
Νέοι όρκοι πίστεως στη σταθεροποίηση

Παραπαίει η κυβέρνηση
Απεργία ΕΚΑ - ΑΔΕΔΥ στις 15 Δεκεμβρίου
ΤΡΟΜΑΓΜΕΝΗ από τις οξύτατες αντιδράσεις των επιχειρηματιών, η κυβέρνηση επανέρχεται με επίσημες δηλώσεις στη συνέχιση 
της σταθεροποιητικής πολιτικής και επανεξετάζει, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, την επιβολή της έκτακτης φορολογίας 
10% στα κέρδη του 1986. Χθες οι τιμές στο Χρηματιστήριο σημείωσαν νέα πτώση 7,42%, ενώ ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θ. Παπαλεξό- 
πουλος, σε συνέντευξή του, μίλησε για «κατακόρυφη πτώση του επιχειρηματικού κλίματος», και αμφισβήτησε ότι θα γίνουν οι 
προγραμματισμένες ιδιωτικές επενδύσεις.

Μετά την ορκομωσία των υπουργών Εθνικής Οικονομίας κ. Π. 
Ρουμελιώτη, Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδη και του υφυπουργού Υγείας 
κ. Γρ. Σολωμού, ο πρωθυπουργός, απευθύνθηκε στο υπουργικό 
συμβούλιο τονίζοντας με μεγάλη αυστηρότητα ότι οι δαπάνες των 
υπουργείων και των δημοσίων επιχειρήσεων πρέπει να περιορι- 
σθούν στα προγραμματισμένα όρια, μιλώντας και για το 
ενδεχόμενο κυρώσεων σε περίπτωση υπερβάσεων.

Ο κ. Ρουμελιώτης εξάλλου παραλαμβάνοντας το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας δήλωσε ότι η οικονομική πολιτική είναι 
δεδομένη και «αποτελεί συνέχιση του σταθεροποιητικού προγράμ
ματος». Ανήγγειλε εξάλλου την έναρξη διαλόγου από Δευτέρα με 
το ΣΕΒ και τη ΓΣΕΕ.

Σε μια ελάχιστα πειστική απόπειρα να αμβλύνει τις εντυπώσεις 
από την αιφνίδια, μέσα σε 24 ώρες, αλλαγή της εισοδηματικής 
πολιτικής και την παραίτηση του κ. Σημίτη, ο κ. Παπανδρέου 
καταλόγισε εξάλλου στον μέχρι χθες υπουργό Εθνικής Οικονομίας 
αυθαιρεσία, υποστηρίζοντας ότι το ΑΣΟΠ δεν είχε καταλήξει στο 
θέμα του ετεροχρονισμού της ΑΤΑ. Και είπε ότι το ζήτημα αυτό 
είχε ανατεθεί σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Σημίτη, Τσοβόλα και Κατηφόρη για εξέταση.

Αλλά ταυτόχρονα επέμεινε ότι ουδείς υπουργός γνώριζε 
προηγούμενα την ανακοίνωση που ο ίδιος έκανε την Τετάρτη στη 
Βουλή, ανατρέποντας την πολιτική που είχε ανακοινώσει την 
παραμονή ο κ. Σημίτης. Και σε ερώτημα δημοσιογράφων αν τότε 
του είχε επιδοθεί το πόρισμα των τριών, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά.

Ο κ. Σημίτης, ο οποίος στην επιστολή του ήταν σαφής ότι ο κ. 
Παπανδρέου είχε συμφωνήσει πλήρως με την πολιτική που 
ανακοίνωσε, σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων απάντησε ότι 
γ ι’ αυτόν το θέμα έχει κλείσει.

Οι παλινωδίες αυτές ελάχιστα ενδιαφέρουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εργαζομένων. Η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο 
της Αθήνας έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία για τις 15 Δεκεμβρίου.

(Αναλυτικά στις σελίδες 8 - 9).

Με χαμόγελα και αμοιβαίους επαίνους έγινε η παράδοση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από 
τον κ. Κ. Σημίτη στον κ. Π. Ρουμελιώτη. Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του κ. Σημίτη όμως δεν έλειψαν 
οι αιχμές για την ποιότητα της κυβερνητικής πληροφόρησης

Αυξάνονται τα 
επιτόκια των 
επενδυτικών 

δανείων
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ τα επιτόκια των επενδυτικών 
δανείων αλλά και των τραπεζικών ομολόγων 
από Δευτέρα. Με χτεσινή απόφαση του 
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Δ. 
Χαλικιά τα μέχρι τώρα επιδοτούμενα 
επιτόκια των επενδυτικών δανείων που 
είχαν οριστεί στο 18,5% θα διαμορφώνονται 
ελεύθερα και επιτρέπεται να είναι είτε 
σταθερά, είτε κυμαινόμενα. Τη Δεύτερα 
εξάλλου ο διοικητής της ΕΤΒΑ κ. Μ. 
Σάλλας ανακοινώνει τη νέα πολιτική της 
τράπεζας για τα ομόλογα μετά την απελευ
θέρωση των επιτοκίων τους μια βδομάδα 
νωρίτερα.

Τα επιτόκια των ομολόγων αναμένεται να 
αυξηθούν, για να ανταγωνιστούν τα έντοκα 
γραμμάτια του Δημοσίου και να συμπαρα
σύρουν έτσι τα επιτόκια των επενδυτικών 
δανείων. Η αύξηση του κόστους της 
χρηματοδότησης αναμένεται ότι θα λει
τουργήσει ως πρόσθετος ανασταλτικός 
παράγων στις επενδύσεις.

Από Δευτέρα εξάλλου κυκλοφορεί η νέα 
σειρά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
με επιτόκια 17,5% τα τρίμηνα, 18% τα 
εξάμηνα και 19,5% τα δωδεκάμηνα.
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Η κυβέρνηση δεν δέχεται την αρχή 
αντιστοιχίας ψήφων - βουλευτών
ΑΡΝΗΤΙΚΗ στάθηκε προχθές στη 
Βουλή η κυβέρνηση στο θέμα της 
απλής αναλογικής. Αρνήθηκε δη
λαδή να δεχθεί όπως καθιερωθεί η 
αρχή της αντιστοιχίας ποσοστών 
ψήφων και βουλευτώνν. Ο εκπρό
σωπος της Ελληνικής Αριστερός, 
Α. Μπριλλάκης, προκάλεσε τον 
υπουργό Εσωτερικών, Α. Τσοχα- 
τζόπουλο να απαντήσει συγκεκρι
μένα πάνω στην αρχή.

Α. Μπριλλάκης: Ειλικρινά ανα
ρωτιέμαι πού βρισκόμαστε, όταν 
θεωρείτε σαν θετικά ορισμένα 
στοιχεία του ισχύοντος συστήμα
τος, τη στιγμή που είναι πασίδηλα 
δεδομένη η ανισοτιμία της ψήφου, 
που είναι κραυγαλέα σε πανελλα
δική κλίμακα. Οι συνάδελφοι του 
ΚΚΕ είπαν ότι έναντι των 18 ή 20 
χιλιάδων ψήφων με τους οποίους 
εκλέχθηκαν οι βουλευτές του ΠΑ- 
ΣΟΚ και της Ν.Δ., για το ΚΚΕ 
χρειάστηκαν 55.000. Εγώ θα πω 
για το δικό μας κόμμα 120.000. 
Τόσο είναι το «κόστος» του βου
λευτή μας. Και ενώ υπάρχει αυτή η 
πραγματικότητα για τον ισχΰοντα 
νόμο επικαλείσθε ορισμένα ενδε-

χόμενα που μπορεί να προκόψουν 
από την εφαρμογή της πρότασης 
νόμου για την «απλή». Το ενδεχό
μενο π.χ. στην κατανομή των 
εδρών σε μια περιφέρεια, να μην 
πάρει ένα κόμμα ακριβώς τις έδρες 
που του αναλογούν από το ποσο
στό του, πράγμα όμως το οποίο 
διορθώνεται από την κατανομή 
των εδρών σε πανελλαδική κλίμα
κα. Ά ρα υπό μια άποψη δεν είναι 
αρνητικό το ενδεχόμενο αυτό. 
Αλλά δεν σας το λέω. Προτιμώ να 
σας προκαλέσω: Εσείς να φέρετε 
στο θέμα της κατανομής των 
εδρών ένα σύστημα πιο δίκαιο και 
θα το δεχθούμε. Αρκεί να μην 
διαταραχθεί η βασική αρχή της 
αντιστοιχίας ψήφων και εδρών. 
Και αν δεν το φέρετε θα το 
φέρουμε εμείς. Και σας κάνουμε 
την ερώτηση: Εάν φέρουμε μια 
διαδικασία κατανομής των εδρών 
στις περιφέρειες, η οποία δεν θα 
οδηγεί σε ανισοτιμίες, θα δεχθείτε 
συνολικά την πρότασή μας; Σας 
καλώ να απαντήσετε.

Α. Τσοχατζόπουλος: Μου επιτρέ
πετε κύριε συνάδελφε; Επαναλαμ
βάνετε εδώ την αρχή της αντιστοι-

χίας ψήφων και εδρών. Αυτό δεν 
είναι δυνατό, που ανέφερε προη
γούμενα ο κ. Κάππος 10% ψήφοι, 
30 έδρες. Πρώτον, γιατί πρέπει να 
πάρει την περιφέρεια συνολικά 
σαν ενιαία και δεύτερο δεν υπάρ
χει, λόγω των επιμέρους περιφε
ρειών — εκτός αν τις καταργήσου
με σε επίπεδο μείζονος και επίπεδο 
νομού — η δυνατότητα να υπάρξει 
αυτή η αναλογία. Αυτό είναι 
αντικειμενικό γεγονός. Γιατί επο
μένως συζητάμε; Μιλάμε για μια 
καλύτερη αναλογικότητα και αυτό 
είναι που συζητιέται.

Α. Μπριλλάκης: Κύριε υπουργέ, 
δεν μου απαντάτε. Είχα καταλάβει 
ότι δεν αμφισβητείτε τη βάση της 
πρότασης νόμου, ότι ζητούμε δη
λαδή να καθιερωθεί πως οι έδρες 
που θα πάρει κάθε κόμμα να είναι 
αντίστοιχες του ποσοστού των 
ψήφων. Τώρα την απορρίπτετε; Η 
βάση αυτή εφαρμόστηκε στο σύ
στημα που μεταφερόμενο από τις 
χώρες της ΕΟΚ ίσχυσε στις 
ευρωεκλογές στη χώρα μας και 
λειτούργησε κανονικά. Κι επειδή 
πολύς λόγος έγινε και από τον 
εισηγητή — δεν ανέδειξε κόμματα

μη υπαρκτά. Από τη διαδικασία 
του εκλογικού νόμου του ’84, δεν 
πέρασε πλην των 3 αναγνωρισμέ
νων κομμάτων, κανένα άλλο κόμμα 
παρά μόνο το δικό μας. Ενώ με το 
ισχύον σύστημα πέρασαν μια σει
ρά άλλα κόμματα.

Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Αριστερός προκάλεσε τον εκπρό
σωπο της κυβέρνησης ως προς το 
χρόνο που κατατίθεται ο εκλογι
κός νόμος.

«Είναι δυνατό να μιλάμε — είπε 
— για αλλαγή του πολιτικού 
σκηνικού, όταν παραπέμπετε στις 
παραμονές εκλογών το θέμα του 
εκλογικού νόμου; Η κυβέρνηση 
τουλάχιστο πρέπει να δεσμευθεί 
ότι θα καθιερώσει την «απλή» με 
νέο εκλογικό νόμο; Κι ας μην τον 
ψηφίσει τώρα. Είναι διατεθειμένη 
να πει υπεύθυνα από τώρα ότι 
' '  δέχομαι να καθιερωθεί εκλογι
κός νόμος απλής αναλογικής, 
αλλά θα τον ψηφίσω ύστερα από 
τόσους μήνες” . Έστω, έτσι, μια 
που επικαλείσθε, αν τώρα έρθει 
στη Βουλή, αμέσως δημιουργείτε 
θέμα άμεσων εκλογών;».

Συζήτηση π ά λ ι π ερ ί σ κ α νδ ά λ ω ν
στη Βουλή

Με αφορμή επερώτηση βουλευτών 
της Ν.Δ. για τη Δικαιοσύνη

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την επε
ξεργασία των πληροφοριών θα 
κατατεθεί σε λίγες μέρες στην 
Βουλή, δήλωσε χθες ο υπουργός 
Δικαιοσύνης και αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης κ. Α. Κουτσόγιωργας 
απαντώντας σε επερώτηση βου
λευτών της Ν.Δ. σχετικά με την 
πολιτική της κυβέρνησης στον 
τομέα της δικαιοσύνης.

Οι επερωτώντες βουλευτές κ.κ. 
Μπουλούκος, Ξαρχάς, Δερβένα- 
γας, Κατσαρός και Παπαδόπουλος 
και η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη 
στην ερώτησή τους υποστήριξαν 
ότι γίνονται συνδυασμένες ενέρ
γειες που υπαγορεύονται από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης και απο
βλέπουν στην συγκάλυψη σκανδά
λων που έχουν δει τον τελευταίο 
καιρό το φως της δημοσιότητας. 
Στη συζήτηση παρενέβη και ο 
αρχηγός της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτά- 
κης ο οποίος υποστήριξε ότι 
πρόβλημα της Δικαιοσύνης συνδέ
εται με τα σκάνδαλα και μίλησε 
για την ανάγκη σύγκλησης του 
συμβουλίου εφετών για τις περι
πτώσεις εκείνες που έχουν ιδιαίτε
ρη σημασία. Αναφερόμενος στον 
πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
ο κ. Μητσοτάκης, έκανε πάλι 
επίθεση εναντίον του κ. Κώνστα. 
Τέλος σχετικά με την υπόθεση 
Τόμπρα, είπε, ότι αποτελεί δημό
σιο κίνδυνο, διότι άσκησε δημό
σια κακή κριτική εναντίον του 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπο

λίτευσης.
Απαντώντας ο υπουργός Δικαιο

σύνης Α. Κουτσόγιωργας είπε ότι 
η Ν.Δ. προσπαθεί να συντηρήσει 
μια σκανδαλολογία για να καλύψει 
τα δικά της προβλήματα και ο κ. 
Μητσοτάκης προσπαθεί να χωρί
σει τους δικαστικούς σε φίλους 
και εχθρούς άλλους τρομοκρατών

τας και άλλους βρίζοντας.
Σχετικά με τη σύγκληση του 

συμβουλίου εφετών ο κ. Κουτσόγι
ωργας είπε ότι είναι αδιανόητο 
ανώτεροι δικαστικοί να υπακού
σουν στα κελεύσματα αρχηγού της 
αντιπολίτευσης, γιατί κάτι τέτοιο 
θα παραβίαζε τον κώδικα ποινικής 
δικονομίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνέν
τευξη Τόμπρα κατά Μητσοτάκη, 
ανέφερε ότι κανένας βουλευτής 
της Ν.Δ. από εκείνους που ισχυρί
ζονται ότι άκουσαν τις ύβρεις, δεν 
πήγε στον Εισαγγελέα να καταθέ
σει ώστε να στοιχειοθετηθεί αδί
κημα.

Τα αυτοκίνητα

Στη σημερινή συνεδρίαση της 
Βουλής η οποία ασχολήθηκε με 
κοινοβουλευτικό έλεγχο ο ανα
πληρωτής υπουργός Οικονομικών 
κ. Πέτσος απαντώντας σε ερώτηση 
του κ. Μάνου σχετικά με τη 
μείωση της φορολογίας των αυτο
κινήτων, δήλωσε ότι η μείωση της 
τιμής των αυτοκινήτων δεν πρό
κειται να προκαλέσει δημοσιονο
μικό έλλειμμα. Απλώς η αναβολή 
για την μείωσή της φορολογίας 
αποφασίστηκε από κοινού από 
τους κ.κ. Πέτσο και Κουλουμπή 
για την προστασία της Αθήνας 
από περαιτέρω ρύπανση.

Στη σημερινή συνεδρίαση συ
ζητήθηκε και το θέμα του προέ
δρου του ΟΠΑΠ κ. Σεφτελή. Ο 
υφυπουργός Πολιτισμού κ. Σήφης 
Βαλυράκης απαντώντας στον γ.γ. 
του ΚΟΔΗΣΟ Χαράλαμπο Πρωτο- 
παπά που είχε καταθέσει σχετική 
ερώτηση είπε ότι ο κ. Σεφτελής 
δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα 
και αυτό θα αποδειχθεί όταν 
εκδοθεί αθωωτικό βούλευμα.
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Παραπαίει 
η κυβέρνηση

Να επαναφέρει το βάρος 
στη σταθεροποιητική 
πολιτική και να σβήσει 
τις εντυπώσεις από την 
παραίτηση του κ. Σημί
τη επιχείρησε χθες η 
κυβέρνηση, εμφανώς 
τρομαγμένη από τις αντιδράσεις των 

επιχειρηματιών. Οι αντιδράσεις αυτές 
εκδηλώθηκαν με νέα πτώση κατά 
7,42% των τιμών στο Χρηματιστήριο 
- - μετά την προχθεσινή πτώση κατά 
12% — και με σκληρές τοποθετήσεις. 
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θ. Παπαλεξό- 
πουλος μίλησε για κατακόρυφη πτώ
ση του επιχειρηματικού κλίματος και 
αμφισβήτησε ότι θα γίνουν οι προ
γραμματισμένες ιδιωτικές επενδύσεις, 
ενώ ο εκπρόσωπος των μικρομετόχων 
κ. Καραγκούνης πρόβλεψε νέα μεγά
λη εκροή κεφαλαίων «στην Ελβετία».

Τον τόνο έδωσε ο πρωθυπουργός κ. 
Α. Παπανδρέου το πρωί μιλώντας 
μετά τις ορκωμοσίες των νέων υπουρ
γών κ.κ. Π. Ρουμελιώτη, Ν. Ακριτίδη 
και Γ. Σολωμού στο υπουργικό 
συμβούλιο. Τόνισε την ανάγκη να 
συγκρατηθούν οι δαπάνες των υπουρ
γείων και το ποσοστό του ελλείμμα
τος στο ύψος που προβλέπει ο 
προϋπολογισμός. Και είπε ότι πρέπει 
«να είμαστε σκληροί και άκαμπτοι με 
τις ΔΕΚΟ» μιλώντας και για το 
ενδεχόμενο να υπάρξουν κυρώσεις σε 
περιπτώσεις αποκλίσεων από τις 
προγραμματισμένες δαπάνες.

Για την εισοδηματική πολιτική ο 
κ. Παπανδρέου έκανε έκκληση στον 
ιδιωτικό τομέα να μην την υπερβεί, 
και εξέφρασε αισιοδοξία για την 
πορεία της οικονομίας.

Αφήνοντας και πάλι αναπάντητη 
επί της ουσίας την επιστολή Σημίτη, 
ο κ. Παπανδρέου θέλησε να δώσει 
την εικόνα ότι ο μέχρι χθες υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας αυθαιρέτησε την 
περασμένη Τρίτη μετά το ΑΣΟΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι στο 
τελευταίο ΑΣΟΠ παρέμεινε ένα ανοι
κτό ερώτημα: Το θέμα του ετεροχρο
νισμού της ΑΤΑ — δεν είχαν ληφθεί 
αποφάσεις ακόμη — και μετά το 
τέλος του ΑΣΟΠ ανατέθηκε στους 
κ.κ. Σημίτη, Τσοβόλα και Κατηφόρη 
να εξετάσουν αυτό το θέμα και σε 
μετέπειτα επαφές που υπήρξαν, η 
γραμμή που δόθηκε, ήταν στο τέλος 
του ’88, να καλύπτει η απώλεια στα 
εισοδήματα των μισθωτών από τον 
πληθωρισμό».

Η δήλωση αυτή αφήνει ερωτηματι
κά: Πότε έγιναν οι επαφές, αφού 
αμέσως μετά το ΑΣΟΠ ο κ. Σημίτης 
ανακοίνωσε την εισοδηματική πολι
τική και σε τι συνίσταται «η γραμμή» 
που δόθηκε. Ο κ. Σημίτης που 
ρωτήθηκε σχετικά, είπε: «Για μένα το 
θέμα έχει κλείσει».

Στο υπουργικό συμβούλιο μίλησε 
επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη
σης κ. Α. Κουτσόγιωργας, διαψεύ- 
δοντας ότι γνώριζαν προηγούμενα, 
αυτός και ο κ. Α. Λιβάνης την 
ανακοίνωση που θα έκανε ο πρωθυ
πουργός στη Βουλή. Ο κ. Παπανδρέ
ου διαβεβαίωσε τους υπουργούς ότι 
ουδείς γνώριζε και κανένα παρασκή
νιο δεν υπήρξε.

Μίλησε, τέλος, ο κ. Ρουμελιώτης, 
χαρακτηρίζοντας πολύ ευνοϊκό για 
την ελληνική οικονομία το κλίμα που 
υπάρχει στο εξωτερικό και ανακοινώ
νοντας ότι από Δευτέρα αρχίζει 
επαφές με ΓΣΕΕ και ΣΕΒ.

Ρουμελιώτης: Συνέχεια 

του σταθεροποιητικού
Η οικονομική πολιτική είναι δεδο

μένη, τόνισε αναλαμβάνοντας το 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ο 
υπουργός κ. Π. Ρουμελιώτης: Αποτε
λεί τη συνέχεια του σταθεροποιητι
κού προγράμματος. Αποβλέπει στη 
συνέχιση του διαλόγου και της 
συνεργασίας με τις παραγωγικές τά
ξεις, με σκοπό όχι μόνο επικράτηση 
ηρεμίας και σταθερότητας στην οικο
νομία, αλλά και την επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής προσπάθειας (που ήδη 
έχει αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα

•  Τρομαγμένη από τις επιχειρηματικές αντιδράσεις 
μιλά για συνέχεια στη σταθεροποίηση

•  Κατηγορεί τώρα τον Κ. Σημίτη για αυθαιρεσία

Ο κ. Παπανδρέου με τους νέους
αποτελέσματά της), συνέχισε ο υ
πουργός.

Υποστηρίζοντας ότι η εξυγίανση 
των επιχειρήσεων προχώρησε ση
μαντικά με τη βελτίωση των αποτελε
σμάτων τους και ότι η πραγματική 
τάση του πληθωρισμού είναι πτωτική, 
αν ληφθεί υπόψη η επίδραση 4-5% 
από το ΦΠΑ, ο κ. Ρουμελιώτης 
υπογράμμισε:

«Είναι σαφές ότι ο πληθωρισμός 
από την πλευρά του κόστους δεν 
δικαιολογείται πλέον. Οι οποιεσδή- 
ποτε πληθωριστικές πιέσεις συντη
ρούνται μόνο από την πληθωριστική 
νοοτροπία και ψυχολογία που έχουν 
αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία 
και που δεν δικαιολογούνται πλέον 
από τα πραγματικά στοιχεία.

Σήμερα ανατιμητικές τάσεις δεν 
δικαιολογούνται από τα πραγματικά 
δεδομένα. Όλα τα στοιχεία οδηγούν 
σε μετριοπαθείς εξελίξεις τιμών».

Συνεχίζοντας με την εισοδηματική 
πολιτική ο υπουργός είπε: «Έχει 
γίνει σαφές, τόσο από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό, όσο και από τα άλλα 
μέλη της κυβέρνησης ότι δεν ήταν 
δυνατόν και δεν έπρεπε να συνεχιστεί 
η ίδια αυστηρή πολιτική. Πέραν από 
το διορθωτικό ποσό είναι αναγκαία 
και η ύπαρξη μιας περισσότερο 
ελαστικής τιμαριθμικής προσαρμο
γής. Άλλωστε αυτό έχει αναγνωρι
στεί ότι είναι αναγκαίο και από 
άλλους ενδιαφερομένους φορείς.

Η εισοδηματική πολιτική δεν πρό
κειται να επιβαρύνει, πόσο μάλλον 
νμα αποτρέψει τα στοιχεία του κό
στους της παραγωγής. Η σημαντική 
βελτίωση του κόστους και της οικο
νομικής κατάστασης των επιχειρήσε
ων επιτρέπει την απορρόφηση της 
εισοδηματικής πολιτικής χωρίς κλυ- 
δωνισμούς».

Και ο κ. Ρουμελιώτης κατέληξε:
«Το κλίμα είναι θετικό. Για πρώτη 

φορά μετά από πολλές δεκαετίες και 
παρά την αυστηρή πιστωτική πολιτι
κή, η οικονομία διαθέτει μια σημαν
τική ρευστότητα. Πόροι που προήλ
θαν είτε από την εισαγωγή συναλλά
γματος, είτε που εμφανίζονται στην 
επίσημη οικονομία και που μέχρι 
τώρα ανήκαν στην παραοικονομία. 
Αυτούς τους πόρους μπορούν να 
αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για 
αναπτυξιακούς σκοπούς.

Όσον αφορά το Δημόσιο συγκρά
τηση των ελλειμμάτων, τόσο του 
Κεντρικού Τομέα, όσο και των ΔΕ
ΚΟ. Στον τομέα αυτό το κύριο 
μέλημα είναι η προώθηση πραγματι
κών αναπτυξιακών προγραμμάτων και 
επενδύσεων που θα οδηγήσουν στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και 
τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου και 
των ΔΕΚΟ, και όχι η σπατάλη πόρων 
σε έργα που θεωρούνται παραδοσιακά 
σαν "αναπτυξιακά"».

Σημίτης: Χρειάζεται 

καλύτερη πληροφόρηση
Έμφαση στην ανάγκη για πληρο

φόρηση έδωσε ο κ. Κ. Σημίτης 
παραδίδοντας το υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας στον κ. Π. Ρουμελιώτη, 
με την παρουσία των δημοσιογρά
φων.

Χρειάζεται περισσότερη πληροφό

υπουργους

ρηση και ανάλυση, τόνισε. Η δημο
κρατική λειτουργία απαιτεί γνώση 
των οικονομικών προβλημάτων και η 
γνώση στηρίζεται στην πληροφόρη
ση, συνέχισε. Και μίλησε για τον 
κίνδυνο ότι τα τεχνικά μέσα σήμερα 
είναι πιο ανεπτυγμένα από τα μηνύμα
τα που μεταφέρουν, επιμένοντας ότι 
κατά κανόνα τα μηνύματα είναι 
απλοποιημένα και δεν προσφέρουν 
επαρκή ανάλυση και πληροφόρηση. 
Για να υποστηρίξει στη συνέχεια ότι 
η οικονομική πορεία δεν καθορίζεται 
μόνο από τις πολιτικές βουλήσεις 
αλλά και από τις νομοτέλειες του 
συστήματος. Για να επιδράσεις στις 
νομοτέλειες αυτές, είπε, χρειάζεται 
γνώση που χαρίζει υπευθυνότητα και 
ελευθερία. Τα δεδομένα πρέπει να 
είναι γνωστά για να μπορεί να κρίνει 
ο πολίτης, είπε και απευθυνόμενος 
στους δημοσιογράφους, κατέληξε: 
«Προσπάθησα να συμβάλω στην 
ειλικρινή πληροφόρηση. Νομίζω ότι 
μαζί ξεπεράσαμε τις ανασχέσεις και 
δώσαμε στον ελληνικό λαό τη δυνα
τότητα να κρίνει».

Για τον κ. Ρουμελιώτη ο κ. Σημίτης 
τόνισε ότι ξέρει πολύ καλά τα 
ζητήματα και στη θητεία του στο 
υπουργείο έδωσε λύσεις σε πολλά 
θέματα και χάραξε νέες κατευθύνσεις. 
Και λέγοντας ότι ο νέος υπουργός θα 
βρει το δρόμο να ξεπεραστούν τα 
όποια προβλήματα, διαβεβαίωσε ότι 
θα βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο κ. Ρουμελιώτης από την πλευρά 
του εξήρε τον κ. Σημίτη και την 
επιτυχή, όπως είπε, πολιτική του, 
λέγοντας ότι η διαδοχή δεν είναι 
καθόλου εύκολη.

Γιάνναρος: Υπηρετούν 

εκλογικούς σκοπούς
Στη χθεσινή συνέντευξη στο ραδι

οσταθμό της Αθήνας, την εκπομπή 
«Το πεντάλεπτο της Ελληνικής Αρι
στερός» ο Γρηγόρης Γιάνναρος είπε 
ανάμεσα στα άλλα:

«Ασφαλώς ο κ. Σημίτης δεν είναι 
το μόνο θύμα της περιοριστικής 
πολιτική της οποίας αρχιτέκτονας 
ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Θύματα 
αυτής της πολιτικής είναι οι μισθω
τοί, οι οποίοι έχασαν στα δύο χρονιά 
της λεγάμενης σταθεροποίησης το 
15% του εισοδήματος τους. Το μεγάλο 
θύμα όμως είναι η ελληνική οικονο
μία που αποδιοργανώθηκε. Οι στόχοι 
του σταθεροποιητικού προγράμματος 
ήταν η συγκράτηση του πληθωρισμού 
και ο περιορισμός των ελλειμμάτων. 
Στους στόχους αυτούς η κυβέρνηση 
απέτυχε παταγωδώς. Ο πληθωρισμός 
ξεπέρασε κατά 6 μονάδες το 10% που 
είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και το 
’88 θα είναι υψηλότερος. Ο νέος 
προϋπολογισμός προβλέπει ελλείμ
ματα της τάξης του 1 τρισεκατομμυ
ρίου.

Ο τρόπος που έφυγε ο κ. Σημίτης, 
δεν είναι λεπτομέρεια αλλά χαρακτη
ριστικό πολιτικό γεγονός, δείχνει ότι 
στην κυβέρνηση υπάρχουν οξύτατες 
αντιθέσεις τις οποίες ο πρωθυπουργός 
αδυνατεί να εξισορροπήσει και να 
χαράξει πολιτική. Η δημοκρατική 
λειτουργία έχει αντικατασταθεί από 
ένα παρασκήνιο όπου πιέσεις, εξαρ
τήσεις, απατηλές εντυπώσεις οδηγούν

σε αντιφατικές αλληλοσυγκρουόμενες 
αποφάσεις. Ο πρωθυπουργός συμφώ
νησε στο ΑΣΟΠ για την εισοδηματι
κή πολιτική που εξήγγειλε ο κ. 
Σημίτης και μέσα σε 24 ώρες τις 
ανέτρεψε, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι 
μεσολάβησε».

— Σε ερώτηση αν τα μέτρα που 
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός απαντούν 
θετικά σε αιτήματα που διατύπωσαν 
οι εργαζόμενοι και η αντιπολίτευση, 
ο Γρηγόρης Γιάνναρος απάντησε:

«Υπάρχουν αναμφισβήτητα κάποι
ες υποσχέσεις παροχών. Με τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις θα αυξηθεί 
το εισόδημα που διαθέτει ο μισθωτός 
για κατανάλωση. Με την ΑΤΑ και το 
διορθωτικό θα αυξηθεί το ονομαστικό 
εισόδημα. Αλλά είναι βέβαιο ότι όταν 
δεν αυξάνεται το παραγόμενο προϊόν, 
όλα αυτά θα εξανεμισθούν και πολύ 
γρήγορα ο κάθε εργαζόμενος θα 
κληθεί να καταβάλει βαρύ τίμημα. Οι 
σημερινές υποσχέσεις παροχών μοιά
ζουν με τις ακάλυπτες επιταγές μόνο 
που εδώ οι συνέπειες θα βαρύνουν τον 
παραλήπτη και όχι τον εκδότη».

— Και ο Γρηγόρης Γιάνναρος 
κατέληξε:

«Τα μέτρα υπηρετούν εκλογικούς 
σκοπούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
την στιγμή που δίνονται αυτές οι 
υποσχέσεις μειώνονται οι δαπάνες 
για κοινωνική πολιτική και επενδύ
σεις».

Παπαλεξόπουλος: Ένδειξη 

πρόωρων εκλογών
Συνέντευξη στο ραδιοσταθμό «Α

θήνα 9.84» έδωσε χθες ο πρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Θ. Παπαλεξόπουλος, τονίζον
τας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Με τις τελευταίες εξελίξεις στην 
οικονομική πολιτική έχει καταστεί 
σαφές ότι φτάσαμε πια στο σημείο 
όπου οι οικονομικοί στόχοι έχουν 
έλθει σε αντίθεση — για να μην πω σε 
σύγκρουση — με τους πολιτικούς 
στόχους. Ο κ. Σημίτης, που παραιτή
θηκε, είχε επιδιώξει με σταθερότητα 
και συνέπεια να κερδίσει πρώτα τη 
μάχη της Οικονομίας και, προφανώς, 
σκεπτόταν να κερδηθεί μετά η μάχη 
των εκλογών. Η επιλογή αυτή είχε 
αρχίσει να φέρνει και απτά αποτελέ
σματα τόσο μακροπρόθεσμα και μα
κροοικονομικά (ισοζύγιο πληρωμών 
εξωτερικού — το είπε και ο κ. 
πρωθυπουργός στη Βουλή — ελλείμ
ματα του δημόσιου τομέα, πληθωρι
σμός), όσο και μικροοικονομικά: 
Είχαν αρχίσει επενδύσεις, λαμβάνον- 
ταν νέες επιχειρηματικές πρωτοβου
λίες, είχαν αρχίσε νέες επιχειρήσεις 
να εισάγονται στο Χρηματιστήριο 
και η εισαγωγή ιδιωτικών κεφαλαίων 
από το εξωτερικό ήταν εντυπωσιακή.

Τώρα, η τύχη όλων αυτών των 
επιτευγμάτων διακυβεύεται με τις 
τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώ
σεις και αποφάσεις και φυσικά και με 
την παραίτηση του κ. Σημίτη. Αυτό 
που διακυβεύει όλα αυτά τα επιτεύ
γματα είναι η νέα κυβερνητική πολι
τική, όπως εκφράστηκε τόσο — και 
κυρίως — με τον κρατικό προϋπολο
γισμό, όσο και με τη νέα φορολογία 
και τη νέα εισοδηματική πολιτική. 
Αυτά κινδυνεύουν να ανατρέψουν 
πλήρως την τηρηθείσα μέχρι τώρα 
πολίτικη».

Ο κ. Παπαλεξόπουλος καταφέρθη
κε ιδιαίτερα κατά της έκτακτης 
εισφοράς με την οποία η κυβέρνηση 
«αλλάζει εκ των υστέρων τους όρους 
πάνω στους οποίους οι επιχειρήσεις 
είχαν προγραμματίσει τη δραστηριό- 
τητά τους» και μίλησε για «κάθετη 
πτώση του επιχειρηματικού κλίμα
τος».

Στις κυβερνητικές κινήσεις των 
τελευταίων ημερών έδωσε την ερμη
νεία ότι αποτελούν «ένδειξη πρόωρων 
βουλευτικών εκλογών».
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Απεργία της ΑΔΕΔΥ
15 Δεκεμβρίουστις

ΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ μέτωπο ενάντια 
στην εισοδηματική πολιτική και
τον προϋπολογισμό για το ’88, 
προσχωρούν και οι δημόσιοι υ
πάλληλοι.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της 
ΑΔΕΔΥ σε χθεσινή της συνεδρία
ση, αποφάσισε και εισηγείται 
προς το Γενικό Συμβούλιο που συ- 
γκαλείται την προσεχή Πέμπτη:
•  Εικοσιτετράωρη απεργία στις 
15 Δεκεμβρίου, οπότε απεργεί και 
το ΕΚΑ.
•  Συνδιοργάνωση μαζί με το ΕΚΑ 
της παναθηναϊκής συγκέντρωσης 
κατά της πολιτικής της λιτότητας 
στις 4 Δεκεμβρίου.

9  Παναττική σύσκεψη των διοι
κητικών συμβουλίων δευτεροβάθ
μιων και τριτοβάθμιων συνδικαλι
στικών οργανώσεων, προκειμένου 
να εκφραστεί η θέση των συνδικα
λιστών τόσο ως προς τα αιτήματα 
όσο και οχ; προς τις αγωνιστικές

Σύσκεψη
του

ΣΥΣΚΕΨΗ για να πειστούν τα 
συνδικαλιστικά στελέχη πάνω στη 
νέα εισοδηματική πολιτική της 
κυβέρνησης έγινε χτες το μεσημέ
ρι στα γραφεία της ΠΑΣΚΕ με την 
παρουσία των τεσσάρων «καθ ’ 
ύλην» αρμοδίων υπουργών κ.κ. Π. 
Ρουμελιώτη, νέου υπουργό Εθν. 
Οικονομίας, Γ. Γεννηματά - Εργα
σίας, Δ. Τσοβόλα - Οικονομικών 
και Π. Μώραλη - γ. γραμματέα του 
υπουργείου Εργασίας.

Η σύσκεψη που έγινε μια μέρα 
μετά την παραίτηση Σημίτη στο 
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
φαίνεται ότι σκοπό είχε να πείσει 
τους συνδικαλιστές ότι δόθηκε 
ό,τι ήταν να δοθεί από την άποψη 
οικονομικών παροχών και κατά 
συνέπεια δεν πρέπει πλέον να 
προβάλλουν άλλες διεκδικήσεις. 
Οι εισηγητές στάθηκαν σύμφωνα 
με τις πληροφορίες στο γεγονός 
ότι η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ 
σαν κόμμα ανέκτησε την αξιοπι
στία του χάρη στη «διευκρινιστική 
δήλωση» του πρωθυπουργού.

Η εκτίμηση αυτή των εισηγητών 
δεν φαίνεται πάντως να απεικονίζει 
και τις διαθέσεις των συνδικαλι
στών της ΠΑΣΚΕ που κινητοποι
ούνται στους χώρους τους προ
γραμματίζοντας απεργιακές κινη
τοποιήσεις, όπως συνέβη κιόλας

μορφές διεκδίκησής τους.
Η απόφαση της Ε.Ε. της ΑΔΕ

ΔΥ, όσον αφορά τα νέα οικονομι
κά μέτρα και τον προϋπολογισμό 
για το ’88, με ελαφρές αποχρώ
σεις, μοιάζει με την προχθεσινή 
τοποθέτηση του ΕΚΑ.

Ψηφίστηκε άλλωστε, όπως και 
στο ΕΚΑ, απ’ όλες τις παρατάξεις, 
πλην της ΠΑΣΚ.

Η νέα εισοδηματική πολιτική 
και ο προϋπολογισμός — αναφέ- 
ρεται στην απόφαση — αποτελεί 
συνέχεια της πολιτικής της λιτό
τητας που εγκαινιάσθηκε τον Ο
κτώβριο του ’85. Δεν ανταποκρί- 
νεται στις σημερινές ανάγκες των 
εργαζομένων και δεν ικανοποιεί τα 
αΐτήματά τους. Επιδεινώνει ακόμα 
περισσότερο το ήδη χαμηλό βιο
τικό τους επίπεδο.

Η χθεσινή συνεδρίαση της Ε
κτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕ
ΔΥ, ωστόσο, εκτός από την από-

στο ΕΚΑ, την ΑΔΕΔΥ και ίσως 
μεθαύριο στη ΓΣΕΕ.

Η συγκέντρωση που είχε προ
γραμματιστεί για τις 2.30 το 
μεσημέρι «άνοιξε» με εισηγήσεις 
των τεσσάρων υπουργών και ακο
λούθησαν διευκρινιστικές ερωτή
σεις και απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
υπουργός Εργασίας κ. Γ. Γεννημα- 
τάς αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαί
σιο των εργασιακών σχέσεων, 
όπως αυτό διαμορφώνεται μετά 
την απόφαση για την κατάργηση 
του άρθρου 4, την ψήφιση της 135 
ΔΣΕ και το διάλογο που άρχισε 
για την αντικατάσταση του ν. 
3239/55. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες, ο κ. Γεννηματάς 
εξέφρασε την άποψη ότι το άρθρο 
4 εξυπηρετούσε τις ανάγκες του 
κοινωνικοποιημένου τομέα της οι
κονομίας όταν θεσπίστηκε ενώ 
στη συνέχεια διατύπωσε έναν προ
βληματισμό για την ανάγκη προ
στασίας του και στο μέλλον... 
Ακόμα, προβληματισμός ακούστη
κε και όσον αφορά τα μέτρα 
πολιτικής που θα συνοδεύουν την 
135 ΔΣΕ και ειδικότερα το εκλογι
κό σύστημα που θα καθιερωθεί για 
την ανάδειξη των εργατικών συμ
βουλίων.

φάση - εισήγηση για απεργία «έ
βγαλε» και κάτι άλλο αρκετά ση
μαντικό, αν μάλιστα συνδυαστεί με 
την προχθεσινή συνεδρίαση της 
διοίκησης του ΕΚΑ. Φανέρωσε τη 
συνδικαλιστική τακτική της ΠΑ
ΣΚΕ και της ΕΣΑΚ-Σ που ενώ συ
γκρούονται στα λόγια, συνεργάζο
νται αρμονικότατα.

Ειδικότερα, ΠΑΣΚ και ΔΕ (Ε
ΣΑΚ-Σ) ψήφισαν μαζί την απόφα
ση για 24ωρη απεργία καταψηφί
ζοντας άλλη πρόταση (ΣΕΑΚ, 
ΔΑΚΕ, ΑΚΕΔ στο Γ.Σ.) για 48ωρη 
απεργία στις 8-9 Δεκεμβρίου και 
4ήμερη απεργία στις 15-18 του ίδι
ου μήνα που θα συζητείται ο προϋ
πολογισμός στη Βουλή. Έτσι, 
ΠΑΣΚ και ΔΈ. ψήφισαν την ίδια 
πρόταση, ενώ:

•  Η Δ.Ε. στις εκτιμήσεις της σχε
τικά με την κυβερνητική οικονο
μική πολιτική συμπίπτει με τις άλ
λες δυνάμεις.

Στη σύσκεψη επίσης υπερτονί
στηκε από κυβερνητικό στέλεχος, 
ο ρόλος της σύνδεσης μισθού - 
παραγωγικότητας στην κατεύθυν
ση της εξομοίωσης των (μισθολο- 
γικών) διαφορών μεταξύ των εργα
ζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Στελέχη που πήραν μέρος στη 
σύσκεψη, έλεγαν ότι αναφέρθηκε 
ως παράδειγμα το ενιαίο μισθολό
γιο που έχει κατακτήσει η ΑΔΕ
ΔΥ.

Η παραπάνω κυβερνητική τοπο
θέτηση είναι προφανές ότι στρέ
φεται εναντίον του ενιαίου μισθο
λογίου, από τη στιγμή μάλιστα 
που η σύνδεση μισθού και παρα
γωγικότητας θα εφαρμοστεί και 
στο δημόσιο τομέα.

Η χτεσινή συζήτηση είχε διε
ρευνητικό χαρακτήρα ενώ για τα 
«καυτά» αιτήματα έχει οριστεί 
κοινή συνεδρίαση του Ε.Γ. με το 
συνδικαλιστικό τομέα μεθαύριο 
Δευτέρα.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος εκτός 
από τους υπουργούς ο Στ. Τζουμά- 
κας, υπεύθυνος από το Ε.Γ. για το 
συνδικαλιστικό, Λ. Αποστολίδης, 
γραμματέας του συνδικαλιστικού, 
Λ. Κανελλόπουλος, γραμματέας 
της ΠΑΣΚΕ κ.ά.

•  Η ΠΑΣΚ έχει διαφωνήσει με 
τις πιο πάνω εκτιμήσεις και το δι- 
εκδικητικό πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ, 
διαφωνία που εξέφρασε και χθες. 
Ο άκρατος τακτικισμός της φιλο- 
κυβερνητικής παράταξης, εξάλ
λου, της επέτρεψε να προτείνει 
24ωρη απεργία και ταυτόχρονα να 
υποστηρίξει ότι στο Γ.Σ. θα ειση- 
γηθεί τροποποίηση του διεκδικη- 
τικού πλαισίου. Γίνεται φανερό 
πως αν η ΠΑΣΚ προτείνει στο Γ.Σ. 
απεργία με το δικό της πλαίσιο αι
τημάτων, δεν πρόκειται να υπάρξει 
καμιά απόφαση. Έκθετη τότε, θα 
μείνει η Δ.Ε. που ευνόησε μια τέ
τοια μεθόδευση. Και οι παρατάξεις 
πάντως, θα πρέπει να πείσουν ότι 
δεν προγραμματίζουν και για φέ
τος μερικές απεργίες «τουφεκιές» ό
πως έχουν χαρακτηριστεί και κα- 
τακριθεί από τους εργαζόμενους. 
Ό τ ι δεν μεθοδεύουν την εκτόνω
ση των αγωνιστικών διαθέσεων 
των εργαζομένων.

Πρόταση προς τις συνδικαλι
στικές παρατάξεις για την έξοδο 
από την κρίση του συνδικαλιστι
κοί κινήματος αλλά και την ενιαία 
στάση των συνδικαλιστικών δυνά
μεων με τη δημιουργία μετώπου, 
για την υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων, επαναδιατύπωσε χτες 
η ΣΣΕΚ.

Συγκεκριμένα η συνδικαλιστική 
παράταξη καλεί το ΑΕΜ, την 
ΠΑΣΚΕ και την ΕΣΑΚ-Σ σε 
συνάντηση την προσεχή Τετάρτη 
2 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα 
γραφεία της με θέματα:

— Ανταλλαγή απόψεων γύρω από 
το ζήτημα της ΓΣΕΕ με στόχο την 
αναζήτηση μιας ενιαίας αποδεκτής 
λύσης για την πραγματοποίηση 
ενός γνήσιου και αντιπροσωπευτι
κού συνεδρίου.
— Συζήτηση γύρω από την ανάγκη 
της ενιαίας στάσης όλων των 
συνδικαλιστικών δυνάμεων στο 
μέτωπο των φετινών συλλογικών 
συμβάσεων καθώς και γενικότερα 
των εργατικών αιτημάτων με βάση 
κοινό πρόγραμμα με αγωνιστική 
μεθόδευση.

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡ. ΜΕΓΑΣ

συνδικαλιστικών στελεχών 
ΠΑΣΟΚ με 4 υπουργούς

■



Μετά την άμυνα 
στην επίθεση...

□ΤΟ ΓΛΙΤΩΣΕ, λοιπόν — πάλι — ο κ. Τρίτσης το υπουργείο του. Και 
όταν ένιωσε ασφάλεια έσπευσε να στείλει επείγον τέλεξ προς τις 
πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ, επισείοντος τον κίνδυνο απώλειας του 

χειμερινού εξαμήνου!
Και όλα αυτά, στα πλαίσια μιας κατ’ εξακολούθηση άκομψης 

προσπάθειας να αναχαιτιστούν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις.
Τι να θυμήσεις στον κ. Τρίτση, ότι αυτή η τακτική έχει δοκιμαστεί από 

άλλους στο παρελθόν κι έχει αποτύχει; Ή  μήπως ότι οι απειλές και ο 
εκφοβισμός δεν έχουν πέραση τη σήμερον ημέρα;

Άραγε ο κ. Τρίτσης ξέχασε κιόλας τις εμπειρίες του με τα 
δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια; Δεν πάνε, παρά μόνον λίγοι 
μήνες...

Για το «αιγινίτικο»

□Ή ΞΕΡΕΤΕ για το φημισμένο 
αιγινίτικο φυστίκι; Ασφαλώς 
ότι είναι ο κυριότερος πόρος του 

ωραίου νησιού του Σαρωνικού.
Όμως, τόσο η παραγωγή του, 

όσο και η διακίνησή του, παρουσιά
ζουν οξυμένα προβλήματα.

Για την αντιμετώπισή τους διορ- 
γανώνουν αύριο το πρωί συγκέν
τρωση - συζήτηση ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός μαζί με τον Αγροτι
κό Σύλλογο της Αίγινας, όπου

έχουν προσκαλέσει όλους τους 
τοπικούς φορείς και τα κόμματα.

Θα συζητήσουν τις επιπτώσεις 
από τις εισαγωγές φυστικιού από 
το εξωτερικό, τρόπους για την 
αγορανομική προστασία κατανα
λωτών και παραγωγών και για την 
εξυγίανση του εμπορίου, τις ανάγ
κες σε φυτοφάρμακα, γεωπόνους, 
χρηματοδότηση για την προστασία 
και την ενίσχυση της παραγωγής.

Ηθικό αδίκημα

□ΣΑΝ να μην έφταναν τα μαρτύρια που υπέστησαν οι αγωνιστές του 
αντιδικτατορικού αγώνα, από τη χούντα. Τώρα πρέπει να 
ταλαιπωρηθούν από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους.
Θα μου πείτε, ότι μόλις πριν λίγες μέρες, ο πρωθυπουργός καλούσε τις 

κρατικές υπηρεσίες να εξετάζουν τις αιτήσεις των αγωνιστών (για 
συντάξεις κ.λπ.) με πνεύμα ευρύτητας. Αλλά από λόγια, άλλο τίποτα! Γι ’ 
αυτό, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εφαρμόζοντας με την πιο 
στενή αντίληψη του ν. 1343/85, απορρίπτει συνεχώς αιτήσεις και 
ενστάσεις.

Μου λένε ότι το κακό βρίσκεται στις «ατέλειες» του νόμου, ο οποίος 
παίρνει υπόψη του μόνο περιπτώσεις «τραυμάτων» (στην περίοδο της 
δικτατορίας), αλλά όχι και ασθενειών.

[Το καρδιακό νόσημα που μπορεί να σου χαρίσει ο εγκλεισμός σου σε 
μια φυλακή επί τρία ή πέντε χρόνια, ασφαλώς δεν λογίζεται!].

Υπάρχουν όμως και χειρότερα; Έχω υπόψη μου την περίπτωση 
αντιστασιακού από την Θεσσαλονίκη και, κυρίως την υπ’ αρ. 8794/87 
πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που «αποσυναρμολογού
σε» ομόφωνη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. 
Η περίπτωση του αγωνιστή ήταν συγκλονιστική: Βασανιστήρια στα 
κρατητήρια της Ασφάλειας και της ΚΥΠ, τραύματα, ασθένειες, 
εικονικές εκτελέσεις κ.ά. Ποιος θα χαρακτηρίσει πράξεις του είδους 
αυτού από μέρους του Γενικού Λογιστηρίου ως «ηθικό αδίκημα»;

Δεν χρειάζεται η ανάκριση

□ΠΡΟΚΑΤΑΛΑΒΕ, ^θες, ούτε 
λίγο ούτε πολύ την έκβαση της 
εισαγγελικής ανάκρισης για το 

σκάνδαλο στον ΟΠΑΠ, ο κ. Βαλυ- 
ράκης.

Μάλιστα ο υφυπουργός αθλητι
σμού απαντώντας χθες σε ερώτηση 
βουλευτών της αξιωματικής αντι
πολίτευσης για τον κ. Σεφτελή, 
πρόβλεψε ότι... όταν εκδοθεί το 
απαλλακτικό υπέρ του διευθυντή 
του ΟΠΑΠ βούλευμα, ο θόρυβος θα 
είναι πολύ μικρότερος.

Σε άλλες συνθήκες — γιατί με 
τόσα που συμβαίνουν γύρω μας 
τέτοιες δηλώσεις, δυστυχώς, μοιά-

ζουν με παρανυχίδα — η δήλωση 
του κ. Βαλυράκη θα ξεσήκωνε 
θύελλες.

Τώρα απλώς καταγράφεται, ως 
ένα ακόμα σύμπτωμα, ενός νοσηρού 
πολιτικού κλίματος. Και στο κάτω 
- κάτω ο κ. "Τόπρας έβαλε την 
επίσημη σφραγίδα του OTE σε 
πληρωμένη ανακοίνωση που δημο
σιεύτηκε σε εφημερίδες, παρεμβαί- 
νοντας μάλιστα σε συνεχιζόμενη 
δίκη!

...Τι είναι μια δήλωση υφυπουρ
γού που — έστω — προδικάζει την 
απόφαση της εισαγγελικής ανάκρι
σης; Έ λα ντε...

ΑΦΟΡΜΕΣ

Η Δημοσιογραφική Γλώσσα
Υπάρχουν λέξεις ισχυρότερες 

από μονάρχες, 
τρομερότερες από στρατιές, 
ζωντανές σαν άνθρωποι, 
επίφοβες σαν κατακτητές, 
απόλυτες σαν τύραννοι, 
άσπλαχνες σαν δήμιοι.

Πολλές φορές ο Τύπος ασκεί κριτική για πρόσωπα και πράγματα, 
πον με αφήνει έκπληκτη για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί.

Πολύ συχνά μάλιστα, συντάκτες άρθρων προκειμένου να 
εντυπωσιάσουν, απέχουν τόσο πολύ από την ουσία, ώστε η κριτική 
τους παίρνει προσωπικό χαρακτήρα. Προχτές σε εφημερίδα 
μεγάλης κυκλοφορίας γνωστός δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τη 
λέξη «κοτσάνες».

Η ευθύνη του, νομίζω, είναι τεράστια και θα πρέπει πολύ 
προσεκτικά να χρησιμοποιεί λέξεις που να μην υποβαθμίζουν τη 
γλώσσα μας. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο δημοσιογράφος 
είναι πνευματικός οδηγός. Όμως ορισμένοι δημοσιογράφοι 
ευθύνονται πράγματι για τον γλωσσικό κατήφορο που τίποτε δεν 
μπορεί να συγκροτήσει.

Αυτά που γράφουν διαβάζονται από χιλιάδες άτομα που, χωρίς να 
το καταλάβουν, υιοθετούν τελικά, άπρεπες λέξεις που περιορίζουν 
το γλωσσικό τους ορίζοντα.

Ήθος σημαίνει να λες τις αντιρρήσεις σου χωρίς να θίγεις την 
προσωπικότητα του ατόμου για το οποίο κάνεις λόγο. Ας 
θυμόμαστε ότι όποιος προσπαθεί να θίξει την αξιοπρέπεια του 
άλλου, θίγει λίγο και τη δική του.

ΕΝΗ ΧΑΤΖΟΥΔΗ-ΤΟΥΝΤΑ

του ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

' Ηρθαν κι ϊίπαν κι έλεγαν...
...ότι πήγαν κι είπαν κι έλεγαν

□ ΟΣΑ ΘΑ ΣΑΣ διηγηθώ στη συνέχεια 
αποτελούν μια ελεύθερη απόδοση της 
χτεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμ

βουλίου σε στυλ «ήρθαν κι είπαν κι έλεγαν 
ότι πήγες κι είπες κι έλεγες». Έχουμε και 
λέμε, λοιπόν, και πρώτος παίρνει το λόγο... ή 
μάλλον καλύτερα ας το καταλάβετε μόνοι 
σας:

Ήρθαν κι είπαν κι έλεγαν ότι πήγα κι είπα 
κι έλεγα να κόψουμε την ΑΤΑ. Και πήγα κι 
είπα κι έλεγα ότι δεν συμφώνησα με τον 
ετεροχρονισμό. Και πρόσθεσα ότι πήγαν κι 
είπαν κι έλεγαν ο Σημίτης, ο Τσοβόλας και ο 
Κατηφόρης να πάνε να βρουν και να πουν τι 
θα γίνει με την ΑΤΑ. Κι ύστερα βγήκε ο 
Σημίτης στο γυαλί και πήγε κι είπε κι έλεγε 
ότι θα ετεροχρονιστεί η ΑΤΑ. Και πήγε κι 
είπε κι έλεγε «ζήσε Μάη μου να πάρεις 
ΑΤΑ». Και βγήκα κι είπα κι έλεγα ότι η ΑΤΑ 
θα καταβληθεί ολόκληρη από τον Ιανουάριο. 
Ύστερα βγήκαν οι εφημερίδες και πήγαν κι 
είπαν κι έλεγαν ότι ήρθε κι είπε και έλεγε ο 
κύριος Κουτσόγιωργας και ρού πρότεινε να 
αλλάξουμε την εισοδηματική πολιτική... 

Εδώ, όμως, άνοιξε μια παρένθεση.

□ ΖΟΥΜΕ, δίχως αμφιβολία και όπως 
ασφαλώς το έχετε καταλάβει στην

εποχή των «διευκρινίσεων». Μετά τον κ. 
Παπανδρέου, ήρθε χτες η σειρά του Μ. 
Κουτσόγιωργα να «διευκρινίσει» στο υπουρ
γικό συμβούλιο ότι «ούτε εγώ ούτε ο κ. 
Λιβάνης γνώριζε αυτό το οποίο ανακοίνωσε 
ο πρωθυπουργός»!

Πήγε κι είπε κι έλεγε δηλαδή και μάλιστα 
επισήμως προς τον κ. Σημίτη... Κώστα δεν 
σ ’ «έφαγα» εγώ. Ή  μήπως πήγε κι είπε κι 
ήθελε να πει ότι ο πρωθυπουργός και μόνον 
αυτός είναι ευαίσθητος στα μηνύματα του 
λαού;

Σε κάθε περίπτωση ό,τι και αν ισχύει η 
«διευκρίνισή» του είναι διευκρίνιση κανονι
κή. Και πήγε κι είπε κι έλεγε, δηλαδή. 
Ύστερα από τη διευκρίνιση κλείνει η 
παρένθεση.

Μετά ήρθε, είπε κι έλεγε ο κ. Παπανδρέου 
ότι «πράγματι κανείς συνάδελφος δεν γνώρι
ζε». Αυτό πια είναι η ομολογία ότι η 
κυβέρνηση λειτουργεί ως συλ-λο-γι-κό όρ
γανο.

Προπαντός συλλόγικότητα.

ΑΣ αλλάξουμε,, όμως, κλίμα. Κι ας 
προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την 

προσφορά του υπουργείου παιδείας στον κ. 
Σημίτη. (Τελικά σε πολύ μεγάλη υπόληψη

έχουν αυτό το υπουργείο στην κυβέρνηση. 
Το πρόσφεραν στον κ. Αρσένη μετά την 
αποπομπή του. Το ξαναπρόσφεραν στον κ. 
Λάζαρη. Τώρα στον κ. Σημίτη. Φαίνεται ότι 
το Παιδείας θεωρείται το επόμενο, προς τα 
κάτω, σκαλί όλων των τέως υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας).

□ ΝΑ ΗΤΑΝ ένδειξη μετάνοιας ή ενοχών, 
η προσπάθεια του κ. Παπανδρέου να 
«δώσει» άλλο υπουργείο στον κ. Σημίτη; Να 

ήταν ίσως προσπάθεια εξευμενισμού και 
συγνώμης, του με πρωτοφανή τρόπο καρατο- 
μηθέντος υπουργού, υπό τα θυελλώδη χειρο
κροτήματα, των βουλευτών και υπουργών 
του ΠΑΣΟΚ — αυριανών υποψηφίων για 
ανάλογη μεταχείριση;

Να ήταν, τέλος, προσπάθεια άμβλυνσης 
των αλγεινών εντυπώσεων που προκάλεσε η 
κυνική ενέργεια του πρωθυπουργού;

Ποιος ξέρει. Άβυσσος...
Η άλλη άβυσσος, όμως διευρύνεται συνε

χώς. Αυτή, που έχει ανοιχτεί στην αξιοπι
στία, τη σοβαρότητα και τη φερεγγυότητα 
της κυβέρνησης. Μόνο που και εδώ δεν 
ισχύει η... συλλόγικότητα. Όλα χρεώνονται 
στον προσωπικό λογαριασμό του κ. Παπαν
δρέου.

Συμβαίνουν στη 
Θεσσαλονίκη

□ ΕΝΩ ο κ. Κούβελας «φρενά
ρει» την υλοποίηση της από

φασης του δημοτικού συμβουλίου 
για την ανέγερση μνημείου του Γρ. 
Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη 
συμβαίνουν και τα εξής:

Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης ενέ- 
κρινε την απόφαση του δήμου Α
μπελοκήπων για την ανέγερση 
μνημείου του Γιάννη Χαλκίδη, μέ
λους της νεολαίας ΕΔΑ που δολο
φονήθηκε από τα όργανα της χού
ντας.

Και ο αρχιβασανιστής της χού
ντας, Β. Καραμήτσος, που έδρασε 
επί χούντας στη Θεσσαλονίκη, 
κυκλοφορεί ελεύθερος...

★ ΚΙ ΑΛΛΟΣ δημοτικός ραδιοσταθμός ανοίγεται στα ερτζιανά 
κύματα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ο «Δίαυλος 10» —  

ραδιοφωνικός σταθμός των δημοτών —  οκτώ δήμων και δυο 
κοινοτήτων της Δυτικής Αθήνας. Έχει συγκροτηθεί «Διαδημοτική 
Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Δυτικής Ατικής» υπό την ευθύνη της 
οποίας θα οργανωθεί ο σταθμός. Την Τρίτη οι υπεύθυνοι του 
σταθμού θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε συνέντευξη Τύπου.

Πολλή ώρα

□ΜΕΤΑΦΕΡΩ απόσπασμα 
της χθεσινής ενημέρωσης 
για την συνεδρίαση του υπουρ

γικού. Και το μεταφέρω αυτού
σιο, για λόγους, που θα καταλά
βετε:

«(...) Στη συνέχεια μίλησε 
για αρκετή ώρα ο υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας Ευ. Γιαν- 
νόπουλος, ο οποίος αναφέρθη
κε αναλυτικά στη σημασία που

είχε η ανακοίνωση που έκανε ο 
πρωθυπουργός τόσο στη Βουλή 
όσο και αυτά που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός για εκείνους οι 
οποίοι πήραν μέρος στην Εθνι
κή Αντίσταση. Αυτό κράτησε 
για πολλή ώρα».

Καρφί για τον κ. Γιαννόπου- 
λο ήταν η επισήμανση της 
διάρκειας ή υπερβάλων ζήλος;

Συναγερμός

□ «ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ να καλέ- 
σει ο πρόεδρος του κόμματος 

την ηγεσία του τόπου για να σωθεί 
ο πνευματικός πολιτισμός του ελ
ληνισμού».

Τάδε έφη Αννα Συνοδινού στη 
χθεσινή συνεδρίαση της Κ.Ε. της
ν .δ .

Κατόπιν τούτου αναμένεται ο 
σχηματισμός ...πανστρατιάς, ενώ 
οι τελευταίες πληροφορίες αδυνα
τούν να βεβαιώσουν τι πρόκειται 
να κάνει ο κ. Τρίτσης. Καθ’ ότι 
στην ημερήσια διάταξη του εθνι
κού συναγερμού, περιλαμβάνονται 
η σωτηρία του «πνευματικού πολι
τισμού» και του «ελληνισμού»...

Θυμήθηκε τα παλιά

□ΚΑΙ ΝΑ που ο κ. Νίκος Δεληπέτρος θυμήθηκε την παλαιά του 
ιδιότητα, του γενικού γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών. * 
Μιλώντας στην συνεδρίαση της Κ.Ε. της Ν.Δ. αναφέρθηκε: «Στη 

λειτουργία των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών και τόνισε ότι οι 
αξιόλογοι δήμαρχοι των τριών μεγάλων πόλεων δεν πρέπει να 
ξεχνούν ότι η ίδρυση των ραδιοφωνικών τους σταθμών συνδέεται με 
τη νίκη στις δημοτικές εκλογές των φιλελεύθερων δημοκρατικών 
δυνάμεων. Στη συνέχεια — αντιγράφω από την ανακοίνωση της Ν.Δ. 
— άσκησε κριτική στα κριτήρια επιλογής των συνεργατών από τους 
δημοτικούς ραδιοσταθμούς». Αυτά από τον τέως γ.γ. Τύπου.


