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Ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας, την ημέρα της φωτογραφία η (ωραιότατη) σύζυγος του κ. Ρουμελιώτη, που έφυγε από το Γραφείο 
ορκωμοσίας, ανάμεσα στον κ. Ακριτίδη (δεξιά), που ανέλαβε το υπουργείο Εμπορίου Τύπου του κ. Τσοχατζόπουλου, για να επιστρέφει στηνΤράπεζα της Ελλάδος, προσέρ-
και τον κ. Σολωμό, που ορκίστηκε υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Στη δεξιά χεται στην τελετή της ορκωμοσίας του συζύγου της.

Κρητικές αντιδράσεις

( ■ ■ ■  Διακριτικές, αλλά έντο
νες είναι οι αντιδράσεις που έχουν 
σημειωθεί προς το παρόν από τους 
Κρήτες βουλευτές -  με πρώτο τον 
υπουργό Μεταφορών και Επικοινω
νιών κ. Κώστα Μπαντουβά -  για 
κάποιο νομοσχέδιο, που έχει ολο
κληρώσει και ετοιμάζεται να προτεί
νει για συζήτηση στη Βουλή ο αρμό
διος υπουργός-αναπληρωτής Εξω
τερικών κ. Θεόδωρος Πάγκαλος.

Το νομοσχέδιο αυτό εναρμονίζει 
την ελληνική νομοθεσία για τις πα
ραμεθόριες περιοχές με τις διατά
ξεις της ΕΟΚ. Και εξαιρεί μεγάλες 
περιοχές από την ειδική νομοθετική 
προστασία (απαγόρευση αγοραπω
λησιών σε ξένους υπηκόους κλπ) σε 
μεγάλο μέρος της ελληνικής επι
κράτειας με πρώτη την Κρήτη.

Όμως, για την εξαίρεση της Κρή
της από τις «ασφαλιστικές δικλεί
δες» της έως τώρα νομοθεσίας 
έχουν έντονες αντιρήσεις ο κ. Μπα- 
ντουθάς και οι βουλευτές της Κρή
της, δεδομένου ότι θεωρούν -  και 
έχουν τα επιχειρήματά τους -  ότι η 
μεγαλόνησος απειλείται από συμ
φέροντα και σχέδια γειτονικών λαών 
και κρατών της περιοχής.

Και αναμένουν να έλθει στο φως

Ένα άλλο σενάριο

Β Η Η  Ένα νέο σενάριο κυκλο
φορεί για τον επόμενο ανασχημα
τισμό της κυβέρνησης.

Το σενάριο προβλέπει: Μετάταξη 
του κ. Ρουμελιώτη από το 
υπουργείο Εμπορίου στο υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας, ανάληψη του 
υπουργείου Οικονομικών από τον κ. 
Πέτσο κι επάνοδο του κ. ΣαραντΙτη 
στο υπουργείο Εμπορίου.

Το σενάριο... είναι σενάριο. Το 
μνημονεύω απλώς γιατί κυκλοφο
ρεί. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλ
λά αυτό δεν βγαίνει, για την ώρα, 
από πουθενά.

Πριν από δυο μήνες (την 1η Οκτωβρίου) 
είχα προβλέψει τη μετάταξη του κ. Τάκη 
Ρουμελιώτη από το υπουργείο Εμπορίου 
στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Και 
το είχα γράψει, γιατί τότε διατυπώθηκε η 
άποψη άτι «μετά την κατάθεση του προϋ
πολογισμού πρέπει να φύγει ο Σημίτης». 
Ως προς αυτό το σκέλος, το σενάριο που 

υπήρχε τότε επαληθεύθηκε.

το νομοσχέδιο του κ. Πάγκαλου, με 
το οποίο πάντως έχει συμφωνήσει 
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
προκειμένου να δραστηριοποιη
θούν. Πώς; Ίδωμεν...

Ποιος είναι

★  Περισσότερο φως σ' ένα 
πρόσωπο της επικαιρότητας. Ο νεό
τερος υπουργός Συντονισμού (και 
Εθνικής Οικονομίας στη συνέχεια) 
από το 1974 είναι ο κ. Παναγιώτης 
Ρουμελιώτης, που γεννήθηκε στο 
Σουέζ μόλις το 1947. Άλλα γνωρί
σματα του κ. Ρουμελιώτη είναι ότι 
αποτελεί τον μόνο απόδημο Έλληνα 
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και τον τρίτο καθηγητή των οικονο
μικών (μετά τους κ.κ. Απ. Λάζαρη και 
Κώστα Σημίτη) στη θέση του «πρώ
του  τη  τ ά ξ ε ι »  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  
υπουργού. Είναι ο δεύτερος από το 
1974 υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
μετά τον κ. Γεράσιμο Αρσένη, που 
δεν έχει τη βουλευτική ιδιότητα και 
ο πρώτος που δεν είχε ηγετική κομ
ματική ή πολιτική ιδιότητα.

Η σύζυγός του, κ. Βάντα Πετρίδη, 
από τ ις  ω ραιότερες συζύγους 
υπουργών, υπήρξε υπεύθυνη Τύπου 
στο γραφείο του κ. Άκη Τσοχατζό
πουλου ως υπουργού Προεδρίας, 
αλλά από τον περασμένο Φεβρουά
ριο -  όταν ο σύζυγός της έγινε 
υπουργός Εμπορίου -  προτίμησε να 
επιστρέφει στην υπηρεσία της στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο προϊστά
μενός της διοικητής κ. Δημ. Χαλι-

κιάς είναι τώρα υφιστάμενος του συ
ζύγου της.

Οι φόροι του Προέδρου

★ ★  Ανακουφιστική πρόκειται 
να είναι και για τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Χρήστο Σαρτζετά-
κη η μείωση του συντελεστή φορο
λογίας των υψηλών εισοδημάτων 
από 63% στο 50%. Κι αυτό, γιατί ο 
κ. Σαρτζετάκης, ως ένας από τους 
υψηλότερα φορολογούμενους 
«Έλληνες μισθωτούς», έβλεπε να 
δίνεται το μεγαλύτερο από το ονο
μαστικό του εισόδημα (κάπου έξι 
εκατομμύρια δραχμές πέρυσι), στην 
Εφορία.

Για το νέο χρόνο, τα έσοδα της 
χορηγίας του κ. Σαρτζετάκη ανέρχο
νται στο ονομαστικό ποσό των
11.228.000 δραχμών (περίπου τέσ
σερις βουλευτικοί μισθοί), από το 
οποίο θα παραμείνει ως καθαρό ει
σόδημα μόνο το ήμισυ. Υπάρχουν 
ακόμα, ως έξοδα παραστάσεως, το 
αφορολόγητο ποσό των 3.776.000 
δραχμών. Όπως είναι γνωστό, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δι
καιούται να έχει εισοδήματα από 
καμιά άλλη πηγή, ούτε καν να ει
σπράττει τη σύνταξή του.



Η κάλπη φαίνεται να έχει στηθεί από τώρα. Αλλά πότε θ’ ανοίξει κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει. Ούτε κι ο ίδιος ο κ. 
πρωθυπουργός. Ο μόνος που θ’ αποφασίσει. Για την ώρα προσανατολίζεται στο ’89 και δεν παραλείπει να το επισημαίνει στις 
δημόσιες εμφανίσεις του. Όπως στο Αίγιο, απ' όπου η φωτογραφία μας. (Τα «στίγματα» που βλέπετε δεν είναι ελάττωμα της

φωτογραφίας, αλλά... ροδοπέταλα!).

Ποιος
θ έλε ι

τ ις
εκ λ ο γ ές ;

«Το μακρύ ταξίδι ως τις εκλογές» 
(για το οποίο ήδη είχα γράψει) βρί
σκεται σε νέα (κρίσιμη) φάση μετά 
την εντυπωσιακή «εκστρατεία» που 
έκανε ο πρωθυπουργός κ. Α. Πα- 
πανδρέου στην Αχάία.

Ο τόνος που δόθηκε, τόσο στην 
οργάνωση, όσο και στην προβολή 
αυτής της «εκστρατείας», έδειξε ότι 
ο κ. Α. Παπανδρέου φόρεσε την 
προεκλογική στολή του.

Το ότι ήταν έτσι δεν άφησε καμιά 
αμφιβολία ούτε και στους παρατη
ρητές των πολιτικών πραγμάτων ού
τε και στους τηλεθεατές που είδαν 
στην οθόνη τους τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ να σχηματίζει με τα δάχτυ
λά του το σήμα της νίκης και να 
κλείνει την εμφάνισή του με το ηχη
ρό σλόγκαν: «Και με τη νίκη».

Βέβαια, ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
διακήρυξε κατά τη διάρκεια αυτής 
της «εκστρατείας» (και πιο πολύ στη 
συνέντευξη Τύπου, που έδωσε), ότι 
οι εκλογές θα γίνουν το '89. Αλλά...

Αυτό το «αλλά» άρχισε να κυκλο
φορεί «εδώ κι εκεί» μετά από τις 
εκδηλώσεις (αυτές που οργανώθη
καν κι αυτές που προέκυψαν αυθόρ
μητα) στην Αχαΐα -  την πατροπαρά
δοτη περιφέρεια του κ. Α. Παπαν
δρέου.

Το ζητούμενο (και συζητούμενο) 
είναι ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει 
τις εκλογές. Εννοώ τις πρόωρες 
εκλογές, γιατί εκεί είναι το ζήτημα.

Ο ίδιος ο κ. Α. Παπανδρέου λέει 
ότι οι εκλογές θα γίνουν το '89, αλλά 
ακούει γνώμες και απόψεις και δέ
χεται εισηγήσεις πάνω στο κρίσιμο 
θέμα των πρόωρων εκλογών.

Υπέρ των πρόωρων εκλογών έχει 
ταχθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρ
νησης κ. Μένιος Κουτσόγιωργας, 
που βλέπει να διαμορφώνεται ευ
νοϊκό κλίμα για την κυβέρνηση και 
για τον πρόεδρό της. Πιστεύει ότι ο 
«Μητσοτάκης κάθισε» κι ότι το ΠΑ
ΣΟΚ επανακτά την μονοκρατορία 
του στην πολιτική σκηνή. Αντίθετη 
άποψη έχει ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Ακης Τσοχατζόπουλος, που 
θεωρεί ότι οι εκλογές είναι «δύσκο
λη υπόθεση» για το ΠΑΣΟΚ αυτή 
την ώρα και γιατί ελπίζει σε μια αι
σθητή (ως μεγάλη) βελτίωση του πο-
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λιτικού κλίματος υπέρ του ΠΑΣΟΚ 
στον υπόλοιπο (μέχρι της εξάντλη
σης της 4ετίας) χρόνο.

Κατά των εκλογών το ’88 έχουν 
ταχθεί, στις συζητήσεις τους με τον 
πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιάννης Αλευράς και ο 
διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου 
του κ. Αντώνης Λιβάνης. Ίσως για
τί διαπιστώνουν ότι δεν είναι έτοιμο 
το ΠΑΣΟΚ για να προσφύγει στις 
κάλπες.

Αυτή την άποψη είχε κι ο παραι
τηθείς υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας κ. Κώστας Σημίτης, που έβλε
πε το ασυμβίβαστο των παροχών με 
την εξέλιξη του σταθεροποιητικού 
προγράμματος στην οικονομία. Ο 
διάδοχός του στο υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας κ. Τάκης Ρουμε
λιώτης δείχνει άλλη διάθεση, ίσως 
γιατί του δόθηκε η ευκαιρία να γνω
ρίσει άμεσα τις απόψεις του καθο- 
δηγητικού οργάνου του Κινήματος.

Και πράγματι, αυτή την ώρα, το 
Εκτελεστικό Γραφείο, όπως εκφρά
ζεται δια ταυ κ. Κώστα Λαλιώτη, 
θέλει «εδώ και τώρα» τις εκλογές.

Στην επιχειρηματολογία που ανα

πτύσσεται για την υποστήριξη αυ
τής της θέσης μνημονεύονται η 
απήχηση που είχε η οργανωτική 
προσπάθεια που έγινε τους τελευ
ταίους μήνες (στα πλαίσια της «ανα
συγκρότησης»), η βελτίωση του κλί
ματος συνεργασίας με τις προοδευ
τικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό 
χώρο, η εξομάλυνση των αντιθέ
σεων μέσα στην κυβέρνηση και μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ.

Ένας παράγοντας που δεν ανήκει 
στη σύνθεση της κυβέρνησης, αλλά 
που έχει λόγο στα πολιτικά πράγμα
τα, ο κ. Απόστολος Λάζαρης, έχει 
ήδη εκφράσει την άποψή του στον κ. 
πρωθυπουργό. Κι η άποψή του είναι 
«να μην αργήσουμε» να κάνουμε τις 
εκλογές. Ίσως γιατί βλέπει κάποια 
σύννεφα στην οικονομία.

Ένας μόνιμος συνομιλητής του κ. 
πρωθυπουργού τους τελευταίους 
μήνες, ο υπουργός Προεδρίας κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης, δεν φαί
νεται να τον ενθαρρύνει να προχω
ρήσει σε εκλογές το '88. Τώρα που 
μάλιστα ο ίδιος επιχειρεί να στήσει 
το προφίλ της κρατικής ραδιοτηλεό
ρασης, θα έδινε κάποια περιθώρια

χρόνου για την επιτυχία της προσ- 
πάθειάς του, που «θα φανεί» μέσα 
στο κλίμα της προβολής του συνολι
κού κυβερνητικού έργου.

Δεν συμφωνεί επίσης για τις 
πρόωρες εκλογές ο υπουργός Εργα
σίας κ. Γιώργος Γεννηματάς, που 
ξεκινάει μια δική του εκστρατεία για 
τη βελτίωση του κλίματος υπέρ του 
ΠΑΣΟΚ στο χώρο των εργαζομένων 
και ιδιαίτερα των συνδικαλιστών.

Οι «υπέρ» και οι «κατά» επιμέ
νουν στις απόψεις τους, καθώς βλέ
πουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώ
μης πάνω στο επίμαχο θέμα.

«Δεν μπορούμε να κρατήσουμε 
τον κόσμο σε διαρκή ένταση επί 1 /2 
χρόνο», ειπώθηκε από πολιτικό πα
ράγοντα που είναι υπέρ των 
εκλογών.

«Εξαντλήθηκαν τα πολεμοφό
δια», τονίστηκε από υποστηρικτή 
των πρόωρων εκλογών, που επιμέ
νει ότι ο χρόνος από δω και πέρα θα 
δουλέψει σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Κι 
όταν ρωτήθηκε «ποια πολεμοφό
δια», εκείνος αρκέστηκε να πει: «Ας 
πούμε τις υποσχέσεις».

Πού θα γείρει η πλάστιγγα, κανέ-



νας δεν ξέρει για την ώρα -  ίσως 
ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, που 
φαίνεται να ιχνηλατεί το πολιτικό 
έδαφος πριν τις αποφάσεις του.

Οι πέραν του ΠΑΣΟΚ πολιτικές 
δυνάμεις έχουν κι αυτές πολιτικό 
λόγο για το θέμα των πρόωρων 
εκλογών, αλλά αυτός ο ρόλος τους 
εξικνείται στα όρια των επιθυμιών 
και διακηρύξεων.

Η ηγεσία της ΝΔ έχει ταχθεί υπέρ 
των πρόωρων εκλογών (έχει θέσει 
μάλιστα δημόσια το θέμα), ίσως για
τί βλέπει φθορά του ΠΑΣΟΚ κι ίσως 
γιατί φοβάται ότι στους επόμενους 
17 μήνες το ΠΑΣΟΚ θ' ανακτήσει τις 
δυνάμεις του.

Το ΚΚΕ θα ήθελε τις πρόωρες 
εκλογές μόνο με μια προϋπόθεση: 
Να καθιερωθεί το σύστημα της 
απλής (της «άδολης») αναλογικής.

Ωστόσο η κυβέρνηση δεν φαίνε
ται διατεθειμένη -  για την ώρα -  να 
προχωρήσει στην αλλαγή του εκλο
γικού συστήματος. Κι αυτό ίσως το 
γεγονός βαραίνει στην πλάστιγγα 
των (πρόωρων) εκλογών.

Η υποθήκη το υ κ . Σημ ίτη  
και ο ρόλος το υ  κ. Ρ ουμελιώ τη

Πώς σκέφτεται να κινηθεί ο κ. Κώ
στας Σημίτης; Πόσο θ' αλλάξει η 
πολιτική στον οικονομικό τομέα με 
τον κ. Παν. Ρουμελιώτη; Προοιωνί
ζονταν οι αλλαγές της περασμένης 
εβδομάδας στο επιτελείο της πλα
τείας Συντάγματος πρόωρες εκ
λογές;

Ερωτήματα, που πυκνώνουν τις 
τελευταίες ημέρες, μετά μάλιστα 
την περιοδεία παροχών και εντυπώ
σεων του πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρέου στην Αχάία.

Κατ’ αρχήν, ο κ. Κώστας Σημίτης, 
που έφυγε για ολιγοήμερες διακο
πές εκτός Αθηνών μετά την παραί
τησή του, δεν έχει σκοπό να μετα
τρέψει τους λόγους της διαφωνίας 
του σε «σημαία αντιπαράθεσης» 
προς την κυβέρνηση και τον πρωθυ
πουργό. «Για μένα το κεφάλαιο αυτό 
έκλεισε», διαβεβαίωνε ο κ. Σημίτης, 
ο οποίος αρνήθηκε να δώσει οποια
δήποτε συνέντευξη ή δήλωση πάνω 
στο ιστορικό και τους λόγους της 
παραίτησής του.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο 
δίχρονος κ. Σημίτης -  που με την 
όλη συμπεριφορά του θεωρείται ότι 
ενέγραψε «αρχηγική υποθήκη» για 
τα επόμενα χρόνια -  θα παραμείνει 
σιωπηλός και βουβός. Έχει σκοπό 
να συνεχίσει την πολιτική του δρα
στηριότητα, μέσα στα πλαίσια της 
κομματικής νομιμότητας, ως βου
λευτής και ως μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, 
όπως με διαβεβαίωσε στενός συνερ
γάτης του, ο κ. Σημίτης έχει σκοπό 
να δραστηριοποιηθεί έντονα για την 
υπόθεση της «ανασυγκρότησης» 
του κομματικού μηχανισμού στην 
περιοχή Α' Πειραιώς, που πολιτεύ- 
θηκε το 1985. Επί πλέον, ο κ. Σημί
της δεν πρόκειται να εστιάσει τα 
ενδιαφέροντά του μόνο στο οικονο
μικό πεδίο και, πολύ λιγότερο, δεν 
πρόκειται να προσπαθήσει να φανεί 
δικαιωμένος από τις εξελίξεις στον 
οικονομικό τομέα, που προβλέπο- 
νται σε αντίθετη κατεύθυνση από 
τους σκοπούς της πολιτικής της 
«σταθεροποίησης». Αντίθετα, έχει 
σκοπό να ασχοληθεί, μέσα και έξω 
από τη Βουλή, με θέματα γενικότε
ρης πολιτικής, όπως οι διεθνείς οι
κονομικές εξελίξεις και συνολικά 
προβλήματα της πορείας του τόπου.

«Πάντως, για όλα αυτά είναι ακό
μα νωρίς», με διαβεβαιώνει ο ίδιος 
στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη, ο 
οποίος αποκλείει να αναλάβει ο 
πρώην υπουργός Εθνικής Οικονο

μίας σύντομα πολιτικές πρωτοβου
λίες και μάλιστα θεαματικές. Επί
σης, ο ίδιος συνομιλητής μου θεωρεί 
ότι δεν τίθεται, ούτε από την πλευρά 
του πρωθυπουργού ούτε από την 
πλευρά του κ. Σημίτη, θέμα σύντο
μης εισόδου του στην κυβέρνηση. 
«Άλλος θα είναι, αν είναι, ο διάδο
χος του Τρίτση ή του Παπούλια», με 
διαβεβαιώνει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο
ρίες, ο κ. Σημίτης δεν έχει πρόθεση 
σε καμιά περίπτωση να παραβιάσει 
την «κομματική νομιμότητα» και να 
εξελιχθεί σε έναν «αντιηγετικό» ή 
άλλο πόλο συσπείρωσης. Θεωρεί ότι 
με την παραίτηση και την επιστολή 
του έδωσε το πολιτικό του «στίγμα» 
για το μέλλον και ότι οι όποιες εξελί
ξεις θα τον δικαιώσουν ή όχι, χωρίς 
μικροπαραγοντισμούς και μικροφι- 
λοδοξίες.

Από τη δική του σκοπιά, ο νέος 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Τάκης Ρουμελιώτης, «παιδί του Λά- 
ζαρη» τόσο πριν, όσο και για αρκετό 
καιρό μετά τον Οκτώβριο του 1981, 
έχει μια δύσκολη αποστολή. Συ
γκροτημένος, ευγενής αλλά και ευ
φυής πολιτικά, ο κ. Ρουμελιώτης 
γνωρίζει ότι αποτελεί κάποιον από 
τους «προύχοντες» της κυβέρνησης 
και του ΠΑΣΟΚ. Από την άποψη αυ
τή, ο προσεκτικός και ρεαλιστής κ. 
Τάκης Ρουμελιώτης γνωρίζει ότι 
αντικειμενικά δεν υπάρχουν οι δυ
νατότητες -  τουλάχιστον σε πρώτη 
φάση -  να διαμορφώσει μια καθαρά 
προσωπική πολιτική και μάλιστα 
επιτελική στον οικονομικό τομέα. Η 
επιλογή του συνδέεται με τις νέες 
επιλογές του πρωθυπουργού (και 
του Εκτελεστικού Γραφείου και των 
«Αχαιών» και των συνδικαλιστών 
του ΠΑΣΟΚ) να τερματισθεί αποφα
σιστικά η δίχρονη λιτότητα. Μέσα σ' 
αυτό το δεδομένο πλαίσιο του «λα- 
σκαρίσματος της οικονομίας», ο κ. 
Ρουμελιώτης θα κινηθεί ως υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας, που ωστό
σο έχει τα πρόσθετα προβλήματά 
του. Για παράδειγμα, ο πολύγλωσ
σος και έμπειρος στις διεθνείς οικο
νομικές υποθέσεις κ. Ρουμελιώτης, 
θα πρέπει να διορθώσει τις αρνητι
κές εντυπώσεις, που δημουργήθη- 
καν τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο 
εσωτερικό με επίκεντρο την παραί
τηση του κ. Σημίτη.

Στο εσωτερικό, οι βιομήχανοι 
θεωρούν ότι επανέρχεται η ασάφεια 
γύρω από την οικονομική πολιτική 
της κυβέρνησης και τις επιλογές της

απέναντι στους επενδυτές και επι
χειρηματίες. Κύρια αιτία, όχι τόσο η 
παραίτηση του κ. Σημίτη, όσο η ανα
τροπή της πολιτικής της εισοδημα
τικής λιτότητας και η έκτακτη εισφο
ρά -  για το λόγο αυτό -  αναδρομικά 
μάλιστα, στα κέρδη των μεγάλων 
επιχειρήσεων και των Α.Ε.

Στο εξωτερικό, οι δυσμενείς εντυ
πώσεις προκλήθηκαν από το γεγο
νός ότι η παραίτηση Σημίτη συνδυά- 
σθηκε με αποκλίσεις από το σταθε
ροποιητικό πρόγραμμα, το οποίο εί
χε συμφωνηθεί με παράγοντες της 
ΕΟΚ και της Διεθνούς Τράπεζας και 
με τα κίνητρα για την προσέλκυση 
επενδύσεων. Ένα από τα πρώτα με- 
λήματα του κ. Ρουμελιώτη ήταν 
ακριβώς να γνωστοποιήσει στην 
Κοινότητα και σε άλλους διεθνείς 
οικονομικούς κύκλους, ότι η παραί
τηση του προκατόχου του δεν ανα
τρέπει την πολιτική «σταθεροποίη
σης και μαζί ανάπτυξης της ελληνι
κής οικονομίας», όπως τόνισε χαρα
κτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά ο συναινετι
κός και διαλεκτικός κ. Ρουμελιώτης 
έχει σκοπό να συστηματοποιήσει τις 
επαφές του με όλους τους οικονομι
κούς παράγοντες, αρμόδιους φο
ρείς και συνδικαλιστές της χώρας 
προκειμένου να αναζητηθούν κοινά 
αποδεκτές λύσεις (όπως εκείνη για 
τη συγκρατημένη αύξηση των απο
δοχών στον ιδιωτικό τομέα) στα θέ
ματα της οικονομίας.

Η νέα πολιτική στην οικονομία, 
που για ορισμένους θεωρείται ότι θα 
αυξήσει τα κρατικά ελλείμματα, θα 
οδηγήσει τον πληθωρισμό στο 18% 
για τον επόμενο χρόνο και εντείνει 
το κύμα των απεργιών και διεκδική
σεων, κρίνεται ως «καθαρά προε
κλογική». Δηλαδή, ότι εντάσσεται 
σε ένα μεθοδευμένο σχέδιο της κυ
βέρνησης και του Ανδρέα Παπαν
δρέου να δημιουργήσουν, έξι μήνες 
πριν, ευνοϊκό κλίμα για διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών τον Απρίλιο του 
1988. Άλλοι μάλιστα θεωρούν ότι, 
ακόμα και αν οι «παροχές και εξαγ
γελίες» δεν έχουν ενταχθεί σε μια 
στρατηγική για πρόωρες εκλογές 
την Άνοιξη, τελικά το «προεκλογικό 
κλίμα» θα οδηγήσει, θα υποχρεώσει 
την κυβέρνηση, στην απόφαση αυ
τή. Θα είναι άραγε ο 39χρονος κ. 
Ρουμελιώτης ο προεκλογικός 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας; Οι 
εξελίξεις θα το δείξουν.



• I
ο φωτογραφικός
« Έκρηξη» για τοΠΑΣΟΚ
Αυτή τη φορά έγινε « Έκρηξη » για τους εκπροσώπους της
κυβέρνησης, κυρίως. Δεν έλειψαν, βεβαίως, και εκτός ΠΑΣΟΚ
προσωπικότητες απάτην... τρίτη επίσημη
πρεμιέρα του έργου του κ. Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα, «Έκρηξη»,
στο θέατρο «Αμιράλ». Έλειπε όμως ο ίδιος
ο συγγραφέας, ο οποίος εκείνες τις μέρες ήταν άρωστος με γρίπη.

2

4

1. Δύο δημοσιογράφοι με τις συζύγους τους: Ο κ. I. Καψής ( αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών) με την κ. Ελευθερία Καψή και ο κ. Ανδρόνικος 
Μαρκάκης) αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ ) με την κ. Ολυμπία Μαρκάκη.

2. Από τηνπρεμιέρα ενός έργου που πραγματεύεται ιστορίες έρωτα και 
αναρχίας, πώς μπορούσε να λείψει ο καθ’ ύλην αρμόδιος (ως προς το 
δεύτερο, τουλάχιστον, σκέλος της υπόθεσης) υπουργός: Ο κ.
Δροσογιάννης, Δημοσίας Τάξεως, που «ακουμπάει τους τρομοκράτες». Ο 
κ. Κατσιφάρας εδώ «ακουμπάει» απλώς το πρόγραμμα της παράστασης 
και γενικώς φέρεται ειδικός περί τα ερωτικά ή τα ερωτιάρικα.

3. Έντονη πολιτικοκαλλιτεχνική συζήτηση ανάμεσα στον πρόεδρο
της Βουλής, κ. Ιωάννη Αλευρά, και τον κ. Γιάγκο Πεσμαζόγλου. Αριστερά, 
η κ. Μιράντα Πεσμαζόγλου και στο κέντρο η κ. Χριστίνα Αλευρά.

4. Από τους φανατικούς υποστηρικτές της παράστασης. Ο κ. Μένιος 
Κουτσάγιωργας λέγεται ότι βρήκε το έργο «πολύ ■ πολύ καλό, σύγχρονο 
και καλοφτιαγμένο που έχει πιάσει πολλά νοήματα». Εδώ, με
την κυρία Αλίκη Κουτσόγιωργα και τον θεατρικό επιχειρηματία κ. Λιθαδά.

5. Η κ. Αννα Συνοδινού με τον σύζυγό της κ. Γιάννη Μαρινάκη
και τη γραμματέα της, κ. Αννα μίνα Παπαδοπούλου, προσέρχονται στο 
θέατρο. Τους υποδέχεται ο κ. Δημ. Γιανναράκος.



Ο πρώην κι ο επόμενος. Ποιος λάμπει από ευτυχία;

Τυχαίο συναπάντημα: Στις σκάλες της «Μ. Βρετανίας», μετά το γεύμα προς τιμήν του 
Κάρολυ Γκρος, αποχωρούν μαζί (από αριστερά προς τα δεξιά) ο Απ. Κακλαμάνης, 
υπουργός Προεδρίας, Βασίλης Κοραχάης, πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, ο Sheikh Abdullah Al 
Malhooq πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας και ο Χαρίλαος Φλωράκης. Πίσω τους, 
Μανώλης Γλέζος, Νίκος Κυριαζής, πρόεδρος του EOT (με τα γυαλιά) και πιο πίσω ο 

κύριος που γελάει είναι ο πρεσβευτής της Ρουμανίας κ. Νικολάε Εκουμπέσκου.

Οι φωτογραφίες (επάνω και δεξιά) είναι από τη συζήτηση για την απλή αναλογική. Ο 
Χαρίλαος Φλωράκης δείχνει να μην θέλει να ακούσει κουβέντα από τις εξηγήσεις του 

Μένιου Κουτσόγιωργα. Και του Άκη Τσοχατζόπουλου έχει... μαυρίσει το μάτι...

Δ
ΟΑνδρέας 
Παπανδρέου 
απονέμει στον 
Ούγγρο
συνάδελφό του, 
Κάρολυ Γκρος, 
παράσημο... Και 
τον καμαρώνει 
παράσημο- 
φορημένο...

<1 Κάτι μετράνε. Ή το 
ύψοςτων 
υπεσχημένων 
παροχών ή το... 
βάθοςτου 
προϋπολογισμού...



Της ΡΕΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ
Ο κ. Σημίτης, τότε, ήταν σε πρώτο πλάνο... Εδώ, μαζί με τον κ. Τσοβόλα 
αποχωρούν από κάποια σύσκεψη, συλλογισμένοι. Έψαχναν, 
ίσως, πώς θα μας δώσουν λίγα και θα φανεί ότι πήραμε πολλά...

Άνθρακες ο θησαυρός...
Δυστυχώς αυτό είναι το συμπέρα

σμα από τη θορυβώδη αναγγελία 
της φορολογικής μεταρύθμισης, η 
οποία θα ευνοούσε... προκλητικά 
τους Έλληνες φορολογούμενους, 
όπως αφέθηκε να εννοηθεί από τον 
πανηγυρικό τρόπο, με τον οποίο 
προβλήθηκε από τα κρατικά, κυ
ρίως, μέσα ενημέρωσης.

Η αναγγελία ήταν μια μαγική εικό
να, που πρόβαλλε αυτά που ήθελε 
και αποσιωπούσε αυτά που... δεν 
ήθελε, αφού το 1.900.000 αφορολό
γητο για ζευγάρι με ένα παιδί, που 
προβλήθηκε εντονότατα, είναι πλα
σματικό...

Για πρώτη φορά το αφορολόγητο 
έγινε φορολογητέο, αφού δεν λαμ- 
θάνεται υπόψη το ποσό καθαυτό, 
αλλά ο φόρος που αναλογεί σ’ 
αυτό το ποσό.

Με το τρυκ αυτό, ο κύριος Τσοβό- 
λας φορολογεί το εισόδημα στους 
υψηλούς συντελεστές και αφαιρεί 
τις απαλλαγές από τους... χαμη
λούς.

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει 
εισόδημα 2.000.000. Πώς θα υπολο
γίσει το φόρο του; Τα 2.000.000 δί
νουν φόρο 511.000 δραχμές. Οι
700.000 αφορολόγητο δίνουν φόρο
138.000 δραχμές. Αφαιρούμε από 
τις 511.000 τις 138.000 και οι
373.000 που προκύπτουν είναι ο 
φόρος που θα πληρώσουμε.

Αυτό που αλλάζει, δηλαδή, φέτος, 
είναι ότι δεν αφαιρούμε πια το ποσό 
των απαλλαγών από το ποσό του 
εισοδήματος, αλλά το φόρο που

έχει το ένα ποσό από το φόρο του 
άλλου.

Ποιος επωφελείται τώρα από την 
αλλαγή;

Το υπουργείο....
Προσέξτε την κλίμακα για να κα

ταλάβετε γιατί.
Ο υπουργός εξήγησε ότι διάλεξε 

αυτή τη μέθοδο για να πληγούν οι 
υψηλόμισθοι, που αφαιρούσαν πολύ 
ακριβές δαπάνες μέχρι τώρα (κάθε
100.000 που αφαιρούσε ένας φορο
λογούμενος των 3 εκατομμυρίων, 
σήμαινε έκπτωση 57.000 στις 
100.000). Δεν βλέπουμε, όμως, πού 
ωφελήθηκαν οι χαμηλόμισθοι.

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός 
χαμηλόμισθου, για να δούμε πόσο 
καλύτερα θα ζήσει φέτος...

Η σχετική ανάλυση δημοσιεύεται 
στους πίνακες, δεξιά, με την ένδειξη 
«πέρσι», «φέτος».
Με αποδείξεις...

Το μεγάλο ερωτηματικό προκύ
πτει, πάντως, από τις δαπάνες που 
θα αφαιρούνται από το εισόδημα με 
δικαιολογητικά. Δηλαδή, όλα αυτά 
που αναφέρονται ως δικαιολογού
μενες δαπάνες για «αγορά ειδών έν
δυσης, υπόδυσης, επισκευή αυτοκι
νήτου, αγορά οικιακών ειδών» κλπ.

Οι δαπάνες αυτές, για το παρά
δειγμά μας του έγγαμου με ένα παι
δί, είναι 150.000 δραχμές για το γο
νέα συν 100.000 δραχμές πρόσθε
τες για το παιδί, δηλαδή σύνολο
250.000 δραχμές.

Προσέξτε τώρα:
Αυτές τις 250.000 δεν σημαίνει

Καλύτερα
φτωχός

και άρρωστος 
, παρά

πλούσιος
και υγιής

Μία ανάλυση της φορολογικής 
μεταρύθμισης, η οποία αποδεικνύει 
τι... χάνουμε με τις... νέες 
ελαφρύνσεις...
Μην ξεχνάτε, ότι σχεδιάστηκε όταν 
ο κ. Σημίτης ήταν ακόμα πανίσχυρος.



Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός 
έγγαμου μισθωτού με ένα παιδί, που 
έχει μισθό περίπου 70.000 το μήνα 
και ετήσιο εισόδημα 1.000.000 
δραχμές.

Ο υποτιθέμενος αυτός μισθωτός 
μπορούσε, σύμφωνα με τα περσινά 
δεδομένα, να είχε τις παρακάτω εκ
πτώσεις:
400.000 αφορολόγητο (πραγμα
τικό...)

10.000 συνδρομή σε επαγγελματι
κό σωματείο

66.000 έκπτωση ενοικίου (για ενοί
κιο 30.000 δρχ το μήνα)
40.000 ασφάλιστρα ζωής.

516.000 σύνολο εκπτώσεων

Σύμφωνα με την περσινή κλίμακα, 
ο φόρος που αναλογούσε είναι 
59.700. Αν από αυτό το ποσό αφαι- 
ρέσουμε την έκπτωση του 10%, για

το φόρο που παρακρατήθηκε επί 
του μισθού, συν τις 14.000 έκπτωση 
επί του φόρου για το παιδί του, που 
τώρα καταργήθηκε, συν τις 3.000 
έκπτωση επί του φόρου για τον υπο- 
βάλλοντα δήλωση, που επίσης κα
ταργήθηκε, θα πλήρωνε τελικά φό
ρο 36.730, δηλαδή 2.623 δραχμές 
το μήνα.

ΦΕΤΟΣ
Ο ίδιος φορολογούμενος φέτος 

έχει τις παρακάτω εκπτώσεις:

200.000 αφορολόγητο
400.000 αφορολόγητο μισθωτού
100.000 αφορολόγητο για το παιδί
700.000 σύνολο, που αναλογεί σε
138.000 φόρο.

1.000.000 εισόδημα αναλογεί σε 
213.000 φόρο.

213.000 πλην 138.000 ίσον 
75.000 δραχμές φόρο, δηλαδή 
5.357 το μήνα.

Συμπέρασμα: θα πληρώσει 2.723 
δρχ το μήνα περισσότερες από πέ
ρυσι

Εδώ, τώρα, δίκαια ο καθένας θα 
ρωτήσει γιατί δεν υπολογίζουμε και 
τις απαλλαγές για τις δαπάνες με 
απόδειξη. Γιατί, πολύ φοβόμαστε, 
ότι από αυτά που θα διαβάσετε πα
ρακάτω, θα... χάνουμε παρά θα κερ
δίζουμε!

Πριν όμως προχωρήσουμε, θέ
λουμε να πούμε ότι και αν τις υπο
λογίζαμε με τρόπο ιδανικό, χωρίς να 
έχουμε κάνει δηλαδή όλες τις σκέ
ψεις που ακολουθούν, θα είχαμε:

1.000.000 εισόδημα αναλογεί σε 
φόρο 213.000 δρχ.

950.000 απαλλαγές αναλογούν σε 
φόρο 198.000. 213.000 πλην
198.000 ίσον 10.800, δηλαδή 771 
δρχ φόρο το μήνα.

Συμπέρασμα: Στην καλύτερη πε
ρίπτωση θα πληρώσουμε 1.852 δρχ 
το μήνα λιγότερο από ό,τι πέρσι.
Αυτό είναι όλο. Η περίπτωση αυτή 
όμως θα ισχύσει;

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
χ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ(%) ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ

CL S 139.000 41 56.990 1.253.000 305.270tu 2CZ 3 174.000 45 78.300 1.427.000 383.570
X 232.000 49 113.680 1.659.000 487.250

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΥ

300.000 18 54.000 300.000 54.000
400.000 21 84.000 700.000 138.000
400.000 24 96.000 1.100.000 234.000
400.000 28 112.000 1.500.000 346.000
500.000 33 165.000 2.000.000 511.000< 500.000 38 190.000 2.500.000 701.000

<  2  II ι 5 900.000 43 387.000 3.400.000 1.088.000
z < 1.300.000 49 637.000 4.700.000 1.725.000

Υπερβάλλον 50
Δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για να αποδειχθεί ότι οι νέες εξαγγελίες

ήταν ένα πυροτέχνημα...
Τρυκ πρώτο: Μίλησαν για ΔΥΟ εκατομμύρια αφορολόγητο που θα έχει μια οικογένεια. Αυτό, όμως, δεν μας είπαν 

ότι αφορά και τους δύο συζύγους αθροιστικά, που φυσικά δεν φορολογούνται 
αθροιστικά. Άρα μιλάμε για ΕΝΑ εκατομμύριο και... η μισή ευχαρίστηση πάει! Και το ΕΝΑ εκατομμύριο 

σημαίνει ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ 200.000 στον καθαρό φόρο.
Τρυκ δεύτερο: Προσέξτε τη νέα κλίμακα: Οι δύο πρώτες «αράδες» αφορούν στις απαλλαγές. Εκεί 

οι φορολογικοί συντελεστές είναι (δεύτερη στήλη) 18-21 %. Αμέσως μετά, φυσικά αυξάνονται. Συμπέρασμα; Δύο 
μέτρα και δύο σταθμά. Μας φορολογούν ΠΟΛΥ το εισόδημα και ΛΙΓΟ τα έξοδα. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ... 

Τρυκ τρίτο: Όσοι έπαιρναν γύρω στις 100 χιλιάδες το μήνα πέρσι κέρδιζαν όλα αυτά που διαφημίστηκαν φέτος
μόνο με τις 400.000 αφορολόγητο...

Και μην ξεχνάτε τι είχαμε και τι χάσαμε: Εκπτώσεις για τα παιδιά, τα δίδακτρα των παιδικών σταθμών, 
απαλλαγές πρώτου γάμου και τοκετού, υπερβάλλον αφορολόγητο 

για υπερήλικες... Για περισσότερες λεπτομέρειες, όμως, διαβάστε το κείμενο. Και μη 
το φοβηθείτε. Είναι γραμμένο όσο πιο απλά γίνεται...

ότι για να τις εκπέσουμε στη φορο
λογική μας δήλωση, αρκεί να μαζέ
ψουμε αποδείξεις 250.000 δραχ
μών. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει 
μελετήσει το θέμα, υποθέτει ότι, αν 
πάθει μια ζημιά στο αυτοκίνητό του 
της τάξεως των 100.000 δραχμών 
και κάνει και μια δαπάνη 150.000 
δραχμών μέσα στο σπίτι, αλλάζο
ντας πχ τα ντουλάπια της κουζίνας 
του, έχει καλύψει το ποσό. Λάθος.

Οι 250.000 είναι το τελικό ποσό 
που θα μπει στη φορολογική μας 
δήλωση, αλλά που θα προκύψει 
από κάποιο άλλο, πολύ μεγαλύ
τερο.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσοβόλας, από 
το αρχικό ποσό θα αναγνωρίζεται 
περίπου το 40%. Αυτό σημαίνει ότι 
αν δώσουμε 100.000 δραχμές για να 
επισκευάσουμε το αυτοκίνητό μας, 
θα μας αναγνωριστεί από το παρα
πάνω ποσό, το 40%, δηλαδή οι
40.000 δραχμές. Θέλουμε δηλαδή 
πολλές επισκευές αυτοκινήτων και 
αλλαγές ντουλαπών ή διάφορες άλ
λες αγορές για να φτάσουμε τις
250.000 δραχμές.

Πόσες ακριβώς; Αφού μας ανα
γνωρίζεται το 40%, θα πρέπει το 
συνολικό ποσό να είναι γύρω στις
625.000 δραχμές. (Το 40% του
625.000 είναι 250.000 δραχμές).

Ο μηχανισμός αυτός έχει ένα και 
μόνο στόχο: Να αναγκάζει εμάς, 
τους καταναλωτές, να ζητάμε απο
δείξεις για πολύ περισσότερες αγο- Συ
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