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Του Σ . ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ

Ε Υ Τ Υ Χ Ω Σ  που σημειώνονται και αυτές οι «παρεκκλί
σεις» ορισμένων υπουργών, δίνοντας αφορμή στους πολιτικούς να ξεφεύγουν από τους δημοσιογράφους: την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. X . Φλωράκης συναντούσε τον κ. Κ . Μητσοτάκη στα γραφεία του Συνασπισμού στη Βουλή, προκει- μένου να συζητηθούν κυρίως οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις που ανακοινώθηκαν την επόμενη ημέρα. Βγαίνοντας στον διάδρομο μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Συνασπισμού έδινε την πληροφορία ότι στη συνάντηση έγινε κουβέντα για τις «παραβιά
σεις» ορισμένων υπουργών που ανήκουν στη Ν Δ , ένα θέμα που είχε μόλις θίγει στη συνομιλία των δύο ηγετών.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, οπρόεδροςτηςΝΔ συναντούσε τον ομόλογό του του Συνασπισμού, καθώς και τον κ. Λεωνίδα Κύρκο πάλι στη Βουλή και οι τρεις άνδρες έκαναν ξανά λόγο, μετά το τέλος της δίωρης επαφής, για τις παρεκκλίσεις υπουργών από την αρχική συμφωνία που είχε οδηγήσει στον σχηματισμό της κυβερνήσεως Τζαννετάκη. «Αποδιοπομπαίος 
τράγος» της περιπτώσεως ο εκ των 
«κατηγορουμένων» υπουργών κ. Μ . Έβερτ, έλεγε με καημό στον κ. Φλωράκη: «Κάποτε με κοιτούσες 
με αγάπη». Και στη μία και την άλλη περίπτωση, οι πολιτικοί μας δεν είχαν πει ασφαλώς ψέματα: είχαν απλώς πει τη μισή αλήθεια. 'Η , καλύτερα, το ένα πέμπτο...

5 προβλήματα 
ζητούν επίλυση

Σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α , 5 ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους τρεις ηγέτες, τα οποία καθόρισαν άλλωστε και τις πολιτικές δραστηριότητες του τελευταίου επταημέρου.Το πρώτο από αυτά, οι λοξοδρομήσεις των υπουργών, διευθετήθηκε χωρίς μεγάλα προβλήματα, με τη σύμφωνη γνώμη και του πρωθυπουργού κ. Τζ. Τζαννετάκη. Για τις παραιτήσεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός της ΝΔ είπε ότι «μπορεί να έγιναν 
ορισμένα λάθη τακτικής», εννοείται από τον κ. I . Βαρβιτσιώτη, 
«αλλά ούτως ή άλλως οι στρατιωτι
κοί ηγέτες ήταν αποφασισμένοι να 
παραιτηθούν». Κάποιες δηλώσεις του κ. Α θ . Κανελλόπουλου αποσύρθηκαν αμέσως χωρίς πολλά προβλήματα, ενώ αντίστοιχο ήταν το πνεύμα που κυριάρχησε και για τις περιπτώσεις των κκ. Α ρ . Παυλίδη και I . Κεφαλογιάννη, υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημοσίας Τάξεως αντιστοί- χως. Ό σ ο για κ. Έβερτ, «αυτός 
δεν μπορούσε να περιμένει άλλο», εννοείται στους διορισμούς των διοικήσεων μεγάλων νοσοκομείων: τον υπουργό Υγείας ανέλαβαν την επομένη οι Ιατρικοί Σύλλογοι που, κατά περίεργη σύμπωση, πρόσκει- νται στη Ν Δ .
Δ ΕΥ Τ Ε ΡΟ  θέμα διαβουλεύ- σεων, η πλήρωση της ηγεσίας του Α ρείου Πάγου. Ο  κ. Μητσοτάκης ήθελε να τοποθετηθεί επικεφαλής του Σώματος ο κ. Κόκκινος, επειδή ο πρώτος αρεοπαγίτης της χώρας θα είναι και πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που θα συγκληθεί αν ο κ. Α . Παπανδρέου και μερικοί τέως υπουργοί παραπεμφθούν σε δίκη με βάση τον περίφημο πια νόμο περί ευθύνης υπουργών. Με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Δ ικαιοσύνης κ. Φ . Κουβέλη, η πλευρά του Συνασπισμού επέμεινε στην τήρηση της επετηρίδας, με τον αρχηγό της Ν Δ  να υποχωρεί τις επόμενες ημέρες. «Ο  Μητσοτάκης 
έχει αντίληψη της πολιτικής κατά
στασης και των συσχετισμών, δεν 
θέλει να διαταράξει το καλό κλίμα

Τι συζήτησαν και πού κατέληξαν Μητσοτάκης-Φλωράκης-Κύρκος

Οι Συμφωνίες Των 3
και μπορεί να ελίσσεται», σχολίαζαν ηγέτες της Αριστέράς.
Τ ΡΙΤΟ θέμα, το νομοθετικό έργο της Κυβερνήσεως τους μήνες που απομένουν έως τις εκλογές. Ο  Συνασπισμός ετοιμάζει εδώ μια σειρά προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα αφορούν τον διορισμό των διοικητών της ραδιοτηλεόρασης και των μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, από τη Βουλή, μετά από ειδική πλειοψηφία του Σώματος. Ά λ λ α  μέτρα στο ίδιο πνεύμα, αλλαγές στη λειτουργία της Βουλής για την αναβάθμιση του ρόλου της 
(ώρα του Πρωθυπουργού κ.λπ.), διαφάνεια στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, με το θέμα του τραπεζικού απορρήτου να

«Η  Αριστερά έχει πάγιο αίτημα την 
καθιέρωση της απλής αναλογι
κής», είπαν οι ηγέτες του Συνασπισμού. «Αυτή η λογική θα πρυτα- 
νεύσει αν έλθει στη Βουλή το θέμα 
της κατάργησης του ν+ 1 , χω ρίς 
όμως να τεθεί σε κίνδυνο η σταθε
ρότητα της Κυβερνήσεως και κυ
ρίω ς η κάθαρση». Η πρόταση πάντως που ήδη κατετέθη από βουλευτές του Π Α Σ Ο Κ  δεν θα φθάσει κατά τα φαινόμενα για συζήτηση στο Σώμα, αφού οι προτάσεις νόμων συζητούνται κάθε τελευταία Πέμπτη εκάστου μηνός, και στον περίεργο αγώνα δρόμου που διεξή- χθη οι βουλευτές της Ν Δ πρόλαβαν τους συναδέλφους τους του Π Α Σ Ο Κ  καταθέτοντας άλλες προτάσεις.

τυχόν ατασθαλίες στον O T E  η τεκμηρίωση του σχετικού φακέλου χρειαζόταν ακόμη πολύ χρόνο, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τηλεφωνικές υποκλοπές. Σε έναν πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων, από πλευράς Ν Δ προτάθηκε η παραπομπή όλων των υπουργών οι οποίοι διετέλεσαν καθ’ ύλην αρμόδιοι του αναξιοπαθούντος και κρυφακούοντος οργανισμού. Από την Αριστερά διατυπώθηκε η άποψη ότι, αν και τυπικά οι υπουργοί είχαν ευθύνη, μια τέτοια γενίκευση θα οδηγούσε σε ένα πογκρόμ όλων των αρμοδίων υπουργών, που δεν ήταν, αλήθεια, και λίγοι: από τον κ. Κ . Μπαντουβά έως τον αποχω- ρήσαντα από το Π Α Σ Ο Κ  κ. Γ. Παπαδημητρίου!

Πέντε ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους τρεις ηγέτες, 
τα οποία καθόρισαν άλλωστε και τις πολιτικές 
δραστηριότητες του τελευταίου επταημέρου

προτείνεται από τον αρχηγό της Ν Δ . Ο  τελευταίος συμφώνησε με όλες τις προηγούμενες προτάσεις, και η τύχη τους από ’δώ και στο εξής θα αποτελέσει ένα καλό τεστ, τόσο για τις προθέσεις των δύο πλευρών όσο και για το έργο που μπορεί να επιτελέσει η ιδιόμορφη Κυβέρνηση της εθνικής συμφιλίω- σης.Στην ίδια, εξάλλου, κατεύθυνση ετοιμάζονται και προτάσεις νόμων από άλλα υπουργεία. Ο  κ. Ν . Κωνσταντόπουλος από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών για τη βελτίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης αναλαμβάνει τους δικαστικούς κώδικες, ένα νέο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος θα διασφαλίζει τη μη παραγραφή αλλά και θα αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης της Βουλής, χωρίς τις σημερινές συνταγματικές και νομικές ασάφειες, καθώς και ένα «νόμο σκούπα»: ο τελευταίος φιλοδοξεί να κλείσει και τις τελευταίες πληγές του εμφυλίου, από την αποκατάσταση των αναπήρων έως τα ποινικά μητρώα όσων είχαν καταδικασθεί την εποχή εκείνη.Κ ι ενώ επιτέλους οι φάκελοι θα βαδίζουν προς τον κλίβανο της Ιστορίας, δεν προβλέπονται, με βάση τις σχετικές συζητήσεις, σημαντικές -αλλαγές στα πρόσωπα που στελεχώνουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Στο επίπεδο της περιφερειακής διοίκησης, θα διο- ρισθούν νέοι περιφερειάρχες, με την ευθυνοφοβία όμως των σημερινών «υπηρεσιακών» νομαρχών (που θα επιβλέψουν και τις προσεχείς εκλογές) να αποτελεί μία αιτία πονοκεφάλου και το θέμα του διορισμού ως νομαρχών προσώπων που δεν ανήκουν στην δημοσιού- παλληλία να παραμένει ανοικτό. Από τα γραφεία Τύπου των πρεσβειών στο εξωτερικό δεν θα μετακινηθούν παρά ελάχιστα πρόσωπα που ενέχονται σε σκάνδαλα ή έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους.
Τ ΕΤ Α Ρ Τ Ο  θέμα ημερήσιας διατάξεως, ο χρόνος των προσεχών εκλογών και ο νόμος με τον οποίο θα γίνει η κατανομή των πολυπόθητων εδρών. Στη συνάντηση κορυφής, αποσαφηνίσθηκε τελικώς ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό της Κυβερνήσεως δεν υπήρξε συμφωνία για τη διατήρηση του σημερινού εκλογικού συστήματος.

Πρέπει, βεβαίως, να αποφευχθούν και τα απρόοπτα, και ερχόμαστε έτσι στον χρόνο των εκλογών. Ο  κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι με βάση τους δικούς του υπολογισμούς, μπορεί να γίνουν οι εκλογές στις 19 Οκτωβρίου, την τελευταία δηλαδή Κυριακή του μηνός.Παρ’ ότι στελέχη του Συνασπισμού, όπως ο κ. Α . Λεντάκης, ετάσσοντο παλαιότερα υπέρ της διατηρήσεως του σημερινού κυβερνητικού σχήματος έως τις προεδρικές εκλογές στις αρχές του 1990, οι κκ. Φλωράκης και Κύρκος συμφώνησαν ξανά για τη διεξαγωγή των εκλογών το φθινόπωρο, με ορισμένες επιφυλάξεις στις ημερομηνίες. Ο  επί της Δικαιοσύνης κ. 
Κουβέλης υποστηρίζει ότι για να τελειώσουν όλες οι ανακριτικές επιτροπές κ.λπ. θα χρειασθεί να 
«κλαπούν 1-2 εβδομάδες από τον 
Νοέμβριο», κάτι που μεταθέτει τις εκλογές για τις 5 ή τις 12 Νοεμβρίου. Ό σ ο  το νωρίτερο τελειώσουμε, τόσο νωρίτερα τις κάνουμε, ήταν η τελική φόρμουλα που βρέθηκε, μέσα βεβαίως στα χρονικά περιθώρια που εξετέθησαν προηγουμένως.
Π Ε Μ Π Τ Ο  και σημαντικότερο πρόβλημα, το «αγκάθι» της κάθαρσης ή, καλύτερα, του κ. 
Α . Παπανδρέου. Ό πως έχει ήδη γράψει «Το Βήμα», η παραπομπή του τέως Πρωθυπουργού είχε απασχολήσει τις δύο πλευρές και πριν να κατατεθεί πρόταση κατηγορίας για το σκάνδαλο Κοσκωτά, με τις επιφυλάξεις να εκφράζονται κυρίως από την πλευρά της Αριστερός, και δη της... Ελληνικής: ενώ ο τότε γ.γ. του Κ Κ Ε  ήταν περισσότερο αποφασισμένος, ο κ. Κύρκος εξέφραζε πολλά ερωτηματικά, όχι για το μέγεθος της εμπλοκής του κ. 
Παπανδρέου στο σκάνδαλο ή την πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά με το επιχείρημα ότι η παραπομπή του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ  «θα μας έκοβε τις 
γέφυρες με το 39% »: χρειάσθηκε μια έκτακτη σύγκληση του ΕΓ της Ε Α Ρ , προκειμένου ο Γραμματέας του κόμματος να πεισθεί ακούγο- ντας την ομόφωνη γνώμη των συντρόφων του.Αντίστοιχη ήταν η πορεία και για τις άλλες δύο μεγάλες υποθέσεις στη σχετική συζήτηση για τις προτάσεις κατηγορίας, όταν η ΝΔ πρότεινε να στραφούν και εναντίον του αρχτιγού του Π Α Σ Ο Κ . Μετά από τη διαπίστωση ότι για

«Α πό τη στιγμή που στο σκάνδα
λο Κοσκωτά φτάσαμε μέχρι τον 
Παπανδρέου», αντέτειναν οι ηγέτες της Αριστέράς, «δεν έχουμε 
λόγο να προκαλέσουμε συσπείρω
ση, παραπέμποντας δεκάδες. Η  
κατηγορία θα πρέπει να στραφεί 
μόνον εναντίον αυτών που είχαν 
διατάξει ή και γνώριζαν τις υπο
κλοπές. Α υ τοί όχι μόνο δεν γνώρι
ζαν αλλά παρηκολουθούντο και οι 
ίδιοι».

Με βάση την προηγούμενη λογική, η συμφωνία δεν άργησε να επέλθει, αλλά η συνέχεια είναι πολύ δυσκολότερη απ’ ό,τι ακού- γεται: κανείς δεν ξέρει ποιοι υπουργοί Επικοινωνιών γνώριζαν τις υποκλοπές, χώρια το γεγονός ότι, εκτός από τον O T E , υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι τα τηλέφωνα παρακολουθούσε και η Ασφάλεια, οπότε το θέμα επεκτείνεται και στους διατελέσαντας υπουργούς Δημοσίας Τάξεως, και ποιοι απ’ αυτούς το γνώριζαν!
Και μα ζί 

και μόνος;

Τ Ο  Ε ΡΩ Τ Η Μ Α  ξεφεύγει από τα πραγματικά περιστατικά και ανάγεται σε βασικό πρόβλημα πολιτικής τακτικής, από τη στιγμή που το όνομα του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ  φέρεται αναμεμειγμένο και στο τέταρτο μεγάλο σκάνδαλο, δηλαδή την αγορά των «Μ ιράζ» και των πυραύλων «Μ άτζικ». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», οι ευθύνες του τέως Πρωθυπουργού προκύπτουν κυρίως από τέσσερα σημεία του σχεδίου «πρότασης κατηγορίας» που έχει ετοιμασθεί.Το πρώτο (δημοσιεύθηκε ήδη στο « Έθνος») αφορά την ανάμειξη του (φίλου του Πρωθυπουργού) Γ. Αούβαρη, ο οποίος είναι γνωστό ότι εμφανίσθηκε ως μεσάζων στην αγορά των πυραύλων «Μάτζικ». Η ευθύνη του τέως υφυπουργού κ. Α ν . Σεχιώτη (ο οποίος μαζί με τον κ. θ'. Στάθη κατηγορείται στο ίδιο σχέδιο) εντοπίζεται ακριβώς σε ένα σημείωμά του, με το οποίο καλούσε το Γενικό Επιτελείο να στείλει τέλεξ στην κατασκευάστρια εταιρεία «Ματρά», με το οποίο θα κατοχυρωνόταν το δικαίωμα του ήδη υπόδικου Γ . Αούβαρη  να ει- σπράξει την προμήθεια.

□ ΤΟ ΒΗΜΑ
23  Ιουλίου 1989

^ -------------------

5υ ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο  πλήγμα από την παραπομπή του πρώην Πρωθυπουργού και των υπουργών του στην ειδική ανακρι- τική επιτροπή υπήρξε η συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας. 
«Το Π Α Σ Ο Κ  δεν ήταν εκεί», καθώς κανείς δεν ένιωσε στη Βουλή το βάρος και το κύρος μιας παράταξης που συγκέντρωσε, μόλις πριν ένα μήνα, το 40% σχεδόν της λαϊκής ψήφου.Οσοι ομίλησαν, είτε ως εκπρόσωποι του κόμματος είτε ως απολογούμενοι υπέρ προσωπικής σωτηρίας, δεν κατάφεραν να δώσουν μια πρόσθετη διάσταση σε όσα ερωτήματα απετέλεσαν -  ούτως ή άλλως -  το πρόκριμα των πρόσφατων εκλογών. Το Π Α Σ Ο Κ  παραμένει σταθερά δέσμιο όσων διέπραξε, όχι μόνον από αυτοάμυνα, αλλά κυρίως από το συνεχιζόμενο εσωτερικό πολιτικό του αδιέξοδο.
Β Ε Β Α ΙΩ Σ  και η κατάσταση που αντιμετωπίζει το Π Α Σ Ο Κ  είναι εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη.

Πρώτον, ένα κόμμα τυπικά αρ- χηγικό, στερείται ουσιαστικά ηγεσίας, καθώς οι περιπέτειες της υγείας του κ. Παπανδρέου έχουν παραλυτικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του «Κινήματος», τόσο στο κόμμα όσο και στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.
Δεύτερον, δεν υπάρχει ευχέρεια κάποιων μακροπρόθεσμων σχε- διασμών, ή, έστω, μιας «ανάσας» χρόνου. Νέες εκλογές επέρχονται σε λίγους μήνες, ώστε κάθε κίνηση να πρέπει να προσμετρά τον εκλογικό της αντίκτυπο.
Τρίτον, το «Κίνημα» έχει πλήρως απομονωθεί από όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Δεν έχει αυτή τη στιγμή περιθώρια ελιγμών, συμμαχιών ή προνομιακών προσεγγίσεων.Τέταρτον, ενώ αυτή η απομόνωση θα μπορούσε να δράσει συσπει- ρωτικά, να προκαλέσει ένα πείσμα, ή να εμπνεύσει μιαν ανάταση, η εκκρεμότητα της κάθαρσης επιδρά παραλυτικά και διαλυτικά στον χώρο. Η  διαδικασία της ανάκρισης έως την επίδοση -  έστω -  των κλητηρίων θεσπισμάτων, θα συντηρήσει ένα κλίμα αναμονής στο σύνολο ουσιαστικά του ελληνικού λαού. Από την άλλη μεριά, κανείς στο Π Α Σ Ο Κ  δεν αμφιβάλλει ότι το θέμα «κάθαρση», ως εσωτερική υπόθεση του «Κινήματος», δεν έχει καν ανοίξει.Διότι ποιος αμφισβητεί την πικρή αλήθεια ότι, εάν ο κ. Κουτσό- γιωργας δεν είχε προκαλέσει μόνος του τα αρμόδια όργανα, τα ίδια αυτά όργανα που δειλά και με έμμεσο τρόπο τον κατεδίκασαν, δεν θα είχαν το σθένος να εγείρουν καν το θέμα·του προς συζήτηση;«Κάθαρση» όμως για έναν πολιτικό οργανισμό δεν μπορεί να είναι απλώς και μόνον η απομόνωση και καταδίκη όσων ιδιοποιήθηκαν την εξουσία προς ίδιον όφελος. Προφανώς και αυτό είναι αναγκαίο και

Το δεύτερο στοιχείο αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του ’83, από απαίτηση του πρωθυποηργι- κού περιβάλλοντος, η κατασκευά- στρια των «Ε-16» εταιρεία «Τζένε- 
ραλ Νταϊνάμικς» αντικατέστησε τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα κ. Γιαννακόπουλο με τον κ. Μουρ- κογιάννη, προσωπικό φίλο του οικονομικού συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. I . Παπανικολάου.Σύμφωνα με το τρίτο στοιχείο, ένα δημοσίευμα έγκυρου αμερικανικού περιοδικού ειδικευμένου στις πωλήσεις όπλων, τον Σεπτέμβριο του ’84, που δεν έχει διαψευ- σθεί, σημείωνε μεταξύ των άλλων ότι ο τότε Πρωθυπουργός ζήτησε από τις κατασκευάστριες εταιρείες των Η Π Α  να σταματήσουν να δουλεύουν μέσω αντιπροσώπων, προκειμένου οι προμήθειες να δοθούν 
«με διακριτικό τρόπο στο Π Α 
Σ Ο Κ ».Το τέταρτο επιχείρημα αποσκοπεί να ανασκευάσει τη θέση της προηγούμενης κυβερνήσεως, σύμφωνα με την οποία η «διαφορο
ποίηση των πηγών του εξοπλι
σμού», δηλαδή η αγορά και «Ε-16» και «Μιράζ», μπορεί να κόστιζε περισσότερα χρήματα, αλλά απέτρεπε την εξάρτηση από τις Η Π Α  στον τομέα της παροχής ανταλλακτικών, ιδίως στην περίπτωση πολεμικής συρράξεως με την γείτονα και σύμμαχο των Η Π Α  Τουρκία. Στο ίδιο σχέδιο κατηγορίας τονίζεται ότι τα αεροσκάφη «Ε-16» ήταν την περίοδο της «αγοράς του αιώ- νος» εξαιρετικά διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο, κάτι που οδηγεί αυτομάτως σε άνετη εξεύρεση ανταλλακτικών από τρίτες χώρες: το σχέδιο επεκαλείτο την περίπτωση του εμπόλεμου Ιράν, που εξοπλισμένο με «Ε-16» δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ανταλλακτικών, παρά το «εμπάργκο» της κυβέρνη
σης Ρέηγκαν.

Π Α Ν Τ Ω Σ , έως τώρα, το κρίσιμο θέμα της τιμής αγοράς των αεροσκαφών δεν έχει διευκρι- νισθεί πλήρως. Σε ό,τι αφορά την τιμή των «Μιράζ», τα πράγματα είναι ακόμη πιο θολά, γιατί η γαλλική κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δώσει στοιχεία για την πραγματική τιμή στην οποία αγοράσθηκαν τα αεροσκάφη: ερευνώντας παλαιότερα την υπόθεση, ο τέως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμύνης και σήμερα στέλεχος του Συνασπισμού κ. Στ. Γιώτας είχε, κατά τη διάρκεια της θητείας του, στείλει περισσότερα από ένα γράμματα στον γάλλο ομόλογό του κ. Σεβαινεμάν, ζητώντας να μάθει την πραγματική τιμή πωλήσεως, χωρίς να πάρει καμία απάντηση!! Είναι ενδεικτικό ότι καμία ελληνική υπηρεσία δεν γνωρίζει σήμερα πόσο ακριβώς πληρώσαμε τα «Μιράζ», πολύ περισσότερο όταν από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης απουσιάζουν οι περισσότεροι «φάκελοι» της υποθέσεως!Είναι για όλους τους προηγούμενους λόγους που οι εκπρόσωποι του Συνασπισμού κκ. Γρ. Γιάννα- ρος και Στ. Νέστωρ ηρνούντο έως και προχθές τουλάχιστον να δώσουν το «πράσινο φως» στην κατάθεση της προτάσεως κατηγορίας από τη Ν Δ , παρ’ ότι η τελευταία παρουσίασε και μια δεύτερη, βελτιωμένη και περισσότερο θεμελιωμένη από νομικής πλευράς, πρόταση κατηγορίας. «Δεν αμφισβητούμε ότι τα πολλά λεφτά δεν χάθηκαν στην υπόθεση Κοσκωτά αλλά στην αγορά του αιώνα», είπαν στον «χειριστή» της Ν Δ  κ. I . ΙΙαλαιο- κρασσά, «αλλά το θέμα εδώ είναι πώς θεμελιώνονται τα ποινικά αδικήματα».Το θέμα λοιπόν παραμένει εκκρεμές. Και με τον κ. Φλωράκη να απουσιάζει από την Παρασκευή το πρωί στη Θεσσαλία, η νέα συνάντηση κορυφής που εγράφη ότι θα πραγματοποιείτο το βράδυ της Παρασκευής, ήταν αδύνατον να γίνει πραγματικότητα. Ό μω ς αυτά τα τρέχοντα 24ωρα είναι κρίσιμα για την υπόθεση των όπλων...

ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΡ. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 1
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... κα  το Αιγαίο δικό σας.
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επιβεβλημένο. Αλλά το ουσιώδες είναι η κάθαρση να αντιμετωπιστεί με πολιτικούς όρους, δηλαδή να γίνει κατανοητό πως δεν οδηγήθηκαν στη διαφθορά οι «κακοί χαρακτήρες» . Αλλά ότι ο τρόπος κομματικής συγκρότησης και η μορφή της κυβερνητικής πρακτικής ενείχαν το σπέρμα αυτών των συμπεριφορών.
Η  « Α Λ Α Ζ Ο Ν Ε ΙΑ » της εξουσίας ήταν το περιτύλιγμα της ιδιοποίησης των αγαθών της παραεξουσίας. Επομένως, κάθαρση με πολιτικούς όρους σημαίνει πλήρη και ριζική ανατροπή του εσωκομματικού καθεστώτος που επέτρεψε να κυριαρχήσει μια πρακτική «νομενκλατούρας» και μετέτρεψε τον αρριβισμό σε κινητήρια δύναμη των στελεχικών πρακτικών.Από όσα μέχρι σήμερα έχουν γίνει γνωστά, είτε από συνεντεύξεις επωνύμων στελεχών είτε από τις συζητήσεις και «ζυμώσεις» σε όλα τα επίπεδα του Π Α Σ Ο Κ , οι προβληματισμοί για την αντιμετώπιση της εκλογικής ήττας και την ανασύνταξη του «Κινήματος» συγκλίνουν -  υποτίθεται -  σε ρηξικέλευθα μέτρα και λύσεις.

Αλλο επιχείρηση αναγέννησης και άλλο σενάριο αναπαλαίωσηςΤο ΠΑΣΟΚ Δεν Είναι Εδω
Κυριαρχεί αυτή τη στιγμή η πρόταση για την «επανίδρυση» του Π Α Σ Ο Κ . Λίγο-πολύ το σενάριο κινείται στην ακόλουθη κατεύθυνση: Η Κεντρική Επιτροπή που θα συνέλθει τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, θα αναλύσει εις βάθος το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου, με ισχυρές δόσεις αυτοκριτικής. θ α  ακολουθήσει ανάλυση της συγκυρίας και της στρατηγικής της «ανίερηςσυγκυβέρνησης», η οποία καθιστά το Π Α Σ Ο Κ  τον μόνο φερέγγυο πόλο των λαϊκών διεκδικήσεων, Η  Κ Ε  θα διαπιστώσει όμως πως για να επιτελέσει το Π Α Σ Ο Κ  τον ιστορικό του ρόλο, δεν αρκούν διορθωτικές-κινήσεις, αλλά επιβάλλεται μια «τομή», που απαιτεί «επανίδρυση» του «Κινήματος».Ολος ο Αύγουστος θα είναι μήνας επαφών με το σύνολο των διαγραφέντων, αποχωρησάντων και απομακρυνθέντων κατά και

ρούς από το Π Α Σ Ο Κ , έτσι ώστε, πιθανόν και στις 3 του Σεπτέμβρη, ο κ. Παπανδρέου να κάνει μια νέα Διακήρυξη, που θα αποτελέσει και τη βάση της «Αναγέννησης». Διακήρυξη που δεν θα αναιρεί, αλλά θα «συμπληρώνει», θα «ολοκληρώνει» και θα «ανανεώνει» την 3η του Σεπτέμβρη του 1974.Αμέσως μετά, θα κληθούν να δημιουργηθούν πανελλαδικά Επιτροπές Πολιτικής Πρωτοβουλίας προς μια νέα κομματική διαμόρφωση, που θα ολοκληρωθεί σε ένα ανοιχτό Συνέδριο, το οποίο, με τη σειρά του, θα επικυρώσει νέο καταστατικό και όργανα. Το σχέδιο αυτό με παραλλαγές (άλλοι π.χ. προτείνουν Συνδιάσκεψη ανάλογου χαρακτήρα μέσα στον Σεπτέμβρη) δείχνει να ενοποιεί τις ισχυρότερες τάσεις μέσα στο Π Α Σ Ο Κ .
Κ Ι Ο Μ Ω Σ , ακόμα και όταν ακούς την περιγραφή της

«αναγέννησης» να εκφωνείται με το πιο γνήσιο πάθος, είναι πολύ δύσκολο να συμμεριστείς την ελπίδα και να δεχθείς την πειθώ του νέου σχεδίου. Και όχι μόνον διότι «αναγεννητικές» επιχειρήσεις έχουν και στο παρελθόν -  ανεπιτυ- χώς -  αναληφθεί. Αλλά διότι σε ουδένα διαφεύγει και όλοι το αποσιωπούν ότι η «αναγέννηση» είναι νοητή μόνον από την μόνη πηγή πασοκικής ζωής, δηλαδή από τον γονιμοποιό ρόλο του κ. Α . Π απαν
δρέου,Βεβαίως, στην Αγία Γραφή κεί- ται η φράση «ο τρώσας χαι ιάσε- 
ται». Α ς  δεχθούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η επιχείρηση θα στηριχθεί σε μια έμπρακτη αυτοκριτική του ίδιου του κ. Παπανδρέου για τον τρόπο με τον οποίο οικοδόμησε ένα καθαρά προσωποπαγές κόμμα αποστερώντας το από κάθε συλλογική δημιουργική διαδικασία.

Από την άλλη όμως πλευρά, τίποτε δεν φανερώνει από τα σενάρια της «επανίδρυσης» ότι θα δια- κυβευθεί, έστω και κατ’ ελάχιστον, ο κυριαρχικός ρόλος του κ. Α . 
Παπανδρέου στο σύνολο των επιλογών του Π Α Σ Ο Κ . Αντιθέτως, όλες οι προς αυτόν εισηγήσεις φροντίζουν να επεξηγούν ότι το «σχέδιο» της «αναγέννησης» αφορά στην ανανέωση των όρων της ηγεμονίας του.Κάι είναι τραγικό να βλέπει κανείς ότι η διαμάχη στα ηγετικά στρώματα του Π Α Σ Ο Κ  αφορά πάντα στην εξασφάλιση της εύνοιας και στην πλειοδοσία «προστασίας» του Προέδρου, λες και πρόκειται για ομάδα επιγόνων γύρω από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, προβαίνο- ντας σε καλλιστεία πίστης με το βλέμμα καρφωμένο στην κίνηση του δακτύλου που φέρει το δακτυλίδι της διαδοχής.

Ετσι ώστε οι ιστορικές ευθύνες του κ. Παπανδρέου να δένονται πλέον αξεδιάλυτα με μια διευθυντική ομάδα που απεκδύεται του καθοδηγητικού της ρόλου και της πολιτικής της ευθύνης, διαλυόμενη και διυλιζόμενη σε ανακτορικές κινήσεις διαδοχής, πέραν, όχι μόνον της λαϊκής προσδοκίας, αλλά και του πραγματικού συμφέροντος του ίδιου του κ. Παπανδρέου, που διακυβεύει την ιστορική του καταγραφή μεταξύ του οχετού των σκανδάλων και της σκανδαλολογίας και της ασφυξίας της κολακείας.
Α Λ Λ Ο  λοιπόν επιχείρηση επανίδρυσης και άλλο σενάριο αναπαλαίωσης. Το τι θα επιλεγεί, δεν θα κρίνει δυστυχώς την -  βέβαιη -  τύχη των μοιραίων πρωταγωνιστών αλλά και την προοπτική του άμοιρου χώρου.Χρειάζεται «τόλμη χαι τόλμη χαι 
πάλι τόλμη», έλεγε ο Νταντόν.Αλλά «γλείφοντας ανεβαίνει ο σά- 
λιαγχας», λέει η ελληνική παροιμία. Ποια σχολή θα νικήσει θα το δείξουν σύντομα οι καιροί.

Ένα απλό Air Condition στο αυτοκίνητό σας, ή

full-Air Conditioning 
Motorclima;

Full-air conditioning Motorclima 
σημαίνει Τεχνολογικά 
προηγμένα κλιματιστικά με 
12μηνη εγγύηση:

□  Ειδικά για θερμά κλίματα με 
υψηλή απόδοση σε 
ψυχρομονάδες (BTU).

□  Με πλήρη σειρά “ κιτ”  για 
κάθε αυτοκίνητο πάνω αηά 
900 κυβικά. Για όλα τα 
επιβατηγό SEAT, FORD, 
OPEL, FIAT, ν.\Λ/.ώς AUDI, 
BMW, MERCEDES κ.ά. Και 
για επαγγελματικά ή 4 χ4.

□  Φιλτράρουν και 
ανανεώνουν τον αέρα.

□  Εγκατάσταση και 
συντήρηση από τεχνικούς 
άριστα εκπαιδευμένους 
στο εξωτερικό.

Full-Air conditioning 
Motorclima.
Τελικά είναι πολύ απλό να 
μετατρέψετε το κλίμα του 
αυτοκινήτου σας από εύκρατο 
έως... σιβηρικό με πολύ λίγα 
χρήματα.

motorclima
Κλάδος της ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε., <τ— sp0r t
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 119,11475ΑΘΗΝΑ\ ^ΗτΤίΟι 
ΤΗΛ : 6421201-4 6460923,
FAX: .6462047
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Βιαστείτε! Για 30 μόνο μέρες και για το 
σύντομο διάστημά που το αυτοκίνητο σας 
θα ηαραμεινει σε μας για την τοποθέτηση 
κλιματισμού, η ΜοΙοτσΙίητα σας εξασφάλισε 
για να κυκλοφορείτε! δωρεάν αυτοκίνητο! 
απα τ η ν / / ^

Τηλεφωνείστε σήμερα στα τηλέφωνα 
6460923, 6421201-4

0  Σκηνές NOEL/220 4 ατόμων με διπλό πανί βαμβακερές 
ΜΟΝΟ Π Α ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12.500 δρχ.0  Σκηνές NOEL/140 2 ατόμων με διπλό πανί βαμβακερές 
ΜΟΝΟ Π Α ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.950 δρχ0  Σκι Αμερικής Kidder 2001 από fiberglass (το ζεύγος)

_________________ απά&^ΘΟΟ'δρχ. τώρα. 36.500 δρχ.0  Βάρκες fiberglass Τσεχοσλοβακίας κομπλέ 3,60 μέτρων για 4 άτομα και για μηχανή 25 HP
_________________ απαΤ&ΘΟΟΓδρχ. τώρα „ 45.000 δρχ.

§  Βάρκες φουσκωτές καουτσούκενισχυμένες Κορέας KAISERΑεροθάλαμοι 3+1 για 5 άτομακαι για μήχανή 25 HP, μήκος 3,40 μέτρων
____ Qno-JL9S.¿Q0 δρχ. τώρο 145.000 δρχ.

Κλαουδατος
τα εχει ολα και συμφέρει


