
4 s H Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η •Πο λ ί τ ι κ η
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Τα βάρη 
της διαπλοκής...
Η κυβέρνηση καλείται να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ 
οι επιχειρηματίες δεν φρενάρουν τη μεγέθυνσή τους

Του Α ν τ ω ν η  Κα ρ α κ ο υ ς η

Σε μια κρίσιμη παραγωγική φάση η χώρα, τη στιγμή 
που ανοίγεται στον κόσμο και έχει μια μοναδική ευ
καιρία να ανασυγκροτηθεί σοβαρά και να ξεφύγει α
πό τη βαλκανική μιζέρια, ένα πλήθοε πολιτικών προ
βλημάτων έρχονται να προσθέσουν βάρη και να δια
μορφώσουν ιδιαίτερα αρνητικέε συνθήκεε, ικανέε να 
προκαλέσουν αναστατώσει μεγάλεε.

Η αναδιάρθρωση τηε οικονομίαε, η απελευθέρωση 
των αγορών, η κατανομή των κοινοτικών πόρων, η 
μεταφορά μεγάλων και κρίσιμων τμημάτων του δη
μόσιου τομέα στον ιδιωτικό και τέλοε η επιχείρηση 
διοργάνωσηε των Ολυμπιακών Αγώνων, βρίσκουν το 
πολιτικό σύστημα ακάλυπτο, χωρίε τιε αναγκαίεε δια- 
σφαλίσειε, χωρίε τουε απαιτούμενουε μηχανισμούε 
προστασίαε.

Με υστερήσειε πολλέε σε θεσμικό επίπεδο, με συ- 
μπεριφορέε σταθερά προσηλωμένεε στην πελατειακή 
λογική, με διάχυτη την εντύπωση τηε διαπλοκήε, το 
πολιτικό σύστημα καλείται να διαχειρισθεί υποθέσειε 
τεράστιου οικονομικού ενδια- 
φέροντοε, χωρίε την έξωθεν 
καλή μαρτυρία. Με την ανα- 
ξιοπιστία έντονη, να διαπερ
νά οριζόντια όλα τα πολιτικά 
κόμματα, η διεκπεραίωση 
των μεγάλων οικονομικών υ
ποθέσεων τηε προσεχούε πε
ριόδου φαντάζει άκρωε προ
βληματική.

Ηδη πολιτικοί και οικονομι
κοί παράγοντεε νιώθουν τα 
βάρη του διαρθρωτικού πολι
τικού προβλήματοε και επιζητούν διέξοδο. Οι πιο α
νήσυχοι βλέπουν ακόμη και διαμόρφωση συνθηκών 
ικανών να προκαλέσουν πολιτική αποσταθεροποίη
ση και εννοούν αυτέε που επικράτησαν στην Ιταλία 
τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαία ωε εκ τού
του η συζήτηση για θωράκιση του πολιτικού συστή- 
ματοε που προέκυψε κατά την προετοιμασία τηε α- 
ναθεώρησηε του Συντάγματοε. Εστω και προσχημα
τική -όπωε ορισμένοι υποστηρίζουν- η συζήτηση, 
που άνοιξε στο κυβερνών κόμμα για τα θέματα αυτά, 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά προϊόν τηε ανωτέρω περι- 
γραφείσηε ανησυχίαε. Τα τελευταία γεγονότα μάλι
στα που έλαβαν χώρα στο Κοινοβούλιο με αφορμή 
την τροπολογία Φλωρίδη για το ποδόσφαιρο και άλ
λα που μπορεί να εμφανισθούν στη διαδρομή, καθι

στούν εντονότερο τον προβληματισμό και επιτακτική 
την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Πολιτικά στελέχη υποστηρίζουν πωε σ ’ αυτέε τιε 
συνθήκεε και στο βαθμό που φαίνονται στον ορίζο
ντα τέτοιου τύπου απειλέε δεν υπάρχει άλλοε δρό- 
μοε, παρά η ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη. Ηδη πάντωε με αφορμή 
τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματοε, 
βρίσκονται υπό επεξεργασία συγκεκριμένεε προτά- 
σειε, με σκοπό ακριβώε τη διαμόρφωση ενόε πλαισί
ου ικανού να συγκροτήσει τη φθορά του πολιτικού 
κόσμου. Πληροφορίεε αναφέρουν ότι οι κ. Παπαντω- 
νίου και Σταθόπουλοε βρίσκονται σε στενή συνεργα
σία και προετοιμάζουν ενιαίο πλαίσιο παρεμβάσεων 
που θα περιλαμβάνει τρειε περιοχέε. Κατ’ αρχήν θα ο- 
ριοθετείται κατά τρόπο ευκρινή και αδιαμφισβήτητο 
η σχέση επιχειρηματιών με τα MME, ώστε να εμπο
δίζεται η απόκτηση διασυνδεδεμένηε ισχύοε και ε- 
πιρροήε. Ακολούθωε κινούνται στη διαμόρφωση ενόε 
μηχανισμού συστηματικότερηε παρακολούθησηε 
τω ν οικονομικών των κομμάτων, ώστε οι δαπάνεε να 
αντικρίζονται με τα έσοδα. Να πάψει δηλαδή το ση-

Οι επικίνδυνες συνθήκες «ιταλι
κού τύπου» που αρχίζουν να 

διαμορφώνονται οδηγούν 
τον πρωθυπουργό στην ανάλη- 
φη μέτρων τα οποία θα θωρα

κίζουν το πολιτικό σύστημα.

μερινό φαινόμενο όπου π.χ. δαπάνεε 10 δισ. δρχ. δι
καιολογούνται με εμφανή έσοδα μόνο 4 δισ .δρχ. Επι
πλέον επεξεργάζονται σχέδιο ισχυροποίησηε των α
νεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ώστε να μπορούν 
να ενεργούν αυτοβούλωε, χωρίε την πολιτική παρεμ
βολή. Στο σημείο αυτό αντιμετωπίζεται πρόβλεψη ει
δικών κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών για τα κεντρι
κά πρόσωπα των αρχών αυτών, ώστε να εξοπλίζονται 
με ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση.

Ουδείε βεβαίωε έχει την αυταπάτη ότι οι παραπά
νω ρυθμίσειε μπορούν να εγγυηθούν την πάταξη τηε 
πολιτικοοικονομικήε διαφθοράε. Ομωε στο βαθμό 
που επενδυθούν από κάποιαε ισχύοε πολιτική κάλυ
ψη, είναι ικανά να ενεργήσουν έστω ωε ανάχωμα, ωε 
μηχανισμόε ανάσχεσηε του προβλήματοε, που αν α- 
φεθεί στην τύχη του μπορεί να προκαλέσει ανεπα- 
νόρθωτεε ζημίεε στη χώρα και τουε πολίτεε τηε.

Το βέβαιο είναι πάντωε ότι ο προβληματισμόε είναι 
έντονοε και οι πολιτικοί κίνδυνοι εμφανείε διά γυ
μνού οφθαλμού. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει α- 
δρανήε η απαθήε, όσεε υποχρεώσειε και αν ανέλαβε, 

μέσω τηε αφανούε, αλλά ά- 
κρωε αποδοτικήε, διαδικα- 
σίαε χρηματοδότησηε των ε
κλογικών δαπανών.

Ανάλογοε προβληματι- 
σμόε,εκνευρισμόε και ανησυ
χία επικρατεί και στον κύκλο 
των επιχειρηματιών,των φε- 
ρόμενων ωε εκπροσώπων 
τηε διαπλοκήε. Οπωε μεταδί
δουν αξιόπιστοι συνομιλητέε 
αυτών η στενών συνεργατών 
τουε, ανησυχούν για την έ

νταση και την έκταση τηε συζήτησηε που διεξάγεται 
αυτή τη στιγμή και θέτουν ερωτήματα του τύπου 
«πού το πάνε;» όσοι θέτουν τέτοια ζητήματα και «πού 
θα φθάσει;». Ομωε θέλουν να πιστεύουν ότι παρά τιε 
όποιεε αναταράξειε δεν θα σημειωθεί αναταραχή ικα
νή να προκαλέσει πολιτικέε ανακατατάξειε, εντόε τηε 
προσεχούε τριετίαε. Στο εύλογο ερώτημα μήπωε είναι 
σκόπιμο και λογικό να βάλουν φρένο και να συγκρα
τήσουν τουε ρυθμούε μεγέθυνσηε, απαντούν με τον 
εξήε απλό και αφοπλιστικό για εκείνουε τρόπο: «Μα 
το οικονομικό πεδίο είναι ρευστό, υπό διαμόρφωση, 
όλα θα παιχθούν στην προσεχή τριετία, πώε ζητούν 
μόνο από μαε να κάνουμε στην άκρη και ν ’ αφήσου- 
με τουε άλλουε να κινηθούν ελεύθερα. Δεν μπορούμε 
να πεινούμε απέτοχοι σε πια διαδικασία πεταωοοάε 

δραστηριοτήτων από το κράτοε στον ιδιωτικό τομέα, 
η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλοε του 2003. 
Υπάρχουν άλλωστε πολιτικοί κίνδυνοι. Μετά το 2003 
μπορεί να υπάρξουν πολιτικέε ανακατατάξειε και να 
χρειασθεί να έλθουμε σε ένα τύπο διαπραγμάτευσηε 
με την ηγεσία τηε Νέαε Δημοκρατίαε, η οποία είναι 
δεδηλωμένα εχθρική απέναντι μαε. Στην περίπτωση 
αυτή θέλουμε να έχουμε εξασφαλίσει την ισχυρότερη 
δυνατή θέση, ώστε να διαπραγματευθούμε από θέση 
ισχύοε». Αν όσα μαε μεταφέρονται είναι ακριβή και α- 
πηχούν τιε σκέψειε και τη στρατηγική των πληττόμε- 
νων από τη σημερινή συζήτηση περί διαπλοκήε επι
χειρηματιών, τότε δεν θα πρέπει ν ’ αναμένει κανείε 
εύκολουε και γρήγορουε συμβιβασμούε με την κυ
βέρνηση. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να βάλει φρέ
νο και να εμποδίσει τη μεγέθυνσή τουε, τότε το πι
θανότερο είναι να έλθει σε ρήξη μαζί τουε, με ό,τι αυ
τό συνεπάγεται. Θα το πράξει; Μέχρι τώρα δεν έχου
με τέτοια δείγματα. Εκτόε και αν οι αποκαλύψειε λά
βουν μορφή χιονοστιβάδαε και παρασυρθούν τα πά
ντα υπό το βάροε μιαε γενικευμένηε πολιτικήε αμφι- 
σβήτησηε.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, όπου έθιξε το θέμα της διαπλοκής, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για 
ν »  ------ήηει» τη ωθοοά του πολίτικοι') συοτήπατοε.

Γ. Παπαντωνίου, Θ. Πάγκαλος, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης αναφέρονται συχνά 
τελευταία για το φαινόμενο της διαπλοκής.

«Διαφάνεια», προσκήνιο και παρασκήνιο
Τα ερωτήματα στο κυβερνητικό στρατόπεδο και η στάση των κορυφαίων στελεχών

Του Κ. Π . Π α π α δ ιο χ ο υ

Διάχυτη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου 
και ευρύτερα στο κυβερνητικό επιτε
λείο η ανήσυχία για τη μορφή χιονο- 
στιβάδαε που προσλαμβάνουν οι α- 
ναφορέε του πολιτικού κόσμου, περι- 
λαμβανομένων και πολλών προβε
βλημένων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, για 
τιε διαστάσειε του φαινομένου τηε 
διαπλοκήε.

Στουε διαδρόμουε των υπουργικών 
γραφείων και τηε Βουλήε, οι παρε- 
νέργειεε που μπορεί να έχει η συνε
χιζόμενη «επικυριαρχία» του θέματοε 
στην πολιτική σκηνή μονοπωλούν 
σχεδόν τιε συζητήσειε. Το επίκεντρο 
του προβληματισμού εντοπίζεται, κυ- 
ρίωε, στιε επιπτώσειε που θα έχει η 
συνεχιζόμενη φιλολογία περί διαπλο
κήε στο εν εξελίξει κυβερνητικό έρ
γο, αλλά και στιε υφιστάμενεε ισορ- 
ροπίεε εντόε του ΠΑΣΟΚ.

Πολλοί θέτουν, για παράδειγμα, το 
ερώτημα πώε θα μπορέσει η κυβέρ
νηση μέσα σε κλίμα υφέρπουσαε 
σκανδαλολογίαε να λάβει κρίσιμεε α- 
ποφάσειε για θέματα όπωε οι απελευ
θερώσει των αγορών, η διαχείριση 
των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξηε και η προώθηση 
των έργων για την Ολυμπιάδα. Ενώ 
άλλοι σπεύδουν να επισημάνουν πωε 
αν η παρούσα κατάσταση συνεχιστεί 
επί μακράν, μπορεί να «αποδομήσει» 
την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, σε μια περίο
δο κατά την οποία το κυβερνών κόμ
μα είναι απαραίτητο να εμφανίζεται 
με ενιαίο πολιτικό λόγο εν όψει των

πολλών κοινωνικών μετώπων που ά
νοιξε το τελευταίο διάστημα η κυβέρ
νηση.

Βεβαίωε, με την παρέμβασή του 
στο πλαίσιο τηε συνέντευξηε τύπου 
που παραχώρησε την περασμένη Κυ
ριακή από τη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργόε 
Κ. Σημίτηε επιχείρησε να δώσει το 
«στίγμα» για τον τρόπο με τον οποίο 
τα στελέχη του κυβερνώντοε κόμμα- 
τοε θα πρέπει να αντιδρούν στιε κα- 
ταγγελίεε τηε αντιπολίτευσηε για το 
φαινόμενο τηε διαπλοκήε. Η προσπά
θεια, όμωε, δεν απέδωσε πολλούε 
καρπούε.

Τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
είτε προτίμησαν να αποστασιοποιη- 
θούν -τουλάχιστον επί του παρόντοε- 
από την όλη συζήτηση είτε την ενέ
ταξαν στιε προσωπικέε τουε στρατη- 
γικέε, δημιουργώνταε την αίσθηση 
πλήρουε απουσίαε μιαε «καθαρήε 
γραμμήε» στο κυβερνητικό στρατό
πεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά 
το επιβεβλημένο άνοιγμα τηε συζήτη
σηε περί διαφάνειαε, από τουε υπουρ- 
γούε Εθνικήε Οικονομίαε Γ. Παπα
ντωνίου και Δικαιοσύνηε Μ. Σταθό- 
πουλο, ακολούθησε πανσπερμία από
ψεων και θέσεων περί «διαφάνειαε».

Ο υπουργόε Πολιτισμού Θ. Πάγκα- 
λοε, για παράδειγμα, έσπευσε να χα
ρακτηρίσει «ατελέε» το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για το ιδιοκτησιακό 
καθεστώε των MME, που είχε δια
μορφωθεί επί εποχήε στο υπουργείο 
Τύπου του κ. Ευάγγ. Βενιζέλου, με 
τον οποίο είχε συγκρουστεί έντονα 
λίγεε ημέρεε μετά τον σχηματισμό

τηε κυβέρνησηε. Από την πλευρά του 
ο κ. Ευάγγ. Βενιζέλοε, αν και προτίμη
σε να μη δώσει συνέχεια στην αντι
παράθεση με τον κ. Πάγκαλο, κινήθη
κε σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύ
θυνση: έλαβε σαφείε αποστάσειε από 
τουε χειρισμούε του υπάρχοντοε κυ
βερνητικού σχήματοε, και υπογράμ
μισε πωε «δεν είναι ευχαριστημένοε» 
από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμό
ζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Ενώ και 
ο υπουργόε Αμυναε Α. Τσοχατζόπου- 
λοε περιορίσθηκε αρχικώε στη «θω
ράκιση» του δικού του αποκλειστικά 
χώρου, σημειώνονταε πωε δεν μπο
ρούν να εγερθούν ερωτήματα για θέ
ματα διαφάνειαε στιε στρατιωτικέε 
προμήθειεε.

Η εικόνα αυτή, όπωε ήταν επόμε
νο, άρχισε ήδη να αντανακλάται και 
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ. Ηδη, σειρά βουλευτών με 
«ειδικό» πολιτικό βάροε, όπωε οι κ. 
Γιαννόπουλοε, Καστανίδηε και Αρσέ- 
νηε, αξιοποίησαν την εν εξελίξει συ
ζήτηση για την αναθεώρηση του Συ
ντάγματοε για να αναπτύξουν από- 
ψειε που απέχουν πολύ από την επί
σημη κυβερνητική άποψη περί δια
φάνειαε. Μάλιστα, ο τελευταίοε δεν 
δίστασε να επισημάνει, την περασμέ
νη Πέμπτη, ότι «το θέμα τηε διαπλο
κήε στη χώρα μαε έχει φθάσει σε ένα 
σημείο που δεν πάει άλλο, και είναι 
θέμα τιμήε για το Κοινοβούλιο να το 
αντιμετωπίσει αποφασιστικά».

Και αν όλα αυτά συμβαίνουν στο 
προσκήνιο, πίσω από τουε προβολείε 
το κλίμα είναι πολύ χειρότερο: στα υ

πουργικά γραφεία εγείρονται ερωτή
ματα για το αν ένα ενδεχόμενο κύμα 
σκανδαλολογίαε θα «ακουμπήσει» 
τουε τομείε ευθύνηε τουε. Ενώ μετα
ξύ των βουλευτών τα συντροφικά μα- 
χαιρώματα «δίνουν και παίρνουν» με 
εκατέρωθεν κατηγορίεε για «προνο- 
μιακέε» σχέσειε με συγκεκριμένα επι
χειρηματικά συμφέροντα.

Εντονο κλυδωνισμό προκαλεί η συ
ζήτηση περί διαφάνειαε και στο εσω
τερικό τηε Ν.Δ. Η δημόσια αντιπαρά
θεση μεταξύ του επίτιμου προέδρου 
του κόμματοε Κ. Μητσοτάκη και του 
Γ. Κεφαλογιάννη για τα γεγονότα που 
συνδέονται με την απόφαση τηε οι- 
κουμενικήε κυβέρνησηε, το 1990, να 
ανατεθεί απευθείαε από τον OTE 
στην «Ιντρακόμ», αποτελεί μία μόνον 
εστία των προβλημάτων που καλείται 
να διαχειριστεί ο κ. Καραμανλήε.

Και τούτο, διότι πρόσθετεε εντά- 
σειε έχουν δημιουργήσει οι επιθέσειε 
που δέχθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη 
για το γεγονόε ότι επανέφερε την 
πρόταση για εκλογή του προέδρου 
του κόμματοε ανά διετία, μέσω τηε 
πύληε του «Φλαε» (συμφερόντων του 
Σ. Κόκκαλη) στο Ιντερνετ. Ενώ, βε
βαίωε, ερωτήματα έχουν εγερθεί ε
ντόε τηε Ν.Δ. και για τη μεταβολή τηε 
στάσηε τηε αξιωματικήε αντιπολίτευ- 
σηε, η οποία -παράλληλα με την εκ- 
δηλωθείσα «υπόγεια» αντίδραση πα
ραγόντων του ΠΑΣΟΚ- είχε ωε απο
τέλεσμα την απόσυρση τηε τροπολο- 
γίαε του υφυπουργού Αθλητισμού Γ. 
Φλωρίδη για το επαγγελματικό ποδό
σφαιρο.
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