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ErtiM tK-ΠολΚΜΑ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανδρέας Παπαν- 
δρέου ταύτισε χθες την Ελλάδα και 
τους δημοκρατικούς θεσμούς με το 
πρόσωπό του, κατηγόρησε τους πόντες - 

«αμερικανικό κατεστημένο». Δεξιά και Αρι
στερά - ότι συνωμοτούν για να τον ανατρέ
ψουν και κάλεσε «σε συσπείρωση τις δημο
κρατικές δυνάμεις» για νέα «μεγάλη νίκη» 
στις εκλογές του Ιουνίου.

Ο κ. Παπανδρέου εμφανίσθηκε από την τηλεόρα
ση και απηύθυνε μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, 
που προαναγγελλόταν στα παρασκήνια ως συντα
ρακτικό, με μεγάλες εξαγγελίες - από ριζικό ανα
σχηματισμό έως και απομάκρυνση των αμερικα
νικών βάσεων - χωρίς να ικανοποιήσει ούτε τα μέ
λη του Ε.Γ., του ΠΑΣΟΚ, που παρακολούθησαν 
την εκπομπή στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη.

Στον αργόσυρτο μονόλογό του - διήρκεσε διπλά
σιο χρόνο από τον κανονικό η εκφώνηση των τεσ
σάρων δακτυλογραφημένων σελίδων - εμφανώς α
νήσυχος και ανήμπορος, ο Πρωθυπουργός:
•  Εκαμε σαφή υπαινιγμό εναντίον του προέδρου 
της Βουλής Γιά ννη Αλευρά, με την αναφορά του 
στον Νόβα της αποστασίας του 1965. Είναι η 
πρώτη φορά στα τρία τελευταία τηλεοπτικά του μη
νύματα από τον Νοέμβριο και εδώ, όπου ο Πρωθυ
πουργός επισείοντος τον κίνδυνο νέας αποστασίας 
αναφέρεται ονομαστικά τον τότε πρόεδρο της Βου
λής Γ. Νόβα, στον οποίο, μετά τη ρήξη Γλίξμ- 
πουργκ - Γ. Παπανδρέου, ανατέθηκε ο σχηματι
σμός της πρώτης κυβέρνησης των αποστατών.

Ο κ. Παπανδρέου είχε θορυβηθεί, σύμφωνα με 
πληροφορίες, από τα δημοσιεύματα που έφεραν τον 
πρόεδρο της Βουλής ως αποδέκτη της δυσαρέ
σκειας πολλών κυβερνητικών βουλευτών, οι οποίοι 
τον παρότρυναν να συστήσει στον Πρωθυπουργό 
να παραιτηθεί. Η ανησυχία του κ. Παπανδρέου κο- 
ρυφώθηκε μετά την προχθεσινή ανακοίνωση του 
ΚΚΕ, την οποία ερμήνευσε ως κάλυψη ενδεχόμε
νης κίνησης Αλευρά.

Οι χειρισμοί
Ηδη από χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκ

πρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση «πώς σχολίαζα 
η κυβέρνηση, όημοσΐ€ύμστα ότι έχουν γίνα βολιδοσκο- 
πήσεις στον πρόεδρο της Βουλής Γιάννη Αλευρά και όπ 
αυτός είναι προβληματισμένος και θέλει να βοηθήσει 
για την έξοδο από το αδιέξοδο;», είχε δηλώσει:

«Η  ευθύνη των χειρισμών για τις πολιτικές εξελίξεις 
ανήκει στον πρωθυπουργό Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και 
την κυβέρνηση».

•  Προσπάθησε να υπερασπιστεί μόνο τον εαυτό 
του από τις κατηγορίες για συνενοχές στο σκάνδα
λο Κοσκωτά, χωρίς να αναφερθεί σε άλλους. Αντί
θετα, είπε ότι θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνα
τόν για να λάμψει η αλήθεια και να πληρώσουν 
«όποιοι είναι υπεύθυνοι, όπου και όσο ψηλά και 
αν βρίσκονται».

Ωστόσο, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά 
στην ανάγκη έκδοσης του Κοσκωτά ή εξέτασή του. 
Ακόμα ο Πρωθυπουργός πήρε κατ’ ουσίαν πίσω τη 
δήλωσή του «άνθρακες ο θησαυρός» μιλώντας 
τώρα για ένα πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής 
που «θα αφορά τις πολιτικές ευθύνες στο περιώνυ
μο πια σκάνδαλο».

Κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ερμήνευαν τα 
παραπάνω ως ένδειξη επικείμενου ανασχηματισμού 
με απομάκρυνση του Αγ. Κουτσόγιωργα και άλ
λων, σε μια προσπάθεια να βεβαιωθεί η αθωότητα 
του ίδιου του κ. Παπανδρέου.
•  Επιτέθηκε ιδιαίτερα και με ξεχωριστό χρωματι
σμό της φωνής του εναντίον της Αριστερός, την 
οποία κατηγόρησε ότι ξεχνώντας τις θέσεις της για 
τον ρόλο των ξένων κέντρων, συμπλέει μαζί τους 
και τον καλεί να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόφαση ό
λων των δυνάμεων της Αριστερός να καταστήσουν 
προσωπικά υπεύθυνο τον ίδιο για την κρίση που

Επίθεση στην 
Αριστερά 
Πάλι μπαμπούλας 
με ξένα κέντρα 
Εβγαλε λάδι μόνο 
τον εαυτό του 
Οξεία αντίδραση 
της αντιπολίτευσης
περνάει η χώρα, ο κ. Παπανδρέου έχει θορυβηθεί 
και αποφάσισε να κηρύξει καθολικό πόλεμο εναν
τίον της.

Τα κέντρα των ΗΠΑ
•  Υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στην κυ
βέρνηση των ΗΠΑ και περιορίσθηκε σε αόριστη 
καταγγελία του «αμερικανικού κατεστημένου», το 
οποίο εκφράζει το περιοδικό «TIM E».

Καμιά αναφορά στον Μπους, που κατά την 
πρωινή του Συγκροτήματος Κουρή, βρίσκεται πί
σω από την «σκευωρία» ανατροπής του Πρωθυ
πουργού, ούτε «απειλή» για απομάκρυνση των α
μερικανικών βάσεων, όπως συνιστούσε η «Αυρια
νή».

Αντίθετα, από το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος είχε φροντίσει να αποστασιοποιηθεί από 
τα δημοσιεύματα. «Εχουμε τη δική μας εκτίμηση· 
για τα κέντρα» - είχε πει.
•  Κατηγόρησε τη Δεξιά ότι με «συμμάχους τα ξέ
να κέντρα αποφάσεων», με «δούρειο ίππο» έναν α
πατεώνα και με το πολιτικό σκάνδαλο, διασύρει 
διεθνώς τη χώρα με μοναδικό σκοπό «το  κομματικό 
της συμφέρον», την ανατροπή της «δημοκρατικής 
παράταξης».

Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού αντέδρασαν τα 
κόμματα, επαναβεβαιώνοντας την αξίωσή τους να 
παραιτηθεί η κυβέρνηση, να σχηματιστεί κυβέρνη
ση εκλογών που θα ψηφίσει το νεό εκλογικό νόμο 
και θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές.

Ειδικότερα το ΚΚΕ ζήτησε να δοθεί στην Αρι
στερά χρόνος στην τηλεόραση για να απαντήσει σε 
όσα είπε ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικότερα:

ΝΔ: Παροξυσμός
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν Δ  Θ. 

Κανελλόπουλος σχολίασε ως εξής το τηλεοπτικό 
μήνυμα του Πρωθυπουργού από το ραδιόφωνο του 
Πειραιά:

«Ηταν πολύ φυσικό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουρ
γός, σύμφωνα με τα σχέδιό του. Δ εν  του απέμεινε, κατά 
τη δική μου τη γνώμη, κανένας άλλος τρόπος άμυνας, 
παρά η πρόκληση ενός εθνικιστικού παροξυσμού. 
Προσπάθησε να μας πε'ισει ότι όλα όσα συμβαίνουν εί
ναι αποτέλεσμα σκευωρίας του εσωτερικού και τους εξ
ωτερικού.

Και για μεν το εσωτερικό η απάντηση είναι ότι όλα 
τα κόμματα, περιλαμβανόμενων ακόμα και σοσιαλιστών 
του δικού του του κόμματος έχουν ξεκαθαρισμένη την 
άποψη για την ανάγκη της παραίτησης της κυβέρνησε ως 
και της διεξαγωγής εκλογών. Το ίδιο συμβαίνει στο εξ
ωτερικό, ακόμη και από τους σοσιαλιστές.

Η  γαλλική τηλεόραση, το «Μ οντ», το «Σπίγκελ», όλοι 
ουσιαστικά εκφράζονται εναντίον της κυβερνήσεως για 
τα μεγάλα σκάνδαλα. Την συνωμοσία να την κάνουν οι 
Αμερικανοί; Αλλά γιατί; Τα πάντα παρεχώρησε στους Α 
μερικανούς. Και στο Ν ΑΤΟ  ομολόγησε πίστη και τιςβά-

H interlinguá
ΑΓΓΛΙΚΑΜη · ·
Το σύστημα interlinguá εφαρμόζεται στα 
παρακάτω φροντιστήρια:
ΑΘΗΝΑ: Ακαδημίας 59-61 τηλ. 36.41.454 - 36.45.563 

(Κτίριο Λυρικής Σκηνής)
Πανεπιστημίου 57, Χαρ. Τρικούπη 18. 

ΓΛΥΦ ΑΔΑ: I. Μεταξά 11, τηλ. 89.80.452 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Σοφοκλέους 100, τηλ. 95.25.859 
ΜΑΡΟΥΣΙ: Δήμητρος 5, τηλ. 80.22.355 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: θηβών 273. τηλ. 57.48.658 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ερμού 53, τηλ. 235.777 
ΠΑΤΡΑ: Πλ. Γεωργίου 25. τηλ.: 278.473

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΑΖΙ!
1 Groups 2-5 ατόμων (ποτέ περισσότερα)
2 Βιντεομαθήματα
3 Slides προβολής
4 Εργαστήριο γλώσσας
5 Καθηγητές πτυχιούχοι Παν/μίων
6 Ασκήσεις με κομπιούτερ

Εγγραφές - νέα τμήματα, κάθε εβδομάδα, όλο 
το χρόνο. Για μεγάλους, ειδικά 10μηνα προγράμ
ματα που λύνουν το πρόβλημα της γλώσσας.

Δίωξη για τη φωτογραφία στα «σίδερα»

ΠΟΙΝΙΚΗ δίωξη άσκησε 
χθες, αυτεπάγγελτα, ο ει
σαγγελέας Πρωτοδικών κα

τά των υπευθύνων της εφημερί
δας «Ελεύθερος Τύπος» για πε
ριύβριση αρχής, και συγκεκριμένα 
του Πρωθυπουργού, διά του Τύ
που.

Η κατηγορία αφορά στο χθεσι
νά πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της 
εφημερίδας που εμφάνιζε τον 
Πρωθυπουργό, σε φωτομοντάζ, 
στη θέση της φωτογραφίας του 
Γ. Κοσκωτά πίσω από τα κάγκελα.

όπως καταχωρίσθηκε στο τελευ
ταίο φύλλο του περιοδικού κΤΙ- 
Μ Ε». Η δίωξη αναφέρεται επίσης 
και στους σχετικούς τίτλους της 
πρώτης σελίδας καθώς και στους 
τίτλους της συνέχειας του δημο
σιεύματος σε άλλη σελίδα του 
χθεσινού «Ελεύθερου Τύπου».

Μετά την άσκηση της δίωξης 
ο εισαγγελέας παρέπεμψε την υ
πόθεση για προανάκριση σε πται- 
σματοδίκη με το χαρακτηρισμό 
«επείγουσα» και με την παραγγε
λία:

- Ν α  εξεταστούν ως μάρτυρες 
και να καταθέσουν σχετικά με το 
δημοσίευμα πρόσωπα αναγνωρι
σμένου κύρους, όπως ο πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μιχ. 
Σταθόπουλος. ο τέως πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης Δημ. φατούρος καθώς και ο 
επίτιμος αντεισαγγελέας του Α- 
ρειου Πάγου, Αλ. Φλώρος.

Επίοης να εξεταστούν και οι 
μάρτυρες υπεράσπισης που θα 
προτείνουν οι κατηγορούμενοι.

σ€ΐς αποδέχεται και στην ΕΟ Κ  συμφωνεί και με την εξ
ωτερική πολιτική των Αμερικανών εναρμονίζεται.

Αλλά, ο ίδιος δεν ήταν που μας μίλησε πριν από λίγο 
για την πολιτική επί Πιουριφόρι και την ανάγκη επανό
δου στην πολιτική του Πιουριφόρι. Μας μιλάει για υπο- 
τέλεια που επιδιώκεται με αυτά τα συστήματα. Αλλά την 
υποτέλεια την προΛάλεσε ο ίδιος όταν το δημόσιο χρέος 
από έξι πήγε 21,7 δια. δολάρια.

Την υποτέλεια την προκάλεσε ο ίδιος, όταν παρητήθη 
από την δυνατότητα ασκήσεως κυριαρχικών δικαιωμά
των μας και στο Αιγαίο και ειδικά στη μη αμφισβητούμε
νη Ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκείνο που έχει ουσιώδη 
σημασία είναι ότι προσπάθησε να αντιπαρατάξει σε όλα 
αυτά το τι θα διακινδύνευαν οι Ελληνες αν παρητείτο. 
ενδεχομένως, ο Πρωθυπουργός ή το κυβερνών κόμμα.

Και δεν κατόρθωσε να δώσει ουσιαστικά ποιο είναι, 
πράγματι, τα επιτεύγματα της θετίας του ΠΑΣΟΚ. Ενα 
είναι βέβαιο, ότι τα επιτεύγματα αυτά είναι μία οπισθο- 
δρόριση οκτώ ετών και, πριν από όλα είναι ένας πολιτι
κός εκφυλισμός, ένας ευτελισμός των κομμάτων και 
ένας κίνδυνος για την ίδια τη δημοκρατία, ύστερα από 
την υπονόμευση που προκαλείται με τη στάση του κυ
βερνώντας κόμματος».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το πώς σχολιά
ζει την έκκληση του Πρωθυπουργού προς τις δημοκρα
τικές δυνάμεις του τόπου για επαγρύπνηση, ο κ. Κανελ
λόπουλος είπε:

κΕχω την εντύπωση ότι πρόκειται περί ενός από τα 
συνήθη τεχνάσματα για να αφήσει υπαινιγμούς περί άλ
λων κινδύνων. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ο Πρωθυ
πουργός δεν διατρέχει κίνδυνο από κανένα, παρά μόνο 
από τον εαυτό του. Α ν  ο ίδιος υπονοεί ότι θα οδηγήσει 
τη χώρα σε εκτροπή, φοβούμαι πάρα πολύ ότι δεν μπο
ρεί να θέτει το κόμμα του στο δίλημμα ανάμεσα στον 
Κορυδαλλό και στο Γουδί».

Απομάκρυνση της κυβέρνησης αμέσως από την 
εξουσία ώστε να γίνουν εκλογές με τίμιο εκλογικό 
σύστημα ζήτησε και χθες ο αρχηγός της Ν .Δ  Κ. 
Μητσοτάκης μιλώντας σε εθελοντές του κόμματος.

Ο κ. Μητσοτάκης χαραχτήρισε τον Πρωθυπουρ
γό «ανεύθυνο και επικίνδυνο, βουτηγμένο στην ευ
θύνη των σκανδάλων».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα για τον Πρωθυ
πουργό:

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ας αφήσει τα φληναφήματα 
για δήθεν διεθνείς συνωμοσίες εις βάρος του. Αυτή την 
ώρα ολόκληρος ο διεθνής Τύπος - όλα τα ραδιοφωνικά 
προγράμματα του κόσμου μιλούν για τα μεγάλα σκάνδα
λα που πνίγουν σήμερα την Ελλάδα, για τη διαφθορά 
του Πρωθυπουργού και του στενού περιβάλλοντος του 
που εκθέτουν και ζημιώνουν τη χώρα.

Και αυτός τολμά να μιλά για δήθεν συνωμοσίες εναν
τίον του. Μα ποιος έχει ανάγκη να συνωμοτήσει, όταν 
ο ίδιος συνωμοτεί κατά του εαυτού του, όταν ο ίδιος 
εκτίθεται και εκθέτει την Ελλάδα, όταν είναι βέβαιον ότι 
υπάρχουν σκάνδαλα και η Δικαιοσύνη προχωρεί με γορ
γό ρυθμό στη διαπίστωση των ενόχων.

ΚΚΕ: Ανιστόρητος
Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ εξέδωσε την εξής 

ανακοίνωση:
«Ο  κ. Πρωθυπουργός μ€ την πρόφαση διαγγέλματος 

στον ελληνικό λαό, δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά να επι
τεθεί στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στην Αριστερά. 
Το κύριο χαρακτηριστικό του δήθεν όιαγγέλματός του 
ήταν η έλλειψη κάθε συναίσθησης ευθύνης για την κα
τάσταση που ο ίδιος με την πολιτική του έχει οδηγήσει 
τη χώρα.

Ο  κ. Πρωθυπουργός που εγκατέλειψε την αλλαγή και 
άφησε άθικτα τα στηρίγματα του αμερικανικού κατεστη
μένου, δεν μπορεί να δίνει μαθήματα περί ξένων κέν
τρων στην Αριστερά και να επικαλείται τα πατριωτικά 
αισθήματα του ελληνικού λαού για να συγκαλύψει τις 
πελώριες προσωπικές ευθύνες του για την κρίση που 
μαστίζει τη χώρα.

Ο  ελληνικός λαός έχει μνήμη και δεν παραπλανιέται 
με τα φαντάσματα του παρελθόντος και τους ανιστόρη
τους παραλληλισμούς του. Το 1965 τα ξένα κέντρα και 
το Παλάτι φοβούνταν την προσφυγή στο λαό. Σήμερα 
είναι ο Αν. Παπανδρέου που αρνείται τη γνήσια έκφρα
ση της θέλησης του ελληνικού λαού με την καθιέρωση 
της απλής αναλογικής και την προσφυγή στις εκλογές, 
προκειμένου να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος από τη 
σημερινή πολιτική κρίση.

Ο  Αν. Παπανδρέου για άλλη μια φορά απέρριψε την 
πρόταση της Αριστερός να σναλάβει την πρωτοβουλία

και να διευκολύνει με την αποχώρηση της κυβέρνησής 
του τη διέξοδο από τη σημερινή πολιτική κρίση. Επωμί
ζεται όλη την ευθύνη.

Επίσης, δεν μπορεί από τη μια να μιλάει για δημοκρα
τία και από την άλλη να μετατρέπει την κρατική τηλεό
ραση σε ιδιωτικό κανάλι επίθεσης κατά της Αριστερός. 
Ο  Αν. Παπανδρέου στο όνομα της δημοκρατίας που επι
καλείται, οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην Αριστε
ρά να απαντήσει επίσης από την τηλεόραση».

ΔΗ.ΑΝΑ: Δεν πείθουν
Από τη ΔΗ .ΑΝΑ. ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
«Τίποτε το νεώτερο και το ουσιαστικό για το ξεπέρα

σμα της κρίσης από την οποία δοκιμάζεται ο τόπος, δεν 
εισέφερε με το τηλεοπτικό μήνυμά του ο κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου.

Τα περί σκευωριών, ξένων κέντρων και τα άλλα πα
ρόμοια ούτε πείθουν κανέναν λογικό άνθρωπο, ούτε αν
τέχουν στην οποιαδήποτε κριτική.

Παρέπεμψε ο κ. Παπανδρέου για την εκκαθάριση του 
σκανδάλου στη Δικαιοσύνη και την Εξεταστική Επιτρο
πή. Και η μεν Δικαιοσύνη -  παρ’ όλες τις ανεπίτρεπτες 
παρεμβάσεις - θα πράξει το καθήκον της, με την αναπό
φευκτη όμως βραδύτητα.

Για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής, αντίθετα, 
διατηρούμε σοβαρότατες επιφυλάξεις, αφού απέφυγε 
την εξέταση ουσιωδών μαρτύρων, δεν διερεύνησε σο
βαρότατα στοιχεία και βρήκε τρόπους να μην ανακρίνει 
τον ίδιο τον Κοσκωτά.

Οσον αφορά τον διεθνή διασυρμό της Ελλάδας και 
τη βλάβη των εθνικών συμφερόντων, ας συνειδητο
ποιήσουν αυτοί που φταίνε τις ευθύνες τους.

Οι πολιτικές ευθύνες του κ. Παπανδρέου και της κυ
βέρνησής του είναι βαρύτατες και παραμένουν ακέ
ραιες. Ο ελληνικός λαός, που ασφαλώς διαθέτει και κρί
ση και μνήμη θ’ απαντήσει υπεύθυνα και αποφασιστικά 
στις επικείμενες εκλογές. Κανείς δεν μπορεί πια να τον 
παραπλανήσει».

ΕΑΡ: Να φύγει
Από το Γραφείο Τύπου της Ε .Α Ρ  εκδόθηκε η 

εξής ανακοίνωση:
«Ο  κ. Παπανδρέου, και με το σημερινό του ανούσιο 

μήνυμα, έδειξε ότι είναι εκτός πραγματικότητας και δεν 
εννοεί να συμβάλει στην άρση των αδιεξόδων της 
χώρας, για τα οποία έχει μεγάλες ευθύνες ο ίδιος προ
σωπικά και η κυβέρνησή του.

Ο  κ. Παπανδρέου πρέπει επιτέλους να ανπληφθεί όπ 
τα σενάρια περί σκευωριών και συνωμοσιών δεν πεί
θουν κανέναν. Ούτε βέβαια η μονότονα επαναλαμβανό
μενη κινδυνολογία και οι άνευ αποτελέσματος εκκλήσεις 
για συσπείρωση.

Μετά την κατηγορηματική άρνηση του Πρωθυπουρ
γού να συμβάλει στην έξοδο από την κρίση, οι ευθύνες 
των βουλευτών και των οργάνων του ΠΑΣΟ Κ γίνονται 
ακόμα μεγαλύτερες.

Επαναλαμβάνουμε όπ η λύση είναι μία. Είναι αυτή 
που με μεγάλη ευθύνη και ρεαλισμό διατύπωσαν χθες 
οι δυνάμεις της Αριστερός: η αποχώρηση του κ. Α. Πα
πανδρέου, η παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης και 
ο σχηματισμός μιας νέας κυβέρνησης γενικής αποδοχής, 
που θα ψηφίσει την απλή αναλογική και θα διασφαλίσει 
την ομαλή πορεία προς τις εκλογές».

Από το γραφείο του ΚΟΔΗΣΟ ανακοινώθηκαν 
τα εξής:

«Παρά την σημερινή τηλεοπτική προσπάθειά του να 
ενισχύσει το κλίμα της κινδυνολογίας, της συνωμοσιο- 
λογίας και πρακτορολογίας και να αποδώσει... τα πάντα 
σε ξένα και ντόπια κέντρα αποσταθεροποίησης, ο κ. 
Πρωθυπουργός άφησε και πάλι αναπάντητα τα πελώρια 
και καυτά ερωτηματικά γύρω από τον ίδιο προσωπικά 
και άλλους κορυφαίους συνεργάτες του. Η εμφάνισή 
του, σήμερα, δεν έπεισε κανέναν.

Πάντως, έστω κι αν υπάρχουν τα κέντρα που επικα
λείται, ο κ. Α. Παπανδρέου και η κυβέρνησή του με τον 
βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά ειδικότερα το θέ
μα Κοσκωτά, είναι που επέτρεψαν στους ξένους να επη
ρεάζουν τις εδώ εξελίξεις.

Το ΚΟΔΗΣΟ επαναλαμβάνει ότι μόνος δρόμος για έξ
οδο από την κρίση και εκτόνωση της κατάστασης είναι 
ο σχηματισμός νέας πολιτικής κυβέρνησης, με τη στήρι
ξη όλων των πτερύγων της Βουλής και υπό την προ
εδρία άλλου προσώπου, η άμεση ψήφιση της μίας και 
μοναδικής Απλής Αναλογικής και η προσφυγή στις κάλ
πες».

Απογοήτευση και οργή από λαό, πολιτικούς ΣΕ/1. 7
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ναντίον Απευρά
Μαγνητο
σκόπηση 
με πέπλο 
μυστηρίου!

«Μ Ε ΜΙΑ «καλησπέρα» άρχισε και με 
μια «καληνύχτα» έκλεισε το τηλεοπτικό 
του μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, οι 
τηλεθεατές δεν γνώριζαν ότι όσα άκουγαν 
στις 9 το βράδυ είχαν μαγνητοσκοπηθεί 
νταλα μεσημέρι.

Ο κ. Παπανδρέου έφτασε από την Εκά- 
λη στο Καστρί στις 2 το μεσημέρι. Τον πε- 
ρίμεναν οι υπουργοί Απ. Κακλαμάνης και 
Δ. Μαρούδας και ο γενικός διευθυντής 
του πολιτικού γραφείου Αντ. Λιβανης. Ε 
πίσης ήταν εκεί ο πρόεδρος και ο γενικός 
διευθυντής της ΕΤ-1 κ. Κωβαίος και Γιαν- 
νούζης και ο διευθυντής ειδήσεων της 
ΕΤ-2 κ. Κονταξής. Οι τηλεοπτικές κάμε
ρες είχαν ήδη στηθεί. Εκτός από το σκηνο
θέτη κ. Μπιρσίμ και τους τεχνικούς, επε
τράπη η είσοδος μόνο σε δυο δημοσιο
γράφους των δύο κρατικών καναλιών.

Ο Πρωθυπουργός, πριν στηθεί απέναντι 
στις κάμερες, συζήτησε επί 20 λεπτά με 
τους κ. Κακλαμάνη και Μαρούδα.

Μόλις τελείωσε η εγγραφή θυμήθηκε 
ότι κάτι είχε ξεχάσει.

«Να το ξαναγράψουμε κύριε πρόεδρε» 
του είπε ο κ. Λιβάνης.

«Οχι, δεν πειράζει, η πρώτη φορά είναι 
και η καλύτερη» απάντησε ο κ. Παπαν
δρέου.

Του άρεσε
Ζήτησε να δει στο μόνιτορ όσα είχε πει 

και αμέσως μετά απεφάνθη ο ίδιος...».
«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό...».
Αμέσως έσπευσαν να συμφωνήσουν δ- 

λοι μαζί του. «Πολύ καλό πρόεδρε» έλεγαν. 
Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος έδειχνε ο κ. 
Κακλαμάνης. Πολύ διακριτική και χωρίς να 
πει τίποτε στεκόταν σε μια γωνιά η διευ
θύντρια του γραφείου, κ. Αγγέλα Κοκκό
λα.

Βγαίνοντας από τη βίλα «Γαλήνη», ο κ. 
Λιβάνης είπε στους δημοσιογράφους των 
εφημερίδων και των ραδιοφωνικών 
σταθμών που περίμεναν ότι «του άρεσε 
πολύ» το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ενώ 
ο κ. Μαρούδας είπε ότι... δεν ήξερε, επειδή 
είχε πάει για... κουβέντα σε διπλανό δωμά
τιο.

Η εντολή προς όλους όσοι πήραν μέ
ρος στη μαγνητοσκόπηση ήταν αυστηρή: 
Να μην διαρρεύσει τίποτα μέχρι τις 8.30, 
που θα μεταδιδόταν για πρώτη φορά από 
την τηλεόραση. Και πράγματι δεν διέρρευ- 
σε.

Η απορία παραμένει: Γιατί τέτοιοι... συ
νωμοτικοί κανόνες; Αφού το μήνυμα δεν 
περιείχε ούτε «είδηση», ούτε «βόμβα». Δη
λαδή, πολύ κακό για το τίποτα...

Γ. ΚΑΡ.

Μήνυμα για ξένο δάκτυλο, αποστάτες 
προέδρους της Βουλής και οικονομία

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού έχει 
ως εξής:

«Καλησπέρα σας. Αισθάνθηκα πρα
γματικά την ανάγκη να επικοινωνήσω 
μαζί σας. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά 
στην πολιτική μου ζωή αμφισβητείται το 
ήθος μου.

Προσωπικά, αισθάνομαι βαθιά την α
νάγκη, απευθυνόμενος στον καθένα 
σας χωριστά, να καταστήσω σαφές ότι 
ίχνος από τη λάσπη που πετιέται από 
όλες τις πλευρές, δεν με αγγίζει. Ασπίδα 
μου η τριαντάχρονη πολιτική μου θ η 
τεία.

Υπάρχει πράγματι το οικονομικό 
σκάνδαλο Κοσκωτά και έχει πολιτικές 
προεκτάσεις. Και γι' αυτόν ακριβώς το 
λόγο υπάρχει η Εξεταστική Επιτροπή 
του Κοινοβουλίου η οποία περίπου σε 
μερικές ημέρες - προς τα τέλη αυτού 
του μήνα - θα εκδώσει το οριστικό της 
πόρισμα. Πόρισμα που έχουμε κάθε λό
γο να πιστεύουμε, θα είναι και δίκαιο 
και αντικειμενικό και θα αφορά τις πολι
τικές ευθύνες στο περιώνυμο πια σκάν
δαλο.

Ταυτόχρονα έχει επιληφθεί και η Δ ι
καιοσύνη. Και έχουμε - επιτρέψτε μου 
να πω - έχω κάνει ό,τι είναι δυνατόν και 
θα συνεχίζω να το πράττω έως ότου 
λάμψει η αλήθεια, όλη η αλήθεια. Εως 
ότου εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, 
όπου και όσο ψηλά και αν βρίσκονται 
θα πληρώσουν το τίμημα που τοσς αξί- 
ζει.

Δούρειος Ιππος
Αλλά πέραν από το οικονομικο σκάν

δαλο, με τις πολιτικές του προεκτάσεις, 
υπάρχει ταυτόχρονα και ένα τεράστιο 
πολιτικό σκάνδαλο με εθνικές προεκτά
σεις. Με «Δούρειο Ιππο» έναν φυγόδι- 
κο, έναν απατεώνα, εξυφαίνεται μια 
πρωτοφανής πολιτική σκευωρία ενάντια 
στην κυβέρνηση, τον Ανδρέα Παπαν
δρέου, τους δημοκρατικούς θεσμούς 
της χώρας, την ανεξαρτησία της πατρί
δας μας.

Επίκεντρο και απόδειξη το περιοδικό 
«T IM E » . Δηλαδή, το περιοδικό του αμε
ρικανικού κατεστημένου. Επεσε η μά
σκα. Επεσε το προσωπείο. Τώρα πιο 
καθαρά βλέπουμε ποιες δυνάμεις βρί
σκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια 
να ξεθεμελιώσουν τους δημοκρατικούς 
θεσμούς της χώρας μας.

Εδωσε το « T IM E »  οκτώ σελίδες. 
Συσσωρευμένες αθλιότητες και ψεύδη

Ανδρέας: Η  Ελλάδα είμαι εγω...
του φυγόδικου. Είναι ένα σχεδόν μονα
δικό ιστορικό γεγονός που κρύβει τη 
μεγάλη αλήθεια. Και θα πρέπει να πού
με από τώρα, αυτή είναι η αρχή της επί
θεσης. Αναμφίβολα θα συνεχισθεί μέ
χρι τις 18 του Ιούνη, την ημέρα των εκ
λογών.

Αμεσος στόχος; Η πτώση του Α ν
δρέα Παπανδρέου. Η διάλυση του με
γάλου λαϊκού κινήματος του Π ΑΣΟ Κ . Η 
ανακοπή της πορείας προς την Αλλαγή.

Απώτερος στόχος; Η επαναφορά στο 
καθεστώς εξάρτησης και υποτέλειας.

Σας καλώ να θυμηθούμε μαζί την Ε λ 
λάδα του χθες και του σήμερα. Υπάρχει 
πραγματικό σήμερα στη θέση του α
στυνομικού κρότους, ελεύθερη έκφρα
ση στον Τύπο και τη Ραδιοφωνία και 
σύντομα στην Τηλεόραση.

Υπάρχει καθημερινό βάθεμα και πλά
τεμα της Δημοκρατίας: Αποκέντρωση, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες τα 
χρόνια αυτά παίρνουν στα χέρια τους, 
μέρα με τη μέρα, την εξουσία. Εθνική 
συμφιλίωση. Δεν υπάρχουν δυο κατη
γορίες Ελλήνων. Είναι έργο δικό μας. 
Εργο για το οποίο είμαστε περήφανοι.

Υπάρχει ένα τεράστιο έργο υποδο
μής στην οικονομία του τόπου που ακό
μη και μέλη της κυβέρνησης - θα έλεγε 
κανείς - δεν το γνωρίζουν. Είναι τόσο 
μεγάλο. Αλλά το ξέρει η ύπαιθρος πάνω 
απ' όλα.

Υπάρχει μια σταθερή άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου του λαού μας. Και 
παρά το γεγονός ότι μπήκαμε στην Ευ
ρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με ό
ρους πάρα πολύ αρνητικούς για τον τό
πο μας, κατορθώσαμε πραγματικό να 
φέρουμε τόσες αλλαγές στο καθεστώς 
των σχέσεων της Ελλάδας με την Κοι
νότητα, ώστε να μπορούμε να προσβλέ
πουμε με αισιοδοξία προς το 1992. Και 
πρέπει να τονίσω ότι η οικονομία της 
Ελλάδας, με εξαίρεση ίσως τα ελλείμμα
τα του δημόσιου τομέα, είναι η ακμαιό
τερη οικονομία nou είχαμε στην πατρί
δα μας για δεκαετίες.

Αλλά πέρα από το οικονομικό θέμα, 
σήμερα υπάρχει φωνή της Ελλάδας. Α - 
κούγεται σε κάθε γωνιά της γης. Οι θ έ 
σεις μας διαβάζονται, προσέχονται. Ο 
λοι ξέρουν τον αγώνα μας για την ειρή
νη, τον αφοπλισμό, την ύφεση. Τον α
γώνα μας για μια Ευρώπη με ανθρώπινο 
πρόσωπο. Είμαστε περήφανοι για την 
εξωτερική μας πολιτική, που είναι ελλη
νική εξωτερική πολιτική.

Και έτσι δεν είναι παράξενο ότι για 
τη Δεξιά που δεν διαθέτει πρόγραμμα
- δεν έχει καν σκεφθεί για το μέλλον
- η μόνη της επιλογή, το μόνο της γήπε
δο, το μόνο της όπλο είναι το πολιτικό 
σκάνδαλο που όμως έχει εθνικές προ
εκτάσεις. Αναζητεί και βρίσκει συμμά
χους στα ξένα κέντρα αποφάσεων. 
Ομως, έτσι πλήττεται και η χώρα, έτσι 
πλήττεται και η Ελλάδα. Αλλά αδιαφο
ρούν. Προέχει γι' αυτούς το κομματικό 
τους συμφέρον. Προέχει γΓ αυτούς βα
θύτερα να μην κυβερνά η δημοκρατική 
παράταξη. Τους είναι δύσκολο να συμ
βιβαστούν ότι η δημοκρατική παράταξη 
κυβερνά για σχεδόν οκτώ χρόνια και 
προετοιμάζεται να κυβερνήσει και για 
τα επόμενα τέσσερα.

Μ ε άνανδρους τρόπους, πραγματικά 
ξένους προς τα ήθη του λαού μας, κο- 
ρυφώνεται η πρωτοφανής εκστρατεία 
ενάντια στην Αλλαγή, τη δημοκρατία, 
την πρόοδο, την ανεξαρτησία, τον εκ
συγχρονισμό.

ΓΓ αυτά με βαθιά λύπη είδα Ελληνες 
πολιτικούς να γίνονται αποδέκτες του ε
λεεινού και ανθελληνικού δημοσιεύμα
τος του «TIM E * .

Δυστυχώς παρόμοια πρόσωπα βρέ
θηκαν και στο χώρο της λεγάμενης Πα
ραδοσιακής Αριστερός. Κοσκωτάς κε
λεύει από τις φυλακές του Σάλεμ και η 
ηγεσία της Παραδοσιακής Αριστερός με 
καλεί να παραιτηθώ. Ξέχασαν τόσο

γρήγορα τις παλιές γνωστές θέσεις τους 
για το ρόλο των ξένων κέντρων αποφά
σεων στην πατρίδα μας;

Η αποστασία
Η στάση της Δεξιάς δεν με εξέπληξε. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε το 1965 όταν 
ο Γκλίξμπουργκ προσπάθησε και τελικά 
κατόρθωσε να ανατρέψει τον Γεώργιο 
Παπανδρέου και να θέσει τον Νόβα στη 
θέση του στα πλαίσια - ήλπιζε - της Ε 
νωσης Κέντρου.

Ακριβώς πραγματικά αντιμετωπίζω 
σήμερα αυτό το περίεργο αίτημα: Να 
μείνει το Π ΑΣΟ Κ , να φύγει ο Ανδρέας 
Παπανδρέου. Οπως αντμετώπισε και ο 
Γεώργιος Παπανδρέου: Να φύγει ο 
Γεώργιος Παπανδρέου για να μείνει η 
Ενωση Κέντρου. Βέβαια η ιστορία δεν 
επαναλαμβάνεται ακριβώς, γιατί τα δεύ
τερα και τα τρίτα είναι κακέκτυπα του 
πρώτου. Και γΓ αυτό μπορώ να πω με 
βεβαιότητα: «Ο ι Μήδοι και αυτή τη φο
ρά δεν θα περάσουν».

Ο  λαός μας είναι έμπειρος. Με ανοι
κτές πληγές από παρόμοιες περιπέτειες 
αναγνωρίζει τους εφιάλτες. Και αυτή τη 
φορά θα τους θέσει οριστικά στο πε
ριθώριο της πολιτικής μας ιστορίας.

Ος θίγόμενος πολίτης, εξουσιοδότη
σα τους δικηγόρους μου να καταθέσουν 
μηνύσεις και στην Ελλάδα, αλλά και στο 
εξωτερικό ενάντια στο «T IM E » .

Καληνύχτα σας
Ως Πρωθυπουργός καλώ το λαό σε 

επαγρύπνηση. Καλώ τις δημοκρατικές 
δυνάμεις σε συσπείρωση. Ενωμένοι, α- 
πορρίπτοντας κάθε ανώμαλη συνταγμα
τική διαδικασία, οδεύουμε προς τις εκ
λογές της 18ης Ιουνίου, για να συντρι- 
βούν οι σκευωροί ντόπιοι και ξένοι. Εί
ναι καλά μαθημένοι στα οικονομικά 
σκάνδαλα. Επιζητούν να γυρίσει πίσω 
το ποτάμι της ιστορίας.

Οδεύουμε ξανά προς τη μεγάλη νίκη 
που είναι τόσο απαραίτητη για την πο
ρεία του Εθνους μας. Για να προχωρή
σει η χώρα προς τη μεγάλη Αλλαγή, να 
ολοκληρώσει τη δημοκρατία, να προχω
ρήσει στην πρόοδο και την κοινωνική 
δικαιοσύνη και να αποκτήσει πραγματι
κά την πλήρη της εθνική ανεξαρτησία 
στα πλαίσια μιας νέας Ευρώπης που 
τώρα γεννιέται.

Καλή σας νύκτα και ευχαριστώ που 
με ακούσατε.

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ Εσ. Α.Α. ανακοί
νωσε τα εξής:

κΜε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός παρά την όψι
μη ομολογία του για τη βαθιά κρίση που περνάει η 
χώρα, και την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως φύλα
κας των δημοκρατικών θεσμών δεν μπόρεσε να αποσεί- 
σει τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησής του για το συνε
χιζόμενο εκφυλισμό της πολιτικής μας ζωής.

Το ξέσπασμα αυτής της κρίσης δεν μπορεί να γίνει 
με αλληλοεκτόξευση κατηγοριών και λάσπης. Εάν πάμε 
έτσι μέχρι τις εκλογές, θα δηλητηριαστεί ακόμα περισ

σότερο η πολιτική μας ζωή με ανυπολόγιστες αλλά και 
απρόβλεπτες συνέπειες. Η  κρίση απαιτεί πολιτική λύση. 
Η  παραίτηση της κυβέρνησης και η διεξαγωγή των εκ
λογών από υπηρεσιακή κυβέρνηση και με το σύστημα 
της απλής και άδολης αναλογικής, αποτελεί την απαραί
τητη εγγύηση για να ξεφύγουμε από το σημερινό φαύλο 
κύκλο».

Το Εργατικό Κ όμμα σε ανακοίνωσή του αναφέ
ρει ότι «ο  κ. Παπανδρέου απέδειξε χθες περίτρανα 
ότι δεν είναι σε θέση να αντικροόσει τις κατηγορίες 
που τον βαραίνουν και γΓ αυτό κατέληξε να αναμα

σά τα τετριμμένα περί αποστασίας, περί ’65, περί 
ξένων κέντρων, δεν μπορεί όμως να πείσει ούτε καν 
τους οπαδούς του.

Μια μόνο λύση υπάρχει: Η παραίτηση της κυ
βέρνησης και η διεξαγωγή άμεσων εκλογών με το 
σύστημα της απλής αναλογικής. Η αναγκαιότητα 
αυτή χρεώνει προσωπικά όλα τα μέλη του Π Α
ΣΟΚ. Κανένας τίμιος και προοδευτικός άνθρωπος 
δεν μπορεί να στηρίξει πια το νεκροθάφτη της αλ
λαγής και το νονό της ρεμούλας».

Ο δήμαρχος Αθηναίων Μ ιλτιάδης Εβερτ έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

«Γία κάθε Ελληνα, ανεξάρτητα από τον ιδεολογικό ή 
πολιτικό χώρο που ανήκει, δεν μπορεί παρά να προκάλε- 
σε θλίψη η σημερινή εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Ε- 
πρόκειτο, δυστυχώς, για την ηχώ ενός ανθρώπου που 
γκρεμίζεται. Υπάρχει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Η  κυ
βέρνηση δεν διαθέτει πλέον Πρωθυπουργό και γι'αυτό 
χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις από όλα τα κόμματα, 
για να μην εμπλακούμε σε εθνική περιπέτεια από μια 
ακέφαλη κυβέρνηση».

Ο  ξένος Τύπος συνεχίζει:Ο Α νδρέας μέσα στη θύελλα
ΡΩΜΗ, 9.
Του ανταποκριτή μας 
Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η ΙΤΑ Λ ΙΚ Η  Εφημερίδα 
«Ρεπούμπλικα» ασχο
λήθηκε και χθες με τη  

«συνέντευξη» του Κοσκωτά  
στην αμερικανική επιθεώ ρη
ση «Τά ιμ », σε ανταπόκριση 
της Φρασουάζ Αρβανίτη από 
την Αθήνα, με τίτλο: « Ο  Π α 
πανδρέου μέσα στη θύελλα. 
Η Ελλάδα βροντοφωνάζει: 
Παραιτηθείτε».

«Φύγετε. Δεν έχετε πια το

δικαίωμα να κυβερνάτε». Ο  
πρωτοσέλιδος αυτός τίτλος 
της έγκυρης «Αυγής», που ε
παναλαμβάνεται στην ουσία 
από όλο τον ελληνικό Τύπο, α
ποτελεί τη μαρτυρία της συγ
κίνησης που προκάλεσαν στην 
Αθήνα οι αποκαλύψεις που 
έκανε ο τραπεζίτης - απατεώ
νας Γιώργος Κοσκωτάς στο 
τελευταίο τεύχος του αμερικα
νικού «Τά ιμ», αρχίζει το δημο
σίευμα και αναφέρει πιο κάτω: 

«Μ ια σειρά εμπιστευτικών 
συζητήσεων, που μαγνητο
φωνήθηκαν μυστηριώδους με 
μακρυά τηλεφωνήματα στη 
φυλακή, έγιναν καυτές συνεν

τεύξεις: Ο  πρώην πρόεδρος 
του εκδοτικού συγκροτήματος 
«Γραμμή» ξέρει να χρησιμο
ποιεί τέλεια τα μέσα ενημέρω
σης, για να εμπλέξει έντεχνα 
όλους εκείνους που θέλει να 
εκθέσει».

Και σε άλλο σημείο: Και 
τώρα ο Κοσκωτάς σημαδεύει 
πιο ψηλά και χτυπάει στο κε
φάλι. Ο  απατεώνας, λέει, δεν 
είναι αυτός.

Αυτός, λέει, είναι μόνο το 
θύμα ενός σχεδίου, που συνέ
λαβε προσωπικά ο Παπαν
δρέου και το οποίο απέβλεπε 
στην υπεξαίρεση χρημάτων, 
από τη μία μεριά για να δη-

μιουργηθεί ένας Τύπος απόλυ
τα πιστός και ικανός να υπο
στηρίζει την πολιτική του, κι α
πό την άλλη για να φτιαχθεί 
ένα ταμείο με μυστικούς πό
ρους προς όφελος του Π Α 
ΣΟΚ.

Και έπειτα «πιο άμεσα για 
τις δαπάνες του «οίκου Πα
πανδρέου», που με την εμφά
νιση στη σκηνή της Μιμής, της 
νέας και ανθηρής νέας φλόγας 
του εβδομηντάρη πρωθυ
πουργού γίνονται ολοένα και 
πιο επιτακτικές.

«Αυτές οι αποκαλύψεις», 
τονίζει η ιταλική εφημερίδα, 
«ήταν μια γροθιά στο στομάχι

για όλη την ελληνική κοινή 
γνώμη».

ΛΟΝΔΙΝΟ: Με το θέμα 
που προέκυψε από τη συνέν
τευξη Κοσκωτά στο «Τά ιμ», α- 
σχολείται για δεύτερη μέρα, η 
βρετανική εφημερίδα «Φ αϊ- 
νάνσιαλ Τάιμς».

Σε ανταπόκριση από την Α 
θήνα με τίτλο « Η  Αθήνα λέει 
ότι ο Παπανδρέου δεν σκέ
φτεται να παραιτηθεί», γίνεται 
αναφορά στις κατηγορίες που 
διετύπωσε ο Κοσκωτάς, και 
δίνεται έμφαση στην απαίτη
ση της ελληνικής αντιπολίτευ
σης για παραίτηση του Πρω 
θυπουργού.

Γίνεται επίσης αναφορά 
στην παρουσίαση του θέμα
τος από τον ελληνικό Τύπο και 
επισημαίνεται ότι μοναδική 
ουσιαστικά παραφωνία ήταν η 
«Αυριανή».

Η ανταποκρίτρια της εφη
μερίδας αναφέρεται και στις 
δηλώσεις του προέδρου της 
Ευρωσοσιαλιστικής ομάδας 
κυρίου Αρντ, υπέρ του Πρω
θυπουργού, όπως προβλήθη
καν από την τηλεόραση και ε
πισημαίνει ότι αργότερα ο κ. 
Αρντ δήλωσε ότι δεν είχε 
σκοπό να πάρει θέση σχετικά 
με την ουσία των κατηγοριών 
κατά του κ. Παπανδρέου.


