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Πρωτοβουλία Σημίτη - Αποστάσεις Αλευρά - Πιέσεις Ε.Γ.

ΤΡΙΖΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΠΛΗΓΜΑ δέχθηκε χθες το ηγετικό κύρος του 
πρωθυπουργού. Ο κ. Κ. Σημίτης με μια σύντομη αλλά
περιεκτική δήλωση-καταπέλτη, αμφισβήτησε ανοιχτά τον
ηγεμονικό και αναντικατάστατο ρόλο του κ. Ανδρέα Παπαν
δρέου ζητώντας την «ενεργοποίηση του Π.Γ.». Παράλληλα,
έγκυρες πληροφορίες της «Αυγής» επιβεβαιώνουν ότι ο 
πρόεδρος της Βουλής κ. Αλευράς, εκφράζοντας την εντονότατη

Η περίοδος της «πολιτικής ασυλίας», της 
οποίας έχαιρε ο κ. Α. Παπανδρέου, φαίνεται 
ότι τερματίζεται πλέον, ακόμα και μεταξύ 
των ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ενώ 
από κυβερνητικούς κύκλους αρχίζει να 
διατυπώνεται η άποψη, ότι «μπορεί και να 
πάμε στις εκλογές χωρίς τον Α. Παπανδρέ
ου».

Ο κ. Σημίτης με χθεσινή δήλωσή του προς 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84» 
διατύπωσε βαρύτατες κατηγορίες για το 
χειρισμό του σκανδάλου Κοσκωτά, άφησε 
αιχμές για «μερικούς στις τάξεις του 
ΠΑΣΟΚ», οι οποίοι «δεν ενδιαφέρονται όσο 
θα έπρεπε να κερδίσει το κίνημα τις 
εκλογές» και ζήτησε την «ενεργοποίηση» 
του Πολιτικού Γραφείου.

Η  δήλωση Κ. Σημίτη
Η χθεσινή βαρυσήμαντη δήλωση του κ.

δυσφορία του για την εν γένει στάση και τους χειρισμούς του κ. 
Παπανδρέου, αρνήθηκε προσφάτως να συναντηθεί μαζί του. 
Επίσης, στελέχη του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, τονίζουν ότι «ήρθε η 
ώρα εν ανάγκη να επιβάλουμε τις απόψεις μας», παίρνοντας 
έτσι σαφείς αποστάσεις από τους «αυθαίρετους» χειρισμούς του 
πρωθυπουργού, ο οποίος είχε αγνοήσει την πρόταση του Ε.Γ. 
να μεταβεί κλιμάκιο της Εξεταστικής Επιτροπής στις ΗΠΑ για 
να εξετάσει τον Γ. Κοσκωτά.

γεγονότων και για την κάθαρση. Ό λα αυτά, 
δυστυχώς δεν συμβιβάζονται με την προ
σπάθεια για μια νέα φυσιογνωμία του 
ΠΑΣΟΚ. Μοιάζει, ότι μερικοί στις τάξεις 
του ΠΑΣΟΚ, δεν ενδιαφέρονται όσο θα 
έπρεπε να κερδίσει το κίνημα στις εκλογές. 
Και πιστεύω γ ι’ αυτό, ότι το Πολιτικό 
Γ ραφείο, που αποφάσισε η τελευταία Σύνο
δος της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καιρός 
να ενεργοποιηθεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
σχολίασε τις δηλώσεις Κ. Σημίτη.
•  Πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργά 
χθες το βράδυ, ανέφεραν ότι ο κ. Παπανδρέ
ου υπό την ασφυκτική πίεση των εξελίξεων 
και σε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, 
εξετάζει το ενδεχόμενο να επιταχύνει τον 
ανασχηματισμό και την απομάκρυνση ορι
σμένων προσώπων από την κυβέρνηση...

ΜΠ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΛΑ Ϊ ΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ 

6.30 μ.μ. ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Τώρα με την 
Αριστερά

Θα μιλήσουν:

Σιμήτη, προϊόν σοβαρής σκέψης και προε
τοιμασίας, έχει ως εξής:

«Ακόμα και ένα άτομο μέτριας αντίληψης 
θα μπορούσε να καταλάβει ότι το οποιοδή- 
ποτε πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής 
της Βουλής, χωρίς προηγούμενη εξέταση 
του Κοσκωτά, δεν θα μπορούσε να σταθεί. 
Μόλις μιλούσε ο Κοσκωτάς, η γνώμη της 
Βουλής θα φαινόταν ξεπερασμένη και 
ατεκμηρίωτη. Γ ι’ αυτό η παλιά απόφαση να 
μην εξεταστεί ο Κοσκωτάς ήταν λανθασμέ
νη. Η νέα απόφαση να εξεταστεί ο 
Κοσκωτάς είναι σωστή. Αλλά οι συνθήκες, 
κάτω από τις οποίες πάρθηκε, δεν μας 
τιμούν. Μας δείχνουν ουραγούς των κινήσε
ων του Κοσκωτά, των γραμμάτων του, των 
δηλώσεών του, των ενεργειών των 
δικηγόρων του. Δημιουργούν ιδίως τη 
λανθασμένη εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
ενδιαφέρεται για τη διαπίστωση όλων των
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► Οι μετά-Ανδρέα!..
ΣΗΜΙΤΗΣ λοιπόν στο προσκήνιο. 
Για δες, για δες!...

Ό χι που δεν το περιμέναμε δηλαδή 
αλλά, όσο να ’ναι ενδιαφέρουσα η 
εξέλιξη. Πολλοί άλλωστε πολύ παίξα
νε στο «χαρτί του» από καιρό.

Πολλοί, μέσα κι έξω. Ιδίως έξω...
Και ο μεγάλος υπό επιτροπείαν; Υπό 

περιορισμόν κατ’ οίκον, ως έχων το 
ακαταλόγιστον. Ή  κάπως έτσι. Ό χι 
τίποτ’ άλλο, για να χαρεί τον έρωτά 
του ο άνθρωπος, απερίσπαστος.

Και εν τάξει, ας γίνει. Τι τώρα 
άλλωστε, τι νωρίτερα, τι αργότερα. 
Μονάχα μην πάνε να μας το παίξουνε 
παρθένες οι άλλοι. Μην πάνε να μας 
το παίξουνε υπεράνω κι έτσι. Γιατί δε 
λέω, καλύτεροι οπωσδήποτε. Οι πάν- 
τες καλύτεροι. Όμως και για τις δικές 
τους γούνες πολλά τα ράμματα. Κι οι 
αμαρτίες από τα μπατζάκια...



Αμφισβητείται ο Α. Παπανδρέου

ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ «ΡΕΤΙΡΕ»
«Μετασεισμικές δονήσεις» από τη δήλωση Κ. Σημίτη - Επιμένει ο Γ. Αλευράς -  
Εξετάζονται: Επιτάχυνση του ανασχηματισμού, δημιουργία Διευθυντηρίου

Του ΜΠΑΜΠΗ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΟΛΛΟΙ και εντός 
ΠΑΣΟΚ θυμήθηκαν 
προχθές με αφορμή 
τη «δήλωση - πρω
τοβουλία» του κ. Κ. 
Σημίτη, το μήνυμα της ομιλίας 

του στην τελευταία Σύνοδο της 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ: «Δεν φεύγω 
από το ΠΑΣΟΚ - Το ΠΑΣΟΚ 
δεν ανήκει σε κανέναν».

Η προχθεσινή δήλωση του 
κ. Σημίτη συνιστά την πιο 
σημαντική ως τώρα δημόσια 
αμφισβήτηση του αδιαφιλονί
κητου ηγετικού ρόλου του κ. 
Α. Παπανδρέου. Και το μέτρο 
της σοβαρότητας της ενέργει
ας του πρώην υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας παρέχεται από 
τα λόγια ανώτατου στελέχους 
του ΠΑΣΟΚ που ρωτήθηκε 
πώς σχολιάζει τη «δήλωση 
Σημίτη»: «Οι κινήσεις του Κ. 
Σημίτη είναι πάντοτε μετρημέ
νες και καλά μελετημένες».

Ακριβώς τη στιγμή κατά την 
οποία η κυβέρνηση την ανάγ
κην φιλοτιμία ποιουμένη, προ
σπάθησε να εμφανίσει ως 
...πρωτοβουλία της, την εξα
ναγκαστική εξέταση του Γ. 
Κοσκωτά, ο κ. Κ. Σημίτης 
κατακεραύνωσε τους χειρι
σμούς της κυβερνητικής ηγε
σίας γιατί εμφανίζουν το ΠΑ
ΣΟΚ «ουραγό των κινήσεων 
Κοσκωτά». Αλλά δεν σταμάτη
σε εκεί. Κατολόγισε στην ηγε
σία της κυβέρνησης έλλειψη 
ενδιαφέροντος να κεδρίσει τις 
εκλογές το ΠΑΣΟΚ! Και ολο
κλήρωσε την πολιτική του 
παρέμβαση προτείνοντας την 
«ενεργοποίηση του Πολιτικού 
Γραφείου» ώστε να τεθούν τα 
ανοιχτά θέματα στα όργανα 
του Κινήματος.

ΣΧΕΔΟΝ ταυτοχρόνως ο 
κ. Αλευράς δεν κρύβει ότι 
θέλει να κρατηθεί σε από

σταση από τον πρωθυπουργό 
και τους χειρισμούς του. Όταν 
τον πήρε τηλέφωνο η κ. Αγγ. 
Κοκκόλα για να του κλείσει 
συνάντηση με τον κ. Παπαν
δρέου ο πρόεδρος της Βουλής 
αρνήθηκε λέγοντας «δεν έχου
με να πούμε τίποτε αυτή τη 
στιγμή».

Ενώ στελέχη του Ε.Γ. του 
ΠΑΣΟΚ επίσης δεν κρύβουν 
την έντονη δυσαρέσκειά τους 
για τους χειρισμούς του κ. 
Παπανδρέου. Και αυτό γιατί ο 
πρωθυπουργός «αγνόησε προ
κλητικά» την πρόταση του 
Ε.Γ. να μεταβεί κλιμάκιο της 
Εξεταστικής Επιτροπής στις 
ΗΠΑ για να εξετάσει τον Γ. 
Κοσκωτά. Κάτι που αναγκά
στηκε να κάνει αργότερα «με 
τους χειρότερους όρους» Τα 
ίδια στελέχη αφήνουν να εννο
ηθεί ότι «φτάνει πια» και ότι 
από εδώ και πέρα, «εν ανάγκη 
θα επιβάλουμε τις απόψεις 
μας».

Η αμφισβήτηση αγγίζει πλέ
ον προσωπικά τον πρωθυπουρ
γό. Για πρώτη φορά στη 
μεταπολιτευτική περίοδο ο κ. 
Α. Παπανδρέου είναι τόσο 
αμφισβητούμενος και αποδυ
ναμωμένος εντός και εκτός του 
κόμματός του. Όσο και αν δεν 
συνδέονται απολύτως μεταξύ 
τους η «πρωτοβουλία Σημίτη», 
οι «αποστάσεις Αλευρά» και οι 
πιέσεις του Ε.Γ.», συνιστούν 
ταυτόχρονη και πολύπλευρη 
αμφισβήτηση του ηγεμονικού

ρόλου του κ. Παπανδρέου.
Συγκλίνουσες πληροφορίες 

προερχόμενες από κυβερνητι
κές πηγές υποστηρίζουν κατη
γορηματικά ότι οι κινήσεις 
αυτές «είναι ανεξάρτητες μετα
ξύ τους», καθώς και ότι «δεν 
υπάρχει άξονας Σημίτη - Αλευ
ρά». Αυτό σημαίνει ότι η 
αμφισβήτηση στο πρόσωπο 
του πρωθυπουργού δεν είναι 
κατευθυνόμενη.

Σημαίνει επίσης, όμως, ότι η 
αμφισβήτηση είναι διάχυτη 
στο κόμμα, την κυβέρνηση και 
την Κ.Ο. Και αυτό είναι πολύ 
πιο απειλητικό για τον κ. 
Παπανδρέου, ο οποίος δεν έχει 
να αντιμετωπίσει κάποιους ορ
γανωμένους εσωκομματικούς 
αντιπάλους, αλλά το τέλος της

«πολιτικής ασυλίας» του, που 
τερματίζεται πλέον, ακόμα και 
μεταξύ των ηγετικών στελεχών 
του κόμματός του.

Η γενίκευση της εσωκομμα
τικής αμφισβήτησής του, συμ
πίπτει με την κατακόρυφη πτώ
ση της δημοτικότητάς του. Για
πρώτη φορά ο κ. Παπανδρέου 
εμφανίζεται μόλις ενδέκατος 
στις προτιμήσεις των πολιτών 
(δημοσκόπηση ΔΗΜΕΛ - «Τα
χυδρόμος»), πολύ πίσω όχι 
μόνο από τους αντιπάλους του, 
αλλά και από τον κ. Γ. Γεννη- 
ματά.

Η ΔΗΛΩΣΗ τυυ κ. Κ. Ση
μίτη προκάλεσε ήδη α
ναστάτωση στο πρωθυ- 

πουργικό περιβάλλον. Ο κ.

Παπανδρέου και οι στενοί 
συνεργάτες του αναζητούν τρό
πους άμεσης αντίδρασης. Σύμ
φωνα με έγκυρες πληροφορίες 
είναι πολύ πιθανό να επιταχυν
θεί ο κυοφορούμενος ανασχη
ματισμός. Ο οποίος αναμένεται 
να είναι αμιγώς «κοσκωτικός» 
και να οδηγήσει σ ’ ένα μικρό 
ευέλικτο σχήμα, που θα μπο
ρούσε να μοιάζει με... Πολιτι
κό Γραφείο. Η απομάκρυνση 
των κ. Γ. Πέτσου, Π. Ρουμελι
ώτη, Γ. Παπανδρέου και Μ. 
Κουτσόγιωργα ίσως να είναι η 
«αντεπίθεση» του πρωθυπουρ
γού.

Ορισμένες εκτιμήσεις κυ
βερνητικών στελεχών ερμη
νεύουν τη «δήλωση Σημίτη» 
ως τη δημόσια άρνησή του στις 
πιέσεις του κ. Παπανδρέου να 
πάρει μέρος στο νέο κυβερνη
τικό σχήμα. Όμως το περιε
χόμενο της δήλωσής του κ. 
Σημίτη, δείχνει να πηγαίνει 
πολύ πιο μακριά. Ο πρώην 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
και ιδρυτικό στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ουσιαστικά 
μια αρκετά προωθημένη άπο
ψη: Ό τι αυτοί που δεν ενδια- 
φέρονται, όσο θα έπρεπε για τη 
νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επικεί
μενες εκλογές, δεν μπορούν και 
να την εγγυηθούν. Δεν είναι 
τυχαίο έτσι, ότι ήδη από 
προχθές το βράδυ σε κυβερνη
τικούς κύκλους πλανιόταν η 
απορία «θα πάμε στις εκλογές

με ή χωρίς τον Α. Παπανδρέ
ου;». Φαίνεται, ωστόσο, ότι 
δεν λείπουν και εκείνα τα 
στελέχη που θα έβλεπαν με 
καλό μάτι, να δοθεί η εκλογική 
μάχη με άφθαρτα πρόσωπα. Ως 
ενδιάμεση πρόταση προβάλλει 
η δημιουργία ενός Διευθυντη
ρίου στο πλάι του πρωθυπουρ
γού, που εκ των πραγμάτων θα 
περιορίσει τον αρχηγισμό του 
κ. Παπανδρέου. Ο οποίος, 
όπως όλα δείχνουν πλέον, δεν 
απέφυγε καθόλου τις συνέπειες 
του σκανδάλου Κοσκωτά.

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ προ
ετοίμαζε σειρά πρωτο
βουλιών για να ανατρέ
ψει το κλίμα γενικευμένης 

απογοήτευσης που επικρατεί 
στις τάξεις της κυβέρνησης 
και του ΠΑΣΟΚ.

Η νέα πανηγυρική συγκέν
τρωση στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας στις 26 Φεβρουάριου, ο 
ανασχηματισμός και δέσμη ε
ξαγγελιών - παροχών συνι- 
στούσαν ένα μέρος της πρώτης 
φάσης της νέας προσπάθειας 
«ηρωικής εξόδου» της κυβέρ
νησης από την απομόνωσή 
της. Όμως, η επιστολή Κο
σκωτά στην Εξεταστική Επι
τροπή και η εξαναγκαστική 
αλλαγή στάσης της κυβέρνη
σης, καθώς και η διόγκωση 
της εσωκομματικής αμφισβή
τησης, ανατρέπουν και πάλι τα 
σχέδια του πρωθυπουργού. Για 
να αποδειχθεί για μια ακόμα 
φορά η ορθότητα παλαιότερης 
πικρόχολης διαπίστωσης στε
λέχους του ΠΑΣΟΚ, «έτσι 
όπως έγιναν τα πράγματα, ό,τι 
και να κάνουμε δεν μας βγαί
νει...».

Το σκάνδαλο Κοσκωτά, πα
ρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
συγκάλυψης που έχουν γίνει 
αποδεικνύεται το κύκνειο άσμα 
της ηγεσίας του κ. Παπανδρέ
ου. Είτε φθάσει ως τις εκλογές, 
είτε όχι...


