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□ ΤΟ ΒΗΜΑ
4 Δεκεμβρίου 1988

Του ι.

κ.

π ρετεν τερη

Α ΠΑΜΕ έως τον ΙούVV

νιο ή θα γίνουν οι εκλο
γές στο τέλος τον χειμώνα;». Το
ερώτημα αυτό απασχολεί όλο και
πιο έντονα τα στελέχη του Π ΑΣΟΚ
και της κυβερνήσεως κι η ραγδαία
επιδείνωση του πολιτικού κλίμα
τος μαζί με τα διαλυτικά φαινόμε
να που εμφανίζει καθημερινά
πλέον η κυβερνητική παράταξη
κάνουν την απάντηση ιδιαίτερα
δύσκολη. Οι «εκτονωτικές» επι
πτώσεις του κυβερνητικού ανα
σχηματισμού εξαφανίστηκαν πριν
ακόμη εμφανισθούν με τρεις πα
ραιτήσεις ή απολύσεις υπουργών
εντός 48ώρου (Κ. Λαλιώτης, Σ.
Τζουμάκας, X. Καστανίδης), ενώ
η συγκρότηση του «Πολιτικού
Γραφείου» εξελίχθηκε σε μια
εναλλαγή προσώπων στο ΕΓ του
ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ο κύκλος των
αλλαγών που - σύμφωνα με τα
λεγόμενα - θα ανανέωνε την πολι
τική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ
έκλεισε χωρίς να δικαιολογήσει
γιατί έγινε.
Το εσωκομματικό και ενδοκυβερνητικό κλίμα είναι ιδιαίτερα
τεταμένο μετά τα «συντροφικά μαχαιρώματα» των τελευταίων εβδο
μάδων, τα οποία άφησαν δυσεπού
λωτες πληγές. Πικρίες καλλιεργή
θηκαν, προσβολές αντηλλάγησαν,
κατηγορίες εκτοξεύθηκαν επί δι
καίων κι αδίκων.

- Γεια σου, Μένιο!
- Γειά σου, Κώστα! Βλέπω ότι
καταδέχεσαι να κάθεσαι με τους μη
έντιμους!
- Ε, από τότε που κι εσυ καταδέ
χεσαι να κάθεσαι με τους αποστά
τες!
Η στιχομυθία αυτή μεταξύ των
κκ. Μ. Κουτσόγιωργα και Κ. Ση
μίτη, κατά την τελευταία σύνοδο
της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, είναι χαρα
κτηριστική αυτού ακριβώς του κλί
ματος. Τη Δευτέρα το βράδυ, έπε

Και Ομως, το παςοκ Κ ινείται
Ζητείται νέα Κυβέρνηση και νέο Εκτελεστικό
σαν λυτοί και δεμένοι να πείσουν
τον κ. Κουτσόγιωργα να μη δώσει
στη δημοσιότητα τετρασέλιδη επι
στολή του προς τον Πρωθυπουργό.
Εκεί, ο κ. Κουτσόγιωργας εξέφρα
ζε «την πικρία του» για όσα του
καταμαρτυρούν και κατηγορούσε
- μεταξύ άλλων - όσους τον «υπο
νόμευαν» επιχειρώντας να «χτί
σουν το προσωπικό πολιτικό τους
προφίλ», τη στιγμή που αυτός «έδι
νε τη μάχη στη-Βουλή» για να σώσει
την κυβέρνηση από το σκάνδαλο
Κοσκωτά.
ΕΛΙΚΑ, η ιστορία διευθετή
θηκε με μια δήλωση του κ. Κ.
Λαλιώτη ότι ουδέποτε έθεσε στον
Πρωθυπουργό «θέμα Κουτσό
γιωργα» κι ούτε απαίτησε ονομα
στικά τη μη συμμετοχή τού κ.
Κουτσόγιωργα στο ΕΓ εν ονόματι
της κάθαρσης. Η αλήθεια είναι,
βεβαίως, ότι ο κ. Λαλιώτης είχε
θέσει θέμα παραίτησης των τριών
κυβερνητικών στελεχών που «έγι
ναν στόχος στο σκάνδαλο Κοσκω
τά» (και συγκεκριμένα των κκ. Μ.
Κουτσόγιωργα, Γ. Πέτσου και Γ.
Παπανδρέου), τόσο κατά την σύ
σκεψη κυβερνητικών παραγόντων
της Δευτέρας, 7 Νοεμβρίου (μετά
τη φυγάδευση του Κοσκωτά), όσο
και με την επιστολή παραίτησής
του προς τον Πρωθυπουργό. Κι
είναι αλήθεια, επίσης, ότι ο κ.
Λαλιώτης ήταν μεταξύ αυτών που
δεν θεωρούσαν απαραίτητη τη
συμμετοχή τού κ. Κουτσόγιωργα
και του κ. Γ. Παπανδρέου στο ΕΓ
του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν, όμως, ο
μόνος!.
Από την άλλη πλευρά, ο κ.
Κουτσόγιωργας εξασφάλισε τη δυ
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Οι διαφωνίες του με το «ύφος της κυβέρνησης» δεν επέτρεψαν στον
κ. Κ. Σημίτη να μετάσχει στο νέο ΕΓ του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μ.
Κουτσόγιωργας δεν απεδέχθη ανάλογη πρόταση επειδή δεν είχε την
ευχέρεια να εξηγήσει στην ΚΕ τους χειρισμούς της Κυβερνήσεως στο
σκάνδαλο Κοσκωτά
νατότητα να κάνει - όπως και
έκανε - μια δήλωση στην ΚΕ του
ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία
δεν απεδέχθη την πρόταση του
Πρωθυπουργού να μετέχει στο ΕΓ
επειδή δεν μπορούσε προηγουμέ
νως να εξηγήσει ενώπιον της ΚΕ τη
στάση του και τους χειρισμούς του
στην υπόθεση Κοσκωτά. Υπεσχέθη, όμως, ότι θα δώσει αυτές τις
εξηγήσεις κατά την'προσεχή σύνο
δο της ΚΕ στις 21 Δεκεμβρίου. «Το

ΠΑΣΟΚ κινείται και κινείται δυ
ναμικά!», δήλωνε την ίδια ημέρα ο
Πρωθυπουργός. Κι η μεν «κίνηση»
του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται αυτο
νόητη, αλλά, για του λόγου το
αληθές, την ίδια ώρα, καμιά δια
κοσαριά «οπαδοί» κινήθηκαν
όντως δυναμικά για να προπηλακί

δρόμο
των Πορτογάλων
Θαλασσοπόρων
τώρα

σουν τους δημοσιογράφους και τον
δυστυχή κ. Α. Τρίτση.
ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ των ημε
ρών οδηγεί συχνά σε ημικεκαλυμμένη «εκκαθάριση προσω
πικών λογαριασμών». Ο κ. Γ. Παπανδρέον απειλείται ανοιχτά - και
από στελέχη αλλά και από εφημε
ρίδες - να μην εμμείνει στην παραί
τησή του, γιατί «θα του γίνει ανοι
χτός πόλεμος», επειδή «βρίσκεται
στο μάτι του κυκλώνα». Ά λλα
στελέχη δεν διστάζουν να τον κα
τονομάσουν μεταξύ «αυτών που
μας έμπλεξαν με τον Κοσκωτά»,
όχι απαραιτήτως επειδή το πιστεύ
ουν, αλλά επειδή θεωρούν πως οι
συνθήκες επιτρέπουν να μοιρα
στούν μερικές σπρωξιές εν όψει
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του (μελλοντικού) «αγώνα για τη
διαδοχή». Η μη αποδοχή της «συ
νενοχής» καταντάει να θεωρείται
τεκμήριο «χαμηλής κομματικότητας». Έτσι, οι σχέσεις τού κ. Γ.
Παπανδρέου δεν έχουν ψυχρανθεί
μόνο με τον κ. Μ. Κουτσόγιωργα
αλλά και με τους κκ. Κ. Λαλιώτη
και Γ. Γεννηματά, οι οποίοι θεω
ρούνται μεταξύ αυτών που μεθό
δευσαν τον αποκλεισμό του από το
ΕΓ.
Με όλα αυτά, το νέο ΕΓ πολύ
απέχει από το «Πολιτικό Γραφείο»
που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουρ
γός. Μέσα στην αναμπουμπούλα
των ημερών, ακόμη κι η μετονομασία του παρεπέμφθη στις καλένδες. Η ανασυγκρότηση της «ιστο
ρικής τρόικας» συνοδεύτηκε από
τον αποκλεισμό όλων αυτών που
θα μετέτρεπαν το ΕΓ σε πραγματι
κό Πολιτικό Γραφείο της συμπολί
τευσης, από τους κκ. Μ. Κουτσό
γιωργα και I. Χαραλαμπόπονλο
έως τους κκ. Κ. Σημίτη, Γ. Παπαν
δρέου ή Σ. Τζουμάκα. Ακόμη κι η
κυρία Μελίνα Μερκούρη ή ο κ. Θ.
Πάγκαλος δικαιούνται ασφαλώς
να προηγούνται κι όχι να έπονται
των κκ. Σωτηρλή ή Σουλαδάκη!
«Ωραία! Τώρα το μόνο που μας
μένει είναι να φτιάξουμε μια κυ
βέρνηση κι ένα Εκτελεστικό Γρα
φείο!», έλεγε την Τετάρτη το βράδυ
(γνωστό για το καυστικό χιούμορ
του) κυβερνητικό στέλεχος.
Αφ’ ενός, ο κυβερνητικός ανα
σχηματισμός (αλλά ένας πραγματι
κός ανασχηματισμός!) καθίσται
επιτακτικός και όχι μόνο επειδή οι
τρεις αποχωρήσαντες (τέσσερις
μαζί με τον κ. Γ. Παπανδρέου)

χρειάζονται αντικαταστάτες. Σύμ
φωνα με όλες τις ενδείξεις, ο κ. Λ.
Κακλαμάνης θα επιστρέφει στο
υπουργείο Παιδείας μόλις και εάν
αποχωρήσει οριστικά ο σημερινός
υπουργός. Αυτό φυσικά δεν είναι
αρκετό. Ό λο και περισσότερα στε
λέχη της κυβερνήσεως και του
κόμματος συγκλίνουν στην ιδέα
μιας «εικοσαμελούς κυβέρνησης η
οποία θα μας οδηγήσει στις εκλο
γές». Σ’ αυτήν την κυβέρνηση
υπάρχει η σκέψη να επιχειρηθεί
μια πολιτική διεύρυνση όχι σαν κι
αυτήν που είχαν εισηγηθεί προσφάτως στον Πρωθυπουργό (με
τους κκ. Μ. θεοδωράκη, Μ. Γλέζο, I. Μπούτο και Δ. Λίβανό!)
αλλά με «νέες προσωπικότητες
εκτός πολιτικής», όπωςπ.χ. Πανε
πιστημιακοί και κοινωνικές προ
σωπικότητες. Απομένει, φυσικά,
να βρεθούν αυτές οι «νέες προσω
πικότητες» αλλά και να θελήσουν
να παράσχουν τις υπηρεσίες τους!
Αφ’ ετέρου, αποδίδεται στον
Πρωθυπουργό η πρόθεση να δη
μιουργήσει αυτό το Πολιτικό Γρα
φείο που είχε αναγγείλει με την
ευκαιρία της Πανελλαδικής Συν
διάσκεψης του ΠΑΣΟΚ.
Ο ΒΕΒΑΙΟ είναι πως για τον
κ. Α. Παπανδρέου «εκλογι
κός ορίζοντας» παραμένει ο Ιού
νιος 1989. Το αρχικό ερώτημα,
όμως, παραμένει. Θα μπορέσει η
κυβέρνηση να εξαντλήσει την τε
τραετία ή θα επιχειρήσει να ανα
κτήσει την πολιτική πρωτοβουλία
τόσο στο «εσωτερικό» της μέτωπο,
όσο και στο ευρύτερο πολιτικό,
επισπεύδοντας τις εκλογές; Σ’ αυ
τήν την περίπτωση, υποστηρίζουν
μερικοί, το τρίπτυχο «ριζικός ανα
σχηματισμός - εκλογικός νόμος πρόωρες εκλογές» μπορεί να υπο
βιβάσει σε δεύτερη μοίρα τα συ
μπτώματα καθημερινής φθοράς
και τα φαινόμενα αποδιάρθρωσης.
Αρκεί, φυσικά, να το επιτρέψει η
πορεία της υγείας του Πρωθυ
πουργού.
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Σ το

ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ!

και η Θεσσαλονίκη
Πορτογαλία. Η γλυκιά
καταπράσινη και λουλούδια
σμένη χώρα αγκαλιασμένη
από τα κρυσταλλένια κύματα
του Ατλαντικού, με τις ατελεί
ωτες χρυσές αμμουδιές και τα
κάστρα της,
τις παραδοσιακές πόλεις,
τα ήρεμα ψαροχώρια
για ανέμελες διακοπές
και τα κοσμοπολίτικα θέρετρα
για έντονη ζωή,
με τα τροπικά νησιά της
Μαδέρα και Αζόρες,
σας προσκαλεί για να σας
προσφέρει
χειμώνα - καλοκαίρι
μαγευτικές διακοπές.

Δεν παίζουμε. Μιλάμε επαγγελματικά.
Δηλαδή μιλάμε για τον ASI. Τον «επαγγελματία» που σας υπολογίζει.
Τον «επαγγελματία» με τα ανυπολόγιστα πλεονεκτήματα.
Πλεονεκτήματα που θα πρέπει να γνωρίσετε από κοντά.
Γιατί δεν παίζουμε. Ούτε εμείς, ούτε εσείς.
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ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 287, 176 74 Κ Α ΛΛ ΙΘ ΕΑ
ΤΗΛ. Π Ω ΛΗ ΣΕΩΝ : 943.1663
ΤΗΛ. SERVICE: 941.7733 - 941.9611
TLX: 223840 D A M I GR

Σήμερα τα φτερά
της TAP AIR PORTUGAL σε λίγες
ώρες σας φέρνουν
από 4 Ηπείρους στην Λισσαβώνα.

8Ρ

AIR
PORTUGAL

Πάντα κοντά σας

Για πληροφορίες στον ταξειδιωπκό σας πράκτορα
ή στο GSA INTERMODAL AIR sa
ΚΟΜ ΝΗΝΩΝ 1 - 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. (031) 283284 TLX 418249

T

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ
ANDREOU DATA SYSTEMS. Μιχαλακοπουλου 121, Τηλ 7754912
BCS, Γ Σεπτεμβρίου 148. Τηλ 881 0257
CIS. Ακτή Θεμιστοκλέους 124. Πειραιάς. Τηλ 452 6375
COMPENDIUM. Νίκης 28. Σύνταγμα, Τηλ 324 4449
COMPUTER POWER, Αγ Δημητριου 4, Αμπελόκηποι, Τηλ 644 3181
COMPUTER STUDIO. Βουλιαγμένης 225. Δάφνη. Τηλ 9706778
DELTA SYSTEMS. Θεμιδος 4. Μαρούσι. Τηλ 802 4232
ELECTROELLAS. Ακτή Θεμιστοκλέους 12, Τηλ 451 1087
ΚΟΣΜΟΣ COMPUTERS, Δαβακη 49, Καλλιθέα, Τηλ 951 5515
LOGITECH, Λεωφ Συγγρού 232, Καλλιθέα, Τηλ 952 2444
ΛΟΓΙΣΜΟΣ. Θαρυπου 9. Ν Κόσμος. Τηλ 9239246
MICRO-Ε Μεσογείων 36. Αμπελόκηποι, Τηλ 770 3855

ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΔΗΣ. Ομήρου 7, Ν Σμύρνη. Τηλ 9339378
SYSTEMAT. Σολωμου 32. τηλ 361 3183
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Δαβακη Πίνδου 30 Ραφήνα. Τηλ 0294 25700
WINDOW COMP Ελ Βενιζελου 16Α. Καλλιθέα. Τηλ 9588988

INFOSYSTEM. Μουρουζη 44. Τηλ 422 247
ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Μακεδονίας 76. τηλ 423 856
ΛΑΡΙΣΑ STEP COMPUTER SHOP. Μανδηλαρα 45. Τηλ 280 265
ΗΡΑΚΛΕΙΟ INFO, 25ης Αυγουστου 39. Τηλ 227 510

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

INFO Αποκορωνου 117
MASTER S SOFT. Γ Χατζηδακη 23. Τηλ 552 35

ΧΑΝΙΑ
DATAHELP HELLAS. Καλαποθόκη 6. Τηλ 226 719
PC STAR. Τοιμιοκη 17. Τηλ 281 209
ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ, Εθν Αμυνης 16, Τηλ 223 966
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ε Π Ε . Φασιανού 2. Τηλ 542 436
ΣΙΜΙΟΝ Ε Π Ε . Μητροπολεως 25. Τηλ 221 126

ΡΕΘΥΜΝΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Επ Μαρουλη 1. Τηλ 235 69
ΣΕΡΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ, Πρ Χριστόφορου 8. Τηλ 23 658
ΚΑΒΑΛΑ INFOPLUS. Γαλλικής Δημοκρατίας 12. Τηλ 837 367
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Θ ΚΑΛΑΙΝΤΖΟΓΛΟΥ . Μαρωνειας 22. Τηλ 313 12

