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Ο Ανδρέας υπαναχωρεί 
και δίνει ΤΩΡΑ την ΑΤΑ

Τ Σ Ο Β Ο Λ Α Σ :

Υπεράνω 
όλων ο

Πρωθυπουργός

ΜΕ μια αιφνιδιαστική κίνηση χτες 
από το βήμα της Βουλής, ο πρω
θυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου 

«καρατόμησε» τον υπουργό Εθνικής Οι
κονομίας Κώστα Σημίτη.

Ο Πρωθυπουργός ανέτρεψε την εισοδη
ματική πολιτική που εξήγγειλε προχτές ο 
Κ. Σημίτης και είχε αποφασιστεί στο Α- 
ΣΟΠ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία 
του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μετά από αυτό, σύμφωνα με πληροφο
ρίες, ο Κ. Σημίτης δήλωσε στον Πρωθυ
πουργό ότι παραιτείται, «γιατί δεν μπορού
με τη μια μέρα να αποφασίζουμε και την 
άλλη να ανατρέπουμε τις αποφάσεις μας».

Ο υπουργός Οικονομικών Δ. Τσοβόλας 
δήλωσε, ότι «υπεράνω όλων είναι ο Πρω
θυπουργός».

Ολη τη νύχτα ασκούνταν πιέσεις στον 
Κ. Σημίτη να μεταπειστεί.
Ρεπορτάζ στις σελίδες 4,5,14,15

ΠΑΙΔΕΙΑ

Μεγάλη
πορεία

στο
κέντρο
σήρερα

Η φαντασία προείχε στην πο
ρεία φοιτητών της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών χτες στο 
υπουργείο Παιδείας (φωτογρα
φία). Σήμερα στις 12 το μεση
μέρι πραγματοποιείται παν- 
εκπαιδευτική πορεία από τα 
Προπύλαια στη Βουλή, με τη 
συμμετοχή φοιτητών, σπου
δαστών, μαθητών, γονέων και 

εργαζομένων. Σελ. 24-25
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[ Ανθρώπινο αελ. 2 »  Πολιτικά 4,5 ·  Μποσηβέτας Βουλή 6 ·  Αρθρα Παρασκήνιο 8,9 ♦  Τέχνη 10.11,12 ·  Βουλή 14 15 ·  Τι-Βι 26-27 Φ Βιβλίο 27 ♦  Τύπος 2 * 9  Αθλητικά 31-43 ·  ΕξυτΕρικά 44,45 |



ΕιΜιοεις - Πολκική Ειόήοεις-Πφλκική
Στην Αθήνα 
ο πρωθυπουργός 
της Ουγγαρίας

ΤΕΤΡΑΗΜ ΕΡΗ επίσημη επί
σκεψη πραγματοποιεί από σήμε
ρα ο πρωθυπουργός της Ουγγα
ρίας Κάρολ Γκρος.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός 
φθάνει στις 12 και στις 6.30 μμ. 
θα έχει συνομιλία με τον Πρωθυ
πουργό. Στη συνέχεια οι δυο 
πρωθυπουργοί θα προεδρεύ
σουν σε συνάντηση αντιπροσω
πειών των δυο χωρών.

Αύριο το απόγευμα ο κ. Κ. 
Γκρος θα δώσει συνέντευξη στο 
Ζάππειο.

Τα 3 σκέλη 
της Περεστρόικα

«ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑ σημαίνει πε
ρισσότερος σοσιαλισμός» δήλω
σε χτες στη Θεσσαλονίκη ο πρό
εδρος των συνδικάτων του Λέ- 
νινγκραντ και μέλος του προ
εδρείου του Κεντρικού Συμβου
λίου των συνδικάτων της ΕΣΣΔ 
Βλατσλάβ Κορζόφ.

Ο κ. Κορζόφ προσκαλεσμένος 
'του Εργατικού Κέντρου Θεσσα
λονίκης δίνοντας το στίγμα της 
Περεστρόικα είπε ότι συντίθεται 
από 3 σκέλη: Εξωτερική πολιτική 
- αγώνας για την ειρήνη - πρακτι
κές αλλαγές στον οικονομικό μη
χανισμό με μεγαλύτερη ανεξαρ
τησία των βιομηχανιών και αυτο
διαχείριση των εργαζομένων - αλ
λαγή κοινωνικού κλίματος με 
πλήρη διαφάνεια και μη ύπαρξη 
απαγορευμένων θεμάτων.

Το ΚΚΕ για τους 
ναυτεργάτες

ΤΟ  ενδιαφέρον του ΚΚΕ για τα 
προβλήματα των ναυτεργατών 
και της Ελληνικής Ναυτιλίας, γε
νικότερα, είναι δεδομένο δήλω
σε, χθες το πρωί, ο βουλευτής 
του ΚΚΕ κ. Νίκος Καλουδης, κατά 
τη διάρκεια επίσκεψής του, στα 
γραφεία της Πανελλήνιας Ενω
σης Μηχανικών Εμπορικού Ναυ
τικού, επικεφαλής αντιπροσω
πείας του κόμματος.

Την αντιπροσωπεία ενημέρω
σε ο πρόεδρος της ΠΕΜ ΕΝ κ. 
Θαν. Σταματόπουλος, ο οποίος α
ναφέρθηκε στα οξυμένα προβλή
ματα της ανεργίας, του ΝΑΤ, του 
εκδημοκρατισμού κ.ά.

Περεστρόικα 
και στην τέχνη

ΜΕ αρκετά προωθημένες θέ
σεις που ουσιαστικά λειώνουν 
τους πάγους του σοσιαλιστικού 
δογματισμού, έγινε χτες η συζή
τηση στο πλαίσιο του τριήμερου 
Συμποσίου του ΚΚΕ υε θέμα «Ε 
παναστατική πολιτική και κουλ
τούρα - 1917 ώς σήμερα».

Ειδικότερα, επισημάνθηκε η α
νάγκη του ξεπεράσματος της 
στατικότητας στη φιλοσοφία και 
την έκφραση της Τέχνης και των 
Γραμμάτων, καθώς και η ανάγκη 
της εγκατάλειψης των απορρι
πτικών διαθέσεων των ,_«μη 
δικών» μας δημιουργημάτων.

Προσφορά για 
το Πατριαρχείο

Π Ο ΣΟ  100.000 δρχ. για την α
νέγερση του πατριαρχικού μεγά
ρου στην Κωνσταντινούπολη 
πρόσφερε η Ενωση Ομογενών 
Κωνσταντινουπόλεως Θεσσαλο
νίκης, στη διάρκεια εκδήλωσης 
που οργανώθηκε στην Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών. Κατά την 
εκδήλωση μίλησε ο επίσκοπος 
Μιλήτου κ. Απόστολος, ηγούμε
νος της πατριαρχικής μονής Α
γίας Αναστασίας της Φαρμακολυ- 
τρίας. Την όλη εκδήλωση παρα
κολούθησαν ο υπουργός Βό
ρειας Ελλάδας Στ. Παπαθεμελής, 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτ. 
Κούβελας, άλλοι επίσημοι και πο
λυάριθμοι Θεσσαλονικείς.

Στο μεταξύ ο βουλευτής Θεσ
σαλονίκης Γιάννης Τσαλουχίδης, 
που επισκέφτηκε την Κωνσταντι
νούπολη, δήλωσε λίγο μετά την ε
πιστροφή του ότι «διαφαίνεται 
ελπίδα ηρεμίας ύστερα από την 
έκδοση οικοδομικής άδειας για 
την ανέγερση του πατριαρχικού 
μεγάρου με καθυστέρηση σαράν
τα ετών».

Διοικούσα της ΕΔΑ
ΜΕ πολιτική εισήγηση του 

Μαν. Γλέζου αρχίζει το Σάββατο 
τις διήμερες εργασίες της η Γ  
Σύνοδος της διοικούσας επιτρο
πής της ΕΔΑ. Με θέματα 1) Η πο
λιτική κατάσταση της χώρας. 2) 
Οργανωτικά θέματα. 3) Τελική 
διαμόρφωση καταστατικού

ΔΕΝ ΘΕΛΟ ΑΤΑ 
ΧΑΝΤΡΕΣ
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ΔΙΝΕΤΑΙΗ ΑΤΑ.,. 
ΘΑ fcOÖEI Η ΑΤΑ.,, 
ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ. 
ΐ|ρΣ ΔΟΘΕΙ... 
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ.

ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

Πρόσκληση για
την Αιθιοπία

Ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου πήρε χτες επίσημη πρόσ
κληση να επισκεφθεί την Αιθιοπία από τον πρόεδρο Μεγκί- 
στου. Την πρόσκληση διαβίβασε στον Πρωθυπουργό ο αντι
πρόεδρος της αιθιοπικής κυβέρνησης Φισέα Ντέστα χτες, στη 
συνάντηση που είχε με τον κ. À. Παπανδρέου στο Καστρί (φω
τογραφία).

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε μετά τη συνάντηση πως κυπο- 
σχέθηκε ότι η Αιθιοπία θα είναι η πρώτη χώρα της Αφρικής 
την οποία θα επισκεφθεί στο μέλλον».

Ο κ. Α. Παπανδρέου είπε επίσης ότι η οικονομική συνεργα
σία των δύο χωρών «έχει τεράστιες δυνατότηες» και αναφέρ
θηκε σε μια «κοινή προσπάθεια στον τουρισμό».

κ.Απόλυτα επιτυχή», χαρακτήρισε εξάλλου την επίσκεψή του 
ο Αιθίοπας αντιπρόεδρος και μίλησε για «θετική και καρποφό
ρα ανταλλαγή απόψεων» με τον Πρωθυπουργό και τον υπουρ
γό Εξωτερικών.

Χτες ο κ. Ντέστα επισκέφθηκε τη Βουλή, όπου έγινε δεκτός 
από τον πρόεδρο I. Αλευρά και τους αντιπροέδρους του Σώμα
τος.

Ο Αιθίοπας αντιπρόεδρος είπε πως η χώρα του «καταδικάζει 
την επεκτατική πολιτική, τάσσεται με τα δίκαια του κυπριακού 
λαού και στηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό».

Στεφανόττουλος και 
Αρσένης για Απλή
ΣΤΟ  θέμα της απλής αναλογικής επανήλθε χτες ο πρόεδρος 

της ΔΗ.ΑΝΑ κ. Κ. Στεφανόπουλος, στην χτεσινή εβδομαδιαία συ
νάντησή του με τους δημοσιογράφους.

Ο  κ. Κ. Στεφανόπουλος είπε για το ζήτημα αυτό:
«Η  Δημοκρατική Ανανέωση έχει δωλώσει ότι υποστηρίζει την 

απλή αναλογική, γιατί πιστεύει στην ανάγκη κυβερνήσεων ευρυ- 
τέρας συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πολύπλευ
ρη κρίση και έχει συγχρόνως εξηγήσει, ότι, ως ευρύτερη συνερ
γασία, εννοεί εκείνη στην οποία θα συμμετείχαν κόμματα προερ
χόμενα από περισσότερους ιδεολογικούς χώρους. Με την περαι
τέρω παρατήρηση ότι αν η καθιέρωση της απλής αναλογικής 
οδηγήσει στη μετεκλογική συσπείρωση της Αριστερός, θα είναι 
η χειρότερη δυνατή λύση».

Για το θέμα του ΟΠΑΠ ο κ. Κ. Στεφανόπουλος δήλωσε:
«Με αφορμή τις ανωμαλίες που παρουσιάστηκαν στη διαχείρι

ση του ΟΠΑΠ και την επέμβαση των εισαγγελικων αρχών, οφείλω 
άλλη μια φορά να καταλογίσω στην κυβέρνηση και στα κομματι
κά όργανα τα οποία χρησιμοποιεί την υπαίτια παραγνώριση της 
αρχής της νομιμότητος.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερ. Αρ
σένης μίλησε χτες στα Τρίκαλα, προσκεκλημένος από την τοπική 
επιτροπή πρωτοβουλίας για την απλή αναλογική και αναφέρθηκε 
στην ανάγκη να καθιερωθεί η απλή αναλογική. Δεν αρκεί όμως 
να περιοριστούμε στην κατάκτησή της, πρόσθεσε, πρέπει μέσα 
από ένα ελεύθερο και ανοικτό διάλογο ανάμεσα στις προοδευτι
κές δυνάμεις να συνθέσουμε μια φερέγγυα και αξιόπιστη πρότα
ση για μια άλλη πολιτική, για μια άλλη πορεία της οικονομίας, 
και της κοινωνίας μας.

ΝΔ: Να 
τιμωρηθεί 
ο Τόμπρας

Η Ν.Δ. ζήτησε χτες από τον υ
πουργό Συγκοινωνιών κ. Κ. Μπαν- 
τουβά να επιβάλει «κυρώσεις» σε 
βάρος του Γ. Διευθυντή του O TE 
κ. θ. Τόμπρα για τη δημοσίευση 
στον Τύπο ανακοίνωσης του O TE 
που τον αφορούσε προσωπικά.

Στην ανακοίνωση της Ν.Δ. ανα- 
φέρεται:

«Αυτή η εξωφρενική υπόθεση 
δεν τελειώνει με τη χθεσινή ανα
κοίνωση του υπουργείου Συγκοι
νωνιών. Τώρα ο κ. Μπαντουβάς ο
φείλει να ανακοινώσει εντός της 
ημέρας (όχι τα μεσάνυχτα) αν θα 
τολμήσει να επιβάλει, έστω και 
«για τα μάτια», κάποια κύρωση 
στον πανίσχυρο ωτακουστή του 
παντός Θεοφάνη Τόμπρα ο ο
ποίος παράνομα και καταχρηστι
κά οικειοποιήθηκε το σήμα και 
την επωνυμία του «Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
Α Ε» για να «στεγάσει» προσωπι
κές του υβριστικές ανακοινώσεις. 
Επ' αυτού δεν περιείχε ούτε λέξη 
η νυκτερινή ανακοίνωση του υ
πουργείου, που είχε και το θρά
σος να μας δώσει μαθήματα».

Υπενθυμίζεται ότι χθες από το 
υπουργείο Συγκοινωνιών ανα
κοινώθηκε ότι οποιαδήποτε δα
πάνη για την ανακοίνωση του 
O TE  «επιβαρύνει προσωπικά τον 
κ. Τόμπρα».

Κ. Επιτροπή 
ΚΚΕ Εσ. - Α.Α.

ΔΙΗΜ ΕΡΗ συνεδρίαση στη 
Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί το 
Σαββατοκύριακο η κεντρική επι
τροπή του ΚΚΕ εσ. Ανανεωτική Α
ριστερά. Η συνεδρίαση, η πρώτη 
κεντρικής επιτροπής ενός κόμ
ματος της Αριστερός που γίνεται, 
στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματο
ποιηθεί στο ξενοδοχείο «Ηλέ- 
κτρα Πάλας».

Δίκη του «Αναγνώστη»
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της εφημερί

δας των Γιαννιτσών «Αναγνώ
στης» κάθησαν χτες στο εδώλειο 
του τριμελούς πλημμελειοδι
κείου Γ  ιαννιτσών κατηγορούμε
νοι για περιύβριση αρχής και συ
κοφαντική δυσφήμηση σε βάρος 
του γεν. γραμματέα του υπουρ
γείου Οικονομικών και του βου- 
λευτεή του ΠΑΣΟΚ Δήμου Παπα- 
δημητρίου.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Αδα- 
μόπουλος είπε ότι δεν έχει ο
ποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθε
ση και ότι στόχος του δημοσιεύ
ματος ήταν να τον δυσφημήσει. 
Η δίκη συνεχιζόταν μέχρι αργά 
τη νύχτα και η απόφαση αναμένε
ται να εκδοθεί σήμερα.

Ανδρέας - Τρίτσης
Ο ΠΡΩ ΘΥΠ ΟΥΡΓΟΣ Ανδρέας 

Παπανδρέου δέχτηκε χτες στο 
Καστρί σε συνεργασία τον υ
πουργό Παιδείας Αντ. Τρίτση. Δέ
χτηκε επίσης τους πρέσβεις της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλαν
δίας.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΤΕΣΙ ΝΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τους αιφνιδίασε όλους!
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ανδρέας Παπαν
δρέου ανέτρεψΕ 
χτες στη Βουλή αιφνιδια

στικά την εισοδηματική 
πολιτική, που είχε αποφα- 
σιστεί στο Ανώτατο Συμ- 
βούλο Οικονομικής Πολι
τικής (ΑΣΟΠ) και είχε εξ
αγγελθεί προχτές από τον 
υπουργό Εθνικής Οικονο
μίας Κ. Σημίτη.

Από το βήμα της Βουλής, 
κατά την κατάθεση του προϋ
πολογισμού του 1988, χτες, 
δήλωσε ότι η ΑΤΑ του 
πρώτου τετραμήνου του 1988 
θα δοθεί την 1η Ιανουάριου 
μαζί με τη διορθωτική, και 
όχι την 1η Μαΐου, όπως προ
χτές είχε εξαγγελθεί.

Τη νέα θέση του, ο Πρωθυ
πουργός τη συνοδέυσε με τη 
διευκρίνιση, ότι ως Πρωθυ
πουργός έχει την τελική ευθύ
νη και πρέπει να υπάρξει συ
νέπεια και αξιοπιστία με τις 
διακηρύξεις του στη Θεσσα
λονίκη, ότι τερματίζεται η 
σταθεροποιητική πολιτική 
της διετίας 1986-’87.

Η παραίτηση 
ίου  Σημίτη

Η κίνηση του Πρωθυπουρ
γού προκάλεσε την άμεση αν
τίδραση του υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας Κ. Σημίτη, ο 
οποίος δήλωσε αμέσως στον 
Πρωθυπουργό, σε ιδιαίτερη 
συνάντηση στη Βουλή, ότι 
παραιτείται.

Η παραίτηση του κ. Σημί
τη δεν ανακοινώθηκε, χτες, 
αλλά θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υπουργός θα επιμείνει παρό
λες τις πιέσεις που ασκούνται 
για να μεταπειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η ανατροπή της εισοδηματι
κής πολιτικής από τον Πρω
θυπουργό, σημαίνει ότι στο 
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ αποφασί- 
στηκαν αλλαγές και στη γενι
κότερη κυβερνητική οικονο
μική πολιτική.

Η κίνηση του Πρωθυπουρ
γού αιφνιδίασε όλους τους υ
πουργούς του οικονομικού 
κύκλου και αναμένεται να υ
πάρξουν ανακατατάξεις στα 
οικονομικά υπουργεία.

Πληροφορίες υπήρξαν τη 
νύχτα και για ενδεχόμενο «μί- 
νι» κυβερνητικό ανασχηματι
σμό.

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου αμέσως μετά 
την αλλαγή στην εισοδηματι
κή πολιτική που εξήγγειλε 
στη Βουλή, κατευθύνθηκε 
στο γραφείο του της Βουλής.

Τον ακολούθησαν ο αντι
πρόεδρος της Κυβέρνησης 
Μ. Κουτσόγιωογας και ο υ
πουργός Εθν. Οικονομίας Κ. 
Σημίτης.

Ο τελευταίος φέρεται να α
πευθύνθηκε στον Πρωθυ
πουργό με τα εξής λόγια: 

«Κύριε Πρόεδρε, σας πα
ρακαλώ να δεχτείτε την πα
ραίτησή μου. Δεν μπορώ να 
μένω, μέλος μιας κυβέρνησης 
που άλλα αποφασίζει τη μια' 
μέρα σαν ΑΣΟΠ και άλλα 
της υπαγορεύει το κόμμα στη 
Βουλή, την επομένη».

Ο κ. Παπανδρέου φέρεται 
να παρακάλεσε τον κ. Σημίτη 
να μην ανακοινωθεί η παραί

τηση μέχρι αύριο (σήμερα) το 
μεσημέρι. Σήμερα, σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, ανα
κοινώνεται και επίσημα η α
ποδοχή της παραίτησης του 
υπουργού Εθν. Οικονομίας.

Χτες αργά το βράδυ οι δη
μοσιογράφοι του οικονομικού 
ρεπορτάζ αναζήτησαν τον κ. 
Σημίτη στο γραφείο του, αλ
λά ο υπουργός δεν ήρθε σ’ 
αυτό μετά τη συνεδρίαση της 
Βουλής.

Αργότερα, περί τις 10.30 
το βράδυ, κύκλοι προσκείμε
νοι στον κ. Σημίτη έλεγαν: 
«Υπάρχει ένδειξη ότι ο κ. Ση
μίτης έχει παραιτηθεί».

Κομματικοί κύκλοι του 
ΠΑΣΟΚ επέχαιραν για την 
εξέλιξη αυτή και τόνιζαν ότι 
«ο Πρωθυπουργός, με την κί
νηση της Βουλής ήθελε όν
τως να δείξει, ότι τελείωσε η 
σταθεροποιητική περίοδος 
και ότι αρχίζει μια άλλη οικο
νομική πολιτική».

Αλλες πηγές, αναφερόμε- 
νες στην παραίτηση Σημίτη έ
λεγαν ότι με τη δήλωση του 
Πρωθυπουογού στη Βουλή, 
δημιουργύθηκε για τον υ
πουργό Εθν. Οικονομίας, ζή
τημα ευθιξίας.

Αυτό και μόνον υπήρξε, 
τόνιζαν (δηλ. η ευθιξία) ο λό
γος της παραίτησης, γιατί 
στην αποφασισθείσα από το 
ΑΣΟΠ εισοδηματική πολιτι
κή θα μπορούσαν να υπάρ
ξουν και εναλλακτικές λύ
σεις.

Θα μπορούσε, τόνιζαν, η 
εισοδηματική πολιτική - και 
μετά την εξαγγελία της - να 
αποτελέσει αντικείμενο δια
πραγμάτευσης με τις συνδι
καλιστικές οργανώσεις των 
εργαζομένων, δηλ. τη ΓΣΕΕ 
και την ΑΔΕΔΥ και να βρεθεί 
συμβιβαστική φόρμουλα.

Αλλωστε,επισήμαιναν, δεν 
είχαμε μπροστά μας μια νέα 
Πράξη Νομοθετικού Περιε
χομένου, αλλά μια εισοδημα
τική πολιτική που θα μπορού
σε να αλλάξει με διαπραγμα
τεύσεις. Συνέβη, όμως, μετά 
την εξαγγελία μια αναταραχή 
και ο  Πρωθυπουργός έκρινε 
ότι αυτή έπρεπε να σταματή
σει».

Σημειώνεται, πάντως, ότι ε
πί δύο συνεχείς μέρες, τη μία 
με την αρνητική απόφαση για 
μείωση της τιμής των Ι.Χ. και 
την άλλη με την εισοδηματι
κή πολιτική, ο κ. Σημίτης 
συγκέντρωσε πάνω του πυρά 
«ομαδόν» από διάφορες πλευ
ρές.

Οι πιθανοί 
διάδοχοι

Για τη θέση του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, δεν έχει 
γίνει τίποτα επίσημα γνωστό, 
αφού άλλωστε ούτε και ανα
κοινώθηκε επίσημα η - δεδο
μένη - παραίτηση Σημίτη.

Από χτες, όμως, άρχισαν 
να ακούγονται τα ονόματα 
του υπουργού Εμπορίου Παν. 
Ρουμελιώτη, του πρώην υ
πουργού Απ. Λάζαρη, του υ
πουργού Γεωργίας Γιάν. 
Ποττάκη, του πρώην υπουρ
γού Γ. Κατσιφάρα, κ.ά.

Λέγεται, επίσης, ότι προ
σωρινά μπορεί να ανατεθούν 
καθήκοντα υπουργού Εθν. 
Οικονομίας στον υπουργό 
Οικονομίας Δ. Τσοβόλα.

Η  στιγμή της αλήθειας. Ο  Ανδρέας εκτελεί τον Σημίτη, ο οποίος ακούει με σταυρωμένα χέρια από τα πίσω υπουργικά έδρανα

? ιΑκοιιγε νευρικά τιIV εκτέλεσιί του ο Σημίίτπς
Της ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Δ ΙΑΧΥΤΗ ήταν η αμη
χανία μεταξύ των υ
πουργών και βου

λευτών του ΠΑΣΟΚ χτες 
βράδυ στη Βουλή, λίγο με
τά τη... διευκρινιστική δή
λωση του πρωθυπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου, με 
την οποία ανατρέπονταν 
βασικές οικονομικές εξαγ
γελίες που είχε κάνει πριν 
24  ώρες ο υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας Κώστας 
Σημίτης.

Επίκεντρο όλων των σχο
λίων ήταν ο κ. Σημίτης, ο ο
ποίος, όση ώρα μιλούσε από 
το βήμα της Βουλής ο πρωθυ
πουργός, έπαιζε νευρικά τα 
δάχτυλα των χεριών του στην 
τσάντα του.

Ο υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας μπήκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων μετά τον πρω
θυπουργό και κάθησε στη 
δεύτερη σειρά των υπουρ

γικών εδράνων και όχι δίπλα 
στον πρωθυπουργό, όπως συ
νηθίζεται σε ανάλογες συνε
δριάσεις.

Γ νώ ρ ιζε ;
Το γεγονός αυτό δημιούρ

γησε την εντύπωση ότι ο κ. 
Σημίτης γνώριζε τι επρόκειτο 
να ανακοινώσει ο κ. Παπαν
δρέου.

Χαρακτηριστικό είναι, επί
σης, ότι ο κ. Σημίτης δεν χει
ροκρότησε την πρωθυπουργι- 
κή ομιλία ούτε μία φορά.

Με την λήξη της συζήτη
σης για τον προϋπολογισμό ο 
πρωθυπουργός αποχώρησε α
πό την αίθουσα παρέα με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Μ. Κουτσόγιωργα και τον Κ. 
Σημίτη.

Οι τρεις τους, κατευθύνθη- 
καν στο γραφείο του πρωθυ
πουργού, απ’ όπου ο κ. Σημί
της αποχώρησε μόνος του με
τά από 15 λεπτά περίπου.

Τους δημοσιογράφους που

τον πλησίασαν ο κ. Σημίτης 
«απέκρουσε» στην αρχή με α
μήχανο πλατύ χαμόγελο και 
τη δήλωση: «Θα τα πούμε αύ
ριο».

Τη φράση αυτή επαναλάμ
βανε στην αρχή στις απανω
τές ερωτήσεις των δημοσιο
γράφων, αλλά όταν του έγινε 
η ερώτηση: «Διαψεύδετε ότι 
θα παραιτηθείτε;» ο κ. Σημί
της απάντησε:
— Δεν διαψεύδω τίποτε.

Αντίθετα, ο υπουργός Οι
κονομικών Δ. Τσοβόλας από 
τον οποίο λίγο πριν είχε ζη
τηθεί να σχολιάσει την πρω- 
θυπουργική ομιλία, δήλωσε: 
«Υπεράνω όλων είναι ο πρω
θυπουργός».

Εκτέλεση
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

αλλά και άλλων κομμάτων 
χαρακτήριζαν τις πρωθυ- 
πουργικές... διευκρινίσεις για 
τα οικονομικά μέτρα ως «εκ
τέλεση» του Σημίτη.

Και όσοι γνωρίζουν κάπως 
καλύτερα το χαρακτήρα του 
υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας θεωρούσαν βέβαιη την 
παραίτησή του.

Στην αμηχανία, όμως, που 
ακολούθησε την πρωθυπουρ- 
γική ομιλία, προστέθηκε λίγο 
μετά, στα ενδότερα του ΠΑ
ΣΟΚ, ο εκνευρισμός, καθώς 
κυκλοφορούσαν βάσιμες πλη
ροφορίες ότι ο κ. Σημίτης υ
πέβαλε την παραίτησή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
διευθύντρια του ιδιαίτερου 
γραφείου του πρωθυπουργού 
Αγγέλα Κοκόλα ενοχλήθηκε 
και από την προσπάθεια των 
δημοσιογράφων να.δουν - κά
ποια στιγμή που άνοιξε η 
πόρτα του γραφείου της - 
ποιοι ήταν μέσα.

Εκείνος, όμως που «έπαιξε 
τον αδιάφορο», ήταν ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης Μ. 
Κουτσόγιωργας.

Σε ερώτηση της «Ε» «τι γ ί
νεται με τον κ. Σημίτη» και 
αν αληθεύουν οι πληροφορίες

για παραίτησή του, ο κ. Κου
τσόγιωργας απάντησε:
— Πιστεύετε στα παραμύθια 
που κυκλοφορούν;

ΕΡ.: Αυτό σημαίνει πως 
διαψεύδετε ότι υπάρχει πα
ραίτηση Σημίτη;

Μ. Κουτσόγιωργας: Εγώ 
δεν διαψεύδω ούτε επιβεβαιώ
νω τίποτε.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας, ο κ. Κουτσόγιωργας 
προσπάθησε να πείσει τον κ. 
Σημίτη να μην παραιτηθεί.

Περιοδεία 
Ανδρέα 
στην Αχάίά

Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανδρέας 
Παπανδρέου θα επισκεφθεί την 
Κυριακή και τη Δευτέρα το νομό 
ΑχαΤας. Συγκεκριμένα την Κυρια
κή το πρωί θα περιοδεύσει στις 
κοινότητες Ανατολικής Αιγια- 
λείάς και στις 11.30 το πρωί θα 
εκφωνήσει πολιτική ομιλία στην 
πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας 
(7 μ.μ.) η κοινοβουλευτική εκ
προσώπηση του ΠΑΣΟΚ στο νο
μό και η Νομαρχιακή Επιτροπή 
ΠΑΣΟΚ ΑχαΤας θα δώσουν δεξίω
ση προς τιμή του Ανδρέα Παπαν
δρέου, όπου θα κληθούν και όλοι 
οι τοπικοί φορείς στο ξενοδοχείο 
«Πόρτο Ρίο».

Τη Δευτέρα, εορτή του πολιού
χου της Πάτρας Αγίου Ανδρέου, 
ο κ. Παπανδρέου θα μετάσχει 
στις θρησκευτικές εκδηλώσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα του 
δήμου Πατρέων το οποίο θα γνω
στοποιηθεί εντός των ημερών.

Η Ε.ΑΡ. για 
τις υποκλοπές

ΑΠΟ την πρώτη συνεδρίαση 
της εξεταστικής επιτροπής της 
Βουλής για το σκάνδαλο των υ
ποκλοπών δεν διαφαίνεται να υ
πάρχει - με ευθύνη της πλειοψη- 
φίας - πρόθεση για πλήρη δια
λεύκανση της υπόθεσης.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνω
ση της ΕΑΡ., στην οποία προστί
θεται ότι ο βουλευτής Αντ. 
Μπριλλάκης εισηγήθηκε στην 
πρώτη συνεδρίαση της επιτρο
πής, μεταξύ άλλων:

Να αποδεσμευθεί η υπηρεσία 
απορρήτων από τον γενικό διευ
θυντή του O TE  και να υπαχθεί 
στην υπηρεσιακή ιεραρχία ώστε 
να μπορέσει να αποδώσει το έρ
γο της.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε 
από την πλειοψηφία

Διήμερο κατά 
του αυταρχισμού

ΔΙΗΜ ΕΡΟ εκδηλώσεων για 
τον αυταρχισμό και την κρατική 
καταστολή οργανώνουν στη Λά
ρισα η «Αντιεξουσιαστική Ομάδα 
Αυτοδιεύθυνση» και η «Αυτόνομη 
Συσπείρωση Σπουδαστών»:

Την πρώτη μέρα (Σάββατο 28 
Νοεμβρίου 7 μ.μ. στο Χατζηγιάν- 
νειο Πνευματικό Κέντρο) θα μιλή
σουν η δικηγόρος Κατερίνα Ια- 
τροπούλου, ο Γ. Ρουσσέας από 
το περιοδικό CONVOY και μέλη 
της «Ενωσης Αναρχικών Αθή
νας». Τα θέματα: Σωφρονιστικό 
σύστημα - Εκδοση του Μ. Φολίνι 
- Πληροφορική, ΕΚΑΜ - Κρατική 
καταστολή.

Τη δεύτερη μέρα (Παρασκευή 
4 Δεκεμβρίου 8 μ.μ., Εμπορικό - 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο) θα 
μιλήσει ο Σ. Ψύχας με θέμα «Αν- 
τιρρησίες συνείδησης και κοινω
νική θητεία».

Στεφανόπουλος: 
Απέτυχε ο Παπούλιας

«ΑΠΟΤΥΧΙΑ» χαρακτήρισε ο κ. 
Κ. Στεφανόπουλος την πρόσφατη 
επίσημη επίσκεψη του υπουργού 
Εξωτερικών κ. Κάρολου Παπού- 
λια στην Αλβανία. Ο  πρόεδρος 
της ΔΗ.ΑΝΑ. υποστήριξε πως 
«παρά την άρση του εμπολέμου 
εκ μέρους της Ελλάδας δεν υ
πήρξε καμιά ανταπόκριση από 
την πλευρά της Αλβανίας».

Εδώ η Ομποργκίνα
ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΜ ΕΝΗ του γυναι

κείου τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ 
αναμένεται τη Δευτέρα η Λιόμ- 
ποφ Ομποργκίνα, πρόεδρος του 
Σοβιέτ της περιοχής Μπαμπού- 
σκιν της Μόσχας.
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Πρόεδρέ

Και μη χειρότερα
Μ  ΠΟ τον

μ Λ  Ολλανδό
σονά<5εΑ̂ ο κ. 

Λούντβιχ Βαν Γκέρτεν 
πήρα χτες τη νύχτα το 
ακόλουθο 
τηλεγράφημα:
Ελεος πια, λυπηθείτε 
μας. STOP. Ελληνες 
δημοσιογράφοι 
καταντήσατε πρόκληση 
Ευρώπης. STOP. Κάθε 
μέρα δεν ξέρετε τι 
πρωτογράψετε από τα 
τόσα που γίνονται. 
STOP. Είδα χτες 
τηλεγραφήματα. 
Πρωθυπουργός σας 
κατάργησε υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας, 
με μια δήλωση στη 
Βουλή. STOP. 
Περίμενα μάθω 
δήλωση υπουργού σας, 
αλλά αντί Σημίτη 
διάβασα «κύκλοι 
προσκείμενοι», 
δήλωναν «φαίνεται» να 
έχει παραιτηθεί. STOP 
. Φαντάζομαι τι έχετε 
γράφετε σήμερα. STOP 
. Ενώ εμείς πλήττουμε 
θανασίμως. Αυτό είναι 
αμαρτία από Θεό. 
STOP. Επειδή δεν 
εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον από κανένα 
Ελληνα μεγαλοεκδό τη, 
μεγαλοεφοπλιστή ή 
μεγαλοτραπεζϊτη 
αγοράσει ολλανδική 
εφημερίδα, κουνηθούν 
κι εδώ τα αίματα λίγο, 
παρακαλώ βοηθήστε 
με έλθω εγκατασταθώ 
Ελλάδα. STOP. 
Απάντησα αμέσως: 
Αγαπητέ συνάδελφέ, μη 
νομίζετε ότι κι εμείς 
δεν πλήττουμε. Αυτά τα 
πράγματα μάς είναι 
τόσο οικεία πια.
Σχεδόν καθημερινά. 
Απλώς αλλάζει το 
σκηνικό. Ο Αρεττάκης 
καταργείται από 
τηλεοράσεως, ο 
Τρίτσης για να γράψει 
ιστορία - σε λίγο θα 
ξανακαταργηθεί για να 
γράψει... Ευαγγέλιο - ο 
Σημίτης με μια δήλωση 
στη Βουλή.
Πάντως ο 
Πρωθυπουργός μας 
είχε δίκιο που ανέτρεψε 
την πολιτική Σημίτη 
για την ΑΤΑ. Το ότι 
δεν έμαθε να φέρεται 
ως Πρωθυπουργός, 
αλλά ως πρόεδρος 
ΠΑΕ, είναι άλλο θέμα, 
που όσο και αν σας το 
εξηγήσω ¿εν θα το 
κατανοήσετε. Αν 
θέλετε να ζήσετε από 
κοντά την επόμενη 
εκπαραθύρωση, ελάτε 
στην Αθήνα λίγο μετά 
τις γιορτές. Δικός σας.

Γ. Π. Μ Α ΣΣΑ Β ΕΤΑ Σ

ΣΕ αγωνιστικές κινητο
ποιήσεις ευρείας κλίμακας 
θα μετατραπεί η αγανά

κτηση των εργαζομένων για 
την εισοδηματική πολιτική που 
εξήγγειλε προχτές η κυβέρνη
ση, ενώ δεκάδες συνδικαλι
στικές οργανώσεις συνεχί
ζουν να διαμαρτύρονται για το 
νέο ετεροχρονισμό της ΑΤΑ 
και τη συνέχιση της πολιτικής 
της λιτότητας. Ετσι:
•  Από το πρωί σήμερα συνε
δριάζει η διοίκηση του Εργα- 
τοϋπαλληλικού Κέντρου Αθή
νας (ΕΚΑ), όπου διατυπώνον
ται προτάσεις για απεργιακές 
κινητοποιήσεις, με στόχο την 
ανάκληση της αντεργατικής 
πολιτικής.
•  Αύριο συνεδριάζει η Εκτελε
στική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ,
προκειμένου να εκτιμήσει συ
νολικά την κατάσταση και να 
συγκαλέσει έκτακτο γενικό 
συμβούλιο για τη διαμόρφωση 
συγκεκριμένου προγράμματος 
δράσης, ενάντια στη νέα πρό
κληση για τους εργαζόμενους. 
•  Τη Δευτέρα συνέρχεται η Ο
λομέλεια της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ για να εξετάσει τη νέα ει
σοδηματική πολιτική και να

Οι αντιδράσ€ΐς 
σημειώθηκαν 
πριν από τη 
δήλωση του 
Πρωθυπουργού

καθορίσει τις θέσεις της Συνο
μοσπονδίας. Σημειώνεται, ότι 
το διεκδικητικό πλαίσιο της 
ΓΣΕΕ για το 1988 και κυρίως 
τα οικονομικά της αιτήματα 
βρίσκονται σε πλήρη διάσταση 
με τις κυβερνητικές κατευθύν
σεις.

Οξύτατη διαμαρτυρία δια
τυπώνει και το Εργατικό Κέν
τρο Θεσσαλονίκης που αναφέ
ρει μεταξύ άλλων ότι «η εισο
δηματική πολιτική πιστοποιεί 
απερίφραστα τη συνέχιση και 
για το 1988 της σκληρής μονό
πλευρης λιτότητας σε βάρος 
των εργαζομένων». Στην ίδια 
ανακοίνωση-διαμαρτυρία τονί
ζεται, πως το Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, τα συνδικάτα 
και οι εργαζόμενοι θα απαντή
σουν με όλες τους τις δυνάμεις 
αγωνιστικά, γιατί «αυτός είναι 
ο μόνος σίγουρος και αναγ
καίος δρόμος για την υπεράσπι
ση και βελτίωση του βιοτικού 
τους επιπέδου, για άμεση κα
τάργηση του ν. 3239/55 για 
την υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας με τα 
πραγματικά αιτήματα των ερ
γαζομένων.

Σ.Ε.Α.
Μετά από έκτακτη συνεδρία- 

σή της, η Συντονιστική Επιτρο
πή Αγώνα (ΕΣΑΚ-Σ-ΑΕΜ- 
ΣΣΕΚ) εξέδωσε ανακοίνωση, 
στην οποία μεταξύ άλλων ανα
φέρει και τα εξής:

«Η κυβέρνηση, που χρησι
μοποίησε βάρβαρα τις Πράξεις 
του Νομοθετικού Περιεχομέ
νου προκειμένου να εξασφαλί
σει την πλήρη εφαρμογή τους, 
είναι η ίδια τώρα, που αγνοεί 
τις διατάξεις των ίδιων αυτών 
πράξεων που προβλέπουν στο 
τέλος της διετίας καταβολή 
διορθωτικού ποσού.

Η κυβέρνηση χωρίς να 
προσδιορίζει το διορθωτικό κά
νει λόγο μόνο για το ποσοστό 
του 1987, αγνοώντας πλήρως 
τις απώλειες του εργατικού ει
σοδήματος το '86. Με αυτό το 
συρρικνωμένο ψευτοδιορθωτι- 
κό της 1.1.87 επιχειρεί να αντι
μετωπίσει την τραγική εισοδη
ματική θέση εργατών - υπαλλή
λων - συνταξιούχων και ανέρ
γων. Ενώ στο τέλος του 1985 
είναι η ίδια που κατάργησε την 
απολογιστική καταβολή της 
ΑΤΑ, κατακράτησε υπέρ των 
εργοδοτών όσα έπρεπε να κατα
βάλει στις 1.1.86 δίνοντας «αυ
ξήσεις» πείνας, με βάση τον 
προβλεπόμενο πληθωρισμό του 
πρώτου 4μήνου '86, τώρα αρ- 
νείται και την καταβολή της 
ΑΤΑ του πρώτου 4μήνου '88
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λέει ένας εκπαιδευτικός στο συντάκτη της «Ε»«Μας κοροϊδεύουν»,

στις 1.1.88 και την ετεροχρονί- 
ζει και πάλι για την 1.5.88. 
Πρόκειται για απαράδεκτο εμ- 
παιγμό των εργαζομένων».

Η Σ.Ε.Α. τονίζει ότι η εργα
τική τάξη και τα συνδικάτα της, 
καταγγέλλουν τις κυβερνητικές 
αποφάσεις και καλούν τους ερ
γαζόμενους να αγωνιστούν, α
ποκρούοντας τη νέα επίθεση λι
τότητας.

Η ΟΜ Ε/ΟΤΕ
«Ο ΟΜΕ - OTE εκφράζει 

την αντίθεση των 30.000 εργα
ζομένων στον OTE για τη νέα 
εισοδηματική πολιτική.

Η ΟΜΕ - OTE θεωρεί ότι η 
νέα εισοδηματική πολιτική δεν 
ικανοποιεί τα αιτήματα των ερ

γαζομένων και δεν καλύπτει τις 
απώλειες εισοδήματος που προ- 
κάλεσε το σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα. Ετσι, ενώ τα φορο
λογικά μέτρα δημιούργησαν 
προσδοκίες στους εργαζόμε
νους για καλυτέρευση του βιο
τικού τους επιπέδου, έρχεται η 
εισοδηματική πολιτική να ετε- 
ροχρονίσει την όποια ΑΤΑ για 
το Μάη και να διατηρήσει το 
καθεστώς των κλιμακίων.

Διαδηλώνουμε την απόφασή 
μας να αποκρούσουμε με κάθε 
τρόπο την πολιτική της παρα
πέρα υποβάθμισης του βιοτι
κού μας επιπέδου. Θα συνεχί- 
σουμε τον αγώνα μας για γνή
σια ΑΤΑ, για συλλογικές συμ
βάσεις που θα απαντούν στις 
μεγάλες ανάγκες των εργαζομέ
νων και για την εφαρμογή μιας

φιλολαϊκής αναπτυξιακής πολι
τικής».

«Η Ομοσπονδία Οικοδόμων 
απορρίπτει την κοροϊδία και 
καταγγέλλει τη συνέχιση λιτό
τητας που εξήγγειλε η κυβέρ
νηση. Με τις ανακοινώσεις για 
οικονομική και εισοδηματική 
πολιτική 1988 ο εμπαιγμός 
προς τους εργαζόμενους έγινε 
φανερός. Οχι μόνο δεν ανα
πληρώνονται οι απώλειες εισο
δήματος για τα δυο περασμένα 
χρόνια αλλά ετεροχρονίζεται η 
ΑΤΑ του Γενάρη του '88 για 
το Μάη του ίδιου χρόνου, χα- 
άζοντας ασφυκτικά πλαίσια 
ιτότητας για τις συλλογικές 

συμβάσεις '88.

Η πολιτική αυτή της κυβέρ
νησης οδηγεί στην ακόμη μεγα-

|—ΠΑΣΚΕ-1
Αναμορφώστε 

τα μέτρα
Αναμόρφωση της εισοδη

ματικής πολιτικής, ζητά η 
συνδικαλιστική παράταξη 
ΠΑΣΚΕ. Σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε χτες η ΠΑΣΚΕ, ανα
φέρει τα ακόλουθα:

«Η εργατική τάξη της 
χώρας μας στάθηκε πάντοτε 
υπεύθυνα απέναντι στα κρίσι
μα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει η οικονομία μας.

Ιδιαίτερα την τελευταία διε
τία στήριξε την εισοδηματική 
πολιτική για την ανάπτυξη με 
θυσίες. Η αναγνώριση αυτής 
της προσφοράς επιβάλλει σή
μερα τη στήριξη και την ενί
σχυση του πραγματικού εισο
δήματος των εργαζομένων α
πό την κυβέρνηση.

Ομως η εξαγγελθείσα από 
το ΑΣΟΠ εισοδηματική πολι
τική δεν ανταποκρίνεται σ' 
αυτή την αναγκαιότητα.

Η Π λΣΚ Ε καλεί την κυ
βέρνηση να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες και στις ανάγκες 
των εργαζομένων, αναμορφώ
νοντας τη βασική δέσμη των 
εξαγγελθέντων μέτρων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, 
μέσα από υπεύθυνες ενωτικές 
διεργασίες, πρέπει να συντονί
σει την πάλη του για την υπε
ράσπιση του βιοτικού του επι
πέδου και τη διεύρυνση των 
κατακτήσεών του».

λύτερη μείωση των εισοδημά
των των εργαζόμενων».
•  «Η λιτότητα, η κοροϊδία και 
ο αυταρχισμός δεν θα περά
σουν», υπογραμμίζει το Συνδι
κάτο Οικοδόμων καταγγέλλον
τας τις κυβερνητικές εξαγγελίες 
για την εισοδηματική πολιτική. 
Ανάλογη καταγγελία κάνουν 
τα σωματεία σερβιτόρων, μα
γείρων καϊ ξενοδοχοϋπαλλή- 
λων, η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Σωματείων ΥΠΕΧΩΔΕ, η 
Ομοσπονδία Φαρμάκου, η Ο
μοσπονδία Εργατών Δέρματος, 
η ΠΕΤ /  OTE και δεκάδες άλ
λες συνδικαλιστικές οργανώ
σεις.

«Μας κοροΐδεψαν»
ΣΤΟ  δρόμο βρήκε δημοσίους υ 

παλλήλους και συνταξιούχους  
η απόφαση του Α ΣΟ Π , να «κα

ταπιεί» την Α ΤΑ  τους για το πρώτο  
τετράμηνο του 1 9 8 8 .

Ετσι, τα αιτήματα τους για ανα
προσαρμογή των συντάξεων και 
γνήσια ΑΤΑ, γίνονται πιο επίκαιρα 
και πιο επιτακτικά παρά ποτέ.

Το σίγουρο είναι, αν κρίνουμε α
πό τις προχτεσινές ανακοινώσεις, 
ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των 
δημοσίων υπαλλήλων και των συν
ταξιούχων του δημοσίου θα εντεί
νουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι ανακοινώσεις του κ. Σημίτη ή
ταν μια ψυχρολουσία και χαρακτη
ρίστηκαν απαράδεκτες από καθηγη
τές και συνταξιούχους που συναντή
σαμε χτες, κατά τη διάρκεια συγκεν- 
τρώσεών τους, στο κέντρο της Αθή
νας.

«Μας κοροΐδεψαν πάλι». Αυτή η 
φράση ακουγόταν με πικρία σχεδόν 
απ’ όλους.

«Ακούς εκεί να μη μας τη δώσουν 
καθόλου. Εμείς πάλι θα πληρώσουμε 
τα στραβά της οικονομίας», μονολο
γούσε αγανακτισμένος ο συνταξιού
χος Αριστείδης Δελαπάλας, έξω από 
το υπουργείο Οικονομικών.

«Μας έχουν για πέταμα, όπως 
φαίνεται. Τουλάχιστον ας μην μας υ
πόσχονται τίποτα», μας είπε ο Χρι
στόφορος Κακλίδης, κουνώντας και 
δείχνοντας το πρωτοσέλιδο μιας ε
φημερίδας.

Εκείνη τη στιγμή συνταξιούχος 
δικηγόρος που περνούσε από το ση
μείο της συγκέντρωσης απάντησε:
«Να την πάρετε την ΑΤΑ. Εμείς, 
όμως, που δεν παίρνουμε καθόλου 
και τρέχαμε μια ζωή τι να πούμε;».

Λίγα μέτρα παραπάνω, στην πλα
τεία Συντάγματος, καθηγητές έκα
ναν πορεία διαμαρτυρίας. Δημόσιοι 
υπάλληλοι κι αυτοί, χάνουν την 
ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου του 
1988. Να τι μας είπαν:

«Δεν θέλει Παιδεία φαίνεται η κυ
βέρνηση, δεν θέλει μορφωμένους. 
Πώς αλλιώς να το εξηγήσω; Οταν 
εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε, πώς 
θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας;

»Τώρα μας κόβουν και την ΑΤΑ 
του α' τετραμήνου. Πιστεύουν φαί
νεται ότι μας έχουν στο χέρι και μας 
κάνουν ό,τι θέλουν», είπε ο καθηγη
τής Γιώργος Μαρκόπουλος.

Η Ελένη Μαγγίνα μας είπε: «Τι 
νιώθω; Οργή και αγανάκτηση, όπως 
πάντα, τα τελευταία χρόνια».

Ο συνάδελφός της Στάθης Τσαγ- 
γαράκης πρόσθεσε: «Κοροϊδία. Ο,τι 
γλιτώνουμε από την εφορία, μας τα 
παίρνουν. Καθαρός εμπαιγμός».

Αγανακτισμένος και ο Βασίλης 
Σακελλάρης, αναφώνησε: «Μας α- 
προσανατολίζουν συνεχώς. Αλλα υ
πόσχονται κι άλλα κάνουν».

Η Ανθούλα Παπαχριστοπούλου 
πιστεύει πως «η τελευταία περικοπή 
είναι ένα ακόμα βήμα για την κατάρ
γηση της ΑΤΑ. Δεν θα τ’ αφήσουμε 
όμως έτσι. Θα παλαίψουμε».



ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΙΟΦΕΙΣ
Με ποια στοιχεία;

ΤΕΛΙΚΑ τι ακριβώς συμβαίνει με την εισο
δηματική και γενικότερα με την οικονομι
κή πολιτική της κυβέρνησης, αναρωτιέται 
ο απλός αλλά ψύχραιμος πολίτης, μετά τα 
όσα αντιφατικά συνέβησαν τα τελευταία 
24ωρα.

ΜΕΤΑ την κατάθεση του κρατικού προϋπο
λογισμού του 1988, τις φορολογικές ελα
φρύνσεις που προηγήθηκαν, την ανακοίνω
ση της εισοδηματικής πολιτικής προχτές, 
τη χτεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού 
στη Βουλή, με την οποία ανέτρεψε την 
προχτεσινή απόφαση του ΑΣΟΠ (στη συ
νεδρίαση του οποίου προήδρευσε ο ίδιος) 
για την ΑΤΑ, μπαίνουν ορισμένα συγκε
κριμένα ερωτήματα:

ΜΕ ΠΟΙΑ στοιχεία για την πορεία της εθνι
κής οικονομίας και την εξέλιξη του σταθε
ροποιητικού προγράμματος εξήγγειλε στη 
Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ότι θα υ
πάρξει αύξηση των αποδοχών των εργαζο
μένων;

ΜΕ ΠΟΙΑ στοιχεία έγιναν οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις και θα είναι τελικά ελαφρύν
σεις ή τα όσα κερδίσουν οι εργαζόμενοι θα 
τα πληρώσουν τελικά με άλλο τρόπο; Πό
ση θα είναι η επιβάρυνση του οικογενεια
κού προϋπολογισμού από τους έμμεσους 
φόρους, οι οποίοι οπωσδήποτε θα συρρι
κνώσουν το εισόδημα;

ΜΕ ΠΟΙΑ στοιχεία το Ανώτατο Συμβούλιο 
Οικονομικής Πολιτικής (ΑΣΟΠ), που συ
νεδρίασε με τον Πρωθυπουργό, πήρε την 
απόφαση για τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ; 
Ηταν μια πρόχειρη απόφαση, που την πήρε 
το ΑΣΟΠ χωρίς να εκτιμήσει τις δυνατό
τητες της εθνικής οικονομίας και τις επι
πτώσεις στον πληθωρισμό; Ή  μήπως αρ- 
κέστηκε το ΑΣΟΠ στην εισήγηση του υ
πουργού Εθνικής Οικονομίας και την ενέ- 
κρινε;

ΜΕ ΠΟΙΑ στοιχεία ο Πρωθυπουργός 24 
ώρες αργότερα, με δήλωσή του στη Βουλή, 
απέσυρε τον ετεροχρονισμό, ανέτρεψε τις 
αποφάσεις του ΑΣΟΠ και έδωσε από την 
1η Ιανουάριου και το διορθωτικό 4,5% και 
την προκαταβολή της ΑΤΑ για το πρώτο 
τετράμηνο του 1988;

ΒΕΒΑΙΩΣ αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι 
αισθάνονται μια ανακούφιση μετά την ανα
κοίνωση του Πρωθυπουργού, άσχετα με το 
πολιτικό θέμα που δημιουργείται με τον υ
πουργό Εθνικής Οικονομίας, από την ανα
τροπή μέσα σε 24 ώρες των αποφάσεων 
του ΑΣΟΠ.

ΩΣΤΟΣΟ τα στοιχεία του Προϋπολογι
σμού, που κατατέθηκε χτες, δεν είναι καθό
λου αισιόδοξα για την πορεία της οικονο
μίας. Και το μέγα ερώτημα είναι: πώς θα 
καλυφθεί το έλλειμμα του ενός τρισεκατομ
μυρίου σε προϋπολογισμό 3,4 τρις; ΓΤ αυ
τό το έλλειμμα δεν θα πρέπει να πληρώ
σουν δραχμή οι εργαζόμενοι, αν πράγματι 
θέλει η κυβέρνηση να μην τραυματιστεί α
νεπανόρθωτα η αξιοπιστία της, διαφορετι
κά η ΑΤΑ θα είναι εμπαιγμός.
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

παρασκήνια
Πανηγυρισμοί αφρόνων

Μακραίωνη, αλλά μονότονα επαναλαμβανόμενη (άρα, 
πάντοτε επίκαιρη) η ιστορία του αποδιοπομπαίου επανελή- 
φθη και χτες:

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για 
τη δίχρονη πολιτική «μονό
πλευρη λιτότητα» και την 
κακοδαιμονία στα οικονομι
κά μας: ο διακρινόμενος για 
τη σοβαρότητα και το ήθος 
του στην κυβερνητική μη
χανή Κ. Σημίτης.

Στους αφρόνως πανηγύ- 
ρίζοντες (μεταξύ τους υ
πουργός και μέλη του Εκτε
λεστικού Γ ραφείου του ΠΑ- 
ΣΟΚ) διότι «αλλάζει πλέον 
το σενάριο της οικονομικής 
πολιτικής» δεν θα λέει τίπο
τε, πιθανότατα, η παρατήρη
ση ότι συνηθέστατα οι απο
διοπομπαίοι δικαιώθηκαν ι
στορικά.

Διότι ενστερνίζονται 
προφανώς, το - άκρως απο
καλυπτικό για τα πολιτικά 
μας ήθη - δόγμα Τσοβόλα
(«υπεράνω όλων ο Πρωθυ
πουργός») και όλα τα άλλα 
τα ακούν βερεσέ - με τη σι
γουριά ότι στους ίδιους δεν 
ταιριάζει ο ρόλος του απο
διοπομπαίου... ρ β

0  καλός, ο κακός 
και ο Τσοβόλας

Ως οικονομολόγοι - που υ
ποτίθεται μιλάνε την ίδια επι
στημονική γλώσσα - συμφώ
νησαν προχτές την εισοδημα
τική πολιτική στο ΑΣΟΠ.

Την ίδια μέρα βγήκε ο...
«Κακός» και ανακοίνωσε τα 
συμφωνηθέντα.

Χτες βγήκε ο «Καλός» και 
μας έδωσε πίσω «Μια χούφτα 
δολάρια», που μας είχε κλέ
ψει ο «Κακός».

Και για να μη φανταστείτε 
ότι πρόκειται για ταινία γουέ- 
στερν και όχι για κυβέρνηση,

Χαντζάρια
Το έλ«γαν χτ«ς το βρά

δυ στη Βουλή:
«Οταν πρόκειται για 

τους υπουργούς Εθνικής 
Οικονομίας των κυβερνή
σεων του ο Ανδρέας χρη- 
σιμοποεί τα χαντζάρια 
που κρατάει και στα δυό 
του χέρια: Μ ε το αριστε
ρό απεκεφάλισε τον Λά- 
ζαρη, και με το δεξιό τον 
Αρσένη και τώρα πάλι με 
το αριστερό τον Σημί
τη...».

Για να τηρηθεί άρα η 
αρμονία στην επανάληψη 
ζητείται ο εθελοντικά 
προσφέρων το λαιμό του 
στο δεξιό χαντζάρι...

Γ. Β.

σας λέμε ότι στο σενάριο δεν 
υπάρχει «Ασχημος».

Υπάρχει όμως ο Τσοβόλας 
ο οποίος - αν και θίγόμενος 
- εφαρμόζει το ρητό Κατσιφά- 
ρα περί «θυρωρών» και 
δηλώνει υπευθύνως: «Υπερά
νω όλων ο Πρωθυπουργός».

Α.Ψ.
Ενωτικό

Συμπίπτουν και σε άλλο θέ
μα, εκτός της απλής αναλογι
κής, τα κόμματα και οι οργανώ
σεις της Αριστερός - κοινοβου
λευτικής και εξωκοινοβουλευ
τικής: Στην ανάγκη να αντιμε
τωπιστεί η αστυνομική βία, που 
βρίσκεται σε μόνιμη έξαρση τε
λευταία.

Στη χτεσινή συνέντευξη Τύ
που εκπροσωπήθηκε όλο σχε
δόν το φάσμα της Αριστεράς.

Ελειψαν βέβαια το ΚΚΕ, το 
Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(Γ. Αρσένης) και το ΕΚΚΕ, 
που πάντως δεν έχουν αρνηθεί 
να μετάσχουν στην κίνηση.

Στον προβληματισμό τους

X  ΠΟΙΗΤΗ στον αιώνα σου 
*  και το Θεό που 
πιστεύεις!
Κατέβασε ιδέες, βρες 
επειγόντως ρίμες οδήγησέ 
μας σε κάποια διέξοδο:
Μας πήρε τα μυαλά ο 
Μεγάλος! Κάνε κάτι ή αν δεν 
μπορείς έλα να 
αναζητήσουμε μαζί τάφο για 
την πολιτική μας συνείδηση.

Γ.Μ .

για τις μελλοντικές τους ενέρ
γειες περιλαμβάνονται και δια
βήματα στον υπουργό Δημο
σίας Τάξης για να τον θέσουν 
μπροστά στις ευθύνες του, ή 
και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Παρ’ ότι στους κόλπους της 
περιλαμβάνει ακραίους και με
τριοπαθείς η ενωτική αυτή κί
νηση της Αριστερός, η συνύ
παρξή τους ίσως συνεχιστεί, 
γιατί φαίνεται ότι αυτή τη στι
γμή προέχει η ενιαία όραση.

Λ .Π .

120 για 10.000
Σταυρόλεξο μαμούθ για τους 

ΟΛΠάρχες Γιώργο Πρασιανά- 
κη και Γιώργο Κλαυδιανό, του
δόγματος «ανθρώπινο λιμάνι», 
η περίπτωση 120 υποψήφιων 
λιμενεργατών, τους οποίους θα 
προσλάβει ο ΟΛΠ. Για τις 120 
«θέσεις» έχουν, μέχρι τώρα, υ
ποβάλει αιτήσεις 5.000 άνερ
γοι!

Κι άλλοι τόσοι προβλέπεται 
να υποβάλουν, στο διάστημα 
των 10 ημερών της προθεσμίας, 
που απομένει. Με ποια λογική 
θα χωρέσουν οι 10.000 μέσα 
στους 120;

Οι 9.880 που θα πάνε; Ιδού, 
λοιπόν, το πρόβλημα για τον 
πρόεδρο και το γενικό διευθυν
τή του ΟΛΠ.

Ιδού και η δοκιμασία...
Γ.Φ.

Η ρετσίνα
Σε ουζάδικο της Θεσσαλονί

κης αλλά σε χωριστά τραπέζια 
κάθησαν με τις παρέες τους δύο 
πρώην σύντροφοι. Ενας της 
ΕΑΡ και ένας του ΚΚΕ εσ. Α
νανεωτική Αριστερά, που για 
συντομία γράφεται ΚΚΕ εσ. - 
Α.Α. και προφέρεται ως «Αλφα
- Αλφα».

Ο της ...ΕΑΡ, κοιτάζοντας 
προς τη μεριά του πρώην συν
τρόφου του φωνάζει στο σερβι
τόρο:
— Παιδί, πιάσε μια ρετσίνα 
...άλφα - άλφα!

Και τα τραπεζάκια κόντεψαν 
να βγούνε έξω - κατά την Σαβ- 
βοπούλειον εικόνα. Γ Λ

Τούβλο
Είπε χτες στη Βουλή ο 

πρωθυπουργός Ανδρεας 
Παπανδρέου υπεραμυνό- 
ιιενος της οικονομικής πο
λιτικής της κυβέρνησης 
του:

«Εχουμε φτιάξει τις 
συνθήκες για να χτίσουμε 
το οικοδόμημα και να βά
λουμε τα τούβλα κι αν θέ
λετε τα κεραμίδια».

Πλίνθοι και κέραμοι, 
όπως θα έλεγε ο αρχαΐζων 
Αντωνης Τρήσης. Α .Ψ .

Εγινε κι αυτό
Αργοπορημένα μπήκε στο 

«Σκορπιό», το κέντρο που δι
νόταν το δείπνο προς τιμήν του 
Κωσταντίνου Μητσοτάκη, ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σω
τήρης Κούβελας.

Ο Μητσοτάκης είχε αρχίσει 
την ομιλία του και ο δήμαρχος 
μπήκε με κάποια συστολή στην 
αίθουσα. Τον αντιλήφθηκαν οι 
συνδαιτημόνες του, τον χειρο
κρότησαν και φώναξαν ρυθμικά 
το όνομά του. Ξαφνιάστηκε και 
γύρισε προς την πλευρά του 
αρχηγού του, με ύφος απολο
γητικό, καθώς είχε διακοπεί η 
ομιλία του και ηρέμησε όταν 
τον είδε να γελάει από ευχαρί
στηση για την ...ανταπόκριση 
που έχει το πολιτικό του τέκνο.

Κ.Λ.

Αφύπνιση
Κι όμως, πέρασε απαρατήρη

τη...
Κάτι, επειδή εμείς οι δημο

σιογράφοι δε δώσαμε όση ση
μασία έπρεπε, κάτι γιατί ο χτε- 
σινός «Ριζοσπάστης» τη συμ
πίεσε στο ταπεινό εύρος των 
εννέα (9) αράδων, η εντυπωσια
κότερη ενδοκομματικύ εξέλιξη 
στη μεταδικτατορική (τουλάχι
στον) ιστορία του ΚΚΕ, κινού- 
νευσε να χαθεί.

Ο λόγος για την πρώτη σφο
δρή και δημόσια ιδεολογική αν
τίθεση μεταξύ των δύο ηγε
τικών στελεχών στην πρόσφα
τη ιστορία του:

Η στήλη είχε επισημάνει 
προχτές την έκδηλη δυσφορία 
του Νίκου Κοτζιά, μέλους της 
Κ.Ε., σ’ όσα υποστήριξε με την 
εισηγητική του ομιλία ο Μίμης 
Ανορουλάκης στο συμπόσιο με 
θέμα «Επαναστική Πολιτική 
1917-2000», που άρχισε τη 
Δευτέρα και τελείωσε χτες.

Την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, 
ο Κοτζιάς βρήκε μια ευκαιρία 
και, από θέση ακροατή, παρενέ-



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΗΜ ΙΤΗ Βουλή Βουλή Ρεπορτάζ:
ΔΗΜ. ΓΚΛΑΒΑΣ, ΑΝΤ. ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ, NT. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Ανδρέας: θέμα αξιοπιστίας για μένα
Μ  ΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ την κοινοβουλευτική πρακτική των τε- 

ί Ά  λευταίων 10 χρόνων, να μη γίνεται συζήτηση κατά την 
Μ ■ κατάθεση του Προϋπολογισμού, ο πρω θυπουργός Αν
δρέας Π απανδρέου πήρε το λόγο, δήλω σε ότι το κάνει γιατί 
έχει προσωπική ευθύνη απέναντι στο λαό, εξήγγειλε διόρθω
ση της εισοδηματικής πολιτικής.
□  Οπως ήταν φυσικό, ακολούθησαν στο βήμα ο αρχηγός της 
ΝΔ Κων. Μητσοτάκης, που χαρακτήρισε την πρω θυπουργική  
δήλωση «ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής» και ζήτη
σε παραίτηση της κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών.

□  Μετά από διάλογο Π απανδρέου - Μητσοτάκη και δήλωση  
του Π ρωθυπουργού ότι «οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 
1989», δόθηκε ο λόγος στο γραμματέα του ΚΚΕ X. Φλωράκη, 
ο οποίος παρατήρησε ότι η δήλωση του «Πρωθυπουργού 
υποδεικνύει ότι υπήρχαν χρήματα, αλλά δεν θέλατε να τα 
δώσετε».

Μίλησε ακόμη και ο πρόεδρος της ΕΔΗΚ /. ΖΙγδης, ο ο 
ποίος όμως δεν σχολίασε τη δήλωση Παπανδρέου, αλλά έκανε 
έκκληση για ήρεμη συζήτηση στον Προϋπολογισμό.

□  Ο εκπρόσω πος της ΕΑΡ Αντ. Μπριλλάκης έκανε δήλωση 
ότι η τροποποίηση Π απανδρέου στην εισοδηματική πολιτική 
Σημίτη, που αποφασίστηκε σε συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ υπό 
την προεδρία του, επιχειρεί «την ενίσχυση της αξιοπιστίας 
του Πρωθυπουργού και του προεκλογικού προφίλ του ΠΑ
ΣΟΚ».

Η τροποποίηση έγινε μετά την κατακραυγή των εργαζομέ
νων και μειώνει απλώς την απώλεια εισοδήματος.

□  Η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στην Ολομέλεια θα 
γίνει από 14 έως και 18 Δεκεμβρίου.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αν
δρέας Παπανδρέου, που 
πριν λίγα λεπτά είχε 

μπει στην αίθουσα χειροκρο
τούμενος από τους βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε το λόγο, 
σσέσως μετά την τυπική διαδι
κασία της κατάθεσης του προ
ϋπολογισμού από τον υπουρ
γό Οικονομικών Δ. Τσοβόλα.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η α
λήθεια είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια δεν κάνουμε χρήση 
ενός πενταλέπτου, αλλά αφή
νουμε όλη τη συζήτηση για τις 
μέρες που αφορούν - τις 5 από 
δω και πέρα - τη συζήτηση επί 
του προϋπολογισμού.

Θέλω, όμως, να προβώ σε 
μια δήλωση που αφορά και την 
κυβέρνηση και εμένα προσωπι
κά σε σχέση με τον προϋπολο
γισμό.

Η σχέση συνίσταται στο ότι 
η εισοδηματική πολιτική καθο-, 
ρίζεται από την κυβέρνηση για 
το δημόσιο τομέα, αλλά βέβαια 
αυτό έχει τις προεκτάσεις του 
στον ιδιωτικό τομέα.

Ακριβώς επί του θέματος της 
εισοδηματικής πολιτικής έχει 
γεννηθεί ένα ερώτημα, ύστερα 
από τα σχόλια των κομμάτων, 
αλλά και του Τύπου, το οποίο 
θα ήθελα να διευκρινίσω.

0 Λόγος στη ΔΕΘ
Στη Θεσσαλονίκη διέγραψα 

την εισοδηματική πολιτική, χω
ρίς αριθμούς φυσικά, τονίζον
τας ότι θα υπάρξει πραγματική 
αύξηση του εισοδήματος των 
μισθωτών και ημερομισθίων, κι 
ότι αυτή η αύξηση θα προέλθει 
από 2 κυρίως πηγές, την ονο
μαστική αύξηση των αμοιβών 
τους και τις φορολογικές ελα
φρύνσεις.

Ενα πάρα πολύ βασικό πρά
γμα για μία κυβέρνηση και για 
τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εί
ναι υπεύθυνος, είναι η συνέπεια 
και η αξιοπιστία.

μ μ μ μ μ μ !  Κ ΟΡΙΟΙ

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΣΗΜΙΤΗ - ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Κώστας Σημίτης 
στη δεύτερη σειρά των 

υπουργικών εδράνων, με 
ένα παράξενο χαμόγελο
Και επαδή δημιουργήθηκαν 

πολλά πράγματι ερωτήματα, σε 
ποιο βαθμό τα μέχρι τώρα λε- 
χθέντα αντιπροσωπεύουν ή κα
λύπτουν τις δεσμεύσεις που α
νέλαβα απέναντι στον ελληνικό 
λαό στη Θεσσαλονίκη, θα ήθε
λα να κάνω μία ανακοίνωση, η 
οποία προσδιορίζει, χωρίς κα
μιά παρέκκλιση, την εισοδημα
τική πολιτική της κυβέρνησης 
στον τομέα των μισθωτών και 
ημερομισθίων εργατών.

Εδω απλώς διαβάζω τη δή
λωση, η οποία ελπίζω να είναι 
πάρα πολύ σαφής και για σας 
και για τον ελληνικό λαό και 
για τους εργαζομένους:

«Η εισοδηματική πολιτι
κή για το 1988 διαμορφώ
νεται ως εξής: Την 1η Ια
νουάριου 1988 καταβάλλε
ται διορθωτικό ποσο 4£%  
περίπου και ταυτόχρονα 
προκαταβάλλεται η ΑΤΑ  
του πρώτου τετραμήνου 
του 1988.

(Ζωηρά χειροκροτήματα 
από τους βουλευτές του

Στη συνέχεια θα δίδεται προκα
ταβολικά ανά τετράμηνο η ΑΤΑ 
του επόμενου τετραμήνου. Αν με
ταξύ της προκαταβαλλόμενης 
ΑΤΑ κάθε τετραμήνου και της 
πραγματικής ανόδου του τιμαρί
θμου στο τετράμηνο αυτό, υπήρ
ξε απόκλιση, τότε η διαφορά 
καταβάλλεται μαζί με την ΑΤΑ 
του επόμενου τετραμήνου.

Τώρα η ΑΤΑ δίδεται πλή
ρως, χωρίς αφαίρεση του εισα- 
γόμενου πληθωρισμού για το 
τμήμα του εισοδήματος μέχρι
60.000 δρχ. Για το τμήμα πάνω 
από 60.000 δρχ. θα αφαψείται 
ο εισαγόμενος πληθωρισμός 
και θα καταβαλλεται το 50% 
για το τμήμα του εισοδήματος 
από 60.000 μέχρι 75.000 δρχ. 
και το 25% για το τμήμα από
75.000 μέχρι 100.000 δρχ. Για 
το πέρα των 100.000 δρχ. ποσό 
δεν καταβάλλεται ΑΤΑ.

Πέραν από την αύξηση των 
μισθών και ημερομισθίων μέσω 
της ΑΤΑ, το διαθέσιμο εισόδημα 
των εργαζομένων από την 1η Ια
νουάριου 1988 θα αυξηθεί κατά 
σημαντικό ποσοστό και από την 
εξαγγελθείσα μείωση της φορο
λογίας εισοδήματος, η οποία αυ
ξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 
των εργαζομένων.

(Ζωηρά και παρατεταμένα 
χειροκροτήματα από τους βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ).

Μητοοτάκης: 
Αντίθετη ηοΑιτικό

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Με
εκπλήσσει, κύριοι συνάδελφοι, 
και με θλίβει βαθύτατα το γεγο
νός, ότι η κυβέρνηση, 24 ώρες 
μετά την εξαγγελία της κυβερ
νητικής πολιτικής, αναγκάστη
κε να τη μεταβάλει στη βάση
της. Γιατί, βέβαια, κανένα δεν

κοροϊδεύει ο κύριος Πρωθυ
πουργός, όταν λέει ότι κάνει 
διευκρινιστική δήλωση.

Η δήλωση δεν είναι διευκρι
νιστική, η δήλωση είναι α
κριβώς αντίθετη, σε ορισμένα 
σημεία, από τις δηλώσεις που 
έκανε χτες ο κύριος Σημίτης. 
Και αυτό είναι θλιβερό σαν φαι- 
μόμενο, μιας κυβέρνησης που 
παραπαίει και δεν μπορεί να χα- 

επιτέλους μια πολιτική. 
)σον αφορά την ουσία κύ

ριοι συνάδελφοι, το σχόλιο που 
εγώ έχω να κάνω, είναι ότι και 
τον επόμενο χρόνο οι μισθωτοί 
θα υποστούν μείωση του πρα
γματικού τους εισοδήματος, 
παρά την εξαγγελία τη σημερι
νή, που αποτελεί βελτίωση 
αυτών που είπε ο κύριος Σημί
της.

Και μια και ο κύριος Πρωθυ
πουργός έσπασε τη συνήθεια 
που άτυπα υπήρχε για να λέμε 
μια πρώτη εκτίμηση του προϋ
πολογισμού, θέλω να πω και 
στον ίδιο και σε σας ότι θεωρώ 
τον προϋπολογισμό που κατε- 
τέθη, προϋπολογισμό κατα
στροφής.

Τεράστιο έΑΑειμμα
Ενας προϋπολογισμός ο ο

ποίος ανεβάζει το έλλειμμα το 
συνολικό του δημόσιου παρα
πάνω από 1,5 τρισ. - γιατί το 
έλλειμμα του στενότερου δημό
σιου τομέα θα είναι περίπου 1 
τρισ. - είναι προϋπολογισμός 
συμφοράς, προϋπολογισμός ο 
οποίος παρεμποδίζει την άνοδο 
της οικονομίας.

Ετσι βρισκόμαστε ενώπιον 
του φαινομένου, μια κυβέρνη
ση μειοψηφίας η οποία έπρεπε 
ήδη να έχει παραδώσει τη σκυ
τάλη στο λαό να αποφασίσει, 
να οδηγεί τον τόπο σε μια περι-

τεια η (
τα θεμέλια της οικονομίας για 
χρόνια. Και αυτό το δικαίωμα 
δεν το έχετε, κύριε Παπαν
δρέου.

Καταδικάζετε τον ελληνικό 
λαό σε λιτότητα και σε στέρηση 
περαιτέρω του εισοδήματος του 
για ένα χρόνο, όπου ο πληθωρι
σμός θα είναι αδιαμφισβήτητα 
υψηλός. Για φέτος είχατε προ- 
βλέψει 10% και είστε ευχαρι
στημένοι με το 16%, αν το πε- 
τύχετε.

Με αυτό το τρομερό έλλειμ- 
ϊριοι συνάδελφοι του ΠΑ- 
ο πληθωρισμός του χρό- 

ηλός

μα, κύριοι συναδ 
ΣΟΚ, ο πληθωρι 
νου θα είναι πάρα πολύ υψηλός
όταν δεν υπάρχει εισαγόμενος 
πληθωρισμός. Και αυτό γιατί 
πληθωρισμός στην ουσία δεν υ
πάρχει γύρω μας. Η Ελλάδα εί
ναι η μόνη χώρα που έχει αυτό 
το φοβερό προνόμιο.

«Φύγετε τώρα»
Εν όψει αυτού του φαινομέ

νου, η άποψη του κόμματός 
μας, που την επαναλαμβάνω α
πό το επίσημα αυτό βήμα - είχα 
την ευκαιρία να το πω και πρω
τύτερα σε δήλωσή μου, κύριε 
Πρωθυπουργέ - είναι ότι έχετε 
χρέος να παραιτηθείτε αμέσως. 
Αρκετά σας πλήρωσε ο ελληνι
κός λαός.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα της ΝΑ.).

Λεν έχετε δικαίωμα να υπο
νομεύετε τη μοίρα αυτού του 
τόπου για πολλά χρόνια στο 
προσεχές μέλλον.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα της ΝΑ.).

ΣΤ. ΤΣΑΠΑΡΑΣ: Σεις αφή
σατε τον πληθωρισμό στο 30%.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Σε ό,τι 
αφορά το πρώτο σχόλιο του αρ
χηγού της Νέας Δημοκρατίας,

πιστεύω ότι αν καλόπιστα κα
νείς μελετήσει τον τύπο που ανα
κοινώθηκε χτες με τον τύπο που 
ανακοινώνεται σήμερα, οι ου
σιαστικές διαφορές θα ήταν μι
κρές.

Αλλά, πραγματικά, η διατύ
πωση δημιουργεί προβλήματα 
συνέπειας, προσωπικά για τον 
Πρωθυπουργό, ο οποίος αυτός 
και τελικά μόνος φέρει τη συ
νολική ευθύνη της κυβερνητι
κής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά αυτό το «τερά
στιο» έλλειμμα, όπως γνωρίζε
τε άριστα, το έλλειμμα μας εν
διαφέρει μόνο αν συσχετίζεται 
με το ΑΕΠ.

Διότι μπορώ να πάρω το έλ
λειμμα της Νορβηγίας, των 
ΗΠΑ και να το συγκρίνω με το 
δικό μας. Η σχέση έχει σημα
σία, ο λόγος. Διαιρείς το έλ
λειμμα δια του ΑΕΠ και βγαί
νει ένα νούμερο.

Σας πληροφορώ, κύριε Μη
τσοτάκη, όταν διαβάσετε τον 
προϋπολογισμό και δείτε τα 
στοιχεία θα διαπιστώσετε ότι η 
σχέση αυτή τουλάχιστον διατη
ρείται αν δεν πέφτει.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ανε
βαίνει.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Παρα
καλώ, την έχουμε ρίξει από το 
18% στο 13% - είναι έργο γιγάν- 
τιο - μέσα σε 2 χρόνια.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Εισροή κεφαλαίου
Και δεν μπορώ να δεχτώ εγώ 

κριτική του τύπου ότι είναι κα
ταστροφικός ο προϋπολογι
σμός, όταν για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, εισρέει κεφάλαιο. 
Και έχουμε, εξαιρώντας τον 
χρυσό, απόθεμα συναλλαγματι
κό της τάξεως των 2,6.

ΚΚΕ: Στο απυρόβλητο η ΚΥΠ - Εμείς αποχωρούμε
Η ΠΡΩΤΗ αποχώρηση - του ΚΚΕ - 

σημειώθηκε χτες κατά τη δεύτε
ρη συνεδρίαση της επιτροπής για 

τις υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέ
ξεων, ενώ ΝΔ και ΕΑΡ, με ανακοινώσεις 
τους αμφισβήτησαν έντονα τη δυνατό
τητα της επιτροπής να προχωρήσει σε 
ουσιαστική έρευνα των καταγγελιών, 
με το πλαίσιο που έθεσε η κυβερνητική 
πλειοψηφία.

Η εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μ. Δαμανά- 
κη δήλωσε ότι το κόμμα της θεωρεί
«ότι το έργο της επιτροπής περιορίζεται 
εκ των προτέρων ασφυκτικά και δεν υ
πάρχουν ούτε οι ελάχιστες εγγυήσεις 
όχι για πλήρη διερεύνηση του θέματος 
των υποκλοπών, αλλά ούτε και για κά
ποιο έλεγχο των υποκλοπών που κά
νουν κρατικές υπηρεσίες.

Ζητάτε επισφράγιση
Η επιτροπή είναι έτσι περιορισμένη 

να σφραγίσει με τη δική της σφραγίδα 
τα στεγανά εκείνων ακριβώς των μηχα
νισμών που είναι κυρίως υπεύθυνοι για 
τις υποκλοπές», τόνισε η κ. Δαμανάκη. 

Ταυτόχρονα:
•  Οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν 
στην επιτροπή, με δήλωσή τους καταγ
γέλλουν «τον περιορισμό του έργου και 
της αποστολής της επιτροπής, που απο-

φάσισε η κυβερνητική πλειοψηφία με 
την απόρριψη του αιτήματός τους να ζη
τηθεί από την κυβέρνηση ν' απομακρύ- 
νει το γενικό διευθυντή του OTE θ. 
Τόμπρα. για να μην παρεμβληθούν από 
αυτόν εμπόδια στο έργο της Η επιμονή 
των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ να παρα- 
μείνει ο κ. Τόμπρας στη θέση του κατα
δεικνύει την επιδίωξη της κυβέρνησης 
ν'αχρηστεύσει την εξεταστική επιτροπή 
και να επιτύχει απαλλακτικό, προς όφε- 
λός της πόρισμα», τονίζουν.

Η Ελληνική Αριστερά, με ανακοίνω
ση του Γραφείου Τύπου, τονίζει ότι «α
πό την πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστι
κής Επιτροπής της Βουλής για το σκάν
δαλο των υποκλοπών δεν διαφαίνεται 
να υπάρχει - με ευθύνη της πλειοψη- 
φίας - πρόθεση για πλήρη διαλεύκανση 
της υπόθεσης».

Κατά τη χτεσινή συνεδρίαση που 
διεξήχθη σε κλίμα έντασης και συζητή
θηκαν θέματα σχετικά με το πλαίσιο 
λειτουργίας της επιτροπής καθώς και ο
νόματα μαρτύρων, η κ. Δαμανάκη απο
χώρησε όταν απορρίφθηκε από την κυ
βερνητική πλειοψηφία πρότασή της να 
εξετάσει η επιτροπή και παράγοντες 
που υπηρετούν στην ΕΥΠ (πρώην 
ΚΥΠ).
Ο  Η πλειοψηφία και το προεδρείο της

επιτροπής αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η κ. Δαμανάκη, «όχι μόνο αρνήθηκε 
να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα ΕΥΠ, αλ
λά επιπλέον περιόρισε το έργο της επι
τροπής σε καθαρά ανακριτικό και μάλι
στα μόνον όσον αφορά το αν έγιναν πα
ρακολουθήσεις το συγκεκριμένο χρονι
κό διάστημα, για το οποίο έγιναν οι κα
ταγγελίες.

Δηλαδή, ουσιαστικά, τονίζει η κ. Δα
μανάκη, αφαιρείται από το έργο της επι
τροπής και η δυνατότητα να δει αν σή
μερα ή στο μέλλον μπορούν να γίνουν 
υποκλοπές όπως επίσης και να προτεί
νει μέτρα για τον έλεγχο των υπο
κλοπών, τουλάχιστον όσον αφορά τις 
κρατικές υπηρεσίες».

Εμμονή για Τόμπρα
Το προεδρείο της επιτροπής και οι 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν την 
υποστήριξή τους στο αίτημα γι' απομά
κρυνση του κ. Τόμπρα από τον OTE κα
τά τη διάρκεια των εργασιών της επι
τροπής με το επιχείρημα ότι δεν έχει 
αρμοδιότητα η επιτροπή να ζητήσει από 
την κυβέρνηση κάτι τέτοιο.

Μπριλλάκης: Ονόματα
□  Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθη-

κε, επίσης να υποστηρίξει τις προτάσεις 
του εκπροσώπου της ΕΑΡ Αντ. Μπριλ- 
λάκη:
— Γι’ αποδέσμευση της Υπηρεσίας Α
πορρήτων από το γενικό διευθυντή του 
OTE και υπαγωγή της στην υπηρεσιακή 
ιεραρχία ώστε να μπορέσει η επιτροπή 
ν' αποδώσει στο έργο της. Η πρόταση 
αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

Ο κ. Μπριλλάκης πρότεινε, επίσης 
να γίνουν γνωστά στην επιτροπή τα ο
νόματα και τα κριτήρια πρόσληψης των 
μελών της Υπηρεσίας Απορρήτων, να 
γνωστοποιηθεί στην επιτροπή από πό
σους και ποιους κυβενρητικούς παρά
γοντες παίρνει εντολές η Υπηρεσία Α
πορρήτων για παρακολούθηση τηλε
φωνημάτων λόγω εθνικής ασφαλείας. 
Να διαμορφωθεί ομάδα εμπειρογνομώ- 
νων με κριτήρια τεχνικής ικανότητας και 
πολιτικής φερεγγυότητας μετά από 
πρόταση της ΟΜΕ - OTE. Να προτείνει 
η επιτροπή τη θεσμοθέτηση μόνιμης 
διακομματικής επιτροπής ελέγχου της 
Υπηρεσίας Απορρήτων.

Κατά τη συζήτηση για τα ονόματα 
των προσώπων που θα πρέπει να κλη
θούν για κατάθεση, προτάθηκαν μεταξύ 
άλλων:

Από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ: Να κλη-

θεί ο αρχηγός της ΝΔ Α. Μητσοτάκης ο 
οποίος είχε δηλώσει παλιότερα στη 
Βουλή ότι έχει στοιχεία για υποκλοπές. 
Από τον βουλευτή της ΝΔ Αρη Μπου- 
ζούκο ζητήθηκε η κατ’ αντιπαράσταση 
εξέτασή του με τον πρωθυπουργό και 
τον φ. Τόμπρα, προκειμένου να φωτι
στεί ο ρόλος του τελευταίου για τις υπο
κλοπές και να φανεί ποιος του δίνει τις 
εντολές.

Ο κ. Μποζούκος ζήτησε ακόμη να 
κληθούν: Ο πρώην υπουργός Μ 
φορών και Επικοινωνιών Γ. Παπαδι . 
τρίου, ο διευθυντής του Πολιτικού Γρά-

Λετα-

φείου του Πρωθυπουργού και ο κ. Αρ
γυρίου.

Αλλος βουλευτής της ΝΔ πρότεινε να 
εξεταστεί ο Πρωθυπουργός για όσα κα
τά καιρούς έχει δηλώσει για τις υποκλο
πές.

Η επιτροπή επιφυλάχθηκε να πάρει 
θέση για πολλά ονόματα. Αποφάσισε 
όμως να καλέσει για εξέταση την Τρίτη 
τους ΛΥ Ανδρουλάκη και Π. Κουναλάκη, 
με αφορμή την υποκλοπή της συνομι
λίας των οποίων, συστήθηκε η επιτρο
πή.
• Την Τετάρτη η επιτροπή θα εξετάσει 
τους: Εσλιν Μάριον, Μαργαρώνη Ιωάν
νη και Μπίλη Ευριπίδη.
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«Υπεράνω όλων ο Πρωθυπουργός», είπε ο υπουργός Οικονομικών Δημ. Τσοβόλας. Και ικανοποιημένος έστρωσε
τη γραβάτα του

Θα παρακαλοόσα να κοιτά
ξετε τα δικά σας αποθέματα όλα 
τα χρόνια από το ’74 μέχρι το 
’81, που αναλάβαμε εμείς. Υ
πάρχει για πρώτη φορά στον ε
παγγελματικό και επιχειρηματι
κό κόσμο εμπιστοσύνη ότι αυ
τή η κυβέρνηση ξέρει πού πάει 
η χώρα και την οδηγεί εκεί.

Βγαίνουμε από τις Συμπλη- 
γάδες του πληθωρισμού, του 
μεγάλου δημόσιου ελλείμμα
τος, των συναλλαγματικών 
προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα 
σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, 
ύστερα από 2 χρόνια απώλειας 
πραγματικού εισοδήματος από 
τον Ελληνα εργαζόμενο, ξεκι
νάμε την ανοδική πορεία στο 
πραγματικό του εισόδημα.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Κύριε Μητσοτάκη, ο λαός 
μας εξέλεξε για 4 χρόνια. Νωρί
τερα από τον Ιούνιο του '89, 
δεν θα υπάρξουν εκλογές. Αλ
λά αυτό, δεν σας ενδιαφέρει πο
λύ, διότι ο λαός θα αποφανθεί 
και θα δώσει στο δημιουργικό 
ΠΑΣΟΚ, άλλη μια 4ετία.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Ζήσε Μάη μου
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κύριε 

Πρόεδρε, ομολόγησε ο κ. Πα
πανδρέου ότι έκανε διόρθωση 
της χτεσινής αναγγελίας της 
κυβέρνησής του. Λεν εκάματε 
μικρή κ. Πρωθυπουργέ, εκάμα
τε μεγάλη.

Αλλά αφού θέλετε να σας πω 
πώς το ερμηνεύει ο Τύπος, θα 
αναφερθώ σε μια εοημερίδα που 
έχω μπροστά μου, δική σας, 
που στηρίζει την παράταξή 
σας, που έχει τον κεντρικό τί
τλο «Σφαγή στην ΑΤΑ» και 
στη δεύτερη σελίδα «Ζήσε 
Μάη μου». Ηταν τίτλος που 
χρησιμοποίησαν και άλλες εφη
μερίδες το «Ζήσε Μάη μου».

Ο κύριος Σημίτης ήταν σα
φής. Εσείς απόψε, 24 ώρες με
τά, αλλάζετε πολιτική στο θέμα 
της εισοδηματικής πολιτικής. 
Και θέλετε να σας πάρει στα

σοβαρά Ελληνας ή ξένος; Το 
πιστεύετε, κύριε Πρωθυπουργέ 
όταν εντός 24 ωρών αλλάζετε 
το πηδάλιο του σκάφους;

ΕΑΑειμμα 22,5%
Οσον αφορά το έλλειμμα, κύ

ριε Πρόεδρε, εγώ έχω μετρήσει, 
κύριε Πρωθυπουργέ, και σαν 
ποσοστό στο ακαθάριστο εθνι
κό προϊόν ότι το έλλειμμα φέ
τος ανεβαίνει στο 21,5% και 
του χρόνου ανεβαίνει στο 
22,5%. Είναι αριθμοί απόλυτα 
ηλεγμένοι με τα τελικά αποτε
λέσματα, κύριε Παπανδρέου.

Γιατί εσείς εξακολουθείτε να 
μιλάτε με τον προϋπολογισμό 
που καταθέσατε και δεν γνωρί
ζετε ίσως, ή δεν θέλετε να ομο
λογήσετε ότι άλλα ήταν τα απο
τελέσματα, απ’ αυτά τα οποία 
σεις προβλέψατε.

Κύριε πρόεδρε, το πρόβλημα 
για μας, είναι απόλυτα σαφές. 
Αυτό το έλλειμμα, κύριε Πα
πανδρέου, άσχετα με το ποσο
στό επί του ακαθαρίστου εθνι
κού εισοδήματος αυξάνει επι
πλέον το δημόσιο χρέος. Το 
συνολικό δημόσιο χρέος της 
Ελλάδας ανεβαίνει και το εξ
ωτερικό και το εσωτερικό. Υπο
νομεύετε το μέλλον της χώρας 
και εξασθενίζετε την εθνική μας 
ανεξαρτησία, αυξάνοντας τον 
εξωτερικό δανεισμό.

Και σε κάθε περίπτωση, κύ
ριε Πρόεδρε, και αυτό θέλω να 
τονίσω, ανεβαίνει ο πληθωρι
σμός. Λεν μπορείτε να πολεμή
σετε τον πληθωρισμό μ’ αυτές 
τις σπατάλες που κάνετε στις 
δαπάνες.

Απεδείχθη, δυστυχώς, ότι 
δεν μπορείτε. Δεν θέλω να μπω 
περαιτέρω στη συζήτηση, κύριε 
Πρόεδρε, γιατί είμαι σύμφωνος 
ότι πρέπει να κάνω μια γενική 
παρατήρηση.

Οσον αφορά τις εκλογές, κύ
ριε Παπανδρέου, έχετε δείξει 
καθαρά πόσο τις φοβάστε. Ξέ
ρετε πως τις χάνετε. Εχετε την 
ελπίδα. Τις χάνετε όμως σήμε
ρα. Είναι ομολογημένο από την 
όλη συμπεριφορά σας.

Γ ιατί δεν πιστεύω ότι εάν νο
μίζετε πως θα τις κερδίζατε δεν 
θα δεχόσαστε την πρόκληση. 
Τι σας εμποδίζει να κάνετε εκ
λογές, εάν πράγματι πιστεύετε 
ότι τις κερδίζετε;

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας).

Ξέρετε, ότι θα καταποντι- 
σθείτε στο «μαύρο». Και πι
στεύετε, ότι μ' αυτή την πολιτι
κή που κάνετε θα βελτιωθεί η 
θέση σας;

Δυστυχώς, κάνετε μια πολι
τική που ενώ δεν σας επιτρέπει 
να κάνετε εκλογές - γιατί οδη
γείτε τα πράγματα και το λαό 
στο αδιέξοδο - ταυτόχρονα υ
πονομεύετε και την οικονομία. 
Μπήκατε δηλαδή σε μια μακρά 
προεκλογική περίοδο, την ο
ποία θα πληρώσει βαρύτατα η 
Ελλάς. Αυτή είναι η άποψή 
μου και γι’ αυτό ζητάω άμεσες 
εκλογές.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα τής ΝΑ.).

Ενα ταξιδάκι
ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: θα  

παρακαλούσα τον κύριο Μη
τσοτάκη, επειδή αναφέρεται σε 
λόγο-σχέση, ελλείμματος δημο
σίου και ΑΕΠ, να κάνει ένα τα- 
ξιδάκι είτε στο OECD είτε στο 
IM F είτε στην ΕΟΚ, για να 
πληροφορηθει ποια είναι τα ε
πίσημα νούμερα. Οχι τα δικά 
μου, αλλά ασφαλώς οχι τα δικά 
του.

Σας πληροφορώ περαιτέρω 
νια το εξωτερικό χρέος ότι το 
88 θα αυξηθεί ακριβώς μηδέν.
Το εξωτερικό χρέος της Ελλά
δας, το 88 θα αυξηθεί ακριβώς 
μηδέν.

Και σ ’ό,τι αφορά το περίφη
μο θέμα των εκλογών, εμείς 
μπήκιψε σε μια διετία από το 
85 μέχρι το 87, δημιουργώντας 
τις πραγματικά δύσκολες προϋ
ποθέσεις για σταθεροποίηση της 
οικονομίας της χώρας μας, έτσι 
ώστε η ανάπτυξή της να μην 
προσκρούσει σε τεράστια εμπό
δια, όπως θα ήταν ένα μεγάλο

άνοιγμα ισοζυγίου πληρωμών.

ΤούβΑα, κεραμίδια
Εχουμε τώρα φτιάξει τις συν

θήκες για να κτίσουμε το οικο
δόμημα και να βάλουμε τα τού
βλα, κι εάν θέλετε από πάνω, τα 
κεραμίδια.

Δεν έχει κανένα νόημα να
ζητήσουμε από το λαό σήμερα 
την ψήφο του, όταν το έργο που 
αναλάβαμε εν ονόματί του βρί
σκεται στην πορεία του. Αυτός 
ο λαός θα χειροκροτήσει και θα 
εγκρίνει το έργο που έχουμε κά
νει που είναι μοναδικό.

Σας καλώ να δείτε το κλίμα 
το οικονομικό στη δυτική Ευ
ρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, 
στα χρηματιστήρια και να περά
σετε και από το δικό μας εδώ, 
να δείτε εάν υπάρχει διαφορά 
στο κλίμα.

Κύριε Μητσοτάκη, όσο και 
αν το θέλετε δεν γίνεται να γίνε
τε κυβέρνηση.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κάντε 
εκλογές για να δείτε.

ΦΑωράκης: Τί 
μεσοΑάθησε;

X. ΦΑΩΡΑΚΗΣ Κύριε 
Πρόεδρε, η δήλωση την οποία 
ακούσαμε από τον κύριο Πρω
θυπουργό, εμείς την εκτιμούμε, 
ότι είναι μια συμπλήρωση στα 
μέτρα της εισοδηματικής πολι
τικής, τα οποία εξήγγειλε χτες 
η κυβέρνηση από το στόμα του 
αρμόδιου υπουργού.

Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτη
μα: Τι μεσολάβησε από τα χτες 
μέχρι σήμερα; Εδώ νομίζω ότι 
υπάρχει εξήγηση και από την 
αντίσταση και αντίδραση που 
σημειώθηκε και από το λαό και 
από τις συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις και από τα πολιτικά 
κόμματα στην εισοδηματική 
πολιτικά, αλλά αυτό είναι ένα 
άλλο ζήτημα. *

Τι μας λέει: Οτι υπήρχαν δυ
νατότητες γι’ αυτά τα συμπλη-

Μητσοτάκης: Ανατρέψατε την 
εισοδηματική πολιτική Σημίτη 

-Χάνουν οι μισθωτοί - Ανοιγμα 1,5 τρις 
Φλωράκης: Σήμερα έχετε 

και χτες δεν είχατε χρήματα;

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΟ νέο σύστημα της ΑΤΑ, που ανακοίνωσε χθες στη Βου

λή ο πρωθυπουργός, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι του ευρύ
τερου δημόσιου τομέα θα πάρουν από 1.1.88 τις ακόλουθες 

αυξήσεις:
•  Το διορθωτικό ποσό που προσδιορίζεται σε ποσοστό 4,5%.
•  Την προβλεπόμενη ΑΤΑ του τετραμήνου Ιανουάριου - Απριλίου.

Η κυβέρνηση δεν έχει γνωστοποιήσει την πρόβλεψή της για την 
εξέλιξη του τιμαρίθμου το 1988. Είναι όμως γνωστό ότι η ΕΟΚ, 
με βάση τα στοιχεία που της έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση, προ
βλέπει για την Ελλάδα το 1988 αύξηση του τιμαρίθμου κατά 12%. 
Με παραδοχή το ποσοστό αυτό και με την προϋπόθεση ότι η κυβέρ
νηση δεν θα υποεκτιμήσει την πρόβλεψη για το πρώτο τετράμηνο, 
αναμένεται αύξηση των τιμών στο διάστημα Ιανουάριου - Απριλίου 
κατά 5%.

Επειδή για το πρώτο κλιμάκιο της ΑΤΑ (60.000 δρχ.) δεν αφαιρεί- 
ται ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η χορηγούμενη ΑΤΑ διαμορφώνε
ται σε ποσοστό 9,5%. Ετσι, οι αυξήσεις που θα δοθούν την 1.1.88 
διαμορφώνονται:
•  Για αποδοχές 60.000 δρχ. χορηγείται ολόκληρη η ΑΤΑ (9,5%), 
δηλαδή 5.700 δρχ. το μήνα.
•  Για τμήμα αποδοχών από 60.000 - 75.000 δρχ. χορηγείται η μισή 
ΑΤΑ, αφού έχει αφαιρεθεί ο εισαγόμενος πληθωρισμός, δηλαδή πο
σοστό 4,25% (4,5% + 4% =  8,5% : 2 =  4,25%).

Η αύξηση είναι 638 δρχ ( 15.000 χ 4,25%). Ετσι, για αποδοχές 
μέχρι 75.000 δρχ. η αύξηση είναι μέχρι 6.338 δρχ. το μήνα.
•  Για τμήμα αποδοχών από 75.000 - 100.000 δρχ. χορηγείται το 
ένα τέταρτο της ΑΤΑ, δηλαδή ποσοστό 2,125%. Η αύξηση είναι 531 
δρχ. Ετσι, για αποδοχές μέχρι 100.000 δρχ. η αύξηση είναι μέχρι 
6.869 δρχ. το μήνα.

ΈΤω

ρωματικά μέτρα, τα οποία α
ναμφισβήτητα είναι προς θετι
κή κατεύθυνση. Και το αίτημά 
μας είναι να ολοκληρωθούν και 
να αποκατασταθούν όλες οι α
πώλειες που είχαν οι εργαζόμε
νοι την τελευταία διετία.

Οσον αφορά τον προϋπολο
γισμό, γιατί ακούσαμε ομιλίες 
και διαξιφισμούς γύρω από τον 
προϋπολογισμό, θα μας επιτρέ

ψτε να τον μελετήσουμε, 
ώρα κατατέθηκε ο προϋπολο

γισμός. Να δούμε τι γράφει επι
τέλους ο προϋπολογισμός και 
επιφυλασσόμαστε να πάρουμε 
θέση κατά τη συζήτηση.

ΖΙγδης: Ηρεμία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ: Κύριε 

Πρόεδρε, η συζήτηση επί του 
προϋπολογισμού, είναι από τις 
σπουδαιότερες σε όλα τα Κοινο
βούλια. Από τη συζήτηση αυτή 
θα μας κρίνει και ο λαός.

ΠράγμαΏ η κατάσταση της 
χώρας είναι σοβαρή, για να μην 
πω κρίσιμη, αλλά εάν αφρόνως 
συζητήσουμε εδώ, υπερβάλλον- 
τες προς τη μία ή την άλλη κα
τεύθυνση, μπορεί να την κάνουμε 
καταστροφική.

Για τούτο κάνω έκκληση 
προς όλες τις πτέρυγες, να κά
νουμε αυστηρή παρουσίαση των 
απόψεών τους να μην περάσουν 
όμως σε υπερβολές. Διότι δεν θα 
ζημιώσουν τον αντίπαλο, θα ζη
μιώσουν τον ελληνικό λαό και 
τον εαυτό τους.

Δηλώσεις
□  Ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Μανόλης Δρεττόκης δήλωσε 
ότι από μια «πρώτη ματιά» 
στην εισηγητική έκθεση του 
προϋπολογισμού φαίνεται κα
θαρά, παρά τις διαβεβαιώσεις 
για το αντίθετο, ότι το λεγόμε
νο σταθεροποιητικό πρόγραμ
μα απέτυχε στους στόχους που 
είχαν τεθεί για το 1987.

Εξαίρεση αποτελεί το έλλειμ
μα ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών, όπου η επιτυχία ο
φείλεται αποκλειστικά στην αύ

ξηση των καθαρών εισπράξεων 
από την ΕΟΚ.

Παρόλο - πρόσθεσε - ότι δεν 
είναι ξεκάθαρες οι «υποθέσεις» 
στις οποίες στηρίζεται η κατάρ
τιση του προϋπολογισμού 
1988, εντούτοις και για το επό
μενο έτος, αντί για βελτίωση, α
ναμένεται επιδείνωση της κατά
στασης. Επίσης φαίνεται ότι ο 
προϋπολογισμός του 1988 εί
ναι πληθωριστικός και αντιανα- 
πτυξιακός.
□  Ο Γ. Γ. της ΕΣΠΕ Στάθης 
Παναγούλης δήλωσε ότι ο προ
ϋπολογισμός του 1988 είναι 
αντιφατικός και παραπλανητι
κός. Μ’ αυτόν συνεχίζεται η 
αντιλαϊκή οικονομική πολιτική 
της μονόπλευρης λιτότητας.

Η κυβέρνηση ενώ με την ει
σοδηματική πολιτική ρίχνει 
όλο το βάρος της δήθεν ανόρ
θωσης της οικονομίας και της 
καταπολέμησης του πληθωρι
σμού στις πλάτες των εργαζο
μένων, από την άλλη η ίδια δη
μιουργεί έντονα πληθωριστικά 
φαινόμενα και υπονομεύει την 
οικονομική σταθερότητα με τις 
αυξήσεις των εμμέσων φόρων 
και των υπηρεσιών των δημο
σίων επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση απέδειξε για 
μια ακόμη φορά ότι με σταθερό
τητα και ακρίβεια οδηγεί τον 
τόπο στη σύγχυση και τη 
τώχεια.
 ̂Ο Μπάμπης Πρωτοπαπάς

του ΚΟΔΗΣΟ σε δήλωσή του 
αναφέρει ότι είναι καταπληκτι
κό το ότι η κυβέρνηση παρου
σιάζει προϋπολογισμό του ο
ποίου οι δαπάνες πλησιάζουν 
τα 3,5 δις. Κι ακόμη το ότι το 
έλλειμμα πλησιάζει το ένα τρις.

Η συνέπεια είναι να μην 
μπορεί κανείς να μιλάει για α
νάπτυξη της ελληνικής οικονο
μίας. Είναι αδύνατο, με ένα τε
ράστιο προϋπολογισμό, με δα
πάνες και ελλείμματα που δεν 
αντέχει η οικονομία μας, να 
μην ξαναϋπάρξουν προβλήμα
τα. Γ ια τους λόγους αυτούς οι 
κύριοι στόχοι του προϋπολογι
σμού 1988 είναι αδύνατο να ε
πιτευχθούν.
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