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ΔΕΝ άφησε περιθώρια 

για άλλες ερμηνείες 
των διαθέσεων του ο 
πρόεδρος της Βουλής 

χ. Γιάννης Αλευράς. Δήλω
σε χθες: «Δεν με αφορά». 
Αναφερόταν στο θέμα, που 
προέκυψε από τη συνέντευ
ξη του Πρωθυπουργού. «Εί
μαι ο τελευταίος, που θα φύ
γει από το ΠΑΣΟΚ» πρόσ- 
θεσε.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε 
και ο πρώην υπουργός κ. 
Κώστας Σημίτης που δήλω
σε χθες: «Δεν δέχομαι ότι οι 
δηλώσεις του Πρωθυπουρ
γού με αφορούν».

Όμως, άλλη στάση τήρησε 
ο πρώην υπουργός κ. Από-

Του
ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ

στολος Αόζαρης. Δεν δηλώ
νει ότι το θέμα «δεν τον αφο
ρά», αλλά, αντίθετα, «ξε
σπαθώνει» για να επισημάνει 
ότι «συνωμότες» δεν είναι 
όσοι λένε ξεκάθαρα και χω
ρίς περιστροφές τη γνώμη 
τους, αλλά οι ταπεινοί συκο
φάντες, που μηχανεύονται 
φανταστικά σενάρια για δή
θεν αποστασίες και ρίχνουν 
λάσπη στα ονόματα προσώ
πων που είναι γνωστά από 
την προσωπική ιστορία τους 
και τους αγώνες τους για τη 
Δημοκρατία».

Κ
ΑΙ οξύνοντας περισσό
τερο το κλίμα, ο κ. Δά- 
ζαρης έκανε και διευ
κρινιστική δήλωση για 

να εξηγήσει ποιους εννοεί με τον 
όρο «ταπεινοί συκοφάντες». Εί
πε με σαφήνεια: «Εννοώ όσους 
δεν δίστασαν να σπιλώσουν χθες 
το βράδυ τ' όνομά μου χωρίς ν' 
αναλαμβάνουν την ευθύνη των 
πράξεών τους».

Η δήλωση του κ. Λάζαρη ετέ- 
θη υπόψη του αρμοδίου κυβερ
νητικού παράγοντα, αλλά δεν 
υπήρξε αντίδραση.

Ωστόσο, υπήρξαν χθες δηλώ
σεις του κ. Παναγιώτη Κρητι
κού (αντιπροέδρου της Βουλής) 
και των πρώην υπουργών κ. Γ.- 
Α. Μαγκάκη και Λευτέρη Βερυ- 
βάκη που είναι «στο ίδιο πνεύ
μα» με την αντίδραση του κ. Λά- 
ζαρη.

Οι αιχμές των κ. Λαζαρη, 
Κρητικού, Μαγκάκη, Βερυβάκη 
επεκτείνονταν και σε εκδηλώ
σεις, που έγιναν προχθές το βρά
δυ από τις οργανώσεις του 
ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ δηλώσεις αυτές βγή
καν χθες «η μια μετά 
την άλλη». Προχθές δεν 
είχε υπάρξει αντίδρα
ση. 'Αλλωστε τα «ΝΕΑ» χθες εί

χαν επισημάνει: «Δεδομένου ότι 
δεν κατονομάστηκαν οι κ. Αλευ
ράς, Σημίτης, Λάζαρης, οι ίδιοι 
δεν εμφανίστηκαν χθες για να 
κάνουν δηλώσεις του τύπου: “Η 
περίπτωση δεν με αφορά”».

Ωστόσο, επειδή χθες υπήρξαν 
δημοσιεύματα με ειδικές αναφο
ρές, τουλάχιστον στους κ. Αλευ
ρά, Λάζαρη και Σημίτη, και 
επειδή στις εκδηλώσεις που έγι
ναν κατά τη διάρκεια της προ
χθεσινής κινητοποίησης των 
κομματικών (του ΠΑΣΟΚ) στε
λεχών αναφέρθηκαν τα ονόματά 
τους, αυτοί αισθάνθηκαν την 
υποχρέωση «να πάρουν θέση». 
Γι’ αυτό και έκαναν τις δηλώσεις 
τους.

Αιχμές από
τον Λάζαρη

Ο κ. Λάζαρης Ο κ. Σημίτης Ο κ. Βερυβάκης

Αλευράς, Σημίτης, Μαγκάπης,
Κρητικός, μιλούν για κάθαρση
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα θα 

διεξαχθεί η συζήτηση σήμερα 
στη Βουλή για τη σύσταση της 
Εξεταστικής Επιτροπής στην 
υπόθεση Κοσκωτά.

Η σημερινή συζήτηση στη 
Βουλή θα μεταδοθεί «ζωντανή» 
από το κρατικό ραδιόφωνο. 
Αποσπάσματα της συζήτησης θα 
μεταδοθούν το Σάββατο στην οι
κεία εκπομπή για τη Βουλή, από 
την ΕΤ2.

Ο ΜΩΣ, ο κ. Αλευράς επι
μένει σ’ ένα θέμα, που το 
θεωρεί καίριο για την 
πορεία της δημοκρατίας 
και για το δημόσιο βίο της χώρας: 

ζητεί κάθαρση.

«Κάθαρση»
Πάντως, τόσο ο κ. Αλευράς, όσο 

και οι κ. Σημίτης, Μαγκάκης, Κρη
τικός μιλούν σαφέστατα για «κά
θαρση».

Ο Πρόεδρος της Βουλής επέλεξε 
μια ιδιαίτερα ανοιχτή διαδικασία, 
για την έκφραση των διαθέσεών 
του. Δέχθηκε στο γραφείο του τους 
δημοσιογράφους (που καλύπτουν 
το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ) και 
έκανε δηλώσεις.

Επισήμανε ότι δεν τον αφορούν 
οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, 
με τις οποίες έγινε αναφορά σε κι
νήσεις αποστασίας. Είπε: «Δεν εί
ναι θέμα που αφορά εμένα. Εκ
πλήσσομαι». Πιστεύει ότι αν είχε 
κάποιες παρόμοιες σκέψεις ο 
Πρωθυπουργός «θα τον έπαιρνε 
στο τηλέφωνο». Εξήγησε ότι πιθα
νόν να ζητήσει να δει τον Πρωθυ
πουργό και για θέματα που αφο
ρούν τη λειτουργία του Κοινοβου
λίου, αλλά κι «εξ άλλων γεγονό
των». Παρατηρεί ότι με τον κ. Α. 
Παπανδρέου τον συνδέει 25χρονη 
πολιτική φιλία.

Ο κ. Αλευράς έδειξε έκπληξη κι 
οργή για την ανάμειξη του ονόμα
τος του σε παρόμοιες υποθέσεις.

Έδειξε ακόμη τη διάθεσή του 
να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Και 
γι' αυτό έκανε δηλώσεις στους δη
μοσιογράφους.

Αυτό το έθεσε ευθέως στη συνο
μιλία που είχε με τον Πρωθυπουρ
γό (στη συνάντησή τους την προη
γούμενη εβδομάδα) και το επισή- 
μανε και χθες με τις δηλώσεις του.

Δεν εννοεί ο κ. Αλευράς ότι μπο
ρεί να έχουν θέση στην πολιτική 
ζωή και ιδιαίτερα στον κομματικό 
χώρο που καλύπτουν η κυβέρνηση 
και το ΠΑΣΟΚ θέματα, που προ
κύπτουν από καταγγελίες ή υπό
νοιες για σκάνδαλα κι ατασθαλίες.

Αυτή τη θέση του τη δηλώνει 
προς κάθε κατεύθυνση, την υπο
στηρίζει και την αναλύει. Αυτό κά
νει και τώρα.

Κα ι οι άλλοι
Πέραν των δηλώσεων του κ. 

Αλευρά (που δημοσιεύονται αυ
τούσιες σε άλλη στήλη) και της 
επισήμανσης του κ. Λάζαρη 
(ήδη έγινε αναφορά σ' αυτές) οι 
αντιδράσεις των άλλων βουλευ
τών έχουν ως εξής:

Σημίτης: «Δεν δέχομαι ότι οι 
δηλώσεις του Πρωθυπουργού με

αφορούν. Η κάθαρση απαιτεί 
πρόσωπα και διαδικασίες που 
εγγυώνται πλήρη διαφάνεια και 
απονομή ευθυνών. Αυτό ανέφε
ρα στον Πρωθυπουργό όταν συ
νομίλησα μαζί του. Φαίνεται ότι 
η θέση μου αυτή ενοχλεί κάποι
ους». ( Ο  ίδιος σε κομματική συ
γκέντρωση, που έγινε στον Πει
ραιά, τόνισε ότι ¿εν μπορεί να 
πιστέψει ότι οι αιχμές του Πρω
θυπουργού είχαν αυτόν ως στό
χο και επισήμανε: «Εγώ στήρι
ζα, στηρίζω και θα στηρίζω το 
ΠΑΣΟΚ»),

Κρητικός: «Η αγωνιστική μου 
ιστορία μού έχει διδάξει δυο αρ
χές. Τη δημοκρατική συνέπεια 
και το πολιτικό ήθος. Η πρώτη 
μου επιβάλλει να είμαι από τους 
τελευταίους που θα διενοείτο να 
αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ. Η 
δεύτερη μού υπαγορεύει να εί
μαι από τους πρώτους που ζη
τάει κάθαρση. Κατά συνέπεια, 
ενότητα και κάθαρση».

Βερυβάκης: «Σκευωρός, συ- 
νομώτης, προδότης και αχρείος 
συκοφάντης είναι όποιος -  από 
αυτούς που “πρακτορεύουν" 
σκοτεινούς μηχανισμούς -  ανέ- 
μειξε το όνομά μου σε παρόμοιες 
-  ανύπαρκτες ή φανταστικές, 
άλλωστε -  αθλιότητες».

Μαγκάκης: «Για τον καθένα 
μιλάει εύγλωττα η ιστορία του. 
Ήμουνα πάντα παρών και στις 
πιο δύσκολες ώρες στον αγώνα 
εναντίον της Δεξιάς για τη δημο
κρατία, τη δικαιοσύνη και την 
καθαρότητα του δημόσιου βίου.

Η
 ΣΤΕΝΗ πολιτική συγ

γένεια και η κοινή 
αγωνιστική πορεία των
βουλευτών που έκαναν 

χθες δηλώσεις, είναι προφανώς 
συμπτωματικές καταστάσεις σ' 
αυτή την περίπτωση των αντι- 
δράσεών τους.

«Ήταν σαφέστατος»

☆ ΟΙ δηλώσεις Αλευρά στους δημοσιογράφους, 
δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη, και ομιλία Κύρ- 

κου στο Βόλο, στις σελίδες 10-11. Στις ίδιες σελίδες 
ρεπορτάζ για τον ανασχηματισμό.
•  Οι κινητοποιήσεις των οργανώσεων,του ΠΑΣΟΚ 
και ρεπορτάζ για τη σημερινή συνεδρίαση της Βου
λής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη 
σελίδα 12.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
κ. Κωστόπουλος έδειξε σαφώς 
χθες την πρόθεσή του να μην 
εμπλακεί στη διαδικασία ερμη
νείας της συνέντευξης του κ. 
Πρωθυπουργού. «Ο κ. Πρωθυ
πουργός ήταν σαφέστατος και 
δεν έχουμε να προσθέσουμε τί
ποτε στα όσα αναφέρονται στη 
συνέντευξή του», είπε όταν ρω
τήθηκε ποιο ήταν το περιεχόμε
νο των πιέσεων, των παρεμβά
σεων και των όρων για τους 
οποίους μίλησε ο κ. Πρωθυ

πουργός και σε ποια συγκεκρι
μένα στελέχη εκείνος αναφερό- 
ταν. «Κρίνετε μόνοι σας», π ρ ό σ -^  
θεσε.

Σ
ΤΙΣ επίμονες ερωτήσειςΛ 

των δημοσιογράφων ο : 
Κωστόπουλος παρέπεμ 
ψε στη συνομιλία που είΐ 

χε ο κ. Πρωθυπουργός με δημ 
σιογράφους στην ταβέρνα «Μΐ 
θος». Είπε συγκεκριμένα: «Εγ 
παραμένω σ’ αυτά που είπε ’ 
Πρωθυπουργός στη διευκριΤΡ’ 
στική του απάντηση, αργά το 
βράδυ, στις 10.30 μ.μ.».

Διευκρινιστική δήλωση, πά
ντως, έκανε ο κ. Κωστόπουλος 
για πρόσφατη ανακοίνωσή του,| 
με την οποία ανφερόταν στην| 
πρόταση που είχε κάνει ο κ] 
Κουτσόγιωργας στον κ. Πρωθυ 
πουργό να αντικατασταθεί 
υπουργείο Δικαιοσύνης 
ανώτατο δικαστικό ή άλλο πι) 
σωπο.

ΟΤΑΝ είχε γίνει αυτή η 
πρόταση του κ. Κου- 
τσόγιωργα, ο κυβερνη
τικός εκπρόσωπος είχε 

δηλώσει ότι επ' αυτής (της πρό
τασης) ο κ. Πρωθυπουργός «δεν 
εξέφρασε άποψη».

»Είναι γνωστό ότι ποτέ δεν 
δολοπλόκησα. Είχα όμως πάντα 
το θάρρος της γνώμης μου και 
έχω το αναπαλλοτρίωτο δικαίω
μα να την διατυπώνω ελεύθερα 
στο πλαίσιο της πολιτικής του 
κόμματος που ανήκω και σύμ
φωνα με τις αρχές του, όταν 
το επιβάλλει η συνείδησή μου».

Δεδομένου ότι προχθές ο κ. 
Πρωθυπουργός «εξέφρασε άπο
ψη», δηλώνοντας στη συνέντευ
ξή του ότι αποδέχθηκε την πρό
ταση τού κ. Κουτσόγιωργα, χθες 
ο κ. Κωστόπουλος έκανε την 
ακόλουθη (νέα) διευκρινιστική 
δήλωση: «Η δήλωση πως ο Πρω
θυπουργός δεν εξέφρασε άποψη 
επί της πρότασης του κ. Κουτσό
γιωργα, αφορούσε στο σκέλος 
της επιλογής προσώπου που θα 
αναλάβει το υπουργείο Δικαιο
σύνης αν θα προέρχεται από το 
δικαστικό σώμα ή άλλο χώρο».

Τέλος, εξήγησε ότι «ο κ. Κου
τσόγιωργας ασκεί καθήκοντα 
υπουργού Δικαιοσύνης μέχρι να 
παραδώσει».

Πέραν αυτών ο κ. Κωστόπου
λος μετέθεσε την ευθύνη στη 
διοίκηση της ΕΡΤ για τη μη με
τάδοση από την τηλεόραση των |  
ανακοινώσεων που έκαναν τα
κόμματα, τα οποία αναφερο- 
νταν στη συνέντευξη του κ.
Πρωθυπουργού.

Αλλες δηλώ
Ο παραλληλισμός ίων σημει 

νών διαφοροποιήσεων στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ με την άποστα«* 
του 1965 είναι «άσχετη», δήλωσε 
χθες ο πρόεδρος της ΕΔ|^ κ. Αν- 
δρέας Λεντάκης.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Χρι
στιανικής Δημοκρατίας κ. Ψα- 
ρουδάκης δήλωσε ότι «η κυβέρ
νηση έχει ευθύνες για τη σημερι
νή σήψη», και υποστήριξε αυτό 
καταλογίζεται «προσωπικώς 
στον Πρωθυπουργό». Παράλλη
λα, τόνισε ότι είναι ανάγκη να 
υπάρξει «διαφάνεια και κά
θαρση».

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Ψα- 
ρουδάκης ζήτησε την καθιέρωση 
της απλής αναλογικής και ανα
κοίνωσε ότι το κόμμα του θα κα- 
τέλθει αυτόνομα στις εκλογές.

Ακόμη, ο πρόεδρος της Δημο
κρατικής 'Ενωσης κ. Γιάννης 
Μυλωνάς δήλωσε: «Η κατάστα
ση χειροτερεύει μέρα με την ημέ
ρα. Κάνουμε έκκληση στο ΠΑ
ΣΟΚ ή τουλάχιστον σε όσους 
έχουν μυαλό εκεί μέσα, να συ
νεργαστούν με όλα τα άλλα κόμ
ματα, για να βρεθεί κάποια συ
ναινετική διέξοδος από τη σημε
ρινή απερίγραπτη σύγχυση. Τα 
17 κόμματα δείξαμε το δρόμο της 
συνεννόησης».


