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ΠΑΣ θα ψήφιζαν 
TARA ·ι  Ελληνες

Η πρώτη πανελλήνια επιστημονική δημοσκόπηση 
(ICAP- Ελλάς και«Ε») που δημοσιεύεται μετά τις εκλογές του 1985

Τι ψηφίζει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι άλλες 
περιοχές - Οι τάσεις κατά φύλο, ηλικία, εισοδηματική τάξη

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ  ΣΤΗΝ  «Ε» ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ - ΣΤΑΘΜ ΟΣ

γιατπν
οικονομία
Ανησυχεί 

ο Ανδρέας 
για το 
«κλίμα»

Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ σύσκεψη συγκάλεσεχτες ο πρωθυπουργός Ανδρέας Πα- 
πανδρέου, ανήσυχος από τις αντιδράσεις του επιχεψηματικου κό- 
σμου, μετά την παραίτηση Σημίτη και την επιβολή της έκτακτης 

εισφοράς 10%.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι οικονομικοί υπουργοί και άλλα κυβερ

νητικά στελέχη και συζήτησαν τις «κινήσεις» που πρέπει να γίνουν προς 
τις παραγωγικές τάξεις και προς την ΕΟΚ για να επανέλθει η οικονομία 
σε «ήρεμα νερά».

Το πρωί είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας Π. Ρουμελιώτη, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θ. Παπαλεξόπουλο.

0 Ρεπορτάζ στη σελ. 2

Εκτός Αθηνών βρίσκεται από 
χτες ο πρώην υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας Κώστας Σημίτης. 
Κάνει διακοπές οικογενειακώς.

Ολο το 

παρασκήνιο

της «σφαγής» 

Σημίτη
ΣΕΛ. 15,16,17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΤΙ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ 

ΤΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ
ΣΕΛ. 13,14
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0 προϋπολογισμός

Τι onuoirei η πολιική
Σημίτη
Του Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΜΕ ΜΙΑ πρωτοφανή 
- για τα ελληνικά 
δημοκρατικά δεδο
μένα - ενέργεια, με την ο

ποία επιπλέον αποδείχθη
καν μύθος ο κυριαρχικός 
ρόλος των συλλογικών ορ
γάνων και οι συμμετοχικές 
διαδικασίες στη λήψη των 
αποφάσεων, χαράχθηκε 
φέτος η εισοδηματική πο
λιτική για το 1988.

Με την αρχή του ενός αν- 
δρός, ανατράπηκε η εισοδημα
τική πολιτική, που είχε διαμορ
φωθεί και κυρωθεί υπό την προ
εδρία του ίδιου του πρωθυ
πουργού στο Ανώτατο Συμ
βούλιο Οικονομικής Πολιτικής 
(ΑΣΟΠ).

Αλλά η ανατροπή αυτή ση
μαίνει απλώς αντικατάσταση με 
μια ίδια - διαφορετικού όμως 
βαθμού έντασης - εισοδηματική 
πολιτική ή το ξεκίνημα μιας 
νέας, με διαφορετικούς στό
χους, πολίτικης;

Σημαίνει απλώς επαναφορά 
της ετεροχρονισμένης ΑΤΑ 
στα «νόμιμα», ή κάτι άλλο;

Ολα συνηγορούν, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, υπέρ της 
δεύτερης άποψης.

Μαθηματικά
Ποια όμως ήταν η φιλοσοφία 

και η θέση του Κ. Σημίτη, όταν 
μεταξύ των εναλλακτικών προ
τάσεων εισοδηματικής πολιτι
κής, που υπέβαλε, προτιμούσε 
εκείνη - και που τελικά εγκρί- 
θηκε από το ΑΣΟΠ - με τις λι
γότερο πληθωριστικές συνέ
πειες;

Η φιλοσοφία ήταν ότι στην 
οικονομία δεν υπάρχουν μα
γείες, όπως, αντίθετα, στην πο
λιτική. Η οικονομία είναι μαθη
ματικό.

«Η οικονομική πορεία δεν 
καθορίζεται μονάχα από πολιτι
κές βουλήσεις, αλλά και από 
τις νομοτέλειες του συστήμα
τος», δήλωσε πρόσφατα.

Η γενική αρχή
Ειδικότερα, στη χάραξη της 

εισοδηματικής πολιτικής πρυ- 
τάνευσε η γενική αρχή ότι η οι
κονομική πολιτική είναι θέμα 
κατανομής πόρων και επιπλέον 
ελήφθησαν υπόψη τα εξής:
•  Το ακαθάριστο εγχώριο προϊ
όν (ΑΕΠ) το 1988 προβλεπό- 
ταν να αυξηθεί κατά 1-2 ποσο
στιαίες μονάδες. Το σύνολο αυ
τό θα έπρεπε να ικανοποιεί τις 
διάφορες απαιτήσεις (κατανά
λωση, επενδύσεις, δημόσιος το
μέας κ.λπ._) της οικονομίας.
•  Το ισοζύγιο το 1987 παρου
σίασε βελτίακτη στο έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών πέρα 
από κάθε πρόβλεψη και για 
πρώτη φορά την τελευταία 20ε- 
τία οι ανάγκες για εξωτερικό 
δανεισμό είναι αρνητικές για 
μερικές εκατοντάδες δολάρια.

Κινητικότητα
•  Οι ιδιωτικές επενδύσεις είχαν 
αρχίσει να παρουσιάζουν κά
ποια κινητικότητα και με συν
τηρητικούς υπολογισμούς το 
1988 θα απορροφήσουν περί

που 1% επί του ΑΕΠ. Οι προ
βλέψεις του ΙΟΒΕ στον τομέα 
αυτό ήταν ακόμη πιο ευνοϊκές.
•  Το καθαρό έλλειμμα του δη
μόσιου τομέα το 1988 θα παρέ
μενε στα υψηλά επίπεδα του 
1987, με αποτέλεσμα να μην α
πελευθερώνεται κανένας πόρος. 
Ο κ. Σημίτης έδωσε μεγάλες εν- 
δοκυβερνητικές και εσωκομμα
τικές μάχες για τον περιορισμό 
του - κατά την προσφιλή φράση 
του αρχηγού της Ν.Δ. κ. Κ. 
Μητσοτάκη - «σπάταλου κρά
τους» και υπέρ του αποτελε
σματικού κράτους, χωρίς, 
όμως, επιτυχία.
•  Ο πληθωρισμός το 1987 δεν 
κινήθπκε σε ικανοποιητικά επί
πεδα (16%). Κύρια αιτία ήταν 
οι συνέπειες από την εφαρμογή 
του ΦΠΑ και η έλλειψη των 
μηχανισμών εκείνων που θα α
πέτρεπαν τις πολλαπλασιαστι
κές συνέπειες. Το 1988 στόχος 
ήταν η αποκλιμάκωση του πλη
θωρισμού με πολιτική πρόβλε
ψη το 12%.

Η αντοχή
Επειδή, λοιπόν, τα ελλείμμα

τα του ευρύτερου δημόσιου το
μέα δεν επέτρεπαν την εξοικο
νόμηση πόρων, δεν απέμενε 
παρά μόνο η άνοδος της παρα
γωγής για να δοθούν αυξήσεις 
μισθών και ημερομισθίων. Αυ
τό επέτρεπε η αντοχή της οικο
νομίας. Αύξηση των πραγμα
τικών εισοδημάτων κατά 2 πο
σοστιαίες μονάδες.

Με τη λογική αυτή συνέπεια 
των πραγμάτων και με στόχο 
τη συγκράτηση των ελλειμμά
των του δημόσιου τομέα και 
των πληθωριστικών πιέσεων, 
την περαιτέρω βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικο
νομίας και την εμπέδοση του ε
πενδυτικού κλίματος αποφασί-

Ανδρέα
é Κίνδυνος να 

τιναχτεί 
στον αέρα 

η οικονομία
στηκε ο - δυσβάσταχτος για 
τους εργαζόμενους - ετεροχρο
νισμός της ΑΤΑ.

Ετσι, περιόριζε την αύξηση 
των αποδοχών των εργαζομέ
νων και συνταξιούχων του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα κατά 
12.000 - 14.000 δρχ. κατά περί
πτωση το 1988. Οι αυξήσεις 
που θα εδίδοντο από 1.1.88 και 
για το πρώτο τετράμήνο του έ
τους, ήταν μεταξύ 2.700 - 3.300 
δρχ. το μήνα.

Με την επαναφορά της ΑΤΑ 
στα «νόμιμα», που επαναποφό- 
σισε ο πρωθυπουργός, οι εργα
ζόμενοι του δημόσιου τομέα θα

πάρουν από 1.1. 88 και για το 
πρώτο τετράμηνο του έτους (με 
προβλεπόμενο πληθωρισμό 
5%), αυξήσεις μεταξύ 5.700 - 
6.800 δρχ. το μήνα.

Επισημάνσεις
Οπως επισημαίνουν οικονο

μικοί παρατηρητές και εκπρό
σωποι παραγωγικών τάξεων, η 
απόφαση αυτή με τις σημερινές 
συνθήκες και με τον τρόπο που 
έλαβαν χώρα οι πρόσφατες πο
λιτικές εξελίξεις:
•  Εντείνει τις πληθωριστικές

πιέσεις πολλαπλασιαστικά.
•  Μειώνει την ανταγωνιστικό
τητα της οικονομίας.
•  Οδηγεί σε διολίσθηση της
δραχμής·•  Αυξάνει τη ζητηση, κυρίως, 
εισαγομενων προϊόντων, όπως 
έχει αποδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια, και διευρύνει το έλλειμ
μα του εμπορικού ισοζυγίου.
•  Αυξάνει τα ελλείμματα του 
δημόσιου τομέα, όχι μόνο λόγω 
μισθών και συντάξεων, αλλά 
και λόγω πληθωρισμού, αφού 
οι δαπάνες των έργων γίνονται 
υπέρογκες.
•  Αυξάνει το εργατικό κόστος,
όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και 
στον ιδιωτικό τομέα, αφού οι 
αυξήσεις των μισθών του δημο
σίου, αποτελούν την απαρχή 
των διεκδικήσεων στον ιδιωτι
κό τομέα. Ηδη, οι συνδικαλι
στικές παρατάξεις ζητούν αυ
ξήσεις 27%.
•  Ανατρέπει όλες τις οικονομι
κές εκτιμήσεις και τους προ
γραμματισμούς των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων, επε
κτείνει το δημόσιο τομέα και τα 
ελλείμματά του, ενώ ανατρέπει 
και τα δεδεομένα του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Τέλος, κλονίζει επικίνδυνα 
το ευαίσθητο επενδυτικό κλίμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
αυτές, οδηγούμαστε, πλέον, σε 
μια νέα οικονομική πολιτική, 
πέρα και έξω από τα πλαίσια 
και τη φιλοσοφία της πολιτικής 
που είχε εξαγγελθεί. Σε μια πο
λιτική, που όπως επισημαίνε- 
ται, παίζει τώρα πλέον κορόνα 
- γράμματα το μέλλον της οικο
νομίας ή θέτει άλλες προτεραιό
τητες.

Διατήρηση
Μόνο η τυχόν διατήρηση

του κλίματος εμπιστοσύνης 
μπορεί να οδηγήσει σε ομαλή 
πορεία την οικονομία, αφού η 
τελευταία μπορεί και έχει ακό
μη «το μεγάλο μαξιλάρι του ι
σοζυγίου πληρωμών», όπως 
χαρακτήρισε την ευνοϊκή εξέλι
ξή του αρμόδιος υπηρεσιακός 
παράγοντας.

Την αισιοδοξία του για την 
πορεία της οικονομίας εξέφρα- 
σε και ο νέος υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας Π. Ρουμελιώ
της, ο οποίος, αναλαμβάνοντας 
τα καθήκοντά του, επισήμανε:

Διάλογος
•  Η πολιτικό που εξαγγέλθηκε
από τον πρωθυπουργό αποβλέ
πει στη συνέχιση του διάλογου 
και της συνεργασίας με τις πα
ραγωγικές τάξεις, με σκοπό τη 
σταθερότητα και την ανάπτυξη 
της οικονομίας.
•  Ο πληθωρισμός κόστους δεν 
δικαιολογείται πλέον. Οι οποιε- 
σδήποτε πληθωριστικές πιέσεις 
συντηρούνται μόνο από την 
πληθωριστική ψυχολογία.
•  Δεν ήταν δυνατό και δεν έ
πρεπε να συνεχιστεί η ίδια αυ
στηρή εισοδηματικό πολιτική. 
Πέραν από το διορθωτικό πο
σό, είναι αναγκαία και η ύπαρ
ξη μιας περισσότερο ελαστικής 
τιμαριθμικής προσαρμογής.
•  Η εισοδηματική πολιτική δεν 
πρόκειται να επιβαρύνει το κό
στος παραγωγής, αφού η οικο
νομική κατάσταση των επιχει
ρήσεων επιτρέπει την απορρό
φηση της εισοδηματικής πολι
τικής χωρίς κλυδωνισμούς.
•  Το κλίμα είναι θετικό.
•  Στο δημόσιο τομέα, κύριο 
μέλημα είναι η προώθηση ανα
πτυξιακών προγραμμάτων που 
θα οδηγήσουν στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και τον εκ
συγχρονισμό.

Τι αλλάζει στους φόρους το 1988
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 13

πρώτης προτεραιότητας είναι οι δαπάνες 
για την άμυνα, την παιδεία, την υγεία - 
πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση.

Αυξημένα κονδύλια πήραν επίσης τα υ
πουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εργα
σίας και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού κατανέμονται ως εξής:
★  Το ένα τρίτο των κονδυλίων θα δοθεί για 
μισθούς και συντάξεις, που προβλέπονται 
αυξημένες κατά 17,1% και ανέρχονται σε
908.1 δισ. δρχ., έναντι 775,2 δισ. δρχ. φέ
τος. Ειδικά για μισθούς προβλέπονται
495.2 δισ. δρχ. και για συντάξεις 431,3 
δισ. δρχ.
★  Σημαντικά ποσά θα απορροφήσουν το 
1988 οι λεγάμενες κοινωνικές δαπάνες. 
Συνολικά θα χορηγηθούν 497,2 δισ. δρχ., 
κατά 184 δισ. δρχ. περισσότερα από φέτος.

Ειδικότερα προβλέποντα τα εξής:
★  Για επιδότηση ενοικίου 10 δισ. δρχ.
★  Για αγορά φοιτητικών συγγραμμάτων 3 
δισ., από 1,2 δισ. φέτος.
★  Για δαπάνες σίτισης φοιτητών 5,8 δισ., 
από 4,7 δισ.
★  Για επιχορήγηση του ΙΚΑ 137 δισ. δρχ. 
και του ΟΓΑ 100 δισ. δοτ. Ειδικά για τον 
ΟΓΑ η αυξημένη επιχορήγηση αφορά την 
αύξηση των αγροτικών συντάξεων από 
1-1-88 κατά 1.500 δρχ. και την έναρξη του 
νέου προγράμματος ασφάλισης των α-

γροτών.
Δεν προβλέπεται επιχορήγηση του 

ΝΑΤ, το οποίο παρά τα τεράστια προβλή
ματα που αντιμετωπίζει, αφήνεται στη τύ
χη του και θα αναζητεί κεφάλαια για τις 
συντάξεις από το τραπεζικό σύστημα.

από 2,8 δισ. φέτος.

Για την υγεία
★  Τα κονδύλια για την υγεία είναι αυξημέ-

να κατά 42,2% και ανέρχονται σε 204,4 
δισ. δρχ. από 143,7 δισ. δρχ. φέτος. Τα αυ
ξημένα κονδύλια έρχονται να καλύψουν α
νάγκες των νοσοκομείων και των κέντρων 
υγείας, τη λειτουργία των πανεπιστη
μιακών νοσοκομείων Ηρακλείου, Ιωαννί- 
νων και Πατοών.
★  Η κοινωνική πρόνοια θα απορροφήσει 
44,3 δισ. δρχ., από 37,1 δισ. δρχ. φέτος.
★  Για την κοινωνική ασφάλιση προβλέ- 
πονται συνολικά 287,9 δισ. δρχ., από 
192,4 δισ. δρχ. το 1987.
★  Η παιδεία θά απορροφήσει 242 δισ., κα
τά 43,5 δισ. δρχ. περισσότερα από φέτος. 
Μεγάλο βάρος θα δοθεί στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα:
— Στη Δημοτική Εκπαίδευση χορηγούνται 
79,6 δισ. δρχ.
— Για κοινές δαπάνες των ΑΕΙ 14,6 δισ. 
δρχ.
— Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5,2 δισ. δρχ. 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 7,4 δισ. 
δρχ., Πατρών 2,1 δισ., Ιωαννίνων 1,2 δισ.. 
Θράκης 1,1 δισ., Κρήτης 1,2, Αιγαίου 247 
εκατ. δρχ., Ιόνιο 268 εκατ. δρχ., Θεσσα
λίας 81 εκατ. δρχ., ΕΜΠ 2,2 δισ. δρχ, Α- 
ΣΟΕΕ 495 εκατ. δρχ., Γεωπονική 724 
εκατ. δρχ., Πάντειος 571 εκατ. δρχ., Βιο 
μηχανική Πειραιά 519 εκατ. δρχ., Καλών 
Τεχνών 197 εκατ. δρχ., Βιομηχανική θεσ-

276 εκατ. δρ Πολυτεχνείο
_____ rK., - J l  10,9 δισ. δρχ.

— Η Μέση Εκπαίδευση θα απορροφήσει 
73,1 δισ. δρχ.

σαλονίκης 
Κρήτης 242 εκατ. δρχ.,

Η άμυνα
★  Η άμυνα θα απορροφι 
344,1 δισ. δρχ., από 277,9

ιήσει συνολικά 
δισ. δρχ. το

1987.
Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους 

των ενόπλων δυνάμεων θα φθάσουν τα 
110 δισ. δρχ. (αύξηση 56,9%). Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην έναρξη εξόφλησης υ
ποχρεώσεων για την αγορά των πολε
μικών αεροσκαφών MIRAGE.
★  Ικανοποιείται το αίτημα των διπλωμα
τικών για αύξηση των κονδυλίων του υ
πουργείου Εξωτερικών, που θα απορροφή
σει 24 δισ. δρχ., από 14,3 δισ. φέτος.
★  Οι Δήμοι θα πάρουν συνολικά 55 δισ. 
δρχ., κατά 7 δισ. παραπάνω από φέτος.

Συνολικά το υπουργείο Εσωτερικών θα 
πάρει 67,9 δισ., από 53,7 δισ. δρχ. το 1987.
★  Ακόμη στις δαπάνες του τακτικού προϋ
πολογισμού πρέπει να προστεθούν και οι 
δημόσιες επενδύσεις, το ύψος των οποίων 
ανέρχεται σε 370 δισ. δρχ.

Με τα ποσά αυτά θα επιταχυνθεί η εκτέ
λεση έργων υποδομής, όπως αυτοκινητό
δρομοι, παρακάμψεις μεγάλων πόλεων, έρ
γα ύδρευσης και αποχέτευσης και εγγειο
βελτιωτικά έργα.
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Ψκαι η τσέπη μας
Του ΚΩΣΤΑ 
ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΩΗΝ υπουργός Εθν. 
Οικονομίας Κ. Σημίτης 
αναχώρησε χτες το 

πρωί μαζί με την οικογένειά 
του για την εξοχή, για να ανα
παυθεί και να σκεφθεί στις 
μάλλον ολιγοήμερες διακοπές 
που θα ακολουθήσουν. (Το ί
διο είχε πράξει το καλοκαίρι 
του 1985, μετά την εκπαρα
θύρωσή του από το ίδιο υ
πουργείο, ο Γερ. Αρσένης. Α
νάλογα είχε φερθεί - αποσυ- 
ρόμενος, αν θυμόμαστε καλά, 
στη Λευκάδα και ο εκπαραθυ- 
ρωθείς το 1982, τότε υπουρ
γός Συντονισμού Απ. Λάζα- 
ρπς)·

Από ιο καλοκαίρι 
μ πρόκα πυρά

Η αναχώρηση του κ. Σημίτη 
φαίνεται να υποδηλώνει έμπρα
κτα την απόφασή του «να κλείσει 
το κεφάλαιο αυτό», φράση που 
χρησιμοποίησε γελώντας, όταν 
του τέθηκαν υπόψη -την Παρα
σκευή το βράδυ- οι δηλώσεις του 
πρωθυπουργού σύμφωνα με τις 
οποίες ο ετεροχρονισμός της 
ΑΤΑ δεν είχε αποφασιστει (και 
συνεπώς ο κ. Σημίτης έκανε του 
κεφαλιού του).

«Το κεφάλαιο αυτό», μπορεί να 
έκλεισε για τον αξιοπρεπή κ. Ση
μίτη, που έβαλε τη σφραγίδα του 
στην οικονομική πολιτική της 
διετίας, ανεξάρτητα αν γι' αυτή 
και τα αποτελέσματά της υπάρ
χουν διαφωνίες και επιφυλάξεις. 
Δεν έκλεισε, όμως για τον ελληνι
κό λαό, που δικαιούται να έχει τη 
σωστή πληροφόρηση και να επι
κροτεί ή να απορρίπτει μέσα σε 
συνθήκες διαφάνειας. Οταν η 
γκλασνόστ γίνεται σημαία στη 
Σοβιετική Ενωση, δεν μπορεί 
στην Ελλάδα, ένα πλουραλιστικό 
κράτος με πολυκομματικό σύ
στημα, ο λαός να μην έχει ολο
κληρωμένη πληροφόρηση αλλά 
να προσπαθεί να διαβάσει κάτω 
από τις δημοσιογραφικές γραμ
μές ή να συγκροτεί γνώμη από 
τις ακριτομύθιες -πολλές «διοχε
τευόμενες»- που ξεφεύγουν από 
κυβερνητικά χείλη.

Ετσι λοιπόν, πηγές προσκεί- 
ενες στον κ. Σημίτη υποστηρί- 
ουν ότι ο ετεροχρονισμός είχε 

πράγματι αποφασιστει, αλλά 
και δεν ήταν δυνατό να ειπωθεί 
κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργός εί
ναι λογικό να ήθελε να καλυφθεί. 
Στους τρεις ανθρώπους που ανα-

φέρονται στην ανακοίνωση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου (Ση
μίτης, Τσοβόλας, Κατηφόρης) εί
χε δοθεί απλώς η εντολή να κά
νουν τις τελικές διατυπώσεις.

Η άποψη ότι ο ετεροχρονι
σμός είχε αποφασιστει στα συλ
λογικά όργανα (ΑΣΟΠ) ενισχύεται 
από τα εξής δυο στοιχεία:
•  Ουδείς, από την κυβέρνηση, 
μετά την ανακοίνωση της εισοδη
ματικής πολιτικής από τον κ. Ση
μίτη, δεν είπε στον κ. Σημίτη ότι 
τα όσα ανακοινώθηκαν δεν ήταν 
αυτά που αποφασίστηκαν.
•  Λίγο πριν εμφανιστεί στην τη
λεόραση το βράδυ της Τρίτης και 
ανακοινώσει την εισοδηματική 
πολιτική ο κ. Σημίτης έλαβε τη
λεφώνημα από τον πρωθυπουργό 
κατά το οποίο ο κ. Παπανδρέου 
το μόνο που συνεβούλευσε, 
όπως λέγεται, τον κ. Σημίτη ήταν 
«να βγαίνει από την ομιλία σου 
πόσα (ποσοστό αύξησης) θα λά
βουν οι εργαζόμενοι». Αν ο κ. Πα
πανδρέου δεν γνώριζε την εισο
δηματική πολιτική που ανακοίνω
σε ο κ. Σημίτης, δεν θα έπρεπε 
να του απευθύνει το σχετικό ερώ
τημα;

Ερωτήματα
Υπάρχουν και άλλα, αναπάντη

τα μέχρι στιγμής, ερωτήματα. Αλ
λά δεν είναι του παρόντος να α
παντηθούν. Ισως είναι έργα του ι
στορικού που θα καταγράψει το 
έργο των τριών υπουργών - και 
των επομένων - που πέρασαν ή 
θα περάσουν από το υπουργείο 
Εθν. Οικονομίας και σφαγιάστη
καν ή θα σφαγιαστούν με διάφο

ρες δικαιολογίες και προσχήμα
τα.

Εκείνο που αποκαλύπτεται 
τώρα είναι ότι τα προβλήματα 
άρχισαν από το καλοκαίρι του
1987, όταν άρχισε η προεργασία 
για την οικονομική πολιτική του
1988.

Οι εμπειρογνώμονες του υ
πουργείου Εθνικής Οικονομίας 
εκτιμούσαν τότε ότι ο πληθωρι
σμός θα μπορούσε άνετα να συγ
κρατηθεί, το 1987, στο 14% και 
το έλλειμμα του προϋπολογι
σμού, σαν ποσοστό του Α.Ε.Π. 
στο 10%. Εκτιμήσεις που δη
μιουργούσαν μεγάλη αισιοδο
ξία για πολύ καλύτερες εξελίξεις 
το 1988. Στην εισοδηματική πο
λιτική είχε επιτευχθεί (χρειαζόταν 
και πανηγυρισμός;) μια μείωση 
των εισοδημάτων στη διετία 
1986-87 κατά 12-13% και στα υ
ψηλά εισοδήματα μέχρι και... 
25%.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί (ΕΟΚ, 
Δ.Ν.Τ., ΟΟΣΑ κΑπ.) προειδο
ποιούσαν, με βάση τις οικονομι
κές εξελίξεις, ότι αυτό δεν έπρε
πε να τραβηχτεί περαιτέρω γιατί 
με μαθηματική ακρίβεια θα οδη
γούσε σε βαθιά ύφεση την ελλη
νική οικονομία.

Ελληνες κυβερνητικοί και υπη
ρεσιακοί παράγοντες, καθώς και 
ξένοι ειδικοί συμφωνούσαν ότι 
καθίσταται αναγκαία μια χαλάρω
ση στα εισοδηματικά. Επρεπε, 
άμως να συνεχιστεί η προσοχή 
στα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Υποχωρήσεις
Λίγο πριν από το Σεπτέμβριο

και ενόψει της ομιλίας του πρω
θυπουργού στη ΔΕΘ, εντάθηκαν 
οι προβληματισμοί καθώς άρχι
ζαν να αλλάζουν και οι εκτιμή
σεις. Ο κ. Σημίτης, υπό την πίεση 
πολλών παραγόντων, υποχώρησε 
στο θέμα του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού. Αντί ανοίγμα
τος 750 δ ια  δρχ. - το οποίο υπο
στήριζε με έμφαση - δέχτηκε έλ
λειμμα της τάξεως των 950 δια 
δρχ. (όπως και εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό).

Από κει και πέρα τα οικονομι
κά γεγονότα εξελίσσονται ρα
γδαία. Τον Οκτώβριο ανατρέπον- 
ται οι προβλέψεις για τον πληθω
ρισμό που όπδ 14% οδεύει προς 
το 16%. Τά δημοσιονομικά ελ
λείμματα, επίσης, αρχίζουν να με
γαλώνουν και γι' αυτό αποφασίζε- 
ται συνέχιση της σφιχτής εισοδη
ματικής πολιτικής στο δημόσιο 
τομέα και μια σχετική χαλάρωσή 
της στον ιδιωτικό τομέα.

Αρχίζει, έκτοτε, (από τα τέλη 
Οκτωβρίου) η συζήτηση για την 
εισοδηματική πολιτική στο δημό
σιο τομέα, με δεδομένο ότι ο 
πληθωρισμός, ξέφυγε και ότι το 
16% του πληθωρισμού για το 
1987 δημιουργεί «αρνητική 
προίκα» για τον πληθωρισμό του 
1988, και μάλιστα από τις αρχές 
του έτους.

Ολοι, στα διάφορα κυβερνητι
κά όργανα, συμφωνούν ότι ο πλη
θωρισμός δεν πρέπει να σταθε
ροποιηθεί στις αρχές του έτους 
στο 16% (για ολόκληρο δηλ το 
χρόνο).

Ο Διοικητής της Τράπεζας Ελ
λάδος Δ. Χαλικιάς ρίχνει και πά
λι στο τραπέζι των διαβουλεύ- 
σεων την παλιά πρότασή του για

κατάργηση του συστήματος της 
ΑΤΑ γιατί αυτό «αυτοτροφοδοτει 
τον πληθωρισμό» και εκφράζει 
αντιρρήσεις στο να κλείνει συ
νεχώς η ψαλίδα μεταξύ χαμηλών 
και υψηλών εισοδημάτων.

Ο οικονομικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού καθηγητής Γ. 
Κατηφόρης ρίχνει την ιδέα ότι 
για να μην εμπεδωθεί υψηλό πο
σοστό πληθωρισμού από τον Ια
νουάριο πρέπει να σταλεί ένα 
σχετικό μήνυμα στους εργαζόμε
νους. Και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο με συγκράτηση της χορήγη
σης υψηλών αυξήσεων την 1 η Ια
νουάριου.

Ετσι αρχίζει πια η συζήτητη 
για τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ 
που καταλήγει στα γνωστά γεγο
νότα Στην ανακοίνωση δηΑ του 
ετεροχρονισμού από τον κ. Σημί
τη, στην υιοθέτηση, την άλλη μέ
ρα από τον πρωθυπουργό ενός 
παλιού σεναρίου εισοδηματικής 
πολιτικής που δεν «ετεροχρονί- 
ζει» και που σύμφωνα με καλο
καιρινούς υπολογισμούς έδινε 
πληθωρισμό 14%, σήμερα δηλα
δή 16%, ίσως και παραπάνω.

θεωρείται τώρα πολύ πιθανό, 
πάνω στον καμβά μιας νέας επε
κτατικής (χωρίς αρχές) πολιτικής 
τα ελλείμματα να εκτιναχθούν 
προς τα πάνω, βορά στο θεό της 
εκλογικής νίκης.

Ηδη στο υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας, ορισμένοι - συμβιβα
ζόμενοι με κάποιες ορατές, 
πλέον, κατευθύνσεις - αναδιπλώ
νονται και μιλούν για μια πολύ μι
κρή αύξηση των τιμολόγιών των 
Δημόσιων Οργανισμών και Επι
χειρήσεων στο πρώτο δίμηνο του

1988, της τάξεως του 5-7%, αντί 
του 9-10% που είχαν προβλεφθεί 
αρχικά, ακόμη και για αναστολή 
των αυξήσεων.

Ο κ. Σημίτης πρέπει να διείδε 
στην κίνηση του πρωθυπουργού 
την έναρξη μιας νέας περιόδου.

Ακαμπτος
Γι' αυτό και εμφανίστηκε ά

καμπτος στις παραινέσεις των θ . 
Κατσανεβα, Κ. Λαλιώτη, Γ. Κο
τσιφάρα να μην παραιτηθεί. Ανά
λογα ενήργησε και απέναντι στο 
φίλο του και στενό συνεργάτη 
του στο υπουργείο Γεωργίας Γ. 
ΜωραΤτη που τον επισκεφθηκε 
την Πέμπτη το πρωί στο γραφείο 
του.

Ο Κ. Σημίτης, είναι γνωστό σε 
μας, ότι ετοίμαζε άρθρο - όταν ή
ταν ακόμη υπουργός Εθν. Οικο
νομίας - που θα δημοσιευόταν 
στην «Ελευθεροτυπία» και το ο
ποίο θα έδειχνε τον «πολιτικό Ση
μίτη», τις ιδέες του δηλ για τα 
σύγχρονα ιδεολογικά και πολιτι
κά προβλήματα Δεν το κατόρθω
σε ως υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας. Μπορεί, όμως, να το πράξει 
στο προσεχές μέλλον με διαφο
ρετικό, βέβαια, περιεχόμενο. Με 
περιεχόμενο δηλ που θα συνάδει 
σ' έναν πιθανό - όπως φαίνεται 
τώρα - εκλογικό αγώνα.

1
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Ολο η  παρασκήνιο της'

Πήρε 
«κεφάλι» 

ο Γεννήματος ■ Γ. Γεννήματος. Κόντρα 
με φανατισμό.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

Η ΚΡΙΣΗ σοβούσε πο
λύ πριν από τις εξαγ
γελίες του πρωθυ

πουργού στο γεύμα μετά 
τα εγκαίνια της Εκθεσης 
της Θεσσαλονίκης. Αρχισε, 
δε, να μορφοποιείται σε 
ενδοκομματική διαπάλη λί
γους μήνες μετά τις δημο
τικές εκλογές του περα
σμένου Οκτωβρίου, το α
ποτέλεσμα των οποίων α
ποδόθηκε, κατά κύριο λό
γο, στην περίφημη πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου 
που τυπικά λήγει ως γνω
στόν στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο λόγος βέβαια, για τη δια
πάλη τοο παραιτηθέντος υ
πουργού Εθνικής Οικονομίας 
Κ. Σημίτη, με τους Μένιο Κου- 
τσόγιωργα και Γιώργο Γεννή
ματα, τότε μελών του εκτελε
στικού Γ ραφείου, και αργότερα 
της κυβέρνησης, καθώς και του 
οικονομολόγου - δημοσιογρά
φου Θόδωρου Κατσανέβα, ανα
πληρωματικού μέλους του ΕΓ 
αργότερα.

Η διαπάλη αυτή ακριβώς, εί
ναι που οδήγησε τον πρωθυ

πουργό στην από του βήματος 
της Βουλής ανατροπή των απο
φάσεων του Ανώτατου Συμ
βουλίου Οικονομικής Πολιτι
κής (ΑΣΟΠ) και τελικά, στην 
παραίτηση Σημίτη.

Οι δυο πόλοι
Σχηματικά, η διαπάλη αυτή 

είχε στον ένα «όλο της τον Κ. 
Σημίτη και την οικονομική του 
πολιτική, τους σώφρονες πολί
τες και τον επιχειρηματικό κό
σμο που διαπίστωσαν εμπρά- 
κτως ανάκαμψη της οικονο
μίας, άνοδο των τιμών του 
Χρηματιστηρίου, εμφανέστατες 
επενδυτικές τάσεις κεφαλαίων 
του εξωτερικού, μειώσει των 
ελλειμμάτων κ.λπ.

Στον άλλο «όλο βρίσκουμε 
τους Γ. Γεννηματά, Μ. Κου- 
τσόγιωργα, θ . Κατσανέβα και 
(τους τελευταίους δυο μήνες) 
τον υπουργό Οικονομικών Δ. 
Τσοβόλα, που διαπιστώνουν 
περιθώρια αποκατάστασης του 
εισοδήματος των εργαζομένων, 

α κυρίως ανεπανόρθωτες πο
ντικές απώλειες αν προεκτει- 

νόταν η περίοδος λιτότητας.
Ειδικότερα:

Ι Ο υπουργός Εργασίας 
Γιώργος Γεννηματάς
χωρίς προσχήματα υπο-

στήριζε την πλήρη αποκατά
σταση του εισοδήματος των ερ
γαζομένων και πέρα ακόμα της 
πραγματικής απώλειας λόγω 
πράξης νομοθετικού περιεχομέ
νου. Οταν, πριν από τον τελευ
ταίο ανασχηματισμό είχε «πε
ράσει» στο κόμμα υποστήριζε 
φανατικά τις απόψεις του. Ως υ
πουργός τις διατύπωνε προς τα 
έξω, με μέτρο (λόγου χάριν υπό 
μορφήν «off the record» συζή
τησης με τους δημοσιογρά
φους), στα κυβερνητικά όργα
να, δε, με την ίδια πάντα εμμο
νή.

Φανατισμός
Εγκυρες πληροφορίες της 

«Κ.Ε.» αναφέρουν ότι στη συ
νεδρίαση του ΑΣΟΠ την περα
σμένη Τρίτη, στο φανατισμό 
αυτό ο Γ. Γεννηματάς πρόσδε
σε και δριμύτητα, πράγμα σπά
νιο για το, πάντα υπό έλεγχο, 
θυμικό του. Οπου μπορεί να 
φανταστεί κανείς τα υπόλοιπα 
μέλη του Συμβουλίου να επι
χειρούν κατευνασμό του πά
θους μεταξύ των παγίως ηρέ- 
μων Κ. Σημίτη και Γ. Γεννημα
τά, που τελικά επετεύχθη με μια 
αποστροφή:
— Μα είναι δυνατό να δίνουμε

------------------------------- s q

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ I
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι ο φετεινός χριστουγεννιάτικος 

στολισμός της Αθήνας συνδυάζεται με το φιλανθρωπικό σκοπό της ενί
σχυσης του Δημοτικού Βρεφοκομείου.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα σε όσους 
ενδιαφέρονται να διαφημισθούν, με την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου 
δένδρου σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης, να δηλώσουν εγγράφως την 
πρόθεσή τους αυτή ως τις 7 Δεκεμβρίου.

Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα θα τοποθετηθούν σε πλατείες, κόμβους 
και πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Το διαφημιστικό μήνυμα θα αναγράφεται σε πινακίδες διαστάσεων 
2x1,5 τ.μ., που θα καλύπτουν τις πλευρές της βάσης του χριστουγεννιάτικου 
δένδρου και θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά και μόνον σε χριστου
γεννιάτικες ευχές με τη φίρμα που της προσφέρει.

Το χριστουγεννιάτικο δένδρο θα πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 6 
μέτρων και να είναι καλαίσθητα στολισμένο από το διαφημιζόμενο.

Γ ια το σκοπό αυτό η Αθήνα έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες. Ανάλογα δε 
με τη ζώνη θα ορισθεί και η τιμή για τη διαφήμιση, η οποία θα κυμανθεί 
μεταξύ 70.000 και 150.000 δραχμών. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύ
νονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 στους 
κ.κ. Δ. Αγγελή και X. Τσέγγα στα τηλέφωνα: 3640910, 3621601, 3630706, 
κατά τις ώρες 8:30 π.μ. - 2:30 και 5:00 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

Μ. Κουτσόγιωργας.
Πρωταγωνιστής

εμείς λιγότερο από όσο δίνουν 
οι βίομηχανοι;

(Σημ. Σύνταξης: Είναι αλή
θεια ότι οι βιομήχανοι και οι 
έμποροι ήταν και είναι αναφαν
δόν υπέρ της λελογισμένης οι
κονομικής πολιτικής του Κ. 
Σημίτη, ταυτόχρονα όμως έ
χουν κάνει γνωστό στην κυβέρ
νηση και τελευταία στον υ
πουργό Εργασίας ότι στις δια
πραγματεύσεις για τις συλλογι
κές συμβάσεις θα είναι εντυπω
σιακά ελαστικοί).

Είναι πάντως βέβαιο ότι ο ί
διος ο Γ. Γεννηματάς ήταν αυ
τός που στενοχωρήθηκε περισ
σότερο από όλους τους υπουρ
γούς για την ανατροπή της οι
κονομικής πολιτικής Σημίτη, 
άσχετα αν υπήρξε πολέμιός 
της.

2 0  αντιπρόεδρος της κυ
βέρνησης Μένιος Κου
τσόγιωργας, αντίθετος 

κι αυτός της πολιτικής Σημίτη, 
τάχθηκε πάντως υπέρ της σύγ
κλισης των δύο απόψεων, προ- 
τείνοντας «ελαφρό σφίξιμο και 
λελογισμένες παροχές διότι το 
πολιτικό κόστος είναι μεγάλο 
και περιορισμένα τα χρονικά 
περιθώρια».

Ηταν όμως ο φανατικότερος 
πολέμιος του Κ. Σημίτη και η 
ανατροπή της πολιτικής του ο
φείλεται κυρίως σ’ αυτόν και σε 
ορισμένα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου.

3 0  Θόδωρος Κατσανέ- 
βας, αναπληρωματικό 
μέλος του Ε.Γ., υπήρξε 

κι αυτός αντίθετος της πολιτι
κής Σημίτη και, ενδοκομματι- 
κά, ο εκφραστής απόψεων που 
σε ορισμένα θέματα συνέκλινε 
στις απόψεις Γεννηματά και σε 
άλλα στις απόψεις Κουτσό- 
γιωργα. Σχηματικά τις συνόψι
ζε ως εξής:

«Οχι ακαμψία στην ΑΤΑ, 
πρέπει να υπάρξουν παροχές».

(Σημ Σύνταξης: Ο μεσολα
βητικός ρόλος που διαδραμάτι
σε το βράδυ της Τετάρτης για 
να μεταπείσει τον Κ. Σημίτη 
περιγράφεται στις διπλανές 
στήλες).

Α. Τσοχατζόπουλος. Ο 
μόνος που ήξερε.

Στις... αντισημιτικές απόψεις 
θα πρέπει να καταγραφεί και η 
καθοριστική ένταξη των Κ. Λα- 
λιώτη και Α. Λιβάνη (εξου και 
η υπουργοποίηση του Ν. Ακρι- 
τιδη).

Τελικά η υιοθέτηση των από
ψεων, ή ορθότερα της (πολιτι
κής τελικά) τάσης Κουτσό- 
γιωργα από τον πρωθυπουργό 
και η ανατροπή των αποφά
σεων του ΑΣΟΠ, η ανατροπή 
δηλαδή της πολιτικής Σημίτη, 
πρόσθεσε και δυο συνισταμένες 
στα ενδοκομματικά και κυβερ
νητικά συμπλέγματα:
★  Οριοθέτησε το ζήτημα των 
«επιγόνων» στο ΠΑΣΟΚ, ό
που ο δημοφιλέστερος μετά τον 
Κ. Καραμανλή Ελληνας πολι
τικός Γ. Γεννηματάς φαίνεται 
ότι «πήρε κεφάλι», χωρίς όμως, 
φαινομενικά, να εξουδετερώθη
κε ο επίσης δημοφιλής, λόγω 
σοβαρότητας κυρίως, Κ. Σημί
της. Οι εκτιμήσεις φέρουν τον 
τελευταίο αντικαταστάτη του 
Κ. Παπούλια στο υπουργείο 
Εξωτερικών
το δεύτερο εξάμηνο του 1988, 
όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την 
προεδρία της ΕΟΚ.

Ανεξάρτητα, αν το βράδυ 
της Πέμπτης, κατά τη συνάντη
ση που είχε με τον Α. Παπαν- 
δρέου στο Μέγαρο Μαξίμου, 
αρνήθηκε σχετική προσφορά 
διότι δεν «θα σέλα να αναταρά
ξω ένα υπουργείο που δουλεύει 
σαν καλά λαδωμένη μηχανή» 
και αν από αύριο θα ασχοληθεί 
με τη συγγραφή του βιβλίου 
και τα καθήκοντά του ως καθη
γητής του Πανεπιστημίου.
•  Εκτόξευσε τις πολιτικές εξ
ελίξεις στον καθαρά προεκλογι
κό αστερισμό, όπου η επίσπευ
ση των εκλογών κατά έξι μήνες 
και με το φωτοστέφανο της 
προεδρίας της ΕΟΚ δεν πρέπει 
να αποκλείεται. Πολύ περισσό
τερο που στο τέλος του ερχόμε
νου Φεβρουάριου μια πολύ εν
δεχόμενη μη ψήφιση του 7 
προς 10 από τα νομοθετικά 
σώματα των Η.Π.Α. θα σημάνει 
ασφαλώς ρήξη με την κυβέρνη
ση Ρίγκαν και αυτόματη διακο
πή των διαπραγματεύσεων για 
τις βάσεις.

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ροή των 
γεγονότων που οδή
γησαν στην παραίτη

ση του Κ. Σημίτη είναι, κα- 
ταρχήν, συνδεμένη με το 
περιεχόμενο και τους προ
σανατολισμούς του προϋ
πολογισμού που κατατέθη
κε την περασμένη Τετάρ
τη:
★  Είναι κραυγαλέα και εν
τυπωσιακή η σφραγίδα Ση
μίτη στη σύνταξή του, αλ
λά, ειδικότερα, στο τμήμα 
που αφορά το σημείο της 
αντιπαράθεσης με τον 
πρωθυπουργό: τα ελλείμ
ματα του Δημόσι ου Τομέα.

Είναι δύσκολο να βρει κα
νείς διοικητή ή διευθύνοντα 
δημόσιου οργανισμού που να 
μην εξεπλάγη από την απλο
χεριά του προϋπολογισμού 
1988. Στοιχείο αυτό που πέρα 
από κάθε αμφισβήτηση ση
μαίνει ότι ο τακτικός προϋπο
λογισμός είναι προϋπολογι
σμός Σημίτη, που φέρει ολο
κάθαρα τα αποτυπώματα της 
έμπνευσης και των οικονο
μικών αντιλήψεών του.

Το ερώτημα επομένως θα 
παραμένει αιωρούμενο:
★  Για ποιους λόγους επέτρε
πε ο πρωθυπουργός επί μήνες 
τη σύνταξη ενός προϋπολογι
σμού ο οποίος κατά δήλωσή 
του δεν ήταν συνεπής με τις 
συντεταγμένες που διέγραψε 
ο ίδιος στα εγκαίνια της έκθε
σης της Θεσσαλονίκης και τε
λικά υποχρεώθηκε να τον α
νατρέψει;

Η χρονική καταγραφή πάν
τως των γεγονότων δεν απαν
τά σ’ αυτό το ερώτημα ούτε 
πείθουν απόλυτα οι αναγωγές 
του πρωθυπουργού στον ορυ
μαγδό που δημιούργησε σύσ
σωμος ο τύπος μετά τη συνε
δρίαση του ΑΣΟΠ και τις 
λυμφατικές εξαγγελίες Σημί
τη.

Τα γεγονότα
Τα γεγονότα σύμφωνα με 

διασταυρωμένες πληροφορίες 
της «Κ.Ε.» έχουν χρονικά ως 
εξής:

Την Τετάρτη το πρωί γύ
ρω στις εννιά ο πρωθυπουρ
γός έχει φυλλομετρήσει βια
στικά όλες τις εφημερίδες και 
καλεί στο γραφείο του το Μι- 
χάλη Ζιάγκα.

Οι τίτλοι των εφημερίδων 
είναι ταυτόσημοι. Εμπαιγμό 
διαπίστωναν οι μεν, ληστεία 
οι δε. Το συνοφρυωμένο πρό-

«Κουμπώθηκαν» στην
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 29 (Του αντα
ποκριτή μας ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑ- 
ΤΟΥ).

«Μας απασχολεί το αν και 
κατά πόσο θα συνεχιστεί το 
πρόγραμμα σταθεροποίησης 
της ελληνικής οικονομίας μετά 
την παραίτηση του κ. Σημίτη, 
το οποίο η Κομισιόν κατέ
στρωσε σε συνεργασία μαζί 
του, πριν δώσει στην Ελλάδα 
το σχετικό δάνειο του 1 δισ. 
750 ECU (ευρωπαϊκών νομι
σματικών μονάδων), δήλωσε 
χτες ανώτατο στέλεχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ 
ΝΤΕΛ0Ρ 

ΣΤΟ ΣΗΜΙΤΗ
Γ ια το ίδιο στέλεχος, η ανά

καμψη της ελληνικής οικονο
μίας είναι μετά την παραίτηση 
του κ. Σημίτη περισσότερο αμ
φίβολη παρά ποτέ, ιδίως αν λη- 
φθεί υπόψη η τελευταία έκθεση 
εμπειρογνωμόνων της Κομι
σιόν, οι οποίοι ύστερα από επα
φές και συνομιλίες που είχαν 
πρόσφατα στην Αθήνα, διστά
ζουν να διατυπώσουν μια

σαφώς θετική γνώμη για την εξ
έλιξη της πορείας της ελληνι
κής οικονομίας.

Σε σχετική δημοσιογραφική 
ερώτηση, με την οποία ζητήθη
κε από τον πρόεδρο της Κομι
σιόν Ζακ Ντελόρ να σχολιάσει 
την παραίτηση του κ. Σημίτη, 
αυτός απάντησε πως «ο κ. Ση
μίτης είναι ένας πολιτικός ο ο
ποίος γνωρίζει πολύ καλα τι α
κριβώς θέλει και επιδιώκει».

Ο Ζακ Ντελόρ ζήτησε και 
του μετέφρασαν την επιστολή 
παραίτησης του Σημίτη προς 
τον πρωθυπουργό και στη συ-
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παραίτησης Σημίτη

Ενα ερώτημα 
που μένει 

αιωρούμενο Κ. Λαλιώτης. Στο αντί...’ 
Σημιτικό στρατόπεδο.

Θ. Κατσανέβας. Και σε 
ρόλο μεσολαβητή.

σωπο του γραμματέα επι
κυρώνει την ανησυχία του 
πρωθυπουργού:
— Τώρα, που πηγαίναμε μια 
χαρά;

Η διεργασία για την ανα
τροπή της πολιτικής Σημίτη 
έχει αρχίσει.

Συγκλίνουσες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο μονος άν
θρωπος που γνώριζε εκ των 
προτέρων τι θα ανακοίνωνε ο 
Α. Παπανδρέου το ίδιο βράδυ 
στη Βουλή ήταν ο υπουργός 
Εσωτερικών Ακης Τσοχατζό- 
πουλος - όσο περίεργο κι αν 
φανεί αυτό.

Πληροφορίες ότι ο πρωθυ
πουργός πήρε την απόφαση 
της ανατροπής λίγο πριν ανέ
βει στο βήμα της Βουλής, ε
λέγχονται ως ανακριβείς.

Αλλωστε, ο Ανομέας Πα
πανδρέου διάβασε την ανα
κοίνωσή του από δακτυλο
γραφημένο κείμενο που, όπως 
μαθαίνουμε, χτύπησε αργά το 
μεσημέρι της Τετάρτης η ίδια 
η Αγγέλα Κοκκόλα, διευθύν
τρια του γραφείου του.

Σπίτι του
Λίγη ώρα πριν εισέλθει 

στην αίθουσα της Βουλής ο 
πρωθυπουργός, ανακοινώνει 
στον Κ. Σημίτη την απόφασή 
του. Ο υπουργός τον ακούει 
και απλά του δηλώνει:
— Αντιλαμβάνεστε, κύριε 
πρόεδρε, ότι εγώ δεν μπορώ 
να παραμείνω.

Μετά την ανακοίνωση και 
την ανταλλαγή κάποιων μύ
δρων με τον κ. Μητσοτάκη, 
ο πρωθυπουργός ακολουθού
μενος από τον Κ. Σημίτη και 
το Μ. Κουτσόγιωργα πηγαί
νει στο γραφείο του, απ’ όπου 
ο κ. Σημίτης αναχωρεί μετά 
ένα τέταρτο και καταφεύγει 
στο σπίτι του για «ένα από τα 
λίγα βράδια τηλεόρασης» με 
τη σύζυγό του Δάφνη.

Ο πρωθυπουργός σχεδόν

ΕΟΚ
νέχεια τηλεφώνησε στον 
πρώην υπουργό Εθνικής Οικο
νομίας.

Σύμφωνα με καλά πληροφο- 
ρημένους κύκλους, προσκείμε
νους στο περιβάλλον του προέ
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, ο Σημίτης εξήγησε με λε
πτομέρειες στον Ντελόρ τους 
λόγους που τον οδήγησαν στην 
υποβολή της παραίτησής του 
και εξέφρασε την απαισιοδοξία 
του για τον τρόπο που θα εξελι
χθεί η οικονομική κατάσταση 
στην Ελλάδα τους επόμενους 
μήνες.

ταυτόχρονα επικοινωνεί με 
τον Κώστα Λαλιώτη και του 
υποδείχνει να ενημερώσει τα 
άλλα μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι «ο Κώστας ελ
πίζω να μην ανακοινώσει την 
παραίτησή του σήμερα, αλλά 
φοβάμαι ότι θα το κάνει 
οπωσδήποτε αύριο».

Ενδιάμεσα ο Κ. Σημίτης έ
χει ειδοποιήσει το γραφείο 
του και οι συνεργάτες του 
Αντώνης Αγγελίδης, διευθυν

τής του γραφείου του και Μά- 
νια Κωστοπούλου «δίνουν» 
ανεπίσημα την παραίτησή 
του στις εφημερίδες.

Ο Θ. Κατσανέβας ανέλαβε 
μόνος του την πρωτοβουλία 
και επιχείρησε να επικοινω
νήσει μαζί του για να τον με
ταπείθει. Μέχρι αργά το βρά
δυ τηλεφώνησε περισσότερες 
από πέντε φορές και το μεν 
γραφείο Σημίτη επαναλάμβα
νε «δεν είναι εδώ», στο δε 
σπίτι του δεν έπαιρνε καμιά

απάντηση.
Γύρω στις 10 το βράδυ εμ

φανίζεται στο γραφείο του Κ. 
Σημίτη ο απόστρατος αστυ
νομικός Παναγιώτης Γιαννα- 
κούρας, διευθυντής του ιδιαί
τερου γραφείου του υπουρ
γού Γεωργίας Γιάννη Ποττά- 
κη, και δηλώνει, ορθά κοφτά, 
στον Α. Αγγελίδη ότι «δεν 
πρέπει να φύγει κανένα έγ
γραφο από το γραφείο».

Ποια έγγραφα ήταν αυτά 
που ενδιέφεραν τον κ. Ποττά-

στο ΑΓΡΙΝΙΟ
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Υ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕ Π ΑΡΚΙΝ ΓΚ ΓΙΑ 2.000 ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΑ

ξ α ν ο ίγ ο υ μ ε
Ένα ακόμη 
σύγχρονο

supermarket

ΑΘΗΝΑ
ΛΦ ΥΤΙΝΗ 800 γρ.
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

221

ΜΠΥΡΑ ΧΕΝ ΙΓΚΕΡ 
500 οε ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

47

ΣΕΡΒΙΕΤΤΕΣ Κ Λ 0 Ε  Λ  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

95
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

-Π Α Σ Τ Ε Σ  ΗΛΙΟΣ 500 γραμ.

79

ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,1/2 ΛΙΤΡΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

124

Ρ 0 Λ Λ 0  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΑΣΠΡΟ ΔΙΠΛΟ ΕΛΙΤ

94
ΗΛΙΕΛΑΙΟ SUN 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 
ΛΙΤΡΟ ^ 2

ΜΠΡΑΝΤΥ Β 0ΤΡΥΣ 
5 ΑΣΤΕΡΙΑ 680 γραμ.

445

Ρ 0 Λ Λ 0  ΥΓΕΙΑ Σ 
ΔΙΠΛΟ Σ0Φ ΤΕΞ

74
ΚΥΚΝΟΣ
ΤΟΜ ΑΤΟΠΕΛΤΕΣ 32% 
1/2 ΚΙΛΟΥ

ΜΑΡΚΟ ΚΡΑΣΙ Α ΣΠΡ0- 
Κ 0 Κ Κ ΙΝ 0 1,500 γραμ.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ^

ΤΡΥΛ-ΕΤ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
1.560 γραμ.

ΝΕΣ ΚΑΦΕ 200 γραμ.
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

690

ΒΕΛΛΑΠ0Ν  
ΣΑΜΠΟΥΑΝ 500 μ

312

TAINT ΖΚ  460 γραμ. 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

103
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 
ΠΑ Π ΑΔ 0Π 0ΥΛ0Υ Νο 16

1  58,50
Κ 0 Λ ΓΚ Ε ΙΤ  ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
Μ ΕΡ-ΤΖΕΛ-ΠΕΤΡΑΣ 70 γραμ.

102

ΝΤΙΞΑΝ 2,1/2 ΚΙΛΩΝ 
ΧΑΡΤΙΝΟ

646  J
αν θές ^  
οικονομία 
η λύση 
είναι μ ί α . . ^ ^ ”

supermarket

Και μην ξεχνάτε άλλα 16 υπερσύγχρονα SUPER MARKETS ΑΘΗΝΑ στις περιοχές 

ΙΛΙΣΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ Α ' - ΜΑΡΟΥΣΙ Β' - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΓΛΥΦΑΔΑ 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΥΨΕΛΗ - ΛΑΜΙΑ

κη, δεν έγινε γνωστό. Προσ- 
φέρεται, πάντως, για λογικούς 
συνειρμούς, η ακόλουθη έκ
φραση ανακούφισης και του ί
διου και του κ. Γιαννακούρα: 
— Δυο χρόνια την περιμέναμε 
αυτή τη στιγμή!

Η παραίτηση Σημίτη όμως 
ήταν δεδομένη για τον Αν- 
δρέα Παπανδρέου το ίδιο 
όπως και η αναζήτηση αντι
καταστάτη:

Πρώτη κρούση έγινε στο 
διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδας κ. Χαλικιά ο οποίος 
ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε, 
διότι «με τον Κώστα έχουμε 
ταυτιστεί».

Ο Απόστολος Λάζαρης
που ήταν η δεύτερη εκλογή 
αρνήθηκε κατηγορηματικά 
διότι «εμένα με απασχολεί η 
απλή αναλογική κ. πρόεδρε».

Ο Δημήτρης Κουλουριά- 
νος, τρίτη επιλογή, δεν γνω
ρίζουμε πώς απάντησε, αλλά 
το περιβάλλον του έδωσε μια 
κωμική νότα προς τα έξω: 
«Μακριά από μένα το ποτή- 
ριον τούτο κ. πρόεδρε» φέρε

ται ειπών ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών, γνωστός για το 
αυθόρμητο χιούμορ του.

Το πρωί της Πέμπτης ο Κ. 
Σημίτης πήγε με το υπουργι
κό αυτοκίνητο στο γραφείο 
του. Εκεί τον επισκέφθηκε ο 
πρώην υπουργός, βουλευτής 
Ιωαννίνων Γιώργος Μωραι- 
της, που τον εκτιμά ιδιαίτερα. 
Αν έγινε προσπάθεια να μετα- 
πεισθεί, δεν είναι γνωστό. Θα 
εξέπληττε όμως αν δεν είχε 
γίνει. Το ίδιο όπως αν τελικά 
άλλαζε γνώμη. Ο κ. Σημίτης 
εκείνο το πρωινό ασχολήθηκε 
με τη σύνταξη της γνωστής - 
πικρής και αιχμηρής - επιστο
λής του στον Α. Παπανδρέου 
και το μάζεμα κάποιων φακέ
λων. Ακολούθησε το συναι
σθηματικό τελετουργικό με 
τους υπαλλήλους το πρωί της 
Παρασκευής, η παράδοση 
στον Παν. Ρουμελιώτη και 
(προς το παρόν) η περισυλλο
γή για τη συγγραφή του βι
βλίου που οι 30 μήνες στην... 
πλατεία Συντάγματος είχαν 
διακόψει.

ρ  ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ .....

«Ακριβά» αντρικά ρούχα 
σε πολύ χαμηλές τιμές

•  Ευκαιρίες που πραγματικά αξίζει να δείτε 
με ενδιαφέρον και να αξιοποιήσετε...

Αν δεν σας είναι απαραίτητες οι εντυπωσιακές βιτρίνες και 
ο πολυτελής διάκοσμος για να διαλέξετε το ντύσιμό σας ανάμε
σα στις καλύτερες δημιουργίες της αντρικής μόδας, τότε, α
σφαλώς, σας ενδιαφέρει - και σας συμφέρει - να επισκεφθείτε 
το κατάστημα ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ στο Κουκάκι.

Οσοι το έκαναν ήδη αυτό - και είναι πάρα πολλοί - έχουν 
διαπιστώσει ότι εκεί, μέσα σε ένα παλιό διατηρητέο σπίτι, της 
ωραίας εποχής, στεγάζονται «κομμάτια» από τα πιο εκλεκτά, στο 
αντρικό ντύσιμο, που προσφέρονται σε απίστευτα χαμηλές τι
μές.

Πρόκειται για πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες 
σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να χάσετε. Γ( αυτό αν δεν έχετε 
πάει, μη χάνετε χρόνο. Κυρίως, όμως, μην προσπαθήσετε να συν
δυάσετε λογικά τις τιμές που θα βρείτε εκεί και να τις εξηγήσετε 
με το υψηλό κόστος των «ακριβών» κομματιών που θα έχετε 
μπροστά σας. θυμηθείτε ότι η προέλευση των ρούχων αυτών 
είναι οι ακριβές μπουτίκ των Αθηνών, από τις οποίες, κάθε χρό
νο, οι ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ προμηθεύονται όλο το εμπόρευμά 
τους και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και σας αρέσει περισ
σότερο.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδών και πρόθυμη εξυπηρέτηση.
Οι «υπογραφές» των ρούχων είναι πάντα διάσημες και ανήκουν 
στους πιο γνωστούς ξένους και Ελληνες δημιουργούς.

ΓΓ αυτή τη χειμερινή σαιζόν, στο ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ θα 
βρείτε ωραιότατα και πολύ μοντέρνα:
•  Σακάκια με 8.000 (μέση μαρκέ περσινή τιμή 19.000)
•  Πουκάμισα από 2.900 · 4.000 (περσινή τιμή 5.000 - 8.500) 

«Ακριβά» μοντέρνα και κλασσικά
•  Παντελόνια με 4.000 και 6.000 δρχ. (περσινή τιμή 6.900 

- 12.500)
•  Πουλόβερ με 2.000 - 4.000 και 6.000 (τα τελευταία εισαγό- 

μενα κανονικής αξίας 11.000 - 12.500)
•  Μπουφάν από 6.000 - 10.000 (μεγάλη ποικιλία εισαγόμενων 

με 9.000 δρχ.)
Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα είδη που σας προτείνονται 

για το φετινό χειμώνα. Θα βρείτε επίσης κοστούμια και αξε- 
σουάρ του αντρικού ντυσίματος, ενώ ακόμη, προσέξτε και την 
πολύ μεγάλη ποικιλία σε μικρά νούμερα για τους λεπτούς ή τους 
νεαρούς φίλους του καταστήματος. Αυτοί, μάλιστα μπορούν να 
επωφεληθούν από επιπλέον προσφορές που υπάρχουν για τα 
ψώνια τους.

Σημειώστε ότι το κατάστημα λειτουργεί μόνο απόγευμα 
(5.00-8.30) από Δευτέρα ώς Παρασκευή και Σάββατο 9-2.30.

Είναι στη Ζαχαρίτσα 50 Κουκάκι (τηλ 9230929) στο ύψος 
περίπου του κινηματογράφου «Μίτση» ως προς την κεντρική 
Βεΐκου της περιοχής.

Δεν είναι μακριά. Αξίζει να πάτε.



•οα 9α βέλα» να εΐχαιε όιαβάοει

Τα οικομικά «έφαγαν»
ΕΒΔΟΜΑΔΑ του υπουργείου Εθνικής

Οικονομίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
αυτή που πέρασε. Η «βόμβα» της 

παραίτησης του Κ. Σημίτη (την επομένη της 
κατάθεσης στη Βουλή του νέου 
προϋπολογισμού - αφού προηγουμένως υπήρξε 
διορθωτική δήλωση του πρωθυπουργού) και η 
εισοδηματική πολιτική ήταν τα θέματα που 
κυριάρχησαν. Τα «ακριβά Ι.Χ», η διαμάχη για 
το Γοργοπόταμο και η απάτη στον ΟΠΑΠ 
συμπλήρωσαν το πάνθεον του ημερήσιου 
τύπου.
Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης κατατέθηκε 
ο νέος προϋπολογισμός στη Βουλή. Αμέσως 
μετά τις διευκρινιστικές - διορθωτικές δηλώσεις, 
κυκλοφόρησαν φήμες για παραίτηση του Κ. 
Σημίτη. Και την Πέμπτη «Εκτέλεση Σημίτη, 
υπέβαλε παραίτηση τη νύχτα. Ο Ανδρέας 
υπαναχωρεί και δίνει ΑΤΑ» σημειώνει η 
«Ελευθεροτυπία». Η «Βραδυνη» αναφέρει ότι 
έγινε «Πλήρης γελοιοποίηση με παραίτηση 
Σημίτη». Η «Καθημερινή» πιστεύει ότι 
«Ανετράπη στη Βουλή ο Σημίτης και 
θυσιάστηκε για να εξευμενιστούν το ΚΚΕ και

οι κομματικοί του ΠΑΣΟΚ», ενώ η «Αυριανή» 
επικροτεί «Μπράβο Ανδρέα γλίτωσες τον 
κόσμο. Φεύγει ο Σημίτης μαζί με τη λιτότητα». 
Το «Εθνος», αφού διαπιστώνει ότι ο Ανδρέας 
αιφνιδίασε τη Βουλή, υποστηρίζει πως 
«Εκτέλεσε το Σημίτη».
Νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
τοποθετήθηκε ο υπουργός Εμπορίου Π. 
Ρουμελιώτης, τη θέση του οποίου πήρε ο 
βουλευτής Ν. Ακριτίδης. Και την Παρασκευή 
δέσποζε η επιστολή του τέως υπουργού στον 
Ανδρέα. «Σημίτης: Ερχεται το τέλος» 
διατείνεται ο «Ελεύθερος Τύπος», αφού 
συμπεραίνει πως είναι «Αναπόφευκτες οι 
πρόωρες εκλογές». Την ίδια μέρα 
ο«Ριζοσπάστης» τονίζει «Ο Σημίτης έφυγε, η 
λιτότητα μένει», η «Απογευματινή» έχει την 
άποψη ότι η κυβέρνηση είναι «θέατρο σκιών», 
η «Αυγή» μιλάει για καταγγελίες Σημίτη, 
σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση δεν δίνει 
πολιτική απάντηση». Τα «Νέα» πάντως 
πρωτοτύπησαν: «Ανάκριση του Ρουμελιώτη 
από την Τρόικα» και εξηγούν ότι ο νέος 
υπουργός είχε σύσκεψη με τους Κ. Λαλιώτη, Θ

το Σημίτη
Τσούρα και Σ. Τζουμάκα, του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου του ΠΑΣΟΚ.
Πέραν αυτών, στις αρχές της εβδομάδας και, 
ενώ αρκετά σωματεία κατέβαιναν σε απεργίες, 
είχαμε το σίριαλ με τις τιμές των Ι.Χ - η «Ε» 
δεν το ακολούθησε - και την «από τα μέσα» 
διάψευση του κ. Πέτσου που, ενώ είχε δηλώσει 
ότι το 1988 τα Ι.Χ θα είναι φτηνά, την Τρίτη 
μάθαμε για «Το ψέμα του Πέτσου» (Εθνος) και 
ότι, «Στο τιμόνι η λιτότητα» (Ριζοσπάστης).
Την ίδια μέρα είχαμε και τη δίωξη κατά του 
διευθύνοντος συμβούλου του ΠΡΟ-ΠΟ Δ. 
Σεφτελή και εφτά μελών της διοίκησης. «Στο 
σκαμνί η ηγεσία του ΟΠΑΠ» γράφει η  
«Ελευθεροτυπία». «Δίωξη για σκάνδαλα στο 
ΠΡΟ-ΠΟ» λέει η «Πρώτη».
Τέλος, αυτή την εβδομάδα είχαμε τη διαμάχη 
στα φύλλα της Δευτέρας, για το γιορτασμό στο 
Γ οργοπόταμο με «Θέατρο στη 
Γέφυρα»(Μεσημβρινή) και την επαναφορά του 
Γρηγόρη Σολωμού από το υπουργείο Παιδείας 
στο υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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Πεντακόσια χρόνια πριν, τον είχε προβλέψει!

0 ΜακιαθέΑι ερμηνεύει 
τον αποκεφαλισμό Σημίτη

ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ένας 
συνετός ηγεμόνας 
να κρατάει το λόγο 

του, όταν αυτό τον ζημιώνει 
και όταν πέρασαν οι αφορμές 
που τον έκαναν να υποσχε- 
θεί».

Την άποψη αυτή είχε υποστη
ρίξει πριν από 500 περίπου χρό
νια ο Νικολό Μακιαβέλι, στον 
«Ηγεμόνα», ένα έργο που διατη
ρεί έως τις μέρες μας μία εκπλη
κτική επικαιρότητα.

Δεν μπορούσε, λοιπόν, κατ’ α
ναλογία, ο Ανδρέας Παπανδρέου
να εμμείνει στα όσα είχε συμφω
νήσει με τον Κώστα Σημίτη, α
φού αυτό τον ζημίωνε και αφού 
αποφάσισε πλέον να εισέλθει σε 
μία οικονομική πολιτική προεκ
λογικών παροχών. Ετσι, η προ
εκλογική ανατροπή της πολιτι
κής της λιτότητας, αναγκαίως 
συνοδεύθηκε και από την ανα
τροπή του υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας.

Απορών για την αιφνιδιαστική 
ανατροπή της πολιτικής του μέσα 
στη Βουλή από τον πρωθυπουργό, 
σημειώνει ο κ. Σημίτης στην πα
ραίτησή του:

«Η εισοδηματική πολιτική απο- 
φασίσθηκε μετά από συνεχείς συνε
δριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία 
μαζί σας».

Και αντιπαρερχόμενος την ευ
θεία αυτή βολή, ο πρωθυπουργός 
απαντά:

«Αγαπητέ μου Κώστα, καταλα
βαίνω τους λόγους που σε οδήγησαν 
στην υποβολή της παραίτησής σου... 
Θέλω να τονίσω ότι η πετυχημένη 
πολιτική σταθεροποίησης της οικο
νομίας μας οφείλεται σε μεγάλο βα
θμό στις άοκνες προσπάθειές σου», 
κ.λπ., κ.λπ.

Ο λόγος για τον οποίο παραιτή
θηκε ο «Κώστας» αναφέρεται 
σαφώς στην επιστολή του:

«Η εφαρμογή μιας πολιτικής που 
θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε αντί
θετο αποτέλεσμα εκείνου που θα ι
σχυρίζομαι δημόσια, δεν είναι σύμ
φωνη με τις πεποιθήσεις μου».

Και ο Νικολό Μακιαβέλι ση
μειώνει ποια στάση πρέπει να κρα
τάει ένας ηγεμόνας, όταν κάποιος 
υπουργός προτάσσει τις πεποιθή
σεις του, έναντι των επιθυμιών του 
άρχοντος:

«Οταν βλέπεις τον υπουργό να 
συλλογίζεται περισσότερο τον εαυτό 
του παρά τον ηγεμόνα, να ξέρεις 
πως ένας τέτοιος δεν μπορεί ποτέ 
να είναι καλός υπουργός και δεν 
μπορείς ποτέ να του έχεις εμπιστο
σύνη. Γιατί όποιος έχει στα χέρια 
του το κράτος ενός άλλου, δεν μπο
ρεί ποτέ να συλλογίζεται τον εαυτό 
του, παρά τον ηγεμόνα του κράτους 
και να μην του προτείνει ποτέ τίπο
τα που να μην του είναι συμφέρον».

Αντίθετα με τον κ. Σημίτη, ο υ
πουργός Οικονομικών Δ. Τσοβό- 
λας, φαίνεται ότι είχε διαβάσει 
προσφάτως τον «Ηγεμόνα». Και 
μόλις ξέσπασε η υπόθεση Σημίτη, 
έσπευσε να δηλώσει, σχολιάζοντας 
τις εξελίξεις:

«Υπεράνω όλων είναι ο πρωθυ
πουργός».

Γιατί, όπως σημειώνει και ο Νι- 
κολό Μακιαβέλι: «Ο ηγεμόνας 
πρέπει να συλλογίζεται τον υπουρ
γό, να τον τιμάει, να τον πλούτιζα 
και να τον ευεργετεί, παρέχοντάς 
του τιμές και αξιώματα. Και τα 
πολλά αξιώματα τον κάνουν να 
φοβάται τη μεταβολή, ξέροντας 
πως δεν μπορεί να προκόψει χωρίς 
τον ηγεμόνα».

Ο «αγαπητός Κώστας» λοιπόν 
παραιτήθηκε, ο αγαπητός κ. Τσο- 
βόλας, του οποίου ανετράπη ο 
προϋπολογισμός, διατύπωσε με 
κρυστάλλινη διαύγεια την πολιτι
κή του φιλοσοφία και ο αγαπητός 
κ. Κουτσόγιωργας, ο οποίος δια
δραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην 
όλη υπόθεση, έσπευσε να νίψει τας 
χείρας του, δηλώνοντας στο υ
πουργικό συμβούλιο πως «¿εν 
γνώριζε εκ των προτέρων αυτά που 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη 
Βουλή».

Ωστόσο, ο κ. Κουτσόγιωργας 
μαζί με τον κ. Γεννηματά και τα 
περισσότερα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ υπήρ
ξαν οι πρωταγωνιστές της ανατρο
πής του κ. Σημίτη και της πολιτι
κής του. Να ισχύουν άραγε και 
στην περίπτωση αυτή, τα όσα ση
μειώνει ο Μακιαβέλι για άλλες ε
ποχές και για άλλους ηγεμόνες;

«Ο πατήρ Λουκάς, άνθρωπος 
του τωρινού αυτοκράτορα Μαξιμι- 
λιανού, μιλώντας για τη μεγαλειό- 
τητά του, είπε πως δεν συμβουλευό
ταν ποτέ κανέναν κι όμως δεν ενερ

γούσε ποτέ σύμφωνα με τη γνώμη 
του. Γιατί ο αυτοκράτορας αυτός 
δεν λέει σε κανένα τα σχέδιά του 
κι ούτε ζητάει κανενός τη γνώμη. 
Μα όταν αρχίζει η απόφασή του να 
εκτελείται, αρχίζουν αμέσως και οι 
αντιλογίες απ’όσους τον περιστοιχί
ζουν. Κι αυτός πισωδρομάει, κι έτσι 
ό,τι χτίζει τη μια μέρα, το γκρεμίζει 
την άλλη. Και κανένας δεν ξέρει τι 
θελει ή τι σκοπεύει να κάμει και 
δεν μπορείς να βασιστείς στην από
φαση που παίρνει».

Στηριζόμενοι λοιπόν στο Μα
κιαβέλι, μπορούμε ίσως να ερμη
νεύσουμε τα όσα περίεργα συνέβη- 
σαν την εβδομάδα που πέρασε.

Ο κ. Σημίτης, σε συνεργασία με 
τον πρωθυπουργό, ανακοίνωσε 
την εισοδηματική πολιτική, μια 
πολιτική που προκάλεσε έντονες 
αντιδράσεις και στον ελληνικό λαό 
και στο ΠΑΣΟΚ. Από τις αντιδρά
σεις αυτές ο κ. Παπανδρέου αντε- 
λήφθη ότι τα περιθώρια αρχίζουν 
να στενεύουν και ότι η λαϊκή κατα
κραυγή θα ενταθεί. Με την ίδια ευ
κολία που παλαιότερα το δεξιό του 
χέρι είχε καρατομήσει τον κ. Αρ- 
σένη, το αριστερό χέρι αποκεφάλι
σε τώρα τον κ. Σημίτη.

Εγκαινιάζοντας μία πολιτική 
βραχυπρόθεσμων παροχών και με 
δεδομένο το γεγονός ότι τα όρια 
της οικονομίας είναι εξαιρετικά πε
ριορισμένα, βέβαιον είναι ότι ο κ. 
Παπανδρέου βαδίζει σύντομα προς 
τις εκλογές, αναμφίβολα μέσα στο 
1988. Και βεβαίως εκλογές με τον 
«κακό» Σημίτη στο υπουργείο Ε
θνικής Οικονομίας, δεν μπορεί να

γίνουν. Ευρέθη λοιπόν η νέα πολι
τική, ευρέθη και ο αποδιοπομπαίος 
τράγος, που καλείται να πληρώσει 
εις το ακέραιο το κόστος όλων των 
προηγούμενων αποφάσεων του κ. 
Παπανδρέου.

Βαδίζοντας προς τις εκλογές, θα 
πρέπει - όπως σημειώνει ο Μακια- 
βελι - «οι ευεργεσίες να γίνονται σι
γά - σιγά, για να τις γεύονται περισ
σότερο καιρό, αντίθετα με τις αδι
κίες, που πρέπει να γίνονται όλες 
μαζί, ώστε, λιγότερο κρατώντας, λι
γότερο να ενοχλούν». Ας ετοιμα- 
σθούμε λοιπόν για την επερχόμενη 
σειρά των προεκλογικών «πα
ροχών» και εν τω μεταξύ, πάντα 
κατά το Μακιαβέλι:

«Ο ηγεμόνας πρέπει σε κατάλλη
λες εποχές του έτους να απασχολεί 
τους λαούς του με γιορτές και θεά
ματα».

Ετσι, αφού την περασμένη εβδο
μάδα εορτάσαμε στο Γοργοπόταμο 
την εθνική αντίσταση, θα εορτά
σουμε αύριο στην Πάτρα τον Αγιο 
Ανδρέα.

Οσοι δεν έχουν ακόμη προλάβει 
να συνέλθουν από τον προηγούμε
νο τηλεοπτικό καταιγισμό, καλό 
θα είναι να μην ανοίξουν αύριο τις 
τηλεοράσεις τους. Κάποιοι θα παί
ξουν και πάλι με το νευρικό σύ
στημα των τηλεθεατών.

Υ.Γ.: Τα αποσπάσματα από τον 
«Ηγεμόνα» προέρχονται από τη 
μετάφραση του Ν. Καζαντζάκη. 
Τα λοιπά αποσπάσματα του άρ
θρου έγραψαν οι κ.κ. Παπανδρέου, 
Σημίτης, Τσοβόλας και Κουτσό
γιωργας και ο συντάκτης της σελί
δας αυτής απλώς τα κατέγραψε.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ «χρωματίζει...»
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ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΙΓ  ΛΟΥΚ.

Ανατ. 7.20, Δόση 5.07 
Σελήνη 8 ημ.

ν ΑΤΤΙΚΗ:

ΧΑΛΑΕΙ ο καιρός από σήμερα, 
εκτός από τα νοτιοανατολικά 
όπου θα υπάρχουν μονάχα 
συννεφιές. Στην υπόλοιπη 
χώρα θα σημειωθούν βροχές 
και πιθανόν τοπικές καταιγί
δες. Οι άνεμοι Νότιοι μέχρι 
μέτριοι και θάλασσα σ' όλα 
τα πελάγη μέχρι ταραγμένη. 
Η θερμοκρασία δεν θα ση
μειώσει αξιόλογη μεταβολή 
και θα κυμανθεί στα βόρεια 
πεδινά από 10 μέχρι 16 βα
θμούς και στα νότια πεδινά 
από 13 μέχρι 18 βαθμούς.
Για τη Δευτέρα προβλέπεται 
Ιδιος άστατος καιρός με βρο
χές και καταιγίδες και θερμο
κρασία στα ίδια επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΗ: Συννεφιές που βα
θμιαία θα πυκνώσουν και θα 
σημειωθεί βροχή ή καταιγίδα. 
Ανεμοι από νότιες διευθύν
σεις ασθενείς και θάλασσα 
στο Σαρωνικό και Νότιο Ευ- 
βοΐκό σχεδόν ταραγμένη. 
Θερμοκρασία στην Αθήνα α
πό 12 μέχρι 18 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Συννεφιές με 
βροχή κατά περιόδους και πι
θανή καταιγίδα. Ανεμοι ασθε
νείς και θάλασσα στο Θερ
μαϊκό λίγο ταραγμένη. Η θερ
μοκρασία στην πόλη από 11 
μέχρι 16 βαθμούς.

ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΟ ΥΝ

ΑΥΡΙΟ 
το ζυγά 
(2.4,6,8,0)

Χτυπήθηκ€ 
κι άλλο 

με Ελληνες
Χτυπήθηκε από πύραυλο 

το απόγευμα του Σαββάτου 
στον Περσικό Κόλπο, το πα
ναμαϊκό δεξαμενόπλοιο «Στι- 
λικόν», 98.000 κόρων, της ε
ταιρείας «Τρόοδος» που ε
δρεύει στον Πειραιά. Οπως α
νέφερε ο πλοίαρχος, το σκά
φος, φορτωμένο, κατευθυνό- 
ταν από το Καργκ σε λιμάνι 
του Περσικού. Επιβαίνουν 5 
Ελληνες και 28 ξένοι, οι ο
ποίοι είναι όλοι καλά.

Το σκάφος άρχισε χτες να 
ρυμουλκείται προς την έξοδο 
του Περσικού. Οι Ελληνες 
ναυτικοί είναι οι ακόλουθοι: 
Ιωάννης Παγώνης πλοίαρ
χος, Μιχαήλ Χατζόγλου υπο
πλοίαρχος, Παναγιώτης Σιώ- 
κος α' μηχανικός, Λ. Ντόκος 
β' μηχανικός, Νίκος Λούτζης 
μηχανοδηγός.


