
#  ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
Αρ. φύλλου 4.036 ·  Τιμή δρχ. 50 Σάββατο 28 Νοεμβρίου 1987 Δ ιευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

ΚΛΕΙΝΟΥΝ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ
Σ Ε Λ . 1 7

Α Λ Λ Α  Ε Κ Α Ν Ε , Λ Ε Ν Ε  Α Ν Δ Ρ ΕΑ 2  ΚΑΙ ΜΕΝΙ02

στον Σημπιι
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 10%

Η  πορεία του ΠΑΣΟΚ και το αλλοπρόσαλλο της πολιτικής του σε όλα τα επίπεδα, φ α ίνετα ι ότι προκαλούν ι
δια ίτερη θυμηδία στον πρωθυπουργό και στους νέους υπουργούς που ορκίστηκαν χ θ ε ς  στο Προεδρικό Μ έ 
γαρο. Έ τσι ο κ. Παπανδρέου και οι κ.κ. Ν ίκος Α κρ ιτίδης (από αριστερά), Παν. Ρουμελιώ της και Γ. Σολωμός  

εμφανίζονται εδώ ξεκαρδ ισμένοι σ τα  γέλια

Τ η χαριστική βολή στον κ. Σημίτη έδωσε 
χθες ο πρωθυπουργός, στη φανερή προ
σπάθεια του να μείνει προσωπικά αλώ

βητος από το σάλο των τελευταίων ημερών. 
Έτσι, μετά την ορκωμοσία των νέων υπουρ
γών διέψευσε στους δημοσιογράφους τις πλη
ροφορίες ότι ο πρώην υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε άλ
λη κυβερνητική θέση. Αργότερα, στο Υπουρ
γικό Συμβούλιο του φόρτωσε κατ’ αποκλειστι
κότητα την ευθύνη για την εισοδηματική πο
λιτική. Είπε συγκεκριμένα ότι στο ΑΣΟΠ δεν 
είχαν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για την 
ΑΤΑ, διαψεύδοντας έτσι τον κ. Σημίτη που 
στην επιστολή του προς τον κ. Παπανδρέου 
τόνιζε ότι οι αποφάσεις αυτές είχαν ληφθεί 
από κοινού, πράγμα που στη δική του απαντη
τική επιστολή ο κ. Παπανδρέου δεν είχε δια- 
ψεύσει. 0  κ. Σημίτης χθες αργά δήλωνε πάν
τως άτι γι’ αυτόν «το κεφάλαιο έχει κλείσει».

Τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο κ. Κου- 
τσιόγιωργας λένε τώρα εμμέσως, πλήν σα
φώς, ότι άλλα του είπαν (του κ. Σημίτη) και άλ
λα έκανε εκείνος, ενώ χθες κυκλοφορούσαν 
έντονες φήμες ότι το Ε.Γ. πιέζει τον κ. Ρουμε
λιώτη να καταργήσει και την προβλεπόμενη ε
πιβάρυνση των επιχειρήσεων με εισφορά 10%.
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0 Κυπριανού 
επειγόντως 

σε νοσοκομείο
ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΜΦΡΑΓΜΑ
ΣΕΛ. 5

ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΟΥΤΙΑ 7% 

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΕΛ. 13

Χιονοστιβάδα 
νέων απεργιών
ΤΑΜΙΑΚΟΙ, ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 

ΕΛΤΑ, ΑΔΕΔΥ, ΠΕΕΕ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΕΛ. 32



ο  ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στεφάνου ομ. Ειρηνάρχου μαρτ. 
Ανατολή 7.19'
Δύση 5.07'

Σελήνη Πρώτου Τετάρτου.
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ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ 
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

ΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΙΚΟΣ

*
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΑΑΑΔΟΣ 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ Α.Ε 

Ελευθερίου Βενιζελου 10 
(Πανεπιστημίου)-10671 Αθήνα

Τηλ. 36.46.010-19 
ΤΕΛΕΞ 216497 

ΤΕΛΕΦΑΞ 3636125 
Διαφημίσεις: 3636.820 & 

3635.801 

*

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ξενοδοχείο Μακεδονία Πάλας 

Λεωψ. Μ. Αλεξάνδρου 2 

Τηλ. 844850-844851 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δρχ. 19.800 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ με 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 45.000
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 37.500
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 54.000

*

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ 
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ 
ΜΟΝΤΑΖ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

Μ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. 

Ελ. Βενιζέλου 10 
(Πανεπιστημίου) 
10671 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. 36^359-36037.86;

Εκλογές βλέπουν
τώρα οι βιομήχανοι

Τις πολιτικές και οικονομικές ε
πιπτώσεις που θα έχει η παραίτη
ση του υπουργού Εθν. Οικονο
μίας κ. Κ. Σημίτη, επισημαίνει σε 
δηλώσεις του ο πρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. θεοδ. Παπαλεξόπουλος, 
υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βα
δίζει σε εκλογές. Ειδικότερα στη 
δήλωση του ο κ. Παπαλεξόπου
λος επισημαίνει ότι:

«Με τις τελευταίες εξελίξε ις 
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 παραιτήθηκε, 
είχε επιδιώξει με σταθερότητα 
και συνέπεια να κερδίσει πρώτα 
τη μάχη της οικονομίας και προ
φανώς, σκεπτόταν να κερδηθεί 
μετά η μάχη των εκλογών. Η επι
λογή αυτή είχε αρχίσει να φέρ
νει και απτά αποτελέσματα τόσο 
μακροπρόθεσμα και μακροοικο-

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Προηγούνται 
τώρα οι πολιτικοί στόχοι

νομικά (ισοζύγιο πληρωμών εξω
τερικού -  το είπε και ο κ. πρω
θυπουργός στη Βουλή -  ελλείμ
ματα του δημόσιου τομέα, πλη
θωρισμός), όσο και μικροοικονο
μικά.

«Τώρα, η τύχη όλων αυτών 
των επιτευγμάτων διακυβεύεται 
με τις  τελευταίες κυβερνητικές 
ανακοινώσεις και αποφάσεις και 
φυσικά και με την παραίτηση του 
κ. Σημίτη. Αυτό που διακυβεύει 
όλα αυτά τα επιτεύγματα είναι η 
νέα κυβερνητική πολιτική, όπως 
εκφράστηκε τόσο -  και κυρίως 
-  με τον Κρατικό Προϋπολογι
σμό, όσο και με τη νέα φορολο
γ ία  και τη νέα εισοδηματική πο
λιτική. Αυτά κινδυνεύουν να ανα-

τοέψουν πλήρως την τηρηθείσα 
μέχρι τώρα πολιτική.

»Ενδεικτικά για τον Προϋπο
λογισμό θα θέλαμε να αναφέ
ρουμε τα εξής: Τα έσοδα θα είναι 
20% πάνω από πέρσι, τα έξοδα 
θα είναι 21,5% αυξημένα. Δηλα
δή μιλάμε για ρυθμούς αύξησης 
εσόδων και εξόδων διπλάσιους 
του προβλεπόμενου πληθωρι
σμού.

Το έλλειμμα θα αυξηθεί κατά 
23,9%, δηλαδή θα έχουμε νέα 
αύξηση του ελλείμματος του δη
μόσιου τομέα, σε απόλυτα μεγέ
θη. Οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού θα είναι κι αυ
τές αυξημένες κατά 21,7%, ως 
ποσοστό δε του ΑΕΠ, θα αυξη-

θούν από το 44% που ήταν το 
’87, στο 47% το ’88. Άρα, σαφώς 
πρόκειται για προϋπολογισμό 
αντιαναπτυξιακό.

»'Ηδη μερικοί επιχειρηματίες 
ερμήνευσαν αυτές τις  πολιτικές 
κινήσεις ως ένδειξη πρόωρων 
βουλευτικών εκλογών. Άλλωστε 
πρόσφατες υπουργικές ανακοι
νώσεις, ακόμα και συνεντεύξεις, 
έχουν σαφώς προεκλογικό τόνο.

»Δεν μπορούμε βέβαια να προ- 
βλέψουμε αν και πότε θα γίνουν 
εκλογές. Πάντως δημιουργείται 
η εντύπωση, ότι, εφόσον τώρα οι 
πολιτικοί στόχοι έχουν υψηλότε
ρο βαθμό προτεραιότητας από 
τους οικονομικούς, είναι σαν να 
βαδίζουμε προς εκλογές. Αυτό έ-

τσι έχει ερμηνευθεί».
Τελειώνοντας ο κ. θ . Παπαλε

ξόπουλος, αναφέρθηκε στην επι
στολή παραιτήσεως του κ. Κ. Ση
μίτη, «η οποία», όπως είπε, «δεν 
μπορούσε να είναι σαφέστερη ό
σον αφορά τους κινδύνους που 
ενέχει η αλλαγή της οικονομικής 
πολιτικής. Και νομίζουμε ότι θα 
’πρεπε να δώσει το πανελλήνιο 
μεγάλη σημασία και προσοχή 
στο κείμενο αυτό. Συμπερασμα
τικά, απ’ όσα συνέβησαν στην οι
κονομική πολιτική τις  τελευταίες 
μέρες προκύπτει σαφώς ότι πά
λι προηγούνται οι βραχυπρόθε
σμοι στόχοι των μακροπρόθε
σμων και οι πολιτικοί στόχοι των 
οικονομικών».

Σε póflo επόπτη το Ε.Γ.
Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Το Εκτελεστικό Γραφείο  του 
ΠΑΣΟΚ θα εποπτεύει πλήρως 
την οικονομική πολιτική που θα 
αποφασίζει και θα υλοποιεί πέ- 
ον το υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας, όπως συνάγετα ι από 
δηλώ σεις του κ. Ρουμελιώ τη.

Χτες ο νέος υπουργός Εθνι
κής Ο ικονομίας κ. Παπαναγιώ- 
της Ρουμελιώ της απέφυγε να 
διαψεύσει τ ις  σ χετικές πληρο
φορίες, ενώ σε ερώτηση που 
του έγ ιν ε  αμέσως μετά την ορ
κωμοσία του αναφέρθηκε αόρι
στα  σε «συντονισμό εν ε ρ 
γειών», αλλά δ ιέψ ευσε ό τι το 
Ε.Γ. θα καθορίζει την οικονομι
κή πολιτική.

Συγκεκριμένα  χ τες  το  πρωί 
έξω  από το Μ έγαρο Μαξίμου 
και ενώ είχε ολοκληρωθεί η ορ
κωμοσία του κ. Ρουμελιώ τη, 
δημοσιογράφος του έθεσε, με
ταξύ άλλων και το  παρακάτω ε
ρώτημα με αφορμή ττ^7 προ- 
χτεσ ινή συνάντηση μελών του 
Ε κτελεστικού Γραφείου του 
ΠΑΣΟΚ και του νέου υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας.

Τίτος Α θανασιάδης (Βραδυ- 
νή): Σημαίνει ό τ ι η ο ικονομική 
πολιτική θα καθορίζετα ι προη
γουμένω ς από το  Ε.Γ. του  ΠΑ
ΣΟΚ.

Π. Ρουμελιώ της: Ό χ ι βέ
βαια. Υπάρχει ενημέρωση, ό
πως υπήρχε πάντα και συντο
νισμός ενεργειώ ν.

Στη σύσκεψη αυτή μετε ίχαν 
από το  Ε.Γ. ο ι Κώστας Λαλιώ-

Ο Ρουμελιώ της ξεπροβοδίζει τον Σ ημ ίτη
της, Στέφ α νο ς  Τζουμάκας και 
Θανάσης Τσούρας και από την 
κυβέρνηση οι Π. Ρουμελιώτης, 
Γ ιώργος Γ εννηματάς και Δημή- 
τρης Τσοβόλας.

Ο κ. Ρουμελιώ της προσπά
θησε να  απ οσ υνδέσει την  
πραγματοποίηση τη ς  σύσκε
ψης με το Ε.Γ. από την προχτε- 
σινή αλλαγή στην ηγεσ ία  του 
υπουργείου Εθνικής Ο ικονο
μ ία ς , δ η λ ώ ν ο ν τα ς  επ ίσ ης  
στους δημοσ ιογράφους μετά 
την ορκωμοσία του ό τ ι ε ίχ ε  
π ρογραμματισ τεί από καιρό 
πριν και δ ιευκρ ίν ισε ό τ ι θα με
τε ίχ ε  ο κ. Σημ ίτης αν δεν ε ίχ ε  
παραιτηθεί.

Κύκλοι του Ε.Γ. ανέφεραν 
ότι σκοπός της σύσκεψης ήταν 
να εξασφαλιστεί η ενότητα πο
λ ιτ ικής  κυβέρνησης και Κινή
ματος πάνω στον ο ικονομικό 
τομέα.

Ο πλήρης διάλογος μετά την

ορκωμοσία, που ε ίχ ε  ο κ. Ρου
μελιώ της είνα ι ο εξής:

Δημοσιογράφος: Τι ήταν η 
χτεσ ινή  σύσκεψη με το Ε.Γ.;

Π. Ρουμελιώ της: Είχε προ
γραμματισ τεί αρκετές μέρες 
πριν.

Δημ.: Θα μ ετε ίχε ο κ. Σημί
τη ς  αν δεν είσασταν εσείς;

Π. Ρουμελιώ της: Βεβαίως.
Δημ.: Και ποιο ήταν το  α ντι

κείμενο  της σύσκεψης.
Π. Ρουμελιώ της: Συζητήσα

με τ ις  δ ιάφορες πτυχές τη ς  ε ι
σοδηματικής πολιτικής και της 
ο ικονομικής π ολιτικής γεν ικό 
τερα.

Δημ.: Αυτό σημαίνει ό τ ι η οι
κονομική πολιτική θα καθορί
ζετα ι προηγουμένω ς από το 
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ.

Π. Ρουμελιώ της: Υπάρχει ε
νημέρωση, όπως υπήρχε πάν
τα και συντονισμός ενεργειών.

Ασχημο κλίμα 
στις Βρυξέλλες
Βρυξέλλες. (Ιδιαίτερη ανταπόκριση).

«Λίγες μέρες πριν το Συμβούλιο Κορυφής της ΕΟΚ στην Κο
πεγχάγη, η παραίτηση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών 
κ. Σημίτη, θα δυσκολέψει "το ρόλο” του κ. Παπανδρέου στις 
συζητήσεις που θα έχει με τους Ευρωπαίους εταίρους του».

Η διαπίστωση αυτή περιέχεται σε τηλεγράφημα του γαλ
λικού πρακτορείου ειδήσεων Α Έ Ρ. που αναφέρεται στην πα
ραίτηση του κ. Σημίτη, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνεται και 
σχετικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε χθες η πρώτη σε κυκλο
φορία στο Βέλγιο, σοσιαλιστικής αποχρώσεως, εφημερίδα 
«Σουάρ».

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. 
Σημίτης προέβη στις ανακοινώσεις για συνέχιση της λιτότη
τας και ετεροχρονισμό της ΑΤΑ μετά τη συνεδρίαση του Α- 
ΣΟΠ, έχοντας σύμφωνη τη γνώμη της Επιτροπής της ΕΟΚ που 
θεωρεί πως η συνέχιση της λιτότητας και κυρίως η μείωση 
του δημοσιονομικού ελλείμματος πρέπει να αποτελούν τους 
βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής στη χώρα μας.

Άλλωστε αυτό αναφέρεται ρητά και στην έκθεση για την 
κατάσταση των οικονομιών των χωρών της ΕΟΚ, που έδωσε 
πριν λίγες εβδομάδες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή.

Η «εκπαραθύρωση» του κ. Σημίτη σίγουρα δεν δημιούργη
σε ευχάριστα συναισθήματα στους ηγετικούς κύκλους της 
Κοινότητας.

«Ο κ. Σημίτης είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων 
της Ελλάδας στην ΕΟΚ» αναφέρει η Σουάρ. Η παραίτησή του 
και η εγκατάλειψη της «συμπεφωνημένης πολιτικής» δεν ε
νισχύει τη διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας μας σε μια 
περίοδο έντονων διαβουλεύσεων και συνεχών διαπραγματεύ
σεων.

0«ΗΡΚ
σάμερο

Στην Αττική: Προβλέπονται νεφώ
σεις κατά περιόδους αυξημένες και 
πιθανόν να σημειωθεί βροχή προς το 
βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νό
τιες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέ
τριοι. Η θάλασσα στο Σαρωνικό και 
στο νότιο Ευβοϊκό θα είναι σχεδόν 
ταραγμένη.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυ
μανθεί από 14 μέχρι 19 βαθμούς.

Βροχές και καταιγίδες
Στη Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται 

νεφώσεις με βροχές προοδευτικά ό
μως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνε
μοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί μέ
τριοι. Η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα 
είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία 
στην πόλη θα κυμανθεί από 13 μέχρι 
18 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα: Στη Δυτι
κή Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις 
παροδικά αυξημένες και θα σημειω
θούν λ ίγες βροχές. Στη Βορειοανα
τολική Ελλάδα προβλέπονται αρχικά 
νεφώσεις με βροχές προοδευτικά ό
μως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υ

πόλοιπη χώρα προβλέπονται παρο
δικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις μέχρι μέτριοι.

Η θάλασσα σε όλα τα πελάγη θα 
είναι σχεδόν ταραγμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί 
σημαντικά και θα κυμανθεί στα βό
ρεια πεδινά από 11 μέχρι 16 βαθμούς 
και στα υπόλοιπα από 14 μέχρι 19 
βαθμούς.

Αύριο σε όλη σχεδόν τη χώρα προ- 
βλέπονται νεφώσεις με (Βροχές και 
τοπικές καταιγίδες που θα είναι στη 
Δυτική και στην Κεντρική Ελλάδα πιο

έντονες. Στην Κρήτη και τα Δωδεκά
νησα προβλέπονται τοπικές νεφώ
σεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί μέτριοι. Η θερμο
κρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντι
κά.’

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΒΙΕΝΝΗ
ΓΕΝΕΥΗ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Κ Α ΙΡΟ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ
ΜΟΣΧΑ
ΠΑΡΙΣΙ
ΡΩΜΗ

από 3 
από 10 
από 3 
από 8 
από 20 
από 20 
από 3 
από 14 
από 13 
από - 3 
από 14 
από 13

ως 9, συνν. 
ως 17, αίθρ.. 
ως 8, αίθρ. 
ως 10, αίθρ. 
ως 22, αίθρ. 
ως 21, αίθρ. 
ως 9, αίθρ. 
ως 17, αίθρ. 
ως 17, συνν. 
ως - 2, αίθρ. 
ως 15, αίθρ. 
ως 17, αίθρ.



Και κατηγορούμενοί γη
ιον ΑνΟοέα o Dirime

Ο Α νδρέας μ ε  τον Α κρ η ίδ η  δεξιά  του και αριστερά τους Ρουμελιώτη  
και Σολωμό, κατευθυνετα ι μ ετά  την ορκωμοσία στους δημοσιογράφους

για να ρ ίξε ι τη χαριστική βολή κατά  του Σ ημ ίτη

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Πα- 
πανδρέου και η κυβέρνηση προ
σπαθούν τώρα να ρίξουν τις  ευ
θύνες στον κ. Σ ημίτη  για τις γνω
στές εξελίξεις των τελευταίων η
μερών, παρ’ όλο που ο κ. Παπαν- 
δ ρ έο υ  δεν διέψευσε σε κανένα 
σημείο τον πρώην υπουργό του, 
όταν εκείνος του καταλόγισε 
«συνενοχή» στην πολιτική της λι
τότητας.

Συγκεκριμένα χθες ο κ. Παπαν- 
δρέου μιλώντας στο Υπουργικό 
Συμβούλιο δήλωσε ότι το ΑΣΟΠ 
δεν είχε λάβει οριστικές αποφάσεις 
ούτε για τον ετεροχρονισμό της  
ΑΤΑ ούτε για την αναπλήρωση της  
απώλειας του εισοδήματος των ερ 
γαζομένων από τον πληθωρισμό. 
Τα θέματα αυτά, είπε ο πρωθυπουρ
γός -  αφήνοντας, κατάπληκτους 
όσους για πρώτη φορά άκουσαν πε
ρί του θέματος -  ανετέθησαν προς 
μελέτη σε τριμελή επιτροπή αποτε- 
Χούμενη από τους κ.κ. Σημίτη, Τσο- 
βόλα και Κατηφόρη (οικονομικό 
σύμβουλο του κ. Παπανδρέου). Η 
τριμελής αυτή επιτροπή, όπως είπε 
χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η συμπληρωματική ΑΤΑ έπρεπε να 
δοθεί στο τέλος του 1988.

Οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν 
επί του προκειμένου στον κ. Ρουμ- 
πότη χθες στο «πρες - ρουμ» ότι η 
εκδοχή αυτή αντιφάσκει σε δύο 
πράγματα:

—  Πρώτον, στο ότι ο κ. Σ η μ ίτη ς  
αμέσως μετά τη λήξη του ΑΣΟΠ κά- 
λεσε τους δημοσιογράφους και 
τους ανακοίνωσε τις αποφάσεις 
που ομόφωνα είχαν ληφθεί. Άρα 
δεν υπήρξε χρόνος για διαβουλεύ- 
σεις μεταξύ των μελών της τριμε
λούς επιτροπής «η σύσταση» της ο
ποίας έγινε γνωστή 48 ώρες μετά 
την απομάκρυνση του τέως υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας.

— Δεύτερον, στο ότι ο πρωθυ
πουργός στην απαντητική του επι
στολή στην παραίτηση Σημίτη δεν 
κάνει καμιά μνεία ούτε αυτής της ε
πιτροπής, ούτε κάποιας εκκρεμότη
τας από τη σύσκεψη του ΑΣΟΠ και 
επιπλέον, δεν αντικρούει τον υ
πουργό του, που υποστήριξε ότι ο 
πρωθυπουργός είναι συνυπεύθυ- 
νος για την πολιτική της λιτότητας.

Κατά τα άλλα όπως ανακοίνωσε 
ο κ. Ρουμπάτης, ο πρωθυπουργός 
τόνισε στους υπουργούς ότι πρέπει 
να συγκρατήθούν ανά υπουργείο 
και οργανισμό οι δαπάνες στα πλαί
σια που έχουν ήδη χαραχθεί. Τόνι
σε επίσης ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τις ΔΕΚΟ που αν υπάρξουν πα
ρεκκλίσεις ίσως να επιβληθούν και 
κυρώσεις.

Συστάσεις και 
στους ίδιους

Ο κ. Παπανδρέου κάλεσε επίσης 
τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει 
την εισοδηματική πολιτική που ε
φαρμόζει ο δημόσιος τομέας και ε- 
ξέφρασε γενικότερα την αισιοδο
ξία του για την πορεία της οικονο
μίας.

Εξάλλου ο νέος υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας κ. Ρουμελιώτης εί
πε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι το 
κλίμα στο εξωτερικό για την οικο
νομία μας είναι ευνοϊκό και ότι στην 
προσεχή συνάντηση του με τους ο
μολόγους του της ΕΟΚ (στις 7 Δε
κεμβρίου) θα εκθέσει την οικονομι
κή κατάσταση της χώρας.

Αναφερόμενος στο χθεσινό Υ-

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:
«Έκανε

του
κεφ αλιού

του»
πουργικο Συμβούλιο ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος είπε ότι ο πρωθυ
πουργός χαιρέτησε τους νέους υ
πουργούς και τόνισε οτι η οικονο
μική πολιτική για το 1988 θα μείνει 
στα πλαίσια που έχουν χαραχθεί 
ως τώρα. Είναι ανάγκη, πρόσθεσε, 
να συγκρατηθεί το δημόσιο έλλειμ
μα σε σχέση με το ΑΕΠ σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό που έχει 
γίνει στο ύψος που προβλέπεται 
από τον Προϋπολογισμό.

Πρέπει -  είπε ο κ. Παπανδρέου 
-  να υιοθετηθεί σκληρή και άκαμ
πτη στάση στο θέμα των δαπανών 
της ΔΕΚΟ που οφείλουν να κρατη
θούν στα όρια του Προϋπολογι
σμού.

Για τη σύσκεψη του ΑΣΟΠ είπε 
τα εξής:

Στο τελευταίο ΑΣΟΠ παρέμεινε 
ανοιχτό ένα ερώτημα σχετικά με 
τον ετεροχρονισμό της AÎA. Δεν εί-

χε αποφασισθεί ακόμα τίποτα για 
το θέμα αυτό και ανετέθη στην τρι
μελή επιτροπή να το μελετήσει. Σε 
μετέπειτα επαφές που υπήρξαν η 
γραμμή που δόθηκε ήταν να καλυ
φθεί στο τέλος του 1988 η απώλεια 
του εισοδήματος από τον πληθωρι
σμό.

Ο κ. Κουτσόγιωργας δήλωσε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο ότι ούτε αυ
τός ούτε ο κ. Λιβανής γνώριζαν τις 
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, 
πράγμα που ο κ. Παπανδρέου επι
βεβαίωσε.

Ο κ. Γιαννόπουλος μίλησε για τη

σημασία των ανακοινώσεων του 
πρωθυπουργού στη Βουλή και για 
τα όσα είπε για εκείνους που πήραν 
μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Τέλος ο κ. Ρουμελιώτης ανακοί
νωσε ότι από τη Δευτέρα θα έχει ε
παφές με τη ΓΣΕΕ τον ΣΕΒ και άλ
λους φορείς για την πορεία της Οι
κονομίας.

Σε ερώτηση αν ο κ. Σημίτης πα- 
ρέβη εντολές όταν προέβη στις α
νακοινώσεις για τις αποφάσεις του 
ΑΣΟΠ ο κ. Ρουμπάτης απάντησε 
αρνητικά, ενώ σε άλλη ερώτηση αν 
ο κ. Σημίτης ήταν εξουσιοδοτημέ

νος να ανακοινώσει ετεροχρονισμό 
της ΑΤΑ, απάντησε ότι δεν εγνώρι- 
ζε το θέμα αυτό και θα ρωτούσε αρ- 
μοδίως.

Δεν ήξερε επίσης ο κ. Ρουμπάτης 
αν ο πρωθυπουργός ήταν ενήμερος 
των αποφάσεων της τριμελούς επι
τροπής όταν μιλούσε στη Βουλή, α- 
νατρέποντας την εισοδηματική πο
λιτική που προηγουμένως είχε ε
ξαγγείλει ο κ. Σημίτης.

Ο κ. Ρουμπάτης είπε επίσης ότι 
η κυβέρνηση δεν συμμερίζεται την 
εκτίμηση του κ. Σημίτη ότι ανατρέ- 
πεται η εισοδηματική πολιτική (με 
όσα είπε ο κ. Παπανδρέου στη Βου
λή) και ότι, αντίθετα, με τις επιτυ
χείς του προσπάθειες ο τέως υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας επέ
τρεψε την πραγματοποίηση όπως 
είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός 
στη Θεσσαλονίκη.

Σε ερώτηση γιατί ο κ. Κοτσό- 
γιωργας δεν ήταν ενήμερος για τις 
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού 
ενώ έχει την αρμοδιότητα των εσω
τερικών θεμάτων ο κ. Ρουμπάτης α
πάντησε μονολεκτικά: «Δεν ήταν». 
Χωρίς καμία άλλη εξήγηση...

Όσο για την μετάθεση του κ. Σο
λωμού στο υπουργείο Υγείας, α
πάντησε εξίσου λακωνικά: «Έτσι α
ποφάσισαν ο πρωθυπουργός και ο 
υπουργός κ. Φλώρος».

ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
20-21

κι àftfto «συντροφικό»
Ρεπορτάζ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Χαριστική βολή στον κ. Κώστα Σημίτη έδωσε 
χτες το πρωί ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Πα
πανδρέου ο οποίος φανερά ενοχλημένος και 
με υποτιμητική διάθεση αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που έγινε για να δημιουργηθε'ι α
νάλογο κλίμα με τις πληροφορίες που διοχε
τεύτηκαν προς τον Τύπο, σύμφωνα με τις ο
ποίες έγινε πρόταση στον πρώην υπουργό Ε
θνικής Οικονομίας να αναλάβει άλλη υπουρ
γική θέση, αλλά την αρνήθηκε.

Συγκεκριμένα μετά τη χτεσινή ορκωμοσία 
των νέων υπουργών ο πρωθυπουργός, χωρίς 
να τεθεί συγκεκριμένη ερώτηση από τους δη
μοσιογράφους, θέλησε να απαντήσει στη σχε
τική φημολογία λέγοντας τα εξής:

«Θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνιση. Γοάφε- 
ται ότι οι επιλογές τις οποίες έκανα δεν ήταν 
πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή ότι ζήτησα από 
άλλους υπουργούς και του κ. Σημίτη συμπε
ριλαμβανομένου, να αναλάβουν υπουργικές 
ευθύνες και ότι αυτές απερρίφθηκαν και κα
τέληξα στη σημερινή σύνθεση. Αυτό είναι 
ψευδές. Ήταν πρώτες επιλογές και ήταν φυ
σικό να ήταν οι πρώτες επιλογές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φο
ρά που ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται σε πα
ρόμοιες προσπάθειες, να δημιουργηθε'ι κλίμα 
σε βάρος κάποιων υπουργών.

Παράλληλα ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε 
την απόφαση της κυβέρνησης οι εκλογές να 
πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του ’89, ενώ ε- 
ξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία 
της Οικονομίας τονίζοντας ότι το 1988 θα ε ί
ναι ένας από τους καλύτερους χρόνους και 
προσθέτοντας ότι ελπίζει και το 1989 να προ
χωρήσει ακόμα καλύτερα.

Η ορκωμοσία των τριών νέων υπουργών Ε
θνικής Οικονομίας κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, 
Εμπορίου, κ. Νίκου Ακριτίδη και του υφυπουρ
γού Υγείας κ. Γρήγορή Σολωμού, έγινε στις 
10.30' χτες το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο

0  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρα
τίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη και του πρωθυ
πουργού. Παρών ήταν και ο γραμματέας του 
Υπουργικού Συμβουλίου κ. Κώστας Ζώρας.

Αν και ο πρωθυπουργός έφτασε στο Προε
δρικό Μέγαρο με το αυτοκίνητό του, μετά την 
τελετή, κατευθύνθηκε προς τους δημοσιογρά
φους τριών μόνον εφημερίδων, που ανέμεναν 
για δηλώσεις.

Στη συνέχεια παρουσία των νέων υπουρ
γών, έγινε ο παρακάτω διάλογος του πρωθυ
πουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου και δημοσιο
γράφων:

Υπουργοί 
πρώτης επιλογής

«Μεσημβρινή»: Αρχίζει μια νέα πορεία της 
Οικονομίας από ό,τι συμπεραίνουμε;

Πρωθυπουργός: Ναι, αλλά με μικρές μόνον 
αποκλίσεις, το βασικό της χαρακτηριστικό εί
ναι πως σε ό,τι αφορά την εισοδηματική πο
λιτική πραγματοποιούμε τις δεσμεύσεις τις ο
ποίες είχαμε αναλάβει στη Θεσσαλονίκη στην 
ομιλία μου η οποία και χάραξε την πορεία για 
το ’88.

Δεύτερον τα λεγάμενα περί υπερβολικής 
γενναιοδωρίας προς τους εργαζομένους, έτσι 
λένε, ότι θα υπονομεύσει την επίτευξη των 
στόχων του οικονομικού προγράμματος δεν 
είναι αληθή, κατά την εκτίμησή μου. Διότι ταυ
τόχρονα θα υπάρξει πάρα πολύ επίμονη πα
ρακολούθηση των δαπανών του Δημοσίου. 
Και δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτρέψου
με να ξεφύνουν κυρίως οι δημόσιες επιχειρή
σεις και οι δημόσιοι οργανισμοί απο τους στό
χους δαπάνης τους οποίους είχαμε θέσει. Και

εφόσον αυτό μπορέσουμε και το επιβάλουμε 
και θα το επιβάλουμε, δεν υπάρχει πρόβλη
μα για κλονισμό της πορείας μας. Αντίθετα, 
πιστεύω το ’88, θα είναι ένας από τους καλύ 
τερους χρόνους, που έχουμε πρόσφατα δει 
και ελπίζω και πιστεύω θα προχωρήσει ακό
μη καλύτερα το ’89.

Θα ήθελα επίσης να κάνω μία διευκρίνιση. 
Γράφεται ότι οι επιλογές τις οποίες έκανα δεν 
ήταν πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή ότι ζήτησα 
από άλλους υπουργούς και του κ. Σημίτη συμ
περιλαμβανομένου, να αναλάβουν υπουργι
κές ευθύνες και ότι αυτές απερρίφθησαν και 
κατέληξα στη σημερινή σύνθεση. Αυτό είναι 
ψευδές. Ήταν πρώτες επιλογές και ήταν φυ
σικό να ήταν οι πρώτες επιλογές.

«Μεσημβρινή»: Υπάρχει και σήμερα στην ει- 
δησεογραφία, η εκτίμηση για πρόωρες εκλο
γές.

Πρωθυπουργός: Οχι είναι Ιούνιος 1989.
ΝΕΑ: Για τις προοπτικές της Οικονομίας;
Πρωθυπουργός: Εκεί πέραν του Δημοσίου, 

πρέπει να παίξει ρόλο ο ιδιωτικός τομέας και 
εκείνο που πραγματικά παρατηρώ με μεγάλη 
ικανοποίηση είναι ότι το κλίμα στον ιδιωτικό 
τομέα είναι πάρα πολύ θετικό και δεν έχω λό
γους να αμφισβητώ ότι θα έχουμε καλή επεν
δυτική χρονιά.

0  Σολωμός
Χτες επίσης έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα 

θα καθορισθούν οι αρμοδιότητες του νέου υ
φυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Γρ. Σολωμού.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ο κ. Σολω
μός θα αναλάβει καθήκοντα βοηθού του υ
πουργού Υγείας και Πρόνοιας Γ. Φλώρου, ο 
οποίος είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος για 
την επιλογή του.

Μετά την ορκωμοσία ο κ. Σολωμός, αναχώ
ρησε για την Πάτρα όπου θα προετοιμάσει 
την υποδοχή του πρωθυπουργού, που θα πά
ει εκεί την Κυριακή.

Πέθανε χθες σε ηλικία 81 ετών 
από ανακοπή της καρδιάς, ο α
καδημαϊκός και παλαίμαχος 
πολιτικός Γρηγόριος Κασιμά- 
της.

Ο εκλιπών είχε γεννηθεί το 
1906 στην Αθήνα όπου και 
σπούδασε Νομικά. Αναγορεύ
τηκε διδάκτωρ νομικών, πολίτι
κων και οικονομικών επιστη
μών του Πανεπιστημίου Παρι- 
σίων και διετέλεσε καθηγητής 
στα Πανεπιστήμια Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, στην Πάντειο 
και στην Ανωτάτη Βιομηχανική.

Παραιτήθηκε της έδρας το 
1946 για να πολιτευτεί. Εκλέ
χτηκε οκτώ φορές βουλευτής 
Αθηνών από το 1946 ως το 
1964. Υφυπουργός εργασίας το 
1936 (οπότε και παραιτήθηκε 
μετην κήρυξη της δικτατορίας 
της 1ης Αυγούστου). Στη συνέ
χεια διετέλεσε πολλές φορές 
υπουργός (Εθνικής Οικονο
μίας, Κοινωνικής Προνοίας, Δι
καιοσύνης, Οικονομικών, Τύ
που, Παιδείας και Προεδρίας) 
μέχρι και την 21 η Απριλίου του 
1967.

Έγραψε πολλά βιβλία και 
μελέτες τελ ευ τα ία  και μ έχρ ι το  
1982 ήταν πρεσβευτής επί τ ι
μής -  αντιπρόσωπος της χώ
ρας μας στην Ουνέσκο -  και 
μέχρι του θανάτου του, επό
πτης του Κέντρου Ειρήνης της 
Ελληνικής Κοινωνίας της Ακα
δημίας Αθηνών.

Στην Κατοχή, αρχηγός μυ
στικής αντιστασικης οργάνω
σης, εξέδιδε το παράνομο έν
τυπο «Το παρόν». Συνελήφθη 
το ’44 από τους χιτλερικούς, 
εγκλείστηκε στο στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου και απελευθερώθη
κε μετά την αποχώρηση των 
στραυτευμάτων Κατοχής.

Η κηδεία του Γρηγορίου Κα- 
σιμάτη θα γίνει τη Δευτέρα 
στις 11 π.μ. στο Πρώτο Νεκρο
ταφείο.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημο
κρατίας κ. Κωνσταντίνος Μη- 
τσοτάκης προέβη στην ακόλου
θη δήλωση:

Εκφράζω τη· βαθιά λύπη 
μου για το θάνατο του Γρηγό- 
ρη Κασιμάτη, παλαιού επιφα
νούς στελέχους της παρατάξε- 
ώς μας και διακεκριμένου πνευ
ματικού ανθρώπου. Υπηρέτησε 
τον τόπο ως πολιτικός και ως ε
πιστήμων επί μακρά έτη και η 
προσφορά του εξετιμάτο από 
όλους.

Εκ μέρους της Νέας Δημο
κρατίας, αλλά και ως προσωπι
κός φίλος του, απευθύνω στην 
οικογένεια του Γρηγόρη Κασι
μάτη τα πιο θερμά συλλυπητή
ρια.
•  Ο πρόεδρος της Δημοκρατι
κής Ανανέωσης, Κωστής Στε- 
φανόπουλος δήλωσε ότι:

«Με βαθύτατη θλίψη πληρο- 
φορήθηκα τον θάνατο του Γ ρη
γόρη Κασιμάτη, ο οποίος υπήρ
ξε διακεκριμένος νομικός και ε- 
ξέχων πολιτικός άνδρας, με εν
τυπωσιακή κοινοβουλευτική 
παρουσία.

Στη σύζυγο του εκλιπόντος 
διαβιβάζω τα πλέον ειλικρινή 
συλλυπητήρια μου».

Από ΣΗΜΕΡΑ και κάθε βράδυ 9-12, Εκατοντάδες Αντίκες και Εργα Τέχνης στο ΣΦ Υ Ρ Ι!!!
Η  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ -  ΕΚΠΟΙΗΣΗ που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με
•  Γ Π Ν Α Κ Ε Σ  ·  ΕΓΠ ΓΊΑΑ ·  Λ Α Μ Π Ε Σ  ·  Β Α Ζ Α  (SATSUMA, GALLE, LIMOGES κ.ά.) ·  Κ Α Θ Ρ Ε Π Τ Ε Σ  ·  Χ Α Λ ΙΑ  κ . ά .

που προέρχονται από ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΡΧΟ ΝΤΙΚΑ, ΙΔ ΙΩ ΤΙΚ Ε Σ ΣΥΛΛΟ ΓΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΙΕΣ, ΑΖΗ ΤΗ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ.
-  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ —Η  Αίθουσα Δημοπρασίας λειτουργεί καθημερινά σαν ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ από 10-2 το μεσημέρι και 5-9 το βράδυ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Συνεργασία Ελληνικών και Ξένων Εταιριών και ιδιωτικών Συλλογών ΚΗΡΥΚΕΣ ΔΗΜ Ο ΠΡΑΣΙΑΣ: Δ. ΔΙΑΛ ΥΝΑΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ και Α. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αίθουσα Δημοπρασίας
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

στην ΓΛ ΥΦΑΔΑ El ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β '  81
επάνω στον παραλιακό δρόμο
μεταξύ πλατείας Γλυφάδας και «ΑΣΤΕΡΙΑ»

Α Ν Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ε Σ  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ  
Π Α  Δ ΙΑ Κ Ο Σ Μ Η Σ Η  Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ  

και Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Η  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 9-12,
μέχρι και 30 Δεκεμβρίου ’87
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Οι υπνοβάτες
λλ δίκως κοπιάζουν οι κυβερνητικοί «εκ- 

μ \  πρόσωποι» και οι έντυποι απολογητές 
μ μ  του πραξικοπήματος του κ. Παπανδρέ- 
ου, ν’ αποδείξουν πως ο κ. Σημίτης έχει το 
...άδικο για τα όσα κωμικοτραγικά, -  αλλά 
και έντονα ανησυχητικά -  συνέβησαν κατά 
το τελευταίο τριήμερο: Οι ισχυρισμοί τους, 
πως δήθεν ο τέως υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας, «υπέκλεψε» τις «σκληρές» αποφάσεις 
για την εισοδηματική πολιτική από τους συ
ναδέλφους του, τα μέλη του «ΑΣΟΠ» και τε 
λικά και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, 
ε ί ν α ι  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο  γ ε λ ο ί ο ι .  Και 
δείχνουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι 
«γκαιμπελίσκοι» του ΠΑΣΟΚ, όταν πρόκειται 
να δικαιολογήσουν τ ’ αδικαιολόγητα καμώ
ματα του αρχηγού τους.

Αλλά ας τους πιστέψουμε προς στιγμήν: 
Ώ στε λοιπόν ο κ. Σημίτης κατόρθωσε να «πε
ράσει» τις σκληρές, -  αλλά τίμιες, -  από
ψεις του σ’ όλα τα επίπεδα της κυβερνητι- 
κής μηχανής, ακόμη και στην τελική και απο
φασιστική σύσκεψη του ΑΣΟΠ, χωρίς να συ
ναντήσει καμία αντίδραση από τους κύπτον- 
τες τον κατά τ ’ άλλα «υπερήφανον τράχηλόν» 
τους, διότι τους έπιασε στον ...ύπνο! Δηλα
δή, οι υπόλοιποι παριστάμενοι υπουργοί, οι 
«δοτοί» συνδικαλιστές και τα άλλα μέλη του 
οργάνου αυτού, ...κοιμόντουσαν όταν ο αρ
μόδιος υπουργός τους έθ ετε  και τους ...«υ- 
πέκλεπτε» τις σχετικές αποφάσεις για την ει
σοδηματική πολιτική! Και εκείνος που θα 
πρέπει να ...κοιμόταν βαθύτερα απ’ όλους ή
ταν ο ίδιος ο υπεύθυνος πρωθυπουργός! Μα 
δεν αντιλαμβάνονται επιτέλους οι προπαγαν- 
διστές της ...«υποκλοπής», πόσο γελοίους κα
θιστούν εκείνους που πάνε να δικαιολογή
σουν για τη μοιραία «στροφή»; Και πόσο δι
καιώνουν, εκ των υστέρων, την απόφαση του 
σοβαρού και ειλικρινούς και υπεύθυνου κ. 
Σημίτη να διαχωρίσει τις ευθύνες του από 
την ...«υπνοβάτιδα» αυτή κυβέρνηση;

Ας τελειώνουν όμως τ ’ αστεία. Και τα ψέ
ματα. Ο λ α ό ς  ε ί δ ε ,  ά κ ο υ σ ε  κ α ι  
κ α τ ά λ α β ε .  Και ξέρει τι τον περιμένει. 
Π α χ ι ά  λ ό γ ι α ,  λ ι γ ν ά  π ο ρ τ ο φ ό 
λ ι α  κ α ι  ό , τ ι  ά λ λ ο  ή θ ε λ ε  
π ρ ο κ ύ ψ ε ι .  Μ έ χ ρ ι  κ α ι  τ ο  
χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο . . .

Η «πυραμίδα»
λλ λλά αν χρειαζόταν πρόσθετη απόδει- 

1 \  ξη για το πόσο πανικόβλητοι από τις 
αντιδράσεις του λαού, ακόμη και των 

δικών τους των πιο φανατικών οπαδών, είναι 
οι «σχεδιαστές» της εξοντώσεως του κ. Ση
μίτη, αυτήν την έδωσε η ίδια η πιο «πιστή» στο 
ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του «εφημερίδα»: 
Δ η μ ο σ ι ε ύ ο ν τ α ς  κ α τ ά  λ έ ξ η  ή δ η  
χ θ ε ς  τα όσα επεχείρησε, επίσης χθες, να 
«διοχετεύσει» στον σ η μ ε ρ ι ν ό  Τύπο, ο κυ
βερνητικός εκπρόσωπος, εναντίον του απο- 
χωρήσαντος υπουργού! Τόση ήταν η «πρε
μούρα» να κτυπηθεί ο κ. Σημίτης, με όλες αυ
τές τις ανοησίες, ώστε δεν έκαναν καν τον κό
πο να περιμένουν να ξημερώσει η «επόμενη 
μέρα»! Γεγονός όμως που αποδεικνύει πόσο 
«στένεψε» η «πυραμίδα» της εξουσίας στον 
τόπο μας: Υπουργοί -  υπάλληλοι, «στενοί» 
σύμβουλοι της «καμαρίλας» και υπεράνω ό
λων ο έ ν α ς .  Ο αποφασίζων και ξεαποφα- 
σίζων πρωθυπουργός σύμφωνα όμως με τα 
κελεύσματα του «καταδικού» του «Τύπου» 
που στέκεται ακόμη πιο ψηλά...

κατρακυηοΰν

Γ ην άλλη την απόδειξη για τον «σει
σμό» που προκάλεσε η αποχώρηση 
από την κυβέρνηση του πλέον σοβα

ρού και ειλικρινούς της υπουργού, ιδιαίτερα 
στον παραγωγικό κόσμο και την οικονομία 
της χώρας γενικότερα, δεν μπόρεσαν να τη 
διαστρέφουν οι «απολογητές»: Την προσεκό- 
μισε τ ο α δ έ κ α σ τ ο  Χ ρ η μ α τ ι 
σ τ ή  ρ ι ο . Ναι εκείνο για την «αναζωογόνη
ση» του οποίου τόσο «χαιρόταν» πρόσφατα 
η κυβέρνηση, προβάλλοντας την ενίοτε αύ
ξηση των μετοχών σαν ένδειξη «εμπιστοσύ
νης» προς την οικονομική της πολιτική: Μό
λις έφυγε ο κ. Σημίτης ο ι μ ε τ ο χ έ ς  
κ α τ ρ α κ ύ λ η σ α ν .  Επί δύο συνεχείς ημέ
ρες. Και μάλλον δεν πρόκειται να συνέλθουν 
από τό'σο'κ...

01 ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥΝ...

0 καιαπαιηιήζ αποθνήσκει,
οι κληρονόμοι σπεύδουν

Είναι πλέον γεγονός που δεν αμφισβητεί κανείς: 
Το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει!

Παράλυτο, διαλυμένο από καταχραστές, α
νόητους, αδέξιους και αιθεροβάμονες, αναμένει 
το μοιραίο. Βέβαια κάνει κάποιες προσπάθειες 
να σταθεί για λίγο στα πόδια του. Να μη σωρια
στεί απότομα. Χρησιμοποιεί τις «γνωστές» μεθό
δους εξαπατήσεως του λαού. Κάπου-κάπου γρυ
λίζει και απειλεί τον ...ανθρωπάκο! Αλλά:
-  Ο πλέον θρασύς, ο πλέον τραχύς και ανελέ
ητος και αδίστακτος ...καταπατητής της πολιτι
κής μας ζωής, αποθνήσκει πλέον. Το κόμμα που 
με τις πιο αποκρουστικές μεθόδους -  μεθό
δους Μάντισον τις ονόμασε ο Γεώργιος Μαύρος 
για να εξαργυρώσει με μια βουλευτική έδρα τη 
συναίνεσή του αργότερα -  άρπαξε τις πολιτι
κές δυνάμεις άλλων κομμάτων και άλλων παρα
τάξεων, είναι κατάκοιτο τώρα και γύρω του συ- 
νωθούνται οι διεκδικητές της καταπατημένης 
περιουσίας!

Είναι ο καιρός -  ένας καιρός που επαναλαμ
βάνεται συχνά στην ελληνική πολιτική ιστορία
-  που οι καιροσκόποι και οι «ευέλικτοι» Έλλη

νες, όχι απλώς πηδούν από το βυθιζόμενο πλοίο 
αλλά και διεκδικούν τον τίτλο του «αντιστασια
κού»! «Εμείς τα είπαμε στον πλοίαρχο, αλλά ε
κείνος μας ύβρισε και μας έδιωξε»!!!

Μια νέα κατηγορία «αντιστασιακών» διαμορ
φώνεται στην πολιτική μας σκηνή.

Εκείνων που ... καταδιώχθηκαν από το ΠΑ
ΣΟΚ! Εκείνων που διαφώνησαν «αμέσως» με την 
κυβερνητική τακτική του!... Εκείνων που διεχώ- 
ρισαν τη θέση τους «από τον κατήφορο που εί
χε πάρει»! Είναι πολιτικοί, άλλοτε βασικά στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ, εκείνου του δημαγωγικού, του 
ψευδολόγου, του αδίστακτου ΠΑΣΟΚ των προ 
του 1981 ημερών. Είχαν ενταχθεί στις φάλαγγες 
κρούσεως του Κινήματος. Ήσαν πρώτοι και κα
λύτεροι στην εξοργιστική εκείνη εκστρατεία κα- 
τασυκοφαντήσεως όλων των πολιτικών ανδρών 
του αστικού χώρου, από το Γ. Παπανδρέου μέ
χρι και τον Κ. Καραμανλή. Ή ταν στις ομάδες δια- 
φωτίσεως που είπαν όλα εκείνα τα τρομερά ψ έ
ματα στον ελληνικό λαό. Ή ταν οι καθοδηγητές 
που κατέβασαν τους καλοπληρωμένους εργαζό
μενους της εποχής στους δρόμους, υποσχόμε
νοι λαγούς με πετραχήλια. Αυτοί που έβαλαν το 
κόμμα στα σχολεία -  και τώρα θερίζουν τους 
καρπούς της δημαγωγίας τους...

Μετά την κλοτσιά

Από τους πολιτικούς που απεσπάσθησαν από 
το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς δεν βλέπουμε κανέναν 
να διεφώνησε για ιδεολογικούς λόγους. Μέχρι 
τη στιγμή που τους εξωπέταξε ή τους εξευ τέ
λισε ο αρχηγός τους, κανένας δεν διετύπωσε, 
δημοσία τουλάχιστον, τη διαφωνία του. Στο βά
θος κάθε υποθέσεως «διαφωνίας» υπάρχει μια 
καρατόμηση ή ένας αβάσταχτος εξευτελισμός  
-  αυτό δεν εμποδίζει πολλά στελέχη να παρα
μένουν και στην κυβέρνηση και στο κόμμα εξευ
τελιζόμενα συνεχώς όχι μόνο από τον αρχηγό 
αλλά και από τους παρακεντέδες του.

Και όμως έχουμε ήδη τρεις κομματικούς ορ
γανισμούς που δημιουργήθηκσν από αναδομη- 
θέντες! Και οι τρεις διεκδικούν ε ίτε αυτοτελώς, 
είτε εν συνεργασία με «λοιπές δημοκρατικές δυ
νάμεις», την ψήφο του ελληνικού λαού όχι για 
να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα απαλλαγμένο 
από τα λάθη και τα ατυχήματα του ΠΑΣΟΚ, αλ
λά αντιθέτως για να εφαρμόσουν «περισσότερο 
ΠΑΣΟΚ» και ειδικότερα να επανέλθουν στα «ση
μεία» και στις «θέσεις» που έφεραν ήδη τη σή
ψη και το μαρασμό...

Το καταλαβαίνετε καλά αυτά;
-  Οι άνθρωποι αυτοί και άλλοι εκτός ΠΑΣΟΚ 
αριστεροί, συνείργησαν σε όλες τις καταλυτικές 
για τη δημοκρατία και την οικονομία πράξεις του 
ΠΑΣΟΚ, από το κουρέλιασμα του Συντάγματος 
και των νόμων, μέχρι τις εξωφρενικές «σοσια- 
ληλιθιότητες» και τις αναχρονιστικές «κοινωνι
κοποιήσεις». Στην παράλυση της Παιδείας. Στη 
διάβρωση του Στρατού και της Δικαιοσύνης. 
...Πλειοδοτούσαν σε όλες τις αντικοινωνικές και 
παράνομες πρωτοβουλίες της κυβερνήσεως του 
1981. Χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ, χωρίς ανα
στολές. Μετά τους πέταξε αυθαιρέτως από την 
κυβέρνηση ή από το κόμμα ο αρχηγός - δικτά- 
τωρ ή τους αγνόησε και πήραν τις ρούγες κραυ- 
γάζοντες ...αντικυβερνητικά συνθήματα. Και ι- 
δρύοντες κόμματα και κινήσεις για να διεκδική- 
σουν μερίδιο από την πολιτική «περιουσία» του 
μεγάλου καταπατητού και άρπαγα που θνήσκει.

Περισσότερο ΠΑΣΟΚ

Αλλά οι άνθρωποι δεν επισήμαναν τουλάχι
στον τα πραγματικά λάθη του ΠΑΣΟΚ.

Εκείνα που με αγωνιώδεις χειρισμούς προ
σπαθούν να διορθώσουν μερικοί συνετοί που 
βρίσκονται ακόμη στις κυβερνητικές τάξεις. 
Ό χι. Θέλουν να επανέλθει η χώρα στις πρώτες 
εκείνες αλαζονικές εκρήξεις, τις παραλυτικές 
επιπολαιότητες και τους ολέθριους πειραματι
σμούς.

Στην ίδια παράταξη βρίσκονται και οι αποσχι- 
σθέντες συνδικαλιστάδες, οι συλλήβδην αποκα- 
λούμενοι «Πιπεργιάδες». Και αυτοί όρμησαν 
στις τάξεις του εργατικού κόσμου και ζητούν να 
επαναφέρουν την κυβέρνηση στον ορθό Τρίτο 
Δρόμο! Στις λεγάμενες «αρχές της 3ης Σεπτέμ
βρη» που μας βούλιαξαν εσωτερικά και μας α
πομόνωσαν διεθνώς... Και οι «δημοκρατικοί» δη
μοσιογράφοι που αφού διέγραψαν μια φανατι
κή πορεία μέσα στο ΠΑΣΟΚ και πρωταγωνίστη
σαν στις αυθαιρεσίες, στην περιφρόνηση των 
νόμων, και πόσης δεοντολογίας, αφού υποστή
ριξαν τις πλέον διχαστικές πρωτοβουλίες, έρ
χονται τώρα και καθυβρίζουν τους παλαιούς 
συντρόφους τους διότι δήθεν εγκατελείφθησαν 
οι δημοκρατικές υποσχέσεις και αρχές.

Οι άνθρωποι αυτοί που ανατράφηκαν μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ και οι σύμμαχοί τους, αυτοί που ζη
τωκραύγασαν την καταστροφική του επέλαση 
στην πλάτη του λαού, παλινδρομούν τώρα με
ταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, δηλώνουν «φιλία» σε πα
λαιούς και νέους αριστερούς πολιτικούς οργα
νισμούς, ιδρύουν δικούς τους, αγωνίζονται να 
υπάρξουν. Και θορυβούν...

Θορυβούν έντονα. Και επειδή μας λέγουν 
πράγματα που εκ πρώτης όψεως μας συμφέ
ρουν, εμείς, η ευρύτερη φιλελεύθερη παράτα
ξη, αναμεταδίδουμε τις κραυγές τους. Πιστεύ
ουμε ότι έτσι ενισχύουμε τον αντιπασοκικό α
γώνα.

Ο κ. Αρσένης δήλωσε ότι είναι αίσχος κ.λπ. Ο 
σύντροφος Πιπεργιάς κατήγγειλε ότι ο εργάτης 
πεινά. Ο Δημοσιογραφάπουλος αποκαλύπτει τα 
σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ. Ο ανέντακτος ισχυρίζε
ται. Στις πρώτες σελίδες του φιλελεύθερου Τύ
που οι καταγγελίες, οι αποκαλύψεις. Τιμή και δό
ξα στους ανανήψαντας «έντιμους πολιτικούς» 
που χτυπούν ανελέητα το παρεκτραπέν κόμμα 
τους. Άνθρωποι που δεν τους γνώριζε «ούτε ο 
θυρωρός τους» πριν κάνουν την «επανάστασή» 
τους εναντίον του πατρικού κόμματος, φιγουρά- 
ρουν σαν πρώτου μεγέθους προσωπικότητες με

δικές μας ιαχές και επιδαψιλεύσεις...

Κάτω από ύβρεις
...Και κανένας από μας δεν εγκύπτει στα κεί

μενα και στις δηλώσεις τους.
Αν αφαιρέσεις τις ύβρεις και τις αποκαλύψεις 

τους και φθάσεις στο «δια ταύτα» θ ’ αντιληφθείς 
τι ακριβώς λέγουν οι «αποστάτες» και οι φίλοι 
τους:
-  Δεν υπάρχει αρκετή δημοκρατία στα εκπαι
δευτικά ιδρύματα! Δεν αφήνουν τους φοιτητές 
να λοιδορήσουν περισσότερο τους δασκάλους 
τους! Δεν αφήνουν τους αναρχικούς να σκοτώ
σουν περισσότερους αστυνομικούς! Δεν αφή
νουν τους συνδικαλιστάδες να εξαφανίσουν κά
θε  ικμάδα ιδιωτικής πρωτοβουλίας! Δεν πετά- 
νε εδώ και τώρα τους Αμερικανούς στη θάλασ
σα. Δεν κηρύσσουν τον πόλεμο εναντίον του Ισ
ραήλ. Δεν δίδουν συντάξεις στρατηγών στους 
«στρατιώτες» του «στρατηγού» Μάρκου. Δεν α
φήνουν τους στρατιώτες να ...ψηφίζουν τους λο
χαγούς τους... Δεν προχωρούν οι κοινωνικοποι
ήσεις. Αυτά και άλλα πολλά κάτω από υβριστι
κούς χαρακτηρισμούς και σκανδαλολογία.

Ναι αλλά το ΠΑΣΟΚ στα «σημεία» αυτά τα ’κά
νε θάλασσα. Με τα «δόγματα» αυτά κατέστρε
ψε τη χώρα. Και τώρα ζητούν την κατάργηση 
της κυβερνήσεως για να έλθει μια άλλη που θά 
τα εφαρμόσει πιστότερα. Είναι απλή ηλιθιότη
τα.

Και όμως ο θόρυβος που κάνουν αυτοί οι κυ
ριολεκτικά ολίγοι έχει λάβει τρομερές διαστά
σεις λόγω των δικών μας αναμεταδοτών. Κον
τεύει να ξεχύσουμε ότι όλοι αυτοί μαζί με τους 
αριστερούς συμμάχους τους, όλων των εκτός 
ΚΚΕ αποχρώσεων, δεν συμπληρώνουν τη δεύ
τερη εκατοστιαία μονάδα του εκλογικού σώμα
τος. Η εφημερίδα που τους εκφράζει παρακο
λουθεί και η ίδια με συντριβή τη φοβερή πτώση 
της κυκλοφορίας της. Σήμερα βρίσκεται στο μι
σό της «Εστίας», των «περιφρονητέων συντηρη
τικών».

Και όμως εκείνοι θορυβούν. Αναρριχήθηκαν 
στις δικές μας πλάτες, κατέλαβαν -  κυριολε
κτικό -  τα δικά μας μεγάφωνα, τις δικές μας 
στήλες. Και κάτω από μια άνευ περιεχομένου, 
αλλά υβριστική αντικυβερνητική προπαγάνδα, 
περνούν τις δικές τους θέσεις και προβάλλον
ται -  αυτοί οι ανύπαρκτοι -  και δοξάζονται.

Μ εταξύ άλλων έχουν καταφέρει οι άνθρωποι 
αυτοί να δημιουργήσουν παραισθήσεις και αρι
στερά κόμπλεξ και στους νεοδημοκράτες δη
μάρχους. Τους έχουν υποβάλει την ιδέα ότι αυ
τοί είναι οι έγκυροι, οι επιτήδειοι πολιτικοί 
κατεδαφιστές!

Αυτοί θα μεθοδεύσουν την πολεμική εναντίον 
του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτοί το ξέρουν καλά. Και ό
ταν αυτοί οι παλαιοί σύντροφοι καταγγέλλουν 
την κυβέρνηση οι καταγγελίες τους «πιάνουν 
τόπο». Αν τα πιστεύουν αυτά οι φιλελεύθεροι 
δήμαρχοι είναι αφελείς. Δεν φοβάται το ΠΑΣΟΚ 
την πολεμική αυτή. Όσο και αν φαίνεται οδυνη
ρή:

ΠΡΩΤΟΝ διότι ούτε το 1985 που είχε εκδηλω
θεί με αρκετή ένταση του έκανε την παραμικρή 
ζημιά.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ διότι με τον απλούστερο ελιγμό 
ο Α. Παπανδρέου που είναι μετρ σ’ αυτά ξανα
κερδίζει τους χαμένους από τα αριστερό ψή
φους όταν θέλει.

ΤΡΙΤΟΝ διότι αυτοί οι παλαιοί δικοί του που 
ορύονται τώρα εναντίον του ένα σύνθημα με μια 
ανάλογη θέση περιμένουν για να αναφωνήσουν:
-  Το αίμα νερό δεν γίνεται!...

Μην περιμένουμε τίποτε από περιστασιακούς 
συμμάχους.

Την ώρα αυτή που διανέμεται η περιουσία του 
«μεγάλου καταπατητού» οι φιλελεύθεροι πρέπει 
να εμψυχώσουν τους δικούς τους εγκλωβισμέ
νους στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να φύγουν... Αυτοί εί
ναι οι πολλοί. Αυτοί φθάνουν...

γ Γ  Ο ι απόψεις που εκφράζοντα ι σ ’ αυτήν  
εδώ τη θέση ε ίνα ι ελεύθερες κα ι δεν δεσμεύ
ουν τη «Μ » ούτε κα ι ερμηνεύουν ανα γκα σ τι
κά  την π ολ ιτ ική  γραμμή της.
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Και πάλι ο κ. Σημίτης «μπρο
στά» και μεταφορικά αλλά 
και κυριολεκτικά, να υπερτε
ρεί χτες κάθε άλλης πολιτικής προ

σωπικότητας και να κυριαρχεί στα 
περισσότερα πρωτοσέλιδα με τη 
γνωστή όσο και «καυτή» επιστολή 
του. Κατά τ’ άλλα, οι υπόλοιπες εφη
μερίδες, είτε είχαν «γενικούς» τί
τλους για το κυβερνητικό «αλα- 
λούμ», είτε πρόβαλαν το νέο «αστέ
ρα» της Εθνικής Οικονομίας, τον κ. 
Ρουμελιώτη. Οι μόνες που επέμεναν 
να το παίζουν «αισιόδοξα» ήταν οι 
«πιστές» του ΠΑΣΟΚ, οι καημένες, 
που προανήγγειλαν κι άλλες... «αυ
ξήσεις», που όμως ήδη από χτες δια- 
ψεύστηκαν από την... κυβέρνησή 
τους...

Στα «γκρινιάρικα» σχόλια των φι- 
λοπασοκικών εφημερίδων ήταν αι
σθητή η «μεταμέλεια» για τα όσα ε
ναντίον τής «σφιχτής» οικονομικής 
πολιτικής και του κ. Σημίτη προσω
πικά, είχαν γράψει, πριν την «καρα
τόμησή» του. Τώρα, οι περισσότερες 
τουλάχιστον, έχυναν δάκρυα «μετά
νοιας», τσιτάροντας τη δυσοίωνη ε
πιστολή του:

Έτσι το «ΕΘΝΟΣ» έγραφε: 
ΤΙΘΕΤΑΙ, όμως, ένα ερώτημα, 

στο οποίο η στήλη οφείλει να επι
χειρήσει μια πειστική απάντηση: 

ΜΟΝΟ για την καταβολή της 
ΑΤΑ, κατά ένα τετράμηνο νωρίτε
ρα (που θα επιβάρυνε τις δαπάνες 
μόνο κατά 14 δια. περίπου) διαφώ
νησε και παραιτήθηκε ο κ. Σημί
της; Ή απλώς, η ΑΤΑ υπήρξε η 
σταγόνα που ξεχείλισε το παρα
γεμισμένο ποτήρι:

Δ ΥΣΤΥΧΩΣ, φαίνεται ότι συμ
βαίνει το δεύτερο. (Διότι η ΑΤΑ' 
αυτή, και ακόμη μεγαλύτερη, θα 
μπορούσε να έχει εγκριθεί από 
την αρχή στο ΑΣΟΠ, αν γινόταν 
δέκτη η πρόταση του κ. Σημίτη 
για περικοπή των ελαστικών δη
μοσίων δαπανών, όχι κατά 14 αλ
λά κατά 214 δια. Και γνωρίζουμε 
όλοι πολύ καλό για ποιες «δαπά
νες» πρόκεται. Αν τις έκοβαν, θα 
έδιναν στους εργαζόμενους 25% 
ΑΤΑ και όχι 4,5%!).

ΑΛΛΩΣΤΕ,

Ο κ. Σημίτης κυρίαρχος ενώ 
οι Ηρωδιάδες μετανοούσαν...

ναι διάχυτος κάτω από όλες τις α
ράδες της επιστολής, η οποία 
προσπαθεί να τονίσει ρητά και κα
τηγορηματικά, χωρίς περιστρο
φές και δουλικότητες, ότι ελλείμ
ματα και σπατάλες δεν συμβιβά
ζονται, ότι ο σκύλος χορτάτος και 
ή πίτα ακέρια δεν γίνεται, ότι οι 
προοπτικές, σύμφωνα με όλους
τους ειδικούς, είναι δυσοίωνες 
και Οτι αρνείται να ασκήσει μια οι
κονομική πολιτική αναντιστοιχίας

ο κ. Σημίτης, στην 
πρώτη κιόλας παράγραφο της ε
πιστολής του προς τον πρωθυ
πουργό, δεν αναφέρεται στην 

ΓΑ, αλλά σε ολόκληρη την εισο- 
<ερ,

ΑΤΑ, αλλά σε ολόι 
δημοτική πολιτική. Αναφέρει επί 
λεξει:_

την
παραίτηση που σας υπέβαλα

λόγων και έργων.
ΑΝ ΣΤΗΝ επιστολή του κ. Σημί

τη συνεκτιμηθεί και το γεγονός 
ότι η κυβέρνηση απέφυγε να 
προϋπολογίσει το στόχο (και το ύ
ψος) του πληθωρισμού για το 
1988, τα συμπεράσματα είναι κα
ταλυτικά:
»  Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ζητούσε περιο
ρισμό των ελλειμμάτων του Δημο
σίου για να πέσει ο πληθωρισμός.

Φ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ» ζητούν διεύρυνση 
των ελλειμμάτων του Δημοσίου 
γιο να δώσουν «αυξήσεις» έστω 
και με πληθωρικά χρήματα.

Η Α ΤΑ, απλώς, υπήρξε η ευκαι
ρία. Ο κ. Σημίτης έφευγε φορτω
μένος ένα αντιλαϊκό μέτρο. Και οι 
«Κομματικοί» έμεναν -  εισπράτ- 
τοντας τις ωφελειες από την κα
τάργησή του.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, όμως, είναι εμ
παθής. Εκδικείται πάντα. Και, φυ
σικά, θα εκδικηθεί και τώρα!
Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» όσο πιο 

κομψά μπορούσε καυτηρίαζε το κυ
βερνητικό «αλαλούμ» προβάλλον
τας τις θέσεις του κ. Σημίτη:

Ασυνεννοησία
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του προς 

τον πρωθυπουργό και με τις δη
λώσεις του, μετά τη συνάντι 

είχ

ΑΝΑΦΕΡΕΙ στην επιστολή του 
ο κ. Σημίτης, ότι «παρά τις επανει
λημμένες παροτρύνσεις μου, η 
κυβέρνηση δεν θέλησε να περιο
ρίσει κατά πολύ μεγαλύτερο πο
σοστό το ύψος του καθαρού ελ
λείμματος του δημόσιου τομέα. 
Μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμμα
τα δεν συμβιβάζονται με ελαστι
κή εισοδηματική πολιτική, όταν

Λ  παραμένει ο περιορισμός 
ηθωρισμού. Η εφαρμογή 

μιας πολιτικής που θα οδηγήσει 
με βεβαιότητα σε αντίθετο αποτέ
λεσμα εκείνου που θα ισχυρίζο
μαι δημόσια, δεν είναι σύμφωνη 
με τις πεποιθάσειο υου».

ΩΣΤΟΣΟ ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος είπε χτες τα εντελώς 
αντίθετα, δηλώνοντας ότι «ο κ. 
Σημίτης είναι ο αρχιτέκτονας μιας 
πολιτικής, που έχει αποδώσει 
καρπούς, πολιτικής που δίνει τη 
δυνατότητα να προχωρήσουμε 
στην πολιτική που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός στη Βουλή».

ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ τώρα το ερώτη
μα: Πώς θα καλυφθούν τα δημο
σιονομικό ελλείμματα, τα οποία η 
κυβέρνηση δεν θέλησε να περιο
ρίσει; θα πληρώσουν, μήπως, πά
λι οι εργαζόμενοι; Οι αιχμές του 
κ. Σημίτη θέτουν σοβαρα θέματα 
στην κυβέρνηση, που πρέπει να 
απαντηθούν. Και πάνω απ’ όλα, ας 
προσπαθήσουν τα μέλη της κυ
βέρνησηο να συνεννοηθούν... 
Και«ΤΑ ΝΕΑ» τα ’βαζαν με την κυ

βερνητική διάλυση:
«Πώς λαμβανονται κάποιες -  

καίριες μάλιστα -  αποφάσεις, 
πως λειτουργούν κάποιοι -  ιδιαί- 

ητοι -  τομείς της κυ-

ξαγγελίας της εισοδηματικής πο
λιτικής από τον κ. Σημίτη. Καλά ■ 
καλά, ούτε ποιοι έλαβαν μέρος 
στη συνεδρίαση αυτή δεν έγινε 
γνωστό...
*  ΓΙΑΤΙ είναι, τέλος, δύσκολο να 
μην αναρωτηθεί κανείς, τι ρόλο 
Παίζει στη σημερινή κυβέρνηση 
το ίδιο το Υπουργικά Συμβούλιο. 
Πότε συνεδριάζει, πόσο συχνά 
συνεδριάζει και, όταν συνεδριά
ζει, με τι θέματα ασχολείται;

ΕΙΝΑΙ, για παράδειγμα, δυνα
τόν να αποφασίζεται η εισοδημα
τική πολιτική (που αποτελεί τον α
κρογωνιαίο λίθο της κυβερνητι-

τηση
Βεις

«ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ και γραπτά την

χτες, μετά τη δήλωσή σας, με την 
οποία προσδιορίσατε εκ νέου την 
εισοδηματική πολιτική του
1988...».

APA, από το πνεύμα και το 
γράμμα της επιστολής Σημίτη, εί
ναι φανερά ότι η ΑΤΑ αποτελεί 
την κορυφή ταυ παγόβουνου μό
νο και ότι η προσδιορισμένη εισο-

τική πολιτική επαναπροσδιο
ρίζεται, κατά τρόπο οδυνηρό γιο 
την οικονομία...

Ο ΦΟΒΟΣ αυτός, άλλωστε, εί-

που είχε μαζί του ο παραιτηθείς 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
Κώστας Σημίτης έθεσε, πέρα απο 
το προσωπικό του και ορισμένα 
καίρια θέματα, τα οποία έχουν ά
μεση σχέση με τη δυσλειτουργία 
της κυβέρνησης.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ των τελευταίων 
ημερών που οδήγησαν σε παραί
τηση τον υπουργό Εθνικής Οικο
νομίας, επιβεβαίωσαν, ότι η ασυ
νεννοησία συνεχίζεται και οι ορ
θές διαδικασίες δεν τηρούνται.

ΠΕΡΑ ΑΠ’ αυτό, φανερώθηκαν 
χτες και σοβαρές αντιφάσεις στις 
εκτιμήσεις για την πορεία της Ε
θνικής Οικονομίας μέσα στην κυ
βέρνηση.

βερνητικής δραστηριότητας, πό
ση συλλογικότητα υπάρχει στη 
χαραξη πολιτικής;

ΤΑ ερωτήματα αυτά είναι φυσι
κό να ανακύπτουν ύστερα απ’ 
όσα ουνέβησαν το τελευταίο τρι
ήμερο:
*  ΓΙΑΤΙ είναι δύσκολο να δεχτεί 
κανείς πως ένας άνθρωπος, ο υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας, έ 
κανε μόνος την εισήγηση, έλαβε 
ο ίδιος την απόφαση και εξήγγει
λε με αποκλειστική του ευθύνη 
την εισοδηματική πολιτική ολό
κληρης της κυβέρνησης...
*  ΓΙΑΤΙ είναι, ακόμα, δύσκολο να 
μην επισημόνει κανείς την ασά
φεια των πληροφοριών που είχαν 
δοθεί για τη συνεδρίαση του Ανω- 
τάτου Συμβουλίου Οικονομικής 
Πολιτικής, που προηγήθηκε της ε-

πουργικό Συμβούλιο; Κι αν είχε 
συζητηθεί εκεί, δεν θα είχαν -  
ελπίζουμε -  ακουστεί εκείνες α
κριβώς οι αντιδράσεις που υπο
χρέωσαν τον πρωθυπουργό, το 
βράδυ της Τετάρτης, να ανατρέ
ψει τις αποφάσεις του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας;

ΕΙΝΑΙ ανησυχητικό -  και πρέ
πει ασφαλώς να προβληματίσει 
την κυβέρνηση -  το γεγονός 
πως, ύστερα από έξι χρό νια άσκη
σης της εξουσίας, αυτά τα στοι
χειώδη ερωτήματα περιμένουν α
κόμα απάντηση».
Η μόνη που δεν το ’βάζε κάτω 

στην... αντισημιτική της εκστρατεία 
ήταν η «πίστη» ΑΥΡΙΑΝΗ:

«Είναι δε οπωσδήποτε γεγονός 
ότι για την εισοδηματική πολιτική 
που εξαγγέλθηκε, δεν υπήρξε ο
μόφωνη απόφαση του ΑΣΟΠ, αν
τίθετα μπορεί να ειποθεί ότι τα 
περισσότερα μέλη διαφωνούσαν 
-  ανεξάρτητα αν δεν αντέδρα- 
σαν -  επειδή βρέθηκαν προ τε
τελεσμένων γεγονότων.

Βέβαια το ερώτημα που ζητάει 
απάντηση, είναι γιατί στο ΑΣΟΠ 
δεν επισημάνθηκε από τους συμ
μετέχοντας υπουργούς, η θύελλα 
των αντιδράσεων, που θα ακολου
θούσε τις εξαγγελίες και η ανατα
ραχή απο τις απεργίες και τις δια
δηλώσεις που θα προκαλούνταν.

Ανεξάρτητα δε, από το πολιτι
κό κόστος, πόσο θα στοίχιζε στην 
οικονομία αυτή η αναταραχή;

Ποιος θα τους πλήρωνε, κ. Ση
μίτη; Και είσθε βέβαιος ότι θα 
μπορούσε να αντέξει η κυβέρνη
ση σε ένα τέτοιο ξεσηκωμό;

Είναι ένα ερώτημα που απαιτεί 
απάντηση από τον κ. Σημίτη».

Αλλαγή φρουράς
Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σωστό που η «τρόι
κα» και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, κάλεσαν 
τον κ. Ρουμελιώτη να τον προειδοποιήσουν πώς α
κριβώς πρέπει να χειριστεί τα του υπουργείου Ε
θνικής Οικονομίας. Όλα τα άλλα τα θεωρητικά και 
τα βλακώδη περί χωρισμού κράτους και κυβερνή- 
σεως, και περί ανάγκης ειδικών εγκεφάλων, για την 
αναπτυξιακή πολιτική είναι κολοκύθια στο πάτερο, 
και πολύ να με συγχωρείτε. Δεν ξέρω καθόλου τι 
γνωρίζει ο κ. Λαλιώτης από οικονομικά ούτε αν ο 
κ. Τσούρας είναι κι αυτός επί των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. Πάντως και να μην γνωρίζουν τί
ποτα, το πράγμα δεν είναι και αμάρτημα καθοσιώ- 
σεως. Ούτε κι εγώ γνωρίζω, μεταξύ μας. Βέβαια, 
εσείς και εγώ δεν ανήκουμε σ’ εκείνους που συμ
βουλεύουν τον υπουργό Οικονομικών, αυτό είναι 
στα υπέρ μας. Και δεν είμαστε και στο Εκτελεστι
κό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ. Άλλο στα υπέρ μας.

Πάντως, ο κ. Ρουμελιώτης πήγε. Πήγε και κάθι
σε, λέει, σαν καλό παιδάκι να του πουν οι «Εκτελε
στικοί» πώς φαίνεται η διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών, διότι όποιος δεν κάθεται ν’ ακούσει 
τους «Εκτελεστικούς» αργά ή γρήγορα εκτελείται
και μάλιστα επί τόπου. Συνήθως, ο τόπος είναι η 
Βουλή. Ενίοτε, είναι αεροπλάνο κατά την πτήση και 
πολύ συχνά κάποιος κρατικός ραδιοσταθμός: πρό
κειται για πράγματα που έχουν συμβεί σε πολλούς 
εκτελεσθέντες υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, διότι αυτός 
είναι ο αρχηγός. Αγαπάει και δέρνει.

Έτσι, λοιπον, καθόλου δεν καταλαβαίνω την κα
τάπληξη όσων κατεπλήγησαν με την πληροφορία. 
Η υπόθεση Σημίτη, να δείτε, θα συμβάλει ουσιαστι
κά στη συνοχή του Κινήματος. Όπως μοιάζει να έ
χει συμβάλει στην -  προσωρινή -  διάσωστητης 
«εικόνας» του πρωθυπουργού, δεδομένου ότι ο Έλ- 
λην ουδόλως ενδιαφέρεται αν κάποιος τον εμπαί
ζει και άλλα του λέει σήμερα για να του ξαναπεί 
τα ίδια αύριο και ούτω καθεξής. Ο Έλλην ενδια- 
φέρεται να διατηρεί κυρίως τις αυταπάτες του. Να 
νομίζει κάτι ηρωικά του είδους «μπάρα είναι θα πε
ράσει», «θα γυρίσει ο τροχός να γελάσει κι ο φτω
χός» και άλλα τέτοια. Αν γυρίσει ή όχι ο τροχός, 
θα το δούμε. Πάντως, γενικώς, ρόδα είναι και γυ
ρίζει, αυτα είναι πράγματα γνωστά. Από εκεί και 
πέρα τι γίνεται είναι το θέμα.

Προς το παρόν, πάντως, ο Έλλην αντιμετώπισε 
και αυτή την «πρωτοφανή κρίση» με τη συνήθη α
πάθεια με την οποία αντιμετωπίζει τα πάντα τα τε
λευταία χρόνια, όσο κι αν μερικοί το ονομάζουν αυ
τό αφελώς «ωριμότητα». Πρόκειται για την κατα- 
πλητική εκείνη και παθολογική απάθεια που άλλο
τε ήταν κάτι σαν αναισθησία και χαρακτήριζε μό
νον όσους «ιδιώτευαν». Όσοι ξέρουν τι είδους μομ
φή συνόδευε αυτούς τους τύπους, ξέρουν καλά και 
τι είδους μελαγχολικοί συνειρμοί μπορούν να συ
νοδεύσουν τους σημερινούς αδιάφορους, «αναί
σθητους» πολίτες. Μιλάμε για φαινόμενα παθολο
γικά που θα έπρεπε να μελετηθούν λίγο καλύτερα, 
τουλάχιστον από όσους θεωρούν ότι δεν έχουν 
συμφέρον να καλλιεργείται αυτή η απάθεια ή ακό
μα, θεωρούν ότι κι αν έχουν ένα σχετικό συμφέρον, 
θα έπρεπε να το παραμερίζουν, μπροστά στα πράγ
ματα που έτσι διακυβευονται. Τόσο απλά.

Η περίπτωση του κ. Σημίτη δεν είναι μια «λεπτο
μέρεια» μέσα στην «ηρωική πορεία» του Κινήματος, 
όπως θέλουν να μας την παρουσιάσουν. Ούτε εί
ναι ξαφνικά μόνον ένα αντιπολιτευτικό χαρτί. Για- 
τί κι αυτό ως οξύμωρο εμφανίζεται. Στο κάτω - κά
τω, όταν βάλλεται η εισοδηματική πολιτική από ό
λες τις πλευρές, δεν μπορεί από τη μια μέρα στην 
άλλη ο κ. Σημίτής να κατεβαίνει αλώβητος από το 
τρένο με τη λογική ότι «ο αποθανών δεδικαίωται» 
(χτυπάτε ξύλο για τον άνθρωπο, δηλαδή, ξέρετε τι 
εννοούμε), κι από την άλλη να σερβίρεται κι όλας 
στον κόσμο η εντύπωση ότι τώρα ολα θα είναι θαυ
μάσια, διότι επενέβη ο μάγος και στους δρόμους 
θα ρέει μέλι και γάλα.

Έχουμε χάσει και το μέτρο και την ψύχραιμη αν
τίληψη των πραγμάτων. Γ Γ αυτό και κανένας δεν 
συγκινείται που ο πρωθυπουργός άλλα λέει και άλ
λα κάνει, κι ύστερα ξελέει κι έπειτα ξεκάνει (τους 
υπουργούς του συνήθως, και όλους τους υπολοί
πους μετά ταύτα). Γ Γ αυτό και δεν έπεσε η κυβέρ
νηση μετά από όλα αυτά τα θαυμάσια. Γ Γ αυτό και 
όλοι βρίσκουν πολύ φυσικό όταν αναλαμβάνει έ
νας νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας να καλεί
ται πρώτα να εξομολογηθεί στο «Ιερατείο» κι έπει
τα να παίρνει την ευλογία του για να ασκήσει το 
έργο του. Τουλάχιστον ο κ. Σημίτης έδειξε άλλο α
νάστημα, κάτι είναι κι αυτό.

Κατά τα λοιπά, καλό Σαββατοκύριακο. Μην τα
ράζεστε πολύ, έχετε δίκιο. Όλοι αυτοί «γράφουν 
ιστορία» και όλους εμάς μας γράφουν στα παλιά 
τους τα παπούτσια. Έτσι κυλάει ή ζωή...



θέση του κ. Αρσένη και χαράασει 
μια νέα οικονομική πολιτική για 
να παραμείνει στη θέση αυτή μέ
χρι το Νοέμβριο 1987.
4. Χθες το πρωί ορκίστηκε ο κ. Π. 
Ρουμελιώτης  -  τέταρτος κατά 
σειρά  -  ως υπουργός Εθν. Οικο
νομίας, αφήνοντας το πόστο του, 
που κατείχε ως υπουργός Εμπο
ρίου.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο κ. 
Σημίτης είναι ο μόνος από τους 
υπουργούς Εθν. Οικονομίας του 
ΠΑΣΟΚ, μέχρι σήμερα που δεν α
ναδομήθηκε, αλλά παραιτήθηκε 
όταν έμεινε ακάλυπτος από την 
εξαγγελία  του πρωθυπουργού.

Γ.Λ. ΝΙΚ.

METO

Μνημεία

«Μνημείο ανευθυνότητας» χα
ρακτήρισε τους χειρισμούς του 
πρωθυπουργού, ο Κ. Μητσοτά- 
κης.

Μνημείο πάνω στον τάφο  
της οικονομίας μας...

Απλά

Υποτονική ήταν η συγκέντρω
ση για την απλή αναλογική.

Και καθόλου ενισχυμένη...

Καλά σαράντα

Διαβάζουμε: «40 μέρ ες κατάλη
ψη της Ιατρ ικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Καλά σαράντα... και για τους 
ασθενείς των μελλοντικών για
τρών μας!...
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■ Να του χιμήξω  τώρα;
■ Ε... ξέρ ε ις  εσύ...

Τετράκις!
1 παλιά του λημέρια γύ

ρισε ο υπουργός Εμ· 
ι πορίου, κ. Ν. Ακριτί

δης, που ορκίσθηκε χθες, για 
...τέταρτη φορά στη θέση αυ
τή.

Στις 2 παρά τέταρτο χθες, 
μπήκε από την κεντρική θύ· 
ρα του υπουργείου, που ά
νοιξε χθες ειδικά, ενώ στις 2 
παρά πέντε μπήκε από την 
πλάγια θύρα ο κ. Ρουμελιώ
της.

Σε  μια στιγμή ο κ. Ρουμε
λιώτης πήγε να συστήσει τον 
κ. Ακριτίδη σε κάποιους υπη
ρεσιακούς παράγοντες και ο 
υφυπουργός κ. Γ. Δασκαλά· 
κης το πέταξε:
— «Αυτός θα πρέπει να μας 
συστήσει και όχι εμείς αυ
τόν»!

Κάτι καρδιές
Κομπλιμέντα και φιλοφρονή
σεις αντάλλαξαν ο νυν και ο 
πρώην υπουργός Εμπορίου:
— «Έκλεψε καρδιές στο υ
πουργείο Εμπορίου, ο κ. Ρου-

μελιώτης», είπε σε μια στιγ
μή ο κ. Ακριτίδης.
— «Να μου πεις ποιες καρ
διές εννοείς γιατί δεν αντιλή- 
φθηκα τίποτα», απάντησε, 
γελώντας, ο κ. Ρουμελιώτης.

Περί νύφης...
Με μια παροιμία έκλεισε την 
ομιλία του ο νέος υπουργός 
Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδης.

«Αν γινόμουν 3 φορές νύ
φη θα ήξερα τι να κάνω».

Ο νοων νοείτο, λοιπόν, α
φού έγινε 4 φορές υπουργός 
Εμπορίου. χ. κ.

Σειρά.

Γ ο σκορ των αλλαγών είναι 
4 - 4  μεταξύ των υπουρ
γείων Εθν. Οικονομίας και 

Οικονομικών.
Με την παραίτηση Σημίτη και 

την αντικατάστασή του από τον 
κ. Ρουμελιώτη οι υπουργοί Εθν. 
Οικονομίας που έχουν περάσει 
από τις 18.10.81 μέχρι τώρα ισο
φαρίζουν τις αντίστοιχες αλλα
γές στο υπουργείο Οικονομικών.

Από της ανόδου του ΠΑΣΟΚ 
στην εξουσία έχουμε απολογι
στικά στο υπουργείο Εθν. Οικο
νομίας (και Συντονισμού) τους 
κ.κ. 1.Απ. Λάζαρη, που δεν προ
λαβαίνει να κλείσει χρόνο στο υ
πουργείο και αντικαθίσταται τον 
Ιούλιο του 1982.
2. Τη θέση του παίρνει ο επονο- 
μασθείς κ α ι«τσάρος»  της Οικο
νομίας, κουμπάρος του πρωθυ
πουργού κ. Γερ. Αρσένης. Παρα
μένει το περισσότερο χρονικό 
διάστημα, στο υπουργείο απ’ ό
λους τους μέχρι σήμερα διατελέ- 
σαντες υπουργούς Εθν. Οικονο
μίας  -  επί ημερών ΠΑΣΟΚ -  

και «αποχωρεί» τον Αύγουστο 
του 1985.
3. Τότε μεταγράφεται από το υ
πουργείο Γεωργίας ο έχων το 
«προφίλ» του ευρωπαϊκής κλά- 
σης υπουργού, κ. Κ. Σημίτης, στη

Γενεές δεκατέσσερις

Του ΗΛΙΑ ΣΚΟΥΛΑ

Εννιά  φορές άλλαξε 
υπουργό το 
υπουργείο Εμπορίου, 

από το  1981 που το  ΠΑΣΟΚ 
ανήλθε στην εξουσία.
Ο σημερινός υπουργός Ν. 
Α κρ ιτίδης, ε ίνα ι η τέταρτη  
φορά που τοπ οθετε ίτα ι στη 
θέση αυτή.
Η σειρά  υπουργοποίησης 
από τον Οκτώβριο του 1981 
ήταν:
•  Σ τις  21.10.81 ο κ. Ν. 
Α κρ ιτίδης, με υφυπουργό 
τον κ. I. Παπασπύρου.
•  Σ τις  5.7.82 ο κ. Γ. 
Μωραίτης, με υφυπουργό 
τον Θ. Πάγκαλο.
•  Σ τις  8.2.84 ο κ. Β. 
Κεδίκογλου, με υφυπουργό 
τον κ. Α. Καζάζη.
•  Σ τις  21.9.84 ο κ. Ν. 
Α κρ ιτίδης, ενώ παραμένει 
υφυπουργός ο κ. Α. 
Καζάζης.
•  Σ τις  3.6.85, μετά τ ις  
εκλογές, πάλι ο κ. Ν. 
Α κρ ιτίδης, με υφυπουργό 
τον κ. Γ. Κατσιφάρα.
•  Σ τις  25.4.86 ο κ. Γ. 
Κατσιφάρας, με υφυπουργό 
τον κ. Χρ. Φωτίου.
•  Σ τις  31.10.86 ο κ. Β.

Σαραντίτης, χωρίς 
υφυπουργό.
•  Σ τις  6.2.87 ο κ. Π. 
Ρουμελιώτης, με υφυπουργό 
τον κ. Γ. Δασκαλάκη.
•  Σ τις  26.11.87 ο κ. Ν. 
Α κρ ιτίδης, με υφυπουργό 
τον κ. Γ. Δασκαλάκη. 
Υπενθυμίζετα ι ό τ ι από το 
1974 ως το  1981, επί 
κυβερνήσεων της Ν.Δ., 
πέρασαν ως υπουργοί 
Εμπορίου ο ι κ.κ. Αθ. 
Κανελλόπουλος, I. Μπούτος, 
Γ. Βαρβιτσ ιώ της, Γ. 
Παναγιωτόπουλος, Στ.
Δήμας και I. Καλαντζάκος.

τσάρων
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«Σαν έτοιμος»
•α ν  έτο ιμος απο και

ρό» ο Κώστας Ση μ ί
της  απ οχα ιρέτησε  

το μέγαρο του Συντάγμα
τος... Κάλεσε τους συνεργά
τες  του κα ι τους μ ίλησε θερ 
μά. Σ τη  σύντομη ομιλία του  
αναφέρθηκε, ως λέγ ετα ι και 
στις προσπάθειες για την  
πραγματοπ οίηση κάπ οιας  
αλλαγής που προσέκρουσαν 
σ τη ν  ανυπαρξία οργανωμέ
νων φορέων...

...Κανονικά έπ ρεπε να φύ
γουν μαζί μ ε  τον κ. Σ ημ ίτη  
και οι συνεργάτες του  Α .Α γ- 
γελίδης, Δ . Δαμιανός, Δ . Ζ α 
χαρώ δης, Γ . Νικολόπουλας, 
Ν. Γκαργκάνας, Γ. Σπράος, 
Ν. Θ έμελης και Μ. Κωστο- 
πούλου. Π λη ν ο  νέος υπουρ
γός Π. Ρουμελιώτης τους ε ι

δοποίησε να παραμείνουν  
«μέχρ ι νεωτέρας».

Ο ι σ χέσεις  μ ε τα ξύ  του α
περχομένου υπουργού και 
τω ν οικονομικών συντακτώ ν  
ήτα ν  π άντοτε ειλ ικρ ινείς  κα ι 
θ ερ μές  α νεξά ρ τη τα  από τις  
πολιτικές τους αντιλήψεις. 
Και τον αποχαιρέτησαν μ ε  
θλίψη...

Ανδρέας και Ανδρέας

Μ ου τηλεφωνούν από την 
Πάτρα ότι:

— «Αυτοί δεν έχουν 
πλέον το Θεό τους αλλά ούτε τον

ΚΑΤΑ 0 «ΑΓΙΟΣ»

Λ ύθηκαν όλα τα προ
βλήματα που απα
σχολούν το Πανεπι

στήμιο Πατρών και ξαφνι
κά η Σύγκλητος καταπιά
στηκε μ’ αυτό του εμβλή
ματος του Ιδρύματος, επει
δή δεν αρέσει σε μερικές 
μικροομαδες φοιτητών, 
που το θεωρούν ως ανα
χρονιστικό.

Το νομοθετημένο έμβλη
μα υπάρχει από την ίδρυση 
του Πανεπιστημίου το 1967 
και απεικονίζει τον πολιού
χο της πόλης Αγιο Ανδρέα 
να κρατεί πάπυρο, ενώ πί
σω του υπάρχει σταυρός 
σε σχήμα X.

Να δούμε με ποιο σύμ
βολο θα το αντικαταστή
σουν. γγ

...Αγιό τους». Κρέμασαν ανάμεσα 
στα λάβαρα και τα σύμβολα του 
Αγίου Ανδρέα σημαίες του ΠΑ
ΣΟΚ και πανώ με συνθήματα «ο 
αγώνας τώρα δικαιώνεται» και «η 
Αχαία στηρίζει την αλλαγή»...
— Μα δεν μου λέτε τίποτε πρω
τότυπο, είπα στον συνομιλητή 
μου.
— Δεν είναι μόνον αυτό. Οι κατα
λήψιες φοιτητές είναι έτοιμοι να 
υποδεχθούν τον πρωθυπουργό 
μετά βαΤων αλλά και ...κλάδων 
και φοβάμαι επεισόδια...

...Άδικα φοβάται. Μεταξύ των 
ενθουσιώντων οπαδών του προ
έδρου του ΠΑΣΟΚ θα είναι και ο
λόκληρη σχεδόν η αστυνομική 
δύναμη της χώρας...

Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Β

Ένοπλοι 
στο ΙΚΑ

Γ ια την τήρηση του 
ωραρίου εισόδου του 
κοινού», είναι η 

δικαιολογία, που 
εμφανίσθηκαν ένοπλοι 
υπάλληλοι στα κεντρικά 
γραφεία του ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης.
Άραγε, σε ποια άλλη δημόσια 
υπηρεσία ένοπλοι φρουροί πού 
είναι εντεταλμένοι «για την 
επισήμανση υπόπτων και 
αποτροπή ληστειών» 
μεριμνούν και για την τήρηση 
του ωραρίου;
Σε καμιά, μόνο στο ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης...

Φ. Γ.



Την έπαθαν

Βασιζόμενοι στη συνήθει
α του πρωθυπουργού να 
καθυστερεί στα υπουργι

κά συμβούλια την έπαθαν χθες 
αρκετοί υπουργοί. Και καλά να 
αργοπορήσουν και να μπουν 
στην αίθουσα μετά τον πρωθυ
πουργό οι παλαιοί υπουργοί ό
πως ο Μένιος και ο Απόστολος 
Κακλαμάνης. «Αλλά να αργούν 
και οι νεώτεροι όπως ο Γ. Πέτσος 
και ο Κοσμάς πάει πολύ...».

...Την παρατήρηση έκανε πα- 
ρατρεχάμενος υπουργού του ο
ποίου το αφεντικό έφτασε μετα

ξύ των πρώτων ενώ είναι από 
τους πλέον παλαιούς και... σίγου
ρους υπουργούς.

Και ενώ εσυνεχίζετο η συ
νεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου προσήλθε 

δρομαίως ο αντιπρόεδρος της 
Βουλής Παναγιώτης Κρητικός

«Δεύρο έξω...»
και διεμήνυσε στους υπουργούς 
Χωροταξίας κ.λπ. Ευάγγελο Κου- 
λουμπή και Γεωργίας Ιωάννη 
Ποττάκη ότι πρέπει να εξέλθουν 
γιατί στη Βουλή συνεζητούντο 
θέματα της αρμοδιότητός τους. 
Βγήκαν και οι δύο. Ο μεν Ευάγ
γελος φιλομειδής και ψύχραι
μος. Ο δε Ιωάννης δύσθυμος και 
υβρίζων θεούς και δαίμονες...

-  Γιατί είναι δύσθυμος ο Ιωάν
νης; Μα μεταξύ άλλων, ως λέγε
ται και διότι ήταν έτοιμος να ανα- 
λάβει το υπουργείο Εθνικής Οι
κονομίας, όταν ο πρωθυπουργός 
του έκοψε το βήχα και προήγα- 
γε τον πολύ δεύτερό του...

Από την Καρδίτσα

Μ αχητικός πολιτευ- 
τής ο τέως βουλευ
τής Καρδίτσης Γ. 

Παπαευθυμίου, βρίσκεται 
πάντα σε άμεση επαφή με 
τον κόσμο της περιοχής του. 
Και πιστεύει ότι το μεγαλύτε
ρο από τα προβλήματα που 
απασχολούν όλους εκείνους 
που αντιπολιτεύονται την κυ
βέρνηση είναι η τρομοκρα
τία:

-Τ ο  ΠΑΣΟΚ ασκεί τρομο
κρατία επιστημονική. Γνωρί
ζει πως η εκτεταμένη τρομο
κρατία προκαλεί έντονες και 
αχαλίνωτες αντιδράσεις. 
Τρομοκρατεί λοιπόν επιλε
κτικά ορισμένα, τα πλέον θο
ρυβώδη, πρόσωπα κυρίως 
στις κρατικές υπηρεσίες. Με 
μεταθέσεις δυσμενείς. Με ε

χθρικές κρίσεις. Με θεαματι
κή εύνοια στους πράσινους...

-  Κατά τα λοιπά, ρώτησα.
-Κ α τ ά  τα λοιπά τους α

γρότες τους εμπαίζουν κυ
ριολεκτικά. Και το Φράγμα 
του Σμόκοβου που θεμελιώ
σαμε εμείς έχει μείνει εκεί...

Έλεος, έλεος
Μ Μ στήλη επ ιχειρεί να εκψράσει τους στοχασμούς κα ι 

τις αντιδράσεις του μέσου πολίτη, του ήσυχου οι- 
I  Μ κογενειόρχη, του ταλαιπωρημένου αστού...

Και με προτροπή εκατοντάδων πολιτών υποβάλλει παρά
κληση στους πόσης φύσεως διαδηλωτές, αγανακησμένους, 
πολιτευομένους, παραπολιτευομένους, εργαζομένους, φ οι
τητές κ.λπ.

-  Παιδιά για όνομα του Θεού! Α ν έχετε φιλότιμο αφήστε 
μας δύο μέρες την εβδομάδα τους δρόμους της Αθήνας ελεύ
θερους... Διαδηλώνετε, κλείνετε, κόβετε τη συγκοινωνία τις 
υπόλοιπες μέρες. Αλλά αφήστε μας δύο. Να πάμε και μεις στη 
δουλειά μας. Να αναπνεύσουμε κα ι μεις. Να μη βασανιζόμα
στε. Έλεος...

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
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Έ Μ
Σ τους «Διόσκουρους», 

ταβέρνα της περιοχής 
Β. Προαστίων,

παρέθεσαν γεύμα προς τους 
συντάκτες του τουριστικού 
ρεπορτάζ ο υφυπουργός 
Τουρισμού Νίκος Σκουλάς 
και ο γενικός γραμματέας 
του EOT Κώστας Σκούρας... 
Και αδιόρθωτος 
καλαμπουρτζής συνάδελφος: 
-  «Μας φέρατε στους 
«Διόσκουρους» γ ιατί και σεις 
έχετε στοιχεία...
Δ ιοσκούρων. Έ χετε το ίδιο

αναστημα, την ίδ ια  περίπου 
ηλικ ία  και το όνομά σας 
δ ιαφέρει μόνο σε ένα 
σύμφωνο. ΣκουΛάς και 
ΣκούΡας...».
...Ναι αλλά  την ώρα της 
ευωχίας συνέβαινε 
δυσάρεστο γ ια  τους... 
Δ ιόσκουρους γεγονός:
-  Διορίζετο προϊστάμενός 
τους υπουργός ο 
Παναγιώτης που έγινε αιτία 
της παραιτήσεως του Ν. 
Σκουλά κατά την 
Προλαζαριδική φάση...

Μάθημα
—  Ναι, καλή μέρα 
σας. Πέτσος 
λέγομαι...
—  Χαίρω πολύ. 
Σημίτης.
—  Είδα την αγγελία 
σας στην 
εφημερίδα. 
Παραδίδετε, λέει, 
μαθήματα ευθιξίας 
και πήρα να 
ρωτήσω από 
περιέργεια. Τι 
είδους μαθήματα 
είναι αυτά. 
Μαθαίνεις εύκολα 
ευθιξία;
—  Κοιτάξτε, κύριε 
Πέτσο, εύκολο 
μάθημα βέβαια δεν 
είναι, αλλά αν με 
παρακολουθείτε και 
αν κάνετε αυτά που 
σας λέω, θα μάθετε 
σίγουρα.
—  Μάλιστα. Και για 
να ’ρθουμε στο 
οικονομικό μέρος κ. 
καθηγητά. Τι 
απαιτήσεις έχετε 
για κάθε μάθημα;
—  Μόλις μάθετε 
απέξω κι 
ανακατωτά τι 
σημαίνει ευθιξία θα 
με πληρώσετε με 
ένα υπουργείο.
—  Ολόκληρο;
—  Ναι ολόκληρο.
Θα σας πάρω και 
την καρέκλα.
—  Μμ...
—  Τι πάθατε;
—  Ξέρετε θα 
προτιμούσα να 
μάθω κάτι 
φθηνότερο. Μια 
«γλώσσα» ίσως...

~ ΐα -ί ρ-ΤΓΟ
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Μακάβριος τουρισμός
Ένας φίλος με ρωτούσε, αυτές τις μέρες, τι είναι εκείνο που κάνει 
τον κ. Παπανδρέου να επιζητεί με τόση μανία φ ιλίες με «ηγέτες» πε
ρισσότερο ή λιγότερο αποκρουστικών ολοκληρωτικών καθεστώτων. 
Ένας από τους πρόσφατους ήταν αυτός ο Ντέστα, ο αντιπρόεδρος 
του Μ εγκίστου, του δικτάτορα της Α ιθιοπίας που έγινε διάσημος με 
τις σφαγές εκατοντάδων φοιτητών της πατρίδας του. Ο κ. Παπαν
δρέου τον περιποιήθηκε, του έκανε το τραπέζι κα ι δήλωσε ότι, χάρη 
στην επίσκεψ ή του, οι σχέσεις των δύο χω ρών θα αναπτυχθούν ι
διαίτερα. Ανάφερε μάλιστα κα ι τη δυνατότητα ...τουριστικών ανταλ
λαγών!

Τουρισμός με την Αιθιοπία, ε ί
ναι ίσως η πιο τρελή έμπνευση 
του ΠΑΣΟΚ! Την ίδια  μέρα που 
έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρω
θυπουργός, η ΕΤ-1 μετέδωσε την 
είδηση ότι απειλείται νέος λιμός  
σ ’ αυτή την αφρικανική χώρα και 
ότι θα πεθάνουν εκεί το 1988 κά
που 6 εκατομμύρια άτομα. Φαν
τάζεστε λοιπόν αυτούς τους δυ
στυχισμένους να έρχονται, ετοι
μοθάνατοι, να κάνουν τουρισμό

στη χώρα μας; Το πράγμα εγγίζει 
τα όρια του μακάβριου ...Εκτός 
αν ο κ. Παπανδρέου ετοιμάζεται 
να στείλει τουριστικά γκρουπ να 
αγωνιστούν στις ερημιές της Ε
ρυθραίας, όπου ο αιμοβόρος 
Μ εγκίστου στέλνει κατά χ ιλ ιά 
δες τους πολιτικούς του αντιπά
λους για να τους εξοντώσει από 
τον καύσωνα κα ι την πείνα!

Βέβαια, ο αρχηγός του ΠΑ
ΣΟΚ υπέγραψε, προ ημερών,

τουριστική συμφωνία κα ι με την 
Αλβανία, τη χώρα απ’ όπου δεν 
μπορεί να ξεμυτίσει κανένας 
ντόπιος. Υπήρχε μάλιστα κα ι μ ια  
ιστορία: Ποιο είναι το συντομό
τερο ανέκδοτο; Η απάντηση ή
ταν: «Αλβανός τουρίστας!» Χάρη 
στο ΠΑΣΟΚ, το ανέκδοτο έγινε 
πραγματικότητα. Και υποτίθεται 
ότι φάλαγγες Αλβανών τουρι
στών θα επισκέπτονται, στο ε
ξής, την Ελλάδα για να ξοδέψουν 
το πολύτιμο συνάλλαγμά τους. 
Πολύ υψηλής κλάσεως τουρι
σμός, αλήθεια...

Δεν έχει αφήσει υπανάπτυ
κτο, δεν έχει αφήσει δικτάτορα, 
δεν έχει αφήσει τριτοκοσμικό 
που να μην τον αγκαλιάσει ο κ. 
Παπανδρέου! 'Αλλοτε, νομίζαμε 
πως ψάχνει να βρει σοσιαλιστι
κό μοντέλο για την Ελλάδα. Τώ
ρα, δεν έμεινε ούτε αυτή η δ ι
καιολογία. Τώρα ξέρουμε γιατί 
κάνει αυτή την προσπάθεια: Θέ
λει να παίξει διεθνές θέατρο με 
«πρωτοβουλίες» όπως αυτή η κ ί
νηση των Έξη με τον Νιερέρε

κα ι τον Γκάντι, που τον οδηγούν 
(όπως πιστεύει) σε κάποιο Νόμ- 
πελ Ειρήνης, ή στο αξίωμα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. 
Τους βλέπει, δηλαδή, σαν ψή
φους ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αυ
τούς τους τρικοσμικούς ηγέτες. 
Τους δέχεται, τους χαϊδεύει τις 
πλάτες, τους κάνει κομπλιμέντα  
που κανένας άλλος δεν αποτολ
μά... Και πού ξέρεις; Κάποια μέ
ρα, όλοι αυτοί ίσως τον ψηφί
σουν σε κάποιο διεθνές πόστο!

Ειδικά για την Α ιθιοπία, έχω  
μια  σύσταση να κάνω στον κ. Πα
πανδρέου: Να στείλει στον Μεγ
κίστου τον κ. Σημίτη για υπουρ
γό Οικονομικών. Ή ταν ο ειδικός  
του επ ί της λιτότητας, κα ι τώρα 
έμεινε άνεργος. Στην Αιθιοπία, ί
σως μάθει τους κατοίκους να 
ζουν χω ρίς χρήματα κα ι χωρίς  
τρόφιμα. Τους Έλληνες πάντως, 
δεν μπόρεσε να τους συνηθίσει 
στην πείνα. Μ ια ετεροχρονισμέ- 
νη ΑΤΑ είνα ι ό,τι χρειάζεται για 
την ανόρθωσση της οικονομίας 
του Μεγκίστου...
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«Σαρώνει» ο δήμαρχος
Χθες, αλλά και σήμερα και αύριο 
και κάθε μέρα... Πρωί στην Πανε
πιστημίου, ο στόλος άμεσης κα
θαριότητας του Δήμου Αθηναίων 
έκανε επίδειξη των ικανοτήτων 
του. Τα πέντε καινούργια μηχα
νικά σάρωθρα που έριξε στη μά
χη της καθημερινής καθαριότη- 
τος ο δήμαρχος Μιλτιάδης Έ- 
βερτ προχωρούν, σκουπίζουν,

μαζεύουν τα σκουπίδια και συ
νεχίζουν, αφήνοντας πίσω τους 
το δρόμο, γυαλί! Και μέσα στο 
1988 ακόμη θ μεγάλες μηχανικές 
σκούπες και 10 μικρά σάρωθρα 
θα ενισχύσουν την ομάδα κρού- 
σεως κατά των σκουπιδιών, επί 
καθημερινής βάσεως. «Για μια 
καθαρή Αθήνα, με ανθρώπινο 
πρόσωπο».

Φιλοσοφικό συμπόσιο 
του τάγματος της Υόρκης
Προσωπικότητες του διεθνούς 
πνευματικού και επιστημονικού 
χώρου ανάμεσα στους οποίους 
και οι διάσημοι καθηγητές Μο- 
ράντ (Ελβετός) και Τόμας Βέιρ 
(ΗΠΑ) έψθασαν χθες στην Αθήνα 
για να μετάσχουν σε φιλοσοφικό 
συμπόσιο, στο οποίο θα πάρουν 
μέρος και διαπρεπείς Έλληνες ε
πιστήμονες. Θέμα του συμπο
σίου η ακατάλυτη διαχρονική 
σχέση των αρχαίων Ελλήνων φι

λοσόφων Ηράκλειτου, Εμπεδο
κλή, Αναξίμανδρου και Αναξιμέ- 
νη με τις σύγχρονες επιστημονι
κές και φιλοσοφικές τάσεις. Η εκ
δήλωση πραγματοποιείται σήμε
ρα στις 7 μ.μ. στις αίθουσες του 
ξενοδοχείου «Ρόαγιαλ Ολύμπικ» 
και οργανώνεται από το Τάγμα 
της Υόρκης με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 10 χρόνων από 
της ιδρύσεώς του στην Ελλάδα.

Εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι
Εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι ορ
γανώνει στις 28 και 29 Νοεμ
βρίου ο Πατριωτικός Σύνδεσμος 
Αθηνών «Ιωάννης Καποδί- 
στριας».

Μετά από επιμνημόσυνη δέη
ση, καταθέσεις στεφάνων και ο

μιλία του δικηγόρου κ. Θ. Λαϊνά, 
με θέμα «Η συμβολή του Μεσο
λογγίου στον αγώνα της απελευ- 
θερώσεως», ο πρόεδρος του Συν
δέσμου κ. Φίλιππος Λιβιτσιάνος 
θα επιδώσει μετάλλιο και δίπλω
μα στο δήμαρχο Μεσολογγίου κ. 
Δ. Ζωγράφου.

Σάρωσε τα βραβεία

150 χρόνια

Κεραμική σύνθεση της Μάρως Ο ικονομίδου -  Κερασώτη

Κυριολεκτικά σάρωσε τα βρα
βεία σε δύο Διεθνείς Εκθέσεις 
κεραμικής, η κεραμίστρια Μάρω 
Οικονομίδου -  Κερασώτη, με τις 
πρωτοποριακές και οικολογικές 
συνθέσεις της υπό τον γενικό τί
τλο «Αιγαίο». Η Οικονομίδου έλα
βε το Β' βραβείο στη Διεθνή Έ κ
θεση Κεραμικής στο Ζάγκρεμπ 
της Γιουγκοσλαβίας, όπου συμ
μετείχαν 416 καλλιτέχνες από 43 
κράτη, τον έπαινο των Ιταλών δη
μοσιογράφων στη Διεθνή Έκθε
ση Κεραμικής στη Φαέντσα της 
Ιταλίας, συναγωνιζόμενη 250 
καλλιτέχνες από 30 κράτη και 
τον Α ’ έπαινο στην Πανελλήνια

Έκθεση Κεραμικής Αμαρουσίου.

Αλλά η «πρέσβειρα της ελλη
νικής κεραμικής τέχνης», όπως 
δίκαια την ονόμασαν, γνώρισε 
και μια μεγάλη χαρά και ηθική 
ανταμοιβή. Οι μαθητές της, του 
εργαστηρίου Κεραμικής που έχει 
ιδρύσει στις κλειστές φυλακές 
Ανδρών Αλικαρνασσού, στο Η
ράκλειο Κρήτης, απέσπασαν το 
1ο ομαδικό βραβείο και το 2ο α
τομικό, στην Πανελλήνια Έκθε
ση που οργάνωσε φέτος ο ΕΟΜ- 
ΜΕΧ για τους τροφίμους των σω
φρονιστικών καταστημάτων της 
χώρας.

Φιλεκπαιδευτική
ΤΑ 150 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας συνδέονται με μια ανανέ
ωση στο Διοικητικό της Συμβούλιο. 
Πρόσφατα πρόεδρος ανέλαβε ο τα
κτικός καθηγητής της Γλωσσολο
γίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Γ. 
Μπαμπινιώτης και σύντομα αναμέ
νεται μια προσπάθεια ανανέωσης 
στα σχολεία. Πριν από ενάμισι αιώ
να στην οικία Βιτάλη Συριανού, κον
τά στην οδό Ερμού, εγκαινιάστηκε 
το πρώτο σχολείο της Φιλεκπαιδευ
τικής Εταιρείας που ήταν ο πυρήνας 
των σημερινών Αρσακείων και Τοσί- 
τσεων σχολείων.

Η ίδια η Εταιρεία είχε ιδρυθεί ένα 
χρόνο πριν, το 1836 χάρη στο διευ
θυντή του πρώτου Ελληνικού Διδα
σκαλείου Αρμένων Ιωάννη Κοκκώ- 
νη. Με σκοπό την εκπαίδευση του 
λαού και κυρίως των γυναικών εκεί
νης της εποχής ο Κοκκώνης κάλεσε 
άλλους 73 φιλόμουσους και φιλοπά- 
τριδες άνδρες που συμφώνησαν 
στην ίδρυση αυτού του μη κερδο
σκοπικού σωματείου.

Ανάμεσα στους ιδρυτές της Εται
ρείας ήταν ο Μέγας Διδάσκαλος του 
Γένους Γεώργιος Γεννάδιος, αγωνι
στές του ’21, όπως ο Θεόδωρος Κο· 
λοκοτρώνης και ο Νικήτας Σταματε- 
λόπουλος ή Νικηταράς, ο πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Πο· 
λυζωίδης, ανώτατοι κληρικοί, πολι
τικοί όπως ο Γεώργιος Κουντουριώ- 
της, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδά- 
τος, ο υπουργικός σύμβουλος I. Ραγ- 
καβής, οι λόγιοι Νικ. Δραγούμης, I. 
Παπαρρηγόπουλος, Αλ. Ραγκαβής. 
Παν. Σούτσος και πολλοί φιλέλλη
νες.

Το 1846 ο πρόεδρος της Εταιρείας 
Ανδοέας Μεταξάς θεμελίωσε το ι-

Οι αριστούχες Αρσακειάδες που αποφοίτησαν το 1915

διόκτητο διδακτήριο της Εταιρείας, 
που κτίστηκε χάρη στο μεγάλο ευ
εργέτη Απόστολο Αρσόκη που ήταν 
ιατροφιλόσοφος και ζούσε στο Βου
κουρέστι.

Όταν ο Αρσάκης, Ηπειρώτης 
στην καταγωγή, πληροφορήθηκε 
την ανάγκη της Φιλεκπαιδευτικής Ε
ταιρείας ανέλαβε να αποπερατώσει 
το ανεγειρόμενο σχολείο για να 
μορφωθούν εκεί οι Ελληνίδες. Απο
ζημίωσε μάλιστα την Εταιρεία για 
όσα έξοδα είχε κάνει ως τότε για την 
αγορά του οικοπέδου και για την α

νέγερση του κτιρίου.
Συνολικά η δωρεά του Αρσάκη έ- 

φθασε τις 600 χιλιάδες χρυσές 
δραχμές εκείνης της εποχής. Σαν 
μέγιστος ευεργέτης της Εταιρείας ο 
Αρσάκης ανακηρύχτηκε από τα μέ
λη της επίτιμος πρόεδρος το 1853. 
Έτσι το σχολείο ονομάσθηκε «Αρ
σάκειο» όπως και τα άλλα σχολεία 
της Εταιρείας που ιδρύθηκαν αργό
τερα.

Το 1931 θεμελιώθηκε το νέο Αρ
σάκειο στο Π. Ψυχικό και το παλιό 
κτίριο ττκ οδού Πανεπιστημίου μι-

σθώθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύ
νης για να στεγαστούν τα Δικαστή
ρια. Επειδή δεν υπήρχε χώρος επέ
κτασης των διδακτηρίων στο Ψυχι
κό, το 1970 άρχισε να κτίζεται το 
«Τοσίτσειο» της Εκάλης. Να σημειώ
σουμε ότι η κ. Ελένη Τοσίτσα ήταν 
μια από τις μεγάλες δωρήτριες της 
Εταιρείας.

Σήμερα Αρσάκειο και Τοσίεσεια 
λειτουργούν ακόμα στην Πάτρα και 
τη Θεσσαλονίκη.

MAPA ΚΑΤΣΑΡΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Απ’ το βράδυ της περασμένης Τετάρτης οι διάλογοι των Ελλή
νων γίνονται κατ’ αυστηρώς ...προσωπικό τρόπο.

Ένα παράδειγμα: Δυο άγνωστοι, που τυχαίνει να συμβαδίζουν, 
κάποια στιγμή, στη Γ' Σεπτεμβρίου -  ίσως και στην 3η Σεπτέμ
βρη -  αρχίζουν ξαφνικά να συνομιλούν:
—  Τα ’μαθές; Ο πρωθυπουργός ανέτρεψε την εισοδηματική πο
λιτική, που εξήγγειλε ο Σημίτης, που είχε αποφασιστεί στο ΑΣΟΠ, 
που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού.
—  Τι;
—  Πρόκειται για την πιο συγκλονιστική ανατροπή μετά το τρυ
φερό παρασκήνιο της υπόθεσης «Μισό - μισό», για την οποία ο 
κ. Τσοβόλας, στη συζήτηση στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό, 
δήλωσε ότι «υπεράνω όλων είναι ο πρωθυπουργός».
—  Πώς;
—  Μόλις, λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου άρχισε να κατεβαίνει σε πο
ρεία και κατά των υπουργών, ο κ. Σημίτης παραιτήθηκε για ν’ αν- 
τικατασταθεί, σε λίγες ώρες, από τον κ. Ρουμελιώτη, ενώ ο κ. Κου- 
τσόγιωργας προηγουμένως στη Βουλή, όταν οι δημοσιογράφοι 
τον ρωτούσαν «αληθεύουν οι πληροφορίες για παραίτηση του κ. 
Σημίτη;» απαντούσε «πιστεύετε σ’ αυτά τα παραμύθια που κυκλο
φορούν;»
—  ΟΡΙΣΤΕΕΕΕΕ;
—  Με συγχωρείς, είσαι κουφός;
—  Με συγχωρείς, έχεις πρόβλημα με τις φωνητικές σου χορδές, 
οπότε και την έχεις βαμμένη, ή όπως ο κ. Πέτσος αντί να μιλάς 
εκφράζεσαι με χορδές; Άκου: Η κυβέρνηση ανήγγειλε ότι θα 
μειωθεί η φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων κατά 40 δι
σεκατομμύρια δρχ., αλλά ο Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση 
της φορολογίας εισοδήματος των εργαζομένων κατά 98 δισεκα
τομμύρια δραχμές.
—  Τι;
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Ένας κουφός, κουφός κόσμος
(Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΚΙ Η  ΝΤΡΟΠΗ ...ΑΤΑ!)
θηκε το επιχειρηματικό κλίμα και αυξήθηκαν οι ιδιωτικές επεν
δύσεις», αλλά ο Προϋπολογισμός τώρα επιβάλλει στους επιχει
ρηματίες έκτακτη εισφορά 8% ως τιμωρία, διότι «ΔΕΝ ανταποκρί- 
θηκαν επενδυτικά οι επιχειρηματίες».
—  Πώς;
—  Ο πρωθυπουργός λέει ότι «δεν έχει νόημα, τη στιγμή που βρί
σκεται στην πορεία του το έργο που αναλάβαμε εν ονόματι του 
λαού, να ζητήσουμε τη ψήφο του» για να προσθέσει, ότι «ο λαός 
θα χειροκροτήσει και θα εγκρίνει αυτό το έργο», άρα ΕΧΟΥΝ 
ΝΟΗΜΑ να γίνουν ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ εκλογές, ακριβώς για να ΧΕΙ
ΡΟΚΡΟΤΗΣΕΙ και να ΕΓΚΡΙΝΕΙ ο λαός αυτό το έργο.

—  ΟΡΙΣΤΕΕΕΕ;
—  Με συγχωρείς, είσαι κουφός;
—  Μου φαίνεται, όπως είπε κι ο Ψηλός, ότι η σημερινή κυβέρνη
ση παραπαίει.
—  Α, όχι, εγώ πιστεύω, όπως είπε κι ο Ψηλός, ότι η σημερινή κυ
βέρνηση παραπαίει. Αλλά, μήπως κι εμείς δεν παραπαίουμε, ζα
λισμένοι με αυτά που κάνει η κυβέρνηση;
—  Αδύνατον! Εμείς παραπαίουμε ζαλισμένοι με αυτά που κάνει 
η κυβέρνηση.

Οι δυο άντρες -  ο ένας ηλικιωμένος κι ο άλλος νέος -  φτά
νουν κάποτε, τρικλίζοντας, στον αριθμό 300 της οδού Γ' Σεπτεμ
βρίου και στέκονται. Η κουφαμάρα τους έχει παρέλθει αλλά η ο
μιλία τους πια από τη σοσιαλιστική ζαλάδα είναι σαν των μπεκρή- 
δων:
—  Με χυχωρείχ! Χέρεις που πέφθει θρι ...θρίτη Θεφτεμβρίου α- 
ριχμόχ θρακόθια;
—  Ε... ε... εδώ είναι το θρακόθια.
—  Χα... χαρισθώ. Ε... εδώ μέεενω!
—  Χοβαρά; Χι ε... χι ε... χι εγώ εδώ με ...μένω!
—  Θε ποιον όροφο;
—  Θτον... θε ...θε ...θε ... θεύτερο.
—  ΧΓ εγώ, θτον θε ...θεύτερο μένω!
—  Π ωχ χε λένε;
—  Χλα... Χλα... Χλαπαρδόπουλο.
—  Χοβαρά; Χι εμένα, Χλα... Χλα.. Χλά... Χλαπαρδόπουλο με λένε! 

Κάποιοι δίπλα τους συνομιλούντες σπάνε πλάκα αλλά και απο
ρούν: Πώς γίνεται τα στοιχεία τους να είναι ακριβώς τα ίδια;

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας εξηγεί:
—  Είναι πατέρας και γιος, αλλά δεν μπορεί ο ένας να αναγνωρί
σει τον άλλο, έτσι, που τελείως ο Αντρέας τους έχει ζαλίσει τα 
μυαλά...

Κάπως έτσι τα είπε.—  Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είπε «μπράβο, που βελτιω-
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ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Ρεπορτάζ: Κ. ΠΑΝΤΖΙΟΣ

Η ελαστικότερη οικονομική πο
λιτική που ανακοίνωσε ο πρωθυ
πουργός έχει την έννοια ότι δεν 
πρέπει να συνεχιστεί η λιτότητα 
και το 1988 στον ίδιο βαθμό με τα 
προηγούμενα δύο χρόνια, οήλω- 
σε ο νέος υπουργός Εθνικής Οι
κονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης. Οι 
θετικές εξελίξεις στην οικονομία 
-  πρόσθεσε ο κ. υπουργός -  ο
φείλονται σε μεγάλο βαθμό στον 
κ. Κ. Σημίτη, όπως επίσης στην 
πολιτική που εφάρμοσε οφείλε
ται η πτωτική τάση του πληθωρι
σμού.

Ο κ. Ρουμελιώτης, μιλώντας με 
την ευκαιρία της αναλήψεως των 
καθηκόντων τού υπουργείου από 
τον κ. Σημίτη, ανέφερε ότι η βελ
τιωμένη θέση κερδών των επιχει
ρήσεων, επιτρέπει την απορρό
φηση των πληθωριστικών πιέσε
ων. Έτσι, οι ελληνικές βιομηχα
νίες, μπορούν ν’ εντείνουν τους 
αναπτυξιακούς ρυθμούς, βελτιώ
νοντας τα στοιχεία του κόστους 
παραγωγής και λειτουργίας.

«Το κλίμα στην αγορά είναι θε
τικό -  είπε ο κ. Ρουμελιώτης -  
και οι επιχειρήσεις για πρώτη 
φορά έχουν τόσο μεγάλη ρευ
στότητα. Ο πρωθυπουργός δεν 
αναίρεσε την ανάγκη συνεχίσε- 
ως του σταθεροποιητικού προ
γράμματος μέσα από διαδικα
σίες αναπτυξιακές, οι οποίες θα 
συζητηθούν στο διάλογο που θα 
αρχίσει με τις παραγωγικές τά
ξεις και τους εργαζομένους.

Ο κ. Ρουμελιώτης, είπε ακόμη 
ότι βασική προσπάθεια θα είναι 
να μειωθούν τα δημόσια ελλείμ
ματα και επίσης να αυξηθεί η αν
ταγωνιστικότητα των ελληνικών 
προϊόντων.

Τέλος, ο κ. Ρουμελιώτης δήλω
σε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή 
που του ανέθεσε ο πρωθυπουρ
γός το υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας και επίσης μεγάλη ευθύ
νη ότι αντικαθιστά στο υπουρ
γείο τον διακεκριμένο καθηγητή 
και πολιτικό, τον κ. Κ. Σημίτη.

0 κ. Σημίτης
«Σ’ αυτές τις στιγμές πιστεύω 

να μπορέσει να βρει το δρόμο να 
ξεπεράσει τα όποια προβλήματα 
υπάρχουν».

Μ’ αυτή την περιεκτική φράση 
ο κ. Κ. Σημίτης, παρέδωσε στον 
αντικαταστάτη του νέο υπουργό 
Εθν. Οικονομίας κ. Π. Ρουμελιώ
τη, χωρίς ωστόσο να απαντηθεί 
το αν ο νέος υπουργός ΕΘΟ έχει 
βρει τη λύση, μαζί με την υπόλοι
πη κυβέρνηση, για να γίνει εφι
κτό «εκείνο που οι αριθμητικοί υ
πολογισμοί, οι συσκέψεις και οι 
γνώμες όλων των ειδικών απέ
δειξαν ανέφικτο», για την Οικο
νομία, όπως εύστοχα σημείωσε 
στην επιστολή παραιτήσεώς του 
προς τον πρωθυπουργό προχθές 
ο κ. Σημίτης.

Πάντως, του ευχήθηκε καλή ε-

Τιμές Βάσης 
ίου Μαζούι

Οι τιμές βάσης δυο τύπων Μαζούτ και 
μόνο, αναπροσαρμόζονται με απόφα
ση του ΥΒΕΤ κ. Αν. Πεπονή, χωρίς να 
επηρεάζονται οι τιμές καταναλωτή.

Στα υπόλοιπα προϊόντα πετρελαιο
ειδών τόσο οι τιμές βάσης όσο και οι 
τιμές καταναλωτή, παραμένουν αμετά
βλητες.

Η απόφαση, που είναι αποτέλεσμα 
των εξελίξεων των τιμών στη διεθνή α
γορά, αφορά το Μαζούτ χαμηλής πε
ριεκτικότητας σε θείο (0,7%), η τιμή 
βάσης του οποίου μειώνεται από 
15.509 δρχ. ο Μ.Τ. σε 11.843 δρχ. ο Μ.Τ. 
Το Μαζούτ υψηλού θείου (4%) από 
13.953 δρχ. ο Μ.Τ. σε 10.574 δρχ. ο Μ.Τ.

Η απόφαση ισχύει από 28-11-87 ως 
,10- 1-88.

πιτυχία και στάθηκε πρόθυμος 
για οποιαδήποτε βοήθεια και 
συμπαράσταση χρειάζεται ο κ. 
Ρουμελιώτης.

Ευχαριστώντας τους οικονομι
κούς συντάκτες για τη συμβολή! 
τους στη πληροφόρηση του κοι
νού ο κ. Σημίτης τόνισε ότι προ
σπάθησε να συμβάλει στην ειλι
κρινή πληροφόρηση, αλλά συχνά 
«οι πολιτικές πρακτικές και η πα
ραδοσιακή συμπεριφορά δεν 
βοηθούν τότοιες προσπάθειες. 
Νομίζει, όμως ότι κατά το δυνα
τό ξεπεράσθηκαν τέτοιες ανα
σχέσεις.

Υπογράμμισε ότι χρειάζεται 
πράγματι περισσότερη πληρο
φόρηση, γιατί οι δημοκρατικές 
λειτουργίες προϋποθέτουν γνώ
ση και γνώση είναι να ξέρεις την 
αλήθεια.

Αναφέρθηκε επίσης στα τεχνι
κά μέσα, που είναι πιο ανεπτυγ
μένα από τα μηνύματα που μετα
φέρουν, ώστε να χρειάζεται βελ
τίωση της ποιότητας των μηνυ
μάτων.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η οικο
νομική πορεία δεν καθορίζεται 
από τις πολιτικές βουλήσεις, αλ
λά και από τις νομοτέλειες του 
συστήματος αρκεί να επηρεάζον
ται σωστά.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και άλλη πιώση 
σιο Χρηματιστήριο
Νέα πτώση σημείωσαν χθες οι μετο
χές στο Χρηματιστήριο, επιβεβαιώ
νοντας τη σημαντική επιβάρυνση που 
είχε στην κεφαλαιαγορά η επιβολή 
της έκτακτης εισφοράς και οι κυβερ
νητικές ανακολουθίες στην οικονομι
κή πολιτική.

Οι τραπεζικές μετοχές έπεσαν 
χθες κατά μέσο όρο 8,46%, οι βιομη
χανικές κατά 5,52%, ενώ ο γενικός 
δείκτης μειώθηκε κατά 7,42%.

Ειδικότερα ο τραπεζικός δείκτης 
διαμορφώθηκε στις 9.624,43 μονάδες, 
ο βιομηχανικός στις 3.170,97 μονάδες 
και ο γενικός στις 5.528,84 μονάδες.

Ο κ. Δ. Καραγκούνης
Σχετικά με τη συνεχιζόμενη πτώση 

των μετοχών, ο πρόεδρος του Συνδέ
σμου Μετόχων κ. Δ. Καραγκούνης, έ
κανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συνεχίζεται η πτωτική τάση στο 
Χρηματιστήριο, η οποία οφείλεται 
στην επιβολή έκτακτης εισφοράς 
10% στα κέρδη των επιχειρήσεων.

Προέχει η αποκατάσταση της εμπι
στοσύνης των επενδυτών.

Πρέπει να ανακληθεί η έκτακτη ει
σφορά, η οποία ενώ στην ουσία δεν 
προσπορίζει σπουδαία έσοδα στον 
προϋπολογισμό, κάνει τεράστια ζη
μιά. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί 
αυτή η κατάσταση, η μεγάλη εισροή 
κεφαλαίων από το εξωτερικό που πα
ρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες 
και για την οποία κομπάζει ο πρωθυ
πουργός, θα αντιστραφεί, δηλαδή θα 
έχουμε μεγάλη εκροή κεφαλαίων 
προς την Ελβετία, αφού οι επενδυτές 
διαπιστώνουν ότι η επένδυση σε χρε
όγραφα είναι ζημιογόνος. Κάνουμε, 
τέλος, έκκληση προσωπικά προς τον 
πρωθυπουργό να αναιρέσει αυτή την 
απόφαση για την οποία τα ωφέλη εί
ναι ελάχιστα, αλλά η ζημιά πάρα πο
λύ μεγάλη».

0 κ. Γ. Αλβανός
Στην επιβολή της έκτακτης εισφο

ράς του 10% στα επιχειρηματικά κέρ
δη όσο και στην «παραίτηση» Σημίτη 
αποδίδει την τελευταία μεγάλη πτώ
ση των μετοχών ο Πανελλήνιος Σύν
δεσμος Επενδυτών Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (ΠΑΣΕΧΑ) και τονίζει ότι τορ
πιλίζεται η αναπτυξιακή πολιτική της 
κυβέρνησης ενώ επέρχεται ο «θάνα
τος» της κεφαλαιαγοράς.

Ο Σύνδεσμος ζητεί επίμονα την ά
μεση άρση του μέτρου, περί εισφοράς 
και απαιτεί να εξετασθούν οι δυσμε
νείς επιπτώσεις στην κεφαλαιαγορά.

Χαρακτηριστικά δε αναφέρει ότι «ε
κεί που περιμέναμε την ανάκαμψη, 
ήρθε το χαράτσι και η κατακόρυφη 
πτώση». Αλλά θα πρέπει να σημειω
θεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΧΑ κ. Γ. 
Αλβανός εκτιμά ότι η αγορά γρήγο
ρα θ’ αντιδράσει στην πτώση», την ο
ποία εξάλλου αποδίδει και στην «πα
ραίτηση» Σημίτη. «Τον είχαμε -  λέει 
-  για σοβαρό».

Σοβαρό πλήγμα για 
τις επιχειρήσεις 

η έκτακτη εισφορά

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
Η Μ Ε Ρ Α  5η
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ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΟΚΕΡΔΟΣ

Η επιβολή έκτακτης εισφοράς 
στις χειμαζόμενες ελληνικές ε
πιχειρήσεις θα επηρεάσει αρ
νητικά τη διαφαινόμενη αυξη
τική τάση των επενδύσεων.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοί
νωση της Ανανεωτικής Επιμε- 
λητηριακής Κίνησης, η οποία 
με επικεφαλής τον κ. Π. Κυρια- 
κόπουλο διεκδικεί τη νέα διοί
κηση του ΕΒΕ Αθηνών, στην ο
ποία σημειώνονται τα εξής:

«Από δημοσιεύσεις του Τύ
που που επιβεβαιώθηκαν και 
από δηλώσεις του κ. υπουργού 
των Οικονομικών, πληροφορη- 
θήκαμε την πρόθεση της κυ
βέρνησης να επιβάλει έκτακτη 
εισφορά στις Ανώνυμες Εται
ρείες και άλλες επιχειρήσεις, 
της τάξης του 10% επί των κα
θαρών τους κερδών.

Δεν θα σταθούμε, αυτή τη 
στιγμή στο θέμα της αντισυν
ταγματικότητας του παραπά
νω μέτρου. Έχουμε, όμως,

χρέος να δηλώσουμε ότι η επι
βολή έκτακτης εισφοράς στις, 
από καιρό, χειμαζόμενες ελλη
νικές επιχειρήσεις θα αποτε- 
λέσει βαρύτατο πλήγμα, το ο
ποίο, εκ των πραγμάτων θα ε
πηρεάσει αποφασιστικά τη 
διαφαινόμενη -  κατά τις κυ
βερνητικές εκτιμήσεις -  αυ
ξητική τάση των επενδύσεων.

Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις 
θα είναι καταλυτικές.

θα πρέπει η κυβέρνηση, 
πριν το θέμα φθάσει στη Βου
λή για συζήτηση, να αναλάβει 
τις ευθύνες της.

Το έτος 1992 που επικαλεί
ται ο κ. πρωθυπουργός σαν ο
ρόσημο, προϋποθέτει και απο- 
κτάει άμεση αύξηση της επεν
δυτικής δραστηριότητας, που, 
όμως, μπορεί να υλοποιηθεί 
μόνο μέσα σε συγκεκριμένο 
και, κυρίως, σταθερό επενδυ
τικό πλαίσιο και "κλίμα” ».
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Κυκλοφορεί νέα σειρά 
εντόκων γραμματίων

Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 
θα κυκλοφορήσει η νέα σειρά 
εντόκων γραμματίων του Δη
μοσίου με τα αυξημένα επιτό
κια.
•  Θα πωλούνται στο κοινό 
από τις Τράπεζες, τους Χρημα
τιστές και απ’ όλα τα καταστή
ματα της Τράπεζας της Ελλά
δος.
•  Τα έντοκα γραμμάτια έχουν 
ονομαστική αξία 100.000, 
200.000, 500.000 και 1.000.000. 
δραχμές με τρίμηνη, εξάμηνη 
και δωδεκάμηνη διάρκεια.
•  Τα επιτόκιά έχουν καθορι
στεί σε 17,5% για τα τρίμηνα, 
18% για τα εξάμηνα και 19,5% 
για τα δωδεκάμηνα.

•  Τα έντοκα γραμμάτια μπο
ρούν να αγοράσουν οι ιδιώτες, 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (ανε
ξάρτητα από τα εάν χρηματο
δοτούνται από πιστωτικά ιδρύ
ματα), οι δημόσιες επιχειρή
σεις και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου.
•  Επιτρέπεται σε φυσικά ή νο
μικά πρόσωπα του εσωτερικού 
ή εξωτερικού να επενδύουν σε 
έντοκα γραμμάτια κεφάλαια 
που προέρχονται από δραχμο
ποίηση μη υποχρεωτικά εκχω- 
ρητέου συναλλάγματος και το 
προϊόν της εξόφλησης των τί
τλων και των τόκων επιτρέπε
ται να εξάγεται χωρίς περιορι
σμούς στο εξωτερικό.

ΑΡ».
1 API». 1 ΑΡΙ·. ΔΡΑΧ. ΑΡΙΘ. ΔΡΑΧ. 1 * *

ΔΡΑΧ.

8012 200.000 8805 100.000 61687 100 000 114544 100.000 165156 Φορ/ται
8018 100.000 8820 100.000 61689 Φορ/ται 114585 200 000 165186 Φορ/ται
8023 100.000 8838 100 000 61704 100.000 114595 100 000 165194 100 000
8031 100.000 8851 100 000 61716 100 000 114603 100.000 165195 100 000
8043 200.000 8854 Φορ/ται 61748 200 000 114638 100 000 165218 200 000
8062 100.000 8874 100 000 61758 100 000 114669 100.000 165227 100.000
8097 100.000 8887 Φορ/ται 61763 100.000 114698 Φορ/ται 165234 100.000
8135 200.000 8907 100 000 61786 Φορ/ται 114704 100.000 165245 100 000
8141 Φορ/ται 8945 200 000 61788 Φορ/ται 114709 100.000 165284 100 000
8148 Φορ/ται 8990 100 000 61800 100 000 114723 100.000 165298 Φορ/ται
8176 100.000 61009 200 000 61827 100 000 114731 Φορ/ται 165305 100.000
8185 200.000 61071 100.000 61832 Φορ/ται 114738 Φορ/ται 165330 100.000
8260 100.000 61097 Φορ/ται 61880 200 000 114764 100.000 165369 Φορ/ται
8261 100.000 61123 100 000 61892 100 000 114788 100.000 165380 100.000
8296 100.000 61201 100.000 61918 100 000 114800 100.000 165397 100 000
8311 200.000 61205 100 000 61951 100.000 114823 200.000 165440 100.000
8377 100.000 61208 100 000 61984 100.000 114824 100.000 165511 100.000
8381 Φορ/ται 61214 Φορ/ται 61991 200.000 114827 100.000 165523 100 000
8431 100.000 61307 200 000 61992 100.000 114843 100.000 165576 200 000
8458 100.000 61310 200.000 61997 100 000 114845 100.000 165603 100.000
8470 100.000 61329 200.000 114032 100.000 114846 100.000 165627 Φορ/ται
8478 100.000 61335 100 000 114094 200.000 114857 100.000 165642 10Ó. 000
8485 100.000 61336 Φορ/ται 114103 Φορ/ται 114869 200.000 165658 Φορ/ται
8526 100.000 61360 100 000 114105 Φορ/ται 114896 100.000 165671 Φορ/ται
8528 100.000 61363 100 000 114116 100.000 114903 100.000 165679 10Ó.000
8567 200.000 61366 100.000 114145 100.000 114920 Φορ/ται 165718 100.000
8578 Φορ/ται 61399 200.000 114149 100.000 114927 100.000 165760 100.000
8603 100.000 61401 Φορ/ται 114159 100 000 114973 100.000 165770 100.000
8605 100.000 61406 100 000 114180 200.000 114991 Φορ/ται 165791 100.000
8619 100.000 61419 100.000 114284 100.000 114999 Φορ/ται 165828 ,100 000
8633 Φορ/ται 61440 100.000 114330 100.000 165005 200.000 165838 100.000
8660 100.000 61466 100 000 114339 200.000 165022 100 000 165878 100.000
8661 Φορ/ται 61470 100 000 114349 100.000 165023 200 000 165888 100.000
8671 100.000 61477 100.000 114350 100.000 165025 100.000 165901 100.000
8681 100.000 61492 100.000 11.4435 100.000 165036 100.000 165904 100.000
8696 100.000 61594 100 000 114440 200.000 165071 100.000 165910 100.000
8769 100 000 61598 100 000 114479 200.000 165072 200.000 165915 200.000
8780 200.000 61606 ιοοοοο 114502 100.000 165086 200.000 165932 100.000
8785 100.000 61620 100.000 114506 100.000 165110 Φορ/ται 165994 200.000
8797 100.000 61683 100.000 114529 100.000 165115 100.000 165999 100.000

ΤΥΧΕΡΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ 8, 61 , Π 4 και 165.
Τέλος «πό 20.000 δρχ. κιρδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 8000 έως 8999» 81000 έως 
61999, 114000 έως 114999 και 165000 έως 165999 που δ«ν αναγράφονται στον παραπάνω 
Πίνακα.



Ενθουσιασμοί, χαμόγελα κα ι αναψυκτικά μετά την ορκωμοσία στο Προεδρικό Μέγαρο. Από αριστερό: ο Πρ'.δρος της Δημοκρατίας 
κ. Χρηστός Σαρζετόκης, ο κ. Παν. Ρουμελιώτης, ο πρωθυπουργός, ο κ. Νίκος ΑκριτίδηςκΟ> κ. Γ. Σολομός

Εκείνος -  ο πρωθυπουργός -  δεν φταίει ποτέ: ενίοτε «απλώς προεδρεύει» κα ι ενίοτε «απλώς 
επεμβαίνει». Πάντοτε, για να διατηρήσει αλώβητο το προσωπικά του κύρος κα ι ν’ αποσείσει από 
τον εαυτό του κάθε ευθύνη για τις όποιες αρνητικές εξελίξεις. Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο 

έδωσε τη χαριστική βολή στον κ. Σημίτη

Ο κ. Σημίτης, με τον κ. Ρουμελιώτη εξ ευωνυμων κα ι τον κ. Παπαντωνιου εκ δεξιών, παραδίδει το υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας, μάλλον ευχαριστημένος από ό,τι δείχνει. Αριστερά στη φωτογραφία διακρίνεται

ο κ. Σκουλάς κα ι δεξιά ο κ. Καρατζάς

τέως υπουργός της Εθνικής Οικονομίας 
στις όψιμες κατηγορίες,ότι έκανε 

του κεφαλιού του,απαντά 
στη «Μ» με μια λακωνική φράση:
«Το κεφάλαιο για μένα έκλεισε»

κή αυτή. Το μόνο που δεν διευ
κρίνισε είναι αν η απαραίτητη 
«συναίνεση» υπήρξε και μετα
ξύ κομματικών και κυβερνητι
κών. Το λεπτό αυτό σημείο ό
μως κανείς δεν θέλησε να το 
θίξει.

Η ορκωμοσία των νέων υ
πουργών (του κ. Παναγιώτη 
Ρουμελιώτη στη θέση του κ. 
Σημίτη, του κ. Νίκου Ακριτίδη 
στο υπουργείο Εμπορίου και 
του κ. Γ. Σολωμού στο υφυ
πουργείο Υγείας) έγινε χθες το 
πρωί παρουσία του κ. Σαρτζε- 
τάκη και του πρωθυπουργού, 
στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ε
πικράτησε πολλή ευθυμία και 
προσφέρθηκαν και αναψυκτικά 
(η φωτογραφία αποτελεί αδιά
ψευστη μαρτυρία). Ό σο για 
τον κ, Σημίτη παρέδωσε το υ
πουργείο του στον κ. Ρουμε
λιώτη ιδιαίτερα χαμογελαστός.

στο γενικό επίπεδο ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, πρό- 
σθεσε ο κ. Σημίτης, και εξηγεί
ται από το γεγονός ότι η έντα
ξη του αγροτικού κόσμου -  
στο κοινωνικό γίγνεσθαι -  
που έγινε τις τελευταίες δεκα
ετίες, δεν βρήκε ήδη υπάρχου- 
σες δομές. Αντίθετα, δημιουρ- 
γήθηκαν διάφορες ομάδες.

Για παράδειγμα -  είπε ο κ. 
Σημίτης -  στις βιομηχανικά α
νεπτυγμένες χώρες, που είχαν 
οργανωμένα εργατικά και συν
δικαλιστικά κινήματα, οι αγρό
τες απέκτησαν εύκολα εργατι
κή ταξική συνείδηση.

Επανερχόμενος στα καθ’ η
μάς ο κ. Σημίτης είπε ότι όταν 
«θελήσουμε» να εφαρμόσουμε 
μια πολιτική που δεν ακολου
θούσε αυτές τις πρακτικές, ή
ταν φυσικό να υπάρξει τερά
στια δυσκολία, γ ια την απόκτη
ση συναίνεσης για την πολιτι-

Ρεπορτάζ:
Γ. Λ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τ ο κεφάλαιο για μένα 
έκλεισε», είπε χθες 
το βράδυ σε δήλωσή 

του στη «Μ» ο τέως υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας κ. Κώστας 
Σημίτης, όταν του ζητήθηκε να 
σχολιάσει τον τρόπο με τον ο
ποίο ο πρωθυπουργός και το

νεργάτες του στο υπουργείο, ο 
κ. Σημίτης εκμυστηρεύθηκε -  
εκ βαθέων -  σύμφωνα με πλη
ροφορίες μας, ότι η ελληνική 
κοινωνία είναι έντονα διαρ
θρωμένη, σε στρώματα και ο
μάδες, που προτάσσουν το δι
κό τους συμφέρον, με αποτέλε
σμα να κατακτάται δύσκολα 
«κοινή συναίνεση».

Ό λα  αυτά όμως οφείλονται

Ούτε ο κ. Κουτσόγιωρ- 
γας -  ο πανυπουργός 
κα ι παντογνώστης -  
γνώριζε, λέει, τι βόμβα ε- 
πρόκειτο να εξαπολύσει 
ο πρωθυπουργός εναν
τίον του κ. Σημίτη μέσα 
στη Βουλή. Εδώ, ο κ. αν
τιπρόεδρος προσέρχεται 
στο Υπουργικό Συμβούλιο

ΠΑΣΟΚ επιχειρούν τώρα να 
του επιρρίψουν προσωπικά τις 
ευθύνες για την εισοδηματική 
πολιτική (άλλα είπαμε και άλλα 
έκανε...). Μετά λοιπόν την εκτέ
λεση η χαριστική βολή για τον 
τέως υπουργό Εθνικής Οικονο
μίας που όμως έραψε τα χείλη 
του.

Αποχαιρετώντας τους συ-

_______
« Ο,τι είσαι τώρα, ήμουνα...»: αυτά μοιάζει να λέει ο κ. Σημίτης (δεξιά) στον κ. Ρουμελιώτη (αριστερά), παραδινοντάς του το πλέον, ίσως, ακανθώδες υπουργείο από καταβολής

ΠΑΣΟΚ και από καταβολής υπουργείων


