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ΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ «ΤΟΠΟΥ»

ΕΞΑΓΝΙΣΜΕΝΟΣ επανήλθε από την αχαϊκή του περιοδεία ο κ. Παπανδρέου. 
Τα «νημερτή ύδατα» της Δήμητρας, τα ροδοπέταλα του Αίγιου, το 
προσκύνημα της σεπτής κάρας και, κυρίως, η από μικροφώνου επαφή του 
με τα πλήθη εξάλειψ αν κάθε ανόμημα και ανέτρεψαν τα σενάρια που 
σχεδιάζουν βυσοδομοάντες κύκλοι των Αθηνών. Η αγνή ελληνική 
ύπαιθρος έκλεισε το στόμα της αμαρτωλής Αθήνας και σύμπας ο 
ελληνικός λαός επείσθη από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι 
αυτός που επί τόσα χρόνια  τον κοροΐδευε με  «ετεροχρονισμούς» ήταν ο κ. 
Σημίτης, τον οποίον, επιτέλους, καθήρεσε ο καλός και αγαθός  
οικογενειάρχης και πρωθυπουργός της χώ ρας Ανδρέας Παπανδρέου.
ΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ χρ ιστιανούς ο εξαγνισμός είναι προσωπική και ιδιωτική 
υπόθεση, για τους πολιτικούς σημασία έχει μόνο ο δημόσιος χαρακτήρας 
του. Η σχετική τελετουργία πρέπει να αποτελέσει θέαμα, να αναπτερώσει 
το ηθικό των πιστών, να φοβίσει τους αντιπάλους. Ή ταν απόλυτα λογικό 
λοιπόν να ακολουθεί κατά πόδας τον κ. πρωθυπουργό η τηλεόραση και να 
βομβαρδίζει επί ώρες τον ελληνικό λαό με εικόνες λατρείας και 
αφοσίωσης του πλήθους προς το πρόσωπό του. Μήπως δεν έχει αρχίσει ο 
προεκλογικός αγώνας; Γιατί να μην επωφεληθεί η κυβέρνηση από τα μέσα  
που έχει στη διάθεσή της;
ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΟΓΙΚΗ ήταν επίσης και η «ρυθμιστική» επέμβασή της στα θέματα  
της ελεύθερης ραδιοφωνίας: μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει το μονοπώλιο των ερτζιανών, το πνεύμα της δέσμευσης και 
της υποταγής των ηλεκτρονικών μέσων σε σκοπιμότητες, που καθόλου ή 
ελάχιστη σχέση έχουν με τον ψυχαγωγικό, ενημερωτικό και επικοινωνιακό 
χαρακτήρα της. Η ύπαρξη των «τοπικών σταθμών» αποτελούσε πρόκληση 
για τα αντίστοιχα  «εθνικά μέσα», δημιουργούσε κινδύνους για την 
κομματική αποτελεσματικότητα των εξαγνιστικών τελετών. Έπρεπε λοιπόν 
η λειτουργία των τοπικών ραδιοσταθμών, η επιβίωσή τους, να ελέγχεται 
άμεσα από την Εκτελεστική Εξουσία, να κρέμεται από πάνω τους η απειλή 
διοικητικών ποινών — ώστε να πάψουν ν’ ανταγωνίζονται τα κρατικά μέσα. 
Γιατί μπορεί το ραδιόφωνο να είναι «φτωχότερο» μέσο από την 
τηλεόραση, έχει όμως δυνατότητες άμεσης αντίδρασης στα τεκταινόμενα, 
ενώ οι εφημερίδες θα έρθουν αναγκαστικά εκ των υστέρων να 
σχολιάσουν.
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ λοιπόν, τώρα που τα εκλογικά νέφη εμφανίζονται στον 
ορίζοντα, να ανεχθεί η κυβέρνηση τον ανταγωνισμό των τοπικών σταθμών. 
Η επόμενη αναμέτρηση θα είναι σκληρός αγώ νας υπέρ θώκων και 
καρεκλών και όλα τα χτυπήματα επιτρέπονται. Με συμμετρική ακριβώς 
λογική εμφανίζεται και ο κ. Μητσοτάκης να διαρρηγνύει τα ιμάτιά του 
κατά του Προεδρικού Δ ιατάγματος του κ. Κακλαμάνη  — αφού είναι 
γνωστό ότι η ίδ ια  η ΝΔ απαιτούσε  «αντιπροσωπευτικό δ ιαπαραταξιακό  
έλεγχο» για τον σταθμό της Αθήνας, όταν συγκρούστηκε μ α ζ ί του από 
αφορμή το νεραντζοβόλημα του κ. Μητσοτάκη. Οι ανάγκες της κάθε 
στιγμής επιβάλλουν τελικά αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις.
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση δει/ αισθάνθηκε ποτέ την 
ανάγκη να συγκροτήσει επιτροπές δεοντολογίας: «δέον» υπάρχει μόνο για  
τους κοινούς θνητούς, οι εκάστοτε φορείς της κυβερνητικής εξουσίας  
μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης όπως θέλουν, σύμφωνα 
με τις κομματικές τους ανάγκες, χω ρίς να ελέγχονται από κανέναν. Πώς 
αλλιώς θα ε ίχαν  τη δυνατότητα να απολύουν από τηλεοράσεως τους 
υπουργούς, να εμφανίζονται ως εθνάρχες στο Γοργοπόταμο και ως 
αναμάρτητοι, γενναιόδωροι ηγέτες στην Αχαιό; Κι ακόμη, βέβαια, δεν 
βρισκόμαστε παρά στην αρχή: όσο οι εκλογές πλησιάζουν, τόσο ι α 
«εθνικά» μέσα θα γίνονται περισσότερο κομματικά, τόσο οι επιθέσεις κι 
των «τοπικών» μέσων θα εντείνονται. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας τους 
είναι υπόθεση που ενδιαφέρει όλους μας. Ας βάλουμε για μ ια  φορά τον 
«τόπο» πάνω από το «έθνος». φ
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Ό ταν το ΠΑΣΟΚ «δοκιμάζει τα νερά»...

ΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ οι εφημερίδες της Αριστερός για τηλεοπτικό όργιο κυβερνητικής προπαγάνδας... Ας διατείνεται ο Λεωνίδας Κύρκος ότι, στην Πάτρα, με την περιφορά της κάρας του αγίου Ανδρέα, και τον πρωθυπουργό ταπεινό προσκυνητή, αναβίωσε η ωραία εποχή των ευλαβών συνθημάτων: Πατρίς - Θρησκεία 
-Οικογένεια... Για το ΠΑΣΟΚ πέρα βρέχει! Για το Εκτελεστικό του Γραφείο, μάλιστα, η περιοδεία του πρωθυπουργού Α . Πα- πανδρέου, στην Αχαΐα, επιβεβαίωσε όχι μόνο το «θετικό κλίμα» που άρχισε να διαμορφώνεται γύρω από το «αναγεννημένο» ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη θαυμάσια «λαϊκή συσπείρωση» που πέτυχε η περιοδεία αυτή του προέδρου του κινήματος.ΑΦΟΥ, ΛΟΙΠΟΝ, οι περιοδείες του πρωθυπουργού έχουν αποτέλεσμα τόσο ευάρεστο, έπεται ότι πρέπει να συνεχισθούν. Και να ενισχυθούν με την έξοδο στην επαρχία, αλλά και στις συνοικίες των πόλεων, όλων των επιφανών (ή ολιγότερο επιφανών) στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εκτελεστικού Γραφείου: «Το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει με τον 
λαό την αναγέννηση του κινήματος και την πορεία ανασυγκρότη
σης του ΠΑΣΟΚ». Ακόμα: Να συγκληθεί, μέσα στον Ιανουάριο, η Κεντρική Επιτροπή, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: «Προσανατολισμός και ενότητα του συνδικαλιστικού κινή
ματος».ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, όμως, οι «εξορμήσεις» αυτές; Και αν συνδυα- σθούν με την απομάκρυνση Σημίτη, τη «νέα» (;) εισοδηματική πολιτική, τις λογής «ακάλυπτες επιταγές» που άρχισε να σκορπά απλόχερα η κυβέρνηση, μαζί με όλα τα ηχηρά άλλα («το 
1988 -—είπε ο Α. Παπανδρέου— θα εκπονηθεί προμελέτη εναλ
λακτικής λύσης υδροδότησης της Πάτρας από τον Αχελώο που 
θα συνδεθεί με τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου»...), θα πρέπει να συμ- περάνουμε ότι βαίνουμε προς πρόωρες εκλογές;Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο ερώτημα αυτό εξακολουθεί να προβληματίζει όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αναλυτές, αλλά και τις διάφορες «τάσεις» μέσα στην κομματική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η «τάση» λ .χ. εκείνη που αντιτίθεται στην απλή αναλογική, κάνει το παν —επιστρατεύοντας ολόκληρη την κυβερνητική προπαγανδιστική μηχανή, από την τηλεόραση μέχρι την παντοδυναμία των πούλμαν και τα λογής «γκάλοπ» . . .— προκειμένου να πείσει τον πρωθυπουργό ότι η αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ είναι εφικτή, αρκεί να «αναγεννηθεί» και να «ανασυγ
κροτηθεί» το κόμμα. Η «αναγέννηση», όμως, του ΠΑΣΟΚ —υποστηρίζει η τάση αυτή— θα απαιτήσει καιρό και, συνεπώς, δεν πρέπει να επιδειχθεί υπέρμετρη σπουδή... Αλλά υπέρ της 
«μη σπουδής» τάσσεται και η άλλη «τάση» που πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται, στις επόμενες εκλογές, να κερδίσει αυτοδυναμία και, συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθεί η «φιλεργατι
κή» και «αριστερή» φυσιογνωμία του κινήματος, μέσα από ένα μακροχρόνιο διάλογο με την Αριστερά χωρίς εκ προοιμίου δεσμεύσεις υπέρ της απλής αναλογικής... Η δεύτερη αυτή «τάση» υποστηρίζει ότι η καλύτερη πολιτική είναι η πολιτική τού «βλέ
πουμε και κάνουμε» (wait and see).ΚΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Παπανδρέου; Φαίνεται ότι προβληματίζεται και αυτός, χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις ή —για να μεταφέρουμε μια διατύπωση του Γεράσιμου Αρσένη— φαίνεται ότι «δοκιμάζει τα νερά»: Μήπως ο «καταλληλότερος 
χρόνος εκλογών» είναι η άνοιξη του 1988; Μήπως είναι καλύτερο αν οι εθνικές εκλογές συμπέσουν με τις εκλογές για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; (Στην περίπτωση αυτή, ένα μέρος της δυσαρέσκειας του κόσμου, θα μπορούσε να διοχε-
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τευθεί στην ευρωπαϊκή κάλπη...). Μήπως θα πρέπει να «αξιο- 
ποιηθεί» μια προγραμματισμένη «ρήξη» με τους Αμερινακούς, με αφορμή τις νέες διαπραγματεύσεις για τις βάσεις; Μήπως, τέλος, στην επιλογή του χρόνου των εκλογών, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο «ποιοτικό άλμα» του σημερινού πρωθυπουργού στην προεδρία της Δημοκρατίας; Να είναι, άραγε, τυχαίο το ειδικό «γκάλοπ» της «Ελευθεροτυπίας» (της Τετάρτης), με μοναδικό ερώτημα: Τι θα ψηφίζατε αν υποτεθεί ότι υ
πήρχαν δύο μόνο κόμματα (το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία) 
και δεν είχαν αρχηγούς τουςΑ. Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη; Θυμάσθε την καταφορά του σημερινού υπουργού Παιδείας Α. Τρίτση εναντίον ορισμένων συναδέλφων του υπουργών που το έπαιξαν —ή το παίζουν— «πρωθυπουργήσιμοι»;

Ε ρ ω τ ή μ α τ α  κ α ι « α π ο δ ιο π ο μ π α ίο ι τρ ά γ ο ι» ...ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αυτά που στοιχειοθετούν και τον «προβλη
ματισμό» του πρωθυπουργού Α . Παπανδρέου, δεν απαλείφουν, ωστόσο, ένα άλλο ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη όλων των απλών πολιτών: Μπορεί η σημερινή κυβέρνηση —με τον πληθωρισμό να καλπάζει, την αδυναμία της να ελέγξει τις δαπάνες της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα, με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης, με την αποτυχία, γενικότερα, του σταθεροποιητικού προγράμματος— μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση, να φθάσει μέχρι τον Ιούνιο του 1989, όπως υποστηρίζουν οι απολογητές του κυβερνητικού «έργου»·,Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ πιστεύει ότι μπορεί: Οξύνοντας τον αυταρχι- σμό της, αναζητώντας «αποδιοπομπαίους τράγους» και εξευτελίζοντας κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας. Η περίπτωση του αποκεφαλισμού τού, μέχρι χθες, υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κ. Σημίτη, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Και το πλέον αποκαρδιωτικό είναι ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας υπουργός να «υ- 
ψώσει φωνή», να διαμαρτυρηθεί, να πει απλώς: «Ε, όχι και να ε-

παίρεσαι, σύντροφε πρωθυπουργέ, όταν μας λες (στο υπουργικό συμβούλιο) ότι κανείς άλλος δεν ήξερε, γιατί μόνος σου αποφά
σισες, τα όσα ανακοίνωσες στη Βουλή»\ΑΛΛΑ Ο αυταρχισμός είναι, για το ΠΑΣΟΚ, δεύτερη φύση... ΓΓ αυτό διατηρείται στη θέση του ο «πιστός υπηρέτης του δημό
σιου συμφέροντος» Φάνης Τόμπρας (τώρα αποδεικνύεται και διπλοθεσίτης...), γι’ αυτό η ελεύθερη ραδιοφωνία έπρεπε να φιμωθεί (δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο προεδρικό διάταγμα), γΓ αυτό η καλπονοθευτική ενισχυμένη αναλογική μπορεί ν’ αντικατασταθεί όχι μόνο με την απλή αναλογική (όπως ζητούν κάποιοι «ανεπίκαιροι»...) αλλά και με ένα άλλο σύστημα —δυο γύρων— ακόμα πιο καλπονοθευτικό!ΠΑΝΤΩΣ, συρροή από ενδείξεις πείθει ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις ελπίδες της για επανεκλογή σε στοιχεία όπως είναι ο αιφνιδιασμός, ή δημαγωγική χρησιμοποίηση της ραδιοτηλεόρασης ή ο «μυθριδατισμός» της κοινής γνώμης σε εκφάνσεις ή καταστάσεις έντονα αρνητικές. Οι θεσμοί μπορεί να κλονίζονται. Η κυβερνητική αξιοπιστία να έχει φθάσει στο ναδίρ. Για την κυβέρνηση τα πάντα είναι ασήμαντες λεπτομέρειες μπρος στον βασικό στόχο της, που είναι η, με οποιοδήποτε μέσο, επανεκλογή της.•  ΜΕΣΑ ΣΤΟ δεκαπενθήμερο που επισκοπούμε, σημειώθηκαν δυο εξελίξεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής: Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Κ. Παπούλια στο Ισραήλ (μετά το «άνοιγμα» στην Αλβανία) και η ανταλλαγή «θερμών μηνυμάτων» ανά
μεσα στον πρωθυπουργό Α . Παπανδρέου και τον Τούρκο συνάδελφό του Τ. Οζάλ. Και ως προς το ταξίδι στο Ισραήλ, κοινή πια είναι η αίσθηση ότι βαίνουμε προς «ομαλοποίηση» των ελληνο-ισραηλινών σχέσεων που, στην απλοελληνική, μεταφράζεται ως αναγνώριση «ντε γιούρε» του Ισραήλ.ΓΙΑ ΤΗΝ αναγνώριση αυτή, αξιωματούχοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών επιμένουν ότι «έχουμε προϊδεάσει σχετι
κά τους Αραβες φίλους μας» και ότι το αίτημα των Αράβων πρεσβευτών για μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Α . Παπανδρέου «δεν έχει τη μορφή διαβήματος ή διαμαρτυρίας», μια και δεν υπήρξε ουσιαστική αντίδραση, από αραβικής πλευράς, όταν ανακοινώθηκε η επίσκεψη Παπούλια στα Ιεροσόλυμα.ΟΣΟ για την ανταλλαγή μηνυμάτων Παπανδρέου - Οζάλ (Α .Π .: «Σας συγχαίρω ειλικρινά για τη νίκη σας στις εκλογές και 
εύχομαι κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή σ ας»... Τ .Ο .: «/7ε- 
τώντας πάνω από το ελληνικό έδαφος, στέλνω σε σας και στον 
ελληνικό λαό, τις ευχές μου για υγεία και ευτυχία»...), συγκλί- νουσες πληροφορίες επιμένουν ότι ο διάλογος —που, αν και άτυπος, εξακολουθεί— έχει ήδη ανοίξει το δρόμο για μια συνάντηση των δυο πρωθυπουργών, μέσα στον Ιανουάριο, κατά πάσα πιθανότητα. Προβλήματα, βέβαια, υπάρχουν. Η ελληνική πλευρά επιμένει λ .χ . ότι το κύριο —αν όχι και το μοναδικό— αντικείμενο της'συνάντησης θα πρέπει να είναι η σύνταξη του συνυποσχετικού για την παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από την πλευρά του ο Οζάλ, χωρίς να αποκλείει τη συζήτηση του «συνυποσχετικού», υποστηρίζει ότι μπορούν να συζητηθούν «και άλλα θέματα».ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ έχει το πράγμα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ άρχισε να αναθεωρεί τις απόψεις του περί «εθνικής υποτέλειας», έννοια που, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ταύτιζε με όλους εκείνους που υποστήριξαν ότι η καλλιέργεια της έντασης, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν οδηγεί πουθενά και ότι ο διάλογος, έστω και αν το αποτέλεσμά του θα ήταν μόνο η βελτίωση του κλίματος, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανάθεμα!ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ «αναθέματα» φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ τα κρατεί, τώρα, για εσωτερική κατανάλωση, όταν σημάνει η ώρα «X» των εκλογών... Ίσως χρειασθούν, μαζί με το σύνθημα «Ο  αγώ
νας τώρα δικαιώνεται»! Αλλά τι να «δικαιώθηκε», άραγε, στα έξι χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Ο ευρών...

Η μεγαλύτερη 
εκπαιδευτική 
επανάσταση 
του αιώνα μας

THE OPEN UNIVERSITY  
ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τι είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας (The Open University) έχειανα- 
γνωρισθεί διεθνώς ως η μεγαλύτερη εκπαιδευτική επανάσταση του 
αιώνα μας. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πείραμα στο χώρο της Α
νώτατης Παιδείας που εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία για περισσό
τερα από δεκαπέντε χρόνια και που έδωσε υλική υπόσταση στο δημο
κρατικό ιδεώδες μιας παιδείας προσιτής σε όλους. Το Ανοικτό Πανεπι
στήμιο είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ισότιμο σε κύρος με 
τα άλλα αγγλικά πανεπιστήμια, που παρέχει στους εργαζόμενους τη 
δυνατότητα να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές με αλληλο
γραφία και με παράλληλη παρακολούθηση ειδικών εκπαιδευτικών εκ
πομπών στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Σήμερα έχει 70.000 φοι
τητές κάθε ηλικίας, απ' όλες τις περιοχές της χώρας, που μπορούν να 
αποκτήσουν πτυχία όλων των βαθμιδών της ανώτατης εκπαίδευσης 
και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Με την ελληνική έκδοση των έργων του Α.Π. δεν φιλοδοξούμε να 
πλησιάσουμε το αγγλικό θαύμα -ένα εγχείρημα που μόνο η πολιτεία 
μπορεί να αποτολμήσει- αλλά θα προσπαθήσουμε με μια υπεύθυνη 
και προσεκτική επιλογή βιβλίων να πετύχουμε τους πιο κάτω στόχους.
• να εμπλουτίσουμε την ισχνή Βιβλιογραφία πανεπιστημιακών βοη
θημάτων και, γενικότερα, συστηματικών έργων και βιβλίων υποδομής,
• να προσφέρουμε στους σπουδαστές, φοιτητές και επιστήμονες τα 
πιο χρήσιμα και απαραίτητα βοηθήματα,
• να δώσουμε στο ευρύ κοινό βιβλία εκλαϊκευμένης επιστημονικής 
γνώσης, αναγκαίας στο σύγχρονο άνθρωπο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

□ Η κακοποίηση του παιδιού
□ Μάθηση και εκπαίδευση 1
□ Μάθηση και εκπαίδευση 2
□ Παιδιά με προβλήματα στη μάθηση 

-  Ειδική εκπαίδευση
□ Κίνητρα για μάθηση
□ Νοημοσύνη και δημιουργικότητα
□ Η πόλη του μέλλοντος
□ Κοινωνικές ομάδες και άτομα
□ Κοινωνική ιστορία της αρχαίας 

Αθήνας
□ Ανθρωπος και περιβάλλον 1
□ Ανθρωπος και περιβάλλον 2
□ Φρόυντ και ψυχανάλυση 
ο Εισαγωγή στη μουσική

□ Γλώσσα και λογοτεχνία
□ Εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών
□ Εισαγωγή στην ανάλυση
□ Εφαρμοσμένη ανάλυση
□ Ενέργεια. Φως: Κύματα ή σωματίδια 
ο Κβαντική θεωρία. Κβαντική

θεωρία του ατόμου
□ Φυσική επιλογή. Γενετική 

και ποικιλότητα
□ Ιστορία της Γης
□ Σεισμικά κύματα και το εσωτερικό 

της Γης. Η Γη ως μαγνήτης
□ Μέτρηση του ηλιακού συστήματος

□ Εισαγωγή στην ιστορία

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17-19 ΤΗΛ. 3633.738 ΑΘΗΝΑ
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Α π ίσ τευτο  κ ι όμως αΛηθινό: ε ίνα ι ακόμη υπουργός Π α ιδείας!

r.í·.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18.11.87
«Αν ήμουν φοιτητής, θα συμμε
τείχα στις πορείες», δήλωσε στη Βουλή ο κ. Παπανδρέου. 
Να βαράνε τα ΜΑΤ και να πιά
νει τόπο.

«Δεν έχουμε κανένα παρά
πονο από την πολιτική Δροσο- 
γιάννη σ’ αυτή τη φάση», δήλωσε, στη Βουλή ξανά, ο κ. Μη- 
τσοτάκης. Όταν τα ΜΑΤ δέρ
νουν, η ΝΔ αγάλλεται.Πάντως από τη σχετική συζήτηση στη Βουλή προκύπτει ότι τα προβλήματα της Παι
δείας θα λυθούν, όταν ο τελευταίος φοιτητής κρεμαστεί από τα έντερα του τελευταίου καθηγητή.Τη μεσολαβήσει πασοκιτών ποδοσφαιροπαραγόντων ο κ. 
Κοσκωτάς αγόρασε τον Ολυμ
πιακό αντί ποσού 400.000.000 δραχμών από τον πρόεδρο του σωματείου κ. Νταϊφά. Προηγουμένως είχαν ναυαγήσει οι συνομιλίες για την αγορά άλλου σωματείου διότι ο πρόεδρός του Α. Παπανδρέου προέ- βαλε υπερβολικές αξιώσεις σε σχέση με την απόδοση της ομάδας του.Καρδιακή προσβολή υπέστη ο γ.γ. του Ενιαίου Τουρκικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος Χαϊντάρ Κουτλού, που έχει συλληφθεί από την τουρκική ασφάλεια.Επευφημούμενος από 
εκατοντάδες Γιαννιώτες επέστρεψε στην πατρώα γη ο πασίγνωστος Γούκος.Αντιπρόεδρος στην Κρατική 
Επιτροπή Οικοδόμησης ορίστηκε ο
Ο γνω στότερος των αυτοδ ια  χειρ ιστώ ν, 
σ τρα τηγός Γ ιαρουζέλσκι.

περεστροϊκωθείς γραμματέας Μόσχας του κκςε Μπ. Γιελτσίν.Για να μάθει πώς οικοδομείται η περεστρόικα.Σε πεντάμηνη φυλάκιση καταδίκασε στρατοδικείο τον 
φαντάρο Γ. Κρητικάκη επειδή αποκάλεσε τον στρατό «γκέτο».Και έτσι έμαθε ότι ο στρατός είναι 
φυλακή.Για τη Βαρσοβία ανεχώρησε ο πατριάρχης Δημήτριος περατώσας την ενταύθα επίσκεψίν του.Η συντακτική επιτροπή του ΑΝΤΙ σε ανακοίνωσή της αναρωτιέται «μήπως κάποιοι θέ
λουν να κλείσ ουν το 
περιοδικό;», με αφορμή τα γνωστά 6.000.000 που πρέπει να δοθούν στον Θ. Λιακουνάκο. Ο 
Ημεροδήκτης απαντά κατηγορηματικά: ναι.

ΠΕΜΠΤΗ, 19.11.87
135 δις μας χαρίζει από τους 

άμεσους φόρους ο κ. Τσοβό- 
λας. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του για 
απόπειρα εξαγοράς ψήφων.Για να αποφύγει τον πα
τριάρχη ο συμπαθέστατος και φιλομειδέστατος στρατηγός 
Γιαρουζέλσκι ήρθε στην Αθήνα με το πρόσχημα ότι θα παρα- στεί στο μνημόσυνο της Πολω- νίδας Σοφίας Μινέικο, συζύγου του Γεωργίου Παπανδρέ
ου του Α '.

Το κκε και το κκεεσ. - Αν. Αρ. 
ανακοίνωσαν ότι δεν θα 
συμμετάσχουν στον επίσημο 
εορτασμό της εθνικής Αντίστασηςστο Γοργοπόταμο.Πορεία διαμαρτυρίας ε ς ε ε  -ε φ ε ε  κατά του ξυλοδαρμού της περασμένης Παρασκευής. Σήμερα τη γλίτωσαν.Συνεχίζεται η διαφωνία ΝΔ - 
Ράδιο Αθήνα σχετικά με το πόσα νεράντζια ρίχτηκαν στο 
Πολυτεχνείο κατά του κ. 
Μητσοτάκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20.11.87Ούτε η ΝΔ, ούτε η ΕΑΡ θα πάνε 
στο Γοργοπόταμο. Τη γέφυρα θα 
την ανατινάξουν οι 
συνεργαζόμενες ανταρτικές 
ομάδες παςοκ-δηανα.Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη 
Νάσιουτζικ για να εξεταστεί ο κατηγορούμενος από ψυχιάτρους.Όμως η δίκη Τόμπρα -Βουδούρη συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον για τα εκατέρωθεν λεγάμενα. Τελευταία εξέλιξη η αποβολή του Θ. Τόμπρα από το

δικαστήριο για «ανάρμοστη 
συμπεριφορά».Συνεχίστηκε στη Βουλή η συζήτηση περί Παιδείας με γκεστ- σταρ τον κ. Τρίτση.

Κάππος - Μπριλλάκης - 
Πρωτοπαπάς πήγαν στην τουρκική 
πρεσβεία να διαμαρτυρηθούν για 
τη σύλληψη των ηγετών του εκκτ 
Κουτλού ■ Σαργκίν, αλ'λά δεν τους 
άνοιξαν την πόρτα.Άγνωστοι έριξαν κοκτέιλ 
μολότωφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και τη νύφη πλήρωσε ο γνωστός Γ. 
Φελέκης, που τα ΜΑΤ τον έσπασαν στο ξύλο.

2.500 εκτρώσεις έγιναν πέρυσι τον Μάιο λόγω του Τσερνομπίλ.Χιλιάδες αντιστασιακοίσυνωστίζονται στα περίπτερα και 
επενδύουν τις συντάξεις που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός σε τεύχη του Ημεροδήκτη.Επέστρεψε από την Αλβανία ο υπουργός Εξωτερικών του 
Ημεροδήκτη Χρ. Παπουτσάκης, συνοδευόμενος από τον κ. 
Αντήνορα. τον κ. Παπούλια, κ.ά.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21.11.87

Γιορτάζει (ίσως) ο φίλος σας ο 
Παναγιώτης ή Πόνος ή Τάκης. Και η φίλη σας η Μαρία ή Μαίρη ή 
Δέσποινα ή Παναγιώτα ή Γιοϋλη. Αν όχι, ξανατηλεφωνήστε τους τον 
Δεκαπενταύγουστο. Για να ευχηθείτε χρόνια πολλά στην 
Αξιόν εστί μην πάτε, θα τσαλαπατηθείτε.Διαρροές περί μειώσεων των φόρων στα αυτοκίνητα προωθεί ο κ. Πέτσος. Πανέλληνες, ετοιμαστείτε να ορμήσετε στις 

αντιπροσωπείες.Παρ’ όλο που βοήθησε και ο κ. Γλέζος, οι κύριοι Παπανδρέ
ου και Στεφανόπουλος δεν κα- τάφεραν να ανατινάξουν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.Αναχώρησε για την Πολωνία ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι. Θα λέγαμε ότι χαρήκαμε αν δεν σκεφτόμασταν και τους Πολωνούς...

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22.11.87Μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού 0-0 με τον Εθνικό ο κ. 
Κοσκωτάς ψάχνει για συνεταίρους.Αναχώρησε για το κράτος της στο Αγιονόρος η Άξιον ΕστΙ, αφού υπέστη τα φιλήματα τουλάχιστον 1.000.000 Νεοελλήνων.Πέτυχε αυτή τη φορά η ειρη
νική εισβολή των γυναικών της 
Κύπρου στα κατεχόμενα από τον Αττίλα εδάφη.Όχι μόνο θα φθηνύνουν τα 
αυτοκίνητα αλλά θα δίνουν και 
δάνεια για την αγορά τους, ψιθυρίζει ο κ. Πέτσος. Έλληνες ετοιμαστείτε...
ΔΕΥΤΕΡΑ, 23.11.87Δεν πειράζει Πανέλληνες, ένας χρόνος είναι, θα περάσει, θα φθηνύνουν τα αυτοκίνητα... Το χειρότερο είναι όμως ότι, για να μη φθηναίνουν, θα πει ότι δεν πλησιάζουν εκλογές.Έλλειψη απαρτίας στην 
Αντιπροσωπευτική Συνέλευση 
Κοινωνικού Ελέγχου του OTE γλίτωσε, λέγεται, τον Θ. Τόμπρα από μομφή. Η δίκη του κατά του 
Βουδούρη εξελίχθηκε σε δίκη 
εναντίον του και, με όσα λέγονται, δεν τον ξεπλένουν 40 ποτάμια.Ενημερώστε τις στατιστικές σας: για ενεργητική και παθητική δωροδοκία, υπεξαιρέσεις, απουσίες κτλ., ύψους ενός δις, παραπέμπεται ο πρόεδρος του 
οπαπ Δ. Σεφτελής. Επειδή είναι και ενεργητικός, ίσως τη γλι τώσει.Αναβλήθηκε ξανά η δίκη 
«Έθνους» - Κοσκωτά λόγω της απεργίας των γραμματέων. Υπομονή μέχρι τον Ιανουάριο.Οι καταλήψεις συνεχίζονται σε πολλές σχολές, αλλού σταμάτησαν, αλλού καινούργιες. Μπερδεμένα πράγματα.Σε 25 χρόνια φυλακή καταδικάστηκε ο δράκος που βίασε 13 κορίτσια.
ΤΡΙΤΗ, 24.11.87Αφού δεν πρόκειται να αγοράσετε αυτοκίνητο τι φωνάζετε γΐα την ΑΤΑ; Τι θα την κάνετε αν σας την έδιναν τώρα; Πάντως η μη καταβολή της απομα- 
κρύνει ακόμη λίγο τις εκλογές. Παρηγορηθείτε με το «διορθωτικό» 4,5% και περιμένετε ώς το Μάιο.

Εξοντωτική και πρωτοφανή χαρακτήρισε ομόφωνα ο Δικη
γορικός Σύλλογος Αθηνών την ποινή των 6.000.000 κατά του 
ΑΝΤΙ. Ψιλικατζήδες.O OTE απαιτούσε να αγοράσουν οι Σουηδοί πούλπα βερύ- 
κοκου,’για να αγοράσει απ’ αυτούς υλικά. Προφανώς αυτή η απαίτηση δεν έχει καμιά σχέση

Ό χ ι, δ εν  ε ίνα ι αυτή  που σ κεφ θή κοτε. Αυ- 
τός  όμως, είνα ι.με σχετική εταιρεία των αδελφών Τόμπρα.

Τα βρήκαν τελικά Σουλτς - Σεβαρντνάντζε και θα γλιτώσουμε οριστικά από τους Πέρ- 
σινγκ, Κρούζ και βΒ.Ευτυχώς Κουτσόγιωργας - 
Λιβάνης έχασαν και οι δημοτικοί ραδιοσταθμοί θα συνεχίσουν να εκπέμπουν όπως μέχρι τώρα.82 αυτοκτονίες έγιναν στο στρατό τα τελευταία έξι χρόνια.Ο κ. Ραυτόπουλος προτείνει να αναλάβουν τεχνοκράτες νομικοί να λύσουν το πρόβλημα της ΓΣΕΕ. Εδώ μάλλον ο Μεγαλέξανδρος με το σπαθί του είναι αναγκαίος.

Μπεκερέλ, αγροτικά, 
προϋπολογισμός: για τίποτα δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην 
ε ο κ . Κύριοι, επιτέλους, εσείς δεν ζείτε με την αγωνία του 1992;
ΤΕΤΑΡΤΗ, 25.11.87

Επιτέλους! Οι εκλογές πλησιάζουν! Αλλιώς γιατί θα ανέτρεπαν ολόκληρο Σημίτη; Μήπως γιατί τους ένοιαζε αν θα πάρετε ΑΤΑ εσείς; Ψάξτε για τα εκλογικά σας βιβλιάρια και για το ένα τρις που λείπει από τον προϋπολογισμό των 3,5 τρις.Αν δεν ήταν αυτός ο καταπληκτικός Σαραβάκος θα τους είχαμε σκίσει 5-0 τους Παναθηναϊκούς!Δεν μας έφτανε ο Γιαρουζέλσκι, έχουμε και τον Αιθίοπα κ. Φ. Ντέσνα για επισκέπτη.
Τουλάχιστον 20 φαντάροι ' τιμωρήθηκαν με φυλάκιση γιατί πήραν μέρος σε πορείες για το 

Πολυτεχνείο. Είπε κανείς πως ο στρατός είναι γκέτο;
Απεργία καθηγητών και διδασκάλων σε ολόκληρη την επικράτεια. Απεργία και των ταμιακών. Απεργία πείνας και στην ευπ. Εσείς, τι κάνετε;Αποχώρησε το κ κ ε  από την 

επιτροπή για τις υποκλοπές μετά την άρνηση των Πασοκιτών βουλευτών να επεκταθεί ο έλεγχος και προς την ΕΥΠ.
ΠΕΜΠΤΗ, 26.11.87 Ως νέος Σημίτης ορίζεται ο κ. 
Ρουμελιώτης, ως νέος Ρουμε
λιώτης ορίζεται ο κ. Ακριτίδηςκαι με την αναμπουμπούλα επωφελήθηκε και ο κ. Σολωμός να φύγει από τον Τρίτση και να ξαναγυρίσει στο υπουργείο Υ
γείας και Πρόνοιας.

Οι π ροσχολικές κα ι μετασ χολ ικές η λ ικ ίες  κυρ ιάρχησαν στη νεολα ιίσ τικη  διαδήλω ση της 
ΟΝΝΕΔ.

Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση απλής 
αναλογικής των «12» (Βουλευτών. Ο κ. Φλωράκης προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε. Αναιμική 
διαδήλωση για την υποστήριξή της έξω από τη Βουλή.Και το πρωί διαδηλώσεις, μαζικότερη αυτή της ΕΦΕΕ. Συμπαραστάθηκαν και οι απερ- γούντες οικοδόμοι οι οποίοι 
καταχειροκρότησαν κυρίως τους διαδηλούντες μέλλοντες 
εργοδότες τους πολιτικούς μη
χανικούς.Η ΔΑΠ - ΝΔΦΚ της ΝΔ καταλαμβάνει την Πρυτανεία. 
Μαγγεψάμεν.Χτές ήρθε κι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας κ. Γκρος, αλλά προσωρινά μου διέφυγε.Σε 68 είδη μειώνεται ο φ π α  και οι μετοχές πέφτουν κατά 12%. Πουλάτε μετοχές κι αγοράστε ό,τι βρίσκετε μπροστά σας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27.11.87

Εκλογές βλέπει και ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Παπαλεξόπου- 
λος και ζητά παράλληλα να μη 
δώσουν οι επιχειρήσεις τον έκτακτο φόρο του 10%. Πάντως οι μετοχές έχασαν άλλο 5%.Δεν είχε συμφωνήσει το Α- 
ΣΟΠ με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σημίτης, ανακοίνωσε στο Υπ. Συμβούλιο ο πρωθυπουργός. Πλην του κ. Σημίτη, όλοι οι υπόλοιποι απλώς προή- 
δρευσαν στο ΑΣΟΠ.Στο νοσοκομείο με καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρθηκε ο κ. 
Κυπριανού. Περαστικά.Άρχισε η σύνοδος της Κ.Ε. του ΚΚΕ εσ. ■ Αν. Αρ. στη Θεσ
σαλονίκη με θέμα τις θέσεις για το συνέδριο του κόμματος που θα γίνει το 1988.Στο νοσοκομείο Συγγρού έκαψαν τα δικά τους 
πιστοποιητικά κοινωνικών 
φρονημάτων που υπήρχαν στο 
αρχείο. Τις παραμονές των 
εκλογών η κυβέρνηση θα τους κάψει όλους στη πλατεία 
Συντάγματος.Συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής της ΝΔ αλλά, ενάντια στο ρεύμα, ο κ. Μητσοτάκης δεν ζήτησε εκλογές.Στην Ελλάδα υπάρχουν τα 
αυθεντικότερα μικρόβια, αναφέρθηκε σε επιστημονικό συνέδριο. Ακόμα κι αυτά, μας 
βρήκαν μπόσικους.Νέα κατηγορία κατά των 
Τσάτσων της ΑΓΕΤ για πλαστογραφία. Ο Γ. Λοϋβαρης δηλώνει πως τους παρέσυραν κακές παρέες.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 28.11.87Συνάντηση των κ.κ. Ρουμελιώτη - 
Παπαλεξόπουλου. Άγνωστο αν τα βρήκαν ο σοσιαλιστής και ο 
κεφαλαιοκράτης ως προς το επίμαχο θέμα του έκτακτου φόρου 
10% .Ο κ. Κοσκωτάς αγόρασε τον 
Τσαλουχίδη της Βέροιας αντί 60.000.000. Για μένα, γιατί δεν 
ενδιαφέρεται κανείς;Να σταματήσουν τα συντροφικά 
μαχαιρώματα ζήτησε η κ. Β. Παπανδρέου, μιλώντας σε «ανασυγκροτητική» συγκέντρωση στελεχών του παςοκ. Μα θα πρέπει πριν ν’ αφοπλιστούν οι

συντροφοφάδες. Ας κληθούν οι 
Σουλτς - Σεβαρντνάντζε...

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29.11.87Σύμφωνα με τις ΕΤ1 και ΕΤ2ο κ. Παπανδρέου αποθεώθηκε στην Ακράτα και το Αίγιο. Της 
Μεγάλης Πέμπτης προηγείται πάντα η Κυριακή των Βαΐων.Στην Τουρκία ο Οζάλ κερδίζει, ο Ινονού και ο Ντεμιρέλ ακολουθούν, ο Ετσεβίτ καταπον- τίζεται. Στην Αϊτή οι εκλογές ματαιώθηκαν λόγω βιαιοτήτων, στην Πολωνία, έγινε το δημοψήφισμα αλλά δεν έγιναν γνωστά ακόμη τα αποτελέσματα.

Απέσυρε την πρόταση συνεργασίας προς τη ΝΔ ο κ. 
Στεφανόπουλος. Άγνωστο αν θα την καταθέσει κάπου αλλού.Στο 15' απεβλήθη ο κ. Κοσκωτάς με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να χάσει 1-2 από τον Ηρακλή.Ανεχώρησε για το Ισραήλ ο κ. 
Παπούλιας. Εκτός από εκλογές, μυρίζει και αναγνωρίσεις.Η κατάσταση της υγείας του κ. 
Κυπριανού βελτιώνεται. Θα παραμείνει περίπου μια εβδομάδα στο νοσοκομείο.Αν ανησυχούσατε, σας πληροφορύμε ότι ο Μπουχάριν μάλλον θα αποκατασταθεί.Διπλοθεσίτης είναι ο Τόμ- 
πρας, αποκαλύπτει η «Αυγή». Τέτοιο ταλέντο, πώς να μην το αξιοποιήσει πολλαπλώς η κυβέρνηση;
ΔΕΥΤΕΡΑ, 30.11.87

Μην κάνετε έτσι. Δεν σας ξέ- χασε η καλή σας. Απλώς απερ- γούν εδώ και μέρες οι ταχυ
δρομικοί.Επωφελούμενοι από Πασοκι- κή διαδήλωση με επικεφαλής την οικογένεια Ανδρέου Γ. Παπανδρέου, οι παπάδες της Πά
τρας έβγαλαν σεργιάνι τη σεπτή κάρα του Αγίου Ανδρέου 
για να δείξουν ότι έχουν ρεύ
μα...

Βαλτός από τον Μητσοτάκη ήταν ο δήμαρχος Πάτρας που χάρισε στον κ. Παπανδρέου, παρουσία της συζύγου του 
Μαργαρίτας, μετάλλιο που επαινεί τα θεραπευτικά υγρά της 
Δήμητρας;Πλειοψηφία μεν στις κάλπες, μειοψηφία όμως στους εγγεγραμμένους εκλογείς, έδωσε το δημοψήφισμα στην Πολωνία. Έτσι οι «μεταρρυθμίσεις» απορρίφθηκαν — αλλά θα γίνουν.

Πενιχρότατη διαδήλωση της 
ΟΝΝΕΔ για τα θέματα Παιδείας. Διαγραφή μελών της δαπ-νδφκ γιατί πήγαν να ξανακάνουν κατάληψη στην Πρυτανεία. Γλυκάθηκε η γριά στο μέλι...Γενναιόδωρο γκάλοπ ICAP -«Ελευθεροτυπίας» δίνει 41% στο 
ΠΑΣΟΚ, 40% στη ΝΔ. Όμως από αυτούς που απάντησαν μόνο 35% 
είχε ψηφίσει το ’85 ΝΔ, ενώ η ΝΔ είχε πάρει 41%. Προσθέστε τα 6% που λείπουν εκεί που πρέπει — κι 
αναρωτηθείτε γιατί τα αποτελέσματα του γκάλοπ ενθουσίασαν τον κ. Παπανδρέου...Με κομπιούτερ που... εμποδίζει τις υποκλοπές ενεφανίσθη ο Θ. 
Τόμπρας στην ΑΣΚΕ του ote. Του αξίζει και τρίτη θέση.

ΤΡΙΤΗ, 1.12.87Οι σύμβουλοί του προσπαθούν να πείσουν τον κ. Κοσκω
τά ότι είναι πιο συμφέρον να αγοράζει χονδρικά ολόκληρες ομάδες κι όχι λιανικώς έναν - έναν παίκτη.Συνάντηση Καρλούτσι - Χα- 
ραλαμπόπουλου στις Βρυξέλλες για το θέμα των βάσεων. Κοντεύαμε να ξεχύσουμε ότι εκκρεμούν κι αυτές.Ανταλλαγή ευγενέστατων μηνυμάτων μεταξύ Παπανδρέ
ου - Οζάλ. Ανοίγουν δρόμο για διάλογο;«Ρυθμίσεις» για την ελεύθε
ρη ραδιοφωνία προετοιμάζει η κυβέρνηση. Θα αντικαταστήσουν τα ραδιογωνιόμετρα.Συνέντευξη του «Αντί» για το θέμα των έξι εκατ. που επιδικάστηκαν στο Λιακουνάκο. Εκπρόσωπος του κ. Γούκου δήλωσε ότι μπορεί να διευκολύνει το συμπαθές περιοδικό, με λογικό τόκο.

ΗΜΕΡΟΔΗΚΤΗΣ



ιιν τ ι-Μ Μ Ν ίΐς
ΠΕΡΙ ««ΠΑΝΙΚΟΥ»«Πανικό στους αντιπασοκικούς κύκλους» διαπιστώνει ο Κώστας Λαλιώτης σε «φιλική συζήτησή» του με την «Αυριανή». Και ο πανικός αυτός, κατά τον επανακάμψαντα τέως υφυπουργό Τύπου και σήμερα πάλι μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, προηγήθηκε μόνο από «μια περιοδεία του Ανδρέα». Και συνεχίζοντας ο κ. Λαλιώτης εκτίμησε ότι «ο επόμενος πολιτικός γύρος ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το παςοκ διαθέτει προτάσεις τόσο για την κοινωνία, όσο και για τη χώρα».Θα αφήσουμε κατά μέρος την τελευταία αυτή εκτίμηση· όχι μόνο γιατί έχουμε για άλλη μια φορά το γνωστόν «εμείς είμαστε μόνον» (δυστυχώς και μόνοι), αλλά και γιατί, τι προτάσεις για την κοινωνία να διαθέτει όποιος δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρε- πώς ως πρωθυπομργός και προκειμένου να προστατέψει το κύρος του (πρώτη φορά εκ- φέρεται δημοσίως αυτή η ανάγκη αυτοπροστασίας) ανατρέπει όσα εγκύρως και αξιο- πίστως αποφασίστηκαν λίγες ώρες πριν από την κυβερνητική του (βλ. εκπαραθύρωση Σημίτη). Κι αυτός δεν είναι ο μόνος τραγέλαφος στη δεύτερη τετραετία της «αλλαγής»...Ας έρθουμε σε ένα άλλο σημείο: πού διαπιστώθηκε ο «πανικός»; Στο ότι όλοι σχε- I δόν (με πρώτο το συμπολιτευόμενο τύπο) μίλησαν για εκλογικές περιοδείες (πολλές ήταν, όχι μόνο μια); Μα αυτό ήταν και το σχέδιο στη διαδρομή Αίγιο - Ακράτα - Πάτρα (και πριν ακόμα από την πολιτική γεν- νέτειρα του κ. Παπανδρέου, την Αχαΐα, είχαμε τη φιέστα του Γοργοπόταμου). Ή, μήπως, κατά ...γνωστή προπαγανδιστική τακτική φροντίζουμε να στριμώξουμε τους αντίπαλους στον τοίχο (πανικός), για κάτι που εμείς οι ίδιοι διαπράττουμε χωρίς να το ομολογούμε; (μακρά προεκλογική περί- δος με αρχήθεν δεδομένη την αγωνία του αποτελέσματος- όποιος αρχίσει πρώτος να τρέχει όμως...).Λοιπόν, προτιμότερο είναι να αναθεωρηθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα, πλεί- στες όσες αποφάσεις που λαμβάνονται για την εφεξής στρατηγική του «Κινήματος»: πυροτεχνήματα του είδους «εκείνοι (οι αντίπαλοι, σ.σ.) μίλησαν για εκλογές και καλλιεργούν την εκλογολογία», δεν κάνουν άλλο από το να αναδεικνύουν ολόλαμπρη την απουσία επιχειρηματολογίας και να χρεώνονται ως ρήση στρουθοκαμηλικού τύπου.Δεν χρειαζόταν εξάλλου τόση νοσταλγία του «προέδρου» για το ξεκίνημα της πολιτικής του καριέρας από τα μέρη της πρόσφατης περιοδείας του και για την αναβά- πτισή του στους ίδιους τόπους. Ούτε χρειαζόταν να προεξοφλήσει ο πρόεδρος ποσοστά ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές ανώτερα του 41 % του γκάλοπ της ICAP (ειρήσθω εν παρόδω: 23% έχει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το γκάλοπ...), και να διαβεβαιώσει για το πόσο σωστές ήσαν μέχρι τώρα οι προβλέψεις της «Ελευθεροτυπίας» για τα ποοοστά των κομμάτων στις εκάστοτε αναμετρήσεις.Κι επειδή δεν πιστεύουμε ότι ο κ. Παπανδρέου παρασύρθηκε να πει όσα ψηφοθηρικά είπε, καλό είναι η επισκευή του «Κινήματος» να αρχίσει —αν αρχίσει ποτέ— από την αποκατάσταση της συνοχής, από την κατάργηση της εκπεσούσης πλέον και αναποτελεσματικής «διπλής γλώσσας».Αντί για πονηριά χρειάζεται λίγη, φιλότιμη όμως, προσπάθεια για οξύνοια...

Δημοτική ραδιοφωνία; 
Κλείστε τους!!!Όταν η πολιτική εξορίζεται ως αναρμόδια, ατελέσφορη, αδόκιμη —ή ό,τι άλλο— για τη λύση των προβλημάτων των πολιτών, το μόνο που μένει είναι η κατάργηση των κανόνων του παιχνιδιού και η λύση του χτυπήματος κάτω από τη ζώνη.Προσφιλέστατη η μέθοδος στο κυβερ- νών «Κίνημα.» (εν*τός, εκτός, παραλλήλους ή επαλλήλως του κράτους...), τα τελευταία ιδίως μετά το 1985 χρόνια. Έχοντας ανάγει την παρέλκυση, τη στρεψοδικία και το χαμαιλεοντισμό σε κανόνα ήθους οι ιθύνοντες της χώρας υβρίζουν το κοινό ευτελίζοντας πρώτα τους ίδιους τους εαυτούς τους.Αφορμή γι' αυτές τις γραμμές η φαεινή ιδέα του κ. Κακλαμάνη για την «επιτροπή δεοντολογίας» στους δημοτικούς ραδιοσταθμούς, η οποία θα θεσμοθετηθεί στο κρυφίως και σκοτεινώς προετοιμα - ζόμενο Προεδρικό Διάταγμα περί ελεύθερης ραδιοφωνίας. (Κι ας λέει ο κ. υπουργός ότι αυτό συντάσσεται με βάση τις συζητήσεις στην αρμόδια διακομματική επιτροπή: επειδή ξέρουμε τι τύχη έχει επιφυλαχθεί σε άλλα πορίσματα διακομματικών επιτροπών, είναι φυσικό, πλέον, δικαίωμα του καθενός να ζητά διαφάνεια και δημοσιότητα, πριν κουκουλωθεί από το «θόλο» του κυβερνώντος κόμματος,

που θα ψηφίσει στη Βουλή το νομοθέτη- μα, το οποίο είναι σαν τη νύχτα με τη μέρα σε σχέση με τις διακομματικές συζητήσεις που προηγήθηκαν...). Και τί είναι αυτή η «Επιτροπή Δεοντολογίας» α-λα Κακλαμάνη;Λοιπόν: αυτή η επιτροπή δεν θα έχει καμιά σχέση με τις αντίστοιχες που ήδη λειτουργούν στους δημοτικούς ραδιοσταθμούς· αντίθετα, αντί για δημοσιογράφους (όπως τώρα) θα συγκροτείται ανάλογα με τους κομματικούς συσχετισμούς δυνάμεων στον κάθε Δήμο. Στην ΕΡΤ, το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή, έχει δώσει απτά δείγματα ελευθερογνω- μιας, πολυφωνίας, αντικειμενικότητας: γι' αυτό κι ο κόσμος αρχίζει ν' ακούει πάλι ραδιόφωνο (δημοτικό, όχι κρατικό)· σκεφτείτε τί θα γίνει με τη δημοτική τηλεόραση! Στη δημοτική ραδιοφωνία, ο κρατικός έλεγχος πάει να περάσει μέσω κόμματος. Κόμμα-Κράτος, ή το επικίνδυνο δίδυμο μιας πασίγνωστης πράσινης συνταγής διακυβέρνησης, που εξασφαλίζει ότι οι κυβερνώντες δεν θα ενοχλούνται από το δελτίο ειδήσεων του «9.84 FM STEREO», π .χ., ή όποιων άλλων μελλούμενων ραδιοσταθμών.Και ξέρουμε ποιοι δεν κοιμούνται ήσυχα. Σίγουρα οι προϊστάμενοι του κ. Κακλαμάνη, κι ο ίδιος ασφαλώς.Να, λοιπόν, που, αρκετά κουτοπόνηρα, η σοσιαλιστική μας κυβέρνηση καταθέτει την αγωνία της για την ελευθερία

που πάει ν' ανθίσει και την αδυναμία τη να μην είναι η ίδια στην ουσία της ανελεύθερη.Και μια λεπτομέρεια στην κουτοπονηριά: ο κ. Κακλαμανης ομολογησε ότι αυτή η «λεπτομέρεια» περί «επιτροπής δεοντολογίας» δεν ήταν σκέψη της διακομματικής επιτροπής, αλλά δική του.Εύγε στον υπουργό- αλλά δεν μπορούσε να το «πλασάρει» λίγο πιο έξυπνα;λ .Γ .: Σκεφτείτε τί θα κάνουν οι αρμόδιοι αν το πρότυπό τους (η ελεύθερη ΕΡΤ...) σχίζει και τρίζει από τα μέσα, επειδή κα- ποια στελεχη της Αγ. Παρασκευής θα αποπειραθούν ίσως να μιμηθούν αυτούς που κάποιοι «ντούροι δημοκράτες» θέλουν να καταργήσουν...Κατά τα άλλα, ο κ. Ρουμπατης, με τις σχετικές δηλώσεις του, μάλλον μιμείται κακότεχνα και κωμικοτραγικά άλλους προκατόχους του, παρά προσφέρει ενημέρωση. Κρίμα, γιατί είναι νέος ακόμα.
Έτσι θα είναι 

ο Ενιαίος Φορέας;Ποιος άραγε από όσους έβλεπαν τα δελτία ειδήσεων στον Ενιαίο Φορέα της κρατικής τηλεόρασης τις ημέρες των περιοδειών του πρωθυπουργού δεν σκέφθηκε να σπάσει τον δέκτη του ή να τον κλείσει; Αλλά έστω και λίγοι να το σκέφθηκαν, ποιος πιστεύει σοβαρά ότι ο τρόπος προβολής των περιοδειών του πρωθυπουργού στο Αίγιο και την Πάτρα είχε θετικά αποτελέσματα; Και ακόμη, έστω ότι οι περισσότεροι από όσους έχουν την ευθύνη των κρατικών καναλιών το πιστεύουν. I Ιοιος ισχυρίζεται σοβαρά ότι αυτό έδωσε μια θετική εικόνα του πρωθυπουργού, της μεταρρύθμισης και των αλλαγών που θα κάνει ο Ενιαίος Φορέας;Αυτό που συνέβη έδωσε τη χειρότερη εικόνα για την τηλεόραση και από αυτές ακόμα τις περισσότερο κακές και της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ. Κανένας σεβασμός στις ειδήσεις, καμιά δεοντολογία δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή την εικόνα. Ιδιαίτερα όταν η ίδια η κυβέρνηση λεει ότι με τον Ενιαίο Φορέα θα αλλάξουν τα πράγματα, το Δ .Σ . της ΕΤ δίνει συνεντεύξεις «αλλαγής» κλπ. κλπ. Και αν αυτά συμβαίνουν τώρα τι θα γίνει στις εκλογές ή όσο πλησιάζουν οι εκλογές; Και αν

κάνεις τώρα, από τους υπεύθυνους της ΕΤ-2 δεν λέει τη γνώμη του και παραμένει αδιαμαρτύρητα στη θέση του, πως μετά θα Οελει να προχωρήσει η όποια μεταρρύθμιση έχει στο μυαλό του; Εκτός και εάν και οι νέοι προϊστάμενοι του Ενιαίου Φορέα της Ελληνικής Τηλεόρασης κανουν απλώς ό,τι τους λένε. Ι ιατι όμως τότε να μη φτιάχνει το δελτίο ειδήσεων ο κ. Κακλαμανης η όποιος έρθει στη θέση του;
Ο Τόμπρας είναι ιδέα...

Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Θ . Τόμπρας είναι ακόμα γεν. διοικητής του OTE μετά τις αποκαλύψεις της «Αυγής» για διπλοθεσια και παραβιάσεις του νόμου 1266/82 για την πολυθεσία. Ο γνωστός, όχι μόνο για τις υποκλοπές, αλλά και για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες (ΛΙΒΕΡΤΛ. εταιρεία κονσερβοποιίας φρούτων και χυμών) Θ. Τόμπρας, χαίρει φαίνεται μιας περίεργης «ασυλίας» από την κυβέρνηση, αντλώντας υποστήριξη από δυνάμεις «ακατανόητες» για πολλούς.Όμως μετά τα όσα δημοσιεύθηκαν η κυβέρνηση οφείλει να έχει μια σαφή θέση. Οι νέες αποκαλύψεις τώρα το επιβάλλουν. Υπάρχει όμως πάντα και ένα άλλο θέμα ποιος θα εξηγήσει τελικά τι θα γίνει με τις έρευνες για τις υποκλοπές και το μέλλον, που θα έχει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αφού πλέον κινδυνεύει να εχει μονοκομματικό χαρακτήρα; Α πλώς υπενθυμίζουμε την τύχη που είχε η προηγούμενη. Έγινε για να μη λειτουργήσει ποτέ. Υποκλοπές όμως γίνονται και οι «κοριοί», ως γνωστόν, πολλαπλασιά- ζονται επικίνδυνα.

— Φάνη, σύρμα...

Από τις Νυμφές Κερκύρας, μας εξηγούν πώς γίνονται παστρικές οι δουλειές με το Φάνη στον OTE.
M r αφορμή τις εργασίες υποδομής του 

ΟΤ£ στο χωριό μας κάθομαι και σας αναφέ
ρω τι συμβαίνει εδώ. O  OTE ανέθεσε στον 
εργολάβο κ. Κοσμά με διαγωνισμό το σκά
ψιμο για να περάσει υπόγεια το καλώδιο. 
Άριστη λοιπόν η δουλειά του. O  OTE, που 
όμως θα έπρεπε να είναι και αυτός εντάξει, 
έκανε πάλι την αταξία του. Το υπόγειο κα
λώδιο είναι κακής ποιότητας, και αυτό θα το 
διαπιστώσετε μόνοι σας βλέποντάς το. Τα 
200 περίπου καλωόιάκια που το αποτελούν 
αντί να είναι μονωμένα με πλαστικό όπως 
σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι δυστυ
χώ ς περιτυλιγμένα απλώς με χαρτί κακής 
ποιότητας. Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία 
(;). Και ύστερα σου λένε γιατί ακούμε (κρυ- 
φακούμε όπως μερικοί, π.χ. το πρόσωπο 
της εποχής ΤΟΜΠΡΑΣ) τις συνομιλίες των 
συμπατριωτών μας.

Αναφερθήκατε στο παρελθόν στο περί
πλοκο αυτό θέμα των προμηθειών των κρα
τικών οργανισμών, όπου οι κομπίνες παίρ
νουν και δίνουν. Μήπως και εδώ συμβαίνει 
το ίδιο; Ή  μήπως κάθε φορά προτίμησαν το 
πιο φτηνό για οικονομικούς λόγους και μά
λιστα σε έργα υποδομής; Ή  μήπως στην ε
παρχία «οι βλάχοι» έχουν γράσο στα μάτια 
και δεν βλέπουν τι καλώδια περνάνε.

Ποιος είναι λοιπόν ο υπεύθυνος; Ο  Τόμ
πρας; Ε ! όχι και ο ανθρωπάκος, τι έφταιξε 
αν είναι μπουρδέλο εδώ πέρα ή αν θα γίνει 
αργότερα.

Α ν  μπορείτε ρωτήστε με μια μικρή έρευνα 
τι γίνεται στον ωραίο αυτόν OTE του κ. Τόμ- 
πρα.

Παντζαρίδης ΣάββαςΥΓ. Το «καλωδιάκι» στη διάθεση παντός 
αναρμοδίου._____________________________ ___
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Ψυχραιμία για τα εκλογικά
βιβλιάρια...

του Γιάννη Φλώρου

« Όσοι περιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρωθυπουργός Ανδρέ- ας ΙΙαπανόρέου θα επιτρέψουν σε άλλους να έχουν τις πρωτο
βουλίες μέχρι τις εκλογές, τώρα θα πρέπει να το ζανασκεφθούν». Με αυτή τη φράση σχολίασε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τις πρόσφατες εξελίξεις και το προεκλογικό κλίμα που δημιουργήθηκε το τελευταίο δεκαπενθήμερο.Στηριζόμενοι όμως ακριβώς σε αυτές τις εξελίξεις (οικονομικά μέτρα, παραίτηση Κ. Σημίτη, κατάθεση προϋπολογισμού που σχολιάζονται σε άλλες σελίδες) καθώς και στις εξορμήσεις του πρωθυπουργού Α . Παπανδρέου —«πορεία στο Γοργοπότα- 
μο» (22 Νοεμβρίου), ομιλία στο Αίγιο (28 Νοεμβρίου), παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις λατρείας και τιμής του πολιούχου της 
ΙΙάτρας «Αγίου Ανδρέα» (30 Νοεμβρίου) και διημερη περιοδεία στην Αχαΐα— οι περισσότεροι πολιτικές παρατηρητές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι «έτος των εκλογών» δεν θα είναι το 1989.

Π ό τ η  θ α  γ ίνο υ ν  εκ λ ο γ έ ς ; .. .Γεγονός είναι ι■ π μι: την αποπομπή, ουσιαστικά, του Κ. Σημί-, τη σηματοδοτήυι;κι. και πολίτικα η «εξόρμηση», ή το «σχέδιο», όπως λέγεται ιοι ΙΙΑΣΟΚ, που ως βέβαιη κατάληξή του θεωρούνται οι εκλψγε,. Με τη «διόρθωση» της εισοδηματικής πολιτικής —ανεξάρτητα από το εάν (όπως υποστηρίζεται από πολλούς) ((διατηρείται η κατεύθυνση Σημίτη, χωρίς τον Σημίτη»— ε- πιχειρείται να σφραγισθεί η «στροφή» του ΠΑΣΟΚ. «Η λιτότητα 
ανήκει στο παρελθόν, πάμε με ελπίδες για το μέλλον». Αυτό έπρεπε να περάσει ως μήνυμα και αυτό έγινε με την αποπομπή

Σημίτη, η οποία δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρ,α».Το «σχέδιο» όμως του Πα ς ο κ  σύμφωνα με τους ίδιους δεν εξαντλείται στα οικονομικά μέτρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η «ανασυγκρότηση του Κινήματος» που θα έχει ω . κατάληξΠ τ0 Συνέ- δριο του ΠΑΣΟΚ. («Μην περιμένετε εκλογές πριν το συνέδριο», έλεγε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος) Οπως επίσης θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες, οι οπ οίε-θα δώσουν την δυνατότητα στον πρωθυπουργό και το ΠΑΣΟΚ να γίνουν αυτοί οι ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων και οχι η αντιπολίτευση. Σε αυτές τις «άλλες πρωτοβουλίες» περιλαμβάνονται η ανατροπή του κλίματος, η αποδοτικότητα του κυβερνητικού έργου («μας 
χρειάζονται έργα που να έχουν και πολιτικά οφέλη»), Ί τροποποίηση της εισοδηματικής πολιτικής κλπ.

Σ' αυτά θα προστεθούν και άλλα και κυρίως οι διαπραγματεύσεις για τις βάσεις, που ορισμένοι πιστεύουν ότι θα αποτελέσουν ισχυρό «ατού» της κυβέρνησης σε μια προεκλογική εκστρατεία. Ακόμα και νέες εξαγγελίες που θα αφορούν αγροτικές περιοχές, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τα ίδια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζει στις' αστικές.Συνεπώς, λέγουν, υψηλά ιστάμενα «κομματικά» —όπως χαρακτηρίζονται— στελέχη, «το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ο κυρίαρχος 
του πολιτικού παιχνιδιού». Ά ρ α  οι εκλογές δεν είναι υπόθεση αυτής της άνοιξης και όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο «θα πέσουν 
για άλλη μια φορά έξω στις προβλέψεις τους». Αλλωστε για τους ίδιους ο πρωθυπουργός ήταν σαφής: Οι εκλογές είπε, και στην Κ .Ε . του ΠΑΣΟΚ και στις πρόσφατες περιοδείες του, θα γίνουν το 1989.Από την άλλη όμως το ίδιο το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αποκόβει από μόνο του όσα νήματα το συνδέουν με την εξάντληση της τετραετίας. «Και οι ίδιοι θα πρέπει να το καταλάβουν», έλεγε κυβερνητικό στέλεχος, «ότι αναγκαστικά μπαίνουμε σε μια άλλη 
περίοδο». Συνεπώς η πιθανότητα των πρόωρων εκλογών είναι ανοικτή. Αυτό, πιστεύουν ορισμένοι, είναι κάτι που θα επιβληθεί —έστω και αν δεν υιοθετείται ως πολιτική επιλογή— εκ των πραγμάτων.Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια, ισχυρίζονται, που δεν επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ την «πολυτέλεια» να εξαντλήσει την τετραετία. Τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, ο πληθωρισμός και η αδυναμία της κυβέρνησης να λύσει διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και την «κατάρρευση», οπότε, για να μη γίνει, αναγκαστικά μόνος δρόμος είναι οι εκλογές. Επιβεβαιωτικά της άποψης αυτής θεωρούνται και τα οικονομικά μέτρα, και η «παραίτηση» Σημίτη, και το κλίμα που δημιουργήθηκε με τις περιοδείες του πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν, λένε, οι δηνατότητες να κρατηθεί η οικονομία σε όλη τη διάρκεια του 1988 σε τέτοια επίπεδα, που να επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ να γίνουν εκλογές το 1989. Υποστηρίζεται μάλιστα από τους ίδιους ότι οι εκλογές θα γίνουν το πρώτο εξάμηνο του 1988, επειδή ακριβώς «δεν υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ άλλη λύση».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Σ’ όλο τον κόσμο η επιτυχία του BBC στη 
διδασκαλία Αγγλικών είναι αναγνωρισμένη
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Ειδικοί Επιστήμονες 
ετοίμασαν αυτή τη σειρά με

τη συνεργασία του 
περιοδικού “ ECONOMIST” .

Ένα βιβλίο και δύο 
κασσέτες, εξηγούν την 

Οικονομική Ορολογία με 
ζωντανά παραδείγματα.

« . . .Π ά μ ε  γ ια  το  1989»Απέναντι σε αυτή την «εκλογική φιλολογία», στελέχη του Π Α Σ Ο Κ  επιμένουν —χωρίς όμως να είναι κατηγορηματικά για το 1989— ότι δεν έχει φθάσει ακόμα η «ώρα της αναμέτρησης». Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε τώρα για εκλογες όταν η ανασυγκρότηση, το Συνέδριο και αυτή ακόμα η εισοδηματική πολιτική χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν και, άλλωστε, προγραμματίζονται με στοχο το 1989.Ιίοιος προγραμματισμός όμως μπορεί να σταθεί, όταν απο την μέχρι τώρα θητεία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπάρξει πολιτική που να έμεινε μέχρι το τέλος φιλοδοξώντας να εχει στόχους και πρόγραμμα;Ούτε όμως η «παρατεταμένη προεκλογική περίοδος», ισχυρίζονται κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, συμφέρει το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση. 1 ια να αποδώσουν μια σειρά πρωτοβουλίες χρειάζεται ένα διαφορετικό κλίμα, που να μη χαρακτηρίζεται απο προεκλογικές μόνο εντυπώσεις.
Ο ι  ε κ λ ο γ έ ς  δ εν  φ έρ νο υ ν  τη ν  ά ν ο ιξ ηΩστόσο κανείς δεν είναι σε θέση σήμερα να μιλήσει με ασφάλεια για το χρόνο των εκλογών — ακόμα και αυτός ο πρωθυπουργός. Αυτά που μπορούν προς το παρόν να καταγραφούν είναι:•  Η «εκστρατεία» του κυβερνητικού στρατοπέδου με κύριο άξονα τη «στροφή», αρχής γενομένης με την εισοδηματική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η υποχώρηση των ονομαζόμενων «τεχνοκρατών» και η άνοδος των «λαϊκιστών». Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αντιθέσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο ούτε περιορίζονται, ούτε εξαντλούνται εκεί...•  Τα στενά όρια που υπάρχουν για την ανάκαμψη της οικονομίας. Εδώ δεν υπάρχει κανείς που να ισχυρίζεται ότι αρκούν τα εξής, τελικά, δύο, για να φέρουν την οικονομία σε άλλους δρόμους: Η φορολογική «ελάφρυνση» και η ΑΤΑ.•  Η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Κατά τους ισχυρισμούς του, η «χειμερινή πορεία προς το λαό» θα έχει ευνοϊκά αποτελέσματα στο μέτωπο της «ανασυγκρότησης» του Κινήματος και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της κυβέρνησης σε λαϊκά και κοινωνικά στρώματα που ταλαντεύονται. Σε αυτό το κλίμα ήταν και η ανακοίνιυση του Ε.1 . του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Τρίτη (1/12) ύστερα από τις περιοδείες του πρωθυπουργού: Τώρα «εξόρμηση» στελεχών στην επαρχία και προσπάθεια για εξομάλυνση στο συνδικαλιστικό κίνημα. (Η Κ .Ε . του ΠΑΣΟΚ θα συνέλθει στα μέσα Ιανουάριου με αυτό το θέμα, υστέρα από τις εργατικές κινητοποιήσεις που εξαγγέλθηκαν για τις 15 Δεκεμβρίου).Δύσκολα όμως μπορεί ένα κόμμα μόνο με αυτα —ύστερα μάλιστα από μια εξαετία διακυβέρνησης— να ζητήσει άλλη μια τετραετία.Τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Δεν αρκούν ούτε οι «εξορμήσεις», ούτε η χρήση της τηλεόρασης, ούτε η «επιστράτευση» του πρωθυπουργού —«πορεία» προς το λαό— για να διαμορφώσουν «συνθήκες ηγεμονίας του ΠΑΣΟΚ», όπως αρέσκον- ται να λενε στελέχη του. Ορισμένα μάλιστα, όπως π.χ. η προσπάθεια «εξομάλυνσης» στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι υποχρεωμένο τώρα το ΠΑΣΟΚ να τα προωθήσει «επί ποινή» απώλειας, αν δεν γίνει, των περισσοτέρων εργατικών συνδικάτων. Πόσο αντέχει μια ΓΣΕΕ διορισμένη;Ας ετοιμαστούμε επομένως να παρακολουθήσουμε τη μάχη «ανασκουμπωθείτε, γιατί χανόμαστε», που δίνει το ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι εκείνο που συνδέει όλες τις «τάσεις», τουλάχιστον αυτό το διάστημα. Μετά ας σκεφθούμε ψύχραιμα τι θα κάνουμε με τα εκλογικά μας βιβλιάρια, αν βέβαια ως τότε δεν έχουμε άλλες «εκρήξεις» ή «ρήξεις».

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ  Κ Α Ι ΤΟ ΥΡΚΙΑ

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κ α ι  ΤΟΥΡΚΙΑ
1830 - 1878

ΜακεδονικόςΕλληνισμόςΑλυτρωτικήπολιτικήΕθνικήδιαπάλη

Εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 1987

Κανένα τμήμα της ελληνικής γης σε οποιοδήποτε γεωγραφικό χώρο δεν βρέθηκε ποτέ τόσο άμεσα στο επίκεντρο των εδαφικών βλέψεων των βαλκανικών και ευρωπαϊκών κρατών όσο η τουρκοκρατούμενη Μακεδονία. Πρόκειται για τη σκοτεινότερη χρονική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, που αναφέρεται στην Μακεδονία από τη γένεση του ελληνικού κράτους ώς το συνέδριο του Βερολίνου (1830-1878). Μέσα από τις άγνωστες και πολύτιμες ελληνικές, αγγλικές και τουρκικές προξενικές εκθέσεις αναδύεται ανάγλυφα το πολιτικό καθεστώς του χριστιανικού στοιχείου του μακεδονικού χώρου. Καθώς συγκλονίζεται ολοένα και περισσότερο η οθωμανική επικράτεια από τις ταραχές των εθνικών μειονοτήτων της και τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις των Αγγλων διπλωματικών εκπροσώπων για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η Μακεδονία δονείται από την απαρχή της εθνικής διαπάλης και τη γένεση των εθνικών ανταγιυνισμών. Ελληνες, Βούλγαροι και Τούρκοι αποδύονται σε μια συγκλονιστική πάλη για την τελική επικράτηση...
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΒΑΝΙΑΣ».

Αρμενοπούλου 26 Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 219-493 και 232-071.



Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ : Το λίφτιγκ και το... σουβλάκι
του Κώστα Δέδε

Σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας έχει μπει η χώρα, με έντονα τα προεκλογικά χαρακτηριστικά και την έλλειψη εμπιστοσύνης για τα όσα λέει, για ό,τι πράττει και γι’ αυτά που σκέφτεται η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της... Η έκρηξη του πληθωρισμού, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, η εισοδηματική πολιτική με όλο το «λίφτιγκ» που της έκανε ο κ. Παπανδρέου, οι έντονες επιχειρηματικές αντιδράσεις, για την «αποχώρηση Σημίτη», η οργή του εργαζομένου και ο τραγελαφικός προϋπολογισμός που μοιάζει με σουβλάκι «με απ' όλα ...» , συνθέτουν την οικονομική πραγματικότητα. Και η οποία υποτάσσεται στις πολιτικές και κομματικές επιλογές μιας κυβέρνησης, που το μόνο που σκέπτεται είναι το πώς θα πάρει τις εκλογές όποτε αυτές και να γίνουν...Η εισοδηματική πολιτική και ο προϋπολογισμός είναι οι δύο άξονες, πάνω στους οποίους θα κινηθεί «το τραίνο», προκειμένου να αναβαπτισθεί, το ΠΑ- ΣΟΚ, στη λαϊκή ετυμηγορία. Και στο όνομα αυτής της επιδίωξης, θα εξαγγελθούν (άρχισε, ήδη να γίνεται) άπευφθες παροχές, θα δοθούν άφατες υποσχέσεις, που θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση την κλονιζόμενη οικονομία μας.Ο εξαναγκασμός σε παραίτηση του κ. Κώστα Σημίτη κατέστησε περισσότερο σαφείς τις προθέσεις του πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος προσπαθεί τιάρα, με τη βοήθεια του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως κ. Μένιου Κου- τσόγιωργα (μάνατζερ του προεκλογικού αγώνα...), να ανακτήσει το σοβαρά τραυματισμένο κύρος του, αυτοπαρουσιαζό- μενος ως προστάτης των λαϊκών συμφερόντων. Και ο κ. Σημίτης;...Κ αι ο κ. Σημίτης, ο αίρων τον Σταυρό του Μαρτυρίου μιας πολιτικής, που και ο ίδιος πίστεψε ότι θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση, εγκαταλείφθηκε στον εσμό των κατηγοριών και συκοφαντιών.
Πάντα στον ίδιο το σκοπό...Η «εισοδηματική πολιτική Σημίτη» διαφέρει από την «εισοδηματική πολιτική Παπανδρέου» στο ότι η πρώτη ευνοεί, λίγο περισσότερο από τη δεύτερη, τη διανομή του εισοδήματος υπέρ του επιχειρηματικού κόσμου και λιγότερο υπέρ των έργαζομένων. Κατά βάση, και οι δύο «πολιτικές» εμπνέονται από την ίδια επιδίωξη: Να αυξηθούν τα κέρδη, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Μόνο 20

που άξιες λόγου επενδύσεις δεν έχουν εκδηλωθεί, τουλάχιστον στο βαθμό που θα επέτρεπαν αισιόδοξες εκτιμήσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας έστω των παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων.Αν πράγματι η κυβέρνηση ήθελε να καταπολεμήσει αποφασιστικά τον πληθωρισμό, δεν θα είχε στραφεί αποτελεσματικά στη μείωση των αποδοχών (σε πραγματικούς όρους), αλλά θα έπρεπε: να μειώσει τα αναπαραγωγικά (καταναλωτικά) ελλείμματα του Δημόσιου Τομέα (προϋπολογισμός, ελλείμματα δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κλπ.)· να ορθολογικοποιήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού και να τις είχε εντάξει σε ένα. διαρθρωτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα· να τιθασεύσει την παραοικονομία και να μετριάσει όσες αρνητικές επιπτώσεις δη- μιουργούνται από την αναδιανομή του εισοδήματος, που εκτρέφουν τον πληθωρισμό και διευρύνουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, με ουσιαστική βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας.Ό λα αυτά τα «θα έπρεπε» θα καταδιώκουν μέχρι τις προσεχείς εκλογές τον πολιτικά υπεύθυνο, για την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής, κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά και όσους έμμεσα ή άμεσα συνδέθηκαν με αυτήν και χειροκρότησαν δι’ αυτήν.Κυβερνητική, συνεπώς, πρόθεση, είναι ο προεκλογικός απεγκλωβισμός από τα γρανάζια μιας αντιαναπτυξιακής πολιτικής λιτότητας, με στόχο να παραπλανήσει και αποκοιμήσει το εκλογικό σώμα.
Καλός για όλους, ικανός για όλα...Ακριβώς, με στόχο τη λαϊκή παραπλά- νηση είναι συνταγμένος ο προϋπολογισμός του 1988, του οποίου τα κονδύλια, ποσοστικά και ποιοτικά, οδηγούν στην εκτίμηση πως είναι έντονα πληθωριστικός και απαράδεκτα αντιαναπτυξιακός. Και ακόμα:Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της καταβολής της ΑΤΑ του πρώτου τε- τραμήνου ’88, εκφράζεται η άποψη ότι ο προϋπολογισμός είναι και... «ανειλικρινής». Και αυτό γιατί η αναθεώρηση της εισοδηματικής πολιτικής θα οδηγήσει σε υπέρβαση των προϋπολογισμένων δαπανών, που αφορούν σε μισθούς και συντάξεις.Ο πληθωριστικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι καταναλωτικές (αναπαραγωγικές), κυρίως, δαπάνες αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από το Ακαθάριστο

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το έλλειμμα, που δημιουργείται, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (γενικός προϋπολογισμός ΔΕΚΟ, προβληματικές επιχειρήσεις κλπ.) θα ξε- περάσει τα 1,3 τρισ. δρχ. (17 με 18% του ΑΕΠ) και για να καλυφθεί θα απαιτήσει εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό και με αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας, δημιουργουμένου έτσι πληθωρισμού.Η αύξηση του κρατικού δανεισμού συνεπάγεται διεύρυνση του δημόσιου χρέους, που έχουν σωρεύσει οι καταναλωτικές και όχι επενδυτικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Φυσικά αν οι διάφοροι προϋπολογισμοί, που έχουν κατατεθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έδιναν έμφαση στις επενδυτικές δαπάνες, τότε το χρέος δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί από τα κέρδη, που αποφέρουν οι παραγωγικές δραστηριότητες, που οι προϋπολογισμοί χρηματοδότησαν. Τα πράγματα όμως είναι τελείως διαφορετικά...Ο αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας του προϋπολογισμού εμπνέεται από το δεδομένο ότι οι δαπάνες στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα είναι αυξημένες μόνο κατά 17,5%. Και από το γεγονός ότι το έλλειμμα επιτρέπει τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.Παράλληλα, ο προϋπολογισμός έχει επιδεινώσει το επενδυτικό κλίμα, δεδομένου ότι από τη μια μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές αδιανεμήτων κερδών, από την άλλη φορολογεί τις επιχειρήσεις στα καθαρά κέρδη που είχαν το ’86. Τέτοιου είδους αντιφατικότητες και... αποφασιστικότητες ναρκοθετούν οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια.Απορίες επίσης, δημιουργούνται εξαι- τίας του ότι αυξάνονται τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος, όταν η κυβέρνηση θεσπίζει φορολογικές ελαφρύνσεις.Σωστά λοιπόν, υποστηρίζεται ότι ο προϋπολογισμός ’88, είναι καλός για όλους και ικανός για όλα...Από όλη αυτή τη σύγχυση στην οικονομία μια εκτίμηση είναι δεδομένη: ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές το τιμόνι της οικονομίας δεν θα ελέγχεται. Ο πληθωρισμός και το έλλειμμα στο δημόσιο τομέα (και ενδεχομένως στο συναλλαγματικό ισοζύγιο) θα κάνουν άλματα. Επειδή, λοιπόν, προβλέπεται να υπάρξει επιδείνωση της οικονομίας το 1988, οι πρωτομάστορες της κυβερνητικής πολιτικής αδιαφορώντας για την πορεία της οικονομίας φαίνεται —με τα σημερινά δεδομένα— να ετοιμάζονται για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες... □

Δ εν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός αφινιδιάζει τους πάντες, ακόμη και τους στενότερους συνεργάτες του, με αποφάσεις που βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα των προηγούμενων. Αυτή τη φορά το θύμα ήταν ο κ. Σημίτης, αύριο ποιος ξέρει...Τι συνέβη όμως στο καυτό 24ωρο μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης; Πολλά ψιθυρίζονται και άλλα τόσα λέγονται φωναχτά. Πάντως είναι βέβαιο ότι η θέση του κ. Σημίτη είχε ήδη προγραφεί, αρκετό καιρό πριν. Η χρονική επιμήκυνση οφείλεται απλώς στους ελιγμούς του κ. Σημίτη. Η έρπουσα κρίση μεταξύ της ομάδας των «λαϊκιστών» (Κουτσό- γιωργας, Γεννηματάς, Τσοβόλας κ.ά.) και της ομάδας των «τεχνοκρατών» (Σημίτης, Χαλικιάς, Καρατζάς κ.λ.π.) σοβούσε από τον περασμένο Αύγουστο περίπου και κο- ρυφώθηκε — όπως σημειώναμε και στο προηγούμενο τεύχος— λίγες μέρες πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού.Το επίμαχο σημείο τριβής δεν ήταν η ΑΤΑ —όπως λέχθηκε— αλλά τα ελλείμματα.Ο κ. Σημίτης και οι λοιποί «τεχνοκράτες» υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν να διευ- ρυνθούν τα ελλείμματα γιατί θα προκληθεί πληθωριστική έξαρση. Η ομάδα των «λαϊκιστών» με προεξάρχοντες τους κ.κ. Κουτσό- 
γιωργα και Γεννήματα καθώς και η «τρόικα» του Ε.Γ. υποστήριξαν ότι τα επιχειρήματα των τεχνοκρατών στερούνται πολιτικού περιεχομένου και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των προσεχών εκλογών. «Με πορδές δεν βάφονται τ’ αυγά» —έλεγε ο αυτόκλητος υπερασπιστής των συμφερόντων του «λαουτζίκου» κ. Κουτσόγιωργας, προκαλώντας το ευρωπαϊκό φλέγμα του κ. Σημίτη.Οι «τεχνοκράτες» αντέτειναν ότι η συνέπεια, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα έχουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από τις όποιες αυξήσεις και παροχές. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο κ. Σημίτης με επιστολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημο- σιεύθηκε στην «Ελευθεροτυπία» είχε ανα- λάβει προσωπικές δεσμεύσεις για την άσκηση της περιοριστικής πολιτικής προκειμένου να πάρει το δάνειο του 1,5 δις δολαρίων.Ο κ. Παπανδρέου όλο αυτό το διάστημα των τριβών και των διενέξεων —σύμφωνα με τη συνήθειά του— απλώς «προήδρευε» ενώ άφηνε μια αδιόρατη αίσθηση ότι βρισκόταν κοντύτερα στην άποψη του κ. Σημίτη. Είχε άλλωστε στα χέρια του το εμπι- στευτικό μήνυμα του Δ.Ν.Τ. που εξέφραζε με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον περιορισμό των ελλειμμάτων του δημοσίου. Από την άλλη πλευρά η εκλογικί- στικη πίεση της ομάδας των λαϊκιστών δεν τον άφηνε αδιάφορο.Αντιλαμβανόταν ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να κερδηθούν με άδεια τα ταμεία των υπουργείων. Έτσι ανέθεσε στον εξ Άρτης «αρχιλογιστή» και υπουργό Οικονομικών κ. Τσοβόλα την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού που θα έδινε την αίσθηση του τερματισμού της λιτότητας και την επιστροφή στην εποχή της ευδαιμονίας. Ο υπουργός «που γεννήθηκε σε καλύβα και δεν είναι θυρωρός» ρίχτηκε με ενθουσια-
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Α ΓΓΕΛ Α -
ΕΧΕΙ HEIKE! ΤΙΠΟΤΑ',

ΗΤΑ ΚΕΡΙ ΛΑ 
ΈΗΜΙΤΗΐ ΑΠΟΧΤΕΐ

σμό στη μάχη για τον τετραγωνισμό του κύκλου. Μετά από λίγες μέρες παρουσίασε στους συναδέλφους του έναν προϋπολογισμό που περιόριζε τα ελλείμματα αλλά και αύξανε τα κονδύλια των δαπανών του δημοσίου. Προέβλεπε φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και αύξηση των φορολογικών εσόδων. Ήταν ταυτόχρονα επεκτατικός αλλά και περιοριστικός. Η επαρχιώτικη κουτοπονηριά στο μεγαλείο της... Ο κ. Παπανδρέου σχεδόν ενθουσιάστηκε. Πρέπει να κερδίσουμε και τις εντυπώσεις, είπε, και έ

δωσε πάραυτα εντολή να προηγηθούν οι δηλώσεις Τσοβόλα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και στη συνέχεια να ακολουθήσουν αυτές του Σημίτη για την ΑΤΑ, ώστε, τη μέρα που θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, να έχουν εξισορροπηθεί οι εντυπώσεις.Ο κ. Σημίτης είχε ήδη χάσει τη μάχη για τα ελλείμματα (η μεγάλη πλειοψηφία του ΚΥΣΥΜ και του ΑΣΟΠ αποφάσισε την αύξηση των δαπανών κατά 214 δις περισσότερα από το δικό του οριακό σημείο) και περιορίστηκε στη διατήρηση της θέσης του για τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ, ώστε να σωθούν τα προσχήματα για δήθεν συνέχιση της «σταθεροποιητικής» του πολιτικής. Το σενάριο όμως δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η ακαριαία αντίδραση όλων των πολιτικών κομμάτων, των συνδικάτων και του τύπου δημιούργησαν ένα κλίμα ασφυκτικής πολιτικής απομόνωσης.Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό κλίμα ο κ. Κουτσόγιωργας αισθανόμενος δικαιωμένος επέσειε θριαμβευτικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και απαιτούσε —εδώ και τώρα— την ανάκληση και ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής. Αυτό και έγινε. Κατά τα άλλα τα πράγματα, πήραν το φυσιολογικό τους δρόμο. Ο κ. Σημίτης αποχαιρέτησε τον κυβερνητικό του θώκο, δίνοντας τα τελευταία πλάγια χτυπήματα, ο κ. Παπανδρέου επαίνεσε τις υπηρεσίες και τη συμβολή του «διακεκριμένου» του συνεργάτη και η «Αυριανή» θριαμβολογούσε για τον «Σωτήρα των εργαζόμενων και των συνταξιούχων». Μια νέα σελίδα στην πολιτική ζωή του τόπου άρχισε...
Όλα για τις εκλογές;Ο τίτλος του προϋπολογισμού θα μπορούσε να ήταν «ΟΛΑ για τις εκλογές». Πράγματι αυτό συμβαίνει. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που δεν έχει κανέναν γενικό ή ειδικό στόχο.Δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης πρόβλεψη για το ύψος του τιμαρίθμου ή για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Το τελικό ποσό του Γενικού Προϋπολογισμού καθορίστηκε στα 3.421 δις δρχ. ενώ το αντίστοιχο του Τακτικού Προϋπολογισμού στα 2.800 δις δρχ. Το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού προσδιορίζεται στα 957 δις δρχ. και αντιπροσωπεύει το 13,3 του ΑΕΠ, ενώ το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού φτάνει στα 656 δις δρχ. Στο έλλειμμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ που, αν προστεθούν, το συνολικό έλλειμμα υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο δρχ. και η σχέση του με το ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 14,5% περίπου.Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ μεγάλο, όχι γιατί είναι ποσοστικά αυξημένο, αλλά κυρίως γιατί δεν δημιουργούνται οι λειτουργικές προϋποθέσεις για την κάλυψή του, με συνέπεια την αναμφισβήτητη πληθωριστική έξαρση στα δυο προσεχή χρόνια και τη συνακόλουθη υποβάθμιση της σημασίας των αυξήσεων που θα δοθούν δια μέσου της ΑΤΑ. Είναι γνωστό στους οικονομικούς κύκλους ότι χωρίς την ουσιαστική αναίρεση του συνόλου της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται από τον Οκτώβρη του ’85 και μετά, η χρηματοοικονομική επέ-



κταση του προϋπολογισμού είναι καταστροφική γιατί αλληλοεξουδετερώνονται όλοι οι επιδιωκόμενοι στόχοι.Δεν είναι δυνατόν δηλαδή από τη μια πλευρά να επιδιώκεται η συρρίκνωση της ζήτησης για την κυκλοφοριακή αποθέρμαν- ση και από την άλλη να δαπανώνται τεράστια ποσά σε αντιπαραγωγικές περιοχές.Η επέκταση χωρίς συγκεκριμένους παραγωγικούς αναπτυξιακούς στόχους, διευρύνει τα ελλείμματα και υπερακοντίζει τον πληθωρισμό στα ύψη.Με λίγα λόγια ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός περικλείει την εξής αντίφαση: ενώ είναι επεκτατικός, είναι ταυτόχρονα και αντιαναπτυξιακός.Ειδικότερα, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) υπολογίσθηκε στα 370 δις δρχ. για το 1988, ενώ το 1987 έφτασε στα 315 δις δρχ. Οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν το 10,8% των συνόλου των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 89,2% δαπανάται σε μη παραγωγικές χρήσεις του δημόσιου τομέα. Πρέπει βεβαίως να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες ανάγκες και τα ελλείμματα, αλλά η ποσοτική σύγκριση είναι συντριπτική σε βάρος των επενδύσεων. Το μέγεθος της παραγωγικής συρρίκνωσης γίνεται απόλυτα αντιληπτό αν ληφθεί υπόψη και η δραματική μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων που συνεχίζεται για δεύτερη δεκαετία.Αλλά αν μια ατμομηχανή δεν τροφοδοτηθεί με ενέργεια είναι φυσικό να σταματήσει

η αμαξοστοιχία και μάλιστα μέσα στην έρημο, με αποτέλεσμα, κάποτε να τελειώσουν και τα τρόφιμα παρά την ενδεχόμενη εφευ- ρετικότητα του «αρχιμάγειρα». Ισχυρίζεται ο κ. Τσοβόλας ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι τα φορολογικά έσοδα από την άμεση φορολογία θα αυξηθούν κατά 26,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το έλλειμμα των 135 δις δρχ. που θα προκύψει από τις φορολογικές ελαφρύνσεις, θα καλυφθεί από τα 200 δις δρχ. που θα εισπράξει το κράτος από τον ΦΠΑ. Δεν θα υπάρξουν έμμεσοι φόροι —διατείνεται— αλλά ο ΦΠΑ τι είναι τέλος πάντων; Δεν είναι έμμεσος φόρος και ως εκ τούτου ακρούντως αντιλαϊκός; Αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο αυτό το σημείο γιατί εδώ μπέρδεψε τη σκακιέρα ο κ. 
Τσοβόλας.• Κατ’ αρχήν πρέπει να διευκρινισθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα 135 δις δρχ. που είναι το συνολικό ποσό των ελαφρύνσεων, αφορά εκείνα τα εισοδήματα που είναι υψηλά (πάνω από 2,5 εκ. δρχ.) λόγω της μετάπτωσης του συντελεστή φορολόγη- σης από τα 63 στο 50 και μόνο ένα μικρό υπόλοιπο από το προαναφερόμενο ποσό διανέμεται στα χαμηλότερα εισοδήματα.•  Τα 200 δις δρχ. που θα εισπραχθούν επιπλέον το 1988 από το ΦΠΑ κατανέμονται ως εξής. Από τα εισαγόμενα καταναλωτικά είδη θα εισπραχθούν το 1988, 210 δις δρχ. έναντι 173 δις. το 1987, ενώ από τα εγχώρια

200 δις, έναντι 126 δις αντιστοίχως. Δηλαδή η ποσοτική αύξηση θα είναι από τα εισα- γόμενα 21,4% και από τα εγχώρια 58,7%.Αυτό αποδεικνύει ότι ο κύριος όγκος της έμμεσης φορολογίας μετακυλύεται στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις που καταναλώνουν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τα εγχώρια καταναλωτικά προϊόντα.Εν ολίγοις εκείνοι που θα επωφεληθούν κυρίως από τη νέα φορολογική αναδιανομή των άμεσων και έμμεσων φόρων είναι πάλι οι κατέχοντες τα υψηλά εισοδήματα.Τέλος ο ίδιος ο προϋπολογισμός αναδει- κνύει τις ακραίες αντιφάσεις της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής με αποτέλεσμα την αντίδραση όλων των κοινωνικών κατηγοριών.Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν είναι δυνατόν να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την κατά 1,5% πραγματική αύξηση που θα δοθεί το ’88, όταν ήδη έχουν χάσει στην περασμένη διετία πάνω από 20% της αγοραστικής τους δύναμης. Οι βιομήχανοι και οι επιχειρηματίες αισθάνονται δικαιολογημένα ανασφάλεια από τις συγκεχυμένες και αλληλοαναιρούμενες επιλογές. Οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες αναμένουν την ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική συνθλιβή, όπως προανάγγειλε ήδη ο κ. Χαλικιάς.Όταν αντικαθίσταται η οικονομική πολιτική από μπακαλίστικες λογιστικές μανούβρες θα πρέπει πράγματι να ανησυχούν όλοι χωρίς εξαίρεση...
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