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Η ποινική όψη της πολιτικής ζωής

Πρωθυπουργός - θεατός
ΑΛΗΘΕΙΑ στη σημερινή 

Ελλάδα ζει ο κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου ή σε ένα δι

κό του κόσμο; Ελυσε τώρα τη 
σιωπή του ο πρωθυπουργός και 
παραχώρησε συνέντευξη στο 
γυναικείο περιοδικό «Μαρί 
Κλερ». Στην οποία λέει τι;

«Νιώθω την ανάγκη να κατα
στήσω σαφές στον ελληνικό 
λαό ότι η σχέση μου με την κ. 
Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε 
κλείσει πολλά χρόνια πριν από 
τα γεγονότα στα οποία αναφε
ρόμαστε. Θεώρησα χρέος μου 
να μην υποκριθώ και να μην α
ποκρύψω μία σχέση τόσο κατα
λυτική σαν τη σχέση μου με την 
κ. Δήμητρα Λιάνη».

Μέσα σ’ όλη αυτή τη πελώρια 
κρίση, μέσα στη δίνη φοβερών γε
γονότων, ο πρωθυπουργός μιας 
κυβέρνησης, που κατηγορείται για 
ακίραία διαφθορά, ο αρχηγός ενός 
κόμματος, υψηλά στελέχη του ο
ποίου βρίσκονται ήδη προφυλακι
σμένα στον Κορυδαλλό, νιώθει 
την ανάγκη να μας ενημερώσει ότι 
έκλεισε η σχέση του με την κ. 
Μαργαρίτα χάριν της καταλυτικής 
του σχέσης με την κ. Δήμητρα.

Μένει κανείς κυριολεκτικά κα
τάπληκτος. Αυτά νιώθει την ανάγ
κη να μας καταστήσει σαφή ο κ. 
Παπανδρέου; Και όχι όλα τα άλ
λα;

Δεν νιώθει την ανάγκη να κατα
στήσει σαφές στον ελληνικό λαό 
ποιος υπήρξε ο ρόλος του πρώτου 
τη τάξει υπουργού του κ. Κουτσό- 
γιωργα ή Μπάρμπα ή Ρώσου στην 
υπόθεση Κοσκωτά;

Δεν νιώθει την ανάγκη να κατα
στήσει σαφές αν πήρε ή δεν πήρε 
για λογαριασμό του ο «Μπάρμ
πας» τα εκατομμύρια δολάρια 
στην Ελβετία και τα εκατομμύρια 
δραχμές στα «πάμπερς»; Και αν 
δεν τα πήρε μόνο για τον εαυτό 
του, πού αλλού πήγαν τα λεφτά;

Δεν νιώθει την ανάγκη να κατα
στήσει σαφές ο κ. Παπανδρέου για
τί κάλυπτε με επανειλημμένες 
δηλώσεις του ώς την περασμένη ε
βδομάδα τον κ. Κουτσόγιωργα; 
Δεν εγνώριζε τι συμβαίνει; Δική 
του ευθύνη, διότι αλίμονο αν δε
χθούμε ότι είναι άμοιρος ευθυνών 
ένας πρωθυπουγός που αγνοεί τι 
κάνουν οι στενότεροι συνεργάτες 
του. Το εγνώριζε και προσπαθούσε 
να καλύψει την όλη υπόθεση, κα
λύπτοντας τον κ. Κουτσόγιωργα; 
Ακόμα χειρότερη εκδοχή για τον 
πρωθυπουργό. Γιατί αν ισχύει, τό
τε ευθύνεται εκ δόλου και όχι απλά 
εξ αμελείας. Ή  μήπως πίστευε ότι 
μπορεί να μη σκάσει η βόμβα; Τρι
σχειρότερο, γιατί αποδεικνύει ότι ο 
κ. Παπανδρέου δεν είναι πια σε θέ
ση να εκτιμήσει καταστάσεις. Και 
επειδή είναι πρωθυπουργός, αυτό 
αποτελεί μέγιστο κίνδυνο για τη 
χώρα.

ΔΕΝ ΝΙΩΘΕΙ την ανάγκη να 
καταστήσει σαφές ο κ. Πα
πανδρέου ποιος είχε δώσει 

εντολή σε όλους αυτούς τους θλι
βερούς υπηρέτες του δημόσιου 
συμφέροντος, που βρίσκονται σή
μερα στον Κορυδαλλό, να παραδί
δουν τα χρήματα των οργανισμών 
τους στον Κοσκωτά και τη συμμο
ρία του, να κάνουν λαθρεμπόριο ό
πλων και, εν γένει, να παραβιά
ζουν καθημερινά τις μιαές περίπου 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα; 
Δική τους πρωτοβουλία ήταν; Αν 
ναι, εντελώς ηλίθιοι ήταν οι επο- 
πτεύοντες υπουργοί; Αν δεν ήταν 
ηλίθιοι, ήταν βέβαια συνένοχοι. 
Και ο πρωθυπουργός τι ρόλο έπαι
ζε σε όλα αυτά; Δεν αντιλαμβανό

ταν ότι περιστοιχίζεται από ηλι
θίους στην καλύτερη περίπτωση 
και απατεώνες στη χειρότερη; Σε 
αυτόν δεν ανήκει κατά συνέπεια η 
τελική ευθύνη; Απατεώνες ή ηλι
θίους τοποθετούσε σε καίριες θέ
σεις της κυβέρνησής του ο κ. Πα
πανδρέου όλα αυτά τα χρόνια; Οι 
δεκαέξι ανασχηματισμοί που πρα
γματοποίησε, δεν του έδωσαν την 
ευκαιρία να αντιληφθεί τι συμβαί
νει; Κακό αν το είχε αντιληφθεί και 
δεν αντέδρασε. Χειρότερο αν δεν 
είχε καταλάβει τίποτε. Αλλά και 
στη μία και στην άλλη περίπτωση 
φέρει ο ίδιος ακέραια.την ευθύνη.

Αυτά έπρεπε να καταστήσει σα
φή αυτές τις μέρες στον ελληνικό 
λαό ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου και 
όχι αν είχε κλείσει η σχέση του με 
την κ. Μαργαρίτα εδώ και πολλά 
χρόνια. Ηταν χρέος του να μην α
ποκρύψει από τον ελληνικό λαό τα 
όσα συνέβησαν γύρω από την υπό
θεση Κοσκωτά και όχι το ότι η 
σχέση του με την κ. Λιάνη είναι 
καταλυτική.

Γιατί αυτά όλα ενδιαφέρουν μό
νο τον κ. Ανδρέα, την κ. Δήμητρα 
και τη κ. Μαργαρίτα Δεν έχουν 
σχέση με τη πολιτική εξέλιξη αυ
τού του τόπου. Αντίθετα τα άλλα, 
περί των οποίων αρνείται να λάβει 
θέση ο κ. Παπανδρέου, είναι εκείνα 
που πράγματι οφείλει να καταστή
σει σαφή στον ελληνικό λαό.

Γιατί αυτά μόνο μας αφορούν. 
Δεν εζήτησε προφανώς ο ελληνι
κός λαός να καταστεί ο ηδονοβλε
ψίας της προσωπικής ζωής του 
πρωθυπουργού. Ο κ. Παπανδρέου, 
όμως σαφέστατα το επιδιώκει. 
Ισως για να αποσπάσει τη προσ
οχή μας από τα βροντώδη σκάνδα
λα. Ισως από πείσμα. Αλλά έτσι 
προκαλεί πια ευθέως την κοινή 
γνώμη. Και την εξοργίζει όταν ο- 
μιλεί για Μαργαρίτες και Δήμη
τρες και όχι για τις τεράστιες απά
τες, για τις κλοπές των δισεκατομ
μυρίων, για τους Μπάρμπες και 
τους Ρώσους, για τους υπηρέτες 
του δημόσιου συμφέροντος, που 
και οι ίδιοι μπήκαν στον Κορυδαλ

λό χωρίς ίσως να έχουν επακριβώς 
αντιληφθεί ποιου υπήρξαν υπηρέ
τες. Γιατί βέβαια μόνο το δημόσιο 
συμφέρον δεν υπηρέτησαν.

Δηλητηριάζουν καθημερινά το 
δημόσιο βίο όλα αυτά τα αναπάν
τητα ερωτήματα. Ζούμε θλιβερές 
μέρες, στις οποίες δεν υπάρχει κυ
βέρνηση να καθορίζει τις πολιτικές 
εξελίξεις, δεν υπάρχει πρωθυπουρ
γός να ελέγχει την κατάσταση, δεν 
υπάρχει πολιτική κατεύθυνση από 
το χώρο στον οποίο εμπιστεύθηκε 
τις τύχες του ο ελληνικός λαός.

Τι υπάρχει; Υπάρχει ο Κοσκω- 
τάς, και μια φούχτα απατεώνες συ- 
νεργοί του, οι οποίοι από την αμε
ρικανική ή την ελληνική φυλακή 
τους καθορίζουν τις εξελίξεις. Μι
λάει ο Κοσκωτάς; Πιάνουν το 
Μαντζουράνη και τους υπηρέτες 
του δημόσιου συμφέροντος. Μι
λάει ο Μαντζουράνης; Ετοιμάζεται 
να ευρεθεί αντιμέτωπος με τη δι
καιοσύνη ο Κουτσόγιωργας. Και 
φυσικά θα υπάρξει συνέχεια. Γιατί 
είναι σαφέστατο ότι δεν κλείνει 
εδώ ο κύκλος.

Δεν αποκλείεται καθόλου να μι
λήσει με τη σειρά του και ο Κου
τσόγιωργας. Και τότε;

Δ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αποτρεψει 
δυστυχώς το θλιβερό αυτό 
κατήφορο ο κ. Παπανδρέου. 

Δεν μπορεί πια να καλύψει κανέ- 
ναν από τους συνεργάτες του, για
τί η κάλυψη θα είναι αναξιόπιστη. 
Εως προχθές άλλωστε κάλυπτε και 
τον κ. Κουτσόγιωργα. Αλλά δεν 
μπορεί επίσης ο πρωθυπουργός να 
πάρει ο ίδιος πρωτοβουλίες για 
την εκκαθάριση του σκανδάλου. 
Γ ιατί τότε θα πρέπει να στείλει αυ
τός στη φυλακή πολλούς από τους 
στενότατους συνεργάτες του, πολ
λά από τα πρόσωπα του στενού 
του περιβάλλοντος. Ολοι αυτοί α
ποτελούν όμως προσωπικές του ε
πιλογές. Και αυτονόητα φέρει και 
ο κ. Παπανδρέου ευθύνη για τις 
πράξεις τους.

Ετσι ανίσχυρος για όλα, παρα
κολουθεί μαζί μας και ο κ. Παπαν

δρέου τις εξελίξεις, ανίκανος να ε- 
πέμβει, αδύναμος να αποτρέψει 
την επερχόμενη πολιτική συντρι
βή, τη προσωπική του και του ΠΑ- 
ΣΟΚ. Εχει καταστεί ο πρωθυπουρ
γός ένας απλός θεατής της παρά
στασης. Και την εξουσία, την αλη
θή εξουσία, την ασκούν σήμερα ο
ρισμένοι δικαστικοί αλλά και ο αρ
χηγός της αξιωματικής αντιπολί
τευσης κ. Μητσοτάκης, ο οποίος 
εμφανώς πια είναι σε θέση να επη
ρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις και 
να ασκεί αποτελεσματικές παρεμ
βάσεις στην πορεία των πραγμά
των. Δεν είναι περίεργο το φαινό
μενο. Στην πολιτική δεν μπορεί να 
υπάρχουν κενά. Και όταν αυτά δη- 
μιουργούνται, αυτόματα σπεύδουν 
κάποιες δυνάμεις να τα καλύψουν. 
Γι’ αυτό και συμβαίνουν τα όσα 
παρακολουθούμε. Γιατί ήδη πριν 
από τις εκλογές, ο κ. Παπανδρέου 
έχει ουσιαστικά παραδώσει μαζί με 
την πρωτοβουλία των κινήσεων 
και την εξουσία στη Νέα Δημο
κρατία.

ΕΤΣΙ οδηγούνται στις φυλακές 
οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. 
Αλλά, δυστυχώς, για το ΠΑ

ΣΟΚ, δεν τους προφυλάκιζα η πο
λιτική βούληση της κυβέρνησης. 
Τους προφυλάκιζα η πολιτική 
βούληση της Νέας Δημοκρατίας. 
Και πολύ καλώς συμβαίνουν όλα 
αυτά, αλίμονο αν δεν συνέβαιναν. 
Είναι δύσκολο να ξαναγίνα δικτα
τορία γιατί αυτοί που πρωταγωνί
στησαν στην ανατροπή του δημο
κρατικού πολιτεύματος είναι ακό
μη φυλακή. Ας γίνα δύσκολο να 
επαναληφθούν και όλα αυτά τα νο
σηρά φαινόμενα σήψης και δια
φθοράς που υπονομεύουν τη δημο
κρατία. Και για να γίνει δύσκολη 
στο μέλλον η καταλήστευση του 
δημόσιου χρήματος από κάποιους 
επόμενους τυχάρπαστους, προϋ
πόθεση είναι να μπουν στη φυλακή 
οι απατεώνες που πρωταγωνίστη
σαν στη διάλυση μιας κυβέρνησης, 
ενός κόμματος και ενός λαϊκού κι
νήματος.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ «χρωματίζει...»

ι»; Καιρός

ΛΙΤΈΣ νεφώσεις στα βορειο
δυτικά, παροδικά αυξημέ
νες προβλέπονται σήμερα, 
ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο 
καιρός θα είναι νεφελώδης 
με βροχές και τοπικές κα
ταιγίδες στα νότια. Προ
οδευτικά ο καιρός θα βελ
τιωθεί σε όλη τη δυτική 
χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν 
από βόρειες διευθύνσεις μέ
τριοι έως ισχυροί, στα νο
τιοανατολικά νότιοι και στα 
υπόλοιπα ανατολικά βό
ρειοι και πολύ ισχυροί και 
τοπικά θυελλώδεις. Η θερ
μοκρασία δεν θα σημειώσει 
αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ: Νεφώσεις με βρο
χή. Ανεμοι από βόρειες 
διευθύνσεις πολύ ισχυροί 
καί τοπικά θυελλώδεις. Θά
λασσα στο Σαρωνικό και 
Νότιο Ευβοϊκό πολύ κυ
ματώδης και τοπικά τρικυ
μιώδης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Νεφώσεις 
με βροχή κατά περιόδους. 
Ανεμοι από βόρειες διευ
θύνσεις μέτριοι. Θάλασσα 
στο Θερ/μαϊκό ταραγμένη.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Νεφώσεις με 
παροδική βροχή, αλλά μετά 
το μεσημέρι προοδευτικά ο 
καιρός θα βελτιωθεί. Οι ά
νεμοι θα πνέουν βόρειοι μέ
τριοι μέχρι ισχυροί.

Τον Απρίλιο 
οι συντάξεις 

αγροτών
ΑΠΟ τα μέσα Απριλίου θα 

αρχίσει να καταβάλλεται στους 
αγρότες η πρόωρη συνταξιοδό- 
τηση, που είναι 30.000 δρχ. το 
μήνα. Οπως δήλωσε χτες ο υ
πουργός Γεωργίας Γ. Ποττά- 
κης, από την προσεχή Δευτέρα 
οι ενδιαφερόμενοι αγρότες πρέ
πει να πάνε στο υποκατάστημα 
της Αγροτικής Τράπεζας για να 
συμπληρώσουν τα διάφορα έν
τυπα.

Οπως είναι γνωστό, δικαιού
χοι της πρόωρης συνταξιοδό- 
τησης είναι:
φΟσοι αγρότες είναι 55-65 
χρόνων. Οσοι έχουν γεννηθεί 
από το 1925 ώς το 1934. Οι α
γρότες αυτοί πρέπει να είναι 
κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, 
αρχηγοί οικογένειας και κάτο
χοι γεωργικής εκμετάλλευσης. 
#Ο ι αγρότες αυτοί πρέπει να 
σταματήσουν την εργασία τους 
και να παραχωρήσουν τα χω
ράφια τους μόνιμα ή προσωρι
νά σε συγγενείς τους ή τρίτους.

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ 
ΞΑΝΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


