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■ Κ οινή επιδίω ίη των εμπλεκομένων και ίω ν μεθόδων που επέλεΣαν ήταν ί η κατά το δυνατόν ασφαλέστερη I διαδρομή τηε μίζαε
■ Το «σχέδιο» προέβλεπε οι μίζεε να μπουν στη χώρα αφού νωρίτερα είχαν ακολουθήσει μια δαιδαλώδη διαδρομή | για να εΣαφανιστούν τα «ίχνη»

ρΐ Ο  εισαγγελέας κ. Π . Αθανασίου που ερευνά την υπόθεση έχει καλέσει κάποια από τα πρόσωπα τα οποία φέρονται να | ςπήριΣαν τον παράνομο μηχανισμόΠαρατράπεζες για τις μίζες
Nées αποκάλυψες για τα συστήματα διαφθοράε -  το μεγάλο κόλπο με us offshore και mus λογαριασμούε

Χ ρηματιστή και επιχειρημαηεε ξέπλεναν ίο  χρήμα τηε δΐετηβηε που εισέρρεε άφθονο από τα «μαύρα ταμεία» τηε στη χώρα μαε. Οι ιδιότητεε των προσώπων που καλούνται τιε τελευταίεε ημέρεε ωε ύποπτοι από τον εισαγγελέα κ. Π . Α θ α να σ ίου  το αποδεικνύουν και ταυτόχρονα φανερώνουν την «αναβάθμιση» των μεθόδων διοχέτευσηε του παράνομου χρήματοε που από________________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ________________
Μαρία Τ ςωλητουε οδηγούε και τιε βαλίτσεε πέρασε σηε o ff ή on 8hore εταιρείεε και στουε χρημαηστέε. Κοινή επιδίωξη των εμπλεκομένων και των μεθόδων που τελικώε επέλεΕαν δεν ήταν άλλη παρά η κατά το δυνατόν ασφαλέστερη διαδρομή τηε μίΕαε και η παράλληλη διαιώνιση τηε λο- γικήε τηε. Λογική που σύμφωνα με πληροφορίεε κρατά καλά και από χρόνια -  τουλάχιστον δύο δεκαετίεε πριν, όπωε εκπμούν όσοι θυμούνται την υπόθεση με τιε παράνομεε χρη- ματοδοτήσειε του κόμματοε τηε Νέ- αε Δημοκρατίαε από την υπεράκτια εταιρεία Mayo.Το «μεγάλο κόλπο» που (ραίνεται να στηρίχτηκε σηε πλάτεε επιχειρηματιών και χρηματιστών προέβλεπε οι μίΕεε να μπουν στον ελλαδικό χώρο σε μετρητά αφού νωρίτερα είχαν ακολουθήσει μια δαιδαλώδη διαδρομή από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να εξαφανιστούν, κατά το δυνατόν, τα όποια ίχνη θα μπορούσαν να τη μαρτυρήσουν και να οδηγήσουν στουε τελικούε αποδέκτεε του «μαύρου χρήματοε».Κάποια από τα πρόσωπα τα οποία είτε εν γνώσει τουε είτε εν αγνοία τουε -  αυτό θα αποδειχθεί από την έρευνα -  φέρονται να στήριξαν τον μηχανισμό τηε παράνομηε εισροήε «μαύρου χρήματοε» στη χώρα μαε κλήθηκαν από τον εισαγγελέα κ. Π.

Αθανασίου που ερευνά εξονυχιστικά την υπόθεση.Μεταξύ αυτών είναι οι χρηματι- στέε κκ. Σάββαε Γ ιαννακάκηε, Αθ. Ράμμοε, και Νίκοε Δεβλέτογλου, οι οποίοι και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τιε θέσειε τουε.Αυτόε που τελικώε κατέθεσε χθεε εγγράφωε τιε εξηγήσειε του στον εισαγγελέα είναι ο κ. Βασίληε Τυρο- γαλάε, ο οποίοε κλήθηκε διόη από τιε κινήσειε των λογαριασμών τηε ναυτιλιακήε του επ ιχείρησηε Martechinc Bunkering που διατηρεί σε τράπεξεε στην Κύπρο, φαίνεται ότι την περίοδο 2004-2005 έλαβε εμβάσματα συνολικού ύψουε 1,5 εκατ. ευρώ που προκύπτει όη προήλθαν από την offshore εταιρεία Pladd Blue. Στην εταιρεία αυτή φέρεται να έχει συμφέροντα το πρώην διευθυνπκό στέλεχοε τηε Siemens Hellas κ. Μ. Χριστοφ οράκοε.Ο κ. Τυρογαλάε διά του υπομνή-

ματόε του εξήγησε ότι το μόνο που έκανε ήταν να είναι καταφαηκόε στην εξυπηρέτηση που του ¿ήτησε έναε φίλοε του χρηματιστήε και συγκεκριμένα ο κ. Σ . Γ ιαννακάκηε να χρησιμοποιήσει τουε λογαριασμούε του για να λάβει κάποια χρήματα.Ο η  ήθελε να εξυπηρετήσει τον χρηματιστή κ. Σ . Γιαννακάκη θα ισχυριστεί, σύμφωνα με πληροφορίεε, και ο έιεροε χρημαηστήε κ. Αθ. Ράμμοε, ο οποίοε επίσηε ελέγχεται, κα- θώε σε λογαριασμό που διατηρούσε στην BNP Paribas τηε Γενεύηε εμβά- στηκαν 1.150.000 ευρώ από την Pladd Blue και τη μία ακόμη offshore εταιρεία, τη Fairways.Οσον αφορά τον τρίτο χρηματιστή, τον κ. Ν. Δεβλέτογλου, φέρεται ότι σε λογαριασμό που διατηρεί στην BNP Paribas eras 12.3.2004 κατατέθηκε έμβασμα 350.000 ευρώ που προήλθε από τα «μαύρα ταμεία».•  Συνεργάτεε του χρηματιστή κ.

Σάββα Γιαννακάκη ανέφεραν χθεε το βράδυ ότι πράγματι την περίοδο 2004-2005 μεσολάβησε προκειμένου να κατατεθούν 1,5 εκατ. ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του κ . Β . Τυρό γα λά . Οπωε σ υ μπληρώνουν «ο κ. Γιαννακάκηε προχώρησε στην ενέργεια αυτή ύστερα από συνεννόησή του με τον επιχειρηματία κ. Αλέξανδρο Λέτσα, ο οποίοε ήταν φίλοε και πελάτηε του». Σημειώνεται ότι ο κ. Αλ. Λέ- τσαε, όπωε έχει αποκαλυφθεί στην πρώτη φάση τηε δικαστικήε έρευ- ναε, ήταν στενόε συνεργάτηε του πρώην διευθυντικού στελέχουε τηε δΙΕΜΕΝδ κ. Μιχάλη Χριστοφορά- κου, ο οποίοε διαχειριζόταν τα «μαύρα ταμεία» τηε γερμανικήε εταιρεί- αε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Γ ιαννακάκηε υπέβαλε χθεε στον εισαγγελέα υπόμνημα αναφέρονταε εκτόε από τον κ. Λέτσα και τον συνεργάτη του κ. Καλδή.

Χρημαχιστέε ξέπλεναν 
το μαύρο χρήμαΑ πό τρία χρηματιστηριακά γραφεία φαίνεται ότι περνούσε το «αμαρτωλό» χρήμα τηε Siemens που κατέληγε σε πολιτικά πρόσωπα στη χώρα μαε. Καθώε η προανάκριση για το σκάνδαλο βρίσκεται σε εξέλιξη, τα λογιστικά βιβλία που κρατούσε η γερμανική εταιρεία αποκαλύπτουν ολόκληρο το σύστημα που είχε στηθεί για να φτάνουν οι μίξεε στουε παραλήπτεε.Οπωε αποκαλύφθηκε χθεε, στα χέρια χρηματιστή έφτασαν ποσά ύψουε 2.580.000 ευρώ από τον Μάιο του 2003 ωε και τον Σεπτέμβριο του 2005. Το ποσό αυτό, όπωε προκύπτει από τραπεζικά έγγραφα τηε δικογραφίαε, έφτασε σε δύο λογαριασμούε με δώδεκα εμβάσματα που έκαναν οι εται- ρείεε του M ix. Χ ρισ τοφ ορ ά κο υ , η Pladd Blue Corporation και η Fairways. Τα εμβάσματα έγιναν προε την εταιρεία του Β . Τ υ ρ ό γα λ ά  Martechinc Bunkering (1.434.000 ευρώ) και προε τον λογαριασμό του Αθ. Ράμμου στην BNP Paribas Γενεύηε (1.150.000 ευρώ).Πρόσωπο-«κλειδί» εμφανίζεται να είναι ο χρημαηστήε κ. Σ . Γιαννακάκηε, τηε Mega Trust. Η εταιρεία του προήλθε από τη συγχώνευση, τον Φεβρουάριο του 2005, των εταιρειών Megatrust ΑΧΕΠΕΥ (ιδρύθηκε το 1999) και Ολυμπιακή ΑΧΕΠΕΥ (ιδρύθηκε το 1994). Σήμερα η Megatrust Ολυμπιακή ΑΧΕΠΕΥ είναι μία από η ε μεγαλύ- τερεε μη τραπεάκέε χρημαηστηρια- κέε εταιρείεε. Πρόεδροε είναι'ο κ. Αθ. Κ άτσικαε, αντιπρόεδροε ο κ. Σάβ. Γ ιαννακάκηε, διευθύνων σύμβουλοε ο κ. Στ. Κουζέληε, μέλοε η κυρία Θ εώ νη Παναγοπούλου.Μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα και οι κκ. Αθ. Κάτσικαε, Στ. Κουζέληε, Αθ. Γεωργίου, Σάβ. Γιαννακάκηε, όπωε και οι κυρίεε I. Ηλιοπούλου, Φιλαρέ- τη Α νδρικοπ ούλου και Ευρυδίκη Αναγνώστου.Ο κ. Αθ. Ράμμοε είναι ο ιδρυτήε τηε Πήγασοε ΑΧΕΠΕΥ. Η εταιρεία ιδρύθηκε τό 1990, αλλά όταν ενεπλάκη στην υπόθεση των δομημένων ομολόγων, ο κ. Ράμμοε αποχώρησε από τη διοίκηση. Κατά η ε  πληροφορίεε όμωε η δικασηκή έρευνα οδηγεί τουλάχιστον σε οκτώ εμβάσματα σε λο- γαριασμούε του ίδιου ή τηε εταιρείαε από τα ταμεία τηε Siemens.Χρήματα φέρεται όη διακινήθηκαν και από τουε λογαριασμούε τηε χρη- μαηστηριακήε εταιρείαε του κ. Δε- βλέτογλου, η οποία εν συνεχεία συγ- χωνεύθηκε με την χρημαηστηριακή τηε Πειραιώε. Σήμερα η Πειραιώε Σίγ- μα-Δεβλέτογλου Χρημαηστηριακή κατέχει μία από τιε πρώτεε θέσειε μεταξύ των χρημαηστηριακών εταιρειών.

«Το Π α Σ ο Κ  δεν γνώριζε την προέλευοη των χρημάτων»
Δήλωση του δικηγόρου του κ. Τσουκάτου -  τι κατέθεσαν τα στελέχη τηε Χαριλάου Τρικούττη

Τ ο ΠαΣοΚ δεν γνώριζε ότι τα χρήματα προ
έρχονταν από τη δίβηιβηε. Τα χρήματα 

αυτά είναι ιδιωτικέε εισφορέε αντίστοιχου χρη- 
μαηκού ποσού σε δραχμέε του ενόε εκατομμυρί
ου μάρκων, τα οποία εισήλθαν σταδιακά και κό
πηκαν γι’ αυτέε τιε εισφορέε κουπόνια. Ο κ. Τσου- 
κάτοε δεν ισχυρίστηκε ποτέ, ότι η δίβητβηε και το 
ΠαΣοΚ είχαν οποιοδήπστε αλισβερίσι. Δεν το εί
πε ποτέ, δεν το υπονόησε».Τα παραπάνω δήλωσε ο δικηγόροε κ. Δ . Γκού- σκοε σε χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξή του, δινονταε το «στίγμα » των όσων θα υποστηρίξει μεθαύριο ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Π. Αθανασίου ο εντολέαε του κ. Θ . Τσουκάτοε, ο οποίοε έχει κληθεί ωε ύποπτοε στην υπόθεση με τα «μαύρα ταμεία » τηε δΐεπιεηε.Χθεε στον κ. Αθανασίου κατέθεσαν η κυρία Δ ή

μητρα Παπαχρήστου και ο κ. Σπ. Αυγερινόε, τότε (1999) ταμίαε και αναπληρωτήε γραμματέαε οικονομικών του ΠαΣοΚ αντίστοιχα. Η κυρία Παπαχρήστου υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίεε, όη εκείνη την περίοδο (πρώτο εξάμηνο του 1999) έμπαιναν πολλά χρήματα στο ΠαΣοΚ λόγω του επικείμενου συνεδρίου του κόμματοε. Οπωε είπε, δεν θυμάται με ακρίβεια κάποιο συγκεκριμένο ποσό, όμωε εκείνο που τηε έχει εντυπωθεί στη μνήμη τηε είναι όη τότε είχε πάρει πολλά λεφτά για το κόμμα από τον κ. Τσουκάτο. Μάλιστα, έκανε λόγο για 200 εκατ. δρχ., χωρίε όμωε να είναι σίγουρη. Νομικοί κύκλοι εκημούσαν όη η κυρία Παπαχρήστου θέλησε να κρατήσει μια στάση ουδετερότηταε χωρίε να στηρίξει τον κ. Τσουκάτο, αλλά ούτε και να τον διαψεύδει ευθέωε.Στη συνέχεια κατέθεσε ο κ. Αυγερινόε, ο οποί

οε φέρεται να υποστήριξε όη δεν γνωρίζει να μπήκε ποτέ στο ταμείο του κόμματοε 1 εκατ. μάρκα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το επίμαχο ποσό να εισήλθε τμημαηκά. Μάλιστα, συμπλήρωσε όη είναι πιθανόν να εκδόθηκαν και κουπόνια.Επίσηε χθεε, κατέθεσε στον εισαγγελέα ο δι- κηγόροε κ. Σ . Δήμαε, νομικόε σύμβουλοε τηε αμε- ρικανικήε εταιρείαε 5ΑΙ<Ζ η οποία μετείχε σε κοινοπραξία με τη δίετηεηε για την προμήθεια του έργου ασφαλείαε των Ολυμπιακών Αγώνων 041.0  κ. Δήμαε υπεραμύνθηκε τηε νομιμότηταε και τηε διαφάνειαε των ενεργειών τηε αμερικανικήε εται- ρείαε και αναφέρθηκε στην αμοιβή ύψουε 6,5 εκατ. ευρώ που έλαβε ο κ. Γ. Τρεπεκλήε ωε ανη- πρόσωποε τηε 5Α10.0 κ. Τρεπεκλήε θα κληθεί για άλλη μία φορά από τον εισαγγελέα.
Δέσποινα Μπρουςαλη
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Μ ε  συνέντευξη Τύπου που θα δώ σει σήμερα, ο κ . Παπανδρέου θα διατυπώσει εκ νέου τιε προτάσεις του για τη διαφάνειαΟ ι κλυδωνισμοί φέρνουν νεύρα σιο Π α ΣοΚ
Δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη για τκ παρεμβάσεκ των κκ. Βενιζέλου καιΛοβέρδου

Σ ε κλίμα εκνευρισμού λόγω εσωκομματικών κλυδωνισμών, ο κ. Γ. Παπανδρέου παραχωρεί σήμερα συνέντευξη Τύπου στο Ζάπ- πειο, όπου αναμένεται να διατυπώσει εκ νέου τιε προτάσειε του για τη διαφάνεια. Παράλληλα, αναμένεται ότι θα κληθεί να δώσει απαν τ ή σ ε ι  σε ερωτήματα που π ρ ο βληματίζουν το κόμμα του λόγω των « μ α ύ ρ ω ν τα μ είω ν» τηε δίβηιεηε. Θ α έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του Π Σ του κόμματοε.Ο  πρόεδροε του ΠαΣοΚ ενδέχεται να προτείνει και πάλι τη δΐα-_________________ ΡΕΠΟΡΤΑΖ_________________
Αγ γ . Κωβαιοςκομματική συνεννόηση για την πάταξη τηε διαφθοράε, ενώ, σύμφωνα με π ληροφ ορίες θα αναφερθεί αναλυτικά στον ρόλο τηε Δικαιο- σύνηε ό σον αφορά τον χειρισμό και του σκανδάλου τηε δίεηιεηε.Ο εκ νευ ρισ μ ό ε στη Χαριλάου Τρικούπη προκλήθηκε χθεε λόγω δημοσίων παρεμβάσεων του κ. Ευ. 

ΒενιΖέλου, αλλά και του κ. Α. Λο- 
βέρδου. Ο κοινοβουλευτικόε εκ- πρόσωποε του Π αΣοΚ πήρε απο- στάσειε και εξέφ ρασε επιφυλάξειε σε μ ια  σ ειρ ά  Ζητημάτων, ενώ  ο υπεύθυνοε για την Εξωτερική Π ολιτική μίλησε για υποκρισία των κο μμ ά τω ν. Για αρκετή ώρα στα γραφ εία  του Π αΣοΚ  επικράτησε έντονοε εκνευρισ μ όε και εξετά στηκε το ενδεχόμενο να διατυπωθεί μια πολύ αυστηρή προειδοποίηση.Στιε π α ρεμ β ά σ ειε αυτέε απάντησε ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, περιοριΖόμενοε εν τέλει σε μια με

τριοπαθή προειδοποίηση: «Ο ρ ι
σμένα στελέχη μαε αισθάνονται 
την ανάγκη να κάνουν και τιε 
προσωπικέε τουε παρατηρήσειε 
και να εκφέρουν την προσωπική 
τουε γνώμη. Είμαστε σε μια δύ
σκολη περίοδο για το ΠαΣοΚ και 
όλοι μαε χρειάζεται να έχουμε ψυ
χραιμία και ένα υψηλό αίσθημα 
εύθύνηε» είπε ο εκπρόσωποε Τύπου του κόμματοε.Ο κ . ΒενιΖέλοε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση επανέφ ερ ε, μεταξύ των άλλω ν, την πρότασή του για σύσταση επιτρο- πήε εσωτερικού ελέγχου στο κόμ

μα και πήρε αποστάσειε από την απόφαση αποπομπήε του κ. Κ. Ση
μίτη. Τόνισε ότι ο κ. Τσουκάτοε πρέπει να αντιμετωπιστεί ωε οιο- νεί κατηγορούμενοε «με τον σε
βασμό που επιβάλλει το κράτοε δι
καίου και η Ποινική Δικονομία» και δήλωσε ότι το ΠαΣοΚ δεν είναι αυτό που ο ίδιοε θα ήθελε και ότι δεν είναι ικανοποιημένοε «ούτε ευ- 
τυχήε ούτε αισιόδοδοε» για την πορεία του κόμματοε.Π αράλληλα, εξέφ ρα σ ε τη δυ- σαρέσκειά του για τη μη σ υμμετοχή σε κομματικά όργανα και συ- νεδριάσειε και επίσηε δήλωσε ότι

φοβάται ένα άλμα του Π αΣοΚ στο κενό.Ειδικότερα, σε σχέση με την τρέχουσα συΖήτηση σχετικά με την κυβερνητική περίοδο του ΠαΣοΚ, ο κ. ΒενιΖέλοε απάντησε: «Βλέπω κά
ποιοι να μην αντιλαμβάνονται ότι 
η συναρπαστική ιστορία του 
ΠαΣοΚ (...) είναι ενιαία και ότι εν 
πάση περιπτώσει προβλήματα πα- 
ράνομηε, παραβατικήε και θα έλε
γα απωθητικήε συμπεριφοράε εί
χαμε σε όλεε τιε περιόδουε. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε 
την ιστορία μαε, ότι ακρωτηριά
ζουμε την παράταΕη». Ο  κ. Βενι-

Ζέλοε θέλησε πάντωε να υπενθυμίσει: «Δεν ήμουν ποτέ στον κλειστό 
κύκλο του κ. Σημίτη και δεν είχα 
υποστηρίζει τον κ . Σ η μ ίτ η  το 
1996». Αιχμέε εκτόξευσε και κατά εκείνων που μιλούν για εσωτερική κάθαρση, λέγονταε: «Α ν κάποιοι 
πιστεύουν ότι μπορούν να διαχω
ρίσουν τον εαυτό τουε και ωε τα
χυδακτυλουργοί να βγουν έΞω από 
το πρόβλημα και να πουν “δεν εί
δα, δεν άκουσα, δεν Εέρω, εδώ το 
Κίνημα των Καθαρώ ν”, τότε θα 
έχουν και την τύχη των Καθαρών 
οι οποίοι στην ιστορία τηε δυτικήε 
κυρίωε Εκκλησίαε έμειναν μια μι
κρή αίρεση». Ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε του Π αΣοΚ αποκάλυψε επίσηε ότι του πέρασε από το μυαλό να επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο και τη δικηγορία.Την ίδια περίπου ώρα ο κ . Α . Λο- βέρδοε έλεγε από τη συχνότητα του Fla8h: «Οχι άλλη υποκρισία από τα 
πολιτικά κόμματα», απαντώνταε με τη φράση αυτή στιε προτάσειε για αλλαγή του εκλογικού συστήματοε ωε μεθόδου αντιμετώπισηε τηε δια- φθοράε και τηε αδιαφανούε χρη- ματοδότησηε των κομμάτων.Πιστόε στη σκληρή γραμμή εμφανίστηκε και χθεε ο κ . Χρ. Πα- 
πουτσήε, ο οποίοε επ ανέλαβ ε: 
«Εμείε λέμε πολύ καθαρά, ο Γιώρ- yo s Παπανδρέου σε αυτό είναι 
αποφασισμένοε: Καμία ανοχή στη 
διαφθορά! Καμία συγκάλυψη για 
κα νένα ν! Σ ε  οποιοδήποτε χώρο 
κι αν βρίσκεται!». Ο κ. Π. Ευθυ
μίου από την κρατική τηλεόραση δήλωσε επίσηε ότι τα κόμματα πρέπει να τελειώνουν μ ε όποια στελέχη εμπλέκονται σε υποθέσειε δια- φ θοράε.Καταγγελίες και υπαινιγμοί στη Βουλή για το σκάνδαλο

Για «χειραγώγηση της έρευνας» έκανε λόγο το Π α Σ οΚ  -Γ ια  σύνδεση κυβέρνησης και δίετηεης μίλησε ο κ. ΚαρατζαφέρηςΣ φοδρά πυρά για «χειρα
γώγηση τηε έρευνας για 

τα σκάνδαλα τηε δίεητεηε 
διά του εισαγγελέωε» εξαπέλυσε το ΠαΣοΚ, ίητώνταε να παραταθούν οι εργασίεε τηε τρέχουσαε κοινοβουλευ- τικήε συνόδου, ώστε να μην υπάρξει παραγραφή τυχόν αδικημάτων και προκειμένου να ολοκληρω θεί η  προκαταρκτική έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση και ακο- λούθ ω ε να  π ρο χω ρήσ ει η Βουλή στη σύσταση εξετα- στικήε επιτροπήε, εφ όσον προκύψει εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδροε του Λ Α Ο Σ κ. Γ. 
ΚαρατΓαφέρηε προήγγειλε ότι θα αποκαλύψει νέα στοιχεία στην αυριανή προ ημε- ρησίαε διατάξεωε συάήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτω ν, προβλέπο- νταε ότι σύντομα «θα πάμε 
σε εκλογέε» διότι, όπωε υποστήριξε, «υπάρχουν πράγ
ματα πού συνδέουν ευθέωε 
τη ν κ υ β έρ ν η σ η  μ ε τη 
δίετηεηε, όπωε συνέδεαν τη 
δίεητεηε με τιε κυβερνήσεις 
του ΠαΣοΚ».Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών συνδέουν με την εν λόγω  υ π ό θ εσ η  και στο Π α Σ ο Κ , καθώ ε όπωε υπο-

τιε αλλαγέε στον Κανονισμό τηε Βουλήε ο πρώην Π ρόεδροε του Σώματοε κ. Απ. Κα- 
κλαμάνηε «όποιο “χαρτί" 
κρίνεται ότι διευκολύνει την 
καλλιέργεια εντυπώσεων και 
κλίματοε που μπορεί να οδη
γήσουν τον Οκτώβριο σε 
α ιφ νιδια σ τικές εκλογές, 
διαρρέεται». Οπωε κατήγγειλε εξάλλου «ο ανακριτής 
αυτή τη στιγμή απρακτεί, 
διότι όπως και στην υπόθε
ση των υποκλοπών είχαμε 
βάλει και την ΑΔΑΕ και τον 
ανακριτή στην άκρη μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι διαδι
κασίες συγκάλυψης, έτσι και 
τώρα γίνεται το ίδιο διά του 
εισαγγελέως». Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο πρόωρηε διά- λυσηε τηε Βουλήε και για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠαΣοΚ κ. Ευ. Βενι-

ίέλο, ο οποίοε προέτρεψε την κυβέρνηση «να λάβει σο
βαρά υπόψη την ευθύνη που 
έχει για τιε εργασίες του Σώ 
ματος, δηλαδή τη σύγκλη
ση και τη λήδη των συνό
δων αυτής της περιόδου», η ο π ο ία , όπωε υπογράμμισε μ ε ν ό η μ α ,
«υποδεικνύε
ται πάρα πολύ κρίσιμη, δυ
στυχώς για κακούς λόγους 
και όχι καλούς».Στιε παραινέσειε να παραταθούν οι εργα σ ίεε τηε Ολομέλειαε ο Πρόεδροε τηε Βουλήε κ. Δ. Σιούφαε απάντησε ότι «ο προγραμματι
σμός μου είναι να λήδουν 
αύριο με την προ ημερήσιας 
διατάδεως συδήτηση -  και 
ό,τι λέω το εννο ώ ...» . Δ ήλωση η  οποία, κατά την αξιω

ματική αντιπολίτευση, δεν αποκλείει κατηγορηματικά το ε ν δ εχ ό μ εν ο  .να σ υμβ εί το αντίθετο. Πάντωε, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα τηε ΚΟ τηε Ν Δ κ. I. Τραγάκη, παράταση τηε συνόδου αποκλείεται, ενώ α ν α φ ο ρ ικ ά  με τουε υπαι- ν ιγ μ ο ύ ε  τηε αντιπολίτευσηε περί τυχόν πρόωρων εκλογών ο κοινο- βουλευτικόε εκπρόσωποε τηε ΝΔ κ. Π. Παναγιωτόπουλοε υποστήριξε ότι «η κυβέρνη
ση δεν μελετά, ούτε μηχα
νεύεται ούτε μηχανορραφεί 
για  κα νένα  ενδεχό μ ενο  
πρόωρων εκλογών».Εν τω μεταξύ, καταγγελίεε για σύνδεση τηε κυβερνητι- κήε παράταξηε με το σκάνδαλο τηε δίειηεηε έκανε ο κ.

Καρατίαφέρηε, ο οποίοε διε- ρωτήθηκε «πόσο κομψό εί
ναι στο Α Σ  της δίεητεης να 
είναι γιος πρωθυπουργού 
της ΝΔ» (σ.σ.: σύμφωνα με πηγέε του Λ ΑΟ Σ, αναφερόταν στον κ . Τ£. Τάαννετά- 
κη). «Πείτε μου, είναι κομ
ψό σε μια εταιρεία, η οποία 
έχει φανεί ότι έχει χρημα
τοδοτήσει, ότι έχει δώσει μί
δες σε υπουργούς, να είναι 
σήμερα στο Α Σ  της γιος  
πρωθυπουργού της Ν Δ ;»  επέμεινε, ίητώνταε άμεσα τη σύσταση προανακριτικήε επι- τροπήε, καθώε «κάθε μέρα 
που περνάει κάποιοι επιμε- 
λώς κρύβουν στοιχεία σαν 
κι αυτό της αποδείδεως της 
3ης Δεκεμβρίου: 1.900 ευ
ρώ για εισιτήρια πήγαινε  
έλα Αθήνα - Ζυρίχη, του κ. 
Χριατοφοράκου με κορυ

φαίο υπουργό της κυβερ- 
νήαεως» είπε, δίχω ε ωστόσο να δώσει ονόματα. Επιπλέον, κάλεσε τη Ν Δ να εξηγήσει πώε δικαιολογεί όλα αυτά «όταν υπάρχει το ημε
ρολόγιο  που κρατάει η Siem ens για το ποιος μπαί
νει μέσα, όταν κορυφαίοι 
υπουργοί έχουν επισκεφθεί 
τη Siem ens». Αναφέρθηκε δε σε δημοσίευμα των «Νέων» λέγονταε ότι «η εταιρεία 
MATIN λα δώ θ ηκε από τη 
Siemens, που σημαίνει ότι 
αυτή η εταιρεία είναι ενερ
γός και ανήκει σε υψηλό
τατο στέλεχος δ ικό σας». Απαντώνταε ο  κ . Παναγιω- τόπουλοε κάλεσε τον πρόεδρο του Λ Α Ο Σ «ό,τι στοιχεία 
έχει να τα καταθέσει επω- 
νύμως στη Βουλή και στον 
εισαγγελέα», ενώ έκανε λό
γο  για «ρίδιμο λάσπης στον 
ανεμιστήρα».

«Ολα εδώ πληρώνονται. 
Είναι ααρδ εκ  της σαρκός 
της ΝΔ ο κ. Καρατδαφέρης» σχολίασε ο κ . ΒενιΩ λοε, επι- σημαίνονιαε π ρο ε την πλει- οψηφία ότι «α ν είχε αποδε
χθεί την π ρότα σ η του 
ΠαΣοΚ για εδεταστική επι
τροπή, τώρα θα είχαμε μια 
διαφανή, αδιόπιστη θεσμι
κή διαδικασία αποκάλυψης

Επίθεση Ààonns κατά ms Apiaispâs βλέπει ίο Κ Κ Ε
Τ ην αντίδραση του ΚΚΕ προκάλε- σε χθεε η  προσπάθεια εμπλοκήε στην υπόθεση Siemens των κομμάτων τηε Αριστεράε, και ειδικά του ΚΚΕ, με έμμεσεε αναφορέε και υπονοούμενα στα MME. «Ο ι αόριστες αναφορές 
αποτελούν λάσπη» επισημαίνεται σε σχόλιο του γραφείου Τύπου τηε ΚΕ του

του το ΚΚΕ αναφέρει: «Επειδή ορι
σμένοι δημοσιογράφοι, σχολιαστές 
και πολιτικοί αφήνουν σε δελτία ει
δήσεων υπονοούμενα ότι και άλλα 
κόμματα, πέρα από τη ΝΔ και το 
ΠαΣοΚ, εμπλιέκονται στην υπόθεση S/emens, το ΚΚΕ δηλώνει ότι όποιος 
επιδίδεται σε τέτοιες αναφορές οφεί-

να κατονομάσει τα κόμματα που υπο
νοεί και όχι να αοριστολογεί, αφή
νοντας έτσι να πέφτει η κατηγορία 
επί όλων».Στο σκάνδαλο τηε δίεπιεηε αναφέρθηκε και ο πρόεδροε τηε ΚΟ του ΣΥΡ1ΖΑ κ. Αλ. Αλαβάνοε, ο οποίοε επέμεινε στην ανάγκη να δημιουρ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Λ. Σταυροπουλος
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Κ άκιστη δ ιαχείριση του θ έματος του κ . Θ. Τσουκά- 
του από τον «δια ρκή πρωινό  
καφέ»  (καθώς συνεδριάζει ολόκληρη την ημέρα) του Π α ΣοΚ . Π ρ οφ α νώ ς t o u s  έχ ει πειράΕει η  πολλή κ α φ εΐνη . Μου λένε ότι τώρα που οι μάρτυρες δεν ανα κ ρ ο ύ ο υ ν  τ η ν  ε κ δ ο χ ή  του κ . Τσουκότου το κό μμ α  θα πρέπει ν α  π α ρ α δ ε χ τ ε ί ότι ο ρ ισ μ έ ν α  από «αυτά που γίνοντα ι κα ι 
δεν λέγονται»  (για ν α  θυμηθώ τη ρήσ η του Κωνσταντίνου Κα
ρα μα νλή)  σ χετικά  με τη χ ρ η ματοδότηση των κομμάτων δεν μ π ο ρ ο ύ ν  π λ έ ο ν  ν α  δ ια ψ ε υ - σ το ύ ν...

*  *  *

Π α ρ ’ όλα αυτά ο κ . Γ. Πα- 
π α ν δ ρ έο υ  θ α  κ ά ν ε ι τα  πάντα σ ήμερα  στο Ζάππειο για ν α  υ π ερ β εί το κ λ ίμ α  που δ ια μόρφ ω σε η  ο μολογία  Τσουκά- του. Κ α κ εντρ εχ είς  σ ύντροφ οι επ ισ η μ α ίνου ν ότι ο π ρ ό εδ ρ ο ς του Π α Σ ο Κ  π ο ντά ρ ει σ ο β α ρ ά  στο γεγ ο νό ς ότι η  π ολιηκή του διαδρομή, η  δράση και το έργο του στα υπουργεία και στο κόμ μ α  από το 1981 ως σ ήμερα δ εν έχουν χα ρα χθ εί στη μ νή μ η  του ελληνικού λαού, μ ε  αποτέλεσμα να  μπορεί ν α  εμφανίζεται διαρκώς cas ένας «πολιτικός που έρ

χεται από το μέλλον»!

Μ αθαίνω  ότι ο κ . Π απαν- δρέου δ εν θα διστάσει να κα τη γο ρ ή σ ει τη ν κ υ β έρ ν η σ η  Κ αρα μ α νλή ότι χειραγω γεί τη Δ ικ α ιο σ ύ ν η . Ε ν σ υ ν ε χ ε ία  θα «πακετάρει» σ ε μ ια  ενιαία π ο λιτική πρόταση μια σ ειρά από παλαιότερες και ν έες  ιδέεΞ για τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο. Εκείνο όμω ς που έχει ενο χλή σ ει είναι η  -  κατά τη Χαριλάου Τρικούπη -  συντεταγμένη επ α -"  νεμ φ άνιση του «Ρεύματος» με τοποθετήσεις των κκ . Γ. Φλω- 
ρίδη και Α . Λ οβ έρ δου , που 
«πακετάρισε» χθ ες μ ε δική του το π ο θ έτη σ η  ο  κ . Ευ. ΒενιΖέ- 
λος.

Τ α νεύ ρ α  τω ν σ υ μ μ ετεχ ό - ντων στον πρωινό καφέ είναι τόσο τεντωμένα ώστε οι παρα π ά νω  τ ο π ο θ ετ ή σ εις  μ ετ α φράστηκαν ω β ... «μίνι κρίση») Ετσι, το παπανδρεϊκό ιερατείο έσ τειλε το ν κ . Γ. Παπακω ν
σταντίνου (ο οποίος ως το μ ε σημέρι δ εν είχε π ρογραμματίσει μπρίφινγκ) ν α  προχω ρήσει σ ε εν η μ έρ ω σ η  τω ν δ η μ ο σ ιο γράφω ν και ν α  «στείλει μήνυ- 
μα-προειδοποίηση»  στους βε- νιΖελικούς, ότι σ ε μια π ερίοδο όπου απαιτείται «φυχραιμία»  κ α ι«υψηλό αίσθημα ευθύνης» αυτοί εκφράΖουν «προσωπικές 
απόψεις».

Σ την πραγματικότητα θεω ρ ο ύν α δ ια νόη το  και ανε- Εήγητο πώ ς το λ μ ο ύ ν  οι β ο υ λευτές να  διαθέτουν «προσω
πικές απόψεις»  μ όλις 15 η μ έρες μετά τη διαγραφ ή του κ . Κ. 
Σημίτη. A p a , σκέφ τονται, ότι ίσως ήρθε ο καιρός για μία ακόμ η διαγραφ ή. Πάντω ς η «δια 
γρ α φ ή  (ο λό κλη ρ ο υ ) του  
ΠαΣοΚ»  μου λένε ότι π αραμένει ένα ό ραμ α  που ασκεί ακατα νίκ η τη  έλΕ η  σ το υς ν ε ο π α - πανδρεϊκούε.Ρ ω τούν ό μ ω ς  κ ά π ο ιο ι: το Π α Σ ο Κ  ε ίν α ι ο  π ρ ά σ ιν ο ς  ήλιος, οι πράσινοι άνθρωποι ή  τα πράσινα άλογα που ακούμε κατά καιρούς; Π ροφ α νώ ς και τα τρία! Γ ΐ  αυτό και το σ ημερινό  Πολιτικό Συμβούλιο (που θα προηγηθεί της συνέντευΕης Τύπου στο Ζάππειο) έχει ως γκεστ σταρ τον χ ιλιανό Γενικό Γραμμ ατέα της Σ ο σ ια λισ τική ς Δ ιε θνούς κ. Λουίς Αγιάλα, μ ε τον οποίο ο Γιώ ργος έχει καταγράψει ατελείωτες ώρες συΖήτησης μ έσω  τ η λεδ ιά σ κ εψ η ς για  την ε π α ν ε φ ε ύ ρ ε σ η  του σ ο σ ια λ ισμού! Π άμε γι’ άλλα μ ε Αγιάλα! * * *
Χ θες και εν  μέσω  του καύσωνα m s  Siem ens οι βουλευτές κα λούντα ν να  δώ σ ουν το αίμα τους -  ευτυχώς όχι για

την πατρίδα. Στο Εντευκτήριο τ η ς  Β ο υ λ ή ς  ε λ ά μ β α ν ε  χ ώ ρ α  π ρ ό γ ρ α μ μ α  α ιμ ο δ ο σ ία ς  υπό την υψ ηλή εποπτεία του κ . Δ . 
Σιούφα. Μ ο υ λ έ ν ε  ότι, όπω ς άλλωστε κάθε χρ ό νο, η  π ρο σέλευση ήταν μικρή. Αλλη μια επι- β εβ α ίω σ η  ό τι η  ε θ ν ικ ή  α ν τ ιπροσω πεία δ εν  είναι τίποτε λιγ ό τ ερ ο  α π ό  έ ν α ς  π ισ τό ς κ α - θρέπτης της ελληνικής κο ινω νίας.

*  *  *

Ε νώ  το Π α Σ ο Κ  π ερπ α τά ει στο «πουθενά»  κάτω από τον καυτό ή λιο  της Δ εΕιάς, το Ν ΑΤ Ο  «κατέλαβε» την Α θ ή να . Σ ε  Εενοδοχείο  στο κέντρο της π ό λη ς σ υ γκ εντρ ώ θ η κ α ν 20 0  στρατιωτικά και πολιτικά σ τελ έ χ η  από ό λ ε ς  τις  χ ώ ρ ε ς  τ η ς  Συμμαχίας για  να  μιλήσουν για τη «διαχείριση κρίσεω ν».Τ ην έναρΕη κήρυΕε ο κ . Κ.
Τασούλας, ο οποίος επε- σήμανε τη σ ημασία της δ ιορατικότητας, δηλαδή να διαβλέπει κ α ν ε ίς  τ η ν  κ ρ ίσ η  και ν α  τη ν  προλαμβάνει. Πλήρω ς αναΕιό- πιστες π ηγές μ ε  ενημερώ νουν ότι ο υφ υπουργός Αμυνας α νέθ εσ ε σ τους «2 00  του Ν Α Τ Ο »  να  μ ελετή σ ο υ ν την κρίσ η του ελληνικού δικο μ μα ησ μο ύ. Δ εν  νομίΖω ν α  χρειαστούν ιδιαίτερη διορατικότητα...

Το κόμμα του χρήματος
Ω στε οι πολιτικοί λαδώνονται... Οι 

υπουργοί παίρνουν μίΖεδ για δου- 
λειέδ που υπογράφουν; Στα κομματικά 
ταμεία μπαίνει «μαύρο χρήμα» για tis 
προεκλογικέ^ εκστρατείεδ; Οποία η έκ- 
πληΕη.

Η όλη ιστορία με τη Siemens έχει 
πλέον υπερβεί την τραγική tns διάστα
ση. Παρακολουθούμε μια comedia 
grottesca όπου οι πρωταγωνιστέδ του 
σκανδάλου βγαίνουν στην πασαρέλα 
και καταγγέλλουν αλλήλουδ.

Tous ακούδ και αναρωτιέσαι: «Καλά, 
εκείνοι δεν κυβερνούσαν eos το 2004;» 
ή «αυτοί δεν κυβερνούν από το 2004»; 
Εκείνοι και αυτοί δεν είναι που όταν 
τολμούσεδ να ψ ελλίσει κάποιεδ υπό- 
νοιεδ για μίΖεδ κραύγαζαν ότι αυτά εί
ναι συκοφαντίεδ και ónoios έχει απο- 
δείΖεΐδ να πάει στον εισαγγελέα;

Και τώρα όλοδ o Oíanos έχει βγει επί 
σκηνήδ και πληροφορεί το φιλοθέαμον 
κοινό στην πλατεία ότι υπάρχει ηθικόν 
Ζήτηιια. Ζητεί κάθαρση (αλήθεια, noios

μα θα καταρρεύσει. Ψυχραιμία, παιδιά 
τηδ Ελλάδαδ. Κατ’ αρχά5 το φιλοθέα- 
μον κοινό διασκεδάζει αφάνταστα με 
τΐ5 ατάκεδ σαδ. Τύφλα να ’χουν ο ΛαΖό- 
πουλθ5, ο ΧατΖηχρήστοδ, ο Αυλωνίτη5, 
ο Βέγγο5 στΐ5 καλύτερε5 στιγμέδ του5. 
Δεύτερον, σαδ διαφεύγει ότι το φιλοθέ- 
αμον κοινό το είχε τούμπανο αυτό που 
εσείδ είχατε κρυφό καμάρι. Τρίτον, και 
γιατί νομίΖετε ότι το φιλοθέαμον κοινό 
φοβάται την κατάρρευση του συστήμα- 
τοδ που γέννησε την εκποίηση του 
κράτουδ σε όποιον προσφέρει καλύτε- 
ρεδ τιμέδ; Τι το χειρότερο μπορεί να 
αναμένει;

ι Ρομπέν τηδ κάθαρσή δεν πεί
θουν. Ολοι υποψιάζονται ότι δεν 

θέλουν να ελευθερώσουν τον βασιλιά 
Ριχάρδο αλλά να παραμείνουν σφετερι- 
στέδ τηδ εΖουσίαδ και να κρατήσουν 
και το σεντούκι με τα λύτρα για την 
απελευθέρωσή του. Το θέαμα είναι δια- 
σκεδαστικό αλλά όχι σκανδαλιστικό.

Του Βασίλη Μουλοπουαου

υπάρχει σκάνδαλο που μπορεί να 
σκανδαλίσει την κοινή γνώμη. Αρα δεν 
υπάρχει σκάνδαλο. Δεν υπάρχει κοινω
νική αγανάκτηση, μόνο χαμόγελα ει- 
ρωνεία8 και «αϊ συσίρ». Γιατί δεν μπο- 
ρεί5 να αγανακτείδ στο διηνεκέ5. Και 
οι πολίτε8 παρακολουθούν εδώ και 
πολλά χρόνια τη μεταβολή του κράτουδ 
σε κερδοσκοπική εταιρεία και των πο
λιτικών σε υπαλλήλου8 ή συνεταίρουδ 
ιδιωτικών συμφερόντων. Εδώ και πολ
λά χρόνια βλέπουν ότι τη χώρα δεν κυ
βερνά το κόμμα που ψήφισαν για τΐδ 
προτάσεΐδ του, για την ιδεολογία του, 
αλλά το «κόμμα του χρήματοδ».

Ο πωδ γράφουν οι ιστορικοί «η πτώ
ση τηδ Ρωμαϊκήδ Αυτοκρατορίαδ 

οφείλεται στη διαφθορά τηδ διοίκησηδ 
και στην καταπάτηση των νόμων και 
όχι στα όργια του “Σατυρικού”». Αλλά 
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα οι πολιτι
κοί έχουν να κάνουν καλύτερεδ δουλει- 
έδ από το να διαβάΖουν Ιστορία.• η ·  · Ι η Μ η ·  > 1 η ρ ίϋ )/ΐΛ ΐη α ^  γγτ
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§
Μέσα στη Ζοφ ερή  
επ ικ αιρότητα των 
ημερών, πέρασε σε 
δεύτερη μοίρα η ομι
λία του Αρχιεπισκό
που στην Ιερά Σύνο
δο. Κρίμα! Δ ιότι η 
ομιλία αυτή ήταν 

ίσωδ το μοναδικό φωτεινό σημείο 
στην καταθλιπτική καθημερινό
τητα που μαδ πολιορκεί. Με λίγα 
λόγια, ο άνθρωποδ εΖήγησε στουδ 
παριστάμενουδ ότι η Εκκλησία δεν 
είναι ακροδεΖιό σωματείο κι ότι 
οι ιεράρχεδ δεν πρέπει να συμπε- 
ριφέρονται ωδ καφενόβιοι φωνα- 
κλάδεδ. Η Εκκλησία, είπε, δεν μπο
ρεί να θορυβεί «ωδ κύμβαλο αλα- 
λά£ον», αλλά «οφείλει να έχει λό
γο ουσιαστικό, αγαπητικό και σω
στικό».

«Εχω Ζήσει και χειρότερα!» ήταν 
το σχόλιο του Μητροπολίτη Θεσ- 
σαλονίκηδ, ο οποίοδ θεωρήθηκε 
βασικόδ αποδέκτηδ τηδ ομιλίαδ 
του Αρχιεπισκόπου. Για να το λέ
ει, κάτι θα Εέρει.

I

Δ εν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νέ- 
οδ Αρχιεπίσκοποδ είναι έναδ 

άνθρωποδ εντελώδ διαφορετικόδ 
από τον προκάτοχό του. Δεν υπάρ
χει αμφιβολία επίσηδ ότι για τον 
ρόλο τηδ Εκκλησίαδ και για τον 
δικό του ρόλο μέσα στην Εκκλησία 
έχει εντελώδ διαφορετική αντίλη
ψη και από τον προκάτοχό του, 
αλλά και από πολλούδ ιεράρχεδ. 
Από όλουδ εκείνουδ, δηλαδή, που 
Ζεψάρωσαν την εποχή του Χ ρ ι
στόδουλου, άρπαΖαν ένα μικρό
φωνο και δεν λένε να κατέβουν 
από την πίστα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτόδ 
ο νέοδ αέραδ που π ν έ ε ι στην 
Ε κ κλησία φαίνεται να βρίσκει 
απήχηση στο μεγαλύτερο μέροδ 
τηδ κοινωνίαδ μαδ. Οταν διάφο
ροι ιεράρχεδ, με πρώτον τον Θεσ- 
σαλονίκηδ, προσπάθησαν προ μη
νών να Ζανασηκώσουν τα λάβα
ρα του Μακεδονικού, κατάντησαν 
να «αλαλάΖουν»  (κατά την έκ
φραση του Αρχιεπισκόπου) μπρο
στά σε άδεια καθίσματα ή έστω 
ενώ π ιον ενόδ σ υρρικνω μ ένου  
ακροδεΖιού ακροατηρίου. Η κοι
νω νία τουδ έφ ερε σ τα κυβικά  
τουδ.

Και αυτό είναι το ακόμη πιο εν
διαφέρον: ότι μαΖί τουδ ήλθαν στα 
κυβικά τουδ η πατριδοκαπηλία, η 
εθ ν ικ οφ ρ οσ ύ νη  και η οπισθο- 
δρομικότητα που για ένα διάστη
μα έδιναν τον τόνο. Την εποχή του 
Χ ρ ισ τ όδ ου λου , η Ελλά δα δημι
ουργούσε συχνά προδ τα έΖω την 
εντύπωση ενόδ ορθόδοΖου χομε- 
ϊνισμού. Τώρα, καθίσταται προ- 
φανέδ ότι η Ελλάδα είναι μια ευ
ρωπαϊκή κοινωνία, η οποία αγα
πάει και σέβεται την Εκκλησία τηδ, 
αλλά ούτε καθοδηγείται ούτε εκ
φράζεται από αυτήν.

Μ πορεί αυτή η εΖέλιΖη να δυ- 
σ α ρεσ τεί τουδ «αλαλάΖο- 

ντεε». Πρόβλημά τουδ. Ακόμα κι 
αν οι συσχετισμοί για τον Αρχιε
πίσκοπο είναι σήμερα δυσμενείδ 
μέσα στην ιεραρχία, το βέβαιο εί
ναι ότι κερδίΖει αργά αλλά στα
θερά τη μάχη τηδ κοινωνίαδ. Και, 
ταυτοχρόνωδ, π ρ ο σ φ έρ ει στην 
Εκκλησία τηδ οποίαδ ηγείται μια 
τεράστια υπηρεσία: τη μετατρέπει 
Ξανά από αμφιλεγόμενο κύκλω
μα σε πνευματικό θεσμό.


