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Α νοδος και Π τώση του
Τ ου  I . Κ . ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Τ ΗΝ ΚΑΘΑΡΑ Δευτέρα το 
βράδυ, στους διαδρόμους 

της Βουλής, μέλη της Κυβερνήσεως 
και στελέχη του ΠΑΣΟΚ διακι
νούσαν τη μεγάλη είδηση: «Ο Μέ- 
νιος φεύγει!». Δεν ήταν η πρώτη 
φορά -  από τον περασμένο Νοέμ
βριο -  που ο παντοδύναμος Αντι
πρόεδρος της Κυβερνήσεως στην 
αρχή και υπουργός Προεδρίας στη 
συνέχεια, φερόταν ως υποψήφιος 
αποκεφαλισμού. Οι φήμες έρχο
νταν και παρέρχονταν αλλά ο κ. Μ. 
Κουτσόγιωργας παρέμενε στη θέ
ση του.

Αυτήν τη φορά τα πράγματα 
ήταν λίγο διαφορετικά. Από τη μια 
πλευρά, οι σχέσεις του κ. Κουτσό
γιωργα με τον Πρωθυπουργό περ
νούσαν μια παρατεινόμενη περίο
δο ψυχρότητας. Από την άλλη, ο 
υπουργός Προεδρίας κλονιζόταν 
κάθε ημέρα και περισσότερο από 
τις αποκαλύψεις που αφειδώς προ- 
σέφερε το σκάνδαλο Κοσκωτά.

Έτσι, το περασμένο Σάββατο, η 
Κυβέρνηση αποφάσιζε πως το κύ
ριο βάρος της κοινοβουλευτικής 
μάχης θα έπεφτε στους ώμους του 
κ. Α. Κακλαμάνη, συνεπικουρού- 
μενου από τον κ. Γ. Γεννηματά. Ο 
κ. Κουτσόγιωργας, όμως, δεν 
εγκατέλειπε τη μάχη και διαβε
βαίωνε πως τίποτα δεν έχει αλλά
ξει και πως αυτός θα αντιπαρατε- 
θεί στον κ. Κ. Μητσοτάκη. «Εγώ 
θα μιλήσω απόψε και θα είμαι 
καταπέλτης!», δήλωνε στον Τύπο.

Τελικά, ο κ. Κουτσόγιωργας 
εκλήθη στο βήμα μόλις 24 ώρες 
αργότερα. Ο Πρωθυπουργός δεν 
έμεινε στην αίθουσα να ακούσει 
τον υπουργό του. Ο κ. I. Αλευράς 
επανέλαβε καμιά δεκαριά φορές 
ότι ο ομιλών υπουργός Προεδρίας 
είναι «κατηγορούμενος» και «δει- 
νώς κατηγορηθείς». Οι βουλευτές 
της ΝΔ αποδοκίμαζαν τον ομιλη-
τή·

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον 
αντιμετώπισαν με απάθεια.

Τα πράγματα είχαν αρχίσει να 
ξεκαθαρίζουν, παρ’ όλο που η 
τελευταία πράξη παίχτηκε την Τρί- 
τη το βράδυ, στην Εκάλη. Την 
διάρκειας μιάμισης ώρας συνάντη
ση του Πρωθυπουργού με τον 
υπουργό του ακολούθησαν οι γνω
στές επιστολές. «Αγαπητέ Κύριε 
Πρόεδρε...», «ΑγαπητέΜένιο...».

Τα «Μένιομου...» δενσυνιστώνται 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις!

Κ ΑΠΩΣ έτσι τελείωσε το έρ
γο «Η άνοδος και η πτώση 

του Μένιου Κουτσόγιωργα». Ένα 
έργο που θα μπορούσε να ξεκινή
σει τον Οκτώβριο του 1987, όταν ο 
κ. Κουτσόγιωργας επανήλθε στην 
Κυβέρνηση σε ρόλο πανίσχυρου 
Αντιπροέδρου, επιφορτισμένου με 
τον συντονισμό της κυβερνητικής 
δραστηριότητας. Το πέρασμά του 
από το ΕΓ του ΠΑΣΟΚ είχε τονώ
σει τους δεσμούς του με τους «κομ
ματικούς» και η επιστροφή του 
στην Κυβέρνηση γινόταν σε κλίμα 
συναίνεσης! Ακόμα καλύτερα: ο κ. 
Κουτσόγιωργας επανερχόταν ως 
«αιχμή του δόρατος» μιας ευρύτε
ρης συσπείρωσης κυβερνητικών 
και κομματικών παραγόντων, με 
στόχο τον περιορισμό της επιρροής 
του «προαιώνιου αντιπάλου» (αν 
και συμπατριώτη) κ. Α. Λιβάνη.

Για περισσότερο από δώδεκα 
μήνες, ο κ. Κουτσόγιωργας ασκεί 
ουσιαστικά καθήκοντα «υπο- 
Πρωθυπουργού». Αυτός συγκαλεί 
τα κυβερνητικά όργανα (όταν συ- 
γκαλούνται!), εποπτεύει την εφαρ
μογή των αποφάσεων, μεταφέρει 
στους υπουργούς τη γραμμή του 
Πρωθυπουργού, επιλύει τα «καυ
τά» θέματα της επικαιρότητας 
(όπως οι απεργίες στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα) και διευθετεί τις 
διαφορές μεταξύ «συναρμοδίων» 
υπουργών. Η επικοινωνία του με 
τον κ. Α. Παπανόρέου είναι καθη
μερινή, οι σχέσεις του με το ΕΓ 
εξελίσσονται στα πλαίσια του 
«αμοιβαίου σεβασμού»: στις συ
σκέψεις που γίνονται στα ανακαι
νισμένα γραφεία της Αντιπροε- 
δρίας, στην οδό Ζαλοκώστα, 
προσκαλούνται ανελλιπώς να με- 
τάσχουν και οι κκ. Κ. Λαλιώτης 
και θ . Τσούρας, εκ μέρους του ΕΓ.

Η περίοδος της ασθένειας του 
Πρωθυπουργού αποτελεί και το 
απόγειο της «εποχής Μίνιου». Πα
ρά τους τριγμούς μεταξύ των δύο 
Αντιπροέδρων και την «αολομώ- 
ντειο (;) λύση» τής... μη-αναπλή- 
ρωσης, η επικράτηση του κ. Κου
τσόγιωργα είναι πλήρης. Μόνος 
αυτός -  σε αντίθεση με τους κκ. 1. 
Αλευρά, I. Χαραλαμπόπουλο και 
Α. Λιβάνη -  προσκαλείται στο 
Χέρφιλντ να συνεργασθεί με τον κ. 
Παπανδρέου. Οι ενδείξεις της εύ
νοιας είναι εμφανείς και δεν υπάρ
χει η παραμικρή αμφιβολία πως αν 
η ασθένεια του Πρωθυπουργού 
παρουσίαζε επιπλοκές, ο αναμφι

σβήτητος διάδοχός του (τουλάχι
στον στην προεδρία της Κυβερνή
σεως) θα ήταν ο κ. «β' αντιπρόε
δρος».

Στο διάστημα αυτό, ο κ. Κου
τσόγιωργας χαίρει γενικότερης 
εσωκομματικής αποδοχής, ενώ ο 
αντίπαλος πόλος Αλευρά-Λιβάνι/ 
εμφανίζεται αποδυναμωμένος. 
Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια 
ακριβώς εποχή εγκαθιδρύεται ένας 
ουσιαστικός άξονας Κουτσόγιωρ- 
γα-Λαλιώτη. Σε ρόλο «νπο-Πρω
θυπουργού» ο ένας και άτυπου 
Γενικού Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο 
άλλος, συσφίγγουν την ήδη καλή 
συνεργασία τους υπό την επήρεια 
των συνθηκών. «Κάποιοι πρέπει 
να κρατήσουν το μαγαζί», λέει ο κ. 
Λαλιώτης, κι είναι αλήθεια ότι -  τη 
στιγμή της ασθένειας του Πρωθυ

πουργού -  το «μαγαζί» ήταν στα 
πρόθυρα της καταρρεύσεως.

Η κατάρρευση απετράπη, αν και 
-  τελικά -  το μαγαζί κατέρρευσε 
για άλλον λόγο! Από τον Ιούνιο 
έωςτον Οκτώβριο, σοβείη «υπόθε
ση Κοσκωτά». Τον Οκτώβριο, 
πλέον, η «υπόθεση» εμφανίζεται σε 
όλες της τις διαστάσεις: είναι το 
μεγαλύτερο σκάνδαλο της ελληνι
κής ιστορίας. Εκ των πραγμάτων, 
ο κ. Κουτσόγιωργας χρεώνεται 
όλους τους κυβερνητικούς χειρι
σμούς που επί μήνες εμπόδιζαν τον 
έλεγχο στην Τράπεζα Κρήτης. 
Ακόμη περισσότερο χρεώνεται ένα 
ολόκληρο περιβάλλον τυχοδιω
κτών και απατεώνων (1. Μαντζου- 
ράνης, I. Μεταξάς, Τ. Μωροπού- 
λου) που από «άνθρωποι του Μέ
νιου» έχουν μετατραπεί σε «αν

θρώπους του Κοσκωτά» και 
ασκούν μέσω του Αντιπροέδρου τη 
διαμεσολάβηση μεταξύ Κοσκωτά 
και Κυβερνήσεως. Κάθε νέα απο
κάλυψη του σκανδάλου από τον 
Οκτώβριο έως σήμερα εμπλέκει 
όλο και περισσότερο τον πρώην 
υπουργό Προεδρίας. Από το δια
μέρισμα που αγόρασε η κυρία Α. 
Κουτσόγιωργα από την Τράπεζα 
Κρήτης έως τα 2.000.000 δολάρια 
που προορίζονταν για τον «Μπάρ
μπα», το όνομα του κ. Κουτσό
γιωργα επανέρχεται με αυξανόμε
νη συχνότητα.

Σ Ε ΠΟΛΙΤΙΚΟ επίπεδο, η 
θέση του κ. Κουτσόγιωργα 

χειροτερεύει ραγδαία. Ήδη, από 
τον Νοέμβριο, η άποψη του ΕΓ -  
και κυρίως του κ. Κ. Λαλιώτη-ότι 
«πρέπει να φύγουν από την Κυβέρ
νηση όσοι φέρονται να έχουν ανα- 
μειχθεί στο σκάνδαλο Κοσκωτά», 
διαρρηγνύει τη συμμαχία του κ. 
Κουτσόγιωργα με τους «κομματι
κούς». Μόνον ο κ. Γ. Γεννηματάς 
κρατάει κάποιες ισορροπίες, υπο
στηρίζοντας- ακόμη και δημοσίως 
-  ότι «δεν πρέπει να γίνουν ανθρω
ποθυσίες». Οι σχέσεις του κ. Κου
τσόγιωργα με τον κ. Γ. Παπαν
δρέου έχουν ήδη ψυχρανθεί από 
την υπόθεση του «πλαστού εγγρά
φου» και την αντιπαράθεσή τους 
στη Βουλή με αφορμή τη σύσταση 
Εξεταστικής Επιτροπής για το 
σκάνδαλο Κοσκωτά. Η παραδο
σιακή «αντιπαλότητα» με τους κκ. 
Αλευρά και Λιβάνη αναζωπυρώ
νεται, αφού ο κ. Κουτσόγιωργας 
θεωρείται κυρίως υπεύθυνος για 
τις καταγγελίες περί «αποστατών» 
που διατυπώνει σε διαδοχικές τη
λεοπτικές εμφανίσεις του ο κ. Α. 
Παπανδρέου.

Ταυτόχρονα, η «πολιτική Μέ
νιου» βρίσκει κι έναν εφ’ όλης της 
ύλης αντίπαλο στο πρόσωπο του κ. 
Κ. Σημίτη. Τόσο με την παρέμβασή 
του στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ όσο και 
με συνεντεύξεις και ομιλίες, ο κ. Κ. 
Σημίτης αρθρώνει έναν εναλλακτι
κό πολιτικό λόγο: κάθαρση, ανοι
χτή απόρριψη του λαϊκισμού, εκ- 
συγχρονισμός, ευρωπαϊκός σοσια
λισμός, έμφαση στην πολιτική ευ
θύνη της Κυβερνήσεως. Ο κ. Σημί
της επιλέγει την πολιτική της «μη

συμμετοχής» και στους δύο κυβερ
νητικούς ανασχηματισμούς (του 
Νοεμβρίου και τον προχθεσινό) 
και στην αναδιάρθρωση του ΕΓ 
τον Δεκέμβριο, πράγμα που δεν 
τον εμποδίζει να διευρύνει την 
απήχησή του.

Ε ΤΣΙ, το 1989 βρίσκει τον κ.
Κουτσόγιωργα ιδιαίτερα 

απομονωμένο σε εσωκομματικό 
επίπεδο. Η συναίνεση γύρω από το 
πρόσωπό του έχει καταρρεύσει και 
μοναδική πηγή της ισχύος του 
παραμένει η εμπιστοσύνη με την 
οποία συνεχίζει να τον περιβάλλει 
ο κ. Α. Παπανδρέου. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι επανειλημμένα ο 
Πρωθυπουργός κάνει σαφή την 
υποστήριξη αλλά και την ιδιαίτερη 
μεταχείριση που επιφυλάσσει στον 
υπουργό Προεδρίας:
★  Στα μέσα Νοεμβρίου, ο κ. Μ. 
Κουτσόγιωργας πείθεται να «βοη
θήσει» υποβάλλοντας την παραί
τησή του. Μεταξύ της αρχικής 
δηλώσεώς του, όμως, και αυτής 
που τελικά διάβασε στη Συνέντευ
ξη Τύπου υπάρχει μία διαφορά: 
παραιτείται μόνον από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης κι όχι και 
από την Αντιπροεδρία, όπως είχε 
αρχικά αποφασισθεί. Ο Πρωθυ
πουργός δέχεται αδιαμαρτύρητα 
αυτήν την (κάθε άλλο παρά επου
σιώδη!) αλλαγή.
★  Στις αρχές Δεκεμβρίου, οι αντι
δράσεις των υπολοίπων αποτρέ
πουν την είσοδο του κ. Κουτσό
γιωργα στο ΕΓ του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. 
Παπανδρέου, όμως, επιτρέπει 
στον υπουργό Προεδρίας να δηλώ
σει στην ΚΕ ότι του προτάθηκε η 
εκλογή στο ΕΓ αλλά αυτός την 
απέρριψε επειδή δεν θα είχε τη 
δυνατότητα να εξηγήσει προηγου
μένως τη στάση του στην «υπόθεση 
της Τραπέζης Κρήτης».
★  Στον ανασχηματισμό του Νοεμ
βρίου, ο κ. Κουτσόγιωργας χάνει 
την Αντιπροεδρία της Κυβερνή
σεως αλλά αναδεικνύεται σε «πρώ
τον τη τάξει» υπουργό αναλαμβά
νοντας το υπουργείο Προεδρίας.
★  Στα μέσα Δεκεμβρίου και στη 
σύγκρουση του κ. Κουτσόγιωργα 
με τον νομικό σύμβουλο του Πρω
θυπουργού κ. Γ. Κασιμάτη για τις 
ευθύνες του σκανδάλου, ο κ. Α. 
Παπανόρέου συντάσσεται ανεπι
φύλακτα με τον υπουργό του.

*  Σε όλο αυτό το διάστημα, ο 
Πρωθυπουργός τον καλύπτει είτε 
με δηλώσεις εμπιστοσύνης είτε υιο
θετώντας πλήρως τις απόψεις του. 
Έτσι, άλλοτε εξηγεί ότι ουσιαστι
κά δεν υπάρχει «σκάνδαλο Κοσκω
τά» κι ότι η Κυβέρνηση ορθώς 
έπραξε ό,τι έπραξε, άλλοτε διακη
ρύσσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζε
ται σε «έντιμους» και «μη έντι
μους», άλλοτε καταγγέλλει τη 
«σκευωρία κατά της Κυβερνή
σεως» που εξυφαίνεται με αφορμή 
το σκάνδαλο.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ αυτή 
αποτελεί και τον ακρογω

νιαίο λίθο της «γραμμής αμύνης» 
του κ. Κουτσόγιωργα. Από εκεί 
και πέρα, όμως, είναι αμφίβολο αν 
κατόρθωσε να διαμορφώσει μιαν 
αποτελεσματική και πειστική 
«γραμμή αμύνης» τόσο για τον ίδιο 
όσο και για την Κυβέρνηση.

★  Σε μια πρώτη φάση (Οκτώ-5 
βριος-Δεκέμβριος), η άποψη που 
διατυπώνει είναι ότι στην «υπόθε-' 
ση Κοσκωτά» η Κυβέρνηση έπραξε ; 
στο ακέραιο το καθήκον της κι ότι * 
δεν υπήρξε ούτε «κολληγιά» με τον 
απατεώνα ούτε συγκάλυψη ούτε * 
ευθύνες. Το τρίμηνο αυτό, ο Κο- '  
σκωτάς εμφανίζεται περίπου ως... \ 
δημιούργημα της ΝΔ και του κ. Π. 
Μπακογιάννη. Η επιχειρηματολο
γία αυτή κατέρρευσε μετά την απο
κάλυψη της αλληλογραφίας Κο- 1  
σκωτά-Παπανδρέον και την καθη
μερινή διαπίστωση των κυβερνητι-
ν ί ί ΐ ν  {Μ ίΑ ίιν ίΙν υ  ηττη Α τν ιιι ηιι/ΛΛ/ί/Ύ ν π ι  ’
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ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΑΙΗΙΑ!
—προβάλλεται σε σύστημα Dot Matrix«

Σκηνοθετεί: η Pelikan. Πρωταγωνιστεί: ο εκτυπωτής σας Θέμα: Αναζητηση της τελειότητας στην εκτύπωση.
Matrifilm: Λίγα λόγια για την ταινία. Μοναδική και διαφορετική. Η βάση της είναι Film, και όχι Nylon. Ειδική μελάνη της 
Pelikan επιστρωμένη στο φιλμ που βγάζει έντονα και καθαρά γράμματα, χωρίς να λερώνει την κεφαλή του εκτυπωτή.
Η χωρητικότητα σε χαρακτήρες της ταινίας Matrif Um είναι ίση ή και περισσότερη της αντίστοιχης ταινίας Nylon.
Η τιμή της:... σαφώς χαμηλότερη!

M atrif Um της Pelikan*. Καθαρά... θέμα γραφής.
>mrnWM*S3m

Matrifilm -/)ΑβΟΟ 
678 MX J 2741 MX S f e l i k i i n

Jllfj i f  I i f ·  f i l lm a rrm tm
Filmband 
Film Ribbon 
Ruban film 
Cinta de film

*  To noaov Matrifilm παράγεται και διατίθεται υόνο από τον όυιλο εταιριών Pelikan Sblikan
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Μενιου Κ ουτςογιωργα
Απομένει τώρα να δούμε πώς θα δεχθεί 

οκ. Κουτσόγιωργας την ήττα του. 
Αυτοί που τον γνωρίζουν καλά λένε απλώς 

ότι αποκλείεται να την... δεχθεί!

συγκάλυψη του σκανδάλου.

★  Σε μια δεύτερη φάση (Ιανουά- 
ριος-Φεβρουάριος), ο κ. Κοντσό- 
γιωργας δίνει έμφαση στη σκευω
ρία που εξυφαίνεται εναντίον του 
με στόχο να πληγεί η Κυβέρνηση 
και ο Πρωθυπουργός. Οι μηνύσεις 
πέφτουν βροχή, αλλά τα ερείσματα 
του κ. Κοντσόγιωργα αρχίζουν να 
υποχωρούν. Το πρώτο ρήγμα στις 
σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό 
εμφανίζεται όταν μια επιστολή Κο- 
σκωτά προς τον κ. Παπανδρέον 
δημοσιεύεται στην «Ελευθεροτυ
πία». Η επιστολή αυτή φέρει τον 
Κοσχωτά να παραπονείται επειδή 
ο κ. Κουτσόγιωργας «κλονίζει την 
εμπιστοσύνη» του Πρωθυπουργού 
στο πρόσωπό του και εμφανίζει 
μια νέα εκδοχή του σκανδάλου: ο 
κ. Κουτσόγιωργας μάχεται τον Κο
σχωτά, ο οποίος όμως έχει εξασφα
λίσει την κάλυψη του Πρωθυπουρ
γού. Ο κ. Α. Παπανδρέου πείθεται 
πως την επιστολή αυτή διοχέτευσε

στην εφημερίδα ο κ. Κουτοόγιωρ- 
γας.

★  Σε μια τρίτη φάση (τις τελευ
ταίες τρεις-τέσσερις εβδομάδες), ο 
κ. Κουτσόγιωργας διακηρύσσει 
και δημοσίως μιαν άποψη την 
οποία ήδη διετύπωνε κατ’ ιδίαν σε 
συνομιλητές του. Σύμφωνα με την 
άποψη αυτή, ο κ. Κουτσόγιωργας

απλώς εκτελούσε εντολές, ενώ 
κρατούσε τον Πρωθυπουργό λε
πτομερώς ενήμερο για όλες τις 
ενέργειές του στη «διαχείριση του 
σκανδάλου». Λογικό συμπέρασμα: 
η ευθύνη είναι συλλογική κι ο κ. 
Κουτσόγιωργας είναι απλός εντο- 
λοδόχος του Πρωθυπουργού και 
της Κυβερνήσεως. Έτσι, μιλώντας 
στη Βουλή, ο κ. Κουτσόγιωργας

περιόρισε την ανάμειξή του σε «ένα 
δίμηνο», ενώ ο Πρωθυπουργός -  με 
το υπόμνημά του στην Εξεταστική 
Επιτροπή -  ισχυριζόταν ότι για το 
διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου αυ
τός περιοριζόταν σε μια «γενική 
ενημέρωση» για την κατάσταση! Σε 
άλλες περιόδους, θα μπορούσαμε 
να αναρωτηθούμε «ποιος κυβερ
νούσε, λοιπόν, αυτόν τον τόπο;»!

Με δεδομένο πλέον τον κλονισμό 
της εμπιστοσύνης του Πρωθυ
πουργού προς τον υπουργό του -  
και υπό το βάρος των αποκαλύ
ψεων που περιείχαν τα σημειώμα
τα και οι μαγνητοταινίες που αφει
δώς μοιράζει ο Κοσκωτάς- εξαπο
λύεται η τελική επίθεση κατά του 
υπουργού Προεδρίας. Ακόμη κι ο 
κ. Γεννηματάς μπορεί να μην αναι
ρεί την άποψή του περί «ανθρωπο
θυσιών» αλλά προσθέτει ότι «εγώ 
σε ανάλογες περιπτώσεις θα είχα 
την ευθιξία να παραιτηθώ». Πρόσ
θετο επιχείρημα: μπαίνουμε ου
σιαστικά σε προεκλογική περίοδο 
και το σκάνδαλο Κοσκωτά όχι 
μόνο δεν «ξεφουσκώνει» αλλά με- 
τατρέπεται σε κυρίαρχο στοιχείο 
της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Χρειάζονται κινήσεις για να εκτο
νώσουν το κλίμα.

Ο ΥΤΕ αυτήν τη φορά, όμως, 
ο Πρωθυπουργός θα προ

χωρήσει σε άμεσες ενέργειες. Σε 
συνομιλητές του εκφράζει την άπο
ψη πως το φθινόπωρο «παγιδεύτη
κε» και δεν προχώρησε στις ενδε- 
δειγμένες ενέργειες επειδή του εί
χαν παρουσιάσει (λέγε με Μένιο) 
την κατάσταση ωραιοποιημένη και

υπό έλεγχο. Στη Γραμματεία του 
ΕΓ, όμως, που πιέζει για την 
απομάκρυνση του κ. Κουτσόγιωρ- 
γα, θα διατυπώσει το δόγμα «της 
συναίνεσης του ενδιαφερομένου». 
Σύμφωνα με αυτό, ο κ. Κουτσό
γιωργας θα πρέπει να συναινέσει 
στην απομάκρυνσή του και να 
τηρηθούν τα προσχήματα. Ορισμέ
να μέλη του ΕΓ αναλαμβάνουν να 
βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις 
του. Ποιες είναι αυτές; Αρνητικές!

Ο κ. Κουτσόγιωργας δηλώνει πως 
«εγώ από την Κυβέρνηση δεν φεύ
γω σαν κλέφτης».

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία 
ότι το θέμα μπορεί να επιλυθεί 
μόνο μεταξύ του Πρωθυπουργού 
και του υπουργού (όσο και φίλου) 
του. Το Σαββατοκύριακο κλείστη
κε το ραντεβού για την Τρίτη στην 
Εκάλη και η συνέχεια είναι γνω
στή. Δεν είναι βέβαιο τι διαβε
βαιώσεις έλαβε ο κ. Κουτσόγιωρ
γας. Πάντως, ο ανασχηματισμός 
μάλλον θα διέψευσε τις διαβεβαιώ
σεις αυτές! Απομένει τώρα να δού
με πώς θα δεχθεί ο κ. Κουτσόγιωρ
γας την ήττα του. Αυτοί που τον 
γνωρίζουν καλά λένε απλώς ότι 
αποκλείεται να την... δεχθεί!

, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΒΗΜΑ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Στέλνουμε καθηγητή στο γραφείο ή στο σπίτι σας όποια ώρα και 
μέρα προτιμάτε για ιδιαίτερο μάθημα.
Με ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα θα μιλάτε μέχρι τόν Ιούνιο 
άνετα το καθημερινό λεξιλόγιο στα Αγγλικά - Ιταλικά - Γερμανικά 
- Ρωσικά - Γαλλικά - Αραβικά - Ισπανικά (και Ελληνικά για ξένους). 
Επίσης διαθέτουμε ειδικά προγράμματα για επιχειρηματίες και 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και συγκροτούμε GROUPS 
2-Θ-4-5 υπαλλήλων στο χώρο δουλειάς και σε κάθε μέρος της 
Ελλάδας. Τέλος, παράλληλα με τη σπουδή της γλώσσας 
διδάσκεται και όποια ορολογία είναι απαραίτητη, για τη δουλειά σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ:
ΑΘΗΝΑ: 682.0639
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: (031) 442.709
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 364.2157 - 363.6209 - 364.2552ΑΓΓΛΙΚΑ-ΠΆΛΙΚΛΣΕ 1 MHNA/iñ ΑπΐίΛιον
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα υπερεντατικά μαθήματα γλωσσών 
TOTAL IMMERSION COURSES του LINGUAPHONE 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ. Λειτουργούν 5 ώρες την ημέρα,
8.30-1.30 και 3.00-8.00. Πανεπιστημίου 10, μαθήματα 30 ημερών 
διδασκαλίας. Επίπεδα αρχαρίων - Lower.

ΜΕΛΕΤΉΣΤΕ MON« ΣΑΣ 
ΑΠΟ TIE 30 ΓΛΠΓΓΚ):

Μελετείστε μόνοι σας και μιλείστε σε 3 μήνες Αγγλικά - 
Γερμανικά ακόμη και Κινέζικα. 30 Γλώσσες σε βιβλία - κασέτες 
και ασκήσεις με αλληλογραφία που διορθώνονται από τους 
καθηγητές μας. Επίπεδα αρχαρίων - Lower - Proficiency.
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•  SF-8880
•  40 αντίγραφα στο 1'
•  8 σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις/ 

50-200%
•  151 θέσεις ZOOM (50-200%)
•  Οθόνη μηνυμάτων
•  Ειδική εκτύπωση για 

φωτογραφίες
•  Αυτόματη διπλή όψη με 

αναστροφή πρωτοτύπου

•  SF-8500
•  30 αντίγραφα στο V
•  8 σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις/ 

50-200%
•  ■151 θέσεις ZOOM (50-200%)
•  Οθόνη μηνυμάτων
•  Ειδική εκτύπωση για 

φωτογραφίες
•  Αυτόματη διπλή όψη με 

αναστροφή πρωτοτύπου

•  13 αντίγραφα στο Γ
•  3 σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις
•  Ακίνητο κρύσταλλο
•  5 χρώματα
•  Αυτόματη ρύθμιση 

φωτεινότητας

» Ζ-70
» 8 αντίγραφα στο 1'
• 3 σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις
• Αυτόματη ρύθμιση 

φωτεινότητας
• Με κασέτα χαρτιού και 

by pass
> Πέντε χρώματα toner
> Δύο χρόνια εγγύηση

» Ζ-50
» 8 αντίγραφα στο Γ
• Αυτόματη ρύθμιση 

φωτεινότητας
» Με κασέτα χαρτιού 
και bypass

> Πέντε χρώματα toner
• Δύο χρόνια εγγύηση

FR O M  S H A R P  M IN D S  C O M E  S H A R P  P R O D U C T S I MICROMEDIA SA. COMMUNICATION AND DATA PROCESSING SYSTEMS
SHARP REPRESENTATIVE IN  GREECE

302, SYNGROUAVE. 17673 ATHENS. TEL 9524794 -9516280 -9599648/49/50FAX 9596777

Ποιος λέει ότι n SHARP είναι π 
Μα φυσικά οι χρήστες!
Σε πρόσφατες,έγκυρες δημοσκο
πήσεις του περιοδικού ' ‘WHA Τ ΤΟ•  15 αντίγραφα σ τ ο ί '

•  6 σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις
•  91 θέσεις ZOOM
•  Σταθερή επιφάνεια αντιγραφής
•  Αυτόματη αναγνώριση μεγέθους 

πρωτοτύπου και αυτόματη επιλογή 
σμίκρυνσης

•  Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας

BUY FOR BUSINESS , η SHARP 
πήρε - με μεγάλη διαφορά - την 
1η θέση στην Ποιότητα Α ντιγρά - 
φων και στην Αξιοπιστία του Μη
χανήματος.
Γ ι' αυτό και το περιοδικό, ανέ-

δειξε τη SHARP "ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙ
ΚΗΤΑ ΠΡΩΤΗ" στα Φωτοαντι
γραφικά. Και είναι φυσικό! Σκε- 
φ τείτε την αποδεδειγμένη αξιο
πιστία του SHARP SF-7750. Την 
ποιότητα των αντιγράφων του 
και την ευκολία στη χρήση του. 
Επίσης τα 91 στάδια αντιγραφής

με ζουμ από 64% μέχρι 154% ή 
τις 7 προρυθμισμένες σμικρύν
σεις και μεγεθύνσεις.
Ελάτε να τα δείτε και σεις από 
κοντά, στον πιο κοντινό αντι
πρόσωπο της SHARP.


