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Κ. Στεφανοπουλος
Α ποφασισμένος να αποδεχθεί 

ίο πρόσωπο που θα του υπο
δείξει η Κοινοβουλευτική  
Ομάδα ίου ΠΑΣΟΚ, και και’ 

αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει τη διαδι
κασία αντικατάστασης του πρωθυπουργού, 
είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύμφω
να με αξιόπιστες πληροφορίες, στις συνομι

λίες του με

Τον Σταύρου

Λυγερού

ανώτατα στε- 
—  λέχη του
__  κυβερνώνιος

κόμματος, ο 
Κωσιής Στε-

φανόπουλος έχει εκφράσει ρητά την πρόθε
σή του αυτή, αφενός γιατί τη θεωρεί συνταγ
ματικά ορθή και αφετέρου γιατί ανησυχεί ιδι
αιτέρως για την παράταση του επιβλαβούς για 
τη χώρα αδιεξόδου. Η  ανησυχία του αυτή 
απεικονίζεται και στο πρωτοχρονιάτικο  
μήνυμά του, στο οποίο υπήρχε και μία έμμε
ση πλην σαφής παραίνεση προς το κυβερ- 
νών κόμμα να δώσει ένα τέλος στην εκκρε
μότητα. Την ίδια ανησυχία και την ίδια

συμβουλή έχει εκφράσει και 
στους διάφορους υπουργούς 
με τους οποίους έχει συνα
ντηθεί το τελευταίο διάστημα, 
αλλά και στον Πρόεδρο της 
Βουλής, με τον οποίο συνα
ντήθηκε χθες, διευκρινίζο
ντας ότι για τον ίδιο ακόμη 
και 86 βουλευτές είναι αρκε
τοί για να  απ οδεχθεί ως σύννομη  και 
συνταγμαηκά έγκυρη την αντικατάσταση του 
πρωθυπουργού.

Εύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας έχει αποφύγει να 

πιέσει δημοσίως την κυβέρνηση, για να μην 
προσθέσει ένα νέο  πρόβλημα. Π ρος το 
παρόν τηρεί διακριτική στάση, γιαπ ελπίζει ότι 
οι εν εξελίξει διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ για την 
επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει 
στη διακυβέρνηση του τόπου με την ασθένεια 
του πρωθυπουργού, θα έχουν αίσια κατάλη
ξη. Εχει πει ευθέως στους συνομιλητές του 
ότι το καλύτερο θα ήταν τα ηγετικά στελέχη 
του Κινήματος να επισκεφθούν το ταχύτερο

Β  Διορία ιιέχρι τέΛους 

Ιανουάριου έχει δώσει 

σιο ΠΑΣΟΚ ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας

δυνατόν και να πεί
θουν  τον Ανδρέα 
Παπανδρέου να  
παραιτηθεί. Σε κάθε 
περίπτωση, ο 
Κωστής Στεφανό- 
πουλος θεωρεί ότι 
το τέλος του Ιανουά
ριου είναι το απώτα

το όριο. Εάν μέχρι τότε δεν έχει δοθεί λύση, 
θα υποχρεωθεί να αλλάξει στάση και να  

θέσει το κυβερνών κόμμα ενώπιον των 
ευθυνών του. Σκοπός του είναι να διευκολύ
νει πς εξελίξεις και όχι, βεβαίως, να εκβιάσει. 
Γι’ αυτό και έχει επανειλημμένος καταστήσει 
σαφείς στην κυβέρνηση και τις απόψεις και 
τις προθέσεις του, ακριβώς για να μη φθά- 
σουν τα πράγματα σ ’ αυτό το σημείο. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τα ίδια τα κορυφαία στελέχη 
του Π ΑΣΟΚ  ομολογούν ότι η αθέατη πίεση 
που ασκεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είναι και εποικοδομητική και υποβοηθητική 
στην προσπάθεια που καταβάλλεται στο εσω
τερικό του Κινήματος για να ξεπερασθούν οι

0  Π ρόεδρος  
της
Δημοκρατίας
Κω στής
Στεφανό-
πουλος

ανησιάσεις και οι αναστολές για την αντικα
τάσταση του πρωθυπουργού.

ροχθές, ο πρόεδρος της Πολιτικής 
Ανοιξης ζήτησε από τον Κωστή Στε- 

φανόπουλο «να καθορίσει το χρόνο πέραν 
του οποίου θα έχουν κατά την κρίση του 
εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής άσκησης 
των συνταγματικών του καθηκόντων και 
πέραν του οποίου θα είναι πλέον υποχρεω
μένος να παραιτηθεί από το αξίωμα του Προ
έδρου της Δημοκρατίας». Η  ανωτέρω δημό
σια προτροπή προς την Ηρώδου Αττικού 
εξυπηρετεί τα πολιτικά συμφέροντα του Αντώ- 
νη Σαμαρά, αλλά δεν συμβάλλει στην ομαλή 
λύση του προβλήματος, που είναι ο βασικός 
στόχος του ανώτατου άρχοντα. Ως εκ τούτου 
δεν βρίσκεται ούτε στη δέσμη των πιθανών 

κινήσεώντου.

Μη Κυβερνητικός Εκπρόσωπός ο Χ υτηρης

Εδώ και 45 ημέρες ο πρωθυπουργός 
δεν έχει καμία πολιτική επικοινωνία 
με οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρ
νησης ή του ΠΑΣΟΚ. Ομως, όλο 

αυτό το διάστημα υπάρχει «πολιτική ενημέρωση» 
της κοινής γνώμης από τον κυβερνητικό εκπρό
σωπο, Τ. Χυτήρη (ή όταν κωλύεται από τον 
υφυπουργό Ν. Αθανασάκη). Η «νομιμοποίηση» 
της ενημέρωσης που παρέχουν αμφισβητήθηκε 
από τις πρώτες ημέρες, καθώς οι ερμηνείες των 
πολιτικών γεγονότων που μετέφεραν στο «μπρί- 
φινγκ» θεωρούνταν (τουλάχιστον) «αυθαίρετες» 
όταν δεν ερμηνεύονταν ότι εξυπηρετούσαν «άλ
λες σκοπιμότητες».

Η αρχική απάντηση του κ. Χυτήρη ήταν ότι 
«η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά» και ότι 
συζητά με τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς πριν δώσει 
οποιαδήποτε απάντηση. Οταν στη συνέχεια (μετά από δέκα 
περίπου ημέρες) αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι ο πρώτος τη 
τάξει υπουργός αναπληρώνει τον πρωθυπουργό, ο κ. Χυτήρης

με δυσκολία υποστήριξε ότι 
Τον Νίκου συζητά και μαζί του. Για να

............... ........ .......7--------------- έρθει η τελευταία «έκρηξη»
__________ Καρ α μ π α ση _______  με την εκτίμησή του ότι η

σύγκληση της Κοινο
βουλευτικής Ο μάδας του 

ΠΑΣΟΚ με θέμα την αντικατάσταση του πρωθυπουργού -χωρίς 
τη σύμφωνη γνώμη του- αποτελεί «εκτροπή» και «ανωμαλία».

Ο κ. Χυτήρης υποστήριξε ότι ως υπουργός Τύπου και 
κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του 

σύμφωνα με το νόμο και το Σύνταγμα. Υπάρχουν όμως δύο 
σημαντικά προβλήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο 
είναι π «παιχνίδι» παίζει ο κ. Χυτήρης με τις διάφορες πολιτικές 
θέσεις που εκφέρει θέλοντας να δεσμεύσει τις εξελίξεις από τη 
στιγμή που -είναι απολύτως βέβαιο- δεν συζητά εδώ και 45 
ημέρες με τον πρωθυπουργό. Και το δεύτερο είναι με ποιους 
τελικά συζητά και με τι σκοπό. Το βέβαιο -δείχνει να είναι σύμ
φωνα και με τις πληροφορίες μας- ότι δεν συζητά (με την 
έννοια αυτή) με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό κ. Α  Τσοχα- 
τζόπουλο. Είναι γνωστό ότι ο κ. Χυτήρης για αρκετές ημέρες 
αρνιόταν να δεχτεί (στην πολιτική ενημέρωση) ότι υπάρχει 
θέμα «αναπλήρωσης του πρωθυπουργού», ενώ ακόμη και 
σήμερα αρνείται (επίσης) να δεχτεί ότι υπάρχει η έννοια του

«εύλογου χρόνου» της αναπλήρωσης. Και όταν 
δέχθηκε τον όρο «αναπληρωτής», απέκλεισε 
κατηγορηματικά τον όρο «αντικαταστάτης». Ολο 
αυτό το διάστημα επαναλαμβάνει ότι «δεν υπάρ
χει πολιτικό πρόβλημα, και η κυβέρνηση λει
τουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους 
νόμους». Πριν από τη σύνοδο κορυφής στη 
Μαδρίτη δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα για το 
ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, με την 
επιμονή του κ. Χυτήρη (που εξέφραζε δημόσια 
μια «γραμμή») να υποστηρίζει ότι «διερευνάται» 
εάν πρέπει να είναι εκπρόσωπος της κυβέρνη
σης ή άλλος πολιτειακός παράγοντας! Κι αυτό 
γιατί η σύζυγος του πρωθυπουργού, κ. Λιάνη 
(και ορισμένοι άλλοι), δεν ήθελε τον κ. Α  Τσο- 
χατζόπουλο ως «πρω θυπουργεύοντα» στη 

Μαδρίτη και αναζητούσαν «φόρμουλα» (και δημιουργία κλίμα
τος) ώστε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ή ακόμη μόνο ο υπουργός των Εξωτερικών, κ. Κ 
Παπούλιας!

Ο σο πλήθαιναν οι φωνές για λύση του «πολιτικού προ
βλήματος» που προέκυψε από την ασθένεια του πρω

θυπουργού, ο κ. Χυτήρης εμφανίσθηκε υπεραισιόδοξος να 
υποστηρίζει ότι «λίγο πριν ή λίγο μετά τις γιορτές των Χρι
στουγέννων» ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο σπίτι του (μια 
τακτική που δείχνει να ακολουθεί η κ. Λιάνη, η οποία διαρρέει 
προς τον Τύπο «φανταστικούς» διαλόγους του πρωθυπουργού 
τους οποίους καλείται να επιβεβαιώνει ο κ. Χυτήρης, θέλοντας 
να σηματοδοτήσει την «ενεργό παρουσία» του πρωθυπουργού 
ώστε να μην προχωρήσουν οι εξελίξεις χωρίς την συγκατάθεσή 
της).

Το γεγονός ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος όχι μόνο δεν καλύ
πτει την «πολιτική ενημέρωση» του κ. Χυτήρη, (αλλά τις περισ
σότερες φορές δείχνει να μην τη γνωρίζει, έγινε ολοφάνερο 
και με την αντίθεση του «αναπληρωτή πρωθυπουργού» στα περί 
«εκτροπής» (ο κ. Χυτήρης όλως περιέργως μισοείπε ότι είχε 
ενημερώσει τον κ. Τσοχατζόπουλο). 0  κ. Τσοχατζόπουλος αντί
θετα θεωρεί «αναφαίρετο και καταστατικά κατοχυρωμένο το 
δικαίωμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να συγκληθεί για να 
απαντήσει στο οποιοδήποτε θέμα». Ο  κ. Χυτήρης επέμεινε και 
υποστήριξε ότι «ούτε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός μπορεί να 
συγκαλέσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα»!

Είναι σαφές ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού δεν 
συνομιλεί με τον πρωθυπουργό και δεν εκφράζει τον αναπλη-

»

Μ  Δεν συνομιλεί ούτε με Α. Παπανδρέου 

ούτε με Α. Τσοχατζόπουλο

ρωτή πρωθυπουργό, είτε λειτουργεί μόνος του ή «ακούει» άλλα 
κέντρα αποφάσεων. Οταν μερίδα του Τύπου τον κατηγόρησε 
ότι εκτελεί εντολές της Δ. Λιάνη, εξέδωσε οργισμένη ανακοίνω
ση και μίλησε για αθλιότητες. Ο  κ. Χυτήρης είναι γνωστό όη 
συνεργάζεται (κυρίως) με την κ. Δ. Λιάνη, τον κ. Ε. Βενιζέλο, 
τον κ. Ν. Αθανασάκη, τον κ. Α  Βγόντζα και τον κ. Α  ΛιΒάνη.
Αυτό δεν σημαίνει όη τα πρόσωπα αυτά λειτουργούν ως «ενιαίο 
κέντρο» αποφάσεων με «εκφραστή» τον κ. Τ. Χυτήρη. Σημασία 
έχει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δείχνει να λειτουργεί 
χωρίς «πυξίδα» και «κέντρο αναφοράς», και δυστυχώς σχοινο
βατεί στο «κενό».

Τηλέμαχος Χυτήρης

<
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Πώς θ’ αντιδράσουν 
οι δελφίνοι σε κάθε
περίπτωση

Τον Σταύρου Λυγερού

Μετά την προχθεσινή απόφαση του Εκτελεστι

κού Γραφείου, που άνοιξε το δρόμο για την άρση 

του πολιτικού αδιεξόδου, 

όλοι αναμένουν  την  

κρίσιμη συνάντηση που 

8α έχει η αντιπροσωπεία 

ηγετικών στελεχών με 

τον Ανδρέα Παπανδρέ- 

ου στο Ωνόσειο, την επόμενη ή 

σ τις  αρχές της μεδεπόμενης 

εβδομάδας. Από την απάντηση 

που 8α δώσει ο ιδρυτής και αρχηγός 8α κριθούν πολλά και 

ίσως π ίδια η ενότητα του ΠΑΣΟΚ, και κατ’ επέκταση, η επι

βίωση της κυβέρνησης.

Η Δήμητρα Λιάνη έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί πεισμό- 

νως τις συμβουλές να ασκήσει την επιρροή της και να 

διευκολύνει την κατάσταση. Εχει, μάλιστα, απειλήσει ότι δεν 

8α επιτρέψει συνάντηση, που 8α μπορούσε να δέσει σε κίν

δυνο τον σύζυγό της. Το κλίμα που επικρατεί στον 6ο

Τρία «Αν» στο Ρα 
του Ωναςειου

όροφο του Ωνασείου είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν πρόκει

ται να αποδεχθεί την παρότρυνση και να υποβάλει παραίτη

ση. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, όμως, ότι το κλίμα αυτό 8α 

διατηρηθεί, όταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 8α συνειδητοποιή

σουν ότι το κόμμα και η Κοινοβουλευτική Ομάδα 8α παρα- 

κάμψουν τον αρχηγό, εάν αυτός αρνηθεί να διευκολύνει τις 

εξελίξεις.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η αντιπροσωπεία του 

Εκτελεστικού Γραφείου 8α θέσει τον Ανδρέα Παπανδρέου 

ενώπιον της πραγματικότητας ή 8α περιορισδεί σε μια ανώ

δυνη συζήτηση. Θ α  του καταστήσει σαφές ότι η παραίτηση

είναι μονόδρομος, ή 8α αναδιπλωθεί μπροστά σε μια άρνησή 

του; Ο  Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες 

8α επιχειρήσει να σπάσει τον κλοιό, ενημερώνοντας τον 

πατέρα του για την κατάσταση που επικρατεί. Η αντίδραση 

του πρωθυπουργού σ' αυτή την πρώτη Βολιδοσκόπηση 8α 

προδιαγράφει εν μέρει και την έκβαση της συνάντησης με τα 

ηγετικά στελέχη του κόμματος.

Σύμφωνα μ’ όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι εξε

λίξεις, ανάλογα με την απάντηση που 8σ δώσει ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, 8α είναι οι εξής:

Αν ο Ανδρεας Παραιτηθεί
Αν ο Ανδ

■ € ' 
> _ 
ι

Ε άν ο Ανδρέας Παπαν
δρέου ανιαποκριθεί στην 

παρότρυνση των στελεχών του 
και παραιτηθεί από την πρω
θυπουργία, θα συγκληθεί αμέ
σως η Κεντρική Επιτροπή για να 
χαράξει το πολιηκό πλαίσιο, και 
αμέσως μετά η Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα για να εκλέξει νέο 
πρωθυπουργό. Το Εκτελεστικό 
Γραφείο θα προτείνει και η 
Κεντρική Επιτροπή θα αποφασί
σει την προκήρυξη συνεδρίου 
για τον Μάιο, όπου κατά πάσα 
πιθανότητα θα εκλεγεί ο νέος 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι με διαφο
ρά πέντε μηνών θα προκόψει 
διαρχία στο κυΒερνών κόμμα.

Είναι προφανές όπ ο νεοε- 
κλεγείς πρωθυπουργός θα χρη
σιμοποιήσει όλη την κρατική 
εξουσία του για να κερδίσει και 
τη μάχη του συνεδρίου και να 
εκλεγεί πρόεδρος, ώστε να μη 
δει τον εσωκομματικό αντίπαλό 
του οτην προεδρική θέση της 
Χαριλάου Τρικούπη. Από την 
άλλη πλευρά, οι ηττηθέντες 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
θα εξαντλήσουν όλες τις δυνα
τότητάς τους και στην κυβέρνη
ση και στο κόμμα, για να αξιο- 
ποιήσουν τη δεύτερη ευκαιρία 
του συνεδρίου. Αυτό-πρακτικά 
σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν 
—τουλάχιστον θα έχόυν όυμφέ- 
ρ ο ν — ν ς  υπονομεύσουν το 
έργο τού πρωθυπουργού αντα
γωνιστή Φ υς, για να- εμποδί
σουν μια δεύτερη νίκη του. Με 
άλλα λόγια, το  Π ΑΣΟ Κ  θα 
μετατραπεί για ένα πεντάμηνο 
σε πεδίο υποβόσκοντος ή και 
ανοικτού «εμφυλίου πολέμου». 
Θα το ανιέξει η κυβέρνηση, σε 
μια τόσο, δύσκολη για την οικο
νομία, για την κοινωνική συνο
χή και τα εθνικά θέματα περίο
δο;

Το ερώτημα είναι εφιαλτικό 
και διόλου θεωρητικό. Ακριβώς 
γ ί  αυτό πολλά στελέχη ξανα
σκέφτονται σοβαρά το ενδεχό
μενο η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
να εκλέξει τώρα μεταβατικό 
πρωθυπουργό, ο οποίος να 
παραδώσει στον πρόεδρο που 
θα εκλέξει το συνέδριο. Εννοεί
ται ότι ο μεταβατικός πρω
θυπουργός δεν θα είναι υποψή
φιος στο συνέδριο, ώστε να 
αφοσιωθεί απερίσπαστος στην 
π£θ£>θ^ηοη του κυβερνητιψογ

έργου, σε μια εσωκομματική 
προεκλογική περίοδο. Αυτό το 
ρόλο επιθυμεί να παίξει ο Γιάν
νης Χαραλαμπόπουλος, αλλά 
εάν τα πράγματα οδηγηθούν 
προς αυτή την κατεύθυνση, πς 
περισσότερες πιθανότητες έχει 
ο Αναστάσιος Πεπονής, που 
επίσης προσφέρεται.

Γαιηγορημαηκά αντίθετοι 
».με τη λύση του μεταβατι

κού πρωθυπουργού είναι και ο 
Κώστας Σημίπις και ο Γεράσι
μος Αρσένης, ενώ πιο μετριο
παθής είναι ο Ακης Τσοχατζό- 
πουλος, γιατί δεν θα είχε σοβα
ρή ανάρρηση η μάχη για τη δια
δοχή να μεταφερθεί στο συνέ
δριο. Το πιθανότερο είναι ότι η 
πρόταση εκλογής μεταβατικού 
πρωθυπουργού θα τορπιλισθεί 
και θα εκλεγεί πρωθυπουργός 
ένας εκ των τριών βασικών υπο
ψηφίων. Εάν ο ν έο ς  π ρω
θυπουργός αποτύχει να εκλεγεί 
στο συνέδριο και αρχηγός του 
κόμματος, ποιος από τους δύο 
θα ηγηθεί του Π ΑΣΟ Κ  στην 
επόμενη εκλογική μάχη; Κατά 
την άποψη του Ακη Τσοχατζό- 
πουλου ο νέος πρωθυπουργός 
θα πρέπει να περιορισθεί στη 
διεύθυνση της κυβέρνησης 
μέχρι το τέλος της τετραετίας και 
να αφήσει στον αρχηγό του 
κόμματος την ηγεσία της εκλο
γικής μάχης.

Ο Κώστας Λαλιώτης, αντι- 
θέτως, θεωρεί πιο σωστό ο 
νέος πρωθυπουργός να έχει και 
την ευθύνη της εκλογικής 
μάχης και εκεί να κριθεί. Εάν

χάσει τις εκλογές, μοιραία θα 
αποσυρθεί από την κορυφή και 
τον πρώτο ρόλο θα καταλάβει ο 
πρόεδρος του κόμματος. Πολλά 
στελέχη θεωρούν ότι για να 
αποφευχθεί ο «εμφύλιος πόλε
μος» θα πρέπει να μην υπάρξει 
διαρχία. Ορισμένοι εξ αυτών 
πιστεύουν ότι στο νέο  πρω
θυπουργό θα πρέπει να δοθεί 
από το συνέδριο και η προεδρία 
του Κινήματος; ενώ  κάποιοι» 
άλλοι θεωρούν ότι δεν πρέπει ' 
να συγκληθεί πριν από τιςίκλο-- 
γές. Η τελευταία αυτή άποψη 
συνδυάζεται και με την πολιτική 
εκτίμηση ότι η υπό το νέο πρω
θυπουργό κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προκηρύ
ξει στους επόμενους μήνες πρό
ω ρες  εκλογές. Οι πρόωρες 
εκλογές είναι ο μόνος τρόπος 
το Κίνημα να διεκδικήσει με 
αξιώσεις τη νίκη. Εάν δεν το 
πράξει, θα βουλιάξει στο τέλμα· 
των εσωκομματικών διενέξεων 
και της φθοράς, λόγω της οικο
νομικής κρίσης. Οι πρόωρες 
εκλογές θα είναι καλό και για τη 
χώρα, αφού μ’ αυτό τον τρόπο 
θα αποφευχθούν οι δυσάρεστες 
συνέπειες μιας παρατεταμένης 
προεκλογικής περιόδου. Και οι 
τρεις υποψήφιοι πρωθυπουργοί 
θεωρούν αναγκαία την πρόωρη 
προσφυγή στην κάλπη, για να 
κατοχυρώσουν ιη θέση τους. 
Δημοσίως υποστηρίζουν το αντί
θετο, γιατί δ εν  θέλουν να 
έλθουν σε αντίθεση με τους 
βουλευτές, οι οποίοι είναι οι 
μόνοι που έχουν κάθε λόγο να 
επιθυμούν να  εξαντληθεί η 
τετραετία.

Α. Πεπονής: ο 
π ιθανότερος αν  
χρειασθεί μεταβατικός  
πρω θυπουργός

Β. Βενιζέλος: αμφ ισβη
τείται η ερμηνεία  το υ  
στο  άρθρο  38 το υ  
Συντάγματος

Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου αρνηθεί να παραιτηθεί 
—όπως προβλέπουν στενοί συνεργάτες του— η 

ευθύνη για τις εξελίξεις θα περάσει πια στα χέρια την ηγε
τικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Η προχθεσινή απόφαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου αναφέρει όπ στις 20 Ιανουάριου 
η Κεντρική Επιτροπή «θα δρομολογήσει την οριστική 
λύση στο πολιτικό πρόβλημα που προέκυψε από την 
πάρατεινόμενη ασθένεια του πρωθυπουργού». Είναι αξιο
σημείωτο όπ η ηλειοψηφία του ανώτατου καθοδηγητικού 
οργάνου ερμηνεύει την ομόφωνη αυτή απόφαση ως 
δεδηλωμένη Βούληση του κυΒερνώντος κόμματος να 
αντικαταστήσει (η Κοινοβουλευτική Ομάδα) τον πρω
θυπουργό, εάν αυτός δεν ανιαποκριθεί στην έκκληση;και 
δεν παραιτηθεί. Υπάρχουν, όμως, και μέλη που αρνόύ- 
νιαι μια τέτοια ερμηνεία και υποστηρίζουν όπ η περαιτέρω 
πορεία θα καθορισθεί και με βάση τη συζήτηση που θα 
έχει —εάν έχει— η αντιπροσωπεία του Εκτελεστικού Γρα
φείου με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Είναι προφανές όπ τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφεί
ου κινούνται με δύο ταχύτητες ως προς το επίμαχο θέμα. 
Πίσω άπό την ομοφωνία υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. 
Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου αρνηθεί να παραιτηθεί, θα 
πρέπει να θεωρείται σίγουρο όπ ο Ανιώνης Λιβάνης θα 
αγωνισθεί όσο μπορεί για να αποτρέψει την αντικατάστα
ση, βοηθούμενος από πιστά στον ιδρυτή στελέχη. Μέσα 
στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, η προσπάθειά του αυτή 
δεν θα είχε κανένα περιθώριο επιτυχίας, εάν δεν υπήρχε 
η συνταγματικά αμφισβητούμενη ερμηνεία του Βαγγέλη 
Βενιζέλου όπ για να καθαιρεθεί ο πρωθυπουργός θα πρέ
πει να το αποφασίσουν τουλάχιστον Ιβ ί  από τους 
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό πρακτικά σημαίνει όπ μια 
μειοψηφία 18 βουλευτών είναι αρκετή για να μπλοκάρει 
την αντικατάσταση!

Το σημαντικό δεν είναι, Βεβαίως, η ερμηνεία Βενιζέ- 
λου, αλλά το γεγονός όπ το Εκτελεστικό Γραφείο την 
αποδυνάμωσε αλλά δεν την απέρριψε. Στην απόφασή 
του αναφέρεται όπ «γύρω από τη συνδρομή των προϋπο
θέσεων που απαιτεί το Σύνταγμα (για την εκλογή νέου 
πρωθυπουργού) πρέπει να έχει διαμορφωθεί ευρύτατη 
συναίνεση, κοινή πεποίθηση τω ν  βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ». Το αντίστοιχο εδάφιο της εισήγησης Βενιζέλου 
ανέφερε επιπλέον και επεξηγηματικά ότι η ευρύτατη 
συναίνεση πρέπει «να υπερβαίνει αριθμηπκά την πλειο- 
ψηφία στήριξης της κυβέρνησης, καθώς ο νέος πρω
θυπουργός πρέπει να λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης της 
Βουλής. Διαφορετικά πάνω στο πεδίο της ερμηνείας του 
άρθρου 38 παρ. 2 και της συζήτησης για τις προϋποθέ-

1 3
Αν ο Ανδρέας Αποφυγει να Απαντήσει
Το ενδεχόμενο ο Ανδρέας Παπανδρέου να αποφύγει μια καθαρή θετι

κή ή αρνητική απάντηση και να επιχειρήσει να ελιχθεί για να αποφύγει το εις 
βάρος του τετελεσμένο, είναι αρκετά πιθανό. Ο ιδρυτής, εάν από ιατρικής 
απόψεως είναι σε θέση, ίσως προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο, μετατοπίζο
ντας το κέντρο Βάρους της διαδικασίας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα στο 
συνέδριο. Οπως είχε αποκαλύψει την προηγούμενη εβδομάδα ο Έ " ,  το 
σενάριο της σύγκλησης ενός έκτακτου συνεδρίου, με σκοπό την εκλογή δια
δόχου, που θα αναλάβει και την πρωθυπουργία, έχει αρκετούς θιασώτες.- 
Αυτό του παρέχει ανπκειμενικά κάποια περιθώρια ελιγμών και τη δυνατότητα 
να “παίξει” με τις αντιθέσεις μεταξύ των ανώτατων στελεχών. Δεν είναι καθό
λου σαφές, όμως, εάν έχει πια την πολιτική ικανότητα να την εκμειαλλευθεί.
. Το κλίμα που επικρατεί τόσρ σιρν Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και.

• Α π ν κοιντί γ^ ΐΓή-εΛα ί τόσό 8αρύ^άι, ηιεσΜίό.,'ΐιδ «/θπβίβδήπ®ΐβ·'»(?(»σί8- '!

θεία του ασθενούντος αρχηγού να παραμείνει έστω και για λίγες εβδομάδες 
στην πρωθυπουργία θα εκληφθεί σαν απόπειρα αγκίστρωσης κι\αι θα προκα- 
λέσει έκρηξη. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, ο Κώστας Σημίτης δεν 
πρόκειται να αποδεχθεί μια τέτοια μεθόδευση. Θα επιχειρήσει να παρακάμψει 
τον Ανδρέα Παπανδρέου και συμμαχώντας με την ηλειοψηφία των 
βουλευτών να ωθήσει το προεδρείο σε σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας και αντικατάσταση του πρωθυπουργού. Εάν τα πράγματα φθάσουν σ’ 
αυτό το σημείο, είναι προφανές ότι το ρήγμα που θα προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ 
θα είναι βαθύ και ίσως αγεφύρωτο. Σε μια τέτοια οριακή κατάσταση δεν απο
κλείεται να προκύψουν νέα δεδομένα, με την έννοια ότι ίσως κάποιος από 
τους δελφίνους αποφασίσει να παίξει το χαρτί της διάσπασης για να κληρονο- 

. μήσει ένα «μικρό ΠΑΣΟΚ», αφού δεν θα έχει ελπίδες να ηγηθεί του ενιαίου 
··'· μεγάλου ΠΑΣΟΚ. ί  « Ϊ Φ . Μ Λ ' Δ ν * ' #  -
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Ανδρέας Π απανδρέου

ρ ε α ς  Α π α ν τ ή σ ε ι 

Α ρ ν η τ ικ ά

σεις εφαρμογής του και την έννοια του όρου "εκλείπει’’ θα 
κλονισθεί η ίδια η συνοχή της κοινοβουλευτικής πλειοψη- 
φίας».

Η ερμηνεία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περίεργες καταστάσεις. Εάν, παραδείγματος χάριν, 

η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ήταν 152 
βουλευτές, θα αρκούσε η άρνηση του Ανδρέα Παπανδρέ
ου και ενός άλλου βουλευτή για να μπλοκαρισθεί κάθε 
διαδικασία αντικατάστασης. Οι δυο θα κρατούσαν σε 
ομηρία τους 150! Το ενδιαφέρον σ ’ αυτή την ερμηνεία 
είναι ότι προχωράει πολύ πιο πέρα από το να αποδέχεται 
τον υπαρκτό κίνδυνο της διάσπασης. Ουσιαστικά, προε
ξοφλεί ότι όσοι βουλευτές θα είναι αντίθετοι στην αντικα
τάσταση του πρωθυπουργού θα διασπάσουν το κόμμα, 
αρνούμενοι να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο 
πρωθυπουργό που θα έχει ψηφίσει η πλειοψηφία της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας!

Είναι απολύτως κατανοητή η επιδίωξη της ηγεσίας 
του Κινήματος να αποφύγει ενέργειες που θα διακιν
δυνεύσουν την ενότητα, αλλά στο σημείο που έχουν φθά- 
σει τα πράγματα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Οπως 
είναι γνωστό, το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομά
δας έχει ζητήσει από τους βουλευτές να δηλώσουν εάν 
επιθυμούν τη σύγκληση του συλλογικού οργάνου. Παρόπ 
τα μέλη της κυβέρνησης δεν θα απαντήσουν, γιατί δεν 
τους το επιτρέπει η θέση τους, θεωρείται σίγουρο ότι θα 
απαντήσει θετικά η πλειοψηφία. Με το όπλο αυτό στα 
χέρια το προεδρείο θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να 
συγκαλέσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το πιθανότερο 
είναι ότι το προεδρείο θα περιμένει τη σύνοδο της Κεντρι
κής Επιτροπής. Εάν, όμως, δεν υπάρξει σαφής απόφαση 
που να «ανάβει το πράσινο φως» για άμεση αντικατάστα
ση, όλα δείχνουν ότι οι βουλευτές θα προχωρήσουν 
μόνοι τους. Αυτό τουλάχιστον είναι το κλίμα που επικρατεί 
αυτή τη στιγμή στους κόλπους της Κοινοβουλευπκής Ομά
δας.

Σε μια τέτοια περίπτωση το ρήγμα θα προκληθεί όχι 
από τους λίγους πολέμιους της αντικατάστασης, αλλά από 
τους πολλούς, που ήδη κατηγορούν το Εκτελεστικό Γρα
φείο για ατολμία και αναβλητικότητα. Με άλλα λόγια, το 
ΠΑΣΟΚ είναι διχασμένο, και θα διχασθεί ακόμα πιο 
έντονα όταν «ο κόμπος θα φθάσει στο χτένι» και η κάθε 
πλευρά θα πιέζει προς ανπθετες κατευθύνσεις.

Ποιος είπε Τ ι 
στο Εκτελεστικό

Μ ε το πρόβλημα των διαρροών άρχισε η προχθεσινή μαρα
θώνια συνεδρίαση του Εκτελεσηκού Γραφείου (Ε.Γ.), που 

κατά γενική ομολογία άνοιξε το δρόμο για την άρση του πολιτικού 
αδιεξόδου. Ο Απόστολος Κακλαμάνης ζήτησε το λόγο εκτός ημε
ρήσιας διαιάξεως, για να δηλώσει επισήμως όπ πρέπει να τηρού
νται πρακτικά των συνεδριάσεων για να μπορεί το κάθε μέλος να 
προστατεύεται από τη μεταφορά ανακριβών πληροφοριών για τα 
λεχθέντα. Ο πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε όπ ο ίδιος έχει επα- 
νειλημμένως πέσει θύμα τέτοιων διαρροών και απείλησε ότι εάν 
δεν γίνει δεκτό το αίτημά του, δεν θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις. 
Το αίτημα έγινε, βεβαίως, δεκτό, αλλά, ελλείψει επαγγελματία πρα- 
κτικογράφου, το ρόλο έπαιξε ο ερασιτέχνης, αλλά ευσυνείδητος 
Μιλτιάδης Παπάίωάννου.

Στη συνέχεια, ο Βαγγέλης Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι είχε 
ετοιμάσει ένα σχέδιο πολιτικής απόφασης ενώ γραπτή εισήγηση 
είχε και ο Γιώργος Κατσιμπάρδης. Πριν διαβασθούν οι εισηγήσεις, 
ο γραμματέας έδωσε το πολιηκό σήγμα ίου προβλήματος και κατά 
κάποιον τρόπο προδιέγραψε την πολιτική απόφαση. Ο Κώστας 
Σκανδαλίδης είπε ότι η παράταση του αδιεξόδου είναι κίνδυνος και 
για την κυβέρνηση και για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Το συμπέρα
σμά του ήταν όπ πρέπει να δοθεί οριστική λύση. Το καλύτερο θα 
ήταν να καρποφορήσει η συνάντηση της αντιπροσωπείας του Ε.Γ. 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωνάσειο και η αντικατάσταση να 
στηριχθεί σε παραίτηση. Εάν, όμως, δεν καταστεί αυτό δυνατόν, η 
Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ.) θα πρέπει να παρακάμψει τα εμπόδια και 
να δρομολογήσει την αντικατάσταση.

Ο Απόστολος Κακλαμάνης διαφώνησε με τον ορισμό της 
20ής Ιανουάριου για τη σύγκληση της Κ.Ε., γιατί προκάλεσε ανατα
ραχή στους βουλευτές. Κατά τη γνώμη του έπρεπε η ημερομηνία να 
αφεθεί ανοικτή, για να υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. Αντιδράσεις 
προκάλεσε και η πρότασή του να συγκληθεί 
άμεσα η Κοινοβουλευτική Ομάδα (Κ.Ο.). Ο 
πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε όπ βασικός 
σκοπός θα είναι η προετοιμασία για τη μάχη 
στη Βουλή εν όψει της πρότασης δυσπιστίας, 
αφήνοντας ανοικτό, όμως, το ενδεχόμενο να 
συζητηθεί και το πολιτικό πρόβλημα. Η  πλειο
ψηφία διαφώνησε, γκπί θα δινόταν η ευκαι
ρία για να τεθεί πριν την ώρα του θέμα ανηκα- 
τάστασης του πρωθυπουργού.

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος υποστήριξε ότι 
για να είναι νόμιμη η αντικατάσταση του πρω
θυπουργού απαιτούνται τουλάχιστον 151 
βουλευπκές ψήφοι. Η ερμηνεία του δεν έγινε 
δεκτή παρά μόνο όσον αφορά την ανάγκη για 
“ευρύτατη συναίνεση” .

Ο Γιώργος Κατσιμπάρδης ζήτησε τη 
σύγκληση έκτακτου συνεδρίου με σκοπό την εκλογή προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα λυθεί οριστικά το πρό
βλημα της διαδοχής. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος. Μίλησε αρκετά για το κόμμα-θεσμό. Προφανώς, 
απαντούσε σ’ όλους εκείνους που έχουν προσανατολισθεί σχεδόν

αποκλεισηκά σε λύση από την Κ.Ο. Τόνισε όπ η αναπλήρωση είναι 
προσωρινή και πρέπει να τελειώνει. Τέλος, άφησε σαφώς να 
ευνοηθεί όπ το θέμα της παραίτησης θα πρέπει να συζητηθεί στη 
συνάντηση του Ωνασείου, αλλά όχι με όρους τελεσιγράφου.

Ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου είπε ευθέως ότι ο Ανδρέας 
Παπανδρέου έχει “εκλείψει” και στις 20 Ιανουάριου η Κ.Ε, πρέπει 
να αποφασίσει την αντικατάσταση και να καλέσει την Κ.Ο. να εκλέ
ξει νέο πρωθυπουργό.

Ο Κώστας Ααλιώτης είπε όπ στην εκλογή του πρωθυπουργού 
τον καθοριστικό ρόλο του έχει η Κ.Ο. Ολα τα θέματα να τεθούν επί 
τάπητος στη συνάντηση στο Ωνάσειο και σης 20 Ιανουάριου η ΚΕ. 
να δρομολογήσει την ορισηκή λύση του προβλήματος. Απέρριψε 
κάθε ιδεά για ορισμό ενός ή δύο αντιπροέδρων στην κυβέρνηση, 
λέγοντας όπ τώρα πια αυτό δεν αποτελεί λύση, ούτε θα γίνει αποδε
κτό.

Ο Παντελής Οικονόμου είπε όπ η παράταση της εκκρεμότη
τας είναι εις βάρος ίου ΠΑΣΟΚ Η κοινή γνώμη θεωρεί δεδομένο 
όπ ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει “εκλείψει” κι αυτό κανείς δεν μπο
ρεί να το παρακάμψει. Υπέρ της συνάντησης στο Ωνάσειο, αλλά 
εάν δεν καρποφορήσει, το Ε.Γ. θα πρέπει να εισηγηθεί στην ΚΕ. 
την ανπκατάσταση του πρωθυπουργού, που πρέπει να γίνει αμέ
σως. Το συνέδριο θα πρέπει να λύσει τα καταστατικά και τα πολιτι
κά προβλήματα που έχουν αυακύψει όσον αφορά του ποιος θα 
ηγηθεί στην προεκλογική μάχη.

Ο  Γεράσιμος Αρσένης τάχθηκε κι αυτός υπέρ της συνάντη
σης με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά τόνισε όπ έχει καθοριστική 
σημασία πώς θα του τεθεί το θέμα της παραίτησης. Συμφώνησε εάν 
δεν υπάρξει παραίτηση, η Κ.Ο. να προχωρήσει στην αντικατάσταση 
του πρωθυπουργού.

Ο Μανώλης Δασκαλάκης είπε όπ οποιαδήποτε λύση πρέπει 
να έχει την έγκριση του Ανδρέα Παπανδρέ
ου.

Ο Χρήστος Παπουτσής παραδέχθηκε 
όπ ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορεί πια 
να κυβερνάει και πρότεινε η ΚΟ. να εκλέξει 
μεταβατικό πρωθυπουργό μέχρι το έκτακτο 
συνέδριο, που θα εκλέξει το νέο πρόεδρο και 
πρωθυπουργό. Είπε όπ το έκτακτο συνέδριο 
θα μπορούσε να έχει τη σύνθεση του Εθνι
κού Συμβουλίου. Ο γραμματέας παρενε'βη 
για να πει όπ το θέμα του συνεδρίου θα συζη
τηθεί εκτενώς σε ειδική συνεδρίαση.

Τέλος, ο Αντώνης Λιβάνης είπε 
όπ τον Ανδρέα Παπανδρέου τον είχε ακυρώ
σει το ΠΑΣΟΚ πριν πάει στο Ωνάσειο. Παρα
δέχθηκε όπ η κατάσταση είναι πολύ δύσκο

λη, αλλά απέρριψε την ιδέα να συγκληθεί η Κ.Ο. προ της 20ής 
Ιανουάριου. Η Κ.Ο. θα συνέλθει για να εκλέξει νέο πρωθυπουργό. 
Χαρακτήρισε αναγκαία τη συνάντηση στο Ωνάσειο, αφήνοντας 
σαφώς να ευνοηθεί όπ ο ίδιος θα ακολουθήσει ό,π του πει ο αρχη
γός του.

Σ. Λ.

ΓΤ 1  / /1 α περισσότερα ηγετικά 
στελέχη τον Π Α Σ Ο Κ  
δηλώνουν 
αποφασισμένα να 
προχωρήσουν...

Καταθετει Πρόταση Μομφής η ν.δ
Σ υνεδριάζει εκ νέου σήμερα το Ε.Γ.

του ΠΑΣΟΚ, με αντικείμενο όμως 
αυτή τη φορά όχι τη διαδοχή αλλά την 
πρόταση μομφής της Ν Α . ,  η ηγεσία της 
οποίας φέρεται αποφασισμένη να ασκή
σει κάθε δυνατή πίεση στα στελέχη και 
τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να 
προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικα
σίες ανηκαιάστασης του πρωθυπουργού.

Χθες, το Πολιτικό Συμβούλιο και η 
Ε.Ε. τη ς  Ν .Δ  σ ε  κ ο ινή  σ υ νεδ ρ ία ση  
εξουσιοδότησαν ομόφωνα τον πρόεδρο 
του κόμματος κ. Μ. ΕΒερτ για την κατά
θεση  πρότασης δυσπ ιστίας κατά της

κυβέρνησης, πιθανότατα τη Δευτέρα. Το 
σχετικό κείμενο είναι ήδη έτοιμο και 
σύμφωνα με πληροφορίες είναι προσα
να το λ ισ μ ένο  σ τη ν  κ α τάδειξη  τω ν  
ευθυνών που έχουν οι βουλευτές και 
κ υρ ίω ς τα  κορυφ α ία  σ τελ έχη  του  
Π ΑΣΟ Κ  για «τη συνέχιση της ανωμα

λίας».

Μ ε την κίνηση αυτή δ ιεφ ώ νησε 
χθες ο  κ. Γ. Κεφαλογιάννης, ο  οποίος 
αρχικώς τάχθηκε υπέρ της κατάθεσης 
επερώ ιησης εκ μέρους της Ν Δ , αλλά 
τελικώς συμφώνησε με την πλειοψηφία, 
ενώ  ο κ. Γ. Σουφλιάς χαρακτήρισε την

π ρόταση  δυ σπ ισ τία ς  ω ς  «α να γκ α ία  
λύση».

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της 
Ε.Ε. ορισμένα στελέχη ζήτησαν από τον 
κ. Ε6ερι κατά τη σημερινή του συνάντη
ση με τον κ. Στεφανόπουλο να θέσει τον 
Π ρ ό εδ ρ ο  της Δημ οκρα τίας προ τω ν  
ευθυνών του.

Μ ε την πρόταση μομφής ασχολή
θηκε χθες και η ΠΟΛΑΝ. Ο  κ. Α  Σαμα
ράς υποστήριξε όπ το παιχνίδι είναι «σι
κέ», αλλά το κόμμα του θα ψηφίσει την 
πρόταση μομφής, αν και αυτή συσπειρώ
νει το ΠΑΣΟΚ.

3 π Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ

19-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-Ε.Ο. Τ.-ΕΟΜΜΕΧ

ΜΕ 200 ΕΚΘΕΤΕΣ & 10.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ·  ΠΛΟΙΑ ·  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ·  ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΑΣ · ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΠΣ · 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΟΑΡΙΣΜΟΥ ·  SUPER MARKET ·  ΖΑΧΑΡ Ο ΠΛΑΣΤΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΑ ΚΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ο Ε . Κ . Ε . Π .  12ο χλμ.  ΕΘΝ ΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑ Σ



γεγονότα -ή ΠΕΝΔΥΊΉΣ } ** . 
___  παρασκευή 5 Κυριακή Τ

Ιανουαρίου 1996

Το παρασκήνιο της «μάχης του Ωνασείου» ... -
Τ α 'σκάγια' των βολών Κεδίκογλου τελικώς 'βρήκαν' τον ακαδημαϊκό Γρηγόρη Σκαλκέα, ο οποίος την Τρίτη υπέβαλε την 

παραίτησή του, από τη θέση του αντιπροέδρου του Ωνασείου. Παραίτηση την οποία απεδέχθη ο υπουργός Υγείας Δ. Κρε- 
μαστινός. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Β. Κεδίκογλου, στις καταγγελιές που είχε ηροβεί εναντίον του κ. Κρεμαστινού, είχε επισημάνει 
ότι ο κ. Σκαλκέας δεν θα έπρεπε να είναι αντιπρόεδρος του Ωνασείου, γιατί συνεργάζεται με ανταγωνιστικά προς το Ωνάσειο ι
διωτικά νοσηλευτήρια. Επίσης, ο κ. Κεδίκογλου είχε χαρακτηρίσει τον διορισμό του κ. Σκαλκέα προϊόν συναλλαγής του με τον 

κ. Κρεμαστινό, σε αντάλλαγμα της ψήφου του στην ανάδειξη του υπουργού Υγείας σε αναπληρωτή καθηγητή. Ο κ. 
Σκαλκέας στην επιστολή του επισήμανε ότι "δεχόταν εδώ και 3 μήνες πιέσεις για να αναλάβει τα καθήκοντα του αντι
προέδρου και πείστηκε μόνον όταν του γνωστοποίησαν την επιθυμία του Α. Παπανδρέου να συγκροτηθεί υπερκομμα
τικό και με αξιοκρατικά κριτήρια Δ.Σ. στο Ωνάσειο'. Βέβαια, στην επιστολή του ο κ. Σκαλκέας δεν αρνήθηκε ότι συνερ
γάζεται με άλλα νοσηλευτήρια (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και Ευγενίδειο, που ανήκει ατο Πανεπιστήμιο Αθηνών), ενώ σε 
ό,τι αφορά την εκλογή του κ. Κρεμαστινού, αναφέρει πως δεν μετείχε στο 30μελές εκλεκτορικό σώμα. Να σημειωθεί 
ότι ο κ, Σκαλκέας είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή που διορίστηκε, το περα
σμένο καλοκαίρι. Αιτία η οξύτατη αντίδραση τόυ Κοινωφελούς Ιδρύματος 'Αλέξανδρος Ωνάσης", το οποίο διαφωνούσε 
ακριβώς λόγω της συνεργασίας του κ. Σκαλκέα με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Μάλιστα σε ένδειξη διαμαρτυρίας το 

Ίδρυμα είχε αποσύρει τον εκπρόσωπό 
του, κ. Π. Ζαμπέλα, από το Δ.Σ. του Ωνα
σείου. Έκτοτε, οι συνεδριάσεις γίνονται 
απόντος του κ. Ζαμπέλα, ενώ το Ίδρυμα 
Ωνάση έχει ξεκαθαρίσει στον κ. Κρεμα- 
στινό ότι, εάν προχωρήσει στη μετατρο
πή του Ωνασείου σε Ερευνητικό Ινστι
τούτο, τότε δεν θα προχωρήσουν στη 
δωρεά για την επέκταση του Ωνασείου 
σε παρακείμενο οικόπεδο. Η επέκταση 
αφορά τη δημιουργία 60-70 νέων κλι
νών, όπου θα μεταφέρονταν οι δύο καρ

διολογικές κλινικές, ώστε το κύριο κτίριο να α- 
ποτελέσει αμιγώς καρδιοχειρουργικό κέντρο, 
όπως άλλωστε είχε εξ αρχής σχεδιαστεί.

Κλείνει η υπόθεση
«ρκριφί»του μεγάλου Εφ αρμογή τη ς  πειραματικής με ίω σης ω ρώ ν εργασίας 

χωρίς τη  μείω ση τω ν  αποδοχώ ν μ ελετά  η κυβέρνηση. 
Π ροτε ινόμενος χώ ρος δοκιμής, τα  ΕΛΔΑ.

Τα πυρά του 8. 
Κεδίκογλου 
«βρήκαν» τελικά 
τον ακαδημαϊκό, 
κ. Γρ. Σκαλκέα

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ’95 ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Επ ιδ η μ ία  τ ο  «Τ ρελό  Γ κ α ζ α κ ι»
ιαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει το τελευταίο διάστημα οι 
εμπρησμοί αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 
το 1995 οι εμπρησμοί αυτοκινήτων σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, το 1994 είχαν γίνει 
170 εμπρησμοί ενώ πέρυσι είχαν φτάσει τους 280. Το φαινόμενο των 

εμπρησμών με γκαζάκια και μπιτόνια με Βενζίνη πρωτοεμφανίστηκε το 

1993. Οι αρχές ασφαλείας τους αποδίδουν στους λεγάμενους αναρχι
κούς με Βάση τηλεφωνήματα αγνώστων, οι οποίοι ενεργούν για λογα
ριασμό πολλών “οργα
νώσεων”. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι, από την  

πλευρά των εμπρηστών, 
έχουν χρησιμοποιηθεί οι 
πλέον αλλόκοτες ονομα
σίες: «Τρελό γκαζάκι»,
«Λύκοι των Εξαρχείων»,
«Λυσσασμένοι αναρχι
κοί», «Αγριες χήνες των 
πόλεων» είναι μερικές  

από τις οργανώσεις που 

έχουν αναλάΒει την ευθύ
νη της πυρπόλησης δεκάδων κρατικών και ιδιωτικών αυτοκινήτων. Οι 
«οργανώσεις» περιορίζονται σε τηλεφωνήματα και δεν έχουν δώσει 
«δείγματα γραφής» με προκηρύξεις. Εικάζεται, όμως, ότι αποτελούν τον 

προθάλαμο των τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς ωστόσο να έχει 
αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Η  αποκάλυψη των δραστών αποδεικνύεται 
δύσκολη υπόθεση για τις υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες έως σήμερα - 
εάν κρίνουμε από τη συνεχιζόμενη δράση των οργανώσεων αυτών- 
δεν διαθέτουν πληροφορίες.

Τ

Ε ε ένα μήνα περίπου αναμένεται να κλεί
σει οριστικά και αμετάκλητα η υπόθεση 

του μεγάλου "ριφιφί”. Το Συμβούλιο Εφετών 
Αθηνών θα εκδώσει το  απαλλακτικό βού
λευμα, εκτός απρόοπτου, για 18 άτομα που 
είχαν κατηγορηθεί ως υπεύθυνοι του ριφιφί 
που είχε γίνει στο υποκατάστημα της Τράπε
ζας Εργασίας στην οδό Καλλιρρόης στον Ν.
Κόομο τον Δεκέμβριο του 1992. Πρόταση 
απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων δια
τύπω σε προς το  δικαστικό Συμβούλιο, ο 
αντεισαγγελέας, Ανδρ. Απέρπς, επισημαίνο- 

ντας ότι τα απο
δεικτικά στοιχεία 
που προέκυψ αν 
από την πολύμη
νη ανάκριση δεν 
σ το ιχ ε ιο θ ε το ύ ν  
ε ις  βάρος τω ν  
κατηγορουμένων 
ενδείξεις ενοχής.
Σύμφωνα με την 
εισαγγελική πρό
τα σ η  πρέπει να 
απαλλαγούν από 

κάθε αδίκημα όλοι οι κατηγορούμενοι. Για 
την υπόθεση αυτή αρχικά είχαν εκδοθε ί 
εντάλματα σύλληψης για τους: Αναγνώστη 
Καλαφάτη, πρώην υποδιευθυντή του υποκα- 
τατστήματος της Τράπεζας Εργασίας, Στέλιο 
Κολοβό, επιχειρηματία, Λάμπρο Κότσαλο, 
υπάλληλο των ΕΛΤΑ, Διονύση Παηασταματά- 
το και Εμμανουήλ Σπανουδάκη, επιχειρημα
τίες. Απαλλακτική είναι η πρόταση και για 13 
ακόμη άτομα που είχαν κατηγορηθεί για 
συμμετοχή στο ριφιφί. Δεν αποκλείεται, σύμ
φωνα με πληροφορίες, μετά την έκδοση 
απαλλακτικού βουλεύματος οι κατηγορού
μενοι να ασκήσουν ένδικα μέσα προκειμένου 
να "αποζημιωθούν", έστω και ηθικά από την 
Δικαιοσύνη, για τον διασυρμό που υπέστη
σαν. Πάντως, η συγκεκριμένη υπόθεση μόλις 
βνήκε στο φως της δημοσιότητας μετά τις
καταγγελίες του κατάδικου Σύρου Τζουμάκ Χαλίντ, θύμιζε "φιάσκο", αν και κάποιοι νομικοί κύκλοι 
υποστήριζαν ότι πίσω από αυτή την υπόθεση κρύβονται "σπουδαία" και επώνυμα πρόσωπα.

Αρχίζει 
το πείραμα 

με το 35ωρο
ην πειραματική εφαρμογή της 
μείωσης των ωρών εργασίας, 
χωρίς μείωση των αποδοχών 

μεηετά η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις των 
εργοδοτικών οργανώσεων και ειδικότερα του Συνδέ

σμου Ελήηνικών Βιομηχανιών που αποδέχεται το 
μέτρο μόνο σε περίπτωση περικοπής των μισθών. Το 
"πείραμα", που έχει στόχο την ενίσχυση της απασχό
λησης, σχεδιάζεται να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις οι 
οποίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ενώ ο υπουργός 
Βιομηχανίας Αν. Πεπονής έχει υποδείξει ως πρώτη 
μονάδα τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ). 
Σημειώνεται πως η μείωση των ωρών απασχόλησης (το 
ύψος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί από τους 
αρμοδίους), αντιμετωπίζεται θετικά και απο τον 
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στ.Τζουμάκα, ενώ με επιφύλαξη "βλέπει" το μέτρο το 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η μείωση του 
εργάσιμου χρόνου σε 35 ώρες την εβδομάδα θα απο- 
τελέσει σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις της ΓΣΕΕ 
και των εργοδοτικών φορέων για την υπογραφή της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που 
αρχίζει τη Δευτέρα. Η Συνομοσπονδία, πάντως, προ
σέρχεται στο τραπέζι του διαλόγου με ενισχυμένη την 
θέση της. τόσο από την αποδοχή του αιτήματος της 
από την κυβέρνηση, όσο και απο την πανευρωπαϊκή 
υιοθέτηση και προβολή του μετά απο δική της πρότα
ση στη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Νέα σύσκεψη για την ασφάλεια των τραπεζών

Α λλη μία σύσκεψη για την ασφάλεια των τραπε
ζών και την αποτροπή των ληστειών πραγμα

τοποιήθηκε την Τετάρτη στο υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, τέσσερα χρόνια από τη γέννηση του προβλή
ματος και τις πρώτες συζητήσεις με τον τότε υπουργό 
Δημοσίας Τάξεως Ν. Γκελεστάθη. Οι ληστείες έγι
ναν το θέμα της ημέρας πολλές φορές κατά το 

παρελθόν, αυξήθηκαν κατακόρυφα το 1993 και 
έκτοτε δεν παρουσίασαν ύφεση. Η απόφαση Γκελε
στάθη που προέΒλεπε αυστηρότατες κυρώσεις στους 
υπευθύνους των αθωράκιστων τραπεζών ανπκατα- 
στάθηκε με την τριμερή συμφωνία (αστυνομίας, τρα- 
πεζοϋπαλλήλων και τραπεζιτών), που προβλέπει 

*Μ£ΐ§ξ« άλλων τη. δημιργργια ειδικής υ π η ρ ψ ία ς^ α

τη φύλαξη των υποκαταστημάτων των τραπεζών. Η  
αστυνομία δέχτηκε να εκπαιδεύσει 1.000  αστυφύλα
κες ειδικά για περιπολίες έξω και γύρω από τις τρά
πεζες. Η κατανομή των περιπόλων θα γίνεται σε 
ημερήσια Βάση, ανάλογα με πς ανάγκες, έτσι όπως 
εφαρμόζονται σήμερα τα μέτρα για την ασφάλεια 
των στόχων των τρομοκρατικών οργανώσεων. Από 
την πλευρά της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών δεν 
έχει καταβληθεί ακόμα το ποσό των 3 δισ. δραχμών, 
που εκτιμάται ότι είναι το κόστος των 1.000  
αστυφυλάκων. Στην τελευταία σύσκεψη συζητήθη
καν οι τελευταίες εκκρεμότητες για την εφαρμογή 
της τριμερούς συμφωνίας και ρυθμίστηκαν οι αμοι- 

*'3 Φίες υποχρ§φ§ιφς¿φμ ̂ ν ι̂μφ^ρ^μέν̂ „ ε α]

Αλλάζει το Σύστημα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 

■  Πώ£θα ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
διαμορφωθεί Επαγγελματικής
τονεο  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α λλάζει το σύστημα διαχείρισης και αξιολό
γησης των προτάσεων για την πραγματο
ποίηση των προγραμμάτων επαγγελματι

κής κατάρτισης, καθώς η διαδικασία που εφαρμό
ζεται σήμερα θεωρείται ανεπαρκής και γραφειοκρατική από την πολιτι
κή ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Το νέο σύστημα, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες του “Ε” , θα προβλέπει την υποβολή των φακέ
λων με τις προτάσεις των ενδιαφερομένων στην αρμόδια επιτροπή η 
οποία θα απορρίπτει τα “πακέτα" που δεν συγκεντρώνουν τα απαραίτη
τα στοιχεία για την υλοποίηση του προγράμματος. Στη συνέχεια οι 
φάκελοι θα αξιολογούνται από κριτές με την εποπτεία υπηρεσιακών 
παραγόντων της ειδικής γραμματείας του υπουργείου. Παράλληλα, θα 
καταργηθεί η σημερινή μορφή βαθμολόγησης των προτάσεων οι οποί
ες θα κρίνονται βάσει της εναρμόνισής τους με τους εθνικούς ανα
πτυξιακούς στόχους και θα βαθμολογούνται ανάλογα, (με “Α” , “Β “ ή 
“Γ ’ ). Σημειώνεται πως η σημερινή διαδικασία έχει προκαλέσει ποικί
λα προβλήματα, καθώς οι επιτελείς του υπουργείου δέχονται καταγγε
λίες για αδιαφανείς τρόπους αντιμετώπισης των προτάσεων από τους 

κριτές και παράπονα από τους αποκλεισθέντες φορείς ή τους φορείς οι 
προτάσεις των οποίων πήραν χαμηλή Βαθμολογία (και λιγότερα χρήμα
τα), χωρίς ουσιαστικό λόγο.

σύστημα

διαχειρίσεως

Υ π ο χ ρ ε ω τ ικ ή  Σ ίτ ισ η

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ...

Μ  Αμεσος 

ο κίνδυνος, μετά 

την 65η μέρα 

απεργίας πείνας, 

νια τη ζωή του 

Χρ. Μαρίνου

Τ!ην υποχρεωτική σίτιση του Χριστ. 
Μαρίνου, ο οποίος συνεχίζει για 65η 
μέρα την απεργία πείνας, διέταξε το 

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιώς, απορ- 
ρίπτοντας το αίτημά του για αποφυλάκιση ή για 
αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης. 
Σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις, η κατά
σταση της υγείας του Μαρίνου χαρακτηρίζεται 
εξαιρετικά κρίσιμη, τονίζοντας ότι εάν συνεχί
σει την απεργία πείνας, υπάρχει άμεσος κίν
δυνος  για τη ζω ή  του. Στο σκεπτικό του  

Βουλεύματος αναφέρεται ότι οι αποχρώσεις 

ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου δεν  
έχουν εκλείψει και η τυχόν αντικατάσταση της 

προσωρινής κράτησηής του με περιοριστικούς όρους δεν θα εξασφαλί
σει την παρουσία του κατηγορουμένου, όταν αυτός κληθεί να λογοδο
τήσει στη Δικαιοσύνη.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου αίτηση 

( αποφυλάκισης,
>?oqoyo T -tn r/ o i π ο ω ιυ κ ρ π .¿Dqoyi.
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