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Κυριακάτικη 24 Μαρτίου 1991

WA ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ titom c - noAmith

Απανωτές δονήσεις 
από τα σκάνδαλα

Του ΘΟΔΩΡΟΥ 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΑΝΩΤΑ ηλεκτροσόκ 
«τσίμπησαν» την κυ
βέρνηση του κ. Μητσο- 
τάκη τις τελευταίες εφτά ημέ

ρες. Από ένα σχεδόν κάθε 
μέρα. Είναι μικρά ή μεγάλα 
σκάνδαλα καθώς και ενδοκυ- 
βερνητικά προβλήματα που α- 
ποκάλυψε ο τύπος ή σ ε μια 
δυο περιπτώσεις οι πρωταγω
νιστές τους.

Η εβδομάδα σκανδάλων ξεκί
νησε με τις αποκαλύψεις για υ- 
περτιμολογήσεις στην τιμή του 
πετρελαίου, συνεχίστηκε με 
άλλες αποκαλύψεις για έλλειμ
μα στο Δήμο Αθηναίων, συ
μπληρώθηκε με καταχρήσεις 
στον Οργανισμό Εργατικής 
Κατοικίας και διανθίστηκε με 
αμιγώς κυβερνητικά προβλήμα
τα, όπως οι κόντρες μεταξύ υ
πουργών, η υπόθεση Κουτελι- 
δάκη, οι προσλήψεις 4.000 στο 
Δημόσιο την ώρα που γίνονται 
απολύσεις, ο επερχόμενος ανα
σχηματισμός και η δίκη.

Είναι η πρώτη φορά στον ένα 
χρόνο διακυβέρνησης της χώ
ρας από τη ΝΔ που η εικόνα της 
υπό τον κ. Μητσοτάκη κυβέρ
νησης δέχεται τόσο σοβαρά 
πλήγματα αξιοπιστίας. Το κόμ
μα που κατάγγειλε τα σκάν
δαλα του ΠΑΣΟΚ και που πα- 
ρέπεμψε όχι μόνο πρώην υ
πουργούς αλλά και τον πρωθυ
πουργό στο Ανώτατο Ειδικό Δι
καστήριο, βρίσκεται υπόλογο 
το ίδιο για σκάνδαλα. Είναι δε 
γι’ αυτούς τους λόγους διπλά ε
κτεθειμένο στη συνείδηση του 
κόσμου. Λεπτομέρειες για τα 
τρία αυτά σκάνδαλα περιγρά- 
φονται στο ρεπορτάζ που ακο
λουθεί. ··.£»

Πετρέλαια:
3 δισ. η ζημιά 5

Περί τα τρία δισεκατομμύρια 
δραχμές υπολογίζεται ότι ζη
μιώνεται το ελληνικό Δημόσιο 
και κατά συνέπεια ο μέσος κα
ταναλωτής πετρελαίου λόγω 
της σύμβασης που υπέγραψε η 
ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πε
τρελαίου) με την εταιρεία «Δια- 
μαντούρος Μπρος» στις 31 Ια
νουάριου 1991. Η σύμβαση για 
προμήθεια (περίπου 400.000 τό
νων) πετρελαίου ντίζελ μοιρά
στηκε μεταξύ πέντε εταιρειών., 
Οι πρώτες τέσσερις (Alicon - Bu- 
lkoil - Marc - Rich και Petrola) 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
παράδοσης πετρελαίου 40 έως 
80 χιλιάδων τόνων η καθεμιά. 
Η πέμπτη «Diamanduros Bross» 
αναλαμβάνει υποχρέωση παρά
δοσης 170.000 τόνων πετρελαί
ου. Η παράδοση θα γινόταν σε 
τέσσερις δόσεις. Το παράδοξο 
είναι ότι η συμφωνία προβλέπει 
πως η τιμή του πετρελαίου δεν 
θα καθορίζεται με βάση τις τι
μές που ισχύουν την ημέρα της 
παράδοσης αλλά με το μέσο όρο 
των τιμών του Φεβρουάριου και 
τού πρώτου δεκαήμερου του 
Μαρτίου.

Η πολεμική περίοδος όμως 
του Φεβρουάριου είχε ανεβάσει 
τις τιμές. Ετσι η διαφορά που 
καλείται να πληρώσει το ελ- ι 
ληνικό Δημόσιο φτάνει τα τρία 
δισεκατομμύρια δραχμές.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας 
που πήρε αυτή τη σύμβαση Πά- 
ρις Διαμαντούρος, δυο μέρες 
πριν υπογράψει με τη ΔΕΠ την 
προμήθεια πετρελαίου, καταθέ-

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΑΙ Ο.Ε.Κ.
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΑΠΑΝΩΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ  

ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
τει ως μάρτυρας κατηγορίας στη 
γνωστή δίκη του καλαμποκιού. 
Ετσι η αντιπολίτευση συνδέει 
τη «σκανδαλώδη σύμβαση» με 
την κατάθεση εκείνη.

Η αντίδραση του υπουργού 
Βιομηχανίας Σταύρου Δήμα ή
ταν να παραπέμψει την υπόθε
ση στον εισαγγελέα. Απόφαση 
με την οποία διαφώνησε ο ανα
πληρωτής υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας Ευ. Χριστοδούλου, 
λέγοντας ότι τέτοιες υποθέσεις 
δεν λύνονται με εισαγγελέα. Ο 
πρόεδρος της ΔΕΠ Ελευθέριος 
Σκανδάλης αρνείται να κάνει 
δηλώσεις στους δημοσιογρά
φους. Την περασμένη Πέμπτη 
αποκαλύπτεται πάντως ότι έ
στειλε τέλεξ στην εταιρεία «Ca
rgill», την οποία εκπροσωπεί ο 
κ. Διαμαντούρος, με το οποίο 
ζητά αναθεώρηση των όρων... 
πλην όμως είναι μάλλον αργά, 
αφού η εταιρεία αρνείται ανα
θεώρηση των όρων.

Δήμος: 15 δισ. 
το έλλειμμα

Μια μέρα μετά τις αποκαλύ
ψεις για τα πετρέλαια, ο νέος 
δήμαρχος Αθηναίων Αντώνης 
Τρίτσης ταράσσει τα νερά. Αυ
τή τη φορά όχι λόγω διαφωνιών 
με τον κ. Μάνο γύρω από το πο- 
λεοδομικό σχέδιο της Αθήνας ή 
το υπόγειο γκαράζ του δημαρ
χείου, αλλά λόγω ατασθαλιών.

Σε έκθεση για την οικονομι
κή κατάσταση του πρώτου δή
μου της χώρας, την οποία συνέ
ταξαν ειδικοί σύμβουλοι κατό
πιν εντολής του νέου δημάρ
χου, περιέρχονται στοιχεία που 
πιστοποιούν κακή διαχείριση

Ελ. Σκανδάλης, πρόεδρος της 
ΔΕΠ : Ζήτησε αναθεώρηση των

από τον πρώην δήμαρχο Νικό
λαο Γιατράκο και εν μέρει από 
το Μιλτιάδη Εβερτ.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο δή
μος έχει έλλειμμα 15 δισεκα
τομμυρίων δραχμών. Από αυτά 
τα 7,5 δισ. προέρχονται από τη 
διαχείριση του 1990, τα 4 δισ. 
από το 1989 και τα υπόλοιπα 4 
από το 1988. Μέχρι στιγμής, το
νίζεται στην έκθεση, ο δήμος έ
χει δαπανήσει το ποσό του ενός 
δισεκατομμυρίου δραχμών ως 
προκαταβολή από τον προϋπο
λογισμό του 1991.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. 
Πολλοί θεώρησαν ότι ο κ. Τρί
τσης γίνεται πολιορκητικός 
κριός του κ. Μητσοτάκη ενα
ντίον του «δελφίνου» Εβερτ. 
Από το δήμο εξεδόθη ανακοί
νωση στην οποία αναφέρεται 
κυρίως ότι το ποσό που θεωρεί
ται ως έλλειμμα στην περίοδο 
δημαρχίας Εβερτ είναι «επεν
δυτικές δαπάνες». Ο άμεσα θί
γόμενος κ. Γιατράκος χαρακτή
ρισε «εσφαλμένα τα στοιχεία» 
και φρόντισε να τονίσει: «Ενά- 
μιση χρόνο ήμουν εγώ δήμαρ
χος και ενάμιση χρόνο ο κ. Εβε
ρτ», επιμερίζοντας έτσι τις ευ
θύνες. Ο δημοτικός σύμβουλος 
του κ. Τρίτση, Αγγ. Μοσχονάς,

Αντ. Τρίτσης, δήμαρχος Αθη
ναίων: Ειδ ικοί σύμβουλοί του 
πιστοποιούν κακή διαχείριση 
των οικονομικών του δήμου, 
πς περιόδους Εβερτ και Για- 

τράκου.

χαρακτήρισε «παραπλανητική, 
κακοήθη και στημένη» την έκ
θεση. Η κ. Μερκούρη ζήτησε έ
λεγχο από ορκωτούς λογιστές, 
ενώ ο ίδιος ο κ. Τρίτσης τόνισε 
ότι «η έκθεση αποτελεί μια πρώ
τη προσπάθεια αποτύπωσης των 
οικονομικών δεδομένων του 
δήμου. Ούτε διαχειριστικός έ
λεγχος έγινε ούτε προετοιμάζε
ται αντεπίθεση Τρίτση», κατέ
ληξε.

Οι εργατικές 
κατοικίες

«Η ζωή μου έχει γίνει αφόρη
τη και το ξέρω ότι μ’ αυτά που 
σας λέω σήμερα θα γίνει ακόμη 
πιο δύσκολη, αλλά είμαι υπο
χρεωμένος να το κάνω, γιατί πι
στεύω ότι άλλο πρέπει να είναι 
το πρόσωπο της ΝΔ, στο κορυ
φαίο κομματικό όργανο της ο
ποίας άλλωστε είμαι μέλος».

Αυτά είπε ο Γεώργιος Χούν- 
δρας, μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΝΔ, και άφησε 
εμβρόντητα τα μέλη της επιτρο
πής της Βουλής στην οποία κα
τάγγειλε σκάνδαλο ύψους 12 
δισεκατομμυρίων δραχμών 
στον Οργανισμό Εργατικής 
Κατοικίας (ΟΕΚ).

Γ. Χούνδρας, μέλος της Ε .Ε . 
της ΝΔ και πρώην πρόεδρος 
του Ο .Ε .Κ .: «Οι 130 εργαπκές 
κατοικίες στο Φάληρο θα πέ

σουν με τον πρώτο σεισμό».

Ο Γ. Χούνδρας ήταν πρόε
δρος του ΟΕΚ ώς τα τέλη του 
1990. Τότε (Νοέμβριο) πήγε 
στον πρωθυπουργό Κ. Μητσο
τάκη κατ του κατάγγειλε σκάν
δαλο στην αγορά 130 εργατι
κών κατοικιών στο Φάληρο. Οι 
κατοικίες έχουν τέτοια προβλή
ματα, είπε στην επιτροπή της 
Βουλής ο κ. Χούνδρας, που θα 
πέσουν μ’ ένα σεισμό. Αυτό άλ
λωστε πιστοποιεί και έκθεση ε
μπειρογνωμόνων.

Τότε, όμως, το Δεκέμβριο 
1990, παρενέβη ο γ.γ. του υ
πουργείου Εργασίας Γ. Στεφά
νου και σε συνεργασία με τον 
αντιπρόεδρο του ΟΕΚ Γ. 
Μπουρδάκο, προχώρησαν στην 
αγορά. Ο κ. Χούνδρας αναφέρ
θηκε και σε άλλο σκάνδαλο α
γοράς 670 διαμερισμάτων στην 
περιοχή Ρέντη που παραγ- 
γέλθηκαν από τον ίδιο αγορα
στή και σε τιμές υψηλότερες 
του κόστους.

Τόσο οι βουλευτές του ΠΑ
ΣΟΚ όσο και του Συνασπι
σμού, οι οποίοι μετείχαν στην 
επιτροπή της Βουλής, δήλωσαν 
ότι πρέπει να γίνει εξεταστική 
επιτροπή που θα διερευνήσει 
τις καταγγελίες.

8 Μαΐου 
οι φοιτητικές 

εκλογές
Την Τετάρτη 8 Μαΐου ό

ρισε ως ημερομηνία διεξα
γωγής των φετινών σπουδα
στικών εκλογών το Κεντρι
κό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ, 
που συνεδρίασε προχθές. 
Στο" μεταξύ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, την ίδια ημε
ρομηνία - για τη διεξαγωγή 
των φοιτητικών εκλογών - 
προσανατολίζεται να ορίσει 
και η ΕΦΕΕ.

24ωρη απεργία 
την Τρίτη στο ΑΠΕ

Την πραγματοποίηση 
24ωρης απεργίας μεθαύριο 
Τρίτη στο Αθηναϊκό Πρα
κτορείο Ειδήσεων αποφάσι
σε χθες το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, 
απαντώντας έτσι στις ομα
δικές απολύσεις δημοσιο
γράφων που έγιναν από το 
γενικό διευθυντή του ΑΠΕ 
Μιχάλη Στυλιανού. Τα μέ
λη του Δ.Σ. της Ενώσεως 
Συντακτών αποφάσισαν α
κόμη να παραπέμψουν το 
Μ. Στυλιανού στο πειθαρ
χικό συμβούλιο, ώστε αυτό 
να αποφασίσει για τις αντι
δεοντολογικές και αντισυ- 
ναδελφικές ενέργειές του.

Τριήμερο 
για ναρκωτικά
Στις 27,28 και 29 Μαρ

τίου θα πραγματοποιηθούν 
οι τριήμερες εκδηλώσεις κα
τά των ναρκωτικών που 
προγραμμάτισαν το πνευμα
τικό κέντρο του Δήμου Α
γίου Δημητρίου σε συνερ
γασία με το ΚΕΘΕΑ (Κέ
ντρο Θεραπείας Εξαρτημέ
νων Ατόμων). Οι εκδηλώ
σεις θα γίνουν στο Δημοτι
κό Θέατρο (Αγίου Δημη
τβίου 5) και στα σχολειά του 
Δήμου. Πληροφορίες θα δί
δονται στα τηλέφωνα: 
9719400 και 9734541.

Στη Βουλγαρία
·· · .

Ο βουλευτής X. Πάχτας ανα
χώρησε χθες για τη Βουλγαρία, 
όπου θα εκπροσωπήσει το ΠΑ
ΣΟΚ στο συνέδριο του βουλγαρι
κού σοσιαλδημοκρατικού κόμ
ματος, που άρχισε χθες και λήγει 
αύριο 25 Μαρτίου.

«Οχι» από τη ΔΑΚΕ για τις ιδιωτικοποιήσεις
Της ΑΣΤΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

Κ ΙΝΔΥΝΟΥΣ συνοχής, από τις 
αντιδράσεις που σημειώνονται 
στους κόλπους της, αντιμετω
πίζει η συνδικαλιστική παράταξη του 

κυβερνώντος κόμματος (ΔΑΚΕ), κα
θώς η πλειοψηφία των μελών της, σε  
συνδικαλιστικό επίπεδο, αντιδρά 
στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων 
που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Η επίσημη εκπροσώπηση της ΔΑΚΕ 
για να τιθασεύσει τους ανυπάκοους συν- 
δικαλιστές-μέλη της, αντεπιτίθεται σ’ 
αυτό το στάδιο της κρίσης που χαρακτη
ρίζει τη λειτουργία της, με δυο τρόπους: 
•  Επισείει την ανάγκη της κομματικής 
πειθαρχίας με το επιχείρημα ότι η κυ
βερνητική πολιτική δεν είναι τίποτε άλ
λο από την υλοποίηση των θέσεων του 
κόμματος της Ν.Δ. Και 
•  «Διαβάλλει» τους ανυπάκοους συν
δικαλιστές, υποστηρίζοντας ότι μιλούν 
«διπλή γλώσσα»:

Θέμα ηθικης τάξης
Δηλαδή καταγγέλονται οι συνδικαλι

στές αυτοί ότι συμμετέχουν στις κινητο
ποιήσεις ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, 
τη σηγμή που στα όργανα της ΔΑΚΕ 
δεν διαφωνούν με τη συγκεκριμένη πο
λιτική αλλά αξιώνουν απλώς να «διασω

θούν» οι ΔΑΚίτες από τις - αναπόφευ
κτες - απολύσεις που θα ακολουθήσουν.

Και στις δυο περιπτώσεις που προανα- 
φέρθηκαν τίθεται θέμα ηθικής τάξης για 
όσους συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ συμ
μετέχουν και ηγούνται των κινητοποι
ήσεων (σ.σ. τρεις τουλάχιστον από αυ
τούς εκπροσωπούνται στη διοίκηση της 
ΓΣΕΕ) αλλά ακόμη αποδεικνύουν ότι υ
πάρχουν κλυδωνισμοί στο εσωτερικό 
της παράταξης, οι οποίοι είναι άγνωστο 
πού θα οδηγήσουν, αν δεν «λειτουρ
γήσει» η κομματική πειθαρχία παρά τις 
διαβεβαιώσεις για το αντίθετο που δί
νουν οι «σκληροί» της παράταξης.

Η εσωτερική διαμάχη στη ΔΑΚΕ κο- 
ρυφώθηκε την περασμένη βδομάδα, όταν 
παραμονές της κινητοποίησης που ορ
γάνωσε η ΓΣΕΕ κυκλοφόρησε ανακοί
νωση της ΔΑΚΕ που διακήρυξε τη θέση 
της και απέδιδε τις ενέργειες της πλει- 
οψηφίας της διοίκησης της συνομοσπον
δίας σε αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες. 
Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε «θόρυ
βο», όταν στελέχη της ΔΑΚΕ - και μέλη 
της διοίκησης της ΓΣΕΕ - δήλωναν ά
γνοια για την «πατρότητα» της ανακοί
νωσης, το περιεχόμενο της οποίας κα- 
τάγγελναν, με το αδιάσειστο επιχείρημα 
ότι «οι ίδιοι είναι απεργοί». Τα πράγ
ματα περιπλέχθηκαν όταν το ανώτατο 
συνδικαλιστικό και κομματικό στέλε

χος, ο Γιώργος Διαπούλης, ανέλαβε την 
ευθύνη της σύνταξης της επίμαχης ανα
κοίνωσης και επιπλέον υποστηρίζει ότι 
ήταν σε γνώση της Ε.Ε. της ΔΑΚΕ άρα 
και όσων δήλωναν άγνοια για τις συν
θήκες έκδοσής της.

Τα εσωτερικά προβλήματα της ΔΑΚΕ 
και οι σχέσεις της παράταξης με το κόμ
μα στο οποίο ανήκει, σηματοδοτούν και 
τις πολιτικές διαφωνίες στελεχών της 
Ν.Δ. στις «εσπευσμένες» και «χωρίς 
πρόγραμμα» ιδιωτικοποιήσεις στις οποί
ες προχωρεί η κυβέρνηση, ανοίγοντας 
«επικίνδυνα» μέτωπα, τη στιγμή που α
ντιμετωπίζει πολλές και ποικίλες «πιέ
σεις» όπως για παράδειγμα: Η εξέλιξη 
της δίκης, ο επικείμενος ανασχηματι
σμός, οι καταγγελίες για σκάνδαλα 
κ.λπ.

Απειλή διάσπασης
Με αφορμή τις γενικευμένες αντιδρά

σεις - και όχι μόνο των εργαζομένων - 
στις άκριτες ιδιωτικοποιήσεις, κορυφαίο 
στέλεχος της ΔΑΚΕ αλλά και της ΓΣΕΕ 
επανέφερε μιλώντας στην «Κ.Ε.» την α
πειλή διάσπασης του συνδικαλιστικού 
κινήματος. Οπως είπε συγκεκριμένα, 
«πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε ι
διωτικοποιήσεις ή περισσότερο κρατι- 
σμό», για να καταγγείλει τα επεισόδια

που δημιουργήθηκαν την Πέμπτη μετα
ξύ απεργών της ΕΑΣ και των ΜΑΤ και 
να αποδώσει ευθύνες στη ΓΣΕΕ ότι «έ
φερε το κίνημα στην εποχή του 1960». 
Και κυρίως, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος 
της ΔΑΚΕ ότι «σ’ ένα τέτοιο κίνημα δεν 
έχουμε θέση» προαναγγέλλοντας την α
ποχώρηση της ΔΑΚΕ από ΓΣΕΕ και ο
μοσπονδίες, αν συνεχισθεί η δυναμική 
αντίδραση των εργαζομένων στις ιδιωτι
κοποιήσεις. Ο ίδιος συνδικαλιστής 
προανάγγειλε ακόμη, ότι «πολύ σύντο
μα, οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ σε 
ΓΣΕΕ και ομοσπονδίες που φέρονται να 
εναρμονίζονται με τις αποφάσεις των 
συνδικαλιστικών τους οργανώσεων 
(σ.σ. εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων) 
θα διαχωρίσουν και επισήμως τη θέση 
τους». . /··

Αν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, τότε 
είναι σαφές ότι θα υπάρξουν ραγδαίες ε
ξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αν 
όμως εκ των πραγμάτων διαψευσθεί ο 
εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ, τότε και η ΔΑ
ΚΕ και το συνδικαλιστικό τμήμα της 
Ν.Δ. μάλλον θα τα βρουν σκούρα, αφού 
θα είναι η δεύτερη φορά που τα σχέδια 
διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήμα
τος θα ματαιωθούν, προσκρούοντας 
στην «παραδοσιακή» γενιά συνδικαλι
στών της συντηρητικής παράταξης, αλ
λά και στελεχών της Ν.Δ.


