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Βαρυσήμαντη συνέντευξη 
του Ψηλού απόψε στην TV

=«Το ΠΑΣΟΚ πρόδωσε τις αρχές και ιούς οπαδούς ίο υ » -

Β αρυσήμαντη πολιτική συνέντευξη, 
δίνει σήμερα -στο  Ζάππειο- 

στους πολιτικούς συντάκτες, ο πρόε
δρος της Ν.Δ. κ. Κώστας Μητσοτάκης.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί το βράδυ 
από την Ε Τ-1, μετά το βραδινό δελτίο ειδή
σεων.

Ο κ. Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί επί 
όλων των μεγάλων θεμάτων και των πολι
τικών εξελίξεων που αναμένονται, με την 
ευθύτητα, σύνεση και σοβαρότητα του αυ
ριανού πρωθυπουργού.

Θα επαναλάβει ότι δεν ανησυχεί για τις 
πολιτικές εξελίξεις και θα αποδώσει ευθύ
νες στο ΠΑΣΟΚ για την αποτυχημένη δια
κυβέρνηση της χώρας επί μια 8ετία και θα 
τοποθετηθεί αταλέντευτα υπέρ της αυστη
ρής τιμωρίας των ενόχων των σκανδάλων. Ο κ. Κων. Μητσοτάκης.

Την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ σ’ όλους τους 
τομείς απέδειξε προχθές, μιλώντας σε με
γάλη συνεστίαση της Ν.Δ. στα Χανιά ο κ. 
Θαν. Κανελλόπουλος. Και στις τέσσερις με
γάλες διακηρύξεις του το κυβερνών κόμμα, 
τόνισε ο κ. Κανελλόπουλος πρόδωσε και 
τις αρχές και τους οπαδούς του.

Στο θέμ α  της εθνικής ανεξαρτησίας: 
Απεμπόλισε το δικαίωμά μας να κάνουμε 
έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, εγκα- 
τέλειψε περίπου το μισό Αιγαίο στον τουρκι
κό επεκτατισμό και παραιτήθηκε ουσιαστικά 
από την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων 
μας, όπως της επεκτάσεως των χωρικών μας 
υδάτων.

Στο θέμ α  της λαϊκής κυριαρχίας: Εγκα- 
τέστησε ένα πολίτευμα κληρονομικής πρω- 
θυπουργικής ηγεμονίας, επέβαλε ένα στυγνό 
μονοκομματικό κράτος και στέρησε το λαό 
από το δικαίωμά του με το σταυρό προτιμήσε- 
ως να επιλέγει ή να αποδοκιμάζει τους αντι
προσώπους του.

Στο θέμ α  της κοινωνικής α π ελευ θέρ ω 
σης: Στέρησε τους εργαζόμενους από την αύ-

ΤΟΝΙΣΕ 0 κ. Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ξηση του εισοδήματος τους, έφτασε την ανερ
γία σε 400 χιλιάδες και αφαίρεσε από τους 
αγρότες με την πράσινη ισοτιμία 400 δισ.
δρχ·

Στο θέμ α  των δημοκρατικών διαδικα
σιών: Στο κόμμα του επέβαλε τη θέληση του 
ενός ανδρός, στο δημόσιο βίο επιδιώκει με 
μαγειρέματα του εκλογικού νόμου, με λασπο
λογία, οξύτητα και όργιο παροχών να επηρε
άσει το εκλογικό φρόντημα.

Ο κ. Κ ανελλόπουλος εξήρε ιδιαίτερα 
την μεγάλη μεταστροφή στην Κρήτη και 
εξέφ ρα σε την ικανοποίησή του ότι η 
Κρήτη θ α  αναδείξει από τα σπλάχνα της 
τον δεύτερο κοινοβουλευτικό πρω θυ
πουργό κατά τις προσεχείς εκλογές.

Ο κ. Κ ανελλόπουλος ανεχώ ρησε και 
ήδη βρίσκεται στη Ρώ μη ως εκπρόσωπος 
της ηγεσίας της Ν.Δ. για να παρακολουθήσει 
τις εργασίες του Συνεδρίου του Χριστιανοδη- 
μοκρατικού Κόμματος.

L 01 «ΕΝΤΙΜΟΙ» ΜΕ ΈΜΠΝΕΥΣΤΗ ΤΟΝ «ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΑ» κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ

«Να
με τον Ανδρέα»

Ο κ. Γ. Γεννηματάς. Ο κ. Κ. Σημίτης.

Ενθουσιώδης 
υποδοχή της 

κ. Μ. Μητσοτάκη 
από τους 

απόδημους
Ενθουσιώδης υιιοδοχή επεφύ- 

λαξαν στην κυρία Μαρίκα Μη
τσοτάκη, τα στελέχη των Ελληνί- 
δων αποδήμων, στη Φραγ- 
κφούρτη.

Στην ομιλία της, που πραγμα
τοποιήθηκε, στο κέντρο Παρθε- 
νών, που ήταν κατάμεστο από 
Ελληνίδες, που έσπευσαν από μί- 
λια μακριά, όλες με ανθοδέσμες 
στα χέρια να την καλοσωρίσουν, 
η κ. Μαρίκα, εξέφρασε μεγάλη 
συγκίνηση και χαρά, διαπιστώ
νοντας ότι η παραδοσιακή Ελλη- 
νίδα μητέρα, υπάρχει και εκτός 
Ελλάδος.

Η κ. Μητσοτάκη, μίλησε προς 
τις Ελληνίδες ως μητέρα και για
γιά πολλών παιδιών. Αναφέρθη
κε μόνο σε θέματα που αφορούν 
την Ελληνίδα και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα η 
εργαζόμενη που έχει οικογένεια.

Ακολούθησε ένας ενδιαφέρων 
διάλογος και το πρόγραμμα παρα- 
τάθηκε από δύο σε τρεις ώρες.
•  Στο Ντύσσεντολφ, μίλησε το 
Σάββατο ο κ. Παύλος Μπακογι- 
άννης, προς τα διοικητικά συμ
βούλια των Τ.Ο. Βορειοδυτικής 
και Βορείου Γερμανίας για το έρ
γο που έχουν να φέρουν σε πέρας 
στο τελευταίο τρίμηνο πριν από 
τις εκλογές.

Την Κυριακή μίλησε στο Βι- 
σμπάντεν στα στελέχη της Κεν
τρικής Γερμανίας.
•  Σε συγκέντρωση που διοργά- 
νωσε με επιτυχία η Τ.Ο. και η 
ΟΝΝΕΔ Μοσχάτου στο Δημαρ
χείο της πόλης, μίλησε ο βουλευ
τής Α' Πειραιώς κ. Π. Σαρλής.

0  κ. Σαρλής, ανέπτυξε το κυ
βερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ. 
Ακολούθησε διάλογος, κυρίως 
γύρω από θέματα Υγείας και 
Παιδείας.
•  Σε συγκέντρωση 500 στελεχών 
και μελών της Ν.Δ. της περιοχής, 
Ελασσόνας Ααρίσης, μίλησε και 
είχε στη συνέχεια ανοικτό διάλο
γο, ο βουλευτής και γραμματέας 
προγράμματος Γιώργος Σουφλι- 
άς. 0  κ. Σουφλιάς άσκησε κριτι
κές στην κυβέρνηση.

Σε μεγάλη συγκέντρωση που 
οργάνωσε η Τ.Ο. της Ν.Δ. στο 
Αλιβέρι Εύβοιας μίλησε ο βου
λευτής Φωκίδος κ. Ν. Γκελεστά- 
θης και περιέγραψε την πολιτική 
κατάσταση της χώρας ύστερα από 
τα 8 χρόνια εξουσίας του 
ΠΑΣΟΚ.

0 πρόεδρος 
στο Τόκιο

Στο Τόκιο βρίσκεται από χθες 
το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Χρ. Σαρτζετάκης προ- 
κειμένου να παραστεί στην κη
δεία του αυτοκράτορα της Ιαπω
νίας Χιροχίτο.

Το ταξίδι του προέδρου θα δι
αρκέσει 8 μέρες. Ο κ. Σαρτζετά
κης συνοδεύεται, πέρα από τη 
σύζυγό του και από τον αναπλη
ρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιάν
νη Καψή.

Οι αμφισβητήσεις που δια
τυπώνουν κορυφαία στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ κατά του πρωθυ
πουργού κ. Α. Παπανδρέου, 
οι σοβαρές καταγγελίες τους 
και η αξίωση που προβάλλουν 
για την απομάκρυνση του μέ
χρι πρότινος «χαρισματικού» 
ηγέτη τους, δεν είναι μεμονω
μένα κρούσματα στο ΠΑΣΟΚ, 
που εκφράζουν οι τέως 
υπουργοί κ.κ. Σημίτης, Μαγ- 
κάκης και κάποιοι άλλοι.

Ρεπορτάζ:
Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι οργανωμένη κίνηση και 
προσπάθεια, με πρωτεργάτη και 
εμπνευστή τον εμφανιζόμενο ως 
«νομιμόφρονα» υπουργό Εργα
σίας κ. Γ. Γεννηματά, για να δια
σωθούν οι λεγόμενοι «έντιμοι» 
του Κινήματος και να διαδραμα
τίσουν ρόλο στην μεταπαπανδρεϊ- 
κή περίοδο, την οποία δεν απο
κλείουν να αρχίσει και πριν τις 
εκλογές του Ιουνίου.

Κι αυτό γιατί μετά τις συνεχι
ζόμενες συντριπτικές αποκαλύ
ψεις για τους στενούς δεσμούς 
Ανδρέα - Κοσκωτά, θεωρούν πο
λύ πιθανή την αναγκαστική, υπό 
το βάρος των αποκαλύψεων, αλ
λά και των δικών τους πιέσε
ων αποχώρηση του πρω θυ
πουργού με το πρόσχημα της 
υγείας του!

Ετσι, ο κ. Γεννηματάς που έγ
κυρες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι βρίσκεται πίσω από την κίνη
ση αμφισβήτησης του πρωθυ
πουργού και την προσπάθεια δια
χωρισμού, «αμνών και εριφί
ων» του ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού έχει 
εξασφαλίσει την έγκριση, αλ
λά και την υποστήριξη ξένων 
ισχυρών παραγόντων!!), σύμ
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Φιλοδοξία του λοιπόν είναι να 
συσπειρώσει τα «υγεία» στελέχη 
του Κινήματος και κάθε ανησυ- 
χούντα ή αποστασιοποιημένο, με 
στόχο να συγκροτήσουν τον αυ
ριανό πολιτικό φορέα που θα εκ
φράζει το σοσιαλισμό.

Τα παραπάνω συμμερίζονται οι 
κ.κ. Σημίτης, Μαγκάκης, αλλά 
και αρκετά ακόμη στελέχη του 
Κινήματος (Βερυβάκης, Τρίτσης, 
Κακλαμανάκη, Ακρίτα κ.λπ.), 
που θέλουν να διαχωρίσουν το 
ταχύτερο δυνατό'ν τη θέση τους, 
από τον πρωθυπουργό και τα 
σκάνδαλα με τα οποία είναι ταυ
τισμένος.

Κοινός στόχος των παραπάνω 
είναι να «ξεμπερδεύουν», όσο

πιο γρήγορα μπορούν με τον Αν
δρέα, για να ανοίξει ο δικός τους 
δρόμος. Και πιστεύουν ότι η πε
ραιτέρω παραμονή του κ. Παπαν
δρέου στην κομματική ηγεσία εί
ναι καταστροφική για το Κίνημα, 
γιατί το χρεώνει τόσο με τις βρώ
μικες υποθέσεις των σκανδάλων, 
όσο και με το ρεζιλίκι της ιδιωτι
κής του ζωής!

Πανικός
Στο μεταξύ το δριμύ κατηγορώ 

που εξαπέλυσαν οι κ.κ. Σημίτης 
και Μαγκάκης, αλλά και η «σι
ωπή» του προέδρου της Βουλής 
κ. Γιάννη Αλευρά έχουν προ- 
καλέσει πανικό στην ηγεσία του 
Κινήματος. Και δεν είναι τυχαία

χθεσινά δημοσιεύματα «πιστών» 
στον Ανδρέα εφημερίδων που 
εξαπέλυσαν μύδρους κατά των 
δύο τέως υπουργών κατηγορών
τας τους για «αποστασία»!

Απαντώντας σ’ αυτά ο κ. Μαγ- 
κάκης, δήλωσε ότι:

«Οι φήμες για δήθεν αποστασία 
που εξαπολύθηκαν εναντίον μου 
είναι δόλιες και προέρχονται από 
δόλια πηγή. Τον Μαγκάκη κα
νείς δεν τον έγραψε στο ΠΑΣΟΚ. 
Τον ενέταξαν οι δημοκρατικοί 
του αγώνες. Αγωνίζεται μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ για να ξεπεραστεί η κρί
ση του και για να μπορέσει έτσι 
να εμφανιστεί στο λαό στις προ
σεχείς εκλογές και να διεκδική- 
σει ξανά με ειλικρίνεια και αυτο
πεποίθηση την εμπιστοσύνη του. 
Όλα τα άλλα είναι εκ του πο
νηρού».

Στις δηλώσεις ευτές του τέως 
υπουργού το Γραφείο Τύπου του 
ΠΑΣΟΚ απάντησε όσο πιο «κομ
ψά» μπορούσε αποφεύγοντας την 
πρόκληση στο «γάντι που πέτα- 
ξε» ο κ. Μαγκάκης, ζητώντας αλ
λαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

«Δεν γνωρίζουμε ούτε τις προ
θέσεις, ούτε τη σκοπιμότητα πα
ρόμοιων δηλώσεων, αν έχουν 
αποδοθεί ακριβώς. Δεν έχουν 
πάνταις καμιά σχέση ή επαφή με 
την πραγματικότητα του Πλ- 
ΣΟΚ», ανακοίνωσε το Ε.Γ. του 
Κινήματος.

Εξάλλου ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος που ρωτήθηκε αν 
υπάρχει θέμα ηγεσίας στο κυβερ-

νών κόμμα είπε: «Ό σο ζει ο Αν- 
δρέας Παπανδρέου δεν υπάρ
χει θέμα διαδοχής»!

Το θέμα Σημίτη, Μαγκάκη
συζητήθηκε χθες στη συνεδρίαση 
του Εκτελεστικού Γραφείου του 
ΠΑΣΟΚ, όπου μεταξύ άλλων εξε
τάστηκε και το ενδεχόμενο δια
γραφής του κ. Μαγκάκη! Αλλά 
η άποψη που επικράτησε ήταν να 
αποφευχθούν παρόμοιες κινήσεις 
γιατί είναι δυνατόν να διαταρά- 
ξουν σ’ αυτή την κρίσιμη για το 
ΠΑΣΟΚ περίοδο τις ευαίσθητες 
ισορροπίες!

Ωστόσο ορισμένα «σκληρά» 
στελέχη του Κινήματος ζητούν 
την «κεφαλή επί πίνακι» του κ. 
Μαγκάκη, αλλά και του κ. Σημί
τη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια 
απόφαση θα αποθάρρυνε «κινή
σεις ανταρσίας»!

Η εύθραυστη πλειοψηφία του 
ΠΑΣΟΚ όμως (153 βουλευτές) 
δεν τους επιτρέπει να «απαντή
σουν» δυναμικά. Γιατί μια τέ-, 
τοια απόφαση μπορεί να εξοργί
σει κι άλλους «αντάρτες», οι 
οποίοι μπορεί αντιδρώντας να 
μην πειθαρχήσουν στην κρίσιμη 
ψηφοφορία της 24 Φεβρουάριου, 
στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η 
πρόταση των 15 βουλευτών της 
αντιπολίτευσης για την απλή 
αναλογική.

Έτσι το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο αποφασίστηκε να συνεδρι
άζει καθημερινά αυτή την εβδο
μάδα, λόγω της κρισιμότητας των 
γεγονότων (εσωκομματικές δια
φωνίες και καταγγελίες και απο
καλύψεις για τα σκάνδαλα Κο
σκωτά), προέβη χθες σε μια ανα
κοίνωση, ενδεικτική του πανικού 
της κομματικής ηγεσίας του ΠΑ- 
Σ 0Κ , αφού λεονταρίζει κατά 
πάντων: Δηλαδή κατά των κομ
μάτων της αντιπολίτευσης ότι 
«ενθαρρύνουν την έξαρση 
της σκανδαλολογίας» και έμ
μεσα αλλά σαφέστατα και κατά 
των στελεχών του Κινήματος 
που ζητούν την απομάκρυνση 
του κ. Παπανδρέου, αφού αναφέ- 
ρεται στην ανακοίνωση ότι ο κ. 
Παπανδρέου είναι «ο ηγέτης 
που συγκεντρώνει την αποδο
χή και την υποστήριξη της 
παμψηφίας του ΠΑΣΟΚ»!

Κάποιο φως
Συνεχίσθηκαν και χθες οι προ

σπάθειες του συντακτικού προ
σωπικού της «Βραδυνής» για την 
ανεύρεση αγοραστή της εφημε
ρίδας.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες, «κάποιο φως» έχει 
φανεί στην άκρη του τούνελ» χω
ρίς όμως τίποτα ακόμη να είναι 
βέβαιο.

Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα 
έχει χαρτί μέχρι το Σάββατο.

— ΤΡΙΤΣΗΣ: Να εξεγερθεΐ η βάση —  
του ΠΑΣΟΚ κατά του πρωθυπουργού

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αυθεντική ηγεσία και ο πρωθυ
πουργός Ανδρέας Παπανδρέου είναι «αιχμάλωτος»! Αυτό 
τόνισε χθες το βράδυ ο τ. υπουργός κ. Αντ. Τρίτσης, 
μιλώντας στο ραδιοσταθμό «Δίαυλος 10» και κάλεσε την 
κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ να εξεγερθεί κατά του Αν
δρέα!

Ο τέως υπουργός ήταν καταπέλτης κατά πάντων και ζήτησε 
την άμεση απομάκρυνση όλων των σημερινών υπουργών και 
κυρίως αυτών που ερεθίζουν την κοινή γνώμη γιατί αναφέ- 
ρονται ως αναμεμειγμένοι στο σκάνδαλο Κοσκωτά.

Τόνισε ακόμη ότι μόνο μια υπηρεσιακή κυβέρνηση θα μπο
ρούσε να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα.

Μια κυβέρνηση διαχείρισης όπως είπε, που θα μας πάει στις 
εκλογές χωρίς παροχές, μεγαλοστομίες και υποσχέσεις, γιατί 
αυτά προσβάλλουν τον ελληνικό λαό.

Στη συνέχεια απέδωσε τεράστιες ευθύνες στον πρωθυ
πουργό. «Φέρει την πρώτη ευθύνη » υπογράμμισε και ανέ
φερε ότι είναι «αιχμάλωτος» από εκείνους που άλω σαν το 
ΠΑΣΟΚ.

Και ανάμεσά τους ανέφερε ότι είναι το περιβάλλον της Εκά- 
λης, κάποια κορυφαία στελέχη και τα μέλη του Ε .Γ., που 
«έχουν αιχμαλωτίσει και το Κίνημα»!

Ο κ. Τρίτσης πρόσθεσε ότι σήμερα το τρένο της «Αλλαγής»

βρίσκεται εκτός τροχιάς και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ιδεολογικό 
λόγο.

Μιλώντας για το Συνέδριο του Κινήματος, επεσήμανε ότι 
μόνο με ένα γνήσιο Συνέδριο θα βρεθεί λύση, αλλά αυτό δεν το 
θέλουν όσοι σκέπτονται την μεταανδρεϊκή περίοδο και εργά
ζονται για το σκοπό αυτό τρομοκρατώντας τον Ανδρέα ότι 
δήθεν θα χάσει τον έλεγχο του κόμματος.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις χαρακτήρισε ως εχθρούς 
του ΠΑΣΟΚ όσους συμβουλεύουν τον πρωθυπουργό, με απο
τέλεσμα να παίρνονται αποφάσεις, να αναιρούνται στη συνέ
χεια, αλλά πάλι να επανέρχονται, όπως έγινε και με τη μετά
βαση κλιμακίου βουλευτών του στις Η.Π.Α. για να ανακρί
νουν τον Κοσκωτά.

Τέλος ο κ. Τρίτσης δεν παρέλειψε να «καρφώσει» τον διά
δοχό του στο υπουργείο Παιδείας κ. Γ. Π απανδρέου ότι 
«εγκλωβισμένος από τα δικά του, δεν προστάτεψε το δικό του 
κύρος και του πατέρα του, ενώ μιλώντας για τον Θεοφάνη  
Τόμπρα τον κατήγγειλε ότι βλάπτει το ΠΑΣΟΚ και τόνισε 
χαρακτηριστικά.

Την ευθύνη για τον Τόμπρα την έχει ο Ανδρέας, ο οποίος τον 
χρησιμοποίησε ίσως γιατί σκέφτηκε ότι ο Θεοφάνης μπορεί να 
μου φέρει και μια κασέτα, αλλά τώρα δεν μπορεί να τον διώξει 
γιατί είναι ένας από αυτούς που τον έχει αιχμαλωτίσει!!!


