
ί* ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
Αρ. φύλλου 4.407 Τιμή δρχ. 70 Σάββατο 18 Φεβρουάριου 1989 Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ

Οι φονιάδες 
του Χομεϊνί 
σαρώνουν 

τη Δύση για 
τον Ρούσντι

ΣΕΛ. 24-25
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Οι παλινωδίες στην υπόθεση Κοσκωτά οδηγούν το ΠΑΣΟΚ στην ήττα
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ευθυνών 
από την 
ανώτατη 
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Ψυχρός και ο Αλευράς

Εναντίον του πρωθυπουργού έ
βαλε χθες ο πρώην υπουργός Ε
θνικής Οικονομίας κ. Κώστας 

Σημίτης, μιλώντας στον «9.84». Απαν
τώντας σε σχετική ερώτηση, σχολίασε 
πολύ αυστηρά τις εξελίξεις στην Εξε
ταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο Κο
σκωτά. Δημιουργείται η εντύπωση εί
πε, ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται 
για τη διαπίστωση όλων των γεγονό
των και για την κάθαρση». Κατά τη 
γνώμη του, «μερικοί από το ΠΑΣΟΚ 
δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε για 
να κερδίσει το Κίνημα τις εκλογές». 
Συμπλήρωσε δε, λέγοντας εμμέσως, 
πλην σαφώς, ότι πρέπει να παραμερι
στεί ο πρωθυπουργός και το περιβάλ
λον του, για «να ενεργοποιηθεί το Πο
λιτικό Γραφείο» που «αποφάσισε η τε
λευταία Σύνοδος της Κεντρικής Επι
τροπής».

Η υπόθεση Κοσκωτά και οι παλινω
δίες της κυβερνητικής παράταξης 
μοιάζουν να οδηγούν το ΠΑΣΟΚ στην 
ήττα. Είναι γνωστή έξαλλου (και μη 
διαψευδόμενη ουσιαστικά από τον κυ
βερνητικό εκπρόσωπο) η ψυχρότητα 
στις σχέσεις πρωθυπουργού -  Αλευ
ρά, πράγμα που αποτελεί ένα επιπρό
σθετο πρόβλημα για τον πρόεδρο του 
«Κινήματος»...

Αποδοκιμασίες στη Ζαλοκώστα από την Αριστερά
Και η Αριστερά αποδοκίμασε χθες το κυβερνητικό μονοπώλιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

με μαχητική πορεία στην... αμαρτωλή Ζαλοκώστα. Ρεπορτάζ σελ. 22
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Ρεπορτάζ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Σκληρή γλώσσα για το ΠΑΣΟΚ, 
χρησιμοποίησε χθες ο πρώην υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Κώστας Σημίτης, απαντώντας σε 
ερώτηση του Ρ/Σ «9.84» για όσα 
συμβαίνουν στην Εξεταστική Ε
πιτροπή της Βουλής για το σκάν
δαλο Κοσκωτά. Ο κ. Σημίτης, χω
ρίς να τον κατονομάσει, έριξε τα 
πυρά του ευθέως κατά του πρω
θυπουργού λέγοντας ότι πρέπει 
να ενεργοποιηθεί το Πολιτικό 
Γραφείο, και εκτιμώντας ότι το 
ΠΑΣΟΚ δίνει την εντύπωση ότι 
δεν ενδιαφέρεται για την κάθαρ
ση.

Ο κ. Σημίτης έθεσε έτσι εμμέ
σως, αλλά σαφώς, θέμα αδυνα
μίας του κ. Παπανδρέου να απο
φασίσει σωστά και τον «κατηγό
ρησε» ότι έτσι δημιουργεί «λαν
θασμένες εντυπώσεις» σε βάρος 
του ΠΑΣΟΚ, υπονομεύοντας ου
σιαστικά την πορεία του προς τις 
εκλογές.

Χαρακτηριστικά τόνισε ότι 
«μερικοί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ 
δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρε
πε να κερδίσει το Κίνημα τις ε
κλογές».

Τη δήλωση του ο κ. Σημίτης 
την έκανε με δική του πρωτοβου
λία. Ο πρώην υπουργός εξέφρα- 
σε πρώτος την επιθυμία να μιλή
σει για το θέμα της εξέτασης του 
Κοσκωτά και ο ίδιος επέλεξε το 
ραδιοσταθμό του Δήμου Αθη
ναίων.

Τόσο το περιεχόμενο της δή
λωσής του όσο και η ενέργειά 
του να μιλήσει στον «9.84 FM» σε 
μία στιγμή που ο σταθμός δέχε
ται συντονισμένα πυρά από την 
κυβέρνηση, εκτιμάται από πολι
τικούς παρατηρητές ως σαφής 
διαφοροποίηση του κ. Σημίτη 
από την πολιτική που ακολουθεί 
ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, χω
ρίς να απομακρύνεται ο ίδιος 
από τις τάξεις του Κινήματος, αλ- 
λά.ζητώντας την «περιθωριοποί
ηση» του πρωθυπουργού.

Ψυχρότητα 
του Αλευρό

Η «κίνηση» αυτή του κ. Σημίτη 
εκδηλώνεται σε μία στιγμή που:

-  Επιβεβαιώνεται από τις πλέ
ον επίσημες πηγές η συνεχιζόμε
νη «ψυχρότητα» στις σχέσεις 
του προέδρου της Βουλής κ. 
Γιάννη Αλευρά με τον πρωθυ
πουργό, αφού οι δύο άνδρες δεν 
έχουν συναντηθεί τον τελευταίο 
καιρό, παρά τις προσπάθειες που 
έγιναν από την πλευρά της Εκά- 
λης, όπως γράφτηκε στον Τύπο.

-  Ο κ. Μένιος Κουτσόγιωργας 
φαίνεται να επιχειρεί την ε- 
δραίωση της δικής του «σχολής» 
ως πολιτική έκφραση της κυβέρ
νησης κάτι που τον έχει φέρει σε 
«σύγκρουση» με τους «συντρό
φους» του.

-  Υπάρχει έντονη η ανησυχία 
για το μέλλον τους, ανάμεσα σε 
πολλούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 
που αναζητούν διέξοδο και μάλι
στα ανοικτά καταφέρονται εναν
τίον του κ. Παπανδρέου και των 
επιλογών του στις προσωπικές 
του σχέσεις.

-Π α ρ ά  τις διαψεύσεις, που 
θεωρούνται αναμενόμενες, ο κ. 
Πεπονής είχε στείλει την παραί
τησή του από το υπουργείο Βιο
μηχανίας, αλλά τον παρακάλε- 
σαν να την ανακαλέσει εν όψει α
νασχηματισμού που σχεδιάζεται 
από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. 

Είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή,

Ανοιχτά 8έμα ΑνΟρέα 
βέιει Η ψυχρότητα 

Ανδρέα -  Αλευρά 
δεν κρύβεται ούτε 
και στις δημόσιες 
εμφανίσεις τους

ο Σημίιηο
Ζητάει ενεργοποίηση του ΠΓ 
και κατηγορεί την ηγεσία για 

λάθος κινήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ

Ο ΨΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΟΥΛΗΣ
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής κ. 
Γιάννη Αλευρά είχε χθες το μεσημέρι ο 
πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκης, με θέ
μα την ήρεμη διεξαγωγή των εργασιών του 
Κοινοβουλίου μέχρι τις εκλογές και γενικό
τερα τη διατήρηση του ήπιου κλίματος κα
τά την προεκλογική περίοδο. Ο κ. Μητσο

τάκης ενδιαφέρθηκε επίσης για την υγεία 
του κ. Αλευρά, ο οποίος ως γνωστόν είχε 
σπάσει πρόσφατα το χέρι του. Τέλος ο κ. 
Αλευράς δήλωσε μετά τη συνάντησή του με 
τον πρόεδρο της Ν.Δ. ότι ο κ. Μητσοτάκης 
τον ρώτησε και για τον εκλογικό νόμο, αλ
λά εκείνος «δεν ήξερε τίποτε».

αν ο κ. Σημίτης είναι η «αιχμή του 
δόρατος» σε «κίνηση» που μετέ
χουν και άλλοι βουλευτές.

Είναι όμως σίγουρο ότι οι από
ψεις και οι ανησυχίες του πρώην 
υπουργού θα βρουν ανταπόκρι
ση μεταξύ των μεσαίων στελε
χών του Κινήματος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αρ
χή της δήλωσης που έκανε ο κ. 
Σημίτης και στην οποία τονίζει:

«Ακόμα και ένα άτομο μέτριας 
αντίληψης θα μπορούσε να κα
ταλάβει ότι το οποιοδήποτε πό
ρισμα της Εξεταστικής Επιτρο
πής της Βουλής, χωρίς προηγού
μενη εξέταση του Κοσκωτά δεν 
θα μπορούσε να σταθεί».

Με τον έμμεσο αλλά γραφυρό 
αυτόν τρόπο ο κ. Σημίτης υπαι
νίσσεται ότι όποιος πήρε την αρ
χική απόφαση να μην εξεταστεί 
ο Κοσκωτάς είναι αντίληψης κά
τω του μέτριου.

Όπως είναι γνωστό την άπο
ψη να μην εξεταστεί ο Κοσκωτάς 
υποστήριξαν στην Εξεταστική Ε
πιτροπή της Βουλής σύσσωμοι οι 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Όπως 
προχτές σύσσωμοι οι ίδιοι βου
λευτές άλλαξαν γνώμη και ζήτη
σαν την εξέταση του Κοσκωτά.

Μάλιστα οι ίδιες οι φιλοκυβερ- 
νητικές εφημερίδες χτες τόνισαν 
ότι η απόφαση των βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ υπαγορεύτηκε από 
τον ίδιο τον κ. Ανδρέα Παπαν
δρέου.

Η ερώτηση του σταθμού «9,84 
ΘΜ» από τη δημοσιογράφο Άν- 
νυ Ποδηματά στο πλαίσιο της εκ
πομπής «Η ερώτηση της ημέρας» 
και η απάντηση που έδωσε ο κ. 
Σημίτης είναι ως εξής:

ΕΡ.: Κ. Σημίτη, χθες είχαμε μια 
μεταστροφή στη στάση της κυ
βερνητικής πλειοψηφίας στην ε
ξεταστική επιτροπή, η οποία τε- 
λικώς και μετά τη δημοσίευση 
της επιστολής Κοσκωτά, αποφά
σισε να μεταβεί κλιμάκιο βουλευ
τών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
για να εξετάσει τον Κοσκωτά. Θα 
ήθελα να σας ρωτήσω, πώς εξη
γείτε αλλά και πώς σχολιάζετε 
τη στάση της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας στο θέμα αυτό;

Κ. Σημίτης: Ακόμα και ένα άτο
μο μέτριας αντίληψης θα μπο
ρούσε να καταλάβει ότι το ο- 
ποιοδήποτε πόρισμα της Εξετα
στικής Επιτροπής της Βουλής 
χωρίς προηγούμενη εξέταση 
του Κοσκωτά, δεν θα μπορούσε 
να σταθεί. Μόλις μιλούσε ο Κο

σκωτάς, η γνώμη της Βουλής θα 
φαινόταν ξεπερασμένη και ατε- 
κμηρίωτη. Γι’ αυτό η παλιά από
φαση να μην εξεταστεί ο Κοσκω

τάς ήταν λανθασμένη. Η νέα α
πόφαση να εξεταστεί ο Κοσκω
τάς είναι σωστή. Αλλά οι συνθή
κες κάτω από τις οποίες πάρθη-

κε δεν μας τιμούν. Μας δείχνουν 
ουραγούς των κινήσεων του Κο- 
σκωτα, των γραμμάτων του, των 
δηλώσεών του, των ενεργειών 
των δικηγόρων του. Δημιουρ
γούν ιδίως τη λανθασμένη εντύ
πωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ενδια- 
φέρεται για τη διαπίστωση όλων 
των γεγονότων και για την κά
θαρση. Όλα αυτά, δυστυχώς, 
δεν συμβιβάζονται με την προ
σπάθεια για μια νέα φυσιογνω
μία του ΠΑΣΟΚ. Μοιάζει, ότι, με
ρικοί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, 
δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρε
πε να κερδίσει το κίνημα τις ε
κλογές. Και πιστεύω γι’ αυτά, 
ότι, το Πολιτικό Γραφείο που α
ποφάσισε η τελευταία Σύνοδος

της Κεντρικής Επιτροπής, είναι 
καιρός να ενεργοποιηθεί.

0 κ. Πεπονής
Διέψευσε χθες ο ΥΒΕΤ κ. Αν. 

Πεπονής τη φήμη που τον ήθε
λαν παραιτούμενο του υπουρ
γείου Βιομηχανίας -  Ενέργειας 
-  Τεχνολογίας.

Σε συνομιλία του με τη «Μ» ο 
κ. Πεπονής δήλωσε ότι: «Βρίσκο
μαι στο γραφείο μου και εργάζο
μαι» όταν ρωτήθηκε για τη διά
ψευση της πληροφορίας για πα
ραίτησή του από τον κυβερνητι
κό εκπρόσωπο απάντησε ότι 
«δεν το γνωρίζω».

Η Ν.Δ. έχασε αξιοπρεπώς, να δούμε το ΠΑΣΟΚ...
Η σήψη και η διαφθορά με αφορμή το σκάνδα
λο Κοσκωτά θα είναι στο επίκεντρο της εκλο
γικής μάχης τόνισε χθες ο κ. Ανδρουλάκης μι
λώντας στο ράδιο 984 εκφράζοντας ταυτόχρο
να την εκτίμηση ότι ο ελληνικός λαός είναι αρ
κετά ώριμος ώστε να μην αφήσει «να καθορί
σει η Μασαχουσέτη τις εξελίξεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν υ
πάρχει λόγος να φοβάται η Αριστερά τον Μη- 
τσοτάκη και τη Ν.Δ. αν γίνει κυβέρνηση εφ’ ό
σον είναι ισχυρή και θα μπορεί να τον αντιμε

τωπίσει. Τόνισε ότι η Ν.Δ. είναι κόμμα κοινο 
βουλευτικό, ότι έχασε (το 1981) τις εκλογές α 
ξιοπρεπώς και έφυγε και ότι γενικότερα κινεί 
ται σε δημοκρατικά κοινοβουλευτικά πλαίσια 
Ο Παπανδρέου να δούμε τι θα κάνει, είπε ο κ. 
Ανδρουλάκης.

Σήμερα είπε υπάρχει παρακράτος αλλά πρό- 
σθεσε αυτοί που το αποτελούν είναι στριμωγ- 
μένοι και δεν μπορούν να κινηθούν.

Μιλώντας όμως για τα έντιμα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρέπει πλέον να λάβουν το 
λόγο για να μη «χαντακωθούν πολιτικά» δεδο

μένου ότι έχουν ευθύνες αφού ως τώρα στήρι
ξαν ή ανέχθηκαν όσα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ και 
στην κυβέρνηση. Τώρα υπάρχει πρόβλημα αυ- 
ριανισμού, ήθους και Δημοκρατίας, είπε, είναι 
η τελευταία ευκαιρία να πάρουν θέση. Κυρίως 
ας ορθώσουν το ανάστημά τους στο θέμα του 
εκλογικού νόσου.

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν απέκλεισε το ενδεχό
μενο μιας μεγάλης λαϊκής συγκέντρωσης που 
θα οργάνωναν τα 17 κόμματα της αντιπολίτευ
σης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγκαινιάζεται αύριο, Κυριακή, στις 11.00 
ο χώρος άθλησης, παιδικής χαράς και πρασίνου,

που διαμόρφωσε ο Δήμος Αθηναίων 
στον Ποδονίφτη (Κάτω Πατήσια), στη συμβολή των οδών 

Καβάφη και Ζαφειροπούλου.
Το έργο θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Έβερτ.

ο χώρος άθλησης, παιδικής χαράς και πρασίνου, που διαμόρφωσε ο Δήμος Αθηναίων
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Εξέγερση 
των εντίμων;

λ» εν φαίνεται να είναι μακριά πλέον 
Μ \  η στιγμή κατά την οποία εκείνοι μέ- 

*  * σα στο ΠΑΣΟΚ που αρνήθηκαν να 
μετάσχουν στο «μεγάλο φαγοπότι» και δια
τηρούν ακόμη στοιχειώδη δημοκρατική 
ευαισθησία, αλλά και κοινό νου, θα ζητή
σουν να θέσουν τον όλο και πιο ακαταλό
γιστο αρχηγό τους, «υπό κηδεμονία».

Αυτό δείχνουν τα διάφ%ρα «σημάδια» 
που εκπέμπουν, όλο και σαφέστερα, ορι
σμένοι ηγετικοί παράγοντες του κυβερ- 
νώντος κόμματος, τελευταία.

Έτσι, μετά τις παραιτήσεις των πιο α- 
γανακτισμένων, που είχαν χάσει ήδη την 
υπομονή τους, όπως ο κ. Λάζαρης και ο κ. 
Γιώτας, έρχεται τώρα να προστεθεί η «α
προθυμία» του κ. Αλευρά και να συναντη
θεί καν με τον κ. Γίαπανδρέου. Παρά το γε
γονός ότι, όπως αναφέρουν οι σχετικές 
πληροφορίες, ο τελευταίος επίμονα το ε 
πιζητεί. Ο διατηρών ακόμη το κύρος του 
πρόεδρος της Βουλής, δεν θέλει προφα 
νώς να έχει καμιά ανάμειξη σε όλα όσα α 
ποφασίζονται και «διατάσσονται» από το... 
«παρακυβερνείο» της Εκάλης. Αλλά δεν εί 
ναι μόνος του. Οι δηλώσεις άλλων υπουρ
γών του κ. Παπανδρέου, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
μπορεί να... αυτοκαθαρθεί και ότι οι ίδιοι 
«απλώς ασκούν ακόμη τα καθήκοντα 
τους», δείχνουν την έντονη προσπάθεια 
έγκαιρης αποστασιοποιήσεώς τους, από 
το αμαρτωλό κέντρο ηγεσίας.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο των «σιωπηλών 
επαναστάσεων», η χθεσινή δήλωση του ε
πίσης έντιμου και «άθικτου» κ. Σημίτη, 
παίρνει, τη μορφή ανοιχτής πλέον αμφι
σβήτησης του καταστροφικού αρχηγισμού 
του κ. Παπανδρέου. Πίσω από τις «κομ
ψές» διατυπώσεις, που αποτελούν απλώς 
ασπίδα εναντίον ενδεχόμενων νέων κατη
γοριών περί «αποστασίας», ο πρώην υπέ
ρ υπουργός, στην ουσία ζητεί ανοιχτά την 
κατάργηση του πρωθυπουργικού μονοπώ- 
λιου! Με το αίτημα της συγκροτήσεως του 
περίφημου εκείνου «πολιτικού συμβου
λίου». Που «συνελήφθη» μεν ως ιδέα αλ
λά ποτέ δεν «γεννήθηκε». Τώρα ο κ. Σημί
της ζητεί «εμβρυουλκό». Καταφανώς για
τί έχασε πλέον κάθε ελπίδα ότι η παράτα
ξη στην οποία ανήκει μπορεί να διασωθεί 
με το σημερινό «θολωμένο της τιμονιέρη».

Θα ήταν προς το συμφέρον όλων όσοι 
δεν θέλουν να παρασυρθούν στη δίνη της 
καταστροφής στην οποία τους οδηγεί ο κ. 
Παπανδρέου, αλλά και προς το συμφέρον 
του τόπου, ανό,τι σκέπτονται το πράξουν 
σύντομα. Οι προθεσμίες τελειώνουν.


