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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ Οργισμένες αντιδράσεις μετά το «ρεζίλι»

Ε.Γ.: Εμείς 
τα είπαμε, 

δεν μας 
ακόυσαν

Λαλιώτης
εναντίον
Τόμπρα

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ και αντιδράσεις εκδηλώ
νονται στις κορυφές του ΠΑΣΟΚ με
τά τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάν

δαλο Κοσκωτά από την επιστολή - πρό
κληση στην εξεταστική, το πόρισμα-κατα- 
πέλτη για τις ΔΕΚΟ του επιτρόπου Γιάννη 
Καμάρα, την υπόθεση της βίλας Καλκάνη 
και τις ανοιχτές προκλήσεις του Τόμπρα.Ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς αρνήθηκε να δει τον Πρωθυπουργό, μετά από βολιδοσκόπηση της Αγγέλας Κοκκόλα.Ο Κ . Σημίτης ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Πολιτικό Γραφείο, προφανώς για να παραμεριστεί το περιβάλλον της Εκάλης και προειδοποίησε ότι μερικοί στο Π Α Σ Ο Κ  μοιάζουν να θέλουν την ήττα.Και ο Κ . Λαλιώτης καταφέρθηκε κατά των ενεργειών του Τόμπρα στη μη κρατική ραδιοφωνία.
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ΕΝΩ Ο ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ

Ανοιχτό κατηγορώ 
Σημίτη προς ηγεσία
«M‘ αυτά που κάνετε θα χάσουμε τις εκλογές»

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

ΤΡΙΑ, φαινομενικά ασύνδε
τα μεταξύ τους, γεγονότα 
καταδεικνύουν τους «τρι

γμούς» που έχουν προκληθεί 
στον κυβερνητικό χώρο και 
την ανησυχία που διακατέχει 
σημαίνοντα στελέχη για την 
τύχη του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα 
μετά τις τελευταίες δραματι
κές εξελίξεις στο σκάνδαλο 
Κοσκωτά.

1). Ο πρόεδρος της Βουλής 
Γ ιάννης Αλευράς αρνήθηκε 
πρόταση του Πρωθυπουργού να 
συναντηθούν. «Δεν έχουμε να 
πούμε τίποτα αυτή τη στιγμή» φέ
ρεται να είπε ο κ. Αλευράς όταν 
βολιδοσκοπήθηκε από τη γραμ
ματέα του Πρωθυπουργού Αγ
γέλα Κοκκόλα, σύμφωνα με χθε
σινό δημοσίευμα (του «Εθνους»). 
Ο κ. Αλευράς δεν διέψευσε το 
δημοσίευμα. Αντίθετα, άνθρωποι 
του περιβάλλοντος του επιβε
βαίωσαν ότι οι σχέσεις του με 
τον Πρωθυπουργό είναι στο χει
ρότερο σημείο.

Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος 
της Βουλής διαφωνεί με τον τρό
πο που ο Πρωθυπουργός χειρίζε
ται το προσωπικό του θέμα. Επι
πλέον τον τελευταίο καιρό έχει 
εξοργιστεί, σύμφωνα με πληρο
φορίες, για τους χειρισμούς της 
κυβέρνησης στο σκάνδαλο Κο
σκωτά και ιδιαίτερα με τις παλι
νωδίες στο θέμα της εξέτασης 
του Κοσκωτά, που οδήγησε σε 
γελοιοποίηση της κυβέρνησης.

Παρέμβαση
2). Με αφορμή αυτούς α

κριβώς τους χειρισμούς παρενέ-

βη χθες στις εξελίξεις ο πρώην 
υπουργός Κώστας Σημίτης κα
ταγγέλλοντας ότι μερικοί από το 
ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά θέλουν να ητ- 
τηθεί το κόμμα στις εκλογές.

Παράλληλα ο κ. Σημίτης επα
ναφέρει το θέμα του Πολιτικού 
Γ ραφείου, που είχε αποφασίσει η 
Κεντρική Επιτροπή στην τελευ
ταία σύνοδό της. «Είναι καιρός 
να ενεργοποιηθεί» αναφέρει, 
προφανώς ως απάντηση σε ό
σους από το κυβερνών κόμμα ι
σχυρίζονται ότι λειτουργούν τα 
όργανά του, αλλά και ως κομματι
κό αντίβαρο στο περιβάλλον της 
Εκάλης. Ο πρώην υπουργός δεν 
παραλείπει να αναφερθεί στην α
νάγκη «για μια νέα φυσιογνωμία 
του ΠΑΣΟΚ», υπονοώντας ένα 
νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο 
όμως δεν μπορεί να υπάρξει α
φού καμιά ένδειξη δεν υπάρχει 
ότι ο Πρωθυπουργός σκοπεύει 
να αλλάξει την κυβερνητική πολι
τική. Το γραφείο Τύπου του ΠΑ
ΣΟΚ, μολονότι ρωτήθηκε, απέφυ
γε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο 
για τις δηλώσεις Σημίτη.

3). Την ανάγκη να αποκτήσει η 
κυβέρνηση νέο πρόσωπο προ
βάλλουν και ορισμένα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ
ΣΟΚ, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα 
να έχουν εισακουστεί από τον κ. 
Ανδρέα Παπανδρέου. Χθες το μέ
λος του Ε.Γ. Κώστας Λαλιώτης 
αποδοκίμασε δημόσια το γενικό 
διευθυντή του OTE Θεοφάνη 
Τόμπρα για τις ενέργειές του στο 
θέμα των μη κρατικών ραδιο
σταθμών.

Σε αντίθεση με την «αυριανι- 
κή» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, που πα
τρονάρει τον κ. Τόμπρα, ο κ. Λα
λιώτης είπε ότι η ενέργειά του να 
κόψει γραμμές του OTE απαραί
τητες στους ραδιοσταθμούς, εί
ναι «πράξη αυθαίρετη» και στη- 
λίτευσε τον τρόπο με τον οποίο

έγινε ως μονομερή και τελεσι
γραφικό».

Η δήλωση αυτή του κ. Λαλιώτη 
που ασφαλώς εκφράζει και άλλα 
μέλη της κομματικής ηγεσίας, με

ταξύ των οποίων είναι και ο υ
πουργός Εργασίας Γ. Γεννημα- 
τάς - θεωρείται ως μια ακόμη α
πόπειρα αντιπαράθεσης στην πο
λιτική που διαμορφώνουν ο υ

πουργός Προεδρίας Μένιος 
Κουτσόγιωραγας, το συγκρότη
μα της «Αυριανής» και ο κ. Τόμ- 
πρας - και την οποία, κατά τα φαι
νόμενα, έχει υιοθετήσει ο Πρωθυ
πουργός.

Ο Μένιος
Η προσπάθεια, αυτή του ΕΓ να 

αποκτήσει «νέο πρόσωπο» το 
ΠΑΣΟΚ προσκρούει στην αδυνα
μία - όπως διαφαίνεται - του 
Πρωθυπουργού να απομακρύνει 
από την κυβέρνηση πρόσωπα 
που βαρύνονται από τα σκάνδα
λα.

Και παρά την ψυχρότητα των 
σχέσεων Παπανδρέου - Κουτσό- 
γιωργα, θεωρείται μάλλον απίθα
νη μια απομάκρυνση του υπουρ
γού Προεδρίας. Μόλις χθες ο κ. 
Κουτσόγιωργας, μιλώντας σε 
κομματική εκδήλωση, προεξό
φλησε «νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ με 
επικεφαλής τον Ανδρέα Παπαν
δρέου» και αυτό - είπε - θα είναι 
«η απάντηση του λαού σε αυτούς 
που μεθοδεύουν τις σημερινές
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ΕΙΝΑΙ Π Τ Γ »
ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΌΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Μ  ΑΚΡΑ συνομιλία είχαν χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της δεξίωσης και παρέθεσε ο Πρόεδρος 
στους εκπροσώπους του δικαστικού σώματος. Οι κ. Σαρτζετάκης και Πα
πανδρέου απομονώθηκαν από τους άλλους προσκεκλημένους και συζήτη
σαν επί μία και πλέον ώρα, κάτι που δεν συνηθίζεται σε παρόμοιες δεξιώ
σεις. Ο Πρωθυπουργός φαινόταν κατηφής, κουρασμένος και σκεπτικός.


