αυτή δεδομένη: Ο τόπος 
κυβερνάται με τόσο επικίνδυνο τρό
πο ώστε να μην ξέρει κανείς πια, ού
τε καν οι υπουργοί, τι μέρα θα ξη
μερώσει αύριο. Για τον απλό λόγο 
ότι ουδείς γνωρίζει τι έχει στο νου 
του ο κρυψίνους απόλυτος μονάρχης 
της χώρας. Το μόνο γνωστό είναι ότι 
παράλληλα με τους τελευταίους κυ
βερνητικούς χειρισμούς και την εν α
ναπτύξει προβολή της... φιλολαϊκής 
εικόνας του πρωθυπουργού, συνήλθε 
σε συνεδρίαση και η επιτροπή κινη
τοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ...». 
φ«Απογευματινή»; από τη στήλη η 
«Αποψη».

Αντίφαση
«Οταν ο κ. Σημίτης ανακοίνωσε 

την εισοδηματική πολιτική του 1988, 
όπως είχε διαμορφωθεί ώς εκείνη τη 
στιγμή με βάση τις δικές του προτά
σεις και εισηγήσεις, η αντιπολίτευση 
στηλίτευσε τις εξαγγελίες του με βα
σικό σημείο επίθεσης την ΑΤΑ που 
ετεροχρονιζόταν. Οταν την επομένη 
ο πρωθυπουργός παρενέβη και απο
κατέστησε τα πράγματα, ανακοινώ
νοντας ότι η ΑΤΑ θα δοθεί την 1η 
Ιανουάριου, όπως ακριβώς δηλαδή 
ζητούσε η αντιπολίτευση, αυτή άλ
λαξε στάση και άρχισε να ...υπερα
σπίζεται την πρόταση Σημίτη.

Αυτή και μόνο η κραυγαλέα αντί
φαση των αντιδράσεων της αντιπολί
τευσης αποτελεί αψευδή μάρτυρα 
της ποιότητας της κριτικής που α
σκεί».
Φ «Δημοκρατικός Λόγος»; από το 
κύριο σχόλιό της εφημερίδας.

Η τρέλα
«Αγωνιζόμαστε να καταχτήσουμε 

την εξουσία, να επιβληθούμε στα 
πράγματα και τους ανθρώπους και 
μόλις το καταφέρουμε, κάνουμε οτι
δήποτε για να καταστρέψουμε την 
κυριαρχία μας.

Αυτά στοχάζομαι η ώρα 5 το από
γευμα της Πέμπτης, ώρα που πέφτει 
το σκοτάδι και το μωρ φως υποχω
ρεί. Η νύχτα καταπίνει τη μέρα. Ο 
τρόμος ξυπνάει μέσα μας.

Μας πλημμυρίζει η τρέλα. Περπα
τάμε πάνω σ’ ένα τεντωμένο σκοινί 
και κάτω απ’ τα πόδια μας χαίνει το 
βάθος και ο χρόνος, το χάος.

Ας μη μας ζητούν λοιπόν να ισορ
ροπήσουμε. Δεν γίνεται. Απλώς:
— Ζήτω σε μας και στις γυναίκες 
μας. Και ζήτω στα παιδιά μας». 
ΦΑπό τη στήλη «Ελεύθερο» του Π. 

ιΛθάνου στην «Αυγή».

Σοκάρησαν...

«Το επεισόδιο του καύσωνα μπορεί να ε- 
παναληφθεί και τον χειμώνα όταν επικρα
τούν ακριβώς αντίθετες θερμοκρασιακές 
συνθήκες, εάν αιτία του ήταν το νέφος.

Την παραπάνω αξιόλογη παρατήρηση 
έκανε ο κ. Φ. Σαλαμίνιος γιατρός και μέλος 
της Επιτροπής Υγείας του δήμου της Αθή
νας, στη χθεσινή δεύτερη συνεδρίαση της Ε
πιτροπής Ενεργοποίησης για το Νέφος της 
Αθήνας».

ΦΑπό ρεπορτάζ της «Αυγής» 
της Τρίτης.

«Ο Κων/νος Γλίξμπουργκ (ο τέως βασι
λιάς), οφείλει στο Α' Δημόσιο Ταμείο Γε
νικών Εσόδων Αθήνας το ποσό των 
174.752.409 δρχ., που προέρχεται από φόρο 
κληρονομιάς και χρωστάει επίσης στο Δη
μόσιο Ταμείο Γ ενικών Εσόδων Αθήνας άλ
λα 49.505.543 δρχ. από φόρους ακίνητης πε
ριουσίας και εισοδήματος. Συνολικά δηλαδή 
κάπου 225 εκ. δρχ.!

Την απάντηση αυτή έδωσε το υπουργείο 
Οικονομικών σε ερώτηση του βουλευτή Μ. 
Δρεττάκη, σχετικά με τη «βασιλική περιου-

Φ«Λημ. Λόγος», ρεπορτάζ 
της Βουλής (Τρίτη).

«Εμμεση ανάμειξη Κοσκωτά στο ραδιο
φωνικό σταθμό του Δήμου Πειραιά κατήγ
γειλε χτες ο επικεφαλής της παράταξης ‘Πει
ραιάς Συνεργασία για την Πρόοδο και την 
Αλλαγή’ κ. Μάριος Νικολινάκος.

Στην ομιλία του ο κ. Μ. Νικολινάκος α
φού κατήγγειλε ότι έγιναν παρεμβάσεις της 
ΝΔ στο σταθμό, τόνισε: ‘Ξαφνικά και ενώ 
υπήρχε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, ο ρα
διοφωνικός σταθμός βρήκε χρήματα και 
πλήρωσε τα δεδουλευμένα του προσωπικού 
με επιταγές της Τράπεζας Κρήτης. Επίσης, 
σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Δημόσια Ε
πιχείρηση προβολής του δήμου (ΔΕΠΕΠ), 
που έχει την οικονομική ευθύνη του στα
θμού, έχει πάρει δάνειο από την παραπάνω 
Τράπεζα’.

Φ «Εθνος», από ρεπορτάζ 
της Τρίτης.

«Σε έντονη αντιπαράθεση θέσεων, μεταξύ 
των υποστηρικτών και των αντιθέτων προς 
την ελεύθερη Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, 
εξελίχθηκε χθες η μεγάλη κυβερνητικομμα- 
τική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο του 
Μαξίμου, υπό την προεδρία του κ. Α. Πα
πανδρέου. Και κατάληξη της συσκέψεως, 
στην οποία συμμετείχαν κορυφαία στελέχη 
της κυβερνήσεως και του ΠΑΣΟΚ, ήταν η 
ανυπαρξία αποτελέσματος, λόγω των διαφω
νιών για την ακολουθητέα πολιτική.

Από τα παραπάνω στελέχη, οι κ.κ. Κου- 
τσόγιωργας και Τσοχατζόπουλος ετάχθησαν 
εναντίον της ελεύθερης Ραδιοφωνίας και Τη- 
λεοράσεως. Ενώ οι κ.κ. Α. Κακλαμάνης, Α. 
Λιβάνης, Γ. Παπανδρέου, Κ. Λαλιώτης και 
Θ. Τσούρας υπέρ. Αγνωστη παραμένει η ά
ποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου».

Φ«Βραδυνή», από ρεπορτάζ 
της Τετάρτης.

«Ο ‘νόμος του Λιντς’ παραλίγο να εφαρ
μοστεί χθες στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Αθήνας, όταν το συσσωρευμένο μένος των 
γονιών 23 ανήλικων αγοριών και κοριτσιών, 
που έπεσαν θύματα βιασμού, ασέλγειας, κα
κοποίησης και εξευτελισμού, ξέσπασε εναν
τίον του 24χρονου δράστη Παναγιώτη Α. 
Κόκκαλου, ο οποίος τελικά γλίτωσε χάρη 
στην ψυχραιμία της ισχυρής αστυνομικής 
δύναμης που τον φρουρούσε.

Εικοσιτρία παιδιά έπεσαν θύματα αυτού 
του κτήνους και η Πολιτεία δεν βρήκε τη 
δύναμη να του επιβάλει τη θανατική ποινή.
Πατεράδες και μανάδες όρμησαν μετά την 
απόφαση επάνω στον κατηγορούμενο να τον 
ξεκάνουν. Κανείς δεν θα ήθελε να επικρατή
σει στην κοινωνία ο νόμος της ζούγκλας, 
αλλά πηγαίνετε να πείτε ότι δεν είχαν δίκιο 
οι γονείς να εξαγριωθούν».
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Κυριακάτικη 29 Νοεμβρίου 1987

Πεντακόσια χρόνια πριν, τον είχε προβλέψει!

Λ  ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ένας 
/ £  g \  συνετός ηγεμόνας 
» ^ “ “ να κρατάει το λόγο 

του, όταν αυτό τον ζημιώνει 
και όταν πέρασαν οι αφορμές 
που τον έκαναν να υποσχε- 
θεί».

Την άποψη αυτή είχε υποστη
ρίξει πριν από 500 περίπου χρό
νια ο Νικολό Μακιαβέλι, στον 
«Ηγεμόνα», ένα έργο που διατη
ρεί έως τις μέρες μας μία εκπλη
κτική επικαιρότητα.

Δεν μπορούσε, λοιπόν, κατ’ α
ναλογία, ο Ανδρέας Παπανδρέου 
να εμμείνει στα όσα είχε συμφω
νήσει με τον Κώστα Σημίτη, α
φού αυτό τον ζημίωνε και αφού 
αποφάσισε πλέον να εισέλθει σε 
μία οικονομική πολιτική προεκ
λογικών παροχών. Ετσι, η προ
εκλογική ανατροπή της πολιτι
κής της λιτότητας, αναγκαίως 
συνοδεύθηκε και από την ανα
τροπή του υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας.

Απορών για την αιφνιδιαστική 
ανατροπή της πολιτικής του μέσα 
στη Βουλή από τον πρωθυπουργό, 
σημειώνει ο κ. Σημίτης στην πα
ραίτησή του:

«Η εισοδηματική πολιτική απο- 
φασίσθηκε μετά από συνεχείς συνε
δριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία 
μαζί σας».

Και αντιπαρερχόμενος την ευ
θεία αυτή βολή, ο πρωθυπουργός 
απαντά:

«Αγαπητέ μου Κώστα, καταλα
βαίνω τους λόγους που σε οδήγησαν 
στην υποβολή της παραίτησής σου... 
Θέλω να τονίσω ότι η πετυχημένη 
πολιτική σταθεροποίησης της οικο
νομίας μας οφείλεται σε μεγάλο βα
θμό στις άοκνες προσπάθειές σου», 
κ.λπ., κ.λπ.

Ο λόγος για τον οποίο παραιτή
θηκε ο «Κώστας» αναφέρεται 
σαφώς στην επιστολή του:

«Η εφαρμογή μιας πολιτικής που 
θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε αντί
θετο αποτέλεσμα εκείνου που θα ι
σχυρίζομαι δημόσια, δεν είναι σύμ
φωνη με τις πεποιθήσεις μου».

Και ο Νικολό Μακιαβέλι ση
μειώνει ποια στάση πρέπει να κρα
τάει ένας ηγεμόνας, όταν κάποιος 
υπουργός προτάσσει τις πεποιθή
σεις του, έναντι των επιθυμιών του 
άρχοντος:

«Οταν βλέπεις τον υπουργό να 
συλλογίζεται περισσότερο τον εαυτό 
του παρά τον ηγεμόνα, να ξέρεις 
πως ένας τέτοιος δεν μπορεί ποτέ 
να είναι καλός υπουργός και δεν 
μπορείς ποτέ να του έχεις εμπιστο
σύνη. Γιατί όποιος έχει στα χέρια 
του το κράτος ενός άλλου, (5εν μπο
ρεί ποτέ να συλλογίζεται τον εαυτό 
του, παρά τον ηγεμόνα του κρότους 
και να μην του προτείνει ποτέ τίπο
τα που να μην του είναι συμφέρον».

Αντίθετα με τον κ. Σημίτη, ο υ
πουργός Οικονομικών Δ. Τσοβό- 
λας, φαίνεται ότι είχε διαβάσει 
προσφάτως τον «Ηγεμόνα». Και 
μόλις ξέσπασε η υπόθεση Σημίτη, 
έσπευσε να δηλώσει, σχολιάζοντας 
τις εξελίξεις:

Από τον ΠΑΝΟ ΛΟΥΚΑΚΟ οια γεγανόια

«Υπεράνω όλων είναι ο πρωθυ
πουργός».

Γιατί, όπως σημειώνει και ο Νι- 
κολό Μακιαβέλι: «Ο ηγεμόνας 
πρέπει να συλλογίζεται τον υπουρ
γό, να τον τιμάει, να τον πλουτίζει 
και να τον ευεργετεί, παρέχοντας 
του τιμές και αξιώματα. Και τα 
πολλά αξιώματα τον κάνουν να 
φοβάται τη μεταβολή, ξέροντας 
πως δεν μπορεί να προκόψει χωρίς 
τον ηγεμόνα».

Ο «αγαπητός Κώστας» λοιπόν 
παραιτήθηκε, ο αγαπητός κ. Τσο- 
βόλας, του οποίου ανετράπη ο 
προϋπολογισμός, διατύπωσε με 
κρυστάλλινη διαύγεια την πολιτι
κή του φιλοσοφία και ο αγαπητός 
Κ. Κουτσόγιωργας, ο οποίος δια
δραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην 
όλη υπόθεση, έσπευσε να νίψει τας 
χείρας του, δηλώνοντας στο υ
πουργικό συμβούλιο πως «δεν 
γνώριζε εκ των προτέρων αυτά που 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη 
Βουλή».

Ωστόσο, ο κ. Κουτσόγιωργας 
μαζί με τον κ. Γεννηματά και τα 
περισσότερα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ υπήρ
ξαν οι πρωταγωνιστές της ανατρο
πής του κ. Σημίτη και της πολιτι
κής του. Να ισχύουν άραγε και 
στην περίπτωση αυτή, τα όσα ση
μειώνει ο Μακιαβέλι για άλλες ε
ποχές και για άλλους ηγεμόνες;

«Ο πατήρ Λουκάς, άνθρωπος 
του τωρινού αυτοκράτορα Μαξιμι- 
λιανού, μιλώντας για τη μεγαλειό
τητα του, είπε πως δεν συμβουλευό
ταν ποτέ κανέναν κι όμως δεν ενερ

γούσε ποτέ σύμφωνα με τη γνώμη 
του. Γιατί ο αυτοκράτορας αυτός 
δεν λέει σε κανένα τα σχέδιά του 
κι ούτε ζητάει κανενός τη γνώμη. 
Μα όταν αρχίζει η απόφασή του να 
εκτελείται, αρχίζουν αμέσως και οι 
αντιλογίες απ’όσους τον περιστοιχί
ζουν. Κι αυτός πισωδρομάει, κι έτσι 
ό,τι χτίζει τη μια μέρα, το γκρεμίζει 
την άλλη. Και κανένας δεν ξέρει τι 
θελει ή τι σκοπεύει να κάμει και 
δεν μπορείς να βασιστείς στην από
φαση που παίρνει».

Στηριζόμενοι λοιπόν στο Μα- 
κιαβέλι, μπορούμε ίσως να ερμη
νεύσουμε τα όσα περίεργα συνέβη- 
σαν την εβδομάδα που πέρασε.

Ο κ. Σημίτης, σε συνεργασία με 
τον πρωθυπουργό, ανακοίνωσε 
την εισοδηματική πολιτική, μια 
πολιτική που προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις και στον ελληνικό λαό 
και στο ΠΑΣΟΚ. Από τις αντιδρά
σεις αυτές ο κ. Παπανδρέου αντε- 
λήφθη ότι τα περιθώρια αρχίζουν 
να στενεύουν και ότι η λαϊκή κατα
κραυγή θα ενταθεί. Με την ίδια ευ
κολία που παλαιότερα το δεξιό του 
χέρι είχε καρατομήσει τον κ. Αρ- 
σένη, το αριστερό χέρι αποκεφάλι
σε τώρα τον κ. Σημίτη.

Εγκαινιάζοντας μία πολιτική 
βραχυπρόθεσμων παροχών και με 
δεδομένο το γεγονός ότι τα όρια 
της οικονομίας είναι εξαιρετικά πε
ριορισμένα, βέβαιον είναι ότι ο κ. 
Παπανδρέου βαδίζει σύντομα προς 
τις εκλογές, αναμφίβολα μέσα στο 
1988. Και βεβαίως εκλογές με τον 
«κακό» Σημίτη στο υπουργείο Ε
θνικής Οικονομίας, δεν μπορεί να

γίνουν. Ευρέθη λοιπόν η νέα πολι
τική, ευρέθη και ο αποδιοπομπαίος 
τράγος, που καλείται να πληρώσει 
εις το ακέραιο το κόστος όλων των 
προηγούμενων αποφάσεων του κ. 
Παπανδρέου.

Βαδίζοντας προς τις εκλογές, θα 
πρέπει - όπως σημειώνει ο Μακια- 
βελι - «οι ευεργεσίες να γίνονται σι
γά - σιγά, για να τις γεύονται περισ
σότερο καιρό, αντίθετα με τις αδι
κίες, που πρέπει να γίνονται όλες 
μαζί, ώστε, λιγότερο κρατώντας, λι
γότερο να ενοχλούν». Ας ετοιμα- 
σθούμε λοιπόν για την επερχόμενη 
σειρά των προεκλογικών «πα
ροχών» και εν τω μεταξύ, πάντα 
κατά το Μακιαβέλι:

«Ο ηγεμόνας πρέπει σε κατάλλη
λες εποχές του έτους να απασχολεί 
τους λαούς του με γιορτές και θεά
ματα».

Ετσι, αφού την περασμένη εβδο
μάδα εορτάσαμε στο Γοργοπόταμο 
την εθνική αντίσταση, θα εορτά
σουμε αύριο στην Πάτρα τον Αγιο 
Ανδρέα.

Οσοι δεν έχουν ακόμη προλάβει 
να συνέλθουν από τον προηγούμε
νο τηλεοπτικό καταιγισμό, καλό 
θα είναι να μην ανοίξουν αύριο τις 
τηλεοράσεις τους. Κάποιοι θα παί
ξουν και πάλι με το νευρικό σύ
στημα των τηλεθεατών.

Υ.Γ.: Τα αποσπάσματα από τον 
«Ηγεμόνα» προέρχονται από τη 
μετάφραση του Ν. Καζαντζάκη. 
Τα λοιπά αποσπάσματα του άρ
θρου έγραψαν οι κ.κ. Παπανδρέου, 
Σημίτης, Τσοβόλας και Κουτσό
γιωργας και ο συντάκτης της σελί
δας αυτής απλώς τα κατέγραψε.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ «χρωματίζει...»

0 ΜακιαβέΑι ερμηνεύει 
τον αποκεφαλισμό Σημίτη

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΙΓ ΛΟΥΚ.

Avar. 7.20, Δύση 5.07 
Σελήνη 8 ημ.

ΧΑΛΑΕΙ ο καιρός από σήμερα, 
εκτός από τα νοτιοανατολικά 
όπου θα υπάρχουν μονάχα 
συννεφιές. Στην υπόλοιπη 
χώρα θα σημειωθούν βροχές 
και πιθανόν τοπικές καταιγί
δες. Οι άνεμοι Νότιοι μέχρι 
μέτριοι και θάλασσα σ' όλα 
το πελάγη μέχρι ταραγμένη. 
Η θερμοκρασία δεν θα ση
μειώσει αξιόλογη μεταβολή 
και θα κυμανθεί στα βόρεια 
πεδινά από 10 μέχρι 16 βα
θμούς και στα νότια πεδινά 
από 13 μέχρι 18 βαθμούς. 
Για τη Δευτέρα προβλέπεται 
ίδιος άστατος καιρός με βρο
χές και καταιγίδες και θερμο
κρασία στα ίδια επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ: Συννεφιές που βα
θμιαία θα πυκνώσουν και θα 
σημειωθεί βροχή ή καταιγίδα. 
Ανεμοι από νότιες διευθύν
σεις ασθενείς και θάλασσα 
στο Σαρωνικό και Νότιο Ευ- 
βοΐκό σχεδόν ταραγμένη, 
θερμοκρασία στην Αθήνα α
πό 12 μέχρι 18 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛ0ΝΙΚΗ: Συννεφιές με 
βροχή κατά περιόδους και πι
θανή καταιγίδα. Ανεμοι ασθε
νείς και θάλασσα στο Θερ
μαϊκό λίγο ταραγμένη. Η θερ
μοκρασία στην πόλη από 11 
μέχρι 16 βαθμούς.

Κ ΥΚ ΛΟ Φ Ο ΡΟ ΥΝ

ΑΥΡΙΟ 
το ζυγά 
(2Λ6.8.0)

Χτυπήθηκε 
κι άλλο 

με Ελληνες
Χτυπήθηκε από πύραυλο 

το απόγευμα του Σαββάτου 
στον Περσικό Κόλπο, το πα
ναμαϊκό δεξαμενόπλοιο «Στι- 
λικόν», 98.000 κόρων, της ε
ταιρείας «Τρόοδος» που ε
δρεύει στον Πειραιά. Οπως α- 
νέρερε ο πλοίαρχος, το σκά
φος, φορτωμένο, κατευθυνό- 
ταν από το Καργκ σε λιμάνι 
του Περσικού. Επιβαίνουν 5 
Ελληνες και 28 ξένοι, οι ο
ποίοι είναι όλοι καλά.

Το σκάφος άρχισε χτες να 
ρυμουλκείται προς την έξοδο 
του Περσικού. Οι Ελληνες 
ναυτικοί είναι οι ακόλουθοι: 
Ιωάννης Παγώνης πλοίαρ
χος, Μιχαήλ Χατζόγλου υπο
πλοίαρχος, Παναγιώτης Σιώ- 
κος α μηχανικός, Λ. Ντόκος 
β' μηχανικός, Νίκος Λούτζης 
μηχανοδηγός.


