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Ανησυχία για 
το κάψιμο των 

*  εφημερίδων
«Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ κα
τακτήθηκε με αγώνες και αί
μα και δεν καταργείται ούτε 
με εμπρηστικές δηλώσεις ούτε 
με εμπρησμοί^ εφημερίδων» 
αναφέρει η' Ενωσή Συντα
κτών Ημερησίων Εφημερία 
δων Θεσσαλίας, Στερεάς και 
Εύβοιας, απευθυνόμενη «τό
σο στους φυσικούς, όσο και 
στους ηθικούς αυτουργούς 
της αχαρακτήριστης ενέρ
γειας» του εμπρησμού φύλ
λων της «Ελευθεροτυπίας» 
στα Τρίκαλα,

Η ΕΣΗΕΘΣΕ «εκφράζει 
βαθύτατη ανησυχία και καλεί 
την κυβέρνηση να αναλογι- 
στεί τις ευθύνες της» και υπο
γραμμίζει μεταςυ άλλων 
στην ανακοίνωσή της: «Δη
λώσεις όπως αυτές του περα
σμένου Σαββάτου από το 
στόμα του ίδιου του πρωθυ
πουργού ήταν φυσικό να οδη
γήσουν σε αντιδημοκρατικά 
ολισθήματα σαν αυτό που 
σημειώθηκε στα Τρίκαλα, 
όπου λίγοι — ευτυχώς — φα
νατικοί έκαψαν εφημερίδες».

Διευκρινίζει τα 
αδιευκρίνιστα 

το ΠΑΣΟΚ
ΣΤΑ κεντρικά γραφεία του 

ΠΑΣΟΚ και υπό την προε
δρία του πρωθυπουργού Αν- 
δρέα Παπανδρέου, συνεδριά
ζει από τις 11,30 το πρωί το 
Ε.Γ. του Κινήματος, που ανα
μένεται να οριστικοποιήσει 
και να διευκρινίσει όλα τα 
αδιευκρίνιστα θέματα’ περί 
την επικείμενη 27η σύνοδο 
της Κ,Ε. του ΠΑΣΟΚ, συμ- 
περιλαμβανομένης και της 
ημερομηνίας της.

Η σύνοδος έχει προσδιορι
στεί για την ερχόμενη Τρίτη 
και Τετάρτη, 26 και 27 του 
Δεκέμβρη. Τα θέματα που 
εξετάζει το Ε.Γ. είναι κυρίως 
όσα αφορούν στην πολίτικη 
και εκλογική τακτική του 
ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό αυτό 
του εκλογικού νόμου, σχετι
κά με το οποίο είναι άγνω
στοι μέχρι στιγμής «αι βου- 
λαί του κυρίου». Μερίδα του 
Ε.Γ. τάσσεται, πάντως, σα
φώς πλέον υπέρ της απλής 
αναλογικής.

Χθες, εξάλλου, το γραφείο 
Τύπου του ΠΑΣΟΚ διεψευσε 
ως «κατασκευασμένο σενά
ριο» το δημοσίευμα της χθε
σινής «Απογευματινής» κατά 
το οποίο το Ε.Γ. απαιτεί την 
απομάκρυνση του Μένιου 
Κουτσόγιωργα και άλλων 
πέντε υπουργών.

Η ΕΔΑ
•  Η ΕΑΑ του κ. Μανώλη 

Γλέζου διερωτάται αν «είναι 
σε θέση το ΠΑΣΟΚ να αυ- 
τοαναγεννηθεί», αλλά πάν
τως δηλώνει ότι προτίθεται 
να βοηθήσει «το σύμμαχο 
κόμμα να ξεπεράσει την κρί
ση του».

Αυτό, μεταξύ άλλων, ανα- 
φέρεται στην πολιτική από
φαση της 8ης συνόδου της 
Δ.Ε. της ΕΔΑ, που δημοσιευ- 
θηκε χθες, με την οποία κα- 
τηγορείται η «ονομαζόμενη 
συμπαράταξή»... ότι «προε
τοιμάζει το έδαφος» για την 
επιστροφή της Ν.Δ. στην 
εξουσία.

Το ΚΚΕ εσωτ. Α.Α.
ΑΠΟ σήμερα πρέπει να 

αρχίσει η διαδικασία που 
προβλέπεται από το νόμο για 
την απομάκρυνση των αμερι
κανικών βάσεων και να στα
ματήσουν οι διαπραγματεύ
σεις, που στόχο έχουν ν α ’με
θοδεύσουν τη νέα συμφωνία 
παραμονής τους στα ελληνι
κά εδάφη, τονίζεται σε ανα
κοίνωση του ΚΚΕ εσωτ. - 
Ανανεωτική Αριστερά.
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Επίθεση κα τά Σημίτη
Τ Η Ν  κυοφορούμενη πολιτική λύση Σ ημίτη  επεχείρησε 
να «κάψει» ο υπουργός Π ροεδρίας Α γαμέμνω ν Κου- 
τσόγιω ργας, καταθέτοντας χθες σ την Ε ξεταστική Ε π ι
τροπή. Ο κ. Κ όυτσόγιω ργας απέδω σε ευθέως πολιτικές 
ευθύνες στον πρώ ην υπουργό Εθνικής Ο ικονομ ία ς σ ' 
ό ,τι αφορά το σκάνδαλο Κ οσκω τά, υποστηρίζοντας: εάν 
μου έλεγε ο Χ αλικιάς όσα είπε στον Σ ημίτη  τον Ο κτώ 
βριο του 1987 στην Α μερική, εγώ δεν θα κοιμόμουνα 
μέρα - νύχτα. Γ ι’ αυτή τη συνομιλ ία  κανείς δεν έμαθε 
τίποτα». Ο  υπουργός Π ροεδρίας δεν περιορίστηκε, 
όμως, μόνο σ ’ αυτό. Σ χολιάζοντας τη δήλωση Σημίτη 
πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να αρνείται μόνιμα 
οποιαδήποτε ευθύνη», είπε ότι «θα έπρεπε ο κ. Σ ημ ίτης 
να απευθύνει αυτό το ερώ τημα στον εαυτό του». Και 
γ ια  να μην αφήσει περιθώ ρια παρερμηνείας προσέθεσε: 
« Γ ι’ αυτό ας κοιτάξει καλύτερα τις δ ικές του ευθύνες ο 
κ. Σ ημίτης».

Τα πυρά του κ. Κ ουτσό
γιω ργα στράφηκαν και 
εναντίον του αναπληρωτή 
υπουργού Εξω τερικών 
Γ ιάννη Κ αψή. Σ χολιά ζον
τας τη θέση Κ αψή ότι 
«δεν μπορούμε να απο
κρούσουμε τις ευθύνες», ο 
υπουργός Π ροεδρίας 
χλεύασε το συνάδελφό του 
στην κυβέρνηση, ισχυρι- 
ζόμενος πω ς «όλα αυτά ε ί
ναι στα πλαίσ ια  της φαν
τασίας που έχει πάντα  ο κ.
Καψής».

Του
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

Την πολιτική λύση Σημίτη (αριστερά) επιχείρησε να «κάψει» ο υπουργός Προεδρίας κ. Κουτσό- 
γιωργας ενώ τα πυρά του στράφηκαν και εναντίον του κ. Καψή (δεξιά).

«Ουδέν σχόλιο»
Από την πλευρά του ο κ.

Σ η μ ί τ η  μΕ ,ο ν  οπο ίο  επ ,- “  , β μ & « ή £ ^
κοινω νησαμε, απεφυγε να Τη„ Γ ,  £Ανη Λ Τ1 „ ,ηηηι? 
τροφοδοτήσει την αντιπα-

γι αυτό το σκοπο και 
στοιχεία.

Η επίθεση του υπουργού 
Π ροεδρίας κατά Σημίτη
— όπω ς ήδη σημειώ σαμε
—  αποσκοπεί στο να 
εξουδετερώ σει την κ ινητι
κότητα, τις δ ιεργασ ίες για 
διαμόρφωση εναλλακτι
κής πολιτικής λύσης με 
επίκεντρο τον πρώην 
υπουργο Ε θνικής Ο ικονο
μίας.

Ο κ. Κ όυτσόγιω ργας 
θεωρεί —  και σω στά — 
ότι ο κ. Σ ημ ίτης είνα ι ο

περιοριζόμενος 
'όλιο». Πα-

ρόθεση,
στο «ουδέν σχόλ 
ρόμοια στάση τήρησε και 
ο κ. Κ αψής, ο οποίος, σε 
επικοινω νία  μας, αρνήθη- 
κε να κάνει οποιαδήποτε 
δήλωση. Το «ουδέν σ χό 
λιο» του πρώ ην υπουργού
Εθνικής Ο ικονομ ία ς εν ι
σχύει · τις πληροφορίες 
πω ς ο κ. Σ ημ ίτης θεωρώ ν
τας τον υπουργό Π ροε
δρίας «καμένο χαρτί»  και 
εκ τω ν πραγμάτω ν ανα
ξιόπιστο σ ’ ό ,τι αφορά την 
«υπόθεση Κ οσκω τά», δεν 
είνατ δ ιατεθειμένος να 
ανοίξει δ ιάλογο μαζί του.

Κ αλά πληροφορημένες 
κυβερνητικές πηγές υπο
στηρίζουν πω ς η επίθεση 
εναντίον Σ ημίτη  ούτε τυ
χαίο , ούτε μεμονω μένο 
περιστατικό είναι. Ο κ. 
Κ όυτσόγιω ργας — δεν 
έχει δ ιευκρινιστεί αν έχει 
εξασφαλίσει τη σύμφωνη 
γνώμη του πρωθυπουργού 
— φέρεται „αποφασισμέ
νος να πλήξει τον πρώην 
υπουργό Ε θνικής Ο ικονο
μίας, αναμ ιγνύνοντάς τον 
ακόμα περισσότερο στο 
σκάνδαλο Κ οσκωτά. Το 
περιβάλλον του, μάλιστα 
ισχυρίζεται πω ς διαθέτει

του οχ ι μονο σ  ο,τι αφόρα 
το πα ιχνίδ ι της διαδοχής 
στους κόλπους του Π Α 
ΣΟ Κ , αλλά και σ ’ ό,τι 
αφορά το ευρύτερο πα ιχν ί
δι γ ια  την κληρονομιά  του 
κεντροαριστερού χώρου.

«Εξοδος»
Σύμφω να με πληροφο

ρίες από το περιβάλλον

του, ο υπουργός Π ροε
δρίας προβληματίζεται έν
τονα για  την παραμονή 
του στην κυβέρνηση. 
Υ πενθυμίζουμε πως επ ί
μονες πληροφορίες κυ
ρίως από κομματικούς κύ
κλους φέρουν τον πρωθυ
πουργό αποφασισμένο να 
απομακρύνει τον κ. Κ ου
τσόγιω ργα από την. κυβέρ
νηση, στο πλαίσ ιο  μιας 
ευρύτερης πολιτικής κ ίνη
σης. Π ροσθέτουν, μάλι
στα, ότι ο κ. Π απανδρέου 
αναζητά επιμόνω ς μ ια  συ
ναινετική λύση, η οποία 
δεν θα θίξει τον πρώτον 
στην τάξη υπουργό του.

Κ ατά τις ίδ ιες πληροφο
ρίες από το περιβάλλον 
Κ ουτσόγιωργα, αν ο 
υπουργός Π ροεδρίας τελι- 
κώς αποδεχθεί τη λύση 
της «συναινετικής απομά
κρυνσης», θα προσδώσει 
στην ενεργειά  του επιθετι
κό χαρακτήρα. Θ α ισχυρι
στεί οτι οι πολέμιοί του

επιχειρούν μεσω αυτου να 
πλήξουν τον ίδιο τον πρω 
θυπουργό, πράγμα που ο 
ίδιος δεν επιθυμεί και γ ι’ 
αυτό παραιτείται. Αλλω
στε, ο κ. Κ όυτσόγιω ργας 
δεν παραλείπει να παρα
πέμπει τους συνομιλητές 
του στην ομ ιλία  του στην 
Κ εντρική Επιτροπή και 
να υπενθυμίζει το ρητό 
«γελάει καλύτερα όποιος 
γελάει τελευταίος». Μ όνο 
που τίποτα δεν δείχνει ότι 
θα είνα ι ο υπουργός Π ροε
δρίας που θα γελάσει τε
λευταίος!

«Παρακυβέρνηση»
Ο κυβερνητικός εκπρό

σω πος Σω τήρης Κ ωστό- 
πουλος απαντώ ντας σε δη
μοσίευμα, σύμφωνα με το 
οποίο  ο ίδιος και άλλα 
στελέχη της κυβέρνησης 
ανήκουν σε «μηχανισμό 
παρακυβέρνησης», δήλω
σε:

Η μανία επινόησης σε
ναρίων φαίνεται ότι δεν 
έχει όριο. Τελευταίο 
προϊόν της ο λεγόμενος 
«μηχανισμός παρακυβέρ
νησης» στον οποίο με εν
τάσσουν.

Γ ια να ξεκαθαρίσω λοι
πόν τα πράγματα δηλώ- 
νων τα εξής: Ο υδέποτε 
ανήκα σε «κυκλώματα», 
«ομάδες» ή «παρακυβερ
νήσεις» και ασφαλώς γ ι’ 
αυτό δέχομαι κατά και
ρούς αστήρικτες επιθέ
σεις.

Ω ς κυβερνητικός εκπρό
σω πος υπηρετώ την κυ
βέρνηση και τον πρωθυ
πουργό Ανδρέα Γ. Π απαν
δρέου και κανέναν άλλο. 
Τ ις  «παρασυναγωγές» και 
τους «μηχανισμούς παρα
κυβέρνησης» να ψάξουν 
να τους βρουν αλλού, 
όπου νομίζουν, όχι όμως 
στον κυβερνητικό κορμο 
που είναι αρραγής και 
αδιαίρετος.

Π Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΕΝΤΟΝΗ διαμαρτυρία με 
εξώδικη δήλωση απήύθυνε 
χθες η Νέα Δημοκρατία στη 
διοίκηση της ΕΡΤ και στις 
διευθύνσεις Ειδήσεων των δύο 
τηλεοπτικών καναλιών με την 
κατηγορία της «βαρύτατης 
παραπληροφόρησης του ελλη
νικού λαού και αλλοίωσης των 
λεχθέντων στην Εξεταστική 
Επιτροπή της Βουλής». Η 
Ν.Δ. διαμαρτύρεται γιατί 
όπως αναφέρει στο έγγραφό 
της στα ραδιοτηλεοπτικά δελ
τία της περασμένης Τετάρτης 
περιλαμβάνονται αναφορές 
του κ. Κουτσόγιωργα σχετικές 
με τους κ. Π. Μπακογιάννη 
και Δημητριάδη (σ.σ. και οι 
δύο είναι γαμπροί του αρχη
γού της Ν.Δ.) σε απάντηση 
ερωτήσεων βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν αναφέρθη

κε τίποτε από τις απαντήσεις 
που έδωσε ο υπουργός Προε
δρίας για τα ίδια πρόσωπα σε 
ερωτήσεις του βουλευτή της 
Ν.Δ. κ. Κατσαρού. Ενώ από 
αυτές προκύπτει ότι ο κ. Κου- 
τσόγιωργας αποσυνδέει εντε
λώς τα δύο παραπάνω πρόσω
πα από την εγκληματική δρα
στηριότητα του 
Γ. Κοσκωτά.

Η δήλωση
Στην εξώδικη δήλωση της 

Ν.Δ. αναφέρεται:
«Ο κ. Αγ. Κόυτσόγιωργας 

σε ερώτηση του μέλους της 
Επιτροπής βουλευτή κ. Ν. Κα
τσαρού, εάν τα ονόματα τα 
οποία ανέφερε Μπακογιάν- 
νης, Δημητριάδης, Σπέντζας 
έχουν κάποια σχέση με την

εγκληματική δραστηριότητα 
του Κοσκωτά, ' απάντησε: 
«Δεν είπα τέτοιο πράγμα» και 
«δεν κατελόγισα καμιά ευθύ
νη ούτε στον Μπακογιάννη, 
ούτε στον Δημητριάδη, ούτε 
σε κανέναν».

Σε νέα ερώτηση του κ. Ν. 
Κατσαρού, εάν συνδέει τους 
Σπέντζα κ.λπ. που ανέφερε με 
την εγκληματική δραστηριό
τητα του Κοσκωτά, ο κ. Αγ. 
Κόυτσόγιωργας απάντησε: 
«Δεν το είπα ποτέ. Εγώ είπα 
απλώς ότι ο κ, Σπέντζας ως 
μέλος του Δ,Σ. προσέλαβε τό
τε τον Κοσκωτά. Είναι κάτι 
που μπορούσα να το είχα κά
νει κι εγώ».

Και σε τρίτη ερώτηση του 
κ. Ν. Κατσαρού, επανελαβε 
ότι δεν κατελόγισε σε κανέ
ναν καμιά ευθύνη».

Οπως αντιλαμβάνεσθε, η 
από μέρους σας μετάδοση των 
όσων μεταδώσατε σχετικά με 
τα ανωτέρω, χωρίς και την με
τάδοση των ανωτέρω απαντή
σεων του κ. Αγ. Κουτσόγιωρ-

Ι
α στις ερωτήσεις του κ. Ν. 
ίατσαρου, συνιστά βαρυτάτη 
περίπτωση παραπληροφόρη
σης του ελληνικού λαού και 
αλλοίωση των λεχθέντων και 
κατατεθέντων στην Εξεταστι
κή Επιτροπή».
Στο έγγραφο καλούνται οι 

αρμόδιοι της ΕΡΤ να μεταδώ
σουν τις παραπάνω απαντή
σεις του κ. Κουτσόγιωργα 
πράγμα που έγινε στα βραδινά 
δελτία Ειδήσεων.
•  Η Νέα Δημοκρατία κατήγ
γειλε χθες ότι από την περα
σμένη Τετάρτη συνεργεία της 
ΕΤ-1 και ΕΤ-2 εργάστηκαν

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ...

«Καρφιά» αντί απαντήσεων 
από τον Κουτσόγιωργα

ΜΕ «καρφώματα» κατά Σημί
τη και Καψή συνεχίστηκε και 
ολοκληρώθηκε χθες το πρωί η 
εξέταση του κ. Μ. Κουτσό
γιωργα από την Εξεταστική 
των πραγμάτων Επιτροπή που 
ερευνά το σκάνδαλο Κοσκω
τά. Ο κ. Μ. Κόυτσόγιωργας 
στα πλαίσια της μετατόπισης 
ευθυνών και αποπροσανατολι
σμού της Επιτροπής με αόρι
στες και ασαφείς απαντήσεις, 
επετέθη κατά του πρώην 

* υπουργού Εθνικής ■ Οικονο
μίας κ. Σημίτη καταλογίζον- 
τάς του ευθύνες για συγκάλυ
ψη του σκανδάλου και χαρα
κτήρισε... φαντασιόπληκτο 
τον αναπληρωτή υπουργό 
Εθνικής Αμυνας κ. Κ. Καψή.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής 
της Ν.Δ. Στ. Μπλέτσας στις 
ερωτήσεις που απήύθυνε στον 
κ. Κουτσόγιωργα αναφέρθηκε 
σε αποσπάσματα της συνέν
τευξης του κ. Κ. Σημίτη στο 
ΒΗΜΑ. Ο Κ. Σημίτηςείχε πει 
στη συνέντευξή: «Πολιτικά 
υπεύθυνοι δεν έχουν εντοπι
στεί μέχρι στιγμής, για τη συ
στηματική παραβίαση του νό
μου απο την 1 ραπεζα Κρητης. 
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
αρνείται μόνιμα οποιαδήποτε 
ευθύνη — θα έπρεπε ο κ. Ση
μίτης να απευθύνει αυτό το 
ερώτημα στον εαυτό του» 
απάντησε ο κ. Κόυτσόγιωργας 
όταν του ζητήθηκε να τοποθε
τηθεί πάνω σε αυτό. Από όσα

Γ. Ι7ΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 
\. ΚΟΛΟΒΟΥ

τουλάχιστον έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας στον Τύπο, 
για το 1987 και την επίσκεψη
που έκανε ο κ. Χαλικιάς στον 
κ. Σημίτη. Γι’ αυτό ας κοιτά
ξει καλύτερα τις δικές του ευ
θύνες ο κ. Σημίτης» συνέχισε.

Στη συνέχεια του ζητήθηκε 
να τοποθετηθεί πάνω στο άρ
θρο του κ. Γ. Καψή στην ίδια 
εφημερίδα το οποίο έλεγε: 
«Δεν υπάρχει τελικά κανένας 
υπεύθυνος εδώ; Δεν μπορούμε 
να αποκρούσουμε τις ευθύ
νες».
— Ολα αυτά είναι στα πλαί
σια της φαντασίας που έχει 
πάντα ο κ. Καψής απάντησε 
απλά ο κ. Κόυτσόγιωργας.

Διάλογος
•  Ερώτηση: κ. Κουτσόγιωρ-

στην Πάρνηθα για να συντονί
σουν τις κεραίες του ραδιο
σταθμού της «Αυριανής». Στη 
σχετική ανακοίνωση της Ν.Δ. 
που δόθηκε χθες στον Τύπο 
αναφέρεται:

«Χθες (σ.σ. προχθές) Τετάρ
τη, στις 11 π.μ., συνεργείο της 
ΕΤ-2 από δύο τεχνικούς με το 
υπ’ αριθμ. ΥΑΧ 1319 αυτοκί
νητο τύπου LAND ROVER 
πήγε στην Πάρνηθα και εργά
στηκε ως τις 5 το απόγευμα 
για να συντονίσει τις κεραίες

i
TOo ραδιοσταθμού της «Αυ
ριανής».

Από σήμερα το πρωί εργά
ζεται εκεί για λογαριασμό της 
«Αυριανής» συνεργείο της

τι 

;

Το γεγονός τίθεται υπ’ όψιν 
του αρμόδιου εισαγγελέα. Εί
ναι περιττό να επισημάνουμε

Κ. Μητσοτάκης

τα ποινικά αδικήματα που δια- 
πράττονται».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, κ. 
Κωβαίος δήλωσε για το θέμα 
αυτό αργά το βράδυ, αν και σε 
άλλες περιπτώσεις έχει ζητη
θεί και εχει δοθεί σε ραδιο
σταθμούς η τεχνική συνδρομή

ya, στο όνομα της ιδιότητάς 
σας σαν αντιπρόεδρου της κυ
βέρνησης, έχετε υποχρέωση 
να μας κατατοπίσετε και να 
αναφέρετε τους σκευωρούς 
και όσα στοιχεία γνωρίζετε. 
Διότι αυτό το είπε και ο πρω
θυπουργός, ότι δηλαδή και 
σκευωρία υπάρχει και στοι
χεία υπάρχουν και προσπά
θεια αποσταθεροποίησης.
•  Κόυτσόγιωργας: Αρκούμαι 
στην απάντηση του κ. πρωθυ
πουργού.
— Γιατί έστειλε σε σας ο Κο- 
σκωτάς το πλαστό έγγραφο; 
Αφού το όνομά σας δεν ανα- 
φέρεται. Αναφέρεται ο κ. Γ. 
Παπανδρέου, ο Α. Αιβάνης, ο 
Γ. Πέτσος, ο Αποστολόπου- 
λος, ο Μαργέλος. Τους δύο τε
λευταίους τους γνωρίζετε;

— Δεν γνωρίζω κανένα από 
αυτούς τους δύο.
— Γιατί το έστειλε σε σας;
— Νομίζω ότι επειδή είχε 
οριστεί ο προσωρινός επίτρο
πος και είχε αρχίσει η διαδι
κασία και η υπόθεση είχε πα- 
ραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, η 
εξήγηση που δίνω είναι ότι 
υπήρξε κάποια απόπειρα εξα
ναγκασμού της κυβέρνησης 
μήπως ο Κοσκωτάς μέσα στη 
γενική απελπισία του σκέφθη- 
κε ότι εδώ μπορεί να παρέμβει 
ο υπουργός Δικαιοσύνης και 
να μην πάω φυλακή. Τι έστει
λε σε μένα δηλαδή μήπως και 
παρέμβω και δεν πάει φυλακή;
— Πώς μπορούσε να γίνει 
εκβιασμός της κυβέρνησης με 
ένα εξόφθαλμα πλαστό έγ
γραφο;
— Ο Κοσκωτάς πιστεύω ότι 
δεν το θεωρούσε εξόφθαλμα 
πλαστό.
— Είπατε στη Βουλή ότι το 
έγγραφο είναι χωρίς αμφιβο
λία πλαστό. Οτι πρόκειται 
για αντίγραφο και δεν υπάρ
χει το πρωτότυπο. Apa δεν 
υπάρχει το αδίκημα της πλα
στογραφίας.
— Βεβαίως το είπα ότι είναι 
φωτοτυπία άνευ υπογραφής 
όπως γνωρίζετε δεν αποτελεί 
αδίκημα οποιαδήποτε φωτοτυ
πία.
— Με πλαστό έγγραφο πώς 
μπορεί να κάνει εκβιασμό; 
Διότι και ο ίδιος ο Κοσκωτάς 
δήλωσε ότι το έγγραφο ήταν 
πλαστό.
— Διότι ήταν τρία κυβερνητι-

Α. Κόυτσόγιωργας.
*

κά στελέχη μέσα.
— Να εκβιάσει την κυβέρνηση 
λέγοντας τι;
— Οτι ορίστε, εδώ έχουμε κυ
βερνητικά στελέχη που έχουν 
πάρει χρήματα με επιταγές 
στο εξωτερικό αποστολές 
εκατομμυρίων δολαρίων και 
συνεπώς για προσέξτε τον 
Κοσκωτά μην τον βάλετε φυ
λακή γιατί θα πει και άλλα. Τι 
να σας πω και εγώ εικασίες 
κάνω.
— Ο κ. Ματζουράνης σας εί
πε να ενημερώσετε και τον 
πρωθυπουργό;
— Οχι.
— Ο Κοσκωτάς μέσω του 
Ματζουράνη σας είπε ότι ενη
μερώθηκε από τον πρωθυ
πουργό;
— Ναι μου είπε το εξής. Να 
διαβιβάσετε αυτό το γράμμα 
στον πρωθυπουργό. Βεβαίως, 
του είπα.
— Εσείς μιλήσατε για πλε
κτά»·//. Είναι λοιπόν δυνατόν ο 
ίδιος ο Κοσκωτάς να αποκα
λύπτει την πλεκτάνη στον ίδιο 
τον πρωθυπουργό;
—- Είναι πλεκτάνη για να 
εκβιαστεί η κυβέρνηση.
— /1ε»’ του είπατε ότι δεν 
υπήρχε το πρωτότυπο.
— Βεβαίως και δεν υπήρχε
— Και πού ξέρατε εσείς ότι 
δεν υπήρχε;
—- Δεν γνωρίζω αν υπάρχει 
πρωτότυπο ή όχι.
— Μα είναι βεβαιωμένο αυτό 
στις 5-10 ότι ο ίδιος ο Κοσκω
τάς επέτρεψε στους ελεγκτές 
να πάρουν αντίγραφο του 
πρωτότυπου. Πριν λοιπόν κι
νήσετε τη διαδικασία με τον 
κ. Γ. Παπανδρέου με ένα τη
λεφώνημά σας στον επίτροπο 
που είχε μπει μέσα από τις 20 
-10 θα σας έδινε τη φωτοτυ
πία το ακριβές κείμενο του 
πρωτοτύπου.
— Δεν τηλεφώνησα στον Επί

τροπο.

Ο ανακριτής
Σε ερώτηση βουλευτή γιατί 

έβαλε ανακριτή τον κ. Γ. Πα
πανδρέου ο οποίος πρόσκειται 
στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουτσό- 
γιωργας απάντησε ότι τόσο ο 
ανακριτής όσο και η γυναίκα 
του έχουν φύγει από το ΠΑ
ΣΟΚ και πρόσκεινται στο 
ΚΚΕ.

Ο κ. Κόυτσόγιωργας κατέ
θεσε επίσης: «Εάν μου ελεγε ο 
Χαλικιάς όσα είπε στο Σημίτη 
τον Οκτώβριο του ’87 στην 
Αμερική, εγώ δεν θα κοιμό
μουνα μέρα - νύχτα. Γ Γ αυτή 
τη συνομιλία κανείς δεν έμαθε 
τίποτα».

Σε ερώτηση βουλευτή, γιατί 
ο πρωθυπουργός συνάντησε 
τον Κοσκωτά, ο κ. Κουτσό- 
γιωργας είπε ότι ο πρωθυ
πουργός όφειλε να δει τον Κο
σκωτά.
— Γιατί όφειλε;
— Αυτό να το βρείτε εσείς...

ΔΕΚΟ
Εξάλλου χθες κατετέθη 

στην Εξεταστική Επιτροπή το 
πόρισμα του κ. Παπαδάτου 
για τις ΔΕΚΟ. «Το πόρισμα 
αυτό θα το κλειδώσω στο πιο 
βαθύ συρτάρι του γραφείου 
μου» είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Παγορόπουλος προφανώς για 
να αποφευχθούν τυχόν διαφο-

^ Χθες το μεσημέρι η Εξετα
στική Επιτροπή ολοκληρώ
νοντας την εξέταση του κ. 
Κουτσόγιωργα διέκοψε τις ερ
γασίες της.

Οι εργασίες της Επιτροπής 
θα επαναληφθούν την Τρίτη 
27.12.88 το απόγευμα με εξέ
ταση του διευθύνοντα συμβού
λου της «Γραμμής ΑΕ» Δημή- 
τρη Κουνελάκη.

Στην πυρά
ΤΟΝ έντυπο λόγο 
παρέδιδε στην πυρά η 
Ιερό Εξέταση που στ' 
όνομα του 
χριστιανισμού είχε 
επιβάλει το μαύρο 
φασιστικό καθεστώς 
της, γράφοντας 
μερικές από τις πιο 
μαύρες σελίδες της 
ανθρώπινης ιστορίας. 
Τον έντυπο λόγο 
παρέδιδαν στην πυρά 
οι ορδές των 
εθνικοσοσιαλιστών, στο 
όνομα και του Χριστού 
και του... σοσιαλισμού, 
όταν έγραφαν μερικές 
από τις πιο μαύρες 
σελίδες της 
ανθρωπότητας.
Τον έντυπο λόγο 
παρέδωσαν στην πυρά 
οι Ελληνοχριστιανοί του 
δικού μας <<τέταρτου 
ελληνικού πολιτισμού» 
της 4ης Αυγούστου, 
γράφοντας μελανές 
σελίδες στην ελληνική 
ιστορία.
Τον έντυπο λόγο στην 
πυρά παρέδωσαν και οι 
νεώτεροι 
Ελληνοχριστιανοί 
συνταγματάρχες, όταν 
έγραψαν τις απριλιανές 
μαύρες σελίδες της 
ελληνικής ιστορίας. 
Αλλά τώρα πια, τέρμα 
οι μαύρες σελίδες. 
Τώρα γράφονται 
σελίδες πράσινες. Το 
ότι, πέρα από όλα τ ’ 
άλλα που συμβαίνουν 
αυτό τον καιρό, αυτές 
τις πράσινες μέρες, 
στον τόπο μας, 
συμβαίνει και κάποιοι 
«αγανακτισμένοι 
πολίτες» να καίνε 
εφημερίδες, είναι 
εντελώς τυχαίο. Και 
καμιά σχέση δεν έχει 
με άλλες εποχές. Και 
φυσικά καμιά ανάμιξη 
δεν έχει η κυβέρνηση 
και η ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ. Καμιά σχέση 
δεν έχει το γεγονός ότι 
ο αρχηγός της σπείρας 
λαθρεμπόρων όπλων, 
καταχραστών, 
δωροληπτών και 
εκβιαστών, μιλά πια 
ελάχιστα και μόνο για 
να επιτεθεί εναντίον 
του Τύπου και των 
δημοσιογράφων.
Για την ώρα καίνε 
εφημερίδες. Αν τους 
αφήσουμε με τους 
δαυλούς στα χέρια, 
τίποτε δεν θ' αφήσουν 
άκαφτο. Αντισταθείτε, 
αντισταθείτε, 
αντισταθείτε.

Γ.Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ


