
40 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 Η Χ Ω Ρ Α

Του ΠΩΡΓΟΥΤΡΑΓΚΑ

θα είναι πάντα ο αρχιερέας της διαπλοκής
λοι κρίνονται από τις πράξεις 
τους. Και αυτό ισχύει κατά 
μείζονα λόγο για τους πολιτι

κούς που κυβέρνησαν αυτόν τον τό
πο, γιατί οι επιλογές τους, οι αποφά
σεις τους και οι παραλείψεις τους βά
ρυναν καθοριστικά στην πορεία της 
χώρας και στις ζωές των πολιτών. Και 
ο κ. Σημίτης, που επαίρεται ότι υπήρ
ξε ο «μακροβιότερος πρωθυπουρ
γός», έχει κριθεί αμετάκλητα από τον 
Ελληνικό Λαό, στον οποίο απέφυγε 
να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα 
του.
0  κόσμος έχει διαμορφωμένη γνώμη για 

τον πρώην πρωθυπουργό και δεν πρόκειται 
να τη ν  αλλάξει, όσο και αν προσπαθούν η 
«βαρονία» και τα τροχοδρομημένα συμφέρο
ντα να επιβάλουν ξανά την παρουσία του στη 
δημόσια ζωή του τόπου σε άλλον ρόλο: Αυτόν 
του «τοποτηρητή» στο κόμμα της αξιωματι
κής αντιπολίτευσης, τώρα με δικαίωμα να λέ
ει και να κάνει ό,τι θέλει, καθώς θεωρεί εαυ
τόν «υπεράνω Κινήματος». Και στον... επό
μενο τόνο, όπως σημειώνουν πολιτικοί παρα
τηρητές, ενδεχομένως του υποψηφίου για το 
ύπατο αξίωμα. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι 
στο παρελθόν υπήρξε ένθερμη συνηγορία υ 
πέρ του κ. Σημίτη από τον επίτιμο πρόεδρο 
της Ν.Δ. Το σύστημα των τροχοδρομημένων 
συμφερόντων μπορεί, πράγματι, να θέλει μια 
τέτοια εξέλιξη ως επιβεβαίωση ότι τα εξωθε- 
σμικά κέντρα εξουσίας συνεχίζουν να έχουν 
τον πρώτο λόγο.

Κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν το συμπέ
ρασμα ότι η απάντηση που έδωσε ο πρω θυ
πουργός σε σχετική ερώτηση του κ. Γ. Πρετε- 
ντέρη, κατά την προχθεσινή συνέντευξή του

στο Mega για τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας 
της διαπλοκής», αποτελεί «άφεση» και «απο
κατάσταση» για τον κ. Σημίτη. Είναι γνωστό 
ότι ο Κώστας Καραμανλής όχι μόνον έχει τα
χθείυπέρ ενός νέου ήθους στην πολιτική, αλ
λά δίνει το παράδειγμα, αποφεύγοντας τις 
προσωπικές επιθέσεις στους πολιτικούς α
ντιπάλους. Δική του είναι η θέση «αντίπαλοι 
είναι τα προβλήματα».

Αλλά η αβρότητα του πρωθυπουργού 
δεν αναιρεί τη γνώμη του κόσμου για τον 
κ. Σημίτη. Επί μία οκταετία οι αποφάσεις 
τών κυβερνησεών του ευνόησαν σκανδα- 
λωδώς συγκεκριμένα μεγάλα κρατικοδί
αιτα συμφέροντα και ο ίδιος διαμόρφωσε 
με τη «βαρονία» των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και τα άλλα διαπλεκόμενα 
συμφέροντα τις διαβόητες «τριγωνικές 
σχέσεις», που επανειλημμένα είχε καταγ
γείλει ο Κώστας Καραμανλής ως αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για τον κόσμο ο κ. Σημίτης θα είναι 
πάντα ο «αρχιερέας της διαπλοκής». Ο 
Μέγας Διδάσκαλος της διαφθοράς, για 
τον οποίο ακόμη και κορυφαίοι υπουρ
γοί της κυβέρνησής του έχουν αποκαλύ- 
ψει ότι δεν ήθελε να ακούει ούτε λέξη για 
τα σκάνδαλα.

Αλλά οι πολίτες δεν χρειάζονταν τις μαρ
τυρίες των πρώην υπουργών του κ. Σημίτη. 
Τον έχουν ακούσει να λέει κυνικά στην κρα
τική τηλεόραση για το ενάμισι εκατομμύριο 
ανύποπτους μ ικροεπενδυτές που «ξετινά
χτηκαν» από τις  «φούσκες» και τα λαμόγια 
στη Σοφοκλέους «ας πρόσεχαν». Κι ήταν ο κ. 
Σημίτης που δύο χρόνια νωρίτερα, τον 
Σεπτέμβριο του 1999, από του βήματος 
της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης,

προέτρεπε τον κόσμο να επενδύσει τις οι
κονομίες του στη Σοφοκλέους, λέγοντας 
ότι «το Χρηματιστήριο είναι ο καθρέφτης 
της οικονομίας»! Μιας οικονομίας με πή
λινα πόδια, που παρουσίαζε υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, με μια κατανάλωση 
πάνω από τις δυνατότητές μας.

0  κόσμος ξέρει ποιος είναι ο κ. Σημίτης 
και τι έκανε όταν ήταν πρωθυπουργός. Μας 
έβαλε στην ΟΝΕ, λένε οι υποστηρικτές του, 
και είναι γεγονός ότι μπήκαμε επ ί των ημε
ρών. Αλλά δεν λένε ποιοι επωφελήθηκαν από 
την τελευταία υποτίμηση της δραχμής. Ποι
οι είχαν «εσωτερική πληροφόρηση» στο με
γάλο οικονομικό έγκλημα της Σοφοκλέους. 
Πόσες και ποιες εταιρείες «στο κόκκινο» μπή
καν στο ΧΑΑ και έκαναν... πλιάτσικο. Πού 
πήγαν τα κλεμμένα από τη μεγάλη ληστεία 
και πώς έφτασε να δίνει κίνητρα για τον επα
ναπατρισμό τους. Πως άφησε βιομηχάνους 
να μεταφέρουν τις βιομηχανίες τους σε άλλες 
βαλκα νικές χώ ρες, αφού προηγουμένω ς 
«τσέπωσαν τις κοινοτικές ενισχύσεις. Πως α
νέχτηκε τις υπερτιμολογήσεις όλων των με
γάλων έργων. Πως επέτρεψε να στοιχίσουν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες «ο κούκος αηδόνι». Τι 
έγινε με τη Εΐβπιβηε και τ ις  «μίζες» από τα 
«μαύρα ταμεία» της. Πως κλείστηκε η συμ
φωνία για το διαβόητο σύστημα ασφαλείας 
041, που ποτέ δεν λειτούργησε.

Για τον κόσμο ο κ. Σημίτης θα είναι 
πάντα ο «αρχιερέας της διαπλοκής». Ο 
άνθρωπος που ανέδειξε σε πανίσχυρα ε- 
ξωθεσμικά κέντρα εξουσίας συγκεκριμέ
να συμφέροντα, ενώ έκρυβε ότι ένας 
στους πέντε Έλληνες ζούσε στο όριο της 
φτώχειας ή κάτω από αυτό. Και αυτή τη 
γνώμη ουδείς μπορεί να την αλλάξει.
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Γίνετε τώρα συνδρομητές

Για έγκυρη και έγκαιρη ενη
μέρωση γραφτείτε συνδρομητές 
στις εφημερίδες «ΧΩΡΑ» και 
«ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Η 
πολιτική, οικονομική και αθλη
τική επικαιρότητα καθημερινά 
στο... πιάτο σας, με έγκυρα ρε
πορτάζ, αναλύσεις, άρθρα και 
πλούσια ειδησεογραφία από την 
Ελλάδα και τον υπόλοιπο κό
σμο. Στη «ΧΩΡΑ» μπορείτε να 
διαβάσετε όλα τα «καυτά» παρα
σκήνια και τις αναλύσεις για τις 
πολιτικές εξελίξεις καθώς και 
τις οικονομικές, επιχειρηματι
κές και χρηματιστηριακές ειδή
σεις της επικαιρότητας. Μια νέα 
εκδοτική προσπάθεια που ως 
στόχο έχει να φέρει τα έντυπα 
μέσα στο... σπίτι σας, για τη δική 
σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέ
ρωση. Για περισσότερες πληρο
φορίες, στο διαφημιστικό τμήμα 
και την κυρία Κλαίρη Στυλια- 
ρά. Τηλ.: 210-2860160.
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Σχη δυτική και βόρεια χώρα παροδικές βροχές και καται

γίδες. Τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία θα 
είναι κατά τόπους έντονα. Σε Μακεδονία και Θράκη θα σημει
ωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες αρχικά στη Μακεδονία και γρήγορα και στη Θρά

κη. Στη Μακεδονία τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.
Θερμοκρασία: από 11 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική  

Ελλάδα θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμεναθα είναι κατά τόπους έ
ντονα. Θερμοκρασία: από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσ
σαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόν
νησο θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξη
θούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρα
σία: από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Κυκλάδες και Κρήτη 

ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το με
σημέρι. Θερμοκρασία: από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
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Θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις οι οποίες το 
μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες 
και θα σημειωθεί βροχή η καταιγίδα κυρίως στα 
βόρεια. Θερμοκρασία: από 17 έως 30 βαθμούς 
Κελσίου.
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Θεσσαλονίκη

Θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες 
με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμο

κρασία: από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.


