
Ορμητική αντεπίθεση για να κερδηθεί 
το χαμένο έδαφος — Θεαματική υποδοχή 
και πολύωρη κάλυψη από τα «κανάλια»

Ανδρέας —  Μένιος χτες στο Αίγιο. 
Ολα θύμιζαν προεκλογική περιοδεία.

ΠΑΣΟΚ:
Μη σπεύδετε 

σε προβλέψεις

Του ΑΧ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ανδρέας Παπανδρέου, με 
την περιοδεία του στην 
Πελοπόννησο, ομιλίες 
και συνέντευξη Τύπου, 
χτες και προχτές στο Αί
γιο, στο Πόρτο Ρίο και 
στην Ακράτα, και υπουρ
γοί του με ομιλίες τους

Συνέχεια στη οελ. 2

Με νέο άγχος 
υπέκυψε πάλι 
ο Ολυμπιακός

Επέλαση δύο παιχτών 
του Ηρακλή, των Γ. 
Παπαδόπουλου και Π. 
Βακαλόπουλου, *

παρακολουθεί ο Σ. 
Αποστολάκης, ενώ στο 
έδαφος βρίσκεται 
ξαπλωμένος ο X . Ψεύτης.

Σαρωπκή
επέλαση
της
Λάρισας

ΣΠΟΡ
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ΕΥΔΑΙΜΩΝ

Συνέχεια από σελ. 1

στην Αθήνα και άλλες περιοχές, δημιούργησαν κλίμα 
ευφορίας για την πορεία των εσωτερικών και εξωτερι
κών θεμάτων.

Ταυτόχρονα, τόσο ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης όσο και 
οικονομικοί υπουργοί του (Δημήτρης Τσοβόλας, Σπόρος 
Καλούδης) προδιέγραψαν ως ευοίωνες τις προοπτικές και 
δημιούργησαν την εντύπωση ότι δεν αποκλείεται η διεξαγω
γή εκλογών, αν η Κυβέρνηση κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο.

Ο τρόπος και η διάρκεια με την οποία κάλυψαν τα τηλεοπτι
κά κανάλια την πρωθυπουργική περιοδεία, ενισχύει την άποψη 
αυτών που επιμένουν πως ο Ανδρέας Παπανδρέου επιχειρεί 
ένα τεστ σφυγμομέτρησης των διαθέσεων και αντιδράσεων του 
εκλογικού σώματος, σε μια περιοχή ευεπίφορη γι’ αυτό.

Ενισχυτικό της άποψης (την οποία υποστηρίξαμε και χτες) 
ότι ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να έχει μια προσωπική άποψη 
των διαθέσεων των πολιτών, είναι και το γεγονός ότι δέχτηκε 
να ακούσει εισηγήσεις στενών συνεργατών του για το ενοεχό- 
μενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών.

Εισηγήσεων, που δεν είναι άμοιρες και του τρόπου χειρι
σμού της «υπόθεσης Σημίτη».

Χτες στις 2.30 το μεσημέρι, σε συνέντευξη την οποία έδωσε
στο ξενοδοχείο «Πόρτο Ρίο» 
στις παρυφές της Πάτρας, ο 
Πρωθυπουργός είπε πως δεν 
έχει στόχο να αιφνιδιάσει και 
ότι οι εκλογές θα γίνουν τον 
Ιούνιο του 1989, αλλά μίλησε 
με πάρα πολύ ενθουσιασμό 
για την υποδοχή που του επι
φυλάχθηκε στην περιοδεία 
του.

Δική του είναι η φράση: 
«Αισθάνομαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω θερμά γιατί έ
χουν ζεπεραστεί όλες οι εμ
πειρίες τις οποίες είχα, είτε 
προεκλογικές, είτε μετεκλογι
κές σ ’ αυτή την περιοχή».

Η τηλεόραση καλύπτον
τας, δια μακρών, την πρωθυ
πουργική περιοδεία, ανέφερε 
ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου 
εκτός από την ομιλία του στο 
Αίγιο (χτες το μεσημέρι), στα
μάτησε σε ενδιάμεσες κοινό
τητες της Αιγιαλείας και α- 
πηύθυνε χαιρετισμούς στους 
κατοίκους.

Στην Ακράτα ο Πρωθυπουρ
γός είπε πως οι εκλογές θα 
γίνουν τον Ιούνιο του 1989 «με 
όποιο σύστημα θέλουμε» και
υπογράμμισε πως η ακίνητη εκ
κλησιαστική περιουσία θα μοι
ραστεί κυρίως στην ύπαιθρο, 
στους αγρότες και στους συνε
ταιρισμούς.
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ΕΘΝΟΣ
Ιδιοκτησία: «Εκδόσεις Εθνος Α.Ε.»
Τιμή φύλλου 50 δραχμές 
περιλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α.

Εκδότης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
Διευθυντής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Σύνταξης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ •

Αρχισυντάκτης
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Οδός Μπενόκη
Μεταμόρφωση Χαλανδρίου 152 35 
Τηλεφωνικό κέντρο: 6380640 
(36 γραμμές)
Τηλεγραφική διεύθυνση:
ΕΤΗΝΟ PRESS
Τέλεξ Αθήνας: Σύνταξης 210.415 
Fax Nos: 6380640 εσωτ. 268
Γραφεία Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 
και Κούσκουρα 10 
Τηλέφωνα. 285.155 -  285.156 
Τέλεξ 412.203
Οσοι αναγνώστες επιθυμούν να επικοι
νωνούν με την εφημερίδα για κάποιο 
θέμα μπορούν να τηλεφωνούν κάθε 
μέρα 12-2 στο τηλέφωνο 6380640.

Οι παροχές
Για άλλες παροχές και για 

βελτίωση του οικονομικού κλί
ματος, ο Πρωθυπουργός μίλη
σε και στην Πάτρα και στο 
Αίγιο.

Στη συνέντευξη του Πόρτο 
Ρίο μίλησε για αποζημιώσεις 
ύψους οχτώ δισεκατομμυρίων 
δραχμών στους αγρότες των 
οποίων οι καλλιέργειες επλήγη- 
σαν από τις κακές καιρικές συν
θήκες.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
+ Ανδρέου Πρωτοκ. φρουμενπου του μάρ'υρος 

Αν. 7.21 · Δυο. 5.06 
Σελ. 9 ημ.

Ο καιρός

Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  ν ίκ η ς  χ α ρ α κ τ ή ρ ισ ε  a  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του Πρωθυπουργού και κυβ€ρνητικά στελέχη 
διέψευδαν κατηγορηματικά χτες ότι πάμε για εκλογές. Σε ενίσχυση 
της άποψης αυτής, ανέφεραν ότι καταρτίζονται κυβερνητικά 
προγράμματα για όλο τον προσεχή χρόνο και συνιστούσαν ν' 
αποφεύγουν οι εκτιμητές των πολιτικών πραγμάτων την πρόβλεψη 
για εκλογές, γιατί θα διαψευστούν οικτρά.
Υπενθύμιζαν, εξάλλου, λόγια του Πρωθυπουργού, τον παρελθόντα 
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα οποία ο αγώνας για την αναστήλωση 
του κόμματος και την επαναπόκτηση του γοήτρου θ ' αρχίσει τώρα 
και θα κρατήσει επί 20 μήνες!

μην παραξενευτείτε, 
δεκάδες δισεκατομμύρι 
τη την περιοχή, για ζη

Στο Αίγιο ο Πρωθυπουργός 
διακήρυξε, στη διάρκεια της ο
μιλίας του, ότι αν συμπεριλη- 
ωθούν και τα χρήματα που θα 
διατεθούν από την ΕΟΚ: «~. να 
ιην παραξενευτείτε, αν δείτε

>ια σ’ αυ- 
,ημιές από

την κακοκαιρία».
Είναι σαφές ότι ο Πρωθυ

πουργός επιθυμεί να δημιουρ
γήσει κλίμα αισιοδοξίας και ελ
πίδας.

Στο ίδιο μήκος κύματος μί
λησε χτες το πρωί στην Καλλι
θέα, για την οικονομική πολιτι
κή, ο υπουργός Οικονομικών 
Δημήτρης Τσοβόλας:

«Ξεπερασαμε, είπε, τα προ
βλήματα. Λεν ήταν δεξιά στρο
φή το σταθεροποιητικό πρό
γραμμα, αλλά τακτική για να 
οοθει στην Κυβέρνηση ελευθε
ρία κινήσεων. Ηρθε η ώρα να 
δρέψουμε τις δάφνες».

Την ίδια περίπου ώρα, μι

λώντας στο Παλαιό Φάληρο ο 
υφυπουργός Οικονομικών Σπύ- 
ρος Καλούοης είπε ότι ο Πρω
θυπουργός αποφάσισε τις αυξή
σεις προς όφελος των εργαζο
μένων, ξεπέρασε σ’ ένα βαθμό 
το πρόβλημα του πληθωρισμού 
για τους εργαζόμενους και πρό
θεση είναι να διατηρηθεί το 
καλό επενδυτικό κλίμα.

«Προ€κλογική»
Να σηιιειώσουμε το γεγονός 

πως ο Πρωθυπουργός, κατά τη 
χτεσινή ομιλία του στο Αίγιο, 
έχοντας στα δεξιά του τον αντι
πρόεδρο της Κυβέρνησης και 
υπουργό Δικαιοσύνης Μένιο 
Κουτσόγιωργα, είπε:

«Αυτή η συγκέντρωση δεν 
είναι καν προεκλογική, είναι 
συγκέντρωση νίκης. Στις εκλο
γές του Ιουνίου 1989, θα ξεπε- 
ράσουμε το 50% με τη θέληση 
του λαού. Με όποιο εκλογικό

σύστημα, θα είμαστε αυτοδύνα
μη κυβέρνηση το 1989».

Ο τονος ενθουσιασμού του 
Πρωθυπουργού, είναι χαρακτη
ριστικός του κλίματος το οποίο 
δημιουργείται.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το 
γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπαν
δρέου, συνοδευόμενος από κλι
μάκιο υπουργών, διακήρυξε 
πως το Αίγιο είναι η πρώτη 
πόλη «που έδειξε την πορεία 
προς πάνω από 50% για το 
ΠΑΣΟΚ».

Τα ποσοστά
Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει 

να αναφέρει εκλογικά ποσοστά, 
από τις παραμονές των ε
κλογών του Ιουνίου του 1985.

.

Το γεγονός δεν διέφυγε από 
την προσοχή των πολιτικών 
παρατηρητών.

Και αυτό, σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι μίλησε για αύξη
ση του εισοδήματος των πο
λιτών, σε πραγματικούς αρι
θμούς, σε σχέση με πέρσι και 
στα χρόνια 1989, 1990, 1991, 
δημιουργεί ερωτηματικά για το 
χρόνο διεξαγωγής των ε
κλογών.

Θα αυξήσουμε, διακήρυξε ο 
Α. Γ. Παπανδρέου, το διαθέσι 
μο εισόδημα των εργαζομένων, 
των αγροτών, των εργατών, 
των επαγγελματιών.

Η φράση του ότι το Αίγιο

σηματοδότησε τη νέα πορεία 
του ΠΑΣΟΚ, προσδιορίζει την 
από εδώ και πέρα τακτική του 
Πρωθυπουργού, ο οποίος, σύμ
φωνα με πληροφορίες μας, θα 
επισκεφθεί σύντομα και άλλες 
περιοχές.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσον
ται όλες οι κινήσεις Κυβέρνη
σης και Κόμματος. Η κομματι
κή ηγεσία μιλά για αναγεννητι- 
κή προσπάθεια, η οποία θα α
πλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ε
πιμένει να λέει, δημόσια, ότι «ο 
λαός θα κρίνει», εκφράζοντας, 
παράλληλα, αισιοδοξία για το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ.

Σλ απάντηση όσων είπε ο 
Πρωθυπουργός, η Ν. Δημο
κρατία σε σχετική ανακοίνωση 
τόνισε:

«Η αδίστακτη χρησιμοποίη
ση της κρατικής τηλεόρασης 
από τον κ. Παπανδρέου για την 
προσωπική και κομματική του 
προβολή θυμίζει τους τελευ
ταίους μήνες της δικτατορίας, 
προκαλεί την οργή του ελληνι
κού λαού και ασφαλώς δεν πρό
κειται να τον σώσει».

«Στην προσπάθειά του να 
τονώσει τους οπαδούς του, ο κ. 
Παπανδρέου λέει πράγματα 
που δεν επιτρέπεται να λέγον
ται από έναν κοινοβουλευτικό 
πρωθυπουργό, όπως ότι οι ένο
πλες δυνάμεις “έχουν σε βάθος 
αλλάξει τοποθέτηση, πιστεύουν 
και στέκονται δίπλα στο 
λαό”»...

Σ' ΟΛΗ ΤΗ ΧΟΡΑ: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ανεμοι στη 
Δυτ. Ελλάδα δυτικοί μέτριοι και στα ανατολικά νόποι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 
θάλασσα σε άλα τα πελάγη λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

ΑΠΙΚΗ: Νεφώσεις με βροχή κατά περιόδους και τοπικές καταιγίδες. 
Ανεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θάλασσα στο Σαρωνικά και Ν. Ευβοϊκό λίγο 
ταραγμένη, θερμοκρασία από 11 μέχρι 1Β βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νεφώσεις με βροχή κατά περιόδους. Ανεμοι ασθενείς και 
θάλασσα στο Θερμαϊκό λίγο ταραγμένη, θερμοκρασία από 8 μέχρι 14 βαθμούς.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχή και πιθανώς 
καταιγίδα. Ανεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 
βαθμούς.

Οι θερμοκρασίες χτες στο εξωτερικό
Αμστερνταμ 2 -  6 Λονδόνο 1 -  5 Κάρο 12 - 25
Βελιγράδι 8 -  14 Μοόρττη - 2  -  10 Λευκιοσία 7 - 22
Βερολίνο —  —  — Μόσχα - 7  -  - 4  Α  Αντζελες 8 - 18
Βιέννη 0 -  5 Οσλο - 6  -  - 4  Μόντρεαλ - 1 0  - 3
Βρυξέλες 1 -  7 Παρίσι -  -  - Η .  Υόρκη 3 - 7
Γενεύη 3 -  6 Ρύμη 8 -  4  Σικάγο 8 - 11
Δουβλίνο 8 -  8 Στοκχόλμη 1 -  2 Σί&νεϋ — — —
Ελσίνκι 2 -  3 Φρανκφούρτη 2 -  5 Τελ W 12 - 24
Κοπεγχάγη 4  -  5 Βηρντός 10 -  2 4  Τόκυο 7 - 10
Λισ ιφ άνα 4 - 1 2 Ιερουσαλήμ 11 -  23  Τορόντο 1 - 1

ΖΥΓΑ
5«
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η A  εν έχω  enconó να αιφνιδιάσω μ ε πρόωρες εκλογές», είπε ο Α νδρέας.

Αυτοδυναμία και 
όχι ιταλοποίηση

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Α. Παπανδρέου εγκαινίασε 
χτες στην ΑχαΤα την έναρξη μιας περιόδου, που μπορεί 
να οδηγήσει σε προσφυγή στις κάλπες το συντομότερο 
χρονικό διάστημα. Παρά το ότι ο Πρωθυπουργός μονό
τονα επαναλάμβανε στην Πάτρα, στην Ακράτα και το 
Αίγιο ότι «δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν τον 
Ιούνιο του 1989», η αίσθηση που εδόθη είναι ότι ο κ. Α. 
Παπανδρέου έδωσε ένα προεκλογικό τόνο στην ομιλία 
του, τη οποία και χρωμάτισε με ένα έντονο μεσσιανικό 
στιλ». Να σημειωθεί ότι οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ στην 
Πάτρα, το Κιότο και το Αίγιο του επιφύλαξαν θερμή 
υποδοχή τροπαιοφόρου.

Ο κ. Α. Παπανδρέου στη συνέντευξη που έδωσε στο 
Πόρτο Ρίο, στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε, επέμεινε 
στην πολιτική αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ, αντιτιθέμενος 
στην ιταλοποίηση της πολιτικής ζωής, άφησε ανοιχτό το 
θέμα του εκλογικού συστήματος, με το οποίο θα διεξα- 
χθούν οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε 
τον κ. Κ. Σημίτη για αυτονόμηση και αναγόρευσε εαυτόν 
μοναδικό εκπρόσωπο του κινήματος και της κυβέρνησης.

Για τον Οζάλ
Ενώ για πρώτη φορά απέδωσε στον Τούρκο πρωθυ

πουργό Οζάλ ρεαλιστικότητα και δεν απέκλεισε κάποια 
συνάντηση μαζί του. Ο κ. Παπανδρέου, παρόλο που χτες 
στη συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι είναι λάθος τα 
δημοσιεύματα του Τύπου για προεκλογικές παροχές στο 
Αίγιο, ανακοίνωσε ότι προστίθενται θ  δισ. στις αποζη
μιώσεις των αγροτών που έχουν πληγεί από τις καιρικές 
συνθήκες.

Σταχυολογούμε τα βασικότερα σημεία της συνέντευ
ξης Τύπου εφ' όλης της ύλης, που έδωσε ο πρωθυπουρ
γός κ. Α. Παπανδρέου χτες στις 3 .30  μ.μ. στο ξενοδοχείο 
Πόρτο Ρίο, αλλά και αποσπάσματα των ομιλιών του στην
Ακράτα και Αίγιο. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός έδωσε 
τις €ξής απαντήσεις:
— Εκλογικός νόμος:

«Δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν τον Ιούνιο του 
1989, γιατί ο στόχος μου δεν είναι απλώς να αιφνιδιάσω 
και να κερδίσω κάποιες εκλογές. Θέλω να παρουσιάσω 
στον ελληνικό λαό ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραε
τίας που διανύουμε».
-  Στα σκηνικό και σενάρια, τα παρασκήνια και φημολο- 
γίές για αλλαγή των πολιτικών μας πραγμάτων:

«Στην Αθήνα υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση στους ηγε
τικούς κύκλους των Αθηνών (διευκρίνισε ότι δεν εννοεί 
μόνο τα κόμματα, διατυπώνοντας τον υπαινιγμό ότι 

_αναφέρεται κυρίως στον εξωτερικό παράγοντα και το

Του ΧΡΗΣΤΟΥ M0YPTZH

κεφάλαιο) σ' ό,τι αφορά την πορεία των πολιτικών 
πραγμάτων στην Ελλάδα. Εχουν δημιουργηθεί φρούδες 
ελπίδες και προγραμματίζονται ένα σωρό σκηνικά και 
σενάρια. Ολα αυτά θα σαρωθούν στην πορεία».

«Το να δώσουμε αύξηση στο πραγματικό εισόδημα 
των εργαζομένων, δεν είναι καμιά παροχή. Είναι υπο
χρέωσή μας. Δεν υπάρχει αλλαγή (στην οικονομική 
πολιτική), υπάρχει συνέπεια. Ο Πρωθυπουργός, καλώς ή 
κακώς, στο τέλος φέρει όλη την ευθύνη, για ό,τι γίνεται 
σε όποιο υπουργείο, σε όποιον οργανισμό».
— Στο θέμα του εκλογικού συστήματος:

«Εμείς δεν έχουμε πει ποιο αναλογικό σύστημα. Είναι 
ανεπίκαιρο το θέμα. Από την ώρα που αρχίζεις να μιλάς 
για εκλογικό σύστημα, η χώρα μπαίνει σε εκλογική 
πορεία. Η ολίγη ενίσχυση που υπάρχει στο σημερινό 
εκλογικό σύστημα δεν ανατρέπει τον αναλογικό του 
χαρακτήρα. Αλλά δεν έχουμε βάλει περιορισμούς. Υπάρ
χουν παρά πολλές αναλογικές».
— Στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ κ . . 
Παπαλεξόπουλου, ο οποίος εξέφρασε κάποια ανησυχία 
για το επενδυτικό κλίμα, μετά την αλλαγή της εισοδημα
τικής πολιτικής:

«Η διάθεση του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο εκπροσω
πεί ο κ. Παπαλεξόπουλος, είναι αυξήσεις μεγαλύτερες 
από αυτές τις οποίες εγώ ανακοίνωσα, θ α  χρειαστεί, 
λοιπόν, να συγκρατήσουμε τον κ. Παπαλεξόπουλο και όχι 
εκείνος εμάς».
— Στις σχέσεις κόμματος - κυβέρνησης:

«Δεν αλλάζει τίποτα. Το κίνημα το εκπροσωπώ εγώ ως 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Το κίνημα έχει 
δικαίωμα και καθήκον να ασχολείται με όλα τα θέματα.

Ο Πρωθυπουργός στις ομιλίες του στο Αίγιο και 
Ακράτα τόνισε, μεταξύ των άλλων: «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι 
ένα σύνηθες συμμαχικό κόμμα με άλλα κόμματα, όπως 
στην Ιταλία. Είναι ένα γνήσιο λαϊκό ελληνικό κίνημα, που 
στόχο έχει την αλλαγή του συστήματος. Οι εκλογές θα 
γίνουν το '89  με όποιο σύστημα θέλουμε.

Δεν ανετράπη το πρόγραμμα οικονομικής σταθερο
ποίησης και ανάπτυξης. Απλώς δεν κοροϊδεύουμε το λαό 
με ετεροχρονισμούς και άλλα κόλπα.

Εχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλη
σίας. Προχωρούμε στη διανομή της ακίνητης περιουσίας 
κυρίως στην ύπαιθρο, τους συνεταιρισυούς και τους 
αγρότες.

★ Ο κ. Α. Παπανδρέου κατά την αντι
φώνησή του, χτες το βράδυ, erro 
γεύμα που του παρέθεσε η ΝΕ του 

ΠΑΣΟΚ Πάτρας, δήλωσε ότι για πρώτη φο
ρά είναι τόσο υψηλά τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της χώρας, που ανέρχονται σε 2,5  
δισεκατομμύρια δολάρια και μαζί με το χρυ
σό στην Τράπεζα Ελλάδος, τα 4  δισ. δολά
ρια.

Ο Πρωθυπουργός έκανε έκκληση στους 
συνδικαλιστικούς φορείς για κοινωνική, ερ
γασιακή ειρήνη και τόνισε την ανάγκη η 
ΓΣΕΕ να διαμορφώσει ενεργό, αυτόνομο 
πολιτικό λόγο. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε, 
τόνισε, τι θα δίνουμε σήμερα για να μην 
υπάρχουν δυσκολίες στο αύριο.

★ «Οι ένοπλες δυνάμεις δεν αναμει
γνύονται πλέον στα εσωτερικά της 
χώρας. Αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρ

χει πια. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αλλάξει 
σε βάθος τοποθέτηση».

Αυτά ανέφερε ο' Πρωθυπουργός, κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του στο Αίγιο.

Χ.Μ
Οι κ. Κατ. Λιβάνη και Αλ. Κουτσόγιωργα παρακο 
λουθούν την ομιλία του Πρωθυπουργού.

'  Ελα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, 
ώρα 5 μμ, στην οδό Κυψ έλης 34.

OUo/yg/ νεο SUPER MAR

®

Τώρα δυό βήματα από σένα τα ψώνια σου γλεντάς!
•  Γλεντάς την απίθανη ποικιλία των ειδών μας.
•  Γλεντάς την άφθαστη ποιότητα όλων μας των προϊόντων.
•  Γλεντάς τα ολόφρεσκα κρέατα.
•  Γλεντάς τα νόστιμα τυριά δικής μας παραγωγής.
•  Γλεντάς τις πιο φθηνές τιμές στην Κυψέλη!
•  Γλεντάς να ψωνίζεις στους τεράστιους χώρους μας των 1000 τ.μ.
•  Γλεντάς πρόθυμη, προσωπική εξυπηρέτηση.
•  Γλεντάς καθαριότητα και τάξη, που σε διευκολύνει να βρίσκεις 

ό,τι θέλεις στη στιγμή.
•  Γλεντάς ταχύτητα στα 8 ταμεία μας 

(το ένα είναι «ΕΞΠΡΕΣ»),
' Ελα την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 
να γλεντήσουμε μαζί τα εγκαίνια του 
μεγαλύτερου και φθηνότερου 
SUPER MARKET στην περιοχή σου.

ΝΕΟ SUPER MARKET

« Υ Α Ρ Α ίΛ

Φέρνουμε 
τα ψώνια σου στ

ΤΕΤΡΑΣ
οδός Κυψέλης 34 

(πρώην κιν/φος ΚΥΨΕΛΗ).
Δυό βήματα από σένα 
τα ψώνια σου γλεντάς!



Εκλογές...
ΚΑΙ ΞΑΦ ΝΙΚΑ, βρεθήκαμε να 
συζητάμε ή έστω να 
σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο, 
μήπως και πρέπει να ρίξουμε 
μια ματιά στα συρτάρια μας 
για να δούμε πού έχουμε 
καταχωνιασμένο το εκλογικό 
μας βιβλιάριο. Ξεχάσαμε τον 
Αντρέα, που μας έχει πάρει τ' 
αυτιά ότι οι εκλογές θα γίνουν 
τον Ιούνιο του '89, δεν 
λάβαμε καν υπόψη μας τον 
Ακη, που μόλις την περασμένη 
Πέμπτη μόνο που δεν 
ορκίστηκε στη Βουλή ότι 
τίποτα δεν άλλαξε και ως 
πονηροί και ξύπνιοι 
Νεοέλληνες σταθήκαμε σε 
δυο άλλα σημεία. Σ ' εκείνη την 
Α ΤΑ  που ο Σημίτης την 
ετεροχρόνιζε, αλλά ο Αντρέας 
τελικά την έδωσε και σ' εκείνη 
την υποψία που διατύπωσε ο 
πρόεδρος των Βιομηχάνων 
Παπαλεξόπουλος, λέγοντας 
ότι «το  πράγμα μυρίζει 
εκλογές».
Μόνο που για να είμαστε 
ειλικρινείς, θα πρέπει να 
ομολογήσουμε ότι η υπόθεση 
της Α ΤΑ  και ο υπαινιγμός του 
Παπαλεξόπουλου ήταν απλώς 
οι αφορμές. Οι αιτίες είναι 
άλλες. Πάντα στην Ελλάδα οι 
εκλογικές αναμετρήσεις και οι 
εκλογικοί νόμοι με τους 
οποίους γίνονταν, 
αποτελούσαν όπλο 
αιφνιδιασμού στα χέρια του 
κόμματος που βρισκόταν στην 
εξουσία. Προπολεμικά 
εκλογές έγιναν με τη 
συμπλήρωση τετραετίας μόνο 
στην περίοδο 1928 - 1932, 
nou κυβερνούσε ο Βενιζέλος. 
Μεταπολεμικά μόνο στην 
περίοδο 1977 - 1 9 8 1 που 
κυβερνούσε η «Νέα  
Δημοκρατία», αλλά κι αυτό 
συνέβη συμπτωματικά, επειδή 
ο Καραμανής είχε 
μεταπηδήσει στην Προεδρία 
της Δημοκρατίας κι έπρεπε να 
μείνει για ένα διάστημα ο 
Ράλλης, μήπως και πείσει ότι 
«η  ομάδα τραβάει» και με το 
νέο αρχηγό. Αλλη περίπτωση 
εκλογών με τη λήξη της 
τετραετίας δεν ξέρω.
Αρα, ως πολίτες μιας χώρας 
που όσοι την έχουν 
κυβερνήσει συνηθίζουν ν' 
αναζητούν την καταλληλότερη 
γι' αυτούς στιγμή προκειμένου 
να μας τρέξουν στις κάλπες, 
λογικό είναι να ψυλλιαζόμαστε 
με το παραμικρό. Και κυρίως 
τώρα, που την απόφαση για 
τις εκλογές θα την πάρει —  αν 
την πάρει —  ο πολιτικός που 
έχει αναγάγει σε πραγματική 
επιστήμη το στοιχείο του 
αιφνιδιασμού. Πριν από το '80  
όλοι λέγαμε ότι αποκλείεται να 
υπάρξει καλύτερος στον 
αιφνιδιασμό από τον 
Καραμανλή.
Το '85 αποδείχτηκε ότι οι 
«μαθητές» πραγματικά 
ξεπερνάνε τους «δασκάλους» κι 
αν κάποιος το διαπίστωσε αυτό, 
ήταν ο ίδιος ο «δάσκαλος», που 
χρειάστηκε τουλάχιστον ένα 
χρόνο για να συνέλθει από τον 
αιφνιδιασμό που του σκάρωσε 
ο «μαθητής», στέλνοντάς τον 
από το προεδρικό μέγαρο της 
Ηρώδου του Αττικού να 
μοιράζει το χρόνο του μεταξύ 
της Πολιτείας και του γκολφ της 
Γλυφάδας.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Οτι δεν 
χάνουμε και τίποτα να ξέρουμε 
σε ποιο συρτάρι είναι το 
εκλογικό μας βιβλιάριο. 
Προσωπικά αποκλείω να το 
χρησιμοποιήσω τον Ιούνιο το 
'89.

ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαύγεια στο ήθος 
των στελεχών...

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Κρυστάλ
λινη διαύγεια του ήθους 
των ηγετικών στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ και στροφή 
της Κυβέρνησης προς τα 
μεγάλα προβλήματα του 
λαού, ζήτησαν τα οργανω
μένα μέλη του Κινήματος, 
κατά τη συγκέντρωση του 
Συμβουλίου Ανασυγκρό
τησης του ΠΑΣΟΚ, που 
πραγματοποιήθηκε χτες 
στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Βασικός ομιλητής ήταν 
το μέλος του Ε.Γ. του Π Α 
ΣΟ Κ  κ. Σκανδαλιδης, ο 
οποίος αφού έκανε μια γε
νική πολιτική ενημέρωση, 
αναφέρθηκε διεξοδικά στα 
θέματα της απλής αναλογι
κής και της εξωτερικής πο
λιτικής.

Ο κ . Σ κ α ν δ α λ ιδ η ς ,  
μιλώντας τόνισε μεταξύ άλ
λων ότι «το ΠΑΣΟΚ κάνει 
τώρα στροφή και παρουσιά
ζεται με νέο πρόσωπο στην 
κοινωνία, με τη βοήθεια των 
οργανωμένων μελών του, 
αλλά και των ανέντακτων, 
που κινούνται στον ευρύτε
ρο δημοκρατικό χώρο». Εί
ναι απόφαση του Κινήμα
τος, είπε ο κ. Σκανδαλιδης, 
«οι βουλευτές μας να βρε
θούν κοντά στο λαό, στους 
τόπους δουλειάς, στα καφε
νεία στους δρόμους και να 
τον ενημερώνουν».

Πολλά από τα 230 στελέχη

του ΠΑΣΟΚ, που παρακο
λούθησαν την ανοικτή συγ
κέντρωση, μαζί με άλλα 450 
περίπου άτομα, ζήτησαν τη 
στροφή της ηγεσίας του Κι
νήματος στα μεγάλα προβλή
ματα του λαού, περιορισμό 
των λαθών, κρυστάλλινο 
ήθος και τερματισμό των ανα
κολουθιών.

Μετά την ομιλία και το 
διάλογο που επακολούθησε, ο 
κ. Σκανδαλιδης είπε στους 
δημοσιογράφους: «Η σημερι
νή πανηγυρική συγκέντρωση 
του Συμβουλίου Ανασυγκρό
τησης του ΠΑΣΟΚ, κατέδει- 
ξε σημαντικά στοιχεία, που 
προϋποθέτουν την επιτυχία 
των στόχων μας». Επίσης εί
πε «ότι η παρουσία πολλών 
παλαιών στελεχών μας καθώς 
και ανέντακτων, που κινούν
ται ήδη στον ευρύτερο δημο

κρατικό χώρο και διακινούν- 
ται φιλικά προς το ΠΑΣΟΚ, 
είναι πολύ ενθαρρυντική».

Τέλος, ο κ. Σκανδαλιδης 
υπογράμμισε ότι «η έντονη

Του ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ .
κριτική, που ασκήθηκε από 
τα οργανωμένα μέλη μας, ε
κφράζει την αγωνία τους για 
την επιτυχία της ανασυγκρό
τησης του Κινήματος».

Οι ΗΠΑ ζητούν 
αναθέρμανση 
της «DICA»
Η ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ της 
ελληνοαμερικανικής αμυν
τικής συμφωνίας DICA θα 
είναι ένα από τα κύρια θέ
ματά που θα συζητήσει αύ
ριο στις Βρυξέλλες με τον 
Αμερικανό υπουργό Αμυ
νας κ. Καρλούτσι, ο αντι
πρόεδρος της Κυβέρνησης 
και υπουργός Αμυνας Γιάν- 
νης Χαραίλαμπόπουλος, ο 
οποίος μετέχει στη χειμερι
νή σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Μετά την αντικατάσταση 
του κ Ουαϊνμπέργκερ, ο ί
διος ο κ. Καρλούτσι ζητά 
την επανεργοποίηση της 
DICA με την Ελλάδα,

Αλάτι ΚΑΛΑΣ.... πληρώνετε ποιότητα

Σκληρά λόγια 
και από το ΠΑΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δριμύτατη κριτική στην Κυβέρνηση και το 
ΠΑΣΟΚ έκαναν οι αγωνιστές του ΠΑΚ στην καθιερωμένη 
ετήσια συνεστίασή τους στη Θεσσαλονίκη, που έγινε το βράδυ 
του Σαββάτου.

«Απέτυχε το κόμμα και η κυβέρνηση στις επιλογές προσώ
πων, γιατί στράφηκαν στους λεγάμενους ευπροσάρμοστους, 
αυτούς που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν το κόμμα και την 
κυβέρνηση για να κάνουν δημόσιες σχέσεις και να εξυπηρετή
σουν ίδια και αλλότρια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 
συμφέροντα». Αυτό τόνισε στην ομιλία του εκ μέρους του 
διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΚ ο κ. Δημ. Κολοβός.

Απειλές
«Κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα την ύπαρξη σκανδάλων, 

συνέχισε, τα οποία τείνουν να μας κατακυριεύσουν και απειλούν 
να μας παραλύσουν ως κράτος και οργανωμένη κοινωνία. Η 
αντίδραση της κυβέρνησης ήταν ελλιπής, όσον αφορά τα σκάν
δαλα. Δεν αρκεί, είπε ο κ. Κολοβός, να στείλει στη δικαιοσύνη 
αυτούς που ενέχονται, αλλά έπρεπε να προχωρήσει στην 
αφαίρεση της νομής και κατανομής της εξουσίας και σ' αυτούς 
που τους πρότειναν και προώθησαν, πολύ περισσότερο όταν οι 
προτεινόμενοι βαρύνονται με αδικήματα του κοινού ποινικού 
δικαίου ή δεν διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 
την ανάληψη μιας πολιτικής θέσης».

Σχετικά με την ανασυγκρότηση, που επιχειρείται στο ΠΑΣΟΚ, 
είπε ότι δεν συνεπάγεται ριζικές δομικές αλλαγές σε όλους τους 
τομείς και τις βαθμίδες του κόμματος. Αλλαγές, είπε, που θα 
συνέβαλαν στην αποκατάσταση της τραυματισμένης φυσιογνω
μίας και στη δημιουργία μιας καινούριας, που περνάει αναγκαστι
κά μέσα από έναν καινούριο πολιτικό λόγο.

Σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΚ, 
τάχθηκαν υπέρ της καθιέρωσης της απλής αναλογικής με ένα 
όριο όμως από 3 ως 5%.

Στη συνεστίαση παραβρέθηκαν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
από διάφορους χώρους, ενώ αργά τα μεσάνυχτα πήγε και 
χαιρέτισε και ο υπουργός Βόρειας Ελλάδας Στέλιος Παπαθεμε- 
λής

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ 
«HELIDR0P» ΤΗΣ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.

Me την υπ' αριθμ. 4641 οριστική απόφασή του το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών δέχεται την αγωγή της EURÖDRIP ΑΒΕΓΕ και 
του Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ κατά της Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, του 
ισραηλινού GERSHON ECKSTEIN, της ισραηλινής ΝΑΑΝ, της ελβετι
κής εταιρείας MALLEFER S.A., της Δ. ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. κλπ και:

1) Απαγορεύει στους παραπάνω να ΠΑΡΑΓΟΥΝ, να ΕΙΣΑΓΟΥΝ 
στην Ελλάδα και να ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ τρόπο στην 
ελληνική αγορά προϊόντα για τα οποία έχουν απονεμηθείτα υπ' αριθμ. 
64936 και 852899 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

2) Διατάσσει την ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ των προϊόντων 
της Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. κλπ που προστατεύονται από τα πιο πάνω 
διπλώματα, καθώς και των καλουπιών, μηχανημάτων και πρώτων 
υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων 
αυτών.

3) Απαγγέλλει προσωπική κράτηση 3 (τριών) μηνών και χρηματική 
ποινή 100 (εκατό) χιλ. δρχ. σε βάρος των νόμιμων εκπροσώπων 
καθεμιάς από τις εναγόμενες, για κάθε υπαίτια παράβαση των 
διατάξεων της δικαστικής απόφασης.

Η EURODRIP ΑΒΕΓΕ, ο σταλλακτοφόρος σωλήνας της οποίας έχει 
αναγνωριστεί από το 1 979 στην Ελλάδα και σε 35 ακόμα χώρες σαν 
το πιο αξιόπιστο και ποιοτικά ασυναγώνιστο προϊόν στην άρδευση με 
σταγόνα, ευχαριστεί τους αντιπροσώπους της και τους παραγωγούς 
για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους, χάρη στην οποία οι πωλήσεις 
της εταιρείας γνώρισαν πρωτοφανείς ρυθμούς αυξήσεων στο διάστη
μα της τελευταία διετίας.

Τέλος, καλεί το αγοραστικό κοινό σ' όλη την Ελλάδα να αγνοήσει 
τις πομπώδεις και παραπλανητικές ανακοινώσεις της Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑ- 
ΚΙΣ Α.Ε. κλπ και να προτιμά το νόμιμο, κατοχυρωμένο και ποιοτικά 
ανώτερο σταλλακτοφόρο σωλήνα EURODRIP, αντί οποιουδήποτε 
άλλου παράνομα κυκλοφορούντος προϊόντος, παραγόμενου στην 
Ελλάδα ή εισαγόμενου, λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο κατάσχε
σης και καταστροφής του.

EURODRIP ΑΒΕΓΕ
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Εμφύλιος 
για την 
αναλογική

Ο  Γ . Π απανδρέου μ ε  το ν  Π λαστήρα.

Ιστορική έρευνα του 

ΣΟΛΩΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

ΤΗ ΝΥΧΤΑ της 21ης 
Οκτωβρίου, στα γρα
φεία τριών εφημερί
δων της Αθήνας, στάλθηκε μια 
ανακοίνωση, που ξάφνιασε 

τους πάντες.
Ηταν η ώρα που θα τέλειωνε το 

κλείσιμο του φύλλου και θα άρχιζε 
η διαδικασία του τυπώματος στο 
πιεστήριο. Α λλ’ όταν οι διευθυντές 
και οι αρχισυντάκτες των τριών 
εφημερίδων διάβασαν το κείμενο 
της ανακοίνωσης, έτρεξαν έξαλλοι 
να φωνάξουν στο πιεστήριο και το 
τυπογραφείο:
—  Σταματήστε! Σταματήστε! Κατεβά- 
στε την πρώτη σελίδα...

Οι τρεις εκείνες εφημερίδες ήταν η 
«Καθημερινή», η «Πολιτεία» και η 
«Νέα Ημέρα». Ησαν και οι τρεις αντι- 
βενιζελικές.

Αλλά, ενώ εκδίδονταν τότε 10 εφημε
ρίδες αυτής της παράταξης στην Αθήνα, 
μόνο σ' αυτές τις τρεις στάλθηκε η 
ανακοίνωση που προκάλεσε την αναστά
τωση.

Και δικαίως συνταράχθηκαν όλοι ό
σοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα 
γραφεία τους.

Γιατί, απλούστατα, επρόκειτο για την 
επίσημη κήρυξη στρατιωτικής επανά
στασης.

Να το συνταρακτικό κείμενο της ανα
κοίνωσης:
«Προς τον Ελληνικόν Λαόν.
Την Α.Μ. τον Βασιλέα.
Την Κυβέρνησιν.
Την Επανάστασιν του 192Ζ

Ο Στρατός, εκετελών καταφανή επιθυ
μίαν συσσώμου του Λαού.

Προσκαλώ
Την Επανάστασιν να διαλυθή.
Την Κυβέρνησιν να παραιτηθή και να 

παραχώρηση την θέσιν της εις ετέραν 
εμπνεουσσν γενική εμπιστοσύνην.

Τον Λαόν να αναλάβη την άσκησιν 
των κυριαρχικών αυτου δικαιωμάτων. 

Παρακαλώ
Την Α.Μ. του Βασιλέα όπως, αναλαμ- 

βάνων την άσκησιν των εκ του Πολιτεύ
ματος παρεχόμενων Αυτώ δικαιωμάτων, 
διορίση Κυβέρνησιν εγγυωμένην ότι θα 
ενεργήση το ταχύτερον εκλογάς, εν
τελώς ανεπηρεάστους επί τη βασει των 
προ της Επαναστάσεως του 1922 εκλο
γικών νόμων δι' ων θα εκδηλωθώ το 
γνήσιον φρόνημα του ελληνικού λαού.

Ο Στρατός βέβαιοί ότι δεν θα επέμβη 
το παράπαν ούτε εις τον καταρτισμόν 
της νέας Κυβερνήσεως, ούτε εις το κατό
πιν έργον αυτής, θα περιορισθή εις την 
τήρησιν της ταξεως και εις τα καθαρως 
στρατιωτικά αυτού καθήκοντα.

Ο Στρατός ελπίζει ότι η σύνεσις του 
αρχηγού της Επαναστάσεως και του 
Προέδρου της Κυβερνήσεως θα προλά
βουν αδελφικόν αλληλοσπαραγμόν ό
σης αναμφιβόλως θα επακολουθήση εν 
η περιπτώσει ήθελαν ούτοι αρνηθη να 
υποταχθωσιν εις την επιταγήν του Ε
θνους.

α  22 Οκτωβρίου 1923 
1  Κατ’ εντολήν του Στρατού

Οι στρατηγοί της αντεπανάστασης Γ. Λεοναρδόπουλος και Π. Γαργαλίδης.

Γ. Λεοναρδόπουλος, υποστράτηγος 
Π. Γαργαλίδης 

Γ. Ζήρας, συνταγματάρχης».
Οπως γράφει ο ιστορικός Γρηγόρης 

Δαφνής, «η προκήρυξις ήτο ατυχής ως 
κύριον αίτημα, περιείχε την επαναφοράν 
της ευρείας εκλογικής περιφέρειας και 
την κατάργησιν των χωριστών εκλο
γικών συλλόγων των Μουσουλμάνων 
και των Εβραίων.

Διότι αυτάς τας δύο τροποποιήσεις 
επέφερεν εις την προηγούμενην νομοθε
σίαν ο εκλογικός νόμος, που είχε καταρ
τίσει ο Γεώργιος Παπανδρέου.

Επιγραμματικώς και σαρκαστικώς ο 
στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος είχεν 
είπει, μόλις εδιάβασε την προκήρυξη:
—  Φαντασθώτε να σκοτωθώ ο στρατη
γός Λεοναρδόπουλος και να του γρά
ψουν στον τάφο του: «Επεσε μαχόμενος 
υπέρ της ευρώας περιφέρειας»!

Η στρατιωτική εκείνη εκδήλωση ήταν 
η εφαρμογή ενός σχεδίου, που είχε συν
ταχθεί πριν από μερικούς μήνες.

Οι «ταγματάρχες» έβαζαν σε εφαρμο
γή τις αποφάσεις τους. Εξαπέλυαν τη 
δυναμική τους αντεπανάσταση για την 
ανατροπή της βενιζελογενούς επανάστα
σης του Πλαστήρα και την αποκατάστα
ση της αντιβενιζελικής εξουσίας.

Αλλά το γεγονός ότι πρόβαλαν για 
κύρια τελεσιγραφική αξίωση την επανα
φορά του εκλογικού συστήματος με το 
οποίο έγιναν οι εκλογές του 1920, δεί
χνει πόσο απασχολούσε τώρα, εν όψει 
των νέων εκλογών του Δεκεμβρίου 
1923, το θέμα αυτό όλον το λαό. Και 
αποτελεί μιαν ακόμα ένδειξη πόσο σοβα
ρό ήταν και είναι το πρόβλημα του 
εκλογικού συστήματος, το οποίο από 
τότε συμπυκνωνόταν στο καίριο ερώτη
μα: Πλειοψηφικό ή αναλογική;

ΤΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ επι
κρατούσε από την έναρξη 
της κοινοβουλευτικής ζωής 
της χώρας (1843). Τώρα 
όμως άρχιζαν τα πρώτα σκιρτήματα του 
μεγάλου αντιπάλου του. Η αναλογική 

είχε αρχίσει να κάνει την παρουσία της 
στη σκέψη των Ελλήνων. Γιατί είχαν 
αρχίσει οι πρώτες συνειδητοποιήσεις, ότι 
το πλειοψηφικό δεν εξέφραζε και δεν 
μπορούσε να εκφράζει τη γνήσια λαϊκή 
βούληση.

Εκείνη η προκήρυξη ήταν η μόνη 
εκδήλωση της αντεπανάστασης μέσα 
στην Αθήνα. Γιατί οι «ταγματάρχες» — 
και αναγκαστικά οι δύο τυπικά αρχηγοί, 
της, στρατηγοί Λεοναρδόπουλος και 
Γαργαλίδης — σύμφωνα με το σχέδιο 
που κατάρτισαν, απέβλεπαν να επικρα
τήσουν «από την περιφέρεια προς το 
κέντρο».

Α ΝΤΙΘΕΤΑ με ό,τι συνέβαι- 
νε ως τότε, αλλά και κατό
πιν στην Ελλάδα, όπου 
ίσχυε ο κανόνας: «Από το 
κέντρο (την πρωτεύουσα) προς την περι
φέρεια (τις επαρχίες)». Σ’ όλες, πραγματι

κά, τις στρατιωτικές εκρήξεις του παρελ
θόντος, η Αθήνα ήταν πάντα το κέντρο 
βάρους τους. Οταν επικρατούσε η έκρη
ξη στην υδροκεφαλ.ική πρωτεύουσα, αμέ
σως επεκτεινόταν σ’ όλη τη χώρα.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η επα
νάσταση της Εθνικής Αμύνης, που εξα
πέλυσε το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
που επικράτησε πρώτα στη Θεσσαλονί
κη και από κει απλώθηκε στην Αθήνα. 
Αλλά η επανάσταση του 1916 αποτελού
σε μιαν ιδιορρυθμία: Κηρύχθηκε και α
ναπτύχθηκε κάτω από τη σκέπη του 
γαλλικού στρατού της στρατιάς της Μα
κεδονίας, ο οποίος είχε το κέντρο βά
ρους στη Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατόπιν — 
μ«τά την αντεπανάσταση του 1923 — 
άλα τα κινήματα που επιβλήθηκαν ξεκί
νησαν από την Αθήνα. Οσα δεν μπόρε
σαν να επικρατήσουν στην Αθήνα, απέ- 
τυχαν.

Γιατί οι «ταγματάρχες» δεν ακολούθη
σαν αυτό το νόμο;

Θεωρούσαν ότι, μέσα στην πρωτεύου
σα, το καθεστώς Πλαστήρα ήταν τόσο 
στερεωμένο, ώστε αποτελούσε ουτοπία η 
ανατροπή του. Και όμως υπήρξαν πολ
λοί που θέλησαν να τους αποτρέψουν. 
Ανάμεσά τους και ο πολιτικός τους 
σύμβουλος Ιωάννης Μεταξάς, που στην 
προπαρασκευαστική φάση του κινήμα
τος τους έλεγε έξαλλος:
—  Τι πάτε να κάνετε; Στην Αθήνα ρίξτε 
το βάρος σας. Αλλιώς μην κάνετε τίπο
τα. Χωρίς την Αθήνα δεν μπορώτε να 
επικρατήσετε, θα  καταρρεύσετε και στην 
καταστροφή σας θα συμπαρασύρετε ό,η 

ιρχει ακόμα από την παράταξή μας... 
Δεν εισακούσθηκε όμως ο Μεταξάς,

που χολώθηκε. Πίστευαν αυτοί ότι όλες 
σχεδόν οι φρουρές θα εξεγείρονταν την 
καθορισμένη νύχτα. Και το καθεστώς 
Πλαστήρα θα διαλυόταν.

Εξάλλου, σύμφωνα με το ίδιό σχέδιο, 
θα έστρεφαν την αρχική τους προσπά
θεια σε ένα άλλο κέντρο: Αντί της πρω
τεύουσας, η συμπρωτεύουσα. Αντί της 
Αθήνας, η Θεσσαλονίκη.

Ετσι, τη νύχτα εκείνη, άρχισε η αντε
πανάσταση. Μόνο αυτό που δεν υπολό
γισαν οι «ταγματάρχες» ήταν ο στρατιω
τικός σύνδεσμος των βενιζελικών αξιω
ματικών, που αγνοούσαν την ύπαρξή 
του.

Ο Σύνδεσμος είχε γίνει «κράτος εν 
κράτει» μέσα στο στρατό. Είχε κατορθώ
σει, εκτός από την Αθήνα, να ελέγχει και 
τη Θεσσαλονίκη. Και έγινε ο σιδερένιος 
βραχίονας της Επανάστασης Πλαστήρα, 
που αντεπιτέθηκε με συντριπτική δύνα
μη κατά των αντεπαναστατών. Στη μο
νομαχία των «ταγματαρχών» της αντιβε- 
νιζελικής παράταξης, με τους στρατη
γούς και συνταγματάρχες του Συνδέ
σμου, νίκησαν, στα σημεία, οι δεύτεροι.

Κύριος συνετελεστής όμως εκείνης 
της νίκης ήταν ο τότε συνταγματάρχης 
και ευθύς αμέσως υποστράτηγος Γεώρ
γιος Κονδύλης. Πήρε την επωνυμία από 
τους βενιζελικούς «ο κεραυνός». Γιατί 
πραγματικά, με κεραυνοβόλους ελιγμούς 
και επιθέσεις, κατέβαλε και διέλυσε στα 
πεδία των μαχών τον αντεπαναστατικό 
στρατό. Είχε ο Κονδύλης στα χέρια του 
ένα όπλο τρομερό: Τη μεραρχία 
Κρητών, της οποίας ήταν διοικητής, που 
τη συγκροτούσαν αξιωματικοί και οπλί
τες από την Κρήτη, φανατικοί οπαδοί 
του Βενιζέλου. Και με αυτή σαν βασική 
δύναμη πραγματοποίησε τις επιθέσεις 
και τους ελιγμούς τους.

Αρχικά ο Κονδύλης άφησε τους αντε- 
παναστάτες της Ανατολικής Μακεδονίας 
να συγκεντρωθούν για να επιχειρήσουν 
κάθοδο προς τη Θεσσαλονίκη και κατά
ληψή της.

Στον ποταμό Νάρες τους συνέτριψε 
ανελέητα και τους διέλυσε. Στην ήττα 
των αντεπαναστατών συντέλεσε και η 
χαρτοπαιχτική μανία του αρχηγού των 
αντεπαναστατικών δυνάμεων Μακεδο
νίας συνταγματάρχη Ζήρα. Πολεμιστής 
ακράτητος, αληθινός Αχιλλέας, εκείνη 
τη νύχτα έπαιζε μανιωδώς πόκερ.

Παραιτήθηκε 
συνεργάτης 
του κ. Σημίτη
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ χτες ο γενικός 
γραμματέας των Δημοσίων Επι
χειρήσεων (ΛΕΚΟ) του υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας κ. 
Δημ. Παπούλιας, στενός συνερ
γάτης του τέως υπουργού κ. Κ. 
Σημίτη.

Ο κ Παπούλιας είχε αναλάβει 
τον τομέα των ΔΕΚΟ μαζί με 
την τοποθέτηση του κ. Σημίτη 
του Ιούλιο του 1985.

Προηγούμενα ήταν υπεύθυ
νος, την περίοδο που ο κ. Σημί
της ήταν υπουργός Γεωργίας, για 
την υπηρεσία Διακίνησης Αγρο
τικών Ελληνικών Προϊόντων (Υ- 
ΔΑΓΕΠ).

Εκτός από- τον κ. Παπούλια 
έφυγαν από το υπουργείο επτά 
στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη 
και αναμένεται σύντομα η αντι
κατάστασή τους.

Πρόκειται για το διευθυντή 
του ιδιαίτερου γραφείου του κ. A 
Αγγελίδη και τους συμβούλους 
κ.κ. Γ. Σπράο Ν. Γκαργκάνα, Ν. 
Θέμελη, Δ. Δαμιανό, Δ. Ζαχαρώ
δη και Ν. Γιακουμέλο.

Η Ελληνο- 
ουγγρική φιλία
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάπτυξη 
της φιλίας και της συνεργασίας 
ανάμεσα στην Ελλάδα και τη ΛΔ 
Ουγγαρίας υπέγραψαν ο πρωθυ
πουργός Ανδρέας Παπανδρέου 
και ο Ούγγρος ομόλογός του 
Κάρολι Γκρος.

Στο κείμενο της διακήρυξης 
αφού γίνεται λόγος για την επιθυ
μία των δύο μερών να συμβά
λουν στην παγκόσμια ειρήνη και 
στην ιδέα του αφοπλισμού, επι- 
σημαίνεται ότι η Ελλάδα και η 
Λ.Δ. Ουγγαρίας: «Θα συνεχίσουν 
τις προσπάθειες για την ανάπτυ
ξη και εμβάθυνση των διμερών 
φιλικών τους σχέσεων, καθώς και 
την αμοιβαία επωφελή συνεργα
σία στον πολιτικό, βιομηχανικό, 
τεχνολογικό και σε άλλους τομείς».

Πάλι ο Τόμπρας
ΠΡΟΤΑΣΗ μομφής κατά του κ. 
Θ. Τόμπρα αναμένεται να κατα
θέσουν σήμερα οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων, στην Αντιπρο
σωπευτική Συνέλευση Κοινωνι
κού Ελέγχου (ΑΣΚΕ).

Χωρίς γιατρούς
ΠΑΥΟΥΝ να λειτουργούν από 
σήμερα και για μια βδομάδα τα 
εξωτερικά ιατρεία χρόνιων περι
στατικών του νοσοκομείου Γενι
κού Κρατικού Αθηνών, λόγω α
ποχής των γιατρών.

Λουκέτο οι δήμοι
ΛΟΥΚΕΤΟ βάζουν αύριο και για 
τρεις ημέρες στα δημοτικά και 
κοινοτικά καταστήματα οι δή
μαρχοι και οι κοινοτάρχες του 
νομού Αττικής.

✓ G

Ε ΤΣΙ καθυστέρησε στην κή
ρυξη του κινήματος για να 
ακολίουθήσουν οι σχεδια
σμένες κινήσεις. Και ο 
Κονδύλης πραγματοποίησε πρώτος τη 
δική του συγκέντρωση και τη νίκη στο 

ποτάμι του Νάρες.
Χωρίς στιγμή κατόπιν, ο «Κεραυνός» 

πραγματοποίησε ένα μεγαλειώδη ελιγμό. 
Από την Ανατολική Μακεδονία, με κάθε 
μέσο, εφόρμησε επικεφαλής της μεραρ
χίας του δια της Μακεδονίας — Θεσσα
λίας — Στερεάς προς την Αθήνα, εναν
τίον της οποίας κινούνταν τώρα οι αντε- 
παναστάτες. Και φτάνοντας μέσα από 
τον Κιθαιρώνα στην Αττικοβοιωτία, 
τους αιφνιδίασε, τους χτύπησε στα πλευ
ρά και τους διέλυσε.

Ετσι, την 27η Οκτωβρίου, η αντιβενι- 
ζελική αντεπανάσταση είχε συντρίβει. Η 
επανάσταση Πλαστήρα στερεώθηκε. Και 
μετά 5 εβδομάδες θα γίνονταν οι εκλογές 
με το εκλογικό σύστημα του 
Γ εωργίου Παπανδρέου..

A ΥΡ/Ο: ΑΠΟΧΗ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ Π. ΠΟΥΛΙΔΗ
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Στ* αρπαχτά».
ΑΧ, ΒΑΧ ΚΑΙ... ΩΧ!

/Λ Α Ν Α ΣΦ Α ΛΕΙΑ  επικρατούσε στο υπουργείο Οικονομι- 
κών την επομένη της παραίτησης του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και την ανακίνηση του θέματος 
της κατάργησης της εφάπαξ εισφοράς των επιχειρή

σεων.
Στενός συνεργάτης του υπουργού, όταν ρωτήθηκε για το αν 
επανεξετάζεται η εισφορά, απάντησε: «Ωχ, ωχ και ποιος θα το 
ανακοινώσει αυτά;»
Και έφυγε χωρίς όεύτερη κουβέντα.

«ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ... »
ΜΗ γνθουσιασμο και πάθος μιλούσε χτες ο 
υπουργός Οικονομικών κ. Τσοβόλας στον 
κινηματογράφο «Καλλιθέα». Και προσπα
θώντας να πείσει ότι δεν υπάρχει δεξιά 
στροφή, και απευθυνόμενος ο Ηπειρώτης 
πολιτικός προς τους κατοίκους της Καλλι
θέας είπε: «Συμπατριώτες αν έκανε το ΠΑ- 
ΣΟΚ δεξιά στροφή πρώτοι εμείς θα πάμε 
στα σπίτια μας».

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΣΕΠΗ
«Δ Υ Ο  χρόνια έχουμε υποστεί καταπίεση από τις 
διαμαρτυρίες για το σταθεροποιητικό πρόγραμμα», 
ομολόγησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Τσοβόλας, 
μιλώντας χτες στον κινηματογράφο «Καλλιθέα» με 

θέμα την «οικονομική πολιτική». Για να αποκαλύψει ότι ακόμα 
και μέλη του ΠΑ ΣΟ Κ διαμαρτύρονταν και να στηλιτεύσει στο 
τέλος ότι «πολλοί θέλουν η αλλαγή να μην περνάει από την 
τσέπη τους».

ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
«ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ γνωρίζουν τα γενόμενα, 
τα μελλούμενα τα γνωρίζουν οι θεοί». 
Αυτή την απάντηση έδωσε ο υφυπουργός 
Οικονομικών Σ. Καλούδης, όταν ρωτήθηκε 
πότε θα γίνουν οι εκλογές, σε συγκέντρωση 
μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ που έγινε 
στην Αμφιθέα.
Για να μην αφήσει να πλανώνται απορίες 

πρόσθεσε ότι «με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπω εκλογές, 
αλλά την απόφαση θα την πάρει ο πρωθυπουργός».

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ
λ  ΣΗ Μ ΕΡΑ τελειώνουν οι μετακομίσεις του επιτελείου 

του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη, 
από την πλατεία Κάνιγγος στο Σύνταγμα.
Εκτός από το ιδιαίτερο γραφείο του κοντά του θα πάει 

και ο σύμβουλός του για θέματα τιμών και αγοράς κ. Καλπαξής.

Η ΔΡΑΧΜΗ ΣΗΜΕΡΑ.
Δολάριο 0,5 δρχ. κάτω, μάρκο σχεδόν ίδιο, χρυσός 0,6-1,3 δολ. πάνω.

ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΠΩΛ.

ΤΑΞΙΔΙΑ -  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οι ίδιες τιμές περίπου ισχύουν και για τις 
άλλες Εμπορικές Τράπεζες

.  ΑΓΟΡΑ ΠΩΛ.
Δολάριο Η.Π.Λ 
Μάρκο Δ. Γερμ.........
Φράγκο γαλλικό..
Λίρα Α)
Φράγκο Ε/Λίετικο.....
Φράγκο Βι ϊλγικο.... .
Φιορίνι Ο λ--------------
100 Λιρέτ. Ιταλίας.....
Κορώνα Δανίας.........
Λίρα Δ. Ιρλανδίας.....
Σελίνι Αυστρίας........
Κορώνα Σουηδίας.....
Κορώνα Νορρ.____
Δολάριο Καναδά......
Δολάριο Α υστραλέ. 
100 Γιεν Ιαπωνίας.....
Λίρα Κύπρου............
Ευρ. Νομ. Μον..........
Πεσέτα Ισπανίας.___
Εσκούδο Πορτογ.......

130.283
78.530
23.084

235.043
95.636
3.7561
69.814
10.643
20.358

208.612
11.1652
21.651
20.233
99.456
90.468
97.351

286.657
161.993

1.1649
0.9621

131.067
79.002
23.222

236.457
96.212
3.7787
70.234
10.707
20.480

209.868
11.2324
21.781
20.355

100.054
91.012
97.937

288.383
162.967
1.1719
0.9679

Δολάριο Η.Π.Α.........
Φράγκο γαλλικό........
100 Λιρέτ. Ιταλίας..«. 
Μάρκο Δ. Γερμ.........
Φράγκο Ελβετικό......
Δολάριο Καναδά____
Κορώνα Σουηδίας.....
Κορώνα Νορβ...........
Κορώνα Δανίας.........
Φιορίνι Ολ«...«...«...«. 
Πεσέτα Ισπανίας.......
Σελίνι Αυστρίας........
Εσκούδο Πορτογ......
Λίρα Κύπρου.............
Μάρκο Φιλανδ...___
100 Γιέν Ιαπωνίας..... 
Δολάριο Αυστραλ..... 
Λίρ. Αγ7Σκ7Β.Ιρλ..« 
Λίρα Δ. Ιρλανδίας..... 
Φράγκο Βελγικό........

128.062
22.690
10.462
77.191
93.046
96.762
21.065
19.685
19.806
67.923

1.133
10.863
0.936

281.770

94.715
88.018

231.035
202.963

133.289
23.616
10.889
80.341
96.883

100.753
22.933
20.497
20.623
70.724

1.180
11.311
0.975

293.270

98.620
91.647

240.465
211.332

Το δολάριο στις ξένες αγορές 
(27-1 1-87)

1. Λονδίνο (ή στερλ. σε 8) 1,8065
2. Φραγκφούρτη (μάρκο Γερμ.) 1,6555
3. Παρίσι (<ρρ. Ιαλλ.)
4. Μιλάνο (λιρέτ.)
5. Ζυρίχη (<ρρ. Ελβ.)

5,6330
1.222,00

1,3605

ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ (σε δρχ.) 0 ΧΡΥΣΟΣ
14.770

Παλ. Ελισάβετ Ι97ί.__________ 14.700
Πολ.Ελισ.μετ.1974...................... 14.700
Πώλ.Ελισ.μετ.1974.......................  15.100

Λγορά Παλ. Κοπτ^....... . Στο Λονδίνο...
Στο Παρίσι.......................
Στη Φρανκφούρτη..........
Στη Ζυρίχη.........«...........
Σ το Χ ονγκ-Κ ονγκ........

478.80
478.42
478.47
478.50
478.77

« ΩΔΙΝΕΝ... μυς, έτεκεν... 
όρος». Αυτή η αντιστροφή 
της γνωστής ρήσης, απο
δίδει πιστά τα διαδραματι- 

σθέντα την περασμένη εβδομάδα με 
αφορμή την εισοδηματική πολιτική. 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ κοιλοπονούσε από τα 
17 δισ. περίπου του ετεροχρονισμού 
της ΑΤΑ και τελικά με... καισαρική 
τομή, «γεννήθηκε» μια παραίτηση, του 
υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και κυ
ρίως ένα ζήτημα αξιοπιστίας της. Πα
ράλληλα δρομολογήθηκαν 
κι άλλες εξελίξεις. Ο Πρω
θυπουργός με μία κίνηση 
λαϊκίστικου εντυπωσια
σμού, προσπάθησε να ρε
τουσάρει, το πολιτικό του 
προφίλ και να το εμφανίσει 
περισσότερο φιλολαϊκό.
Μπροστά στους βουλευ
τές, χρησιμοποίησε σαν... 
μολυβάκι του ρετούς τον 
βασικότερο υπουργό του.

ΟΜΩΣ, η αντίδραση του 
κ. Κώστα Σημίτη και κυρίως 
μιας μερίδας του Τύπου, του 
χάλασε το... μακιγιάζ, αφού 
έφεραν στην επιφάνεια θέμα
τα αυταρχισμού, αντιδημο- 
κρατικότητας, τηλεγραφικής 
αποπομπής υπουργώ ν με 
ταυτόχρονη μείωσή τους σε 
πολιτικό αλλά και προσωπι
κό επίπεδο. Στο σημείο αυτό 
ξύπνησε μνήμες οδυνηρές, 
κεντρίζοντας τις εναπομεί- 
νασες ευαίσθητες χορδές.

ιοδοί και
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Π *  ΦΩΣ ΣΤΗ Λ ΙΤΟ ΤΗ ΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Ν ΣΗ  ΤΟΥ ΣΗ Μ ΙΤΗ

M l  W&XMAITO ΚΑΛΟΙ 
ΚΙΜΜΑ, P0UMEM?TH; AtlOU 
ΝΑ MAI ΚΑΝΕΙ...ΑΕΡΑ/

ίων Δαναΐδων»
ΤΟ ΛΑΘΟΣ αυτό (επιει

κής ο χαρακτηρισμός) απο
τελεί συνέχεια μιας λανθα
σμένης άποψης του τέως υ
πουργού Εθνικής Οικονο
μίας, ότι πρέπει να ετεροχρο- 
νιστεί η ΑΤΑ στο δημόσιο 
τομέα γιατί αλλιώς θα προ- 
κληθούν σοβαρές πληθωρι
στικές πιέσεις. Και είναι 
λανθασμένη αυτή η άποψη, 
γιατί τα 17 δισεκατομμύρια 
δραχμές περίπου, που αντι
προσωπεύει ο ετεροχρονι
σμός της ΑΤΑ, είναι σταγό
να στον ωκεανό των 957 
δισεκατομμυρίων του ελ
λείμματος, που θα στείλει το 
δείκτη τιμών καταναλωτή 
στα ύψη και το καλάθι της 
νοικοκυράς θα δείχνει όλο 
και περισσότερο τον... πάτο 
του. Μάλλον κάποια άλλη 
έπρεπε να είναι η λύση για 
λόγους και πολιτικούς, αλλά

πρωτίστως οικονομικούς.
ΤΟ Δ ΙΕ Τ Ε Σ  σταθερο

ποιητικό πρόγραμμα έφαγε 
τα ψωμιά του. Ο,τι ήταν να 
δώσει στην καταπολέμηση 
του πληθωρισμού το ’δώσε.

ΓΙΑ ΝΑ κατανοήσουμε 
καλά το τι έγινε στα δύο 
χρόνια της λιτότητας, αλλά 
κυρίως το τι μέλλει γενέσθαι, 
ας ξεκινήσουμε από τον ορι
σμό του πληθωρισμού, που 
γενικά είναι η ύπαρξη μεγα
λύτερης ποσότητας χαρτο
νομίσματος στην αγορά απο 
την αξία των προϊόντων.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ αυτού είναι 
η υποτίμηση του χαρτονομί
σματος, η άνοδος των τιμών 
των εμπορευμάτων και η 
πτώση του πραγματικού μι 
σθού των εργαζομένων. Και 
η κυβέρνηση για την αντι
μετώπιση του προβλήματος

επέλεξε την οδό της μείωσης 
της ποσότητας του χρήμα
τος που κυκλοφορεί στην α
γορά.

Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ Σημίτης, 
ασπαζόμενος προφανώς, τις 
απόψεις του νεοκεϊνσιανι- 
σμού, υποστήριξε επανει
λημμένα ότι η αύξηση των 
μισθών και ημερομισθίων 
προκαλεί αύξηση της ζήτη
σης καταναλωτικών αγαθών 
και συνεπώς άνοδο των 
τιμών.

ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ αυτή του 
«πληθωρισμού της ζήτη 
σης», τη συνδύαζε με τον 
«πληθωρισμό του κόστους», 
λέγοντας ότι η άνοδος των 
μισθών και ημερομισθίων ο
δηγεί στην αύξηση του κό
στους των προϊόντων σχε
δόν ανάλογα. Ομως, παρα
γνώριζε ότι ούτε η αύξηση

της ζήτησης, ούτε η άνοδος 
του κόστους είναι ευθέως α
νάλογες με την άνοδο των 
μισθών.

ΜΑΛΙΣΤΑ, μία μελέτη του 
ΚΕΠΕ γι’ αυτό το θέμα υπο
στήριξε ότι το κόστος της ερ
γασίας στην Ελλάδα, συμμετέ
χει γενικά σε ποσοστό 30% 
στο τελικό  κόσ τος του 
προϊόντος. Επόμένως η άνο
δος των μισθών, χοντρικά, θα 
έπρεπε να επηρεάζει τις τιμές 
κατά το ένα τρίτο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αυτής της 
αντίληψης ήταν η εφαρμογή 
στα δύο χρόνια του σταθερο
ποιητικού προγράμματος, της 
κλασικής πια συνταγής του 
Διεθνούς Νομισματικού Τα
μείου, για την καταπολέμηση 
του πληθωρισμού με τη μείω
ση της ζήτησης διαμέσου του 
περιορισμού των πραγμα
τικών μισθών και ημερομι

σθίων.
ΣΤΗ χώρα μας, όμως, δεν 

είχε τα αναμενόμενα αποτελέ
σματα. Το θέμα της μερικής 
αποτυχίας ή της μερικής επι
τυχίας (για τους αισιόδοξους) 
δεν οφείλεται στην πιστή η όχι 
εφαρμογή της λιτότητας. Εχει 
σχέση κυρίως με τη σύνθεση 
της ελληνικής κοινωνίας και 
το ποσοστό του πλούτου της 
χώρας που καρπούται κάθε 
κοινωνική ομάδα.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ αυτή του 
Δ.Ν.Τ. είναι κατάλληλη, όπως 
αποδείχτηκε, για χώρες με 
κοινωνική και επαγγελματική 
δομή, όπου οι μισθωτοί αγγί
ζουν ή και ξεπερνούν το 90% 
του ενεργού πληθυσμού. Στην 
Ελλάδα, αυτό το ποσοστό κυ
μαίνεται γύρω στο 50% (δεν 
υπάρχουν ακριβείς υπολογι
σμοί κι όσοι έχουν γίνει δίεν 
συμφωνούν όλοι μεταξύ τους).

ΕΝΑΣ άλλος δυσμενής πα
ράγοντας για τη χώρα μας 
είναι η παραοικονομία. Οι τε
λευταίες μελέτες εκτιμούν ότι 
αυτή φτάνει στο 30% περίπου 
του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος. Βεβαίως, όπως φά
νηκε και την τελευταία διετία, 
η συνταγή αυτή μπορεί να 
έχει αποτελέσματα και σε 
χώρες με κοινωνική δομή 
όπως, η δική μας, αλλά για τα 
υψηλά επίπεδα του πληθωρι
σμού κι όγι για τα χαμηλά.

ΕΤΣΙ, όσο πλησιάζουμε σε 
μικρότερο πληθωρισμό, τόσο 
δυσκολεύει η προσπάθεια πε
ραιτέρω μείωσής του. Φαίνε
ται ότι στην Ελλάδα το όριο 
αυτό κυμαίνεται κοντά στο 
15%. Σ’ αυτό το σημείο χρειά
ζονται επιπλέον μέτρα για 
να... γονατίσει ο τιμάριθμος.

ΠΡΕΠΕΙ να βρεθούν τρό
ποι να συμμετάσχουν στα βά

ρη και οι άλλες επαγγελματι
κές και κοινωνικές ομάδες και 
κυρίως να περιοριστεί η πα
ραοικονομία και η φοροδιαφυ
γή, πράγμα που η νέα εισοδη
ματική πολιτική δεν κάνει στο 
ύφος που είναι απαραίτητο.

ΤΗΝ ανάγκη αυτή δείχνει 
και η πορεία της κατανάλω
σης, που ενώ τους πρώτους 
μήνες έπεφτε και μαζί της κα
θοδική πορεία ακολουθούσε κι 
ο πληθωρισμός, ξαφνικά τους 
καλοκαιρινούς μήνες άρχισε 
ν’ ανεβαίνει.

ΕΤΣΙ, το πρώτο 9μηνο ο 
δείκτης της αξίας των λια
νικών πωλήσωεν είχε αυξηθεί 
κατά 3,5% (αποπληθωρισμένη 
τιμή) σε σύγκριση με το ίδιο 
διάστημα του 1986. Από τον 
Αύγουστο επίσης ανέβηκε 
θεαματικά και το ύψος των 
καταθέσεων στις τράπεζες, 
ενώ οι μισθοί συνέχισαν να

μειώνονται σε πραγματικούς 
όρους.

ΟΙ ΕΞΕΛ ΙΞΕΙΣ αυτές, 
όπως ομολογούν και παρά
γοντες του υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας και της Τρά
πεζας της Ελλάδος, είναι απο
τέλεσμα της παραοικονομίας 
και των εισοδημάτων που δεν 
υφίστανται τις συνέπειες της 
δίχρονης λιτότητας.

ΘΥΜΙΖΟΥΝ τον «πίθο 
των Δαναΐδων από την ανάπο
δη. Οσο η μείωση των μισθών 
αφαιρεί πληθωριστικό χρήμα 
από την αγορά, τόσο περισσό
τερο προσθέτουν η παραοικο
νομία και η φοροδιαφυγή. Ε
τσι, στην περίπτωση που η 
κυβέρνηση επιμείνει στην υ- 
πάρχουσα λογική καταπολέ
μησης του πληθωρισμού, θα 
πρέπει να ληρθούν οπωσδήπο
τε μέτρα για τη μείωση του 
ελλείμματος, νομιμοποίηση 
της παραοικονομίας και φορο- 
λόγησή της, πάταξη της φορο
διαφυγής και γενικώς επέκτα
σης των βαρών της λιτότητας 
και στις άλλες τάξεις.

ΣΤΟΝ αντίποδα αυτής της 
επιλογής βρίσκεται μια οικο
νομική πολιτική με καθαρά 
αναπτυξιακό χαρακτήρα, αύ
ξησης του Ακαθάριστου Εγ-

Του ΓΚΙ0ΚΑ.

χώριου Προϊόντος, αύξησης 
των επενδύσεων, αναδιάρθρω
σης της οικονομίας, ελέγχου 
της αγοράς με οικονομικές με
θόδους και τόνωσης του εισο
δήματος των εργαζομένων.

ΑΛΛΑ αυτή η απόφαση εί
ναι πολιτική... όπως πολιτικά 
και κυρίως εκλογικά ήταν και 
τα κίνητρα του Πρωθυπουρ
γού για καταβολή της ΑΤΑ 
στους δημόσιους υπαλλήλους 
από την 1η Ιανουάριου 1988.

0 ΝΤΕΛ0Ρ ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Γλιστράει το 
δολάριο ...

Της ΑΙΜΗΣ ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Υ 
από τις Βρυξέλλες

Οι παραπάνω τιμές ορίστηκαν την Παρασκευή και ισχύουν και σήμερα.

Η ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ 
του δολαρίου 
αναμένεται να 
συνεχιστεί και η 
αντιστοιχία του με 
το γερμανικό 
μάρκο

υπολογίζεται να φτάσει στο 1.40 από 
1.65 που είναι επί του παρόντος.
Την περαιτέρω διολίσθηση του 
δολαρίου προέβλεψε χτες στις 
Βρυξέλλες ο πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζακ 
Ντελόρ, σύμφωνα με έγκυρες 
διπλωματικές πηγές.
Η πληροφορία αυτή θεωρείται βάσιμη 
στους διπλωματικούς κύκλους των 
Βρυξελλών, δεδομένου ότι ο κ. Ντελόρ 
είχε προβλέψει τηνδιολίσθηση του 
δολαρίου προ δύο μηνών και είχε 
αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ότι η αντιστοιχία του με το γερμανικό 
μάρκο θα φτάσει στο 1.60 (όταν ο κ. 
Ντελόρ είχε προβεί στην πρόβλεψη 
αυτή, η αντιστοιχία του δολαρίου με το

γερμανικό μάρκο ήταν 1.79), εκτός από 
τους κινδύνους που περικλείει το 
ενδεχόμενο αυτό για την παγκόσμια 
οικονομία, λαμβάνει τραγικές 
διαστάσεις για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, της οποίας το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού της οποίας αναμένεται 
να αυξηθεί σημαντικά μεγιστοποιώντας 
παράλληλα την περίοδο κρίσής που 
διέρχεται η Ε0Κ, κρίση η οποία 
διαφαίνεται να συνεχιστεί μετά τη 
χτεσινή αποτυχία του 
προπαρασκευαστικού — για τη 
Διάσκεψη Κορυφής των Δώδεκα στην 
Κοπεγχάγη - Συμβουλίου των 
Υπουργών Εξωτερικών.

Διαφορές στην ΕΟΚ

Το Συμβούλιο αυτό, που συνεχίζεται 
και σήμερα στις Βρυξέλλες, δεν 
πρόκειται παρά να επιβεβαιώσει τις 
έντονες διάφορες μεταξύ των χωρών- 
μελών της Κοινότητας για τη μείωση 
των αγροτικών δαπανών, την αύξηση 
των ιδίων πόρων και των πόρων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων καθώς και τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και διαχείριση 
του Κοινοτικού προϋπολογισμού.

ϊ ί ί ί

Ανοιχτό θέμα των αυξήσεων στα
ΔΕΝ έχει προσδιορ ιστεί α

κόμα ο χρόνος που θα ισχύ- 
σουν οι ετήσιες αυξήσεις κατά 
το '88 στα τιμολόγια των Δη
μοσίων Επιχειρήσεων και των 
Οργανισμών. Αυτό προκύπτει 
από χτεσινή δήλωση του υ
πουργού Οικονομικών κ. Δ. 
Τσοβόλα.

Μιλώντας στον κινηματο-

τιμολόγια
γράφο «Καλλιθέα» με θέμα η 
«οικονομική πολιτική», ο υ
πουργός όταν ρωτήθηκε για τα 
τιμολόγια απάντησε ότι δεν 
μπορεί να κάνε; από τώρα κα

μιά πρόβλεψη.
Ωστόσο στη συνέχεια παρα

δέχτηκε ότι θα υπάρξουν αυξή
σεις σε ποσοστό όμως κάτω από 
τον πληθωρισμό. Και πρόσθεσε 
ότι αυτό θα είναι σε θέση να το 
γνωρίζει από τον Ιανουάριο, α
φού τότε και τον Φεβρουάριο 
και Μάρτιο αποφασίζονται κάθε 
χρόνο, οι αυξήσεις στα τιμολό
για, όπως είπε.

ΠΩΣ ΘΑ 
ΦΡΕΝΑΡΕΙ 

ΤΟ Ε Λ Λ Ε ΙΜ Μ Α  
ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Σ ΤΑ  600 εκατ. δολάρια θα περιορι

στεί το 1992, το έτος που ολοκληρώ
νεται η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών της χώρας.

Η πρόβλεψη αυτή γίνεται από το 
υπουργείο Εθικής Οικονομίας με το 
«χρονοδιάγραμμα» των οικονομικών ε
ξελίξεων που κατάρτισε για την πορεία 
των βασικών μεγεθών του ισοζυγίου 
τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το σενάριο αυτό των προβλέψεων 
στηρίζεται στα εξής δεδομένα:

Ο ι ε ξ α γ ω γ έ ς  σ τ ο  δ ι ά σ τ η μ α  
1988-1992 θα κινηθούν με ένα ρυ
θμό αύξησης 10% σε δολάρια, ενώ ο 
μέσος ρυθμός αύξησης των εισα
γωγών θα περιοριστεί στο 5%.

Οι πόροι
Οι άδηλοι πόροι (μεταναστευτικά 

κλπ εμβάσματα) αναμένεται ν' αυξη
θούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5% , ενώ 
από την άλλη πλευρά οι άδηλες πλη
ρωμές θα παρουσιάσουν ταχύτερη ά
νοδο, σε επίπεδα 8,5%.

Αυτό σχετίζεται με τα υψηλά επίπε
δα τόκων που πρέπει να πληρωθούν 
στην ίδια περίοδο και που φτάνουν 
μόνο το 1988 τα 1.400 εκατομ. δολά
ρια. Στο ίδιο ύψος θα είναι τα τοκο
χρεολύσια του εξωτερικού δανεισμού 
ολόκληρη την προσεχή πενταετία.

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
καταλήγει το υπουργείο το έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

προβλέπεται να μειωθεί στα
διακά και να περιοριστεί το 
1988 στα 1.100 εκατ. δολά
ρια.

Το 1989 η πρόβλεψη είναι 
για περιορισμό του ελλείμμα
τος στα 850 εκατ. δολάρια 
ενώ το ίδιο «σενάριο» υπολο
γίζει ότι το 1990 το έλλειμμα 
θα πέσει στα 750 εκατ. δολά
ρια το 1991 στα 700 εκατ. 
και τέλος το 1992 στα ΘΟΟ 
εκατ. δολάρια.

Δηλαδή το αποτέλεσμα μέ
σα σε μια πενταετία θα είναι ο 
περιορισμός του κάτω από το 
μισό σε σχέση με τα σημερινά 
επίπεδα.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟ Υ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜ ΑΤΟΣ

Δεν αίρεται η εισφορά
ΟΜΑΔΑ

AU2APE2WHFNWI

> " , 5 - ¡ί jpbg

ΜΕΜΓΕΑΦΗ 
ΜΕ/ΙΕΜΤΑΕΟΜΑΡΕΕ; 

...5 /727 / Π02Α ΠΉΡΕο Tim w /m j
ΟΜΑΔΑ

KANOnOlHMENtOKI

Π ΙΕ Ζ Ο Υ Ν  ΟΙ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Ι
«ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ κανονικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η απόφαση της 

κυβέρνησης για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των επιχειρήσεων». 
Αυτό δήλωσε αποκλειστικά στο κΕ» ο υπουργός Οικονομικών Δ. Τσοβόλας, χτες 
το μεσημέρι, τονίζοντας ότι κδεν αίρεται η έκτακτη εισφορά».

Την ίδια ώρα όμως ο υφυπουργός Οικονομικών Σ. Καλούδης σε σχετική ερώτηση που 
του έγινε σε συγκέντρωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο Π. Φάληρο, αν και απέφυγε να 
απαντήσει ευθέως είπε ότι:

Του ΜΑΡΑΓΚΟΥ -

«Δεν θέλουμε να χτυπήσου
με το επενδυτικό κλίμα» και 
πρόσθεσε «δεν είμαστε δο
γματικοί στις απόψεις μας». 
Αφησε έτσι να εννοηθεί ότι 
η κυβέρνηση έχει μετρήσει 
το κόστος από την απόφασή 
της αυτή και ότι εξετάζει 
τρόπους για να αποκατα- 
στήσει το κλίμα που «χάλα
σε» το τελευταίο διάστημα.

Το θέμα συζητήθηκε ε- 
κτενώς ανάμεσα στον υπουρ
γό Εθνικής Οικονομίας Π. 
Ρουμελιώτη και τον πρόεδρο 
του ΣΕΒ Θ. Παπαλεξόπουλο

Του Α. ΔΑΛΙΠΗ

Πού κολλάνε τα μεγάλα έργα
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ οι διαδικασίες 

προώθησης των μεγάλων έργων.
Την εκτίμηση αυτή κάνουν αρμόδιοι 
παράγοντες του υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας και αποδίδουν τις 
καθυστερήσεις στην ανυπαρξία ενιαίου 
μηχανισμού μελέτης και σχεδιασμού των 
μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
Ειδικότερα, παρατηρούσαν ότι υπάρχει 
πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων με 
αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται έγκαιρα οι 
αποφάσεις
Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα έξι μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα (εκτροπή Αχελώου, 
μετρά της Αθήνας, ζεύξη Ρίου — Α ντιρρίου,

αεροδρόμιο Σπάτων, αυτοκινητόδρομοι και 
εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθήνας — Θεσσαλονίκης) είναι η 
χρηματοδότησή τους.
Προς το παρόν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν 
έχουν καταφέρει να συντάξουν μια 
συνολική πολιτική χρηματοδότησης και το 
μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνούν, είναι 
δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν όλα 

, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Σ ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρόποι 
χρηματοδότησης των μεγάλων έργων που 
προτείνουν οι διεθνείς όμιλοι 
επιχειρήσεων, αναφέρονται.κυρίως σε

δανεισμό του ελληνικού Δημοσίου από τα 
διάφορα ταμεία της ΕΟΚ.
Πάντως, παρά τις καθυστερήσεις, το πρώτο 
τρίμηνο του 1988 θα έχουν ολοκληρωθεί 
οι διακηρύξεις για τη δεύτερη φάση των 
διαγωνισμών για όλα τα έργα.
Ταυτόχρονα οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι θα 
αρχίσουν να υποβάλουν τις τελικές 
προσφορές.
Τέλος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, η 
ολοκλήρωση, η λειτουργία και η 
εκμετάλλευση όλων των έργων 
υπολογίζεται, ν ’ αρχίσει να γίνεται, 
σταδιακά από το 1992.

σε συνάντηση που είχαν το 
περασμένο Σάββατο στο υ
πουργείο Εθνικής Ο ικονο
μίας. Αν και η συνάντηση 
έληξε χωρίς να υπάρξουν ση
μεία προσέγγισης — είναι χα
ρακτηριστικό ότι ο ΣΕΒ εξέ
δωσε ανακοίνωση με την ο
ποία πιέζει για να επανέλθει η 
οικονομική πολιτική στην 
τροχιά που είχε έως τώρα. 
Από το υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας θα πρέπει να ανα
μένεται να δοθούν κάποιες 
παροχές — αντίδοτο, στην α
πόφαση αυτή.

Σύσκεψη

Αμέσως μετά τη συνάντη
ση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, 
ο κ. Π. Ρουμελιώτης συνερ
γάστηκε με τον υπουργό Οι
κονομικών Δ. Τσοβόλα, τον 
υφυπουργό Εθνικής Οικονο
μίας Θ. Καρατζά και το σύμ
βουλο του πρωθυπουργού Γ. 
Κατηφόρη.

Στη σύσκεψη αυτή (ση
μειώνεται ότι δεν έγινε άλλη 
σύσκεψη το Σάββατο και μά

λιστα υπό την προεδρία του 
Πρωθυπουργού), όπως μας 
δήλωσαν δύο οικονομικοί υ
πουργοί, εξετάστηκαν τα μέ
τρα που πρόκειται να ανακοι
νωθούν — στεγαστική πολιτι
κή, νομισματοπιστωτικό πρό
γραμμα — καθώς και η κατά
σταση στο Χρηματιστήριο 
και γενικά στον επιχειρηματι
κό κόσμο με την επιβολή της 
έκτακτης εισφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
δεν πρόκειται να ανακοινω
θούν κάποια συγκεκριμένα 
μέτρα, αλλά κυρίως για δια
μόρφωση καλύτερου κλίμα
τος.

Ειδικά για το χρηματιστή
ριο αρμόδια πηγή μας δήλωσε 
ότι η κυβέρνηση παρακολου
θεί από κοντά την εξέλιξη. 
Ομως θεωρεί τα μέτρα για 
φορολογικές ελαφρύνσεις επί 
των κερδών από μερίσματα 
και στα μη διανεμόμενα κέρ
δη, αρκετά.

Στο μεταξύ η προσοχή της 
κυβέρνησης εντοπίζεται στον 
τομέα των τιμών, όπου παρα- 
τηρείται μια αύξηση, εκτός 
των προβλέψεων. Για το σκο
πό αυτό ο κ. Ρουμελιώτης 
συναντήθηκε με τον υπουργό 
Εμπορίου κ. Ακριτίδη την 
Παρασκευή το βράδυ.


