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Ολο το παρασκήνιο που προηγήθηκε της ...η
Του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ Κουτσό-
γιωργα - Παπαν
δρέου ή εκβιασμός 

Παπανδρέου από Κουτσό- 
γιωργα, η νέα φάση του 
σκανδάλου Γ. Κοσκωτά, 
στην οποία εισήγαγε το 
πολιτικό γίγνεσθαι ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης 
με τις προχτεσινές απρό
σμενες δηλώσεις του, ο
ριοθετεί έτσι η αλλιώς τη 
διαδικασία αποκαθήλωσής 
του, η οποία άρχισε τυπικά 
τρεις μέρες μετά την επι
στροφή του Πρωθυπουρ
γού από το Λονδίνο, ου
σιαστικά όμως πολύ πιο 
πριν.

Πλην ίσως του υπουργού 
αναπληρωτή Εξωτερικών, 
Θεοδ. Πάγκαλου και του γε
νικού γραμματέα του υπουρ
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
Βασ. Παπαδόπουλου όλοι ό
σοι συναντήθηκαν με τον 
πρωθυπουργό του είχαν θέσει 
θέμα Κουτσόγιωργα. Τούτο 
προκύπτει από συγκλίνουσες 
πληροφορίες της «Κ.Ε.» αλ-· 
λά και από τα αλλεπάλληλα 
σχετικά δημοσιεύματα.

Πρώτος 
ο Γεννηματάς

Ο πρώτος που συναντήθη
κε με τον πρωθυπουργό μετά 
την επιστροφή του ήταν ο 
Γιώργος Γεννηματάς, η επί
σκεψη του οποίου συνέπεσε 
με την ημέρα της έκρηξης της 
βόμβας Κοσκωτά.

Ο υπουργός Εργασίας δια
τύπωσε στον πρωθυπουργό 
τις γνωστές απόψεις του για 
δημιουργία της Μεγάλης Α
ριστερός, άλλο εκλογικό σύ
στημα (δηλαδή αναλογική) 
και την ενθάρρυνση του δια
λόγου, αποκλειστικά όμως 
«μέσα από το κόμμα, διαμέ
σου των αρμοδίων οργάνων ή 
κομματικών διαδικασιών».

Ο Α. Παπανδρέου βολιδο
σκόπησε το συνομιλητή του 
για τις απόψεις του σχετικά 
με την άρση του ασυμβίβα
στου της ιδιότητας του υ
πουργού και του καθοδηγητι- 
κού στελέχους του ΠΑΣΟΚ 
και την, εξ αυτής, αναδιάρ
θρωση του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου, ώστε να διαδραμα
τίζει, εκ νέου, συντονιστικό 
ρόλο.

Ο Γ. Γεννηματάς δεν απέ
κρυψε τη λύπη του για την 
κατάσταση του κινήματος και 
τις δυσλειτουργίες της κυβέρ
νησης. Συμφώνησε με τις 
προθέσεις του πρωθυπουργού 
να αναθέσει συντονιστικό ρό
λο στο Ε.Γ. αλλά έσπευσε να 
παρατηρήσει ότι η υποβάθμι- 
ση των ενδοκομματικών διερ
γασιών οφείλεται από τη μια 
μεριά στην ανάλωση εκατον
τάδων στελεχών σε θέσεις του 
κρατικού μηχανισμού και α
πό την άλλη στη βαθμιαία, 
δημιουργία κέντρων εξου
σίας, με κορύφωση τη δελφι- 
νομανία που ξέσπασε λίγο με
τά την αναχώρηση του Α. 
Παπανδρέου για το Λονδίνο.

Αυτή η τελευταία παρατή
ρηση του Γ. Γεννηματά, που 
έγινε χωρίς αναφορές ονομά
των, αφορούσε σαφώς τον πι
στό του πρωθυπουργού Μέ- 
νιο Κουτσόγιωργα, διότι ο 
άλλος αντιπρόεδρος Γιαν. 
Χαραλαμπόπουλος είχε χρι- 
σθεί διάδοχος από τους δια
δρόμους και όχι από δική του 
θέληση.

Εμμεσα εξάρτησε έτσι τη 
θέση του ο Γ. Γεννηματάς α
πό μια ενδεχόμενη αποφασι
στική αντιμετώπιση αυτών 
των κέντρων (ορθότερα, ομά-
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αίτησης Κουτσόγιωργα

εμείς»
Διασταυρούμενα πυρά

εναντίον του, από Αλευρά 
Γεννηματά, Σημίτη και 
Λάζαρη, στον Ανδρέα 
•  Επισφαλής η θέση 
και του Γ. Παπανδρέου Γ. Γεννηματάς: Ποντάρει 

σ' αυτόν ο Ανδρέας
Κ. Σημίτης: Οπου με τάξει 

ο πρωθυπουργός
Απ. Λάζαρης: Επέκρινε α

νοιχτά το Μένιο
Γ. Αλευράς: C Μένιος 
ταυτίζεται με κυκλώματα

Γ. Παπανδρέου: =αφνικά, 
κλίμα εναντίον του...

δων) εξουσίας στους κόλπους 
του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρ
νησης, καθώς και την ανα
σύνταξη των κομματικών δυ
νάμεων πάνω σε πολιτικές θέ
σεις.

Ο πρωθυπουργός, όπως α- 
πεδείχθη, είχε λάβει το πρώτο 
μήνυμα. Και το υλοποίησε, 
με την αυστηρή έως αυταρχι
κή ομιλία του προς τα μέλη 
του ΚΥΣΥΜ.

Δεν ήταν, όμως μόνο ο α
θόρυβος και δημοφιλής υ
πουργός Εργασίας αυτός που 
τον επηρέασε το περιεχόμενο 
της συγκεκριμένης ομιλίας. 
Διότι οι συναντήσεις που α
κολούθησαν επιβεβαίωσαν το 
πρώτο μήνυμα, το έκαναν πε
ποίθηση του πρωθυπουργού.

«Δεν θα πρέπει Υα εκληφθεί 
ως συμπτωματικό το γεγονός, 
ότι οι συναντήσεις του Α. 
Παπανδρέου που ακολούθη
σαν είχαν ως κοινό παρονο
μαστή το άφθαρτο, την έ
ξωθεν καλή μαρτυρία όλων ό
σων εκάλεσε στο Καστρί», 
παρατηρούσε εύστοχα στην 
«Κ.Ε.» προχτές τα μεσάνυ
χτα πρώην μέλος του Ε.Γ. 
του ΠΑΣΟΚ.

Ο ευγενής 
Κ. Σημίτης

Ο Κώστας Σημίτης με την 
αυτοπεποίθηση που του 
προσδίδει η απλόχερη συμπα
ράσταση ηγετικών στελεχών 
και τεχνοκρατών της ΕΟΚ 
του δήλωσε, μεν, ότι είναι 
διατεθειμένος να προσφέρει 
στο κίνημα και να ταχθεί ό
που τον τάξει ο πρόεδρος.

Με τη γαλατική συνάμα 
και «δηλητηριώδη» ευγένειά 
του, ο πρώην υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας, όμως, έθεσε 
κι αυτός θέμα Κουτσόγιωργα 
στον πρωθυπουργό.

«Αν μείνει ο Μένιος στην 
κυβέρνηση, εγώ δεν θα αρ- 
νηθώ θέση στο Εκτελεστικό. 
Αν περάσει ο Μένιος στο 
κόμμα, τότε εγώ δεν θα έχω 
αντίρρηση να μπω στην κυ
βέρνηση σε οποιοδήποτε πό
στο», θα μπορούσε βάσιμα να 
υποθέσει κανείς ότι είπε.

Ο φερέγγυος 
Απ. Λάζαρης

Ο Απόστολος Λάζαρης,

που ακολούθησε, έχει να επι- 
δείξει, κι αυτός δύο αψεγάδια
στες κυβερνητικές διαδρομές, 
Και διαθέτει φυσικά, μεγάλα 
αποθέματα φερεγγυότητας. 
Δεν θα την εκχωρήσει όμως 
στην κλυδωνιζόμενη κυβέρ
νηση αν τσαλαπατηθούν τα 
προσωπικά του «πιστεύω» 
σημαντικότερο από τα οποία 
είναι η θέση του για τη συνερ
γασία του ΠΑΣΟΚ με την Α
ριστερά.

Και αυτός όμως, ταύτισε 
μια ενδεχόμενη προσφορά 
του με την απομάκρυνση του 
Μένιου Κουτσόγιωργα τον ο
ποίο ανοικτά επικρίνει από 
χρόνια για έλλειψη αρχών 
στην πολιτική του έκφραση.

Οι χαριστικές βολές, όμως, 
δόθηκαν στο Μ. Κουτσό
γιωργα από το Εκτελεστικό 
Γ ραφείο και τον πρόεδρο της 
Βουλής, Γιάννη Αλευρά.

Το Ε.Γ. με τη γνωστή ομό
φωνη απόφασή του να ζητή
σει εξεταστική των πραγμά
των επιτροπή για τα σκάνδα
λα Κοσκωτά, απόφαση που 
δεν κοινοποίησε στον αντι
πρόεδρο, με αποτέλεσμα το 
διασυρμό του στη Βουλή, ό

που καπελώθηκε στην κυριο
λεξία από τον Γ.Α. Παπαν
δρέου.

Ο σεβάσμιος 
Γ. Αλευράς

Ο Γιάννης Αλευράς με την 
επιρροή που ασκεί πάντοτε 
στον πρωθυπουργό του εξέθε
σε όσα (σε κυβερνητικό μόνο 
επίπεδο) συνέβησαν κατά την 
απουσία του και του πρότεινε 
λύσεις. Σύμφωνα με σύγκλί- 
νουσες πληροφορίες, τόνισε 
με έμφαση ότι η ταύτιση του 
αντιπροέδρου με συγκεκριμέ
να δημοσιογραφικά κυκλώμα
τα δημιουργεί αναστολές 
στους κεντρογενείς ψηφοφό
ρους, που τους εκφοβίζει ο 
φανατισμός.

Το απόγευμα της μέρας 
που έγινε η συνάντηση Πα
πανδρέου - Αλευρά όλες οι ε
φημερίδες πληροφορούνταν 
ημιεπίσημα ότι «μεθαύριο 
Παρασκευή θα γίνει ανασχη
ματισμός».

Πώς όμως αντί του ανα
σχηματισμού φθάσαμε στο 
θέατρο ή εκβιασμό του Μ. 
Κουτσόγιωργα; Γιατί ανα

βλήθηκε ο ανασχηματισμός;
Κατ’ αρχήν τόσο από το 

Ε.Γ. όσο και από τον Γ. Α
λευρά είχε προταθεί (ως ιδέα 
ασφαλώς) η διεύρυνση του 
κυβερνητικού σχήματος με 
εκτός ΠΑΣΟΚ προσωπικότη
τες. Τα ονόματα του Γιάννη 
Μπούτου, Δημήτρη Τσά- 
τσου, Μίκη Θεοοωράκη και 
Μανόλη Γλέζου έγιναν πρά
γματι αντικείμενο προβλημα
τισμού, χωρίς όμως να γίνει 
συγκεκριμένη βολιδοσκόπη
ση. Αυτή θα την αναλάμβανε 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο ο
ποίος όμως, γνώριζε εκ προ
οιμίου ότι για να λάβει κατα
φατικές απαντήσεις θά ’πρεπε 
εκ των προτέρων νά ’χει δια
μορφώσει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις.

Από το περιβάλλον λόγου! 
χάρη, του Γιάννη Μπούτου ί 
διέρευσε η πληροφορία, ότι 
αυτός, «όπως έχουν σήμερα 
τα πράγματα, δεν έχει καμιά 
πρόθεση να δεχτεί οποιαδή
ποτε πρόταση η οποία μόνο 
συνυπευθυνότητα θα σημαί
νει, καθώς είναι άγνωστες οι 
προεκτάσεις του σκανδάλου 
Κοσκωτά». Καθώς, δηλαδή,

Ο αγαπημένος των πράσι νων καφ€νείων

Αγαμέμ
νων

Κουτσό-
γιωργας: 

Στενός 
συνεργά

της του 
Ανδρέα 
Παπαν

δρέου εδώ 
και 25, 

τουλάχι
στον, 

χρόνια...

Του ΘΟΔΩΡΟΥ 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΝΑΙ σκληρός σαν 
Κέρβερος στο υ 
πουργείο ο Μ έ 

νιος».
Ομιλούμε περί του Αγα- 

μέμνονος Κουτσόγιωργα, 
φυσικά. Αν γινόταν διαγω
νισμός για το ποιο τραγού
δι του ταιριάζει, αναμφιβό- 
λως τον τίτλο θα κέρδιζε 
το πιο πάνω, που έχει γρά
ψει Ο Λουκιανός Κηλαηδό- 
νης. Ο κ. Κουτσόγιωργας ή 
ο Μένιος, αν προτιμάται, α 
φού είναι ο μόνος στο ΠΑ
ΣΟΚ που τον αποκαλούν
με το μικρό του ονομα, με
τά τον Ανδρέα Παπαν
δρέου, είναι το πρόσωπο 
των τελευταίων χρόνων 
και αναμφισβήτητα το πρό
σωπο της εβδομάδας. Είναι 
ο «πές τα Μένιο», που 
φώναζαν στα πράσινα κα
φενεία παρακολουθώντας 
την εκπομπή της Βουλής 
στην τηλεόραση, όπου τα 
πρώτα χρόνια της διακυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο 
τότε υπουργός Προεδρίας 
στηλίτευε χωρίς οίκτο την 
αμαρτωλή δεξιό.

Η ιστορία του όμως δεν 
ξεκινάει από εκεί.

Ο Μένιος Κουτσόγιωργας, 
γεννήθηκε το 1922, στη Ροδι- 
νή Ζήρειας, είναι παντρεμέ
νος με την Αλίκη Καμενίδη, 
και πατέρας δύο γιων και μιας 
κόρης, με σπουδές στα νομι
κά, στην Αθήνα και στο Πα
ρίσι.

πολλά λέγονται αίρον
ται για την ανα, ~ιςη Κουτσό
γιωργα.

Τις ίδιες ή παρόμοιες ανα
στολές θα πρέπει να εξέφρα
ζαν και οι υπόλοιποι υποψή
φιοι. Ο Α. Παπανδρέου το 
γνώριζε αυτό πολύ καλά. Οι 
μέχρι προχτές συναντήσεις 
του τον είχαν προσγειώσει 
στη σημερινή ζοφερή πρα
γματικότητα: ανασχηματι
σμός με τον Μ. Κουτσόγιωρ
γα στη νέα κυβέρνηση είναι 
εκ των πραγμάτων αδύνατο, 
θα αποδειχτεί φάρσα.

Αναβολή επομένως του α
νασχηματισμού αλλά και της 
έκτακτης συνεδρίασης της 
Κεντρικής Επιτροπής που θα 
εξέλεγε το νέο Εκτελεστικό 
Γ ραφείο με τις συντονιστικές 
αρμοδιότητες.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφο
ρίες φέρουν και τον Γιώργο 
Γεννηματά να εκφράζει την 
περασμένη Τετάρτη, εκκλή
σεις για να πρυτανεύσει η 
«πολιτική λογική». Τον φέ
ρουν, μάλιστα, αποφασισμένο 
να σταθμίσει τη στάση του α
πό τις όποιες επιλογές του 
πρωθυπουργού, πράγμα που

ίσως και να σημαίνει μερική 
αποστασιοποίησή του από τα 
τεκταινόμενα.

Κατά τις ίδιες πάντα πλη 
ροφορίες, ο Α. Παπανδρέου 
ευαισθητοποιήθηκε από τη

τέλεσμα.
Το στραπατσάρισμα του 

Μ. Κουτσόγιωργα άρχισε με 
ιδέα που έριξε ο ίδιος ο πρω
θυπουργός, να ανατεθεί στο 
συμβούλιο εφετών η ανάκρι
ση του σκανδάλου, πρόταση 
που προέρχεται από τον Κ. 
Μητσοτάκη και έχει αρνηθεί 
ο Μ. Κουτσόγιωργας.

Αυτή η ιδέα έγινε μεν δε
κτή από τον αντιπρόεδρο, ο 
οποίος όμως ταυτόχρονα έ
παιξε και το δικό του χαρτί:
«Τότε όμως θα πρέπει να ζη
τήσουμε να ελεγχθούν όλοι οι 
λογαριασμοί του Κοσκωτά 
που αφορούν σε δημόσια πρό
σωπα, καθώς και αν έκαναν 
σωστά τη δουλειά τους οι ορ
κωτοί λογιστές». Ο Α. Πα
πανδρέου δεν είχε καμιά δυ
σκολία να δεχθεί, αυτές τις 
προτάσεις.

στάση Γεννηματά, πρώτο, 
άσθηδιότι εκφράσθηκε με τον 

προσήκοντα τρόπο και δεύτε
ρο γιατί έχει πρόθεση να ε
πενδύσει πολλά σ’ αυτόν. Λέ
γεται, μάλιστα, ότι αμέσως 
έκλεισε ραντεβού για συνάν
τηση μαζί του, η οποία μάλ
λον θα πραγματοποιηθεί αύ
ριο και ασφαλώς θα έχει σχέ
ση με τον ανασχηματισμό και 
τη νέα σύνθεση του Εκτελε
στικού Γ ραφείου.

Η απόφαση 
της αναβολής

Την Πέμπτη, ο Α. Παπαν
δρέου είχε καταλήξει ήδη 
στην απόφαση να αναβάλει 
τον ανασχηματισμό, αφού 
προηγούμενα είχε συμβου- 
λευθεί τον Γιαν. Αλευρά και 
τον Αντώνη Λιβάνη, που και 
οι δύο συμφώνησαν ότι ένας 
τέτοιος ανασχηματισμός δεν 
θα είχε κανένα πολιτικό απο-

Δεν έγινε δυνατό να διευ- 
κρινισθεί, αν πρότεινε στο Μ. 
Κουτσόγιωργα να τραβήξει 
και μια παραίτηση για να «δέ
σει» το σενάριο ή αν, πράγμα
τι, κατελήφθη εξαπίνης από 
την πρότασή του να αντικα- 
τασταθεί στο υπουργείο Δι
καιοσύνης από ανώτατο δικα
στικό. Θέατρο ή εκβιασμός, 
τα προχτεσινά γεγονότα με ε
πίκεντρο το Μ. Κουτσόγιωρ
γα δρομολογούν νέες εξελί
ξεις. Αν ήταν θέατρο θα δια
πιστωθεί στο νέο ανασχηματι
σμό με μια ενδεχόμενη λευκή 
υπουργοποίησή του άνευ 
χαρτοφυλακίου. Αν ήταν εκ
βιασμός, με την αποπομπή 
του από κόμμα και κυβέρνη
ση.

Βολές κατά 
Γ. Παπανδρέου

Χτες, πάντως, το επίσημο 
ΠΑΣΟΚ έχοντας προσωρινά 
ηρεμήσει από τον αντιπρόε
δρο της κυβέρνησης έβαλλε 
κατά ριπάς εναντίον του υ
πουργού Παιδείας Γ. Παπαν
δρέου, η θέση του οποίου κρί- 
νεται ιδιαίτερη επισφαλής 
προς το παρόν.

Από το 1963
Παρακολουθεί τον Ανδρέα 

Παπανδρέου από το 1963, ό
ταν ο τελευταίος αποφάσισε 
να βάλει για πρώτη φορά υπο
ψηφιότητα για βουλευτής με 
την Ενωση Κέντρου. Πλα- 
σίωσε μαζί με άλλους συντο
πίτες του (Γ. Κατσιφάρα, Α. 
Λιβάνη) το πολιτικό επιτελείο 
του σημερινού πρωθυπουρ
γού, ενώ ταυτόχρονα ήταν 
ένας από τους προσωπικούς 
δικηγόρους της οικογένειας 
Παπανδρέου, θέση την οποία 
κρατάει μέχρι σήμερα, συν- 
τάσσοντας, όπως τον θέλουν 
οι φήμες, τις φορολογικές 
δηλώσεις του πρωθυπουργού 
και χειριζόμενος προσωπικά 
την υπόθεση του διαζυγίου 
του.

Στη διάρκεια της δικτατο
ρίας και το χρόνο που ο Α. 
Παπανδρέου κρατούνταν στο 
ξενοδοχείο στο Πικέρμι, τον 
επισκεπτόταν ως δικηγόρος, 
μαζί με τη Μαργαρίτα Πα
πανδρέου.

Ηταν ο σύνδεσμος του Α. 
Παπανδρέου, που είχε ήδη 
πάει στο εξωτερικό, και των 
Γ. Χαραλαμπόπουλου και Θ. 
Τσούρα, που λειτουργούσαν 
μέσα από τον πολιτιστικό 
σύλλογο «Παναρμόνια», ως 
ΠΑΚ εσωτερικού. Είναι από 
τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑ
ΣΟΚ και εκλέγεται για πρώτη 
φορά βουλευτής στο νομό Α- 
χαΐας το 1974.

Το στιλ Μένιου
Επανεξελέγη το 1977 και 

φυσικά το 1981. Δεν έγινε τό
σο πολύ γνωστός στον κόσμο 
κατά τη διάρκεια της -μεταπο
λίτευσης, όσο φυσικά από το 
1981 και μετά. Οχι μόνο γιατί 
το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση 
και ο ίδιος κατέλαβε το ση
μαντικό πόστο του υπουρ
γείου Προεδρίας, αλλά και 
γιατί επέλεξε και ακολούθησε 
ένα δικό του στιλ. Του αντι- 
δεξιού πολιτικού, που με αρ
κετή δόση λαϊκισμού, κατακε
ραυνώνει τον αντίπαλο και 
καταχτά τις καρδιές των ο
παδών του.

Στο υπουργείο Προεδρίας, 
ο Αγαμέμνων Κουτσόγιωρ
γας, έμεινε ώς τον Ιανουάριο 
του 1984, οπότε ανέλαβε το 
υπυργείο Εσωτερικών. Τη θέ
ση αυτή διατήρησε και μετά 
τις εκλογές του 1985, όταν α

νέλαβε και το υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης. Για λίγους μή
νες, από το Φεβρουάριο ώς το 
τέλος του 1987, δεν μετείχε 
στην κυβέρνηση, αλλά στο 
Εκτελεστικό Γ ραφείο του κι
νήματος. Ποτέ του όμως δε 
φαίνεται να ένιωσε άνετα στο 
κόμμα. Η θέση του ήταν στην 
κυβέρνηση, όπου και επανήλ
θε θριαμβευτής,, παίρνοντας 
μάλιστα και τον τίτλο του αν
τιπροέδρου.

Στον Αγαμέμνονα Κου
τσόγιωργα οφείλει και ο ση
μερινός πρόεδρος της δημο
κρατίας Χρ. Σαρτζετάκης τη 
θέση του. Αυτός τον πρότεινε 
και αυτός έκανε την προσωπι
κή επαφή για να του μεταφέ
ρει την πρόταση του ΠΑ
ΣΟΚ. Λίγες εβδομάδες μετά, 
ο κ. Κουτσόγιωργας, στο α
πόγειο της πολιτικής του ε
πιρροής, εισηγείται και πετυ
χαίνει να περάσει η πολιτική 
:ου πλατφόρμα για την «ανα
μέτρηση των δύο κόσμων», 
ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη 
Νέα Δημοκρατία.

Η απήχησή του, όσο και αν 
δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά με 
το κόμμα, είναι εκεί μεγάλη.

Εκλογομάγειρας
Εκτός όμως από τον τίτλο 

του «σκληρού αντιδεξιού», έ
χει και τον τίτλο του «εκλο

γομάγειρα», αφού είναι γνω
στό ότι δικής του έμπνευσης 
ήταν ο εκλογικός νόμος που 
κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ το 1985 
και που φυσικά κάθε άλλο πα
ρά απλή αναλογική ήταν. Ο 
κ. Κουτσόγιωργας έχει ανα- 
λάβει το έργο της σύνταξης 
και του νέου εκλογικού νό
μου, που προτίθεται να κατα
θέσει η κυβέρνηση στη Βου
λή στις αρχές του 1989.

Αντίθετα με την εικόνα του 
σκληρού που έδωσε επί χρό
νια, αν θέλαμε να σκιαγραφή
σουμε τον κ. Κουτσόγιωργα 
ως χαρακτήρα, θα λέγαμε ότι 
είναι μειλίχιος και προσηνής 
στις προσωπικές του επαφές 
και δεν έχει δώσει φανερά δεί
γματα μνησικακίας σε δημο
σιογράφους, κάτι που εντό- 
νως γίνεται από άλλα στελέχη 
της κυβέρνησης. Τον τελευ
ταίο καιρό προσπάθησε να 
αλλάξει το σκληρό ύφος και 
να πλασάρει ένα πιο ήρεμο 
στιλ. Αισθάνεται λίγο έξω α
πό τα νερά του και δεν τον 
αναγνωρίζουν οι οπαδοί του.

Αυτός είναι με λίγα λόγια 
ο Αγαμέμνων Κουτσόγιωρ
γας, ή Μένιος ή ο «πές τα 
Μένιο», ή «σκληρός», ή «αν- 
τιδεξιός» και όποιος διαφωνεί 
«δεν δικαιούται διά να ομι- 
λεί»...

-

0 Ανδρέας
εμμενει

στο Μενιο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ

ΩΡΙΣ Μένιο δεν γι- 
/ /  νεται κυβέρνηση».

* » Α υ τή  ήταν η απάν
τηση του πρωθυπουργού Α. 
Παπανδρέου, χτες, στην 
πρόταση για απαλλαγή του 
Α. Κουτσόγιωργα από τα κα
θήκοντα του υπουργού Δι
καιοσύνης, όπως τη διοχέ
τευσαν στα καθοδηγητικά 
όργανα του ΠΑΣΟΚ κύκλοι 
προσκείμενοι στον αντι
πρόεδρο της κυβέρνησης. 
Προς επίρρωση, μάλιστα, 
παρέπεμπαν στις δύο συναν
τήσεις που είχε ο πρωθυ
πουργός με τον κ. Κουτσό
γιωργα, χτες το πρωί και το 
απόγευμα.

Παρά την έμφαση που δί
νουν οι ίδιοι κύκλοι στην πρω- 
θυπουργική δήλωση, η πρα
γματικότητα δεν φαίνεται να α
πέχει πολύ απ’ αυτήν.

Ολος ο πολιτικός και δημο
σιογραφικός κόσμος ανέμενε 
σήμερα από τον Α. Παπαν
δρέου να λύσει την εκκρεμότη
τα που είχε δημιουργήσει η 
πρόταση για αντικατάσταση 
που υπέβαλε δημόσια προχτές 
ο κ. Κουτσόγιωργας. Ο πρωθυ
πουργός προτίμησε τη σιωπή 
και αποτραβήχτηκε στον Αστέ
ρα της Βουλιαγμένης. Τούτο 
σημαίνει, ασφαλώς, ότι δεν την 
κάνει αμέσως δεκτή και ότι θα 
φανεί πως την αποδέχθηκε μέ
σω του ανασχηματισμού, οπότε 
θα επιλέξει, κατά τις υπάρχου-

σες πληροφορίες, ανώτατο δι
καστικό στη θέση του υπουρ
γού Δικαιοσύνης.

Διασταυρωμένες πάντως 
πληροφορίες ανέφεραν χτες ότι 
οι προθέσεις του πρωθυπουρ
γού σχετικά με την τύχη του Α. 
Κουτσόγιωργα θα μπορούσαν 
να συμπυκνωθούν στα εξής:
★  Η πρόταση παραίτησης αφή
νεται να σύρεται ως κλέος της 
πολιτικής ευαισθησίας του αν
τιπροέδρου της κυβέρνησης μέ
χρι τον ανασχηματισμό, οπότε 
του ανατίθενται υπουργικά κα
θήκοντα σε άλλον τομέα, ώστε 
να διατηρήσει και τον τίτλο του 
αντιπροέδρου.

Διοχέτευση
Σε αυτή τη μέχρι βεβαιότη

τας πιθανότατη περίπτωση ο 
πρωθυπουργός θα συναντήσει 
πρόσθετες δυσκολίες για τον α 
νασχηματισμό της κυβέρνη 
σης, δεδομένου ότι οι κ. Σημί 
της, Λάζαρης, Αλευράς και γ 
πλειοψηφία του Ε.Γ. έχουν εκ 
φράσει στον πρωθυπουργό εμ 
μέσως πλην σαφώς τις αντιρρή
σεις τους για τον Μ. Κουτσό
γιωργα ως πολιτικό εκφραστή

της κυβέρνησης και κατ’ επέ
κταση του ΠΑΣΟΚ.

Πιο σημαντικό και ενδεχομέ
νως εύγλωττο από τα ραντεβού 
του πρωθυπουργού είναι αυτό 
με τον υπουργό Εργασίας Γ. 
Γεννηματά, που θα πραγματο
ποιηθεί μάλλον αύριο.

«Γιατί δ€ν πήγα...»
Σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ όχι για 

το «θεαθήναι» αλλά για ουσιαστική και ανοιχτή συζήτηση όλων 
των θεμάτων που έχουν προκύψει στην πολιτική ζωή, ιδιαίτερα 
μετά το σκάνδαλο Κοσκωτά, θέλει ο βουλευτής και πρώην υ
πουργός του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Βερυβάκης. Και γι' αυτό το λόγο 
δεν προσήλθε στη συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με 
τον πρωθυπουργό Α Παπανδρέου στο μέγαρο Μαξ'ιμου την πε
ρασμένη Πέμπτη.

Σύσκεψη για πώληση 
της Τράπεζας Κρήτης
Του ΘΟΔΩΡΟΥ 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΡΕΙΑ σύσκεψη κυβερ
νητικών στελεχών, υπό 
την προεδρία του αντι

προέδρου Αγαμέμνονα Κου
τσόγιωργα, πραγματοποιήθη
κε χτες το πρωί στο κτίριο της 
αντιπροεδρίας της κυβέρνη
σης, επί της οδού Ζαλοκώστα.

Η σύσκεψη διάρκεσε τρεις 
ώρες και σύμφωνα με επίσημη α
νακοίνωση εξέτασε το πολιτικό, 
κοινωνικά και οικονομικό σκάν
δαλο Κοσκωτά. Στην ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι ελήφθησαν τρεις 
τολμηρές αποφάσεις για την κά
θαρση και' την απόδοση πολι
τικών και ποινικών ευθυνών αν 
και όπου υπάρχουν. Οι αποφά
σεις είναι:
-Ν α  συσταθεί εξεταστική των 
πραγμάτων επιτροπή της Βου- 
λής.
-  Να συγκληθεί η ολομέλεια του 
Εφετείου Αθηνών για να αντικα
ταστήσει τον πρωτόδικη ανακρι
τή με εφέτη.
-  Να δοθούν στη δημοσιότητα 
ό,τι στοιχεία υπάρχουν για επιχο
ρηγήσεις, δάνεια και λοιπές οικο
νομικές συναλλαγές πολιτικών 
φορέων, εφημερίδων ή άλλων εν
τύπων και προσώπων ολόκληρου 
του πολιτικού φάσματος.

Σύμφωνα με απόλυτα εξακρι
βωμένες πληροφορίες της «Κ.Ε.», 
πάντως, η σύσκεψη κυρίως α
σχολήθηκε με την πώληση της 
Τράπεζας Κρήτης. Αυτό δικαιο

λογεί και την παρουσία στη συζή
τηση του διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδας Δημήτρη Χαλικιά, 
του διοικητή της Γενικής Τράπε
ζας Δ. Δημοσθενόπουλου και υ
ποδιοικητή της Εθνικής Τράπε
ζας κ. Γεωργουσάκου.

Μετείχαν
Από κυβερνητικής πλευράς 

πλην του κ. Κουτσόγιωργα πήραν 
μέρος και οι: Δ. Τσοβόλας, Π 
Ρουμελιώτης, Κ. Λαλιώτης, Απ 
Κακλαμάνης, Α. Τσοχατζόπου 
λος, Γ. Γεννηματάς, Ν. Ακριτί 
δης, Γ. Δασκαλάκης, Δ. Μαρού 
δας και Αντώνης Λιβάνης, διευ 
θυντής του Πολιτικού Γραφείου 
του πρωθυπουργού.

Ουδείς εκ των παρευρισκομέ- 
νων δέχτηκε να κάνει δηλώσεις 
στους δημοσιογράφους μετά το 
πέρας της συνάντησης. Ο κ. Χαλι- 
κιάς μάλιστα, χαμογελαστός, δή
λωσε άτι «δεν συζητήσαμε τίπο
τα», ενώ ο κ. Κουτσόγιωργας, 
βγαίνοντας λίγο πριν ολοκληρω-

Η «Ν.Δ.»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, 
το περιβάλλον του αντιπροέ
δρου διοχέτευε χτες ότι ο πρω
θυπουργός ποσώς «ενδιαφέρε- 
ται για τους όρους που του τί
θενται υπό τη μορφή απόψεων 
και προχωράει μόνος του στα 
ραντεβού του που, χτες, όλα εί
χαν σχέση με τον ανασχηματι
σμό».

Διοχέτευαν επίσης οι ίδιοι 
κύκλοι ότι «πρέπει να θεωρεί
ται βέβαιη η επιλογή του Μέ
νιου και για το Εκτελεστικό 
Γραφείο στη συνεδρίαση που 
θα γίνει την προσεχή Κυριακή. 
Μια τέτοια προοπτική όμως θα 
προκαλέσει σφοδρότατες αντι
δράσεις στους κόλπους του Κι
νήματος και περαιτέρω παρά
λυσή του.

θεί η συνάντηση, στη 1.45 μ.μ., 
δήλωσε ότι πηγαίνει στον εισαγ
γελέα να καταθέσει μήνυση κατά 
του εκδότη του περιοδικού «Αν
τί», Χρ. Παπουτσάκη, για το χτεσι- 
νδ γνωστό δημοσίευμα.

Ο κ. Κουτσόγιωργας επέστρε
ψε στο κτίριο της προεδρίας στις 
2.30 μ.μ., φωνάζοντας στους δη
μοσιογράφους «εντάξει, την κα
τέθεσα», εννοώντας τη μήνυση.

Με αφορμή τις κυβερνητικές 
αποφάσεις που ελήφθησαν στη 
σύσκεψη η Ν.Δ. εξέδωσε ανακοί
νωση στην οποία αναφέρει «Είναι 
προφανές ότι η κυβέρνηση αντι
μετωπίζει με δέος τη συζήτηση 
στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη. 
Γνωρίζει ότι εκεί όχι μονο θα λά
βει την απάντηση που της αξίζει, 
αλλά και θα υποστεί συντριβή 
χωρίς προηγούμενο. Μάταια οι ε- 
νόχοι, προσπαθούν να δώσουν 
στον εαυτό τους κουράγιο».

3  Επέκταση του ελέγχου σ' όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες δηλ. 
σ' όλη την έκταση του τραπεζικού συστήματος ζητά το γενικά συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανισμών Ελλάδας (ΟΤΟΕ). Η σχετική 
απόφαση διατυπώθηκε χθες, μετά από πολύωρη συνεδρίαση του γενικού 
συμβουλίου της ΟΤΟΕ,

□  «Ούτε το ΙΚΑ ούτε ο ΟΑΕΔ πήραν έστω μια δραχμή δάνειο ή κατέθεσαν 
οποιοδήποτε ποσό στην Τράπεζα Κρήτης, όσο εγώ διοικούσα τους δύο αυτούς 
οργανισμούς» δήλωσε χτες ο Θ. Κατσανέβας αναφερόμενος στα στοιχεία που 
δημοσιεύτηκαν χτες, για τις δανειοδοτήσεις από την Τράπεζα Κρήτης.

Π Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Κρήτης ενημέρωνε χτες τον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ Κώστα Κάππο, στα γραφεία του 

κόμματος, για τις θέσεις των εργαζομένων πάνω στα προβλήματα που αντιμε- 
■ωπίζει σήμερα η τράπεζα και το προσωπικό.


