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Ε ν αναμονή εξελίξεων ενώ αυξάνονται τα κρούσματα ακυβερνησίας

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ
Πληροφορίες για πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού
ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως τα καταλυτικά μηνύματα της Κοινής Γνώμης δεν
φθάνουν ούτε εγκαίρως ούτε με αρκετή σαφήνεια στα κυβερνη
τικά κλιμάκια.
Διότι αν συνέθαινε αυτό, δεν θα ήσαν τόσο σπασμωδικές και
άστοχες οι κυβερνητικές ενέργειες των ημερών αυτών.
Αναφερόμενοι μόνο στα χθεσινά πεπραγμένα, η κατάσχεση
ενός εντύπου, έστω και αν αυτό κατηγορεί μέλη της κυβερνήσεως για συνεργία στις απάτες του Γ. Κοσκωτά, είναι πράξη
απαράδεκτη, που δεν την έχουμε δει στην Ελλάδα από την
εποχή της δικτατορίας.
Το να συμβαίνει δε αυτό ΧΩΡΙΣ εισαγγελική απαγόρευση, χωρίς
δηλαδή την πρότερη έγκριση της Δικαιοσύνης, αποτελεί ένα
τεράστιο πολιτικό σφάλμα, επικίνδυνο για την αξιοπιστία και για
τη δημοκρατική υπόσταση των κυβερνώντων.
«Τη στιγμή της κρίσης, τα κλονιζόμενα καθεστώτα λαμβάνουν
εκείνες ακριβώς τις αποφάσεις που θα τα οδηγήσουν ταχύτερα
στην κατάρρευση». Η φράση αυτή, που εγράφη για τη γαλλική
μοναρχία στις παραμονές της γαλλικής επαναστάσεως, ελπί
ζουμε να μην ισχύσει στη σημερινή Ελλάδα.
Αν όμως φαντάζονται, οι όποιοι κυβερνητικοί παράγοντες οι
οποίοι έστειλαν τα αστυνομικά όργανα να κατάσχουν αυθαιρέτως ένα έντυπο, πως η πράξη τους συγχωρείται από τη
«δικαιολογημένη οργή των ανεπιλήπτων», πλανιόνται.
Και μια τέτοια πλάνη μπορεί να γίνει η θρυαλλίδα για ανυπολόγι
στες και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον δημόσιο χώρο.
★

Εκείνο που περιμένει τώρα η Κοινή Γνώμη από την κυβέρνηση
είναι ένα και αναπόδραστο:
Να υλοποιηθεί η υπόσχεση που έδωσε ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου στον ελληνικό λαό για κάθαρση (περιλαμβανομένης και
της αυτοκαθάρσεως, φυσικά...) και για ανασύνταξη της κυβερνήσεως με πρόσωπα και πειστικά και δυναμικά και άτρωτα.
Είναι γεγονός, και το έχουμε επαναλάβει κατά κόρον, πως ο
Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει, σαν άτομο, αναντικατάστα
τος. Αλλά, καθώς οι ιατρικές και βιολογικές επιταγές δεν μπορεί
να αγνοηθούν, αν θέλουμε να εξακολουθήσει να παίζει θεμε
λιώδη ρόλο στη δημόσια ζωή της χώρας, πρέπει να βρεθεί, εντός
των επόμενων 48 ωρών, η ορθή λύση για τη διακυβέρνηση μιας
ακυβέρνητης χώρας. Έως ότου αποκατασταθεί η υγεία του και
αναλάβει πλήρως την άσκηση των καθηκόντων του.
★

Οταν «Το Βήμα» έγραφε, από τον περασμένο Δεκέμβριο, πως το
περιβάλλον του Πρωθυπουργού και η αδρανούσα κυβέρνηση
απεργάζονται την καταστροφή της, η ευρύτερη Κοινή Γνώμη
δεν έμοιαζε να συγκινείται.
Σήμερα όλοι ξαφνικά μετεβλήθησαν σε Κήνσορες. Πού κρύβο
νταν όμως (από τον Νοέμβριο του 1987 και τον διασυρμό τού Γ.
Κοσκωτά στις ΗΠΑ ως τον Οκτώβριο του 1988) η Νέα Δημοκρα
τία, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα δημοσιογραφικά του
όργανα, ο κ. Κύρκος και το δικό του, οι λοιποί αρχηγοί ή
αρχηγίσκοι καθώς και οι «επαναστατικές» οργανώσεις; Όλοι
τότε σιωπούσαν και μόνο ο Τύπος κατήγγελλε τα τερατώδη
σκάνδαλα, με εξαίρεση βέβαια τις εφημερίδες τις επίσημα
εξωνημένες ή τις μυστικά εξαγορασμένες από τον απατεώνα
Κοσκωτά.
Αυτά όλοι τα γνωρίζουν. Προσποιούνται όμως αμνησία, καθώς
πλειοδοτούν εναντίον εκείνων τους οποίους προστάτευαν έως
χθες με τη σιωπή τους.
★

Θα επαναλάβουμε πως λίγος καιρός απομένει για τις εκλογές. Κι
αν ο εκλογικός νόμος αποτελεί σοβαρό θέμα για συζήτηση, τα
πιο επείγοντα για την πολιτική ζωή του τόπου προβλήματα είναι
δύο:
Να πραγματοποιηθεί η κάθαρση που προανήγγειλε ο Πρωθυ
πουργός, ει δυνατόν αύριο. Και δεν εννοούμε μόνο το να
αναζητηθούν όσα στοιχεία φρόντισε ο κ. Κοσκωτάς να απαλεί
ψει από τα κομπιούτερ της Τράπεζάς «του». Αλλά το να λείψουν
από το προσκήνιο οι άνθρωποι που επέτρεψαν τέτοιες λαθρο
χειρίες.
Και δεύτερον, να προτείνει ο κ. Παπανδρέου μια νέα κυβερνητι
κή σύνθεση, λειτουργική και αποδοτική. Εννοούμε αποδοτική
ΚΑΙ προεκλογικά ΚΑΙ μετεκλογικά.
Χωρίς τις δύο αυτές προϋποθέσεις, κάθε άλλη συζήτηση είναι
μάταιη.

ΟΒΑΡΕΣ «αντι-ολισθητικές» πρωτοβουλίες αναζητούνχαι επειγό
ντως ώστε να βοηθήσουν την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τους
κλυδωνισμούς της. Από αυτήν την άποψη, είναι πλέον έκδηλο ότι κάθε
μέρα που περνά καθιστά πιο δραματικές τις αποφάσεις που απαιτείται να
ληφθούν και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου
να ελεγχθεί η κατάσταση.

Σ

Ηδη, η Κυβέρνηση αλλά και η κυβερνητική εν γένει δραστηριότητα
εμφανίζει έντονα συμπτώματα αρρυθμίας, αφού από τη Δευτέρα το
κυβερνητικό σχήμα έζησε δύο παραιτήσεις υπουργών, αυτές των κκ. Μ.
Κουτσόγιωργα και Τ. Σεχιώτη, χωρίς να τοποθετηθούν προς το παρόν
αντικαταστάτες. Τόσο η πλήρωση των κενών θέσεων, όσο και η
αντιμετώπιση της κυβερνητικής παραλυσίας, εναποτίθενται στον αναμε
νόμενο ανασχηματισμό, για τον οποίο λέγεται ότι «είναι θέμα εικοσιτε
τραώρων».
ΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, η παραίτηση του κ. Μ. Κουτσόγιωργα από το
υπουργείο Δικαιοσύνης (και όχι από Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως) δημιουργεί μια πρωτοφανή σύγχυση, με τον κ. Κουτσόγιωργα να
δηλώνει ότι ενημερώνει πρώτα τον Τύπο και μετά τον Πρωθυπουργό για
την παραίτησή του και με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να επιμένει και
χθες ότι - επί του θέματος - «ο Πρωθυπουργός δεν εξέφρασε άποψη»!

Ε

Τόσο στην κυβερνητική παράταξη, όσο και στον ευρύτερο πολιτικό
κόσμο, αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι «η χιονοστιβάδα Κοσκωτά» που
απειλεί την Κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με στιβαρές
πολιτικές πρωτοβουλίες του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου.
ΥΣΙΚΑ, η αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος δεν μπορεί από
μόνη της να αποδειχθεί αρκετή για τον έλεγχο μιας κατάστασης
που ξεφεύγει επικίνδυνα. Και τουλάχιστον έως σήμερα ούτε η καταγγελ
λόμενη - από την πλευρά της Κυβερνήσεως - «σκευωρία διά του
σκανδάλου» φαίνεται να πείθει, ούτε η αίσθηση μιας διαφανούς
διαχείρισης του «σκανδάλου Κοσκωτά» δίνεται στην Κοινή Γνώμη. Την
Τρίτη, η υπόθεση του «σκανδάλου» ξαναμεταφέρεται στην αίθουσα του
Κοινοβουλίου, όπου θα συζητηθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής της
Βουλής για τη διερεύνηση των «πολιτικών ευθυνών» που υπάρχουν για το
σκάνδαλο.
Η Κυβέρνηση, όμως, δεν ολισθαίνει μόνο υπό το βάρος της αδυναμίας
της να φέρει σε πέρας τη διαλεύκανση του σκανδάλου, αλλά κι υπό την
επήρεια των οξυτάτων αντιθέσεων που έχουν αναπτυχθεί στους κόλπους
της. Μέσα σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα καλλιεργούνται έντονες
καχυποψίες και ευδοκιμούν προσωπικές στρατηγικές. Ελλείψει «ομολογημένων και αποδεδειγμένων ενόχων και υπαιτίων», όλοι χρίζονται
ένοχοι, μια κατηγορία που αρχίζει να επεκτείνεται και στο σύνολο του
πολιτικού κόσμου με απρόβλεπτες συνέπειες.

Φ

• Σύνδρομο αυτοκαταστροφής στο ΠΑΣΟΚ. ΣΕΛ . 2
• Ο κ. Κουτσόγιωργας έφυγε, ο Μ ένιος μένει. ΣΕΛ . 3-4
• Πώς αντιδρούν ο ι βουλευτές στο σκάνδαλο. ΣΕΛ . 8
• Ποιος κάλυπτε τους κλέφ τες. ΣΕΛ . 10
• Μήνυση και δίωξη εναντίον του «ΑΝΤΙ». ΣΕΛ . 11
• Η Προκήρυξη τη ς « 1 7 Νοέμβρη». ΣΕΛ . 28
• Ρεπορτάζ για τη συμμορία Κοσκωτά σ τις ΣΕΛ . 26-27

Σκανδάλου συνέχεια...

Κατάοχεση 7 δια.
από την Κοινότητα
ΕΑ «ΒΟΜΒΑ», που αυτή τη φορά προέρχεται από την
Επιτροπή της ΕΟΚ και που αφορά ατασθαλίες από
πλευράς ελληνικών αρχών στη διαχείριση επιδοτήσεων των
γεωργικών προϊόντων από το 1982 μέχρι σήμερα, πλήττει εκ
νέου την ελληνική δημόσια διοίκηση και την «παραεξουσία».

Ν

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φρανς Αντρίεσεν,
ειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση στις 26 Οκτωβρίου ότι θα
παρακρατηθούν πληρωμές προς την Ελλάδα ύψους
6.866.904.810 δρχ., εάν δεν αποδεχθεί έλεγχο από ανεξάρτητο
γραφείο διεθνών ελεγκτών και από τους ελεγκτές της
Κοινότητας, σχετικό με τις χρηματοδοτήσεις και δαπάνες που
αναφέρονται στον τομέα των σιτηρών και στα προϊόντα που
προέρχονται από τη μεταποίησή τους.
ΥΜΦΩΝΑ με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ελληνι
κή κυβέρνηση αποδέχθηκε τον έλεγχο με τον οποίο θα
ερευνηθούν σε βάθος, από το 1982 μέχρι σήμερα:

Σ

• Η διαχείριση της αγοράς σιτηρών (συμπεριλαμβανομένων
και των ζωοτροφών) στην Ελλάδα.
• Σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκαν χρηματικές μεταφορές
από τις ελληνικές αρχές ιδίω ς μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος
και της Α γροτικής Τραπέζης, υπέρ της ΚΥΔΕΠ.
Η ΚΥΔΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία Διαχειρίσεως Εγχωρίων
Προϊόντων) είναι κατ’ όνομα συνεταιριστική αλλά στην ουσία
ημικρατική, και τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί στενότατα
με την Τράπεζα Κρήτης του Κοσκωτά. Ε ίναι επίσης βαθύτατα
αναμεμειγμένη στο σκάνδαλο του καλαμποκιού και των
σιτηρών (Σούλης Αποστολόπουλος, ITCO, Γιουγκοσλαβία,
λιμάνι της Καβάλας, εταιρεία Hellenic Grain, Μαργέλος
κ.λπ.) και σε παντός είδους ατασθαλίες.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει διαπιστώσει ότι ο Κοσκωτάς,
μέσω της Τράπεζας Κρήτης χρηματοδοτούσε παράνομα και
συστηματικότατα την Κ ΥΔΕΠ, για την αγορά καλαμπο
κιού ... δίχως να αποδεικνύεται με στοιχεία ούτε η ύπαρξη του
καλαμποκιού ούτε η πραγματοποίηση της αγοράς! Α πό
πορίσματα ελεγκτών της Τ ράπεζας της Ελλάδος προκύπτει
ότι η Τράπεζα Κρήτης:
★ «Ενώ, από 29.10. 1986 μέχρι 31.12.1986, χρηματοδότησε
την ΚΥΔΕΠ με 1.118.310.000 δρχ. για την αγορά αραβοσίτου,
στον φάκελο του δανείου δεν υπήρχαν στοιχεία της Τράπεζας
που να αποδείκνυαν τις αγορές αραβοσίτου».

Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΟ
CROM W ELL
ΔΙΕΘ Ν ΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ Μ Ε ΜΟΝΑΔΕΣ:

• ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• 0ΓΚ0Λ0ΓΙΚ0Υ
• ΝΕΥΡ0ΧΕΙΡ0ΥΡΓΙΚΗΣ
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΤΕΧΝΗΤΗΣ Γ0ΝΙΜ0Π0ΙΗΣΕΩΣ
• 0ΦΘΑΛΜ0Λ0ΓΙΚΗΣ
• ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
• ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΝΕΦΡΩΝ
•ΗΠΑΤ0Λ0ΓΙΚΗΣ
ΑΛΚΜΑΝΟΣ 16 3ος ΟΡΟΦΟΣ
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ΤΗΑ.: 7235625 - 7235482

★ «Χρηματοδότησε την ΚΥΔΕΠ, από 1.1.1987 μέχρι
31.5.1987 με 2.868.194.000 δρχ. για αγορά αραβοσίτου
εσοδείας 1986, αλλά διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο του
δανείου δεν υπήρχαν στοιχεία της Τράπεζας ή της Αγροτικής
Τράπεζας, που να αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες αγορές
αραβοσίτου».
ΠΕΝΘΥΜ ΙΖΕΤΑΙ επίσης ότι η Επιτροπή έχει και στο
παρελθόν επανειλημμένως «ενοχλήσει» τις ελληνικές
αρχές για το «βάπτισμα» σιτηρών που προέρχονται από τρίτες
χώρες ως ελληνικών και είχε ζητήσει να διεξαχθεί πλήρης
έρευνα. Στην επιστολή του ο κ. Αντρίεσεν επισημαίνει ότι η
επιβολή τέτοιων κυρώσεων καθίσταται αναγκαία «με βάση τα
στοιχεία πληροφορήσεως και τις αποδείξεις που διαθέτει η
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενεργείας
ερεύνης στον τομέα των σιτηρών που, βάσει του άρθρου 9 του
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 729/70, ανακοινώ
θηκε στις ελληνικές αρχές στις 3.6.1987 και που έγιναν έκτοτε
πολλές υπενθυμίσεις».

Υ

Ο κ. Αντρίεσεν διευκρινίζει επίσης ότι η έρευνα πρέπει να
πραγματοποιηθεί «χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά τις
συνθήκες και με την εγγύηση της πλήρους συνεργασίας από
ελληνικής πλευράς».

2Πο/\ιτικά
Συμπτώματα πμοϊούσας παράλυσης παρουσιάζουν Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ
Τ Ι Σ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ θα εορτασθεί η 15η επέτειος του
Πολυτεχνείου. Ό λ ε ς οι εποχές δημιουργούν, όπως είναι
λογικό, τα σύμβολά τους και καθιερώνουν τους εκπροσώπους
τους. Η μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδος έχει να επιδείξει
πάμπολλες περιπτώσεις, με τελευταία αυτήν του 1973. Η γενιά
του Πολυτεχνείου αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση. Ο ι εκπρό
σωποί της πήραν μέρος στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις και
επειδή είχαν μερίδιο στον μύθο της εποχής τους και επειδή τα
πολιτικά σχήματα που εγεννήθησαν είχαν ανάγκη από την
«αίγλη» εκείνης της εποχής.
Πολλοί επώνυμοι της «γενιάς του Πολυτεχνείου» κολα
κεύονται ακόμη διότι υπάρχουν ως «γενιά» και συγκροτούν
τους βασικούς πυρήνες της «ρήξης», της «αλλαγής», της
«σοσιαλιστικής προοπτικής» στους πολιτικούς σχηματισμούς
στους οποίους συμμετέχουν. Πάντως, ανεξάρτητα από την
πορεία πολλών, από ένα σημείο και μετά ο εκφυλισμός και η
αλλοτρίωση τείνουν να αφήσουν άπαικτη την παρτίδα της
γενιάς αυτής με την ιστορία.
Τα φαινόμενα ακριβώς αυτά, τις εκφυλιστικές τάσεις, τις
αναρριχήσεις των πολλών, αλλά και τη σεμνότητα και τον
παραμερισμό άλλων, επιχειρεί να φωτίσει ο σημερινός
«Φάκελος» - Το γκρίζο φθ.νόπωρο μιας γενιά ς- στις σελ.
39-41 που τον συνθέτουν κείμενα των Γ. Λακόπουλον και

Στέλιου Κούλογλου.

1 Α ΟΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ τον τελευταίο καιρό με
αφορμή την έκρηξη του σκανδάλου Κοσκωτά, η πρωτοφανής
απάτη που διεκδικεί διεθνές «βραβείο», δημιούργησαν κλίμα
πολιτικής ανησυχίας. Ο ι φημολογούμενες διασυνδέσεις, οι
αδεξιότητες, οι εσωτερικές τριβές, οι αυτονομήσεις, οι
κατηγορίες που εκτοξεύονται πλέον επί δικαίους και αδίκους,
η φυγή του απατεώνα, οι μεταβολές στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς επιχειρήσεων που στήθηκαν με κλεμμένα χρήματα,
συνθέτουν το βαρύ πολιτικό προσκήνιο των τελευταίων
ημερών, τόσο που δεν είναι δυνατόν να ενθυμούνται άλλο
προηγούμενο οι σημερινοί μεσήλικοι Έλληνες.

Σ ύνδρομο Α υτοκαταςτροφης
Του

Π Ε Τ Ρ Ο Υ ΕΥΘΥΜ ΙΟΥ

ΥΔΕΠΟΤΕ άλλοτε, στην
πρόσφατη πολιτική ιστο
ρία, κυβέρνηση βρέθηκε σε τέτοιο
αδιέξοδο, όπως αυτό που παρα
λύει σήμερα την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Η λέξη «εφιάλτης», που
χρησιμοποίησε για το σκάνδαλο
Κοσκωτά ο Πρωθυπουργός, δεν
περιορίζεται μόνον στη διαλεύ
κανση όλων των όψεων του σκαν
δάλου. Αντανακλά περισσότερο
στην τραγική εικόνα που παρου
σιάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση
και το κίνημα της «Αλλαγής». Η
αναβολή των αποφάσεων για τον
ανασχηματισμό και την ανασύνθε
ση του Εκτελεστικού Γραφείου δεν
προκλήθηκε από μια «τεχνική»
εμπλοκή, για το «μαγείρεμα» των
συσχετισμών.
Αντίθετα, για πρώτη φορά στην
ιστορία του, ο Πρωθυπουργός δεί
χνει να έχει χάσει την πρωτοβουλία
των κινήσεων, όχι μόνον στο κε
ντρικό πολιτικό σκηνικό, αλλά,
απ’ ό,τι φαίνεται, ακόμα και στον
δικό του πολιτικό οργανισμό, και
στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο

Το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι
πως αυτό το «στρίμωγμα στη γω
νία» δεν είναι απόρροια κάποιων
επιτυχών κινήσεων της αντιπολιτεύσεως, αλλά το αποτέλεσμα της

U

Το σημερινό χάσμα ανάμεσα στο
ΠΑΣΟΚ και την κοινωνία δεν γεφυρώνεται με
την εικόνα των προσώπων, όποια και αν είναι
αυτά, αλλά από την παρουσία της πολιτικής, της
οποίας η απουσία αποστέρησε και τα πρόσωπα
από την ακτινοβολία τους ^ ^
προϊούσης παραλύσεως της κυβερ
νητικής και κομματικής μηχανής.

Η

ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ ότι «η καλύ

τερη αντιπολίτευση ασκεί
ται από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στον
εαυτό τον», είναι πλέον ανεπαρκής
για να περιγράφει τα όσα σωρευτικά συμβαίνουν εδώ και πολύ καιρό
και καλπάζουν αφηνιασμένα από
την επιστροφή του Πρωθυπουργού
και δώθε.

εξελίξεων και τις τοποθετούν στις σωστές τους πολιτικές
διαστάσεις. Ταυτοχρόνως, στις σελ. 28-29 παρουσιάζονται
και οι τελευταίες εξελίξεις του σκανδάλου Κοσκωτά με την
παράθεση και νέων σημαντικών στοιχείων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν το αναμε
νόμενο αποτέλεσμα. Ο ι αμερικανοί ψηφοφόροι επέλεξαν, με
μεγάλη μάλιστα διαφορά, τον σημερινό αντιπρόεδρο Τζωρτζ
Μπους ως τον επόμενο Πρόεδρό τους. Και το ερώτημα
είναι-γιατί; Σ ’ αυτό απαντά στις σελ. 16-17 ο απεσταλμένος
μας στην Ουάσιγκτον Στ. Ευαταθιάδης, ο οποίος επιπλέον
παραθέτει και αναλύει τις διαφορές μεταξύ Ρήγκαν και
Μπους καθώς και την πολιτική που θα ακολουθήσει ο νέος
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό, στη
διεθνή σκακιέρα καθώς και τη συμπεριφορά του απέναντι
στον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Στη σελ. 21 ο διπλωματικός μας
συντάκτης Γιάννης Καρτάλης γράφει από τις. Βρυξέλλες για
το συμπόσιο με ευκαιρία τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του
«Πατέρα της Ευρώπης» Ζαν Μονέ.

Τ ' Α ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, οι καπναποθήκες κλπ. μπορούν άραγε
να χαρακτηρισθούν «μνημεία», όσο παλαιά και αν είναι; Ναι,
απαντά η βιομηχανική αρχαιολογία. Για τον καινούργιο
αυτόν κλάδο και το συναφές συνέδριο που αρχίζει αύριο στην
Αθήνα, γράφει στη σελ. 57 ο επιμελητής της Εθνικής
Πινακοθήκης Αντρέας Ιωαννίόης.
«Η εφιαλτική αναβίωση των μεγάλων μύθων». Το «Πάρκο»
του Μπότο Στράους ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης, και με την
ευκαιρία η Ελένη Βαροπούλου,σνι\ σελ. 64, παρουσιάζει τον
πολυσυζητημένο δυτικογερμανό συγγραφέα. Ο Stephen Haw
king είναι ένα μοναδικό φαινόμενο: καθηλωμένος στην
αναπηρική πολυθρόνα και καταδικασμένος στην αλαλία,
πραγματοποιεί με το πολύκροτο βιβλίο του «Το χρονικό του
Χρόνου» ένα εκθαμβωτικό ταξίδι μέσα στο Σύμπαν. Προδη
μοσίευση, στη σελ. 66.

ΕΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Σ τ έ λ ν ο υ μ ε κ α θ η γ η τή σ το γ ρ α φ ε ίο ή σ το σπίτι σας όπ οια ώ ρα και
μ έ ρ α π ρ ο τιμ ά τε γ ια ιδ ια ίτ ε ρ ο μάθημα.
Μ ε έ ν α τα χ ύ ρ ρ υ θ μ ο π ρό γραμ μα θα μ ιλ ά τ ε μ έ χ ρ ι τό ν Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο
ά ν ε τ α το κ α θ η μ ε ρ ιν ό λ ε ξ ιλ ό γ ιο σ τρ Α γ γ λ ικ ά - Ιτα λ ικ ά - Γ ε ρ μ α ν ικ ά
- Ρ ω σ ικά - Γ α λ λ ικ ά - Α ρ α β ικ ά - Ισπ ανικά (και Ε λ λ η ν ικ ά γ ια ξ έ ν ο υ ς )
Ε π ίσ ης δ ια θ έ τ ο υ μ ε ε ιδ ικ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα γ ια ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς και
α ν ώ τε ρ α σ τε λ έ χ η επ ιχ ειρ ή σ ε ω ν κ α ι σ υ γ κ ρ ο το ύ μ ε G R O U P S
2 - 3 - 4 - δ υπ αλλήλω ν σ το χώρο δ ο υ λ ε ιά ς και σ ε κ ά θ ε μ έ ρ ο ς τη ς
Ε λλάδα ς. Τ έ λ ο ς , π αράλληλα μ ε τη σ π ουδή τ η ς γλώ σσας
δ ιδ ά σ κ ε τ α ι κ α ι ό π οια ο ρ ο λ ο γ ία ε ίν α ι α π α ρ α ίτη τη γ ια τη δ ο υ λ ε ιά
σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΑΘΗΝΑ 363.6209 - 364.2157 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 232.370
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 682.0639
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ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ
¿ ΛΜΙΑ ΑΠΟ Π). 30 ΓΑΟΙΣΕΣ
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• ΠΟΛΙΤΙΚΑ:
2-11
• ΔΙΕΘΝΗ:
16-23
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ:
57-74
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:
32-37
• ΑΘΛΗΤΙΚΑ:
75-78
• ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
26-44
• ΦΑΚΕΛΟΣ:
39-41
• ΣΤΗΛΕΣ: Ά ρθρα, σελ. 1213. Ά τυπος, σελ. 14. Επιστο
λές, σελ. 14. Μ. Πλωρίτης,
σελ. 15. Εβδομάδα που πέρα
σε, σελ. 24-25. Εν Αθήναις,
σελ. 38. Αποφάσεις, σελ. 38.
Οικονομικό Περισκόπιο, σελ.

32. Τεχνολογία, σελ. 45-53.
Επιφυλλίδες, σελ. 58. Βιβλία,
σελ. 59. Ανθολόγιο, σελ. 6870. Γυάλινος Κόσμος, σελ. 68.
Σίβυλλα, σελ. 70. Μπουμπλής, σελ. 77. Αυτοκίνητο,
σελ. 78. Βηματοδότης, σελ.
79-80. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Κίμων Κουλούρης σελ. 12. Β. Π.
Μαθιόπουλος σελ. 12. Δημ.
Φατούροςσελ. 13. θ . Κεσίσογλου, σελ. 75. Π. Ν. Λινάρδος, σελ. 76.

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Ο 3ος ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ■
ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ και θα σας στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ μια κασέτα
1

επιδείξεως και το αναλυτικό τεύχος του ίΙΝ ΰυΑΡΗ Ο Ν Ε
□ ΑΓΓΛΙΚΑ
□ ΙΤΑΛΙΚΑ
□ ΓΑΛΛΙΚΑ

ϋ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
□ ΙΣΠΑΝΙΚΑ
□ ΡΩΣΙΚΑ

φ
■

•ϋ ΑΡΑΒΙΚΑ
□ ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ϋ ΙΑΠΩΝΙΚΑ κλπ.

ΟΝΟΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Τ.Κ.
Επάγγελμα:

Εσωκλείω 50όρχ σε γραμματόσημα για έξοόα

Linguaphone
Πανεπιστημίου 10 Αθήνα 106 71, Τηλ: 364.2157
Τσιμισκή 7Τ, Θεσ/νίκη 546 22 Τηλ: 232.370
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ι

■
■
■
■
■

μ
Ηλικίπ
Τηλ

νήματος. Εδώ έχουμε κατάργηση
όλων των εσωτερικών δεσμών κυ
βέρνησης και κόμματος, σε τέτοιο
βαθμό και σε τόση έκταση, ώστε να
διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της έσχατης συνεκτικής ύλης,
που ονομάζεται Α. Γ. Παπανδρέον.
Ο κ. Παπανδρέου καλείται αυτή
τη στιγμή να επιτελέσει ταυτοχρό
νως τους ρόλους όλων των μεγάλων
ηρώων της μυθολογίας. Ως νέος
Ηρακλής να εκκαθαρίσει την κό
προ του Αυγείου. Ως Οδυσσεύς να
τιθασεύσει τους μνηστήρες. Ως
Μωυσής να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ
διά της ερήμου στη «γη Χαναάν»
μιας εκλογικής νίκης. Και όλα
αυτά όταν ως Λαοκόων περισφίγγεται από όλες τις ενέργειες ή
παραλείψεις, που οδήγησαν τα
σκάνδαλα στο επίκεντρο της πολι
τικής εικόνας του ΠΑΣΟΚ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοια
αίσθηση αυτοκαταστροφής αναδίδει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να έχει
επικρατήσει αυτή τη στιγμή στη
«Νέα Δημοκρατία» η, κυνική μεν,
αποτελεσματική δε, άποψη πως
δεν πρέπει το κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολιτεύσεως να αναλαμ
βάνει πρωτοβουλίες, αλλά να αφή
σει τη φθορά του ΠΑΣΟΚ να
αναπτύσσεται μόνη της και απερί
σπαστη.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι κινή
σεις όπως η παραίτηση Κουτσόγιωργα, όχι μόνον δεν επαρκούν
για την κάλυψη της κρίσης εμπι
στοσύνης που αντιμετωπίζει το
κυβερνών κόμμα, αλλά, εάν δεν
συνοδευθούν από δέσμη μέτρων,
πρωτοβουλιών και αλλαγών, κιν
δυνεύουν να απωλέσουν και την
«πυροσβεστική» τους διάσταση.
ΠΩΣ συγκλίνουν όλες οι
πληροφορίες και μαρτυ
ρούν οι ενδείξεις, ο Πρωθυπουρ
γός πρέπει να απαντήσει με τον
ανασχηματισμό και την ανασύνθε
ση του Εκτελεστικού Γραφείου σε
ένα δίλημμα επιλογής, μεταξύ τα
κτικής αποτελεσματικότητας και
στρατηγικής επένδυσης.
Από τη μια πλευρά υπάρχει η
άποψη, κατά την οποία το ΠΑ
ΣΟΚ, εν όψει των εκλογών, πρέπει
να στηριχθεί σε πρακτικά και συ
γκεκριμένα έργα, μικρής έστω κλί
μακας, αλλά αναγνωρίσιμης από
τον «λαό». Σύμφωνα με την ίδια
άποψη, ακόμα και για τα λεγάμενα
«μεγάλα έργα» (Αχελώο, ΡίοΑντίρριο κτλ.), καλό θα ήταν να
κυκλοφορούν μπουλντόζες και να
ανακατεύουν τα χώματα, ώστε να
υπάρχει η εικόνα του «έργου».
Σύμφωνα με την ίδια «σχολή», τα
υπουργεία πρέπει να στραφούν
στην καθημερινότητα, ώστε «να

Ο

Για πρώ τη φ ο ρ ά σ τη ν Ε λλάδα τα υ π ε ρ ε ν τα τ ικ ά μ α θ ή μ α τα γλωσσών
T O T A L IM M E R S IO N C O U R S E S το υ L IN G U A P H O N E

«Οι Πρέσπες δεν είναι μόνο λίμνες» μας λέει στη σελ. 67 ο
έφορος αρχαιοτήτων Θ. Παπαζώτος, και με αφορμή μια
ενδιαφέρουσα έκθεση μας προσφέρει μια περιήγηση στα
αξιόλογα μνημεία της περιοχής

για αντιθέσεις στελεχών ούτε για
«δυσλειτουργίες» και «έλλειψη
επικοινωνίας» κυβέρνησης και κι

'

Ο ι πολιτικοί συντάκτες μας Μιχ. Δημητρίου, I. Κ. Πρετεντέρης, I. Πωτουτσάνης, και ο συνεργάτης μας Πέτρος
Ευθυμίου παρουσιάζουν στις σελ. 2-11 όλες τις πτυχές των
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Εδώ δεν πρόκειται ούτε για

«συντροφικά μαχαιρώματα» ούτε
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πάμε στις εκλογές με κάποια στοι
χειώδη αποτελεσματικότητα της
κρατικής μηχανής» και να μην
εμπλακούν σε μεγάλους σχεδιασμούς, που και δεν πρόκειται να
υλοποιηθούν
Η ίδια «πρακτική σχολή» φρονεί
ότι εκλογές δεν γίνονται χωρίς
στενό έλεγχο της κρατικής μηχα
νής. Εκλογικού χαρακτήρα υπήρξε
το καίριο επιχείρημα, με το οποίο

διώκεται διοικητικά η απόπειρα
για τη δημιουργία συνδικάτων
στην Αστυνομία (ενώ σοβαρό τμή
μα της κίνησης έγινε και από
αστυνομικούς προσκείμενους στο
ΠΑΣΟΚ - και με κομματική μάλι
στα επίνευση). Η άποψη αυτή, που
συνήθως χρεώνεται στον κ. Κοντσόγιωργα, έχει, στην πραγματικό
τητα, πολύ ευρύτερη ακτινοβολία.
Συνδυάζεται μάλιστα με μία κομματικότητα απροσδόκητη, καθώς
κοινός παρονομαστής είναι η αντί
ληψη ότι παρόμοιο έργο μόνον
«δοκιμασμένοι» κομματικοί μπο
ρούν να επιτελέσουν, ενώ ευρύτε
ρες προσωπικότητες θα διακύβευαν την «τάξη μάχης» του κόμ
ματος.
ΑΝ η άποψη αυτή είχε ισχυ
ρά επιχειρήματα, ακόμα και
μετά την επιστροφή του Πρωθυ
πουργού, οι πρόσφατες ραγδαίες
εξελίξεις δείχνουν ότι ισοδυναμεί
με θεραπεία ασπιρίνης σε βαρύτα
το κλινικό περιστατικό. Μπορεί να
είναι η «εύκολη» πρόταση, με δοκι
μασμένα υλικά, αλλά εμπεριέχει τη
θανάσιμη απειλή να επιτύχει μεν η
συνταγή, αλλά να αποθάνει ο
ασθενής.
Ο κ. Παπανδρέου, στις δηλώσεις
του στη «συνάντηση χειραψίας»,
έδειξε να έχει τείνει «ευήκοον ους»
στις προτάσεις που άκουσε από
πολλούς συνομιλητές του, να δώσει
λύσεις όχι ευκαιριακές, που θυμί
ζουν «μία από τα ίδια», αλλά να
κάνει επιλογές που και θα ανα
στρέψουν το κλίμα μέσα στο ΠΑ
ΣΟΚ, και θα του επιτρέψουν να
προβάλει το ποθητό «νέο πρόσω
πο» της κυβέρνησης.
Παρόμοιοι
προσανατολισμοί
προσκρούουν όμως σε ισχυρές
εσωτερικές αντιδράσεις. Ουδείς
αγνοεί, για παράδειγμα, ότι η κί
νηση των «αδιάφθορων» στην κοι
νοβουλευτική ομάδα, είναι - συν ι
τοις άλλοις - η διαμαρτυρία των
«αχρησιμοποίητων» στα διάφορα
κυβερνητικά σχήματα. Από την
άλλη πλευρά, μέσα σε τέτοιο κλίμα,
ουδεμία «προσωπικότητα» (που
δεν θα χρειάζεται τουλάχιστον ει
σαγωγικά) θα δεχόταν να επιμερισθεί κυβερνητικές ευθύνες, εάν δεν
άλλαζε εκ βάθρων, όχι μόνο το
«στυλ», αλλά και το ίδιο τα περιε
χόμενο της άσκησης της κυβερνητι
κής εξουσίας. Ό ταν ο κ. Παπανδρέον συνάντησε δυσκολίες και
όρους από τους κκ. Λάζαρη και
Σημίτη, κομματικά στελέχη και
προσωπικούς πιστούς του, κατά
μείζονα λόγο, ο διάλογος με εξω
κομματικές προσωπικότητες απαι
τεί νέο πλαίσιο προτάσεων.

Ε

ΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ λοιπόν
αυτή τη στιγμή μια διαμάχη
επιτελών, είτε στο κατάλυμα της
Πολιτείας, είτε στου Μαξίμου, είτε
στον Αστέρα και το «Όμορφο»,
για το ποιος θα κερδίσει τον κ.
Παπανδρέου στην άποψή του. Να
υπάρξει αποτελεσματική κυβέρνη
ση με παλαιά αλλά και νέα πρόσω
πα που θα «καθάρει» ένδον το
ΠΑΣΟΚ; Να υπάρξει στήριξη σε
νέα αλλά και παλιά πρόσωπα στην
κυβέρνηση και να αναβαπτισθούν
άλλοι στο Εκτελεστικό Γραφείο;
Το μέγα ερώτημα αυτών των
ημερών, που θα πάρει απάντηση
πάντως στην επόμενη εβδομάδα,
είναι αν κάποιοι από τους αντιμαχόμενους επιτελείς αναρωτήθηκαν
οι ίδιοι - και μετέφεραν μάλιστα το
ερώτημά τους στον Πρωθυπουργό
- κατά πόσο όλα αυτά τα σενάρια
έχουν ευρύτερο κοινό. Αν υπολό
γισαν δηλ. πως το σημερινό χάσμα
ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την
κοινωνία δεν γεφυρώνεται με την
εικόνα των προσώπων, όποια και
αν είναι αυτά, αλλά από την πα
ρουσία της πολιτικής, της οποίας η
απουσία αποστέρησε και τα πρό
σωπα από την ακτινοβολία τους.

Του

0 κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΕΦΥΓΕ
Ο Μ ενιος Ο μως ...Μεν ει

I . Κ . ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

«ΡΕΛΑΝΣ» του κ. Μ. Κου
τσόγιωργα, την Παρα
σκευή το βράδυ, ήταν αιφνίδια,
όσο χαι προβλεπόμενη. Αιφνίδια,
γιατί κανείς δεν περίμενε να εκδη
λωθεί μ’ αυτόν τον τρόπο κι αυτές
τις ώρες. Η απόφαση του Πρωθυ
πουργού να παραπέμψει σε εύθετο
χρόνο τον ανασχηματισμό και την
εκλογή τού νέου ΕΓ του ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας σε αυτό την εισήγη
ση πολλών αλλά και του Προέδρου
της Βουλής κ. I. Αλευρά - θεωρή
θηκε ότι παρέπεμψε στις ίδιες προ
θεσμίες και το θέμα Κουτσόγιωργα. Προβλεπόμενη, γιατί τον τε
λευταίο καιρό ο κ. Κουτσόγιωργας
είχε γίνει στόχος πολλών επιθέ
σεων και επικρίσεων, ακόμη και
μέσα από την ίδια την παράταξή
του, όπως γνωρίζουν- κατά δήλωσιν του ίδιου - «οι παροιχούντες

Η

την Ιερουσαλήμ».
\

«Το ξέρω, κανείς δεν με θέλει»,
έλεγε ο κ. Μ. Κουτσόγιωργας την
περασμένη Πέμπτη στο Μέγαρο

ΟΑο το παρασκήνιο που οδήγησε στην παραίτηση
Μαξίμου σ’ ενα «πηγαδάκι» κυβερ
νητικών στελεχών, παρόντων των
κκ. Α. Κακλαμάνη και Γ. Γεννή
ματα και παρά τις «περί του αντι
θέτου» διαβεβαιώσεις των παρισταμένων.

λάξουν το πολιτικό μας πρόσωπο
κάτι που δεν γίνεται με τον Μένιο
στην πρωτοκαθεδρία». Ά λλοι, τέ
λος, επειδή από καταβολής ΠΑ
ΣΟΚ «για όλα φταίει ο Μένιος» κι
επειδή συχνά η πιο εύκολη και
βολική λύση είναι να βρεθεί αυτός
που θα άρει τις αμαρτίες του
κόσμου. Ο ίδιος, πάντως, διαβε
βαίωσε την Παρασκευή ότι «γελάει

Φυσικά, δίκιο είχε ο κ. Κουτσό
γιωργας. Ευθέως ή διά της τεθλα
σμένης, όλοι (ή σχεδόν όλοι) στο
ΠΑΣΟΚ έθεταν «θέμα Μένιου».
'Αλλοι επειδή «έχει ευθύνες για

καλύτερα όποιος γελάει τελευ
ταίος».

τον χειρισμό της υπόθεσης Κοσκωτά». Άλλοι επειδή «ο Μένιοςμπο
ρεί να μη φταίει αλλά κάποιος
πρέπει να πληρώσει τη νύφη για να
μην πέσει η Κυβέρνηση». Άλλοι
επειδή «πρέπει να κάνουμε ευρύτε
ρες πολιτικές κινήσεις που να αλ

ΠΡΩΤΗ ανοιχτή αμφισβή
τηση του κ. Κουτσόγιωργα
είχε έλθει από την πλευρά του κ. Γ.
Παπανδρέου. Δεν πρόλαβε να πε
ράσει η πρώτη μπόρα, με τον
Πρωθυπουργό να ανακαλεί όλον

Η

τον κόσμο στην τάξη, και ξανάρχι
σε το «πυρ ομαδόν» από πολλές
πλευρές.
★ Πρώτον, από τον κ. Α. Λάζαρη
(ο οποίος δηλώνει στον Πρωθυ
πουργό ότι δεν δέχεται να μετάσχει
σε Κυβέρνηση υπό τον κ. Κουτσό
γιωργα) αλλά και από τον κ. I.
Αλευρά (ο οποίος εκφράζει στον
Πρωθυπουργό την άποψη ότι η συμβολική ή ουσιαστική - υποβάθμιση του κ. Κουτσόγιωργα επιβάλ
λεται για την εκτόνωση της κατά
στασης). Με την άποψη του κ.
Αλευρά συντάσσεται ο «προαιώ
νιος αντίπαλος» του Αντιπροέ
δρου, κ. Α. Λιβάνης, αλλά και
σημαντική μερίδα βουλευτών του

ΠΑΣΟΚ είτε επειδή εκ παραδόσεως συμφωνούν με τους κκ. Αλευ
ρά και Λιβάνη, είτε επειδή θεω
ρούν την υποβάθμιση του κ. Κου
τσόγιωργα ως «συμβολική χειρο
νομία» προς την κατεύθυνση της
κάθαρσης από το σκάνδαλο Κοσκωτά.
* Δεύτερον, από τον κ. Κ. Σημίτη
και από το Εκτελεστικό Γραφείο.
Εδώ, η προβληματική είναι ελα
φρώς διαφορετική. Ούτε ο κ. Σημί
της, ούτε το ΕΓ έθεσαν ευθέως
θέμα Κουτσόγιωργα. Υποστηρί
ζουν, όμως, με θέρμη το «σενάριο

του Μεγάλου Ανασχηματισμού»

Π θ λ ΐτ ΐκ ά /3
Είναι σχεδόν ευνόητο ότι η πρωτο
καθεδρία του κ. Κουτσόγιωργα
υποθηκεύει αυτό ακριβώς το σενά
ριο, αφού οι υπό συζήτησιν προ
σωπικότητες (Σήμιτης, Αάζαρης,

Λαλιώτης, θεοδωράκης, Γλέζος)
δύσκολα θα αποδεχθούν την είσο
δό τους σε μια νέα «κυβέρνηση
Μένιου», ενώ χωρίς αυτές το «νέο
πρόσωπο» θα μοιάζει περισσότερο
με «κακότεχνο λίφτινγκ». Η «συμ
βιβαστική πρόταση» του ΕΓ προς
τον Πρωθυπουργό - την οποία
μετέφερε η τριμελής Γραμματεία το
περασμένο Σάββατο - ήταν η κα
τάργηση των δύο Αντιπροέδρων
και, δευτερευόντως, η μετακίνηση
του κ. Κουτσόγιωργα σε ένα άλλο
υπουργείο, όπως π.χ. το υπουργείο
Γεωργίας.
ΚΤΟΣ όλων των άλλων, οι
(έτσι κι αλλιώς τεταμένες τον
τελευταίο καιρό) προσωπικές σχέ
σεις τού κ. Κουτσόγιωργα με τον κ.
Γ. Παπανδρέου επιδεινώνονται
ακόμη περισσότερο από τις συχνές

Ε

και υπογραμμίζουν την ανάγκη για
ένα «νέο κυβερνητικό πρόσωπο».

------- >
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F r a m e w o r k III
the organizing, analysing and
communicating si tlutii >n

Πώς να αγοράσετε το
FRAMEWORK III
με 35.000*
Αγοράστε το
FRAMEWORK II σήμερα

Αγοράζοντας σήμερα το FRAMEWORK II με 55.000* δρχ. έχετε διπλό όφελος.

Chivas Regal θέλετε;
Που νομίζετε πως βρίσκεστε; Στον παράδεισο;

Πρώτον αποκτάτε το πιο δημοφιλές ολοκληρωμένο πακέτο που περιέχει spreadsheet, data base, word processing,
communications και graphics. Δεύτερον έχετε την εκπληκτική ευκαιρία μόλις κυκλοφορήσει το FRAMEWORK III
τέλος του έτους να το αποκτήσετε δίνοντας μόνο |35.000* δρχ. αυξάνοντας έτσι την δύναμη του PC σας σε πολύ υψηλά
επίπεδα, με πλήρη συμβατότητα με το FRAMEWORK II, με spreadsheet μεγέθους μέχρι 32.000 κ 32.000, με επιλεγόμενη
περιοχή στο recalculate, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με κλείδωμα αρχείων στην έκδοση single user όταν αυτή είναι σε LAN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ♦ Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ♦ ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 29 ♦ 16452-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 9929708 - 9931481

και πολλές άλλες καινούργιες δυνατότητες. Το πακέτο απευθύνεται σε γραμματείς, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους,
εμπορικές επιχειρήσεις, οργανισμούς.
Επικοινωνήστε σήμερα με την PC SYSTEMS, που είναι από
τους μεγαλύτερους εξουσιοδοτημένους ανππρόσωπους, της
IBM για να επωφεληθείτε της μοναδικής προσφοράς.
Ισχύς προσφοράς μέχρι 30.11.88.
*0ι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται αε ΦΠΑ 6°τ

PC SYSTEMS ΑΕ
Ο σωστός δρόμος για Software
ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 242, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ 647 8524-7 Τέλεξ: 210391 Fax 647 3819
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αριστοτέλους 5 & Τσιμισκή
546 24 Θεσσαλονίκη, Τηλ : 230.740

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ

ΤΑ Ν Ε Α

Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

4/π ο λ ιτ ικ ά
όλων των άλλων - αυτά τα «άλλα»
πάνε από την απλή αναλογική έως
τον σταυρό προτίμησης - ο κ.
Αλευράς συνιστά κι αυτός από την
πλευρά του αναβολή των «μεγάλων
αποφάσεων» αλλά και μια χειρο
νομία του κ. Παπανδρέου προς
τους βουλευτές του κόμματος. Η
«χειρονομία» αυτή γίνεται με την
πρόσκληση των βουλευτών την Πέ
μπτη σε «κοκτέιλ-πάρτι» στο Μέ
γαρο Μαξίμου. Εκεί, ο κ. Παπαν
δρέου αναγγέλλει την αναβολή της
ΚΕ, υπονοώντας φυσικά και την
αναβολή του ανασχηματισμού.

------- ^
προσωπικές επιθέσεις που εξαπο
λύει η «Αυριανή» εναντίον του
υπουργού Παιδείας και οι οποίες
(στο περιβάλλον του κ. Γ. Παπαν
δρέου) δεν θεωρούνται πάντα «αυ
θόρμητες» . Ακόμη και οι καλές έως
προσφάτως σχέσεις του κ. Κουτσό
γιωργα με τον κ. Λαλιώτη διέρχο
νται κλυδωνισμούς, κυρίως με
αφορμή τους χειρισμούς για το
σκάνδαλο Κοσκωτά. Την Τρίτη, ο
κ. Λαλιώτης θα δηλώσει «όταν ο

κόμπος φτάνει στο χτένι ή θα
λύσουμε τον κόμπο ή θα σπάσει το
χτένι», μια δήλωση που ερμηνεύτη
κε ως αποδοκιμασία των κυβερνη
τικών χειρισμών για το σκάνδαλο
Κοσκωτά, άρα και του κ. Κουτσό
γιωργα.
Η αλήθεια είναι πως και ο πιο
καλόπιστος παρατηρητής ελάχιστα
στοιχεία θα βρει αν όχι για να
δικαιολογήσει αυτούς τους χειρι
σμούς, τουλάχιστον για να τους
καταλάβει. Το αποκορύφωμα εί
ναι τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, όταν
άπαντες διαπιστώνουν ότι ο απα
τεώνας απέδρασε για το εξωτερι
κό. Η ένταση - ακόμη και μεταξύ
κυβερνητικών στελεχών - βρίσκε
ται στο αποκορύφωμα, ενώ η Κυ
βέρνηση βρίσκεται στα πρόθυρα
ανοιχτής κρίσης. Οι (ψευδείς) φή
μες περί «κινήσεων βουλευτών», η
εμφανής πλέον αποστασιοποίηση
του κ. I. Αλευρά - μια αποστασιο
ποίηση που ήταν έκδηλη και κατά
και μετά τη συνάντησή του με τον
Πρωθυπουργό - αλλά και οι δημό
σιες επικρίσεις κατά της Κυβερνήσεως από στελέχη και βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, δημιουργούν ένα
κλίμα διάλυσης. Την Τρίτη το βρά
δυ δεν βρίσκεται ούτε ένα μέλος
της Κυβερνήσεως στη Βουλή για να
απαντήσει στις επερωτήσεις της
Αντιπολιτεύσεως. Χρειάζεται να

Διασταυρούμενα κομματικά και κυβερνητικά πυρά
πλήττουν τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και υπουργό
Δικαιοσύνης. Μια εβδομάδα εξελίξεων, που οδήγησαν στη
«Μαύρη Παρασκευή» του κ. Κουτσόγιωργα

Το Π αρασκήνιο
Τ ης Π αραίτησης
διακοπεί η συνεδρίαση και να
αναζητηθεί σπίτι του ο υπουργός
Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδης.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ μιας στοι
χειωδώς συνεκτικής αντιμε
τώπισης
της
«χιονοστιβάδας
(πλέον) Κοσκωτά» ήταν εμφανής,
κι αυτήν ακόμη τη «Μαύρη Δευτέ
ρα», όταν ο κ. Κουτσόγιωργας
συνεκάλεσε σύσκεψη κυβερνητι
κών και κομματικών παραγόντων
στην οδό Ζαλοκώστα. Παρόντες: ο
έτερος Αντιπρόεδρος κ. /. Χαραλαμπόπουλος, ο κ. Α. Καχλαμάνης, ο κ. Γ. Γεννηματάς (έφθασε με
καθυστέρηση τριών τετάρτων), ο
κ. Σ. Βαλυράκης(ο κ. Τ. Σεχιώτης
είχε ήδη πληροφορηθεί πως η πα
ραίτησή του έγινε δεκτή), ο κ. Α.
Λιβάνης, ο κ. Α. Τσο6όλας(\), το

Η

«ντουέτο» Μαρούδα-Κωστόπουλον και ο κ. Κ. Λαλιώτης. Ο κ. Γ.
Παπανδρέου είχε αναζητηθεί αλλά
(επισήμως) δεν βρέθηκε να ειδο
ποιηθεί, ενώ (ανεπισήμως) ειδο
ποιήθηκε αλλά δεν πήγε.
Το κλίμα ήταν κάθε άλλο παρά
ευχάριστο και οι παριστάμενοι δε
σμεύτηκαν να μη δώσουν τίποτα
στη δημοσιότητα απ’ ό,τι συζητή
θηκε. Ο κ. Κουτσόγιωργας διευκρίνησε από την αρχή ότι έχει την
απόλυτη εμπιστοσύνη του Πρωθυ
πουργού (με τον οποίο το προη
γούμενο βράδυ είχε συνεργασθεί
επί μιάμιση περίπου ώρα στον
«Αστέρα» της Βουλιαγμένης και με
τον οποίο βρισκόταν από το πρωί
σε τηλεφωνική επικοινωνία) κι ότι
ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως

ενήμερος για όλες τις ενέργειες
του.

«Εχω τη συνείδησή μου και τα
χέρια μου καθαρά», είπε ο Αντι
πρόεδρος της Κυβερνήσεως. Ο κ.
Σ. Βαλυράκης αναφέρθηκε στα
«πραγματικά περιστατικά» της
«απόδρασης Κοσκωτά». Ο κ. Κ.

Λαλιώτης - «πλέον οργισμένος
όλων μ ’ αυτήν την ιστορία», σύμ
φωνα με την εκτίμηση μετεχόντων
στη σύσκεψη - μίλησε πρώτος για
«ευθύνες», μια άποψη που αποτυ
πώθηκε αργότερα και σε ιδιαίτερη
ανακοίνωση του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Γεννηματάς ήταν πιο ήπιος
κι έδωσε έμφαση στην ανάγκη «να
επιδειχθεί ενότητα», επειδή «εδώ

υπάρχει κίνδυνος να πέσει η Κυ
βέρνηση».

Αποκτήστε νέα Μαλλιά Σήμερα
Πληρώνοντας σε δυο χρόνια

Η άποψη του κ. Κουτσόγιωργα

«να καταγγείλουμε τη σκευωρία
αφού η μόνη που δεν επωφελείται
από την απόδραση του Κοσκωτά
είναι η Κυβέρνηση» βρήκε συνεπίκουρο τον κ. Μαρούδα αλλά αντί
θετο τον κ. Λαλιώτη, ο οποίος είπε
ότι όταν μιλάς για σκευωρία πρέ
πει να προσκομίζεις και στοιχεία
για τη σκευωρία αυτή. «Ποιον θα
πείθουμε με αυτά;» ρώτησε. Κι
εξήγησε ότι - κατά την άποψή του χρειάζονται ευρύτερες πρωτοβου
λίες, όπως η καθιέρωση της απλής
αναλογικής και συμμαχικές κυβερ
νήσεις.
Η «γραμμή της σκευωρίας» υλο
ποιήθηκε, τελικά, σε ανακοίνωση
που εγράφη μετά την αναχώρηση
του κ. Λαλιώτη (έφυγε νωρίτερα
για μια σύσκεψη στη Χαριλάου
Τρικούπη) και με τη διαβεβαίωση
ότι «συμφωνεί κι ο Πρόεδρος». Με
δηλώσεις του ο κ. Κουτσόγιωργας
προεξέτεινε το «σενάριο της
σκευωρίας» κάνοντας τον πα
ραλληλισμό του σκανδάλου Κο
σκωτά με την υπόθεση Ασπίδα. Η
«σκευωρία» έκανε την εμφάνισή
της και στην ανακοίνωση του ΕΓ
του ΠΑΣΟΚ (προηγήθηκε «άτυ
πη» συνεδρίαση του ΕΓ), μετά,
όμως, από την επισήμανση της

«αγανάκτησης της κοινής γνώμης»

Είμασθε υπερήφανοι για την
Χρυσή Λύση dhi.
Μια παγκόσμια επιτυχία
η Χρυσή Λύση είναι το
αποτέλεσμα Ιβχρονης
προσπάθειας
Κ.Π. ΓΙΩΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ DHI GROUP.

η χρυσή λύση
ΝΕΑ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
Στην άΐιί ΙΝΤ. 5Α μπορείτε και εσείς να αποκτήσετε
Νέα Μαλλιά που φυτρώνουν και μεγαλώνουν
κανονικά και για πάντα.
Η άάί 3Α είναι ο μεγαλύτερος Επιστημονικός
Οργανισμός Προσθετικής Μαλλιών στον κόσμο.
Τώρα με τη Χρυσή Λύση της άάί, το κόστος της
μεταμόσχευσης έγινε προσιτό για όλους,
όόί 18 χρόνια υπεύθυνης Επιστημονικής προσφοράς
στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.

Χιλιάδες άνθρωποι απέκτησαν Νέα Μαλλιά στην όόί.
Στις Η.Π.Α. πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν
κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Η εξέλιξη της
Επιστήμης και η φανταστική προσφορά της άάί είναι
για σας η Χρυσή Ευκαιρία να αποκτήσετε Νέα Μαλλιά
μια για Πάντα.
Τηλεφωνείστε Σήμερα στο Κέντρο της άίιί που
βρίσκεται κοντά σας και ζητήστε περισσότερες
πληροφορίες για τη Χρυσή Λύση της άάί.
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INTERNATIONAL Α.Ε.

Νέα Μαλλιά... για πάντα
ΑΘΗΝΑ: Α μερικής 17,106 72 Αθήνα,
Τηλ.: 3606833 - 3606834 - 3609952 - 3609955.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κουντουριώ του 147 & Βασ. Γεω ργίου Α',
Τηλ : 4122256-4122545
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 71,546 22 Θεσ/νίκη,
Τηλ.: (031)232905-265905.

ΠΑΤΡΑ: Ό θω νος & Αμαλίας 85, Τηλ.. (061) 226230.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Κατεχάκη 11, Τηλ.: (081)224921.
ΡΟΔΟΣ: Τλιπολέμου 39. ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, Τηλ.: (0241) 224921.
ΚΑΒΑΛΑ: Δαγκλή 5
ΛΕΜ ΕΣΣΟ Σ: Λεωφόρος Μ ακαρίου 187. Τηλ.: 66792.
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΧΑΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ.
USA: 1-800-441-3760 (TOLL FREE)

Η άΐτι ουδέποτε εφάρμοσε την απαράδεκτη Επιστημονικά μέθοδο -Εμφύτευσης» Συνθετικών Τριχών ή τις διάφορες προτεινόμενες θεραπείες
- Στην τιμή των 150.000 δραχμών δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α και μικροέξοδα εφαρμογής - Πληρωμή με διακανονισμό δρχ 190.000

και της ανάγκης για «απόδοση
ευθυνών». Την Τρίτη το πρωί, η
τακτική συνεδρίαση του ΕΓ έγινε
σε «κλίμα ανασχηματισμού» αλλά
διανθίσθηκε κυρίως από την αντι
δικία του κ. θ . Κατσανέβα με τον
κ. Κ. Λαλιώτη και με τα άλλα μέλη
του ΕΓ επί «τηςλειτουργίας του ΕΓ
και άλλων θεμάτων». Διατυπώθη
καν εκατέρωθεν διάφορες κατηγο
ρίες περί «καισαρισμού», «δοτής
εξουσίας» και άλλα ευτράπελα.
ΥΜΦΩΝΑ με ορισμένες
πληροφορίες, ο κ. Κουτσό
γιωργας επεσκέφθη το πρωί της
Τετάρτης τον Πρωθυπουργό στην
Πολιτεία, αλλά η επίσκεψη αυτή
δεν ανακοινώθηκε. Υπήρξε, πά
ντως, μια συζήτηση μεταξύ τους
για το θέμα του ανασχηματισμού
αφού, άλλωστε, έπρεπε να καλυ
φθεί και η κενή θέση του υπουργού
Δημοσίας Τάξεως. Παρ’ όλα όσα
έχουν γραφεί, ο κ. Κουτσόγιωργας
είναι και αυτός υπέρμαχος του
«Μεγάλου Ανασχηματισμού» και
συνιστά στον Πρωθυπουργό να
αποφευχθούν οι βιαστικές κινή
σεις έως ότου οι «βολιδοσκοπή
σεις» αλλά και το πολιτικό κλίμα
επιτρέψουν έναν τέτοιο ανασχημα
τισμό. Από την πλευρά τού ΕΓ
διαβιβάζεται η άποψη πως ο ανα
σχηματισμός πρέπει να προηγηθεί
της ΚΕ κι ότι υπό τις παρούσες
συνθήκες η σύγκληση της ΚΕ για
την Κυριακή είναι παρακινδυνευ
μένη.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο
Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Καστρί τον Πρόεδρο της Βουλής κ. /.
Αλευρά, ο οποίος δύσκολα θα
μπορούσε να καταταγεί μεταξύ
των υποστηρικτών του Αντιπροέ
δρου της Κυβερνήσεως. Πέρα
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Φυσικά, όλα αυτά δεν εκτονώ
νουν τη γενική κατάσταση. Εκεί,
το «θέμα Μένιου» παραμένει το
κλειδί. Πότε ακριβώς συζητήθηκε
για πρώτη φορά η παραίτηση του
κ.
Κουτσόγιωργα από
το
υπουργείο Δικαιοσύνης; Την Τρί
τη, ο κ. Κουτσόγιωργας δήλωνε
στους δημοσιογράφους «πού είναι
η ευθύνη μου η πολιτική για να έχω
πολιτική ευθιξία;», σε ερώτηση εάν
σκοπεύει να παραιτηθεί. Την Πα
ρασκευή
παραιτήθηκε
από
υπουργός Δικαιοσύνης για λόγους
ευθιξίας. Το βέβαιο είναι, φυσικά,
ότι ο κ. Παπανδρέου δεν πληροφορήθηκε την παραίτηση του
υπουργού Δικαιοσύνης ακούγοντας τον TOP FM. Από το μεσημέ
ρι της Παρασκευής, η απόφαση
ήταν ειλημμένη. Στα γραφεία του
Αντιπροέδρου γινόταν σύσκεψη
(με συμμετοχή και του κ. Γ. Πα
πανδρέου, αυτή τη φορά) για το
θέμα της εξεταστικής επιτροπής, η
οποία συνεχίστηκε έως το απόγευ
μα διανθισμένη και με μια συζήτη
ση για το δημοσίευμα του «Αντί».
Ο Πρωθυπουργός είχε δώσει το
«πράσινο φως» στον κ. Κουτσόγκοργα να χειρισθεί το θέμα της
παραίτησής του όπως αυτός νομί
ζει καλύτερα για να μη φανεί ότι
υπάρχει ψήγμα «αποδοκιμασίας»
του από την πλευρά του Πρωθυ
πουργού. Η εμπιστοσύνη τού κ.
Παπανδρέου στον κ. Κουτσόγιωρ
γα παραμένει δεδομένη.
Ε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ανάλυση και μέσα σ’ αυτό το κλίμα - η
«ρελάνς» του κ. Κουτσόγιωργα
ήταν σχεδόν επιβεβλημένη. Τόσο
όσον αφορά το σκέλος της παραί
τησής του, όσο και την πλευρά της
«πλήρους διαλεύκανσης» στο
σκάνδαλο Κοσκωτά. Είναι βέβαιο
πια ότι η .υπόθεση αυτή έχει εξελι
χθεί σε χιονοστιβάδα, την οποία
είναι αδύνατον να «διαχειρισθεί» ο
οιοσδήποτε, κι ακόμη λιγότερο η
Κυβέρνηση. Κι αυτή η ύστατη
προσπάθεια να επιρριφθούν ευθύ
νες για την καθυστέρηση στον κ. Δ.
Χαλίκια εξελίσσεται σε «μπούμε
ρανγκ» με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος να επιστρέφει - δι’
επιστολής - τις ευθύνες στους κυ
βερνητικούς ιθύνοντες. «Εδώ που
φτάσαμε», έλεγε την Παρασκευή
το βράδυ σημαίνον κυβερνητικό
στέλεχος, «το μόνο που μας μένει
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είναι να περιμένουμε να περάσει ο
κυκλώνας κάνοντας την προσευχή
μας να αφήσει τις μικρότερες δυνα
τές ζημιές. Το βέβαιο είναι ότι
ζημιές θα υπάρχουν. Και το βέβαιο
είναι πως όσο νομίζουμε πως θα
ελέγξουμε τον κυκλώνα, οι ζημιές
θα είναι ακόμη μεγαλύτερες».
Οσο όμως κι αν ήταν επιβεβλη
μένη, η «ρελάνς» Κουτσόγιωργα
αποδεικνύεται και τραγικά καθυστερημένη. Ό ποιος είδε την Πα
ρασκευή το βράδυ τον κ. Κ. Λα
λιώτη να βγαίνει από το γραφείο
του Αντιπροέδρου, λίγο πριν τη
συνέντευξη Τύπου, θα μπορούσε
να θυμηθεί ότι τον Δεκέμβριο του
1987 έλεγε στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ:
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«...Λες κι έχουμε χάσει τα πολιτικά
μας ανακλαστικά. Κάνουμε τις σωστές κινήσεις και τις σωστές
ενέργειες. Τις κάνουμε όμως σε
τέτοιο χρόνο αφού πρώτα έχουμε
εισπράξει περίπου όλο το κόστος».
Ο κ. Κουτσόγιωργας υποσχέθηκε
ότι «θα γελάσει καλύτερα, όποιος
γελάσει τελευταίος». Και δεν έχου- 1

με κανένα λόγο να μην τον πιστέ- 1
ψουμε. Αρκεί, φυσικά, να μας έχει ]
μείνει έως το τέλος (σ’ εμάς και σ’ Μ
αυτόν) διάθεση για γέλιο.
■

π ο λ ιτ ικ ά
Του MIX. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Α νασχηματισμός

ΥΡΥ και εκτεταμένο θέλουν
οι τελευταίες πληροφορίες
τον διαρκώς φημολογούμενο και
ολοένα αναβαλλόμενο νέο και 15ο
ανασχηματισμό της Κυβερνήσεως
από τον πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου. «Σχεδόν η μισή Κυβέρ
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Τ α Π ροβλήματα Κ α ι

νηση θα αλλάξει πρόσωπο, με αλ
λαγές, αντικαταστάσεις και μετα
κινήσεις υπουργών και υφυπουρ
γών», σχολιάζει στενός συνεργά
της του Πρωθυπουγού. Υπολογί
ζει το σύνολο των αλλαγών του
ανασχηματισμού σε 12-15 θέσεις
και διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται
να γίνουν εντυπωσιακές αλλαγές
στη σημερινή δομή και ιεραρχία
της Κυβερνήσεως. «Μικρομεσαίες
θα είναι», συμπληρώνει χαρακτη
ριστικά, αφήνοντας ως ανοικτό το
ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής
διεύρυνσης προς τα αριστερά και
αποκλείοντας διεύρυνση από την
άλλη πλευρά, με περιπτώσεις όπως
εκείνες των κκ. Δ. Λιβανού και I.
Μπούτου.
Οι σχεδιασμοί αυτοί του κ. Α.
Παπανδρέου φημολογείται τώρα
ότι θα υλοποιηθούν είτε το 48ωρο
της ερχόμενης Πέμπτης και Παρα
σκευής είτε (το πιθανότερο) μετά
τη Σύνοδο Κορυφής στη Ρόδο και
την επιστροφή του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Χρ. Σαρτζετάκη
από την Αυστραλία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο
ρίες, ο Πρωθυπουργός θα προβεί
στον ανασχηματισμό της Κυβερνή
σεως στα τέλη της ερχόμενης εβδο
μάδας εάν έχει αποφασίσει να
πραγματοποιήσει το Σαββατοκύ
ριακο τη νέα Σύνοδο της Κ.Ε. του
ΠΑΣΟΚ, με την αναμενόμενη αλ
λαγή στη σύνθεση του Εκτελεστι
κού Γραφείου.
Κατά τις εκτιμήσεις του ίδιου
στενού συνεργάτη του Πρωθυ
πουργού, δεν αποκλείεται ο κ. Α.
Παπανδρέου, θέλοντας να λάβει
τις τελικές του αποφάσεις μέσα σε
κλίμα ηρεμίας και μετά από διάφο
ρες συνεργασίες και ακροάσεις, να
μεταθέσει τον ανασχηματισμό για
τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής χ. I. Αλεν
ράς: υπέρ της απλής αναλογικής
και του σταυρού προτίμησης
όλος θόρυβος» των τελευταίων
ημερών.
★ Τις εισηγήσεις των κκ. Απ.
Αάζαρη και Κ. Σημίτη (αλλά και
Γ. Αλευρά και άλλων) ότι δεν
αποτελεί λύση για την Κυβέρνηση
η όποια αναβάθμιση του ρόλου του
Ε.Γ. (με την επιστροφή στην παλιά
αποτυχημένη συνταγή της ταύτι
σης Κυβέρνησης-Κινήματος), αλ
λά οι νέες επιλογές και προοπτικές,
ιδιαίτερα με έμφαση στο πρόσωπο
και το έργο της Κυβερνήσεως.
Αυτές και άλλες εισηγήσεις απο
τελούν το αντιφατικό και δύσκολο
πλέγμα, μέσα στο οποίο ο κ. Α.
Παπανδρέου, θέλοντας να διατη
ρήσει το γνώριμό του στοιχείο του
αιφνιδιασμού, φέρεται να εξετάζει
με προσοχή τις διάφορες εισηγή
σεις και να επιλέγει από αυτές
εκείνες, οι οποίες προσιδιάζουν
στη δική του στρατηγική. Και η
στρατηγική αυτή είναι εκείνη της

«αισιοδοξίας για την επικείμενη
εκλογική αναμέτρηση», της ανα
στροφής του σημερινού κλίματος.
Αυτή η στρατηγική της «αισιοδο
ξίας» φέρεται να συνδυάζεται, τον
καιρό αυτόν τουλάχιστον, με τη
στρατηγική «καλύτερη άμυνα είναι
η επίθεση» του αντιπροέδρου κ. Μ.

Κουτσόγιωργα.
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ΑΝΤΩΣ, μέσα στην περα
σμένη εβδομάδα οι προβλη

Ο ι «Τρ ε ις Σ υνετοί»
ματισμοί τού κ. Α. Παπανδρέου
έγιναν πολλοί εξαιτίας των επα
φών και συζητήσεων που είχε τον
τελευταίο καιρό με τη λεγάμενη
«τρόικα των συντιών» - συγκεκρι
μένα τους κκ. 1. Αλευρά, Απ.
Αάζαρη και Κ. Σημίτη.
Και οι τρεις εξέφρασαν με ειλι
κρίνεια και παρρησία - την οποία
φαίνεται να διευκόλυνε ο Πρωθυ
πουργός - τις απόψεις τους για τη
σημερινή πολιτική κατάσταση και
τα προβλήματά της. Εκτός όσων
έχουν αναφερθεί ως συναντιλήψεις, κοινή ήταν επίσης η πεποίθη
ση των «τριών συνετών» ότι οι
αλλαγές σε πρόσωπα - ακόμη και η
δική τους συμμετοχή στην Κυβέρ
νηση - δεν θα έλυνε τα φαινόμενα
κρίσης στην Κυβέρνηση, το ΠΑ
ΣΟΚ και την κοινωνία. Και οι
τρεις χρωμάτισαν τις εισηγήσεις
τους με έντονο σκεπτικισμό, εάν
όχι με τόνους απαισιοδοξίας. Γι’
αυτό και εισηγήθηκαν ριζοσπαστι
κά μέτρα, αλλαγές και κινήσεις
θεμελιακές.
★ Ο κ. Απόστολος Λάζαρης, που
δεν συνεζήτησε αναλυτικά το θέμα
της συμμετοχής του στην Κυβέρνη
ση, ετάχθη υπέρ της «έγκαιρης
καθιέρωσης» της απλής αναλογι
κής στην προοπτική μιας συνεργα

σίας προγραμματικής και κυβερ
νητικής ίσως με την Αριστερά για
τα επόμενα χρόνια.
★ Ο κ. Γιάννης Αλευράς έθεσε το
θέμα της απλής αναλογικής και του
σταυρού προτιμήσεως (που εισηγήθηκε να επεκταθεί και στους
ευρωβουλευτές) ως κατ’ αρχήν
προβληματισμό για το κυβερνητι
κό μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αν και
παραδέχθηκε (όπως και ο κ. Κ.
Σημίτης) ότι δεν βοηθάει σχετικά η
ανελαστική σημερινή στάση της
παραδοσιακής Αριοτεράς.
★ Ο κ. Κώστας Σημίτης (που συ
νέχισε τη συζήτησή του με τον
Πρωθυπουργό σε γεύμα στο σπίτι
της Πολιτείας) φάνηκε πρόθυμος
να αποδεχθεί την πρόταση της
υποψηφιότητάς του για το Εκτελε
στικό Γραφείο. Πάντως, ο κ. Σημί
της, όπως και οι άλλοι «συνετοί»,
δεν ταυτίσθηκαν με τη θεωρία περί
«σκευωρίας τύπου ΑΣΠΙΔΑ» για
το σκάνδαλο Κοσκωτά και χωρίς
προσωπικές αναφορές στον κ. Α.
Κουτσόγιωργα ή άλλα κυβερνητι
κά στελέχη έθεσαν το θέμα της

«κάθαρσης σε βάθος προκειμένου
να αποκτήσουμε ένα νέο πρόσωπο
ως Κυβέρνηση και Κίνημα».
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ΜΟΝΟΣ ο οποίος κουβέ
ντιασε με τον Πρωθυπουρ

γό ορισμένα πρόσωπα για τον ανα
σχηματισμό φέρεται να είναι ο κ.
Γιάννης Αλευράς, ο οποίος, μάλι
στα, φέρεται να υποστήριξε την
επανείσοδο στην Κυβέρνηση ορι
σμένων πρώην υπουργών, ακόμη
και του κ. Αντώνη Τρίτση.
Στα λεγάμενα «ιδιωτικά θέματα»
του Πρωθυπουργού δεν αναφέρ
θηκε - κι ας γράφηκε το αντίθετο κανένας από τους «τρεις συνε
τούς», πλην του κ. Αλευρά, ο
οποίος φέρεται να εκδήλωσε την
άποψη ότι «το θέμα με τη Μαργα
ρίτα κάνει πολιτική ζημιά» και
ακόμη ότι «συνέστησε στη σύζυγο

του Πρωθυπουργού αυτοσυγκρά
τηση. Τίποτα περισσότερο».
Πάντως και οι τρεις έδωσαν την
εντύπωση στον Πρωθυπουργό ότι
δεν μιλούν με βάση προσωπικές
φιλοδοξίες (όπως ορισμένοι κομ
ματικοί), ότι πριν από «τις καρέ

κλες στα υπουργεία και τα αξιώμα
τα βάζουν ορισμένες αρχές». Επί
σης όλοι τόνισαν πως ο Πρωθυ
πουργός έχει ακόμη (παρά τις δια
φορές απόψεων) σημαντικά περι
θώρια πολιτικών πρωτοβουλιών
και διορθωτικών αποφάσεων. Πά
ντως, κανένας από τους τρεις, είτε
των συνετών είτε του Εκτελεστι
κού , δεν εισηγήθηκε - κι ας γράφη
κε το αντίθετο - «εκλογές εδώ και
τώρα». Ό λοι εξέφρασαν την άπο

ψη ότι οι βουλευτικές εκλογές θα
πρέπει να γίνουν τον Ιούνιο του
1989.
Κανένας επίσης από τους «τρεις
δεν παρουσιάσθηκε
στον Πρωθυπουγό ως εκπρόσωπος
ομάδας βουλευτών ή άλλων ομά
δων. Ο κ. Α. Παπανδρέου, ειδικά
στο θέμα της εισήγησης για την
αναβολή της συνόδου της Κεντρι
κής Επιτροπής (την οποία τελικά
αποδέχθηκε), ρώτησε τον κ. Αλευ
ρά από ποιες επαφές έχει σχηματί
σει την εντύπωση ότι επικρατεί
αναβρασμός σε ορισμένα «επίπεδα
του Κινήματος» και ότι υπάρχει
κίνδυνος να μην υπερψηφισθούν
όλα τα πρόσωπα του καταλόγου
για το νέο Ε.Γ.

συνετούς»

ΥΜΦΩΝΑ με άλλες πληρο
φορίες, ο κ. Α. Παπανδρέου
εκτίμησε ιδιαίτερα τις απόψεις των
«τριώνσυνετών», επειδή, ανάμεσα
στα άλλα, δεν βαρύνονται με παραγοντισμούς και δεν είναι συνυπεύθυνοι με τα εκφυλιστικά φαινό
μενα κάθε κατηγορίας τα τελευ
ταία χρόνια.

Σ

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε δεν
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από την
πλευρά του Καστρίου σε υποβολιμιαίες κατηγορίες για κοινά υπο
μνήματα βουλευτών (που υπερβλήθησαν αλλά ατομικά) και για τα
κίνητρα που οδήγησαν γνωστό
υπουργό της Κυβερνήσεως να δια
τυπώσει αιχμηρές απόψεις σε υπό
μνημά του.
Συμπερασματικά, οι απόψεις
και εισηγήσεις των «τριών συνε
τών» συνομιλητών του Πρωθυ
πουργού δεν φαίνεται να επηρεά
σουν τόσο τους άμεσους σχεδιασμούς του (όπως τον προσεχή ανα
σχηματισμό που φέρεται επίσης ότι
δεν πρόκειται να θίξει τη σύνθεση
όλων των βασικών οικονομικών
υπουργείων), όσο και κυρίως τους
μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς
του κ. Α. Παπανδρέου ως τις
εκλογές.

Πάντως, με βάση τα έως τώρα
δεδομένα, ο κ. Α. Παπανδρέου δεν
φέρεται να έχει αποφασίσει την
επάνοδο στην Κυβέρνηση των κκ.
Κ. Σημίτη και Α. Αάζαρη με
ευρύτατες αρμοδιότητες ούτε να
συζητά προτάσεις, όπως λ.χ. να
καταργηθούν οι δύο θέσεις των
αντιπροέδρων και να καταλάβει τη
μία και ενιαία ο πρόεδρος της
Βουλής κ. Γιάννης Αλευράς.
Παρόμοιες προτάσεις δεν κρίνεται ότι μπορεί να δρομολογήσουν
εξελίξεις στον χώρο της Κυβερνή
σεως, επειδή ορισμένοι «επιφα
νείς» του κυβερνητικού χώρου δεν
δέχονται να αναλάβουν καθήκο
ντα χωρίς δικούς τους όρους και
προϋποθέσεις. Είτε αυτοί αφο
ρούν πρόσωπα, όπως λ.χ. εκείνο
του αντιπροέδρου για τα εσωτερι
κά θέματα κ. Αγ. Κουτσόγιωργα,
είτε πολιτικά ζητήματα, όπως εκεί
να της «κάθαρσης του σκανδάλου
Κοσκωτά», της απλής αναλογικής
και της μετεκλογικής συνεργασίας
με την Αριστερά.
ΥΜΦΩΝΑ με τις τελευταίες
πληροφορίες, ο κ. Α. Πα
πανδρέου εξετάζει τις προσεχείς
εξελίξεις στην Κυβέρνηση και το
ίνημα με βάση:

Πιο Λιμουζινα 3.690.οοο!
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Τις εισηγήσεις του κ. I. Αλευρά
για «λύση-πακέτο», για συνολικές
ολιτικές κινήσεις στην Κυβέρνηκαι το Κίνημα.
Τις εισηγήσεις της «τρόικας»
υ Εκτελεστικού Γραφείου (Κ.
αλιώτης, Αθ. Τσούρας, Κ. Σκανης) για κυβερνητικό άνοιγμα
κυβερνητική σύνθεση, με την
ιθυμητή υπουργοποίηση προσώιν, όπως οι κκ. Μίκης θεοόωράκαι Μανώλης Γλέζος.
Τις εισηγήσεις τού κ. Α. Κου' ■ιωργα να αργήσει ο ανασχητισμός και να «καταλαγιάσει ο

Όσοι, τώρα θέλουν χώρο, άνεση, γραμμή,
μπορούν να χαρούν την ιιιό λιμουζινα
σε ιδιαίτερα λογική τιμή γΓ αυτή την
κατηγορία.
Το Ρενώ 21 είναι το πιο ευρύχωρο, πιο άνετο και ιπό οικονομικό αυτοκίνητο-οτην κλάση του.
Δεν είναι τυχαίο, εζ άλλου, ότι το 1986, το 1987
και το 1988 είναι πρώτο σε πωλήσεις στη Γαλλία,
στην κατηγορία του.
Έ χει πολύ χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή
(Οχ 0,29) και το μεγαλύτερο πόρτ μπαγκάζ.
Το νέο μοντέλο 21 (ίΤΙ, στους 10 φορ. ίππους

έχει όλα τα πλεονεκτήματα και τον εξοπλισμό
του 21 (ίΤ8 δηλ. 5 ταχύτητες · Στροφόμετρο
• Ψηφιακό ρολόι · Φυμέ κρύσταλλα · Ηλεκτρι
κά παράθυρα · Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές
• Εξωτ. καθρέφτη ρυθμιζόμενο εσωτερικά · Ρυθμιζόμενα σε ύψος εμπρός καθίσματα. Είναι
όμως προσιτό σε τιμή και οικονομικό στη συν
τήρηση. Ελάτε να το δείτε.

α>
σ

5

<

Ζ
0C
LU

RE XAULT...τέλικά!

ΜΑνΑ Α.Ε.
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8/πολιτικά
Τ ο υ I . ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ
Π Ρ ΩΡΑ πια δεν χάνουμε
' ' X εμείς τις... μακαρονά
δες», έλεγε προ ημερών ο βουλευ
τής της Νέας Δημοκρατίας (και για
ένα διάστημα της ΔΗΑΝΑ) κ.
Κώστας Γιατράκος. «Άλλοι ης
χάνουν!». Η αλήθεια, βέβαια, εί
ναι ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν... παρα
σκευάζονται κατ’ οίκον μακαρο
νάδες για να συνοδεύσουν τις πολι
τικές συζητήσεις των βουλευτών
περί των εξελίξεων που παρουσιά
ζονται ραγδαίες. Οι ανταλλαγές
απόψεων συνοδεύονται από... κα
φεδάκι, που κάποιοι το θέλουν
πικρό!
Αλλωστε, θα ήταν υπερβολή να
γίνει λόγος περί «ομαδοποιή
σεων», τουλάχιστον με τον χαρα
κτήρα που αυτές σημειώνονταν
παλαιότερα στη Νέα Δημοκρατία.
Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, οι
επαφές έχουν μάλλον διαπροσωπι
κό χαρακτήρα και η ταυτότητα των
απόψεων εκφράζεται επί συγκε
κριμένων θεμάτων «όπου απαιτού

νται όχι απλώς διορθωτικές κινή
σεις», όπως λέγεται χαρακτηριστι
κά, «αλλά ριζικές αλλαγές». 'Αλ
λωστε, στο κυβερνών κόμμα το
παλιρροϊκό κύμα των διαφορο
ποιήσεων δεν έχει στο επίκεντρό
του την αμφισβήτηση του Προέ
δρου και Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου αλλά τα βασικά
αιτήματα:
★ Της κάθαρσης προς όλες τις
κατευθύνσεις και με οποιοδήποτε
τίμημα.
★ Του εκλογικού νόμου.
★ Του κυβερνητικού ανασχηματι
σμού που πρέπει να είναι «γεν
ναίος» και να «αλλάξει ριζικά την

εικόνα της κυβέρνησης».
ΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ στην
Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ έχουν αποδώσει πειστικά
τόσο τα υπομνήματα προς τον
Πρωθυπουργό, παρ’ ό,τι την
ύπαρξή τους αρνείται η κυβέρνη
ση, όσο και οι επαφές που είχε το
τελευταίο διάστημα ο κ. Ανδρέας
Παπανδρέου με τον πρόεδρο της
Βουλής κ. Ιωάννη Αλευρό και τους
κκ. Απόστολο Λάζαρη και Κώστα
Σημίτη. Ωστόσο, υπάρχουν και
ορισμένα συμπτώματα που δεί
χνουν ότι, πέραν των εισηγήσεων
και προτάσεων για την αντιμετώ-
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Πώς αντιδρούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΚΑΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
Γ. Α . Μαγκάκης (αριστερά):
Οι χειρισμοί τον σκανδάλου
Κοσκωτά επέφεραν σοβαρές
βλάβες στην κυβέρνηση και το
κόμμα. Ρούλα
Καχλαμανάκη (δεξιά):
Επιστολή διά του χ. Α .
Αιβάνη προς τον
Πρωθυπουργό
πιση της καταστάσεως, ορισμένοι
τουλάχιστον βουλευτές, οι πε
ρισσότεροι εξ αυτών με σημαντική
κυβερνητική θητεία, είναι αποφα
σισμένοι να τηρήσουν αυστηρή
στάση. Χαρακτηριστικό παράδειγ
μα, η επιστολή της κυρίας Ρούλας,
Καχλαμανάκη, διά του κ. Αντώνη
Αιβάνη, προς τον Πρωθυπουργό
με την οποία επεξηγούσε την απου
σία της από τη συνάντηση στο
Μέγαρο Μαξίμου.
Εν τέλει, οι διαφοροποιήσεις
πολλών στελεχών της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας δεν εκφράζονται
με κινήσεις εν κρυπτώ και παραβύστω αλλά με συγκεκριμένα διαβή
ματα, αποδέκτες των οποίων είναι
και οι κκ. Ιωάννης Αλευράς και
Αντώνης Λιβάνης αλλά και το
Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑ
ΣΟΚ. Υπάρχει όμως και η «άλλη
πλευρά», όπως... περιγράφεται ο
«χώρος» περί τον αντιπρόεδρο της
Κυβερνήσεως κ. Αγαμέμνονα
Κουτσόγιωργα. Άλλωστε, εάν οι
κκ. Αλευράς, Λάζαρης και Σημί
της συνάντησαν μία φορά τον
Πρωθυπουργό μετά την επιστροφή
του, ο κ. Κουτσόγιωργαςανηφορίζει τακτικά είτε προς το Καστρί
είτε προς την Πολιτεία!
ΟΞΥΝΣΗ των αντιθέσεων
διαθέτει σαφώς και το προ
σωπικό στοιχείο, αφού ορισμένοι
από τους βουλευτές της συμπολιτεύσεως θεωρούν ότι πλέον «δεν

τίθεται θέμα αποκλειστικά και μό
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νον πολιτικών χειρισμών αλλά
υπάρχουν σαφώς ζητήματα ηθικής
τάξεως». Η εμπλοκή ορισμένων
κυβερνητικών στελεχών περί το
σκάνδαλο Κοσκωτά, του οποίου οι
πολιτικές προεκτάσεις κυριαρχούν
σήμερα στη δημόσια ζωή της χώ
ρας, συνιστούν για ένα μεγάλο
μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας το «σημείο επαφής» των μελών
της.
Η ευαισθητοποίηση αυτή αποτε
λεί το σταθερό σημείο συγκλίσεως
απόψεων κατά τρόπον ώστε οι
«συγκλίνοντες» να μη διαθέτουν
σαφώς το «πολιτικό στίγμα» του
«κομματικού», του «παλαιοκομματικού», του «κεντρώου» κ.λπ. Με
αυτήν τη λογική είναι πολύ φυσικό
να εμφανίζουν ταυτότητα από
ψεων στο θέμα της κάθαρσης αλλά
και του «γενναίου ανασχηματι
σμού» ο, έλκων την καταγωγή από
το «Κέντρο» και γνωστός...
αντιρρησίας, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου με τον κ. Βασίλη Κεδίκογλου, τον κ. Μανόλη Χατζηνάκη ή
τον κ. Χάρη Καστανίδη, οι οποίοι
είναι ακραιφνώς «κομματικοί».
Πρόκειται για «συναντίληψη» η
οποία εδράζεται στο κοινό αίτημα
για την στάση της κυβερνήσεως
έναντι του σκανδάλου Κοσκωτά
αλλά και έχει ενισχυθεί από το
«σπάσιμο των συσχετισμών στο
κόμμα», που προκλήθηκε κυρίως
λόγω της απουσίας του κ. Α.
Παπανδρέου στο Λονδίνο με την

περιπέτεια της υγείας του, και των
διεργασιών που τότε σημειώθη
καν.
Η «συναντίληψη» αυτή παρατηρείται, σε μεγάλο βαθμό, στις από
ψεις των κκ. I. Αλευρά, Κ. Σημίτη
και Α. Λάζαρη και σε ό,τι αφορά
ειδικότερα τον κ. Α. Κουτσόγιωρ
γα. Στον αντιπρόεδρο της Κυβερ
νήσεως δεν επιμερίζονται μόνον οι
χειρισμοί περί το σκάνδαλο Κο
σκωτά αλλά και συνολικά η πολιτι
κή και ειδικότερα η κυβερνητική
πρακτική του, «που είναι βλαπτική

για την κυβέρνηση και το Π Α 
ΣΟΚ». Η άποψη την οποία οι δύο
τελευταίοι εξέφρασαν προς τον κ.
Α. Παπανδρέου ότι «δεν μπορούν

να βρεθούν σε ένα κυβερνητικό
σχήμα υπό τον κ. Κουτσόγιωργα»,
απηχεί εν πολλοίς και τις απόψεις
του κ. Γ.-Α. Μαγκάκη, του κ.
Λευτέρη Βερυβάκη αλλά και του κ.
Αντώνη Τρίτση. Σε ορισμένες, μά
λιστα, περιπτώσεις ανάλογοι προ
βληματισμοί περιλαμβάνουν και
πρόσωπα δημοσίων οργανισμών
και κρατικών υπηρεσιών που θεω
ρείται ότι συνέβαλαν και εξακο
λουθούν να συμβάλλουν στον «τομπρισμό» του δημόσιου βίου της
χώρας.
ΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ του κλίματος
που επικρατεί αυτήν τη στιγ
μή είναι ο... αφορισμός του υφυ
πουργού παραγωγικού υπουργεί
ου ότι «πρέπει να διαγράψουμε τη
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γιό μας»\ Από την «άλλη πλευρά» η
απήχηση της θεωρίας «περί σκευω
ρίας» δεν φαίνεται να συναντά
ένθερμους υποστηρικτές στην Κοι
νοβουλευτική Ομάδα! Η κυρία
Σύλβα Ακρίτα, φέρ’ ειπείν, αλλά
και οι κκ. I. Γλαβίνας, Γ. Δαβιδόπουλος, Γ. Καραμπάτσας, Β. Αγο
ραστής, Σ. Τσαπάρας, Δ . Διαμαντίδης και πολλοί άλλοι ελάχιστα
πείθονται, όπως άλλωστε, και ο κ.
Σπύρος Καλούδης. η κυρία Ειρή
νη Λαμπράκη, ο κ. Γ. Κτενάς, ο κ.
Κ. Ασλάνης αλλά και ο κ. Π.
Ζακολίκος ή ο κ. Δ. Παγορόπουλος. Αντιθέτως, ο κ. I. Κουτσογιάννης αλλά και οι κκ. Δαριβιανάκης, Δαμιανίδης ή Αθανασόπουλος φαίνονται λιγότερο διατε
θειμένοι να κινηθούν σε άλλα μήκη
κύματος από την πρόσφατη ερμη
νεία στο σκάνδαλο Κοσκωτά που
έδωσε ο κ. Κουτσόγιωργας, κάνο
ντας λόγο περί «πολιτικής και
οικονομικής σκευωρίας».
Το σύνολο αυτών των προβλη
ματισμών επέδρασε καταλυτικά
στην αναβολή της συνόδου της
Κεντρικής Επιτροπής. Άλλωστε,
είναι μία από τις λίγες φορές που
σε «παραδοσιακά αδιάφορους»
για την σύνθεση του Εκτελεστικού
Γραφείου του κυβερνώντος κόμμα
τος, μία «ανασύνθεσή του» προκαλεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Η
εξήγηση που δίνεται είναι ότι «η

εφαρμογή στην πράξη του “ενιαίου
κέντρου αποφάσεων” προσδίδει
στο νέο κομματικό όργανο μεγάλη
σημασία που άπτεται σαφώς τον
κυβερνητικού έργου». Ταυτόχρο
να, όμως, εξεδηλώνετο σοβαρή
επιφύλαξη «κατά πόσον ένα τέτοιο
“κέντρο ” θα ήταν αρκούντως “ευέ

λικτο”ώστε να αντιμετωπίσει τρέ
χοντα πολιτικά ζητήματα, εκτός
ίσως από κεντρικές πολιτικές επι
λογές».
Η σημασία που αποδίδουν «ορα
τά κοινοβουλευτικά και κομματικά
στελέχη» στο νέο Εκτελεστικό Γρα
φείο συνέτεινε ώστε να καθυστερή
σουν οι αποφάσεις «για λίγες ημέ
ρες». Άλλωστε, ουδείς στο ΠΑ
ΣΟΚ έχει αμφιβολία ότι οι αλλαγές
στην κυβέρνηση και το κόμμα είναι
κατ’ ουσίαν συγκοινωνούντα δο
χεία. Και, όπως ελέγετο: «Αυτήν
τη φορά το πρόβλημα δεν είναι

ποιους θα βάλει ο Πρόεδρος. Το
πρόβλημα είναι ποιους θα βγά
λέξη “προμήθειες" από το λεξιλό λει!».
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
11*16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΠ · ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 4 9 μμ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 11 πμ 9 μμ
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79 - ΚΑΛ ΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 176 71

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: INDEX Α.Ε.
Τ Η Λ .: 959.3476 - 959.2695 Τ Ε Λ Ε Χ : 21.4310 ELKE GR FAX: 959.8360

Κυβερνητικές
συσκέψεις
ΕΙΡΑ συνεργασιών και συ
ζητήσεων με συνεργάτες
του στην κυβέρνηση και στο
κίνημα άρχισε από χθες ο πρω
θυπουργός κ. Ανδρέας Παπαν
δρέου στον Αστέρα Βουλιαγμέ
νης, όπου μετέβη χθες το μεσημέ
ρι. Ά ξονας των συζητήσεων αυ
τών είναι ο διπλός ανασχηματι
σμός κυβέρνησης και κινήματος
που φέρεται να τον προβληματί
ζει έντονα μετά τις τελευταίες
εξελίξεις και δεν αποκλείεται να
πραγματοποιηθεί στα τέλη της
επόμενης εβδομάδος.

Σ

Μια άλλη σύσκεψη υπό την
προεδρία του αντιπροέδρου κ.
Αγαμέμνονα
Κουτσόγιωργα
πραγματοποιήθηκε χθες το με
σημέρι, κατά την οποία, σύμφω
να με την επίσημη ανακοίνωση,
αποφασίσθηκε να προωθηθεί η
εκκαθάριση του «πολιτικού, κοι

νωνικού και οικονομικού σκαν
δάλου Κοσκωτά» με τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής, με τον
ορισμό εφέτη-ανακριτή και με τη
δημοσιοποίηση των κάθε είδους
οικονομικών συναλλαγών της
Τράπεζας Κρήτης.
ΥΜΦΩΝΑ με τις πληρο
φορίες του «Βήματος», με
γάλο μέρος της σύσκεψης ανα
λώθηκε στην εξέταση τόσο της
στενότητας διαθεσίμων στην
Τράπεζα Κρήτης όσο και τους
χειρισμούς για το μέλλον της,
δεδομένου μάλιστα ότι στις 20
τρέχοντος θα πρέπει ο επίτροπος
κ. Παπαδάτος να υποβάλει το
πόρισμά του. Στη σύσκεψη, που
κράτησε πάνω από τρεις ώρες,
έλαβαν μέρος εκτός από τον κ.
Κουτσόγιωργα (που απούσιασε
για λίγο, προκειμένου να κατα
θέσει τη μήνυσή του) οι υπουργοί
κκ. Ρουμελιώτης, Τσοβόλας,
Κακλαμάνης, Γεννηματάς, Τσοχατζόπουλος, Ακριτίδης, Μαρούδας, ο υφυπουργός κ. Δασκαλάκης, όπως επίσης και οι
κκ. Λαλιώτης, Λιβάνης και Γεί
τονας και οι κκ. Χαλικιάς, Δημοσθενόπουλος, Λάμπρου και
Γεωργουτσάκος. Μετά το τέλος
της σύσκεψης παρέμειναν με τον
κ. Κουτσόγιωργα οι κκ. Ρουμε
λιώτης, Τσοβόλας και Λαλιώτης.

Σ

★ Σχετικά με τις φήμες περί
παραιτήσεως του προέδρου της
Βουλής κ. Γιάννη Αλευρά, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε δήλωση του γραφεί
ου τού κ. Αλευρά ότι δεν προέκυψε κανένα τέτοιο θέμα και οι
σχετικές φήμες είναι ανυπόστα
τες. Σε ερώτηση αν ο Πρωθυ
πουργός αποφάσισε «πώς θ’

αντιμετωπίσει την πρόταση Κου
τσόγιωργα» για την αντικατά
στασή του στη θέση του
υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Κωοτόπουλος δήλωσε «όπως έχω

ήδη απαντήσει χθες το βράδυ, ο
Πρωθυπουργός δεν εξέφρασε
άποψη».
Οσον αφορά τις επαφές του
Πρωθυπουργού, έγινε γνωστό
ότι θα συναντηθεί με πολλά στε
λέχη της κυβέρνησης και του
κινήματος, υπηρεσιακούς συ
νεργάτες του και βουλευτές. Στις
ίδιες επαφές ο Πρωθυπουργός
πρόκειται να συζητήσει και τό
θέμα της συγκρότησης της Επι
τροπής για το σκάνδαλο Κοσκω
τά, μεθαύριο Τρίτη. Τις θέσει£
της κυβέρνησης για το θέμα αυτό
θα αναπτύξουν στη Βουλή οι κκ;
Ρουμελιώτης, Κουτσόγιωργας^
Κακλαμάνης και Γεννηματάς.

ΤΑ Ν
Ψάχνετε για δουΛεια;
Μ ΙΚ Ρ Ε Σ Α ΓΓΕ Λ ΙΕ Σ

