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ΥπάλληλθΗ<πιράνχας» 
κατατρώγουν το Δημόσιο

Η κατάσταση είναι γνωστή. Με το «λάδωμα», κάποιοι δη
μόσιοι υπάλληλοι γίνονται εκατομμυριούχοι μέσα σε λίγα 
χρόνια. Ομως, άλλο είναι να το ξέρεις και άλλο να αποδει- 
κνύεται με στοιχεία και αριθμούς. Σε πρόσφατη εξέταση 
του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, βρέθηκαν 
περίπου 130 υπάλληλοι με ανεξήγητο «κομπόδεμα» άνω 
των 100 εκατ. ο καθένας. Παράδεισος «συναλλαγής» οι υ
πηρεσίες ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Εμπορίου και Τουρισμού, ό
που, εκτός από τις μεγάλες «συμφωνίες» κάτω από το 
τραπέζι, υπάρχουν και οι δεκάδες καθημερινές εξυπηρε
τήσεις με «συνοπτικές διαδικασίες». (Κύριο άρθρο σελ. 2, 
λεπτομέρειες σελ. 9).

Καληνύχτα σας, κύ ριε Λαλιώχη...
Ως κομματικός καθοδηγητής του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να «πισωγυρίσει τη χώρα στον ζόφο του 1989
Στην αρχή ενόε νέου ιστορικού κύ
κλου, σε μια στιγμή που η πολύπαθη 
τούτη χώρα καλείται να κινηθεί με άλ- 
λουε ρυθμούε, προκειμένου να σταθεί 
με αξιώσειε στιε λεωφόρουε του αντα
γωνισμού, ο πολιτικόε βίοε τείνει να 
διολισθήσει, με πρωτοβουλία του νέ
ου γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λα- 
λιώτη, στο νοσηρό και παραλυτικό 
παρελθόν. Ανακυκλώνονταε προβλη
ματικά υλικά και φέρνονταε στο προ
σκήνιο αναξιόπιστα πρόσωπα, ο κ.

Λαλιώτηε επιχειρεί να μεταφέρει τον 
πολιτικό διάλογο σε περιόδουε που έ
χουν αξιολογηθεί και κριθεί από τον 
ελληνικό λαό.

Αγνοώνταε τιε νέεε συνθήκεε που μαε 
περιβάλλουν και τα νέα προβλήματα που 
μαε καταδιώκουν, ο κ. Λαλιώτηε επιμέ
νει σε συνταγέε παραπλάνησηε και πα- 
ρέλκυσηε. Καίτοι ο ίδιοε επί 7ετία, ωε υ- 
πουργόε ΠΕΧΩΔΕ, «κακοδιαχειρίσθηκε» 
-κατά την πλέον αθώα και αφελή εκδο
χή- τεράστιουε κοινοτικούε πόρουε.

Τούτη όμωε η περίοδοε τω ν σκλη
ρών επιλογών, που θέλει τουε μαθη- 
τέε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι 
το βράδυ για να περάσουν το κατώφλι 
του πανεπιστημίου, τουε νέουε να κα
τακτούν καθημερινά τη  γνώση για να 
κερδίσουν μια θέση στην αγορά εργα- 
σίαε, τουε εργαζομένουε να εκπαιδεύ
ονται μέχρι να πάρουν σύνταξη για 
να μη μείνουν στο περιθώριο τηε α- 
νεργίαε και τιε επιχειρήσειε να ανα
ζητούν καθημερινά την καινοτομία

για να μη βυθιστούν στην προβλημα
τικότητα, δεν αντέχει το παλαιοκομ- 
ματικό μοντέλο Λαλιώτη. Το προ
σπερνά γιατί έχει ανάγκη από έναν 
νέο τύπο πολιτικού, ο οποίοε δεν μπο
ρεί να μένει στα επιφαινόμενα, αλλά 
οφείλει να εμβαθύνει, να στέκεται 
στην ουσία τω ν προβλημάτων και να 
δίνει λύσειε αποτελεσματικέε που να 
αντέχουν σ τον χρόνο.

Γι’ αυτό καληνύχτα σαε, κ. Λαλιώτη. 
(Σελ. 4  και 11)
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Αλλάζει η φορολογία ακινήτων
Μ εγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων σχεδιάζει η κυ
βέρνηση από το 2003, με την κατάργηση των 30 φόρων 
που ισχύουν σήμερα και κυρίως του υψηλού φόρου μετα
βίβασης. Ο σχεδιασμός προβλέπει την υποκατάσταση ό
λων των φόρων από έναν νέο ετήσιο φόρο κατοχής ακινή
του, με συντελεστή 0,2% επί της αξίας του ακινήτου. Πα
ράλληλα, σχεδιάζεται η επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές 
αλλά και η νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών, ώστε να 
εξομοιωθούν με τις εμπορικές. (Οικονομική «Κ», σελ. 1)

Στην Αργεντινή χρεοκόπησε και ο Αη Βασίλης
Μόνο το... χαμόγελο μπο

ρεί να δωρίσει φέτος 
στους συμπολίτες του ο 

Αη Βασίλης του Μπουένος 
Αίρες, αφού ο σάκος του 

είναι αδειανός και στις 
τσέπες του δεν βρίσκεται 
ούτε ένα πέσο. Η εύθυμη 

νότα στα «μαύρα» Χρι
στούγεννα της μεγαλύτε
ρης υπό ιητρχεικην οικο-

■'Ό!ΐία&π~ηυ ΐΐΓτηηίΥΛέν Λ-

Υπάρχει συνέχεια 
μετά τον θάνατο;
Επιθανάτιες εμπειρίες 344 ανθρώπων
Από αρχαιοτήτων χρόνων το πέρασμα από τη ζωή στον θάνα
το παραμένει το «πρόβλημα των προβλημάτων» τηε Θρησκεί- 
αε, τηε Φιλοσοφίαε, τηε Ποίησηε και, τιε τελευταίεε δεκαετίεε, 
τηε Επιστήμηε. Τέσσεριε Ολλανδοί επιστήμονεε επιχειρούν, 
σε μια τελευταία έρευνα, να ρίξουν φωε στιε συγκλονισηκέε ό
σο και αμφισβητούμενε«»««ηθανάτιεε εμπειρίεε» 344_ανθρώ-



Καληνύχτα σας κύριε Λαλιώτη...
Σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ βυθίζει την πολιτική ζωή στο νοσηρό κλίμα του παρελθόντος

Γ ο ϋ Α Ν Τ Ω Ν Η  Κ Α Ρ Α Κ Ο Υ ΣΗ

Η χώρα στην περίοδο ’88-89, υπό το βάροε του 
σκανδάλου Κοσκωτά, έζησε μια τραυματική πο
λιτική εμπειρία. Πέραν τηε δυσωδίαε που μετέ
φερε στο πολιτικό σύστημα, υποβίβασε το δημό
σιο διάλογο και διαμόρφωσε το περιβάλλον για 
την αξιοποίηση των πιο νοσηρών μεθόδων πολι- 
τικήε αντιπαράθεσή. Ανεδείχθησαν τότε αδια
φ α νή  μηχανισμοί, επικυριάρχησαν πρόσωπα 
σκοτεινά, η χώρα κινδυνέυσε να διολισθήσει 
στην παρακμή. Ο ελληνικόε λαόε κατεδίκασε ε
κείνη την περίοδο, απομόνωσε πρακτικέε και 
προβληματικά μεθοδεύσει και απεφάνθη διά 
των εκλογών.

Το 1994 ο Ανδρέαε Παπανδρέου, θέλονταε να 
ξεπεράσει το άγοε εκείνηε τηε περιόδου και να ο
μαλοποιήσει τιε πολιτικέε συνθήκεε, ώστε η χώ- 

* ρα να κινηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφά
λεια στο δρόμο τηε ονομαστικήε σύγκλισηε με 
την Ευρώπη, έκλεισε όλεε τιε πολιτικοδικαστικέε 
εκκρεμότητεε, αποδεχόμενοε ακόμη και τη λογι
κή συμψηφισμού των σκανδάλων τηε δικήε του 
και τηε άλληε πλευράε.

Ηταν εκείνη μια πολιτική πράξη πολύ συγκε

κριμένη και όντωε έπαιξε το ρόλο τηε στην κρί
σιμη περίοδο μέχρι το 2000.

Επτά χρόνια μετά, σε μια κρίσιμη και πάλι πε
ρίοδο, στην αρχή ενόε νέου ιστορικού κύκλου, τη 
στιγμή που τούτη η πολύπαθη χώρα καλείται να 
κινηθεί με άλλουε ρυθμούε, 
προκειμένου να σταθεί με α
ξιώ σ ει στιε λεωφόροι του 
ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, ο 
πολιτικόε βίοε τείνει να διολι- 
σθήσει εκ νέου σε εκείνη την 
ανώμαλη περίοδο, ανακυκλώ- 
νονταε τα ίδια προβληματικά 
υλικά και με πρωταγωνιστέε τ ’ 
αυτά αμαρτωλά και αναξιόπι
στα πρόσωπα.

Πρωταγωνιστήε αυτήε τηε 
προσπάθειαε βύθισηε τηε πολιτικήε ζωήε στο νο
σηρό παρελθόν ο νέοε γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ κ. 
Κ. Λαλιώτηε, ο οποίοε μετά την κρίση του Ασφα
λιστικού θέλησε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον 
τηε κοινήε γνώμηε, επιχειρώνταε την ύψωση νέ
ων διαχωριστικών τειχών, φορτώνονταε όλα τα 
δεινά τηε χώραε στην κακή «Δεξιά» και προβάλ- 
λονταε την επανάκαμψη τηε λα'ίκιστικήε εκδο-

χήε του ΠΑΣΟΚ τηε δεκαετίαε του *80. Εκείνη η 
πρώτη απόπειρα υπήρξε ανεπιτυχήε, καθώε αντι- 
στρατευόταν τιε σύγχρονεε επιλογέ$ τηε χώραε, 
την ίδια την προοπτική τηε στουε ανταγωνιστι- 
κούε δρόμουε τηε Ευρωζώνηε, και η δράση τηε ε

ξαντλήθηκε με την πλήρη ε
πικράτηση του πρωθυπουρ
γού κ. Κ. Σημίτη στο συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, ο κ. Λαλιώ- 
τη5, αφότου εξελέγη γραμμα
τέαε του ΠΑΣΟΚ και νιώθο- 
νταε ισχυρή την πίεση για τα 
πεπραγμένα του στο υπουρ
γείο Περιβάλλοντοε και Δημο
σίων Εργων, συστηματοποίη
σε την προσπάθεια αναμό- 

χλευσηε του παρελθόντοε, θέτονταε ωε στόχο 
αυτήν τη φορά τον επίτιμο πρόεδρο τηε Νέαε Δη- 
μοκρατίαε κ. Κων. Μητσοτάκη. «Αποκάλυψε» έ
τσι τιε δήθεν κρυφέε, αλλά γνωστέε από το 1993, 
χρηματοδοτικέε πηγέε τηε Ν.Δ. και «ενεργοποίη
σε» προε ανάλογεε κατευθύνσειε τον στρατηγό 
Γρυλλάκη, το πιο αμφιλεγόμενο και πιο σκοτεινό 
πρόσωπο τηε περιόδου 1990-1993.

Με περισσή υποκρισία θέλησε να αναδείξει
κρυφέε χρηματοδοτήσει τηε περιόδου Μητσο
τάκη, όταν άπαντεε, ακόμη και οι πέτρεε, γνωρί
ζουν σ’ αυτή τη χώρα ότι όλα τα κόμματα, μηδε- 
νόε εξαιρουμένου, έχουν αφανείε πηγέε χρημα- 
τοδότησηε, κυρίωε κατά τιε προεκλογικέ^ π έριό- 
δουε. Απαντεε γνωρίζουν ότι όπωε αφανώε χρη· 
ματοδοτήθηκε η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο αφα
νώε, ίσωε και προκλητικότερα, έχει χρηματοδο
τηθεί και το ΠΑΣΟΚ, στην υπερεικοσιπενταετή 
παρουσία του στην πολιτική σκηνή τηε χώραε.

Είναι σαφέε ότι ο κ. Λαλιώτηε. για λόγουε που 
δεν είναι απολύτωε ευκρινείε, επιχειρεί να εκτρέ- 
ψει τον πολιτικό διάλογο, να μεταθέσει την πολι
τική συζήτηση και έχει σκοπό να παραπλανήσει 
την κοινή γνώμη.

Οι προθέσειε του δεν είναι αγαθέε και σε τελι
κή ανάλυση δεν προάγουν την πολιτική αναζή
τηση, δεν έχουν ωε αντικείμενο την πρόοδο τηε 
χώραε. Αντιθέτου, την καθηλώνουν σ ’ ένα προ
βληματικό παρελθόν, ωσάν να ζούμε την εποχή 
τηε αντιπαράθεσή Παπανδρέου -  Μητσοτάκη, 
στην πιο κακή τηε εκδοχή.

Ομωε, το παρόν σε τίποτε δεν ταιριάζει με το 
1988 ή το 1993. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια

να χάσει και άλλο χρόνο, όπωε έχει συνηθίσει ο 
κ. Λαλιώτηε, κατά την παλαιοκομματική αντίλη
ψή του περί πολιτικήε. Και βεβαίωε, η πολιτική 
ζωή δεν μπορεί να ισορροπήσει στον βούρκο. Νέ- 
εε συνθήκεε μαε περιβάλλουν, νέα προβλήματα 
μα δ καταδιώκουν, τα οποία δεν μπορούν να αντι- 
μετωπισθούν με τιε συνταγεε τηε παραπλάνησηε 
και τηε παρέλκυα ηε, αλλά με την ευθεία προβολή 
και αντιμετώπισή τουε.

Τούτη η περίοδοε των σκληρών επιλογών, που 
θέλει τουε μαθητέε να δουλεύουν από το πρωί 
μέχρι το βράδυ για να περάσουν το κατώφλι του 
πανεπιστημίου, τουε νέουε να κατακτούν καθη
μερινά τη γνώση για να κερδίσουν μια αξιοπρεπή 
θέση στην αγορά εργασίαε, τουε εργαζομένουε 
να εκπαιδεύονται μέχρι να πάρουν σύνταξη για 
να μη μείνουν οτο περιθώριο τηε ανεργίαε και τιε 
επιχειρήσειε να αναζητούν καθημερινά την και
νοτομία για να μη βυθισθούν στην προβληματι
κότητα, δεν αντέχει το μοντέλο Λαλιώτη. Το προ
σπερνά, γιατί έχει ανάγκη από έναν νέο τύπο πο
λιτικού, ο οποίοε δεν μπορεί να μένει στα επιφαι
νόμενα, αλλά οφείλει να εμβαθύνει, να στέκεται 
στην ουσία των προβλημάτων και να δίνει λύσειε 
αποτελεσματικέε, που να αντέχουν στον χρόνο

Στην εποχή της σκληρής 
προσπάθειας από νέους, 
εργαζόμενους και επιχει

ρήσεις, το «μοντέλο 
Λαλιώτη» δεν αντέχει.

Κράμα μακιαβελισμού, 
σταλινισμού και θράσους
Το «θειον βρέφος», το αγαπημένο 
παιδί του Παπανδρέου, ο φέρελπιε 
Κώσταε τηε νεολαίαε και του κομ
ματικού μηχανισμού, που απ’ τα 
πρώιμα χρόνια τηε μεταπολίτευσηε 
«έλυνε και έδενε», ενηλικιώθηκε 
μεν, αλλά φαίνεται να μην ξεπέρα- 
σε ποτέ τα πρώτα του βήματα. Θα 
μπορούσε να πει κανείε ότι αποτε
λεί την έκφραση των σκληρών και 
αδίστακτων κομματικών μηχανι
σμών του παρελθόντοε, ένα κράμα 
μακιαβελισμού και σταλινισμού, πε- 
ριβεβλημένο με περίσσιο νεοελλη
νικό θράσοε. Από τη νέα του θέση 
του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κ. 
Λαλιώτηε έχει βαλθεί να πείσει τουε 
πάντεε για τη μακρά θητεία του 
στην παλαιοπο- 
λιτική και στιε 
μεθόδουε που ι
σορροπούν το 
πολιτικό σύ
στημα σε χαμη
λότερο επίπε
δο. Επειτα από 
μια αμφιλεγό
μενη και για 
πολλούε ανα
ποτελεσματική 
υπουργική θη
τεία, έχει επιδο- 
θεί τελευταίωε 
σ ’ έναν αγώνα πολιτικήε τυμβωρυ- 
χίαε, θέλσνταε να φορτώσει όλα τα 
δεινά τηε υπερεικοσαετούε πασο- 
κικήε διακυβέρνησηε στην κακή 
«Δεξιά».

Ομωε και για τον νέο «αρχάγγελο 
τηε διαφάνειαε» υπάρχει παρελθόν. 
Ο ανεξάρτητοε παρατηρητήε μπο
ρεί εύκολα να διακρίνει ότι έχει 
συνδέσει την εικοσιεπτάχρονη πο
λιτική του σταδιοδρομία με το πα
ρασκήνιο και τη μαύρη προπαγάν
δα, βοηθούντοε βεβαίωε και του γε- 
γσνότοε ότι ήταν υπεύθυνοε όλων 
τω ν προεκλογικών εκστρατειών 
του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και εκείνων που 
διεξήχθησαν σε περιόδουε μεγάληε 
πολιτικήε έντασηε, όπωε το  1985 
και το 1989. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
καταγγελθεί ότι ήταν εκείνοε ο ο- 
ηοίοε τιs παραμσνέε των εκλογών 
του 1985 έδωσε στον εκδότη τηε 
«Αυριανήε» κ. Μ. Κουρή την πολυ
συζητημένη φωτογραφία του κ. 
Μητσοτάκη με tous Γερμανούε, η 
οποία εκ των υστέρων αποκαλύ
φθηκε ότι ήταν πλαστή.

Επίσηε, οτιε εκλογέε του 1989 
πολλοί εντόε του ΠΑΣΟΚ Θεωρούν 
ότι υπήρξε ο αρχιτέκτοναε τηε 
«ροζ» προεκλογικήε εκστρατείαε 
του ΠΑΣΟΚ, η οποίο σε μεγάλο βαθ
μό είχε στηριχθεί οε «αποκαλύψειε»

περί σχέσεων του επιτίμου προέ
δρου τηε Ν.Δ. με μια εκ Θεσσαλονί- 
κηε ορμώμενη «Κατερίνα», αλλά και 
σε δημοσιεύματα -και πάλι τηε 
«Αυριανήε»»- σύμφωνα με τα οποία 
ο μεν κ. X. Φλωράκηε διέθετε... κό
τερο, η δε κ. Μαρία Δαμανάκη βίλα 
στον Διόνυσο.

Ενώ, τέλοε, και το 1993, το όνομά 
του είχε συνδεθεί με τον βούρκο 
τηε έντονηε σκανδαλολογίαε ο ο
ποίοε σφράγισε και την τότε προε
κλογική αναμέτρηση με τιε υποθέ- 
σειε τηε πώλησηε τηε ΑΓΕΤ στην 
«Καλτσεστρούτσι» και βεβαίωε των 
υποκλοπών, που ήλθαν και πάλι 
πρόσφατα στο προσκήνιο μέσω του 
βιβλίου του στρατηγού Γρυλλάκη.

Πολλά «σκο
τεινά» και με 
έντονο παρα
σκήνιο σημεία 
παρουσιάζει ό- 
μωε η πολιτική 
σταδιοδρομία 
του Κ. Κ. Λα
λιώτη και στο 
ίδιο το εσωτε
ρικό του ΠΑ 

"ΣΟΚ. Ο κ. Λα
λιώτηε είναι το 
μόνο κορυ
φαίο στέλεχοε 

του κυβερνώντοε κόμματοε που κα- 
τάφερε να βρεθεί «δίπλα» τόσο 
στον Ανδρέα Παπανδρέου, όσο και 
στον νυν πρωθυπουργό κ. Κ. Σημί
τη. Και αυτό έγινε, όπωε υποστηρί
ζουν οι εσωκομματικοί του αντίπα
λοι, μέσα από καθαρά υπόγειεε δια- 
δρομέε: Το 1989, ο κ. Λαλιώτηε 
-παρότι ο ίδιοε το αρνείται και ι
σχυρίζεται ότι απλώε ζητούσε να 
γίνουν κινήσειε στην κατεύθυνση 
τηε «κάθαρσηε», όπωε για παρά
δειγμα η αποπομπή του Μένιου 
Κουτσόγιωργα από το ΠΑΣΟΚ- 
σύμφωνα με την κ. Δήμητρα Λιάνη, 
αλλά και τον πρόεδρο του ΔΗΚΚΙ κ. 
Δ. Τσοβόλα, απέστειλε στον 
Ανδρέα Παπανδρέου επιστολή με 
την οποία του εισηγείτο επί τηε ου- 
οίαε να δρομολογήσει τη διαδοχή 
του. Ομωε, τούτο δεν τον εμπόδισε, 
όταν διαπίστωσε ότι το ΠΑΣΟΚ υπό 
την ιδρυτή του διατηρούσε σημα- 
ντικέε αντοχέε να τον επαναπρο- 
σεγγίσει και να γίνει και πάλι ο «εξ 
απορρήτων» του.

Επίσηε, καθοριστικόε, όσο και- 
σκοτεινόε, ήταν ο ρόλοε του στη 
διαδρομή του κ. Σημίτη προε την ε
ξουσία: Το 1994 είχε αποδεχθεί την 
πρόσκληση να μετάσχει στο «δεί
πνο των τεσσάρων» στο σπίτι τηε κ. 
Βάσωε Παπανδρέου.

Κ. Λαλιώτης: ο νέος «αρ
χάγγελος της διαφάνειας» 
έχει παρελθόν. Την εικοσιε- 

πτάχρονη πολιτική του 
σταδιοδρομία την έχει συν

δέσει με το παρασκήνιο 
και τη μαύρη προπαγάνδα.

Επειτα από μ ια  αμφιλεγόμειί ι και για πολλούς αναποτελεσματική υπουργική θητεία, ο Κίοοτας Λαλιώτης έχει 
επιδοθεί τελευταίως ο ' έναν αγώνα πολιτικής τυμβωρυχίας.

Ομωε, την τελευταία στιγμή, κρί- 
νονταε προφανώε ότι τούτο δεν ευ
νοεί τα πολιτικά του σχέδια, έκανε 
πίσω ειδοποιώνταε ότι δεν μπορεί να 
παραστεί επειδή... έσπασαν οι σωλή- 
νεε του νερού στο εξοχικό του στα ι
διαίτερα γνωστά πλέον Δολιανά!

Οταν πάλι αργότερα διαπίστωσε 
τη δυναμική του κ. Σημίτη έσπευσε 
να τον προσεγγίσει και έπαιξε κα
θοριστικό ρόλο στην εκλογή του α
πό την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
στην πρωθυπουργία παρά το γεγο* 
νόε ότι είχε δώσει άλλεε «διαβεβαι- 
ώσειε» στον κ. Τσοχατζόπουλο. 
Μάλιστα, με τον τελευταίο λέγεται 
ότι είχε επεισόδιο -που δεν ήταν 
μόνον φραστικό- στιε τουαλέτεε 
τηε Βουλήε το βράδυ τηε ψηφοφο- 
ρίαε. Ούτωε ή άλλωε, αυτή λέγεται

ότι δεν ήταν η μόνη φορά που ο πο- 
λιτικόε αριβιομόε του κ. Λαλιώτη 
είχε ωε «θύμα» τον κ. Τσοχατζό
πουλο.

Στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστη
μα κυκλοφορεί ότι ο κ. Λαλιώτηε, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την υ
ποστήριξη του νυν υπουργού Ανά- 
πτυξηε για την άνετη εκλογή του 
στη θέση του γραμματέα, τον διαβε
βαίωσε ηωε είχε πείσει τον πρωθυ
πουργό να τον διατηρήσει στο υ
πουργείο Αμυναε.

Ωε γνωστόν, ο κ. Λαλιώτηε εξελέ
γη γραμματέαε με ευρύτατη πλειο- 
ψηφία, ενώ ο κ. Τσοχατζόπουλοε 
μετακινήθηκε από το Πεντάγωνο... 
Πάντωε, το «αποκορύφωμα» των 
πολιτικών εμπνεύσεων του κ. Λα
λιώτη αποτελεί μάλλον η περίφημη

«συνάντηση των Δολιανών» την πε
ρασμένη άνοιξη. Είναι π ροφανέε ό
τι τότε, παρόντων του εκ «Βήμα- 
τοε» ορμώμενου υπουργού Παιδεί- 
αε κ. Π. Ευθυμίου, και τον δημο
σιογράφο κ. Γ. Πρειεντέρη έπεισαν 
-εκτόε βεβαίωε των συλλογικών 
οργάνων και εν αγνοία τω ν λοιπών 
κο-ρυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ- 
τον πρωθυπουργό να υιοθετήσει 
την τακτική των «διαχωριστικών 
γραμμών», απότοκοε ins onoias εί
ναι ο κύκλοε τηε παρελθσντολογίαε 
που επιδιώκεται να κυριαρχήσει 
στην τρέχουσα περίοδο τηε πολιτι- 
κήε ζωήε τηε χώραε. Οι πολιτικοί φί
λοι του κ. Λαλιώτη, όταν γίνεται α
ναφορά στα σκοτεινά επικοινωνία
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Τα φαντάσματα βγήκαν 
ξανά στο προσκήνιο

Του Σ τ α υ ρ ο υ  Λ υ γ ε ρ ο υ

Στην ηλικία του, ακόμα και οι πολιτικοί έχουν προ πολλού συ- 
νταξιοδοτηθεί, επιτρέπονταε στον εαυτό τουε το δικαίωμα να 
παρεμβαίνουν σποραδικά, στο δημόσιο βίο, για να καταθέ
σουν την πολύπειρη άποψή τουε. Ο Κώσταε Μητσοτάκηε εί
ναι μία εξαίρεση όχι μόνο γιατί είναι έναε από τουε ελάχι- 
στουε πολιτικούε τηε γενιάε του που επιμένει να βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή τηε πολιτικήε σκηνήε, συχνά εκπλήσσσ- 
νταε tous πάντεε με την επιμονή και την κοινοβουλευτική 
συνέπειά του.

Η αλήθεια είναι ότι αυτήν τη φορά δεν επέλεξε ο ίδιοε να 
εισβάλει στην επικαιρότητα. Στο κέντρο τηε επικαιρότηταε 
τον έθεσε ο γενικόε γραμματέαε 
του ΠΑΣΟΚ, προφανώε επειδή 
τον θεώρησε αδύνατο κρίκο και 
εστίασε σ ’ αυτόν τα πυρά του. Η 
πρώτη επίθεση του Κώστα Λα
λιώτη για την υπόθεση τηε υπε- 
ράκτιαε λιβεριανήε εταιρείαε 
Mayo και των λογαριασμών τηε 
έγινε δεκτή με σκεπτικισμό και 
σε αρκετέε περιητώσειε με δυ
σφορία. Κρίθηκε σαν «ξανασερ- 
βίρισμα μπαγιάτικου φαγητού, 
που είχε απομείνει για πολύ και
ρό ξεχασμένο στο ράφι», όπωε 

..είχε πει τότε, υψηλόβαθμο κυ
βερνητικό στέλεχοε. Η παρεμβο
λή του στρατηγού Τρύλλόχη και 
τα δσά έΪπε για τιε σκοτεινέε υ- 
πηρεσίεε που είχε προσφέρει 
στο πρώην αφεντικό του, συ
ντήρησαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσηε για το πρό
σωπο του Κώστα Μητσοτάκη, αλλά ταυτοχρόνωε διόγκωσαν 
και τη δυσφορία για όλο αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων. Ηλθε, 
όμωε, η ομολογία του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού στην 
πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του, για να προσδώσει ου
σιαστική πολιτική υπόσταση στην υπόθεση τηε Mayo.

Ο Κώσταε Λαλιώτηε δεν μπορούσε να περιμένει καλύτερο 
δώρο για τα Χριστούγεννα. Του το έδωσε ο ίδιοε ο αντίπαλόε 
του στην πιο κατάλληλη στιγμή, όταν ήταν έτοιμη να εκδη
λωθεί πιο έντονα η αμφισβήτηση -και στο εσωτερικό του ΠΑ
ΣΟΚ- για την τακτική του «σκληρού ροκ».

Ο επίτιμοε πρόεδροε τηε Ν.Δ. είναι πολύπειροε για να υπο
θέσουμε ότι διέπραξε γκάφα. Είπε όσα είπε σε μια προσπά
θεια να κατασκευάσει μια δεύτερη γραμμή άμυναε. Η πρώτη 
θα μπορούσε να αντέξει μόνον εάν η υπόθεση έμενε χωρίε 
συνέχεια και εκτονωνόταν. Από τη στιγμή που φάνηκε καθα
ρά ότι ο γενικόε γραμματέαε του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο ήταν απο- 
φαοισμένοε να επιμείνει, αλλά είχε και στοιχεία για να τρο
φοδοτήσει την επίθεσή του, ο Κώσταε Μητσοτάκηε δεν μπο
ρούσε να αντέξει την πίεση, στηριζόμενοε στην αρχική δή- 
λωση-υπεκφυγή του. Το σημαντικό από πολιτικήε απόψεωε 
δεν είναι τόσο το «στραπατσάρισμα» του πρώην πρωθυπουρ
γού, αλλά το γεγονόε ότι όλη αυτή η εξέλιξη προκάλεσε σύγ
χυση και έφερε σε δυσχερή θέση την αξιωματική αντιπολί
τευση.

Με τιε επιθέσειε εναντίον του, η Χαριλάου Τρικούπη εξώ
θησε την ηγεσία τηε Ν.Δ. ή να λάβει αποστάσειε απ’ αυτόν ή 
να συνταχθεί μαζί του.

Στην πραγματικότητα, ο Κώσταε Καραμανλήε δεν είχε πε
ριθώριο να μη στηρίξει πολιτικά τον εσωκομματικό του α
ντίπαλο. Το έπραξε, παρ’ ότι γνώριζε ότι ο Κώσταε Λαλιώτηε 
επιδιώκει να τον εγκλωβίσει και να ακυρώσει την αξιοση-
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Κ  Μητσοτάκης: στην ηλι
κία του κάήοιος άλλος πο
λιακός Θα Εχε ούνταζιο-
δστηθεΐ. Αυτός όμως...

Ο «μπάτλερ» όλων των παρασκηνίων Ενοχλεί και εκσυγχρονιστές
Με αναπάντεχο τρόπο επα
νήλθε στην επικαιρότητα ο 
περιβόητοε «οτρατηγόκ» 
κ. Ν. Γρυλλάκηε, ο οποίοε 
αποφάσισε να εμπλουτίσει 
το πλούσιο βιογραφικό του 
και με τη συγγραφική. Εν 
όψει τηε έκδοσηε του βιβλί
ου του, ο κ. Γρυλλάκηε εξα
σφάλισε τηλεοπτικό βήμα 
για να ανοίξει τη σκοτεινή 
καταπακτή των σκοτεινών 
μηχανισμών και να προχω
ρήσει σε Ίαποκολύψειε» 
για υποΟέσειε που σχετίζο
νται με αυτό που γνωρίζει 
να κάνει καλύτερα απ’ οτι
δήποτε άλλο: τα δυσώδη 
παρασκήνια. Με τη συμβολή, δε, του 
ΠΑΙΟΚ και τηε κυβέρνησηε. «κατάφερε» 
να κάνει την πολιτική ξωή του τόπου να 
κινείται επί ένα δεκαπενθήμερο στο ρυθ
μό τηε παρελθοντολογίαε και τηε πρα- 
κτορολογίαε, που μόνον αποστροφή και 
θλίψη μπορούν να προκαλέσουν σε κάθε 
σοβαρό άνθρωπο. Αντί αυτού, όμωε, γί
ναμε μάρτυρεε μιαε επτχείρηοηε αξιοποί-

ησηε των ιοχυρισμών ενόε 
ανθρώπου, ο οποίοε προ 7 
μόλιε χρόνων ήταν υπόλο- 
γοε στουε Ελληνεε για το 
«βίο και την πολιτεία» του. 
Μια απλή αναφορά, δε, στο 
παρελθόν του αρκεί για να 
διαπιστώσει κανείε την α
ξιοπιστία τσυ.

Κατ' εξοχήν άνθρωποε 
των παρασκηνίων και των 
«μηχανισμών», σκληρόε, 
φιλόδοξοε και εξαιρετικά 
μυοτικοπαθήε είναι οι χα
ρακτηρισμοί που του προσ
δίδουν άνθρωποι που τον 
γνωρίζουν. Ο ίδιοε υποστη
ρίζει ότι «είνοι κάποιοε που 

μπορεί νο βλέπει πίσω από τον τοίχο». 
Περίοπτη θέση στο βιογραφικό ίου κα
τέχουν η παρακολούθηση πάσηε φύσε- 
ωε «υπόπτων», η «δίωξη του κομμουνι
σμού», οι μυστικέε οποοτολέε και συνα- 
ντήοειε, οι συλλήψειε ξένων πρακτό
ρων, οι «υψηλέε» διπλωματικέε αποστο- 
λέε και βεβαίωε η εμπλοκή του στην πε
ριβόητη υπόθεση των τηλεφωνικών υ-

Μ υσηκές αποστολές 
και «υψηλές·· διπλωμα
τικές συνανπ'ιοας κα
τέχουν περίοπτη θέση 
οτο  βιογραφικό του 
στρατηγού Γρυλλάκη.

ποκλοπών, η οποία δεν έφτασε ποτέ στο 
δικαστήριο χάριε στο «συμψηφισμό 
σκανδάλων», όπωε χαρακτηρίστηκε τό
τε οτον οποίο προχώρησε το 1994 η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Γεννημένοε στον Αλίκαμπο Αποκωρώ- 
νου Χανιών, ο κ  Γρυλλάκη: αποφοίτησε 
το 1950 από τη Σχολή Ευελπίδων ωε αν- 
θυπολοχαγόε των Τεθωρακισμένων. Ωε ί- 
λαρχοε αοχολεπαι ιδιαίτερα με την ιππα
σία και στιε διακρίσειε του αναφέρει με υ
περηφάνεια ότι πήρε βραβείο για «υπερ
πήδηση εμποδίων». Το 1963 τοποθετείται 
στο 2ο Γραφείο του ΓΕΣ, όπου και αρχίζει 
η... λαμπρή σταδιοδρομία του οτιε παρα
κολουθήσει και στη... συγγραφή φακέ
λων. Στα Ιουλιανά ξεκινά και η συνεργα
σία του με τον κ. Μητσοτάκη -οι περισ
σότεροι αποδίδουν τη γνωριμία τουε 
στην κοινή καταγωγή τουε- καθώε ο 
Γρυλλόκηε στέλνεται στην ΚΥΠ για ανα- 
λάβει τον έλεγχό τηε. Την περίοδο 
¡965-70 υπηρέτησε στο Τμήμα Επιχειρή
σεων Αντικατασκοηάαε τηε ΚΥΠ και, σύμ
φωνα με το επίσημο βιογραφικό του, «ετι-
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Του Κ .Π . Πα π α δ ιο χ ο υ

Σοβαρές ενστάσεΐ5 ακόμη και 
εντόβ του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η 
επικοινωνιακιί τακτική του 
«σκληρού ροκ» που ακολου
θεί ο γραμματέαδ του κυβερ- 
νώντο5 κόμματοε κ. Κ. Λαλιώ
τηε, με αποκορύφωμα την πα
ρελθοντολογία των τελευταί
ων εβδομάδων, που έχει ωε ε
πίκεντρο τα οικονομικά τηε 
Ν.Δ. επί ηγεσίαε του κ. Κ. Μη
τσοτάκη.

Το εντυπωσιακό είναι ότι 
τιε πλέον έντονεε και δημό- 
σιεε οντιρρήσειε έχουν διατυ
πώσει για τη στρατηγική του 
κ. Λαλιώτη κορυφαία στελέχη 
του στενού «εκσυγχρονιστι
κού» πυρήνα, όπωε οι κ. Γ. 
Παπαντωνίου, Ν. Χριστοδου- 
λάκηε, Χρ. Βερελήε και Γ. Πα- 
σχαλίδηε. Και τούτο, παρά το 
γεγονόε ότι ο γραμματέαε του 
ΠΑΣΟΚ φέρεται να έχει δια
σφαλίσει για τουε χειρισμούε

του τη σύμφωνη γνώμη του 
πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη. 
Τα συγκεκριμένα στελέχη υ
ποστηρίζουν σε κατ’ ιδίαν συ- 
νομιλίεε τουε, ότι η «παρελθο
ντολογία» του τελευταίου δια- 
στήματοε επισκιάζει το κυ
βερνητικό έργο που αποτελεί 
και το «ισχυρό 
χαρτί» του 
ΠΑΣΟΚ έναντι 
τηε Ν.Δ. Κα
θώε, επίσηε, 
και ότι με την 
εστίαση τηε 
πολιτικήε ο- 
ντιπαράθεσηε 
σε γεγονότα 
τηε περασμέ- 
νηε δεκαετίαε, 
το ΠΑΣΟΚ δο
κιμάζει τιε αντοχέε τηε κοινήε 
γνώμηε και απομακρύνεται α
πό τουε ψηφοφόρουε νεαρήε 
ηλικίαε και τα ανερχόμενα 
κοινωνικά στρώματα, που έ
δωσαν τη νίκη στον πρωθυ-

πουργό στιε τελευταίεε δύο ε- 
κλογικέε αναμετρήσειε.

Μία άλλη ομάδα πρωτοκλα
σάτων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, 
όπωε η κ. Βάσω Παπανδρέου 
και οι κ. Σκανδαλίδηε και 
Ευαγγ. Βενιζέλοε δεν εμφανί
ζονται απολύτωε αντίθετοι με 

το γεγονόε ότι 
ο κ.Λαλιώτηε 
«ακούμπησε» 
τα οικονομικά 
τηε Ν.Δ. επί η
γεσίαε του κ. 
Μ η τσοτάκ η . 
Σημειώνουν, ό
μωε, με ανησυ
χία ότι η μονο
σήμαντη ανα
φορά του κ. 
Λαλιώτη στη 

συγκεκριμένη υπόθεση και η 
«αδυναμία» του να τη διασυν- 
δέοει με τα πρόσωπα και την 
πολιτική που θα ασκήσει η 
Ν.Δ. εάν γίνει κυβέρνηση, εμ
φανίζουν τον πολιτικό λόγο

Η τακτική του 
«σκληρού ροκ» και 
της «παρελθοντο

λογίας» δημιουργεί 
ανησώματα και 

μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

του ΠΑΣΟΚ άκρωε «παρελθο- 
ντολογικό» και δημιουργούν 
αρνητικά αντανακλαστικά 
στην κοινή γνώμη.

Πολιτικοί φίλοι του κ. Λα
λιώτη υποστηρίζουν, πάντωε, 
ότι η πρωτοβουλία του κ. Λα
λιώτη έχει καθαρά πολιτική 
διάσταση και δεν συνιστά 
«σκανδαλολογία». Υπάρχει η 
εκτίμηση ότι το παρελθόν τηε 
Ν.Δ. αποτελεί την «αχίλλειο 
πτέρνα» τηε και ωε εκ τούτου, 
το ΠΑΣΟΚ μόνο πολιτικά οφέ
λη μπορεί να αποκομίσει επα* 
ναφέρονταε συγκεκριμένεε υ- 
ποθέσειε στην επικαιρότητα. 
Οσον αφορά στουε διαφωνού- 
ντεε «εκσυγχρονιστέε», ο κ. 
Λαλιώτηε επισημαίνει ότι ό
λοι αυτοί, όπωε και στιε εκλο- 
γέε του 2000, σε περίπτωση ε- 
πικράτησηε του ΠΑΣΟΚ κατά 
την προσεχή εκλογική αναμέ
τρηση θα εμφανιστούν «ανε
ρυθρίαστα» και πάλι ωε οι 
«πατέρεε τηε νίκηε»...
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κά και πολιτικά μονοπάτια που έχει ακολουθή
σει ο πολιτικόε τουε μέντοραε, συνήθωε σιω
πούν. Και αντιτάσσουν ότι ο κ. Λαλιώτηε παρά 
τα είκοσι επτά χρόνια τηε πολιτικήε του στα- 
διοδρομίαε δεν έχει εμπλακεί σε υποθέσειε δια- 
πλοκήε και αδιαφάνειαε, καθώε και την επιτυ
χημένη, όπωε υποστηρίζουν, θητεία του στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι όμωε, όλα αυτά αλήθεια, ή μή- 
πωε έναε καλοστημένοε μύθοε;

Στη Χαριλάου Τρικούπη, για παράδειγμα, α
ποτελεί κοινό μυστικό ότι ο κ. Λαλιώτηε επέμε
νε, πριν από δύο μήνεε, επικεφαλήε του Τομέα 
Οικονομικού του κόμματοε να αναλάβει ο διοι- 
κητήε τηε ATE κ. Π. Λάμπρου, θέση την οποία 
όμωε τελικά ο κ. Σημίτηε ανέθεσε στον αντι
πρόεδρο τηε Βουλήε κ. Κ. Γείτονα. Για όσουε έ
χουν ασθενή μνήμη, ο κ. Λάμπρου ήταν εκεί-

νοε που μετέτρεφε το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα 
στα πρόθυρα τηε χρεοκοπίαε το 1991 σε έναν 
μηχανισμό που έκτοτε είχε πάντα τη δυνατό
τητα να χρηματοδοτεί προεκλογικέε εκστρατεί- 
εε δισεκατομμυρίων.

Επίσηε, γνωστή είναι η άνεση με την οποία ο 
κ. Λαλιώτηε μετακινείται μεταξύ τηε Μυκόνου, 
όπου διατηρεί εξοχική κατοικία ο στενότατοε 
φίλοε του και εκδότηε, η «άλλη αδελφή ψυχή», 
κ. Π. Κωστόπουλοε -με τον οποίο εκτόε των άλ
λων έχουν κοινά και εξ ίσου ακριβά ενδυματο- 
λογικά γούστα- και των «σαλονιών» τηε οικο- 
νομικήε ελίτ τηε Αθήναε, καθώε είναι γνωστέε 
και οι εκλεκτικέε του σχέσειε με μεγάλα εκδο
τικά συμφέροντα ευθέωε διασυνδεδεμένα με 
έργα και προμήθειεε του Δημοσίου, και κυρίωε 
με τα συγκροτήματα των κ. Λαμπράκη και 
Μπόμπολα, των οποίων θεωρείται «σταθερόε 
σύμμαχοε» και «αγαπημένο παιδί».

Οσο για τη θητεία του στο ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι ί- 
σωε ενδεικτικό του μεγέθουε τηε «επιτυχίαε» 
του, ότι επέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή 
να... ορίσει ο ίδιοε τον διάδοχό του, τον οποίο εί
χε επιλέξει στο πρόσωπο του νυν υπουργού 
Εργασίαε κ. Δ. Ρέππα. Γιατί ήθελε ο κ. Λαλιώτηε 
ένα στέλεχοε τηε απολύτου εμπιστοσύνηε του 
για το οποίο θα ήταν βέβαιοε ότι θα υπερασπι
ζόταν το έργο του στο ΠΕΧΩΔΕ φαίνεται ήδη:

—  Πριν από δύο μήνεε έγινε γνωστό ότι τα α
ναγκαία για να «ανακουφιστεί» η Αθήνα οδικά 
έργα στην Κηφισίαε και στη διαδρομή Βάρηε -  
Κορωπίου δεν θα γίνουν τελικώε λόγω σημα
ντικών καθυστερήσεων.

—  Μόλιε τιε προηγούμενεε ημέρεε, ο υπουρ- 
γόε Μεταφορών κ. Χρ. Βερελήε ανακοίνωσε τη 
μείωση των τελών του αεροδρομίου των Σπά- 
των, αφού με τουε όρουε τηε σύμβασηε που εί
χε υπογράφει το «Ελ. Βενιζέλοε» κινδυνεύει με

κατάρρευση λόγω τηε μείωσηε τηε αεροπορι- 
κήε κίνησηε.

—  Την περασμένη Πέμπτη, η Κομισιόν επέ
βαλε στην Ελλάδα πρόστιμο ύψουε 11 δισ. δρχ. 
για την κακοδιαχείριση στο Κτηματολόγιο.

—  Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πληροφορη-
θεί με έκπληξη ότι λόγω καθυστερήσεων η 
ΠΑΘΕ δεν πρόκειται τελικώε να ολοκληρωθεί 
πριν από το 2008 και η «Εγνατία Οδόε» πριν α
πό το 2006. Δεν είναι λοιπόν λίγοι εκείνοι που 
πιστεύουν ότι η «βουτιά στο παρελθόν» τηε 
Ν.Δ. που επιχειρεί ο κ. Λαλιώτηε δεν αποσκοπεί 
τόσο στην ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, όσο στη συ
γκάλυψη του δικού του παρελθόντοε και κυ
ρίωε στην εξυπηρέτηση των προσωπικών του 
πολιτικών σχεδιασμών, που κατά τουε εσωκομ- 
ματικούε του αντιπάλουε εστιάζονται στη «δια
χείριση τηε ήτταε» του κυβερνώντοε κόμματοε 
στιε προσεχείε εκλογέε. Α .Β .Κ .

Ο «μπάτλερ» όλων των παρασκηνίων
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μήθη τέσεριε φορέε για συλ- 
λήψειε πρακτόρων ξένων υ
πηρεσιών πληροφοριών». 
Σύμφωνα με πληροφορίεε εί
χε αρμοδιότητα «την αντιμε-

τώπιση του διεθνούε κομ
μουνισμού» με κύριο αντι
κείμενο εργασίαε τιε τηλε- 
φωνικέε παρακολουθήσειε 
σε συνεργασία με τον OTE. 
Συνάδελφοί του τηε εποχήε 
εκείνηε θυμούνται αφηγή-

σειε του για την παγίδευση 
των τηλεφώνων τηε σοβιετι- 
κήε πρεσβείαε και για περι
πετειώδη καταδίωξή του 
στουε δρόμουε τηε πρωτεύ- 
ουσαε από πράκτορεε τηε 
KGB. Στο 2ο Γραφείο του 
ΓΕΣ υπηρέτησε εκ νέου, με 
το βαθμό του αντισυνταγμα- 
τάρχη την περίοδο 1977- 
1980.

Αποστρατεύτηκε το 1985 
με το βαθμό του υποστρατή
γου και η σχετική απόφαση 
προκάλεσε έντονεε αντιδρά- 
σειε από την πλευρά τηε Νέ- 
αε Δημοκρατίαε. Αμέσωε πά- 
ντωε αναλαμβάνει, με από
φαση του κ. Μητσοτάκη, τη 
διεύθυνση του Γραφείου Δη
μοσίων Σχέσεων τηε Ν.Δ. 
και τηε ΕΚΟ Αποστράτων 
αλλά και την ευθύνη για 
«την εποπτεία και την εξα
σφάλιση συνθηκών ασφα- 
λείαε στιε συγκεντρώσειε 
και τιε ομιλίεε του προέδρου 
του κόμματοε».

Ο κ. Μητσοτάκηε, στην 
πρόσφατη συνέντευξή του 
στο MEGA, δήλωσε επίσηε 
ότι τον είχε προσλάβει ωε 
σύμβουλο στο κόμμα γιατί 
«είχαμε πρόβλημα, πρόβλη
μα ασφάλειαε και πρόβλημα 
πληροφοριών». Ο κ. Γρυλλά- 
κηε έχει δηλώσει ότι «δεν εί
μαι κέντρο αποφάσεων, αλ
λά κέντρο πληροφόρησηε 
και ανάλυσηε». Οντωε η α-
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ναβάθμισή του έγινε το 1989 
ωε σύμβουλοε για θέματα ε- 
θνυ<ήε άμυναε, δημόσιαε τά- 
ξηε και ασφάλειαε. Στο πλαί
σιο αυτό ανέλαβε διάφορεε 
«ειδucέε» αποστολέε σε χώ- 
ρεε τηε Βαλκανικήε. Ο ίδιοε 
περφανεύεται ότι στη Ρου
μανία «πέτυχε να κλείσει το 
“κουτσοβλαχικό” χωρίε κα
νένα κόστοε για την Ελλά
δα», ενώ δεν έκρυψε ποτέ τη 
δραστηριότητά του στα Σκό
πια, για τα οποία έχει πει ότι 
«αν είχαμε μυαλό θα ήταν 
σήμερα επαρχία τηε Ελλά- 
δαε ή έπρεπε να ονομα
στούν Σλαβομακεδονία και 
να τα προσεταιριστούμε».

Με την πτώση τηε κυβέρ- 
νησηε τηε Νέαε Δημοκρα
τίαε, και χωρίε να έχει ικανο
ποιηθεί το αίτημά του να το
ποθετηθεί επικεφαλήε δημο
σίου οργανισμού ή τράπε- 
ζαε, τελειώνει και η συνερ
γασία του με τον κ. Μητσο
τάκη. Τελευταία φορά που α- 
ναφέρεται το όνομά του ή
ταν στην υπόθεση των υπο
κλοπών, όπου θεωρείται ο 
κύριοε εγκέφαλόε του. Η 
σταθερή απάντησή του, πά- 
ντωε, ήταν ότι δεν γνώριζε 
τίποτε για τη δραστηριότητα 
του -και συνεργάτη του- 
Χρ. Μαυρίκη, με το επιχείρη
μα ότι «έναε πατέραε μπορεί 
να έχει γιο ομοφυλόφιλο και 
να την το ξέρει».

Τα φαντάσματα βγήκαν 
ξανά στο προσκήνιο
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μείωτη πολιτική διεισδυτικό- 
τητά του όχι μόνο στον ευρύ
τερο μεσαίο χώρο, αλλά ακό
μα και στα κεντροαριστερήε 
απόκλισηε λαϊκά στρώματα. 
Το αξιοσημείωτο είναι ότι η 
Ρηγίλληε προσέφερε στον γε
νικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ 
τη χρυσή ευκαιρία να την 
πλήξει. Οι αρχικέε δηλώσειε 
τόσο του εκπροσώπου του 
κόμματοε Θοδωρή Ρουσό- 
πουλου όσο και του Μιλτιάδη 
Εβερτ, ότι η Ν.Δ. δεν είχε κα
μία σχέση με τη Mayo, δια- 
ψεύδονται παταγωδώε από 
τα στοιχεία που ο Κ. Λαλιώ
τηε έδωσε στη δημοσιότητα 
αυτή την εβδομάδα. Η «ροή 
μαύρου χρήματοε» προε τα 
ταμεία των «γαλάζιων» την ε
ποχή Μητσοτάκη είναι πλέ
ον αποδεδειγμένη, γεγονόε 
που κανείε δεν έχει δικαίωμα 
να παρακάμψει, έστω κι αν 
είναι κοινό μυστικό ότι αντί- 
στοιχη και μεγαλύτερη σε έ
κταση ροή υπάρχει σήμερα 
προε τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. 
Και μόνο οι υπέρογκεε προε- 
κλογικέε δαπάνεε του είναι 
άκρωε αποκαλυπτικέε. Το γε- 
γονόε ότι οι πηγέε χρηματο- 
δότησηε βρίσκονται στο ε- 
σωτερικό δεν αλλάζει πολύ 
τα πράγματα.

Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλη
μα για τη Ρηγίλληε υφίσταται 
και είναι πιεστικό, παρά τη 
δήλωση Μητσοτάκη ότι «α- 
πεδείχθησαν άνθρακεε οι θη
σαυροί του κ. Λαλιώτη». Η 
αρχική τακτυαί «να μην πα
ρασυρθούμε από τιε προκλή- 
σειε του Λαλιώτη» δεν επαρ- 
κεί. ΓΓ αυτό και ο Κώσταε Κα- 
ραμανλήε οχυρώνεται τώρα 
πίσω από τη θέση ότι η υπό
θεση βρίσκεται στα χέρια 
τηε Δικαιοσύνηε και αυτή θα 
αποφασίσει.

Πέρα, όμωε, από τον δημό
σιο χειρισμό, ο αρχηγόε τηε 
Ν.Δ. πιέζεται από τα πράγμα
τα να μεθοδεύσει μια οριστι
κή λύση. Ο Κώσταε Μητσο
τάκηε ήταν ένα πρόβλημα 
για τον Κώστα Καραμανλή 
πριν ξεσπάσει αυτή η υπόθε
ση. Επανειλημμένωε, με ε- 
νέργειεε ή δηλώσειε του, τον 
έχει αμφισβητήσει και τον έ
χει φέρει σε δυσχερή θέση. 
Τώρα, όμωε, έχει καταστεί ο 
αδύνατοε κρίκοε τηε αξιωμα- 
τικήε αντιπολίτευσηε στη 
σύγκρουσή τηε με το κυβερ- 
νών κόμμα.

Οπωε χαρακτηριστικά είπε 
στην «Κ» ακραιφνήε καρα- 
μανλικόε βουλευτήε, «η από
συρσή του είναι ό,τι καλύτε
ρο μπορεί να προσφέρει ο 
Μητσοτάκηε στη Ν.Δ.».

Ε κ τ ο ς
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Υπάρχει μία «τάξη» γυ
ναικών (θα υπάρχει 
και ανδρών, υποθέτω) 
που έναε φίλοε δημο- 
σιογράφοε χαρακτηρί
ζει συλλήβδην και χά- 
ριν συντομίαε «ΕΑΡ»,
«ΚΚΕ εσ.» και άλλα ανάλογα, πιστεύονταε ότι έτσι αποδίδει 
τον μέσο όρο των απόψεών τουε, που τουε επιτρέπει και να 
τσακίζουν τουε συνομιλητέε τουε με ένα ιδιόρρυθμο μίγμα 
πολιτικο-πολιτισμικήε ευαισθησίαε και να υποστηρίζουν διά
φορεε νεοφιλελεύθερεε συνταγέε, με τιε οποίεε θα όφειλαν, 
αν ήταν συνεπείε, να ανατριχιάζουν. Προσωπικά προτιμώ 
τον χαρακτηρισμό «οικολο-λιμούρεε», αφού δεν είναι τόσο οι 
οικολογικέε -  πολιτισμικέε ευαισθησίεε που με ισοπεδώνουν, 
αλλά το περί αυτών αδιάπτωτο γλωσσοκοπανητό με ύφοε τέ- 
τοιαε συντριβήε σαν να επελαύνει από τα Καμένα Βούρλα 
προε Αθήνα το ραδιενεργό μανιτάρι τεσσάρων πυρηνικών 
βομβών, να μην έχει μείνει δέντρο για δέντρο και να λιμο
κτονεί ο κόσμοε στουε δρόμουε από τουε κακούε καπιταλι- 
στέε που μαε παίρνουν το ψωμί απ’ το στόμα και τρώνε τρία 
παιδιά για δείπνο. Μια τυπική εκπρόσωπο του είδουε, γνω
στή από κάποια μπαρ, όπου διασταυρωνόμαστε χωρίε να έ
χουμε συστηθεί, συνάντησα μόλιε προ ημερών, τώρα που η 
βαρυχειμωνιά και τα Χριστούγεννα έχουν επιτέλουε μεταφέ
ρει τιε συζητήσειε μαε από τιε μεγαλόστομεε εμπνεύσειε και 
τιε μπούρδεε περί μάνατζερ τηε κυβέρνησηε και τιε ξύλινεε 
καταγγελίεε τηε αντιπολίτευσηε στα πολύ πιο ενδιαφέροντα 
θέματα του χιονιού και του πού θα ξοδέψουμε το Δώρο που 
μαε δίνουν οι εργοδότεε μαε για να μαε ευχαριστήσουν για 
την υπεραξία που αντλούν όλο τον χρόνο. Τίποτε. Ανεπηρέ
αστη από το χιόνι και το χρήμα, η εν λόγω ματαίωσε κάθε 
προσπάθειά μου να την αποφύγω και άρχισε: πλημμυρίσαμε 
επειδή έχουμε καταστρέψει το τοπίο, χιόνισε γιατί αλλάζουν 
οι εποχέε, μαε εκδικείται η φύση γιατί ξοδεύουμε ενέργεια, 
χτίστηκε στραβά η νέα Εγνατία, τα αεροπλάνα μολύνουν τα 
Μεσόγεια, περνάει στο σταφύλι, γίνεται κρασί, το πίνουμε 
και παθαίνουμε καρκίνο, καλά να πάθουμε γιατί μαε νοιάζει 
μόνο τι να αγοράσουμε κ.ο.κ. Τρελάθηκα. Αισθάνθηκα τα μά
τια μου να αλληθωρίζουν, μια ζαλάδα να απλώνεται, την ο
μοφυλοφιλία πιο κατανοητή εκδοχή, το ουίσκι πικρό σαν δη
λητήριο. Αυτό το τελευταίο με ανησύχησε. Ή  μάλλον με ε
ξόργισε. Γιατί πρόσεξα ότι όλεε αυτέε οι μαύρεε επισημάν- 
σειε, που με είχαν κάνει ένα χάλι, δεν είχαν εμποδίσει τη συ- 
νομιλήτριά μου να καταπίνει ασμένωε τιε τεκίλεε τηε, όπωε 
άλλωστε η πολεμική τηε κατά του καταναλωτισμού δεν την 
είχε εμποδίσει -για πολλοστή φορά- να έχει ανανεώσει πλή- 
ρωε την ευαισθήτου προσανατολισμού γκαρνταρόμπατηε σε 
μπότεε, φουλάρια, σαλβάρια και... άρια, κατ’ εμέ άκρωε κα
κόγουστα αλλά πάντωε κάθε άλλο παρά δωρεάν διατιθέμενα 
από τη μισητή «αγορά». Προ τηε τόσηε ευαισθησίαε, με κα
τέλαβε αιφνίδια διάθεση να εφορμήσω στα ακριβά μαγαζιά, 
να αλλάξω αυτοκίνητο, να πάρω έπιπλα, να κόψω τρία δέ
ντρα· αντ’ αυτού έκανα ό,τι μπορούσα, λόγω ώραε και ρευ
στών διαθεσίμων: γύρισα την πλάτη και παρήγγειλα το ακρι
βότερο ουίσκι, που δεν καταλαβαίνει όχι από οικολογίεε αλ
λά ούτε από τον Νοστράδαμο τον ίδιο. Ακούγονταε τον λο
γαριασμό με ελαφρά εφίδρωση, είδα τον ιδιοκτήτη του μπαρ 
να χαμογελά σαρδόνια· λογικό: αυτόε, ωφελημένοε είχε βγει.

Με πλήρη συνείδηση των μαρξικών επισημάνσεων περί αλ- 
λοτρίωσηε, μην ξεχάσετε πάντωε το δίδαγμα αυτήε τηε χρι- 
στουγεννιάτικηε περιπέτειαε: όταν η κριτική των σύγχρονων 
ανέσεων και του καταναλωτισμού παραγίνεται, το πιθανότε
ρο αποτέλεσμα είναι να ξοδέψειε κι άλλο για να... ξεχάσειε.


