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Υπερασπίζεται το έργο που 
καταδίκασε ο Ελληνικός Λαός!

ας λέ
νε ότι 
δηλώ

νει «πολιτικά παρών» 
με το βιβλίο του ο Κώ
στας Σημίτης και ότι 
με αυτό θέλησε να υπε
ρασπιστεί το έργο του 
και την υστεροφημία 
του. Και κάποιοι άλλοι 
υποστηρίξουν ότι απο
τελεί «μεγάλη» και π ε
ρίπου... «χρυσή» πολι
τική εφεδρεία για τον 
τόπο! Ποιος; Ο άνθρω
πος που δημιούργησε 
τέσσερα εκατομμύρια 
νεόπτωχους; Που το 
’στρίψε α λα γαλλικά 
στις τελευταίες εκλο
γές; Που λάκισε; Που 
εγκατέλειψε πρώτος 
σαν τον «ποντικό» το 
σκάφος που βυθιζόταν, 
το κόμμα του;

Είπε προχθές, κατά την πα
ρουσίαση του βιβλίου του στο 
Μουσείο Μπενάκη, ο κ. Σημί
της ότι «πρόθεση να σιωπήσω 
δεν είχα και δεν έχω». Και μέσα 
σε δύο φράσεις στο τέλος της 
ομιλίας του έκανε και μια «ξώ- 
φαλτση» αυτοκριτική για τα μά
τια του κόσμου. Αυτοκριτική 
που απουσιάζει παντελώς από 
το βιβλίο του. Το μόνο που βρή
κε να πει ήταν: «Καθυστερήσεις 
υπήρξαν, λάθη έγιναν, πολλά 
δεν έγιναν όπως τα θέλαμε, ευ
θύνες υπάρχουν και σε μάς. Εί
ναι σωστό να βλέπουμε αυτές τις 
ευθύνες μας για να δουλέψουμε 
καλύτερα». Αυτό ήταν όλο. Κάτι 
σαν τη γνωστή διαφήμιση «ψε
κάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»! 
Καθάρισε στο άψε-σβήσε ο «αρ
χιερέας της διαπλοκής». Αυτό 
μας είπε και ταυτόχρονα φρό
ντισε να καταστήσει σαφές ότι 
θα παρεμβαίνει και θα μιλάει, 
και εννοεί να παραμείνει «βαρί
δι» στο ΠΑΣΟΚκαι στη σημερι
νή ηγεσία του καραδοκώντας τη 
«χρυσή ευκαιρία».

Α υτός είναι ο διαφαινόμε- 
νος στόχος και η πραγμα
τική πρόθεσή του. Άλλω

στε, το λένε εδώ και μέρες σε 
κλειστούς κύκλους οι άλλοτε 
πρωτοκλασάτοι του σημιτισμού 
και του «εκσυγχρονισμού». Σχε

δόν δεν κρύβουν ότι υπολογί
ζουν σε μια επάνοδο. Σε μια πα
λινόρθωση του Σημίτη στην πε
ρίπτωση που. το ΠΑΣΟΚ θα 
γνωρίσει και τρίτη εκλογική ήτ
τα υπό την ηγεσία του κ. Γ. Πα- 
πανδρέου.

Από την πλευρά του ο σημε
ρινός αρχηγός της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κατέστησε σα
φή και τη δυσφορία του και την 
αποστασιοποίησή του από τον 
Σημίτη με όσα υπογράμμισε σε 
δήλωσή του στην παρουσίαση 
του βιβλίου στο Μουσείο Μπε
νάκη. Υπογράμμισε με νόημα: 
«Η Ιστορία κρίνει. Δική μου ευ
θύνη είναι να βλέπω μπροστά 
και όχι πίσω. Αλλάζουμε εμείς 
προς το καλύτερο για να αλλά
ξουμε την Ελλάδα».

Ο σοι παρέστησαν στην 
προχθεσινή παρουσία
ση του βιβλίου του τον 

άκουσαν όχι μόνο να αμφισβη
τεί και να κριτικάρει πράξεις 
της σημερινής κυβέρνησης του 
Καραμανλή, όπως τη δημοσιο
νομική απογραφή και την κα

τάργηση του «μαθηματικού τύ
που», αλλά να κατηγορεί τη 
Νέα Δημοκρατία ότι επαναφέ
ρει πρακτικές που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να επανεμφανι- 
σθούν φαινόμενα «διαφθοράς» 
στα δημόσια έργα! Το άκρον 
άωτον της θρασύτητας για τον 
άνθρωπο, που ανέδειξε τα μεγά
λα κρατικοδίαιτα συμφέροντα 
κυριολεκτικά σε «νταβατζήδες» 
του τόπου!

Το είπε πρόσφατα και ο 
πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης με 
αφορμή όσα λέγονταν ότι τάχα 
«φταίνε» οι δημοσιογράφοι για 
το νοσηρό κλίμα, και υπενθύμι
σε ότι πέντε οικογένειες στην 
Ελλάδα μπορούν να «ρίξουν» 
κάθε νέα κυβέρνηση μέσα σε έξι 
μήνες! Και αυτές ακριβώς τις οι
κογένειες φρόντισε να αναδεί- 
ξει ο κ. Σημίτης σε πανίσχυρα 
εξωθεσμικά κέντρα με τις δια

βόητες «τριγωνικές σχέσεις», 
που τον ανέδειξαν «μακροβιό
τερο» πρωθυπουργό της χώρας. 
Γιατί αυτό μας έλεγαν, όταν λά- 
κιζε τις παραμονές των εκλο
γών.

Ήξερε, βέβαια, τι τον περί- 
μενε στις εκλογές της 7ης Μαρ
τίου 2004 ο Κ. Σημίτης, καθώς 
θα βρισκόταν αντιμέτωπος με 
τον Λαό, που αδίκησε, που ξεγέ
λασε, που τον έσπρωξε να χάσει 
τις οικονομίες τους στη Σοφο- 
κλέους, που τον παρέδωσε στη 
φτώχεια και την ανεργία, για να 
κάνει τους πλούσιους πλουσιό
τερους και να εδραιώσει τα κα
τεστημένα συμφέροντα του «συ
στήματος» ΠΑΣΟΚ. Στη «χρυ
σή» 8ετία του γιγαντώθηκαν η 
διαφθορά και η διαπλοκή με τις 
δικές του συναινετικές διαδικα
σίες. Με νόμους και υπουργικές 
αποφάσεις καθ’ υπαγόρευσιν 
της διαπλοκής και της «βαρω- 
νίας». Θα μας δοθούν, πιστεύω, 
ευκαιρίες στο μέλλον να ανα
φερθούμε διεξοδικά στο πλέγ

μα αυτών των νόμων και των 
υπουργικών αποφάσεων, που 
εξακολουθούν να καταταλανί
ζουν τον τόπο, να αναχαιτίζουν 
τις ντόπιες και ξένες επενδύ
σεις υπέρ της δεσπόζουσας θέ
σης των διαπλεκομένων και να 
αποτελούν τροχοπέδη στην οι
κονομική ανάπτυξη και τη δη
μιουργία νέων θέσεων εργα
σίας.

Υ  περαμύνθηκε ο κ. Σημί
της των έργων που έγι
ναν επί των ημερών του 

και ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνη
σή του «βελτίωσε κατά πολύ το 
σύστημα παραγωγής των δημο
σίων έργων και πέτυχε να έχει 
τα καλύτερα αποτελέσματα»! Τι 
νατού πρωτοθυμήσουμε; Τις κα
ταρρεύσεις και κατολισθήσεις 
ολόκληρων τμημάτων της εθνι
κής οδού Τριπόλεως-Καλαμά- 
τας, που... τα πήρε η βροχή πριν 
καν συμπληρωθεί χρόνος από

την ημέρα που την εγκαινίασε; 
Τις πρόσφατες αποκαλύψεις για 
το στέγαστρο Καλατράβα, που 
το πληρώσαμε «ο κούκος αηδό
νι» και που θα πρέπει να βρί
σκεται συνεχώς «υπό θερα
πεία»; Τα 13 δισ. που μας στοί
χισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες -  
έξι φορές πάνω από το αρχικό 
κόστος -  και που θα τους πληρώ
νει ο Ελληνικός Λαός για πολλά 
χρόνια; Τις «μαύρες τρύπες» και 
την κολασμένη «αυτοκρατορία 
των ελλειμμάτων» που άφησε πί
σω του όταν το έστριψε α λα 
γαλλικά για να αποφύγει την 
αποδοκιμασία των Ελλήνων πο
λιτών;

«Η βασική αιτία της ήττας 
του 2004 ήταν η διαφθορά». Η 
φράση δεν είναι δική μου, ανή
κει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και 
μέλος του Πολιτικού Συμβουλί
ου του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ. Πολυζω- 
γόπουλο. Και αυτήν τη διαφθο
ρά, που την ανέχθηκε και την 
υπέθαλψε με «προστατευτι
κούς» νόμους ο Κ. Σημίτης, δεν 
θέλησε και δεν θέλει να τη δει 
ακόμη και σήμερα. Έ καναν 
απλώς λάθη, λέει. Και δεν πρό
λαβαν να κάνουν όσα ήθελαν. 
Πάλι καλά! Γιατί φανταστείτε 
σε ποια κατάσταση θα ήμασταν 
τώρα αν είχαν προλάβει ο Σημί
της και οι «εκσυγχρονιστές»  
του. Ό χι τέσσερα, αλλά οκτώ 
εκατομμύρια θα ήταν οι νεόπτω
χοι. Και δεν χρειάζεται, βέβαια, 
να θυμίσω εκείνον τον εμπαιγμό 
των αδυνάμων και των απόρων 
με το περιβόητο «δίκτυο κατά 
της φτώχειας και του κοινωνι
κού αποκλεισμού», το οποίο με
τά από αλλεπάλληλες αναβολές 
εδέησε να τεθεί σε λειτουργία 
για να μοιράσει από ένα κου
λούρι στους πεινασμένους.

Τ ώρα θέλει να το παίξει 
Νέστορας της πολιτικής , 
και να δίνει «οδηγίες 

προς ναυτιλλομένους» στο ΠΑ
ΣΟΚ και... απείλησε ότι θα 
βοηθάει τον Γιώργο Παπανδρέ- 
ου να κερδίσει τις εκλογές. 
Έ δειξε με όσα γράφει στο βι
βλίο του για το πώς σκοπεύει να 
τον βοηθήσει. Για αυτό και εκεί
νος τον παρέδωσε στην Ιστορία. 
Και του έκοψε τον βήχα λέγο
ντας ότι δική του ευθύνη είναι 
να βλέπει μπροστά και όχι πί
σω. Καλά θα κάνει ο κ. Παπαν- 
δρέου να κοιτάζει και τις τρι
κλοποδιές.

0 διαφαινόμενος στόχος του Σημίτη 
είναι η παλινόρθωσή του στο ΠΑΣΟΚ 

σε περίπτωση τρίτης εκλογικής 
ήττας του Γ. Παπανδρέου



Η ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Νοεμβρίου 2005 Πολιτική 5

στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις νέες δηλώσεις Σημίτη

ντα καισεΠΑΣΟΚ
«Τον αδέιασαν» και οι βαρόνοιτων ΜΜΕ

Του ΝΙΚΟΥΜΠΑΚΑΚΟΥ

Λ  εν είχα και δεν έχω πρόθεση να 
\ \  1 Λ  σιωπήσω», τόνιζε κατά την πα
ρουσίαση του βιβλίου του στο Μουσείο 
Μπενάκη ο τέως πρωθυπουργός Κώστας 
Σημ ίτης, δηλώνοντας «πολ ιτ ικά  πα 
ρών», αλλά φαίνεται ότι πολλοί έχουν 
αντίρρηση. Κατ' αρχάς, ο νυν πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, ο 
οποίος έσπευσε να διαμηνύσει «κοιτάμε 
μπροστά, όχι πίσω», ενώ χθες σχεδόν 
όλος ο Τύπος, πλην εξαιρέσεων - όπως 
η «Ελευθεροτυπία» - έσπευσε στα πρω- 
τοσέλιδά του να πάρει αποστάσεις.

Βιάστηκε...

Βέβαια το κλίμα αυτό διαμορφώθη
κε από τις προηγούμενες ημέρες, όταν 
προαναγγελλόταν το περιεχόμενο του 
βιβλίου του Κ. Σημίτη. Στον χώρο του 
ΠΑΣΟΚ στελέχη του κόμματος σχολία
ζαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός «Βιά
στηκε να παρουσιάσει την άποψη του», 
σε μια εποχή που το κόμμα προσπαθεί 
να «σηκώσει κεφάλι». 0 ίδ ιο ς πάντως 
απαντούσε ότι η απόφασή του είχε σχέ
ση με το γεγονός ότι «η συντηρητική 
παράταξη θέλει να απαξιώσει την προ
σπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης 
και να καταδείξει ότι όσα συνέβησαν 
στη χώρα τότε ήταν μια επίφαση εκσυγ
χρονισμού».

Μόνον μπροστά

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η «γραμ
μή» είχε δοθεί από πολύ νωρίς στους 
τόνους του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Πα
πανδρέου. Η δήλωσή του «κο ιτάμε 
μπροστά» αποτέλεσε κύριο τίτλο των 
«Νέων» και του «Έθνους», αποτελώντας 
σαφές μήνυμα στους εκσυγχρονιστές

του Κ. Σημίτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει 
όμως το γεγονός ότι πρόκειται για τους 
ίδ ιους πολιτικοδημοσιογραφ ικούς κύ
κλους, οι οποίοι στήριξαν τον Κ. Σημίτη 
κατά τη δ ιάρκεια  της διακυβέρνησής 
του και οι οποίοι βεβαίως στηρίχθηκαν, 
από το εκσυγχρονστικό «μπλοκ» του 
πρώην πρωθυπουργού.

Με την τακτική αυτή τόσο το επίση
μο ΠΑΣΟΚ όσο και οι εκφραστές του μέ
σω του Τύπου προσπαθούν να κόψουν 
τον δρόμο στην προ 
σπάθεια επανόδου του 
Κ. Σημίτη στο πολιτικό 
προσκήνιο. Είναι σαφές 
άλλωστε ότι ο εκσυγ
χρονιστής πρώην πρω
θυπουργός προσπάθη
σε με την ευκαιρία πα
ρουσίασης του βιβλίου 
του να σ τε ίλε ι σαφές 
μήνυμα ότι η πολιτική 
που ακολούθησε ήταν ο 
«σωστός δρόμος» για 
το ΠΑΣΟΚ, επιαημαίνο- 
ντας στην ομ ιλ ία  του «■■■■■■■■■■! 
ότι η προσπάθειά του 
απέδειξε ότι «μια σοσιαλιστική και δη
μοκρατική προσέγγιση μπορεί να επιτύ
χει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη». 
ΕπανέλαΒε δε ότι είνα ι «πολιτικά πα 
ρών» και εξήγησε ότι αυτό σημαίνει να 
λέει τη γνώμη του.

Ενδιαφέρον

Βέβαια από την πλευρά του ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, 
αμέσως μετά την παρουσίαση του β ι
βλίου, δήλωσε: «Αλλάζουμε και συνε
χίζουμε τ ις  αλλαγές. Κοιτάμε μπροστά 
και όχι πίσω». Προσέθεσε δε ότι παρα
κολούθησε με ενδιαφέρον την παρου
σίαση του Βιβλίου και ότι η δική του ευ-

Του γυρίζουν 
την πλάτη οι ίδιοι 

πολιτικο- 
δημοσιογραφικοί 

κύκλοι που 
τον είχαν 

υποστηρίξει

θύνη είνα ι να κοιτάζει μπροστά, γιατί 
για τον λόγο αυτό εξελέγη.

Δε είναι επίσης τυχαίο ότι στην πα
ρουσίαση του βιβλίου ήταν απόντες αρ
κετοί από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως ο 
Κώστας Λαλιώτης, που ήταν από τους 
βασικούς στυλοΒάτες στην επικράτηση 
των εκσυγχρονιστών στην ηγεσία του 
Κινήματος και στην στήριξη της διακυ
βέρνησης ως υπουργός. Επίσης, ο Πέ
τρος Ευθυμίου ο οποίος ανεδείχθη από 

τον ίδ ιο  τον Κ. Σημίτη 
και στη συνέχεια  ανέ
βηκε όλα τα σκαλοπάτια 
της ιεραρχίας στο κόμ
μα και στην κυβέρνηση. 
Και ο Θόδωρος Τσουκά- 
τος, ο οποίος δεν χαρα
κτηρ ίσθηκε τυχαία 
«στρατηγός», όντας στο 
πλευρό του τέως πρω
θυπουργού σε όλη σχε
δόν τη διάρκεια της πα
ντοδυναμίας του.

Επάνοδος

Από την πλευρά των 
εκσυγχρονιστών που έχουν παραμείνει 
στο πλευρό Σημίτη σχολίαζαν ωστόσο 
ότι η εμφάνισή του με την ευκαιρία του 
β ιβλίου ήταν «το άνοιγμα της πόρτας 
για την επάνοδό του στην κεντρική πο
λιτική σκηνή», ενώ δεν παρέλειπαν να 
επ ισημάνουν ότι αποτέλεσε και «την 
πρώτη ρεβάνς, από τους προεδρικούς 
και το Νέο ΠΑΣΟΚ».

Το σκηνικό αυτό που διαμορφώνε
ται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση 
με το «άδειασμα» που δέχθηκε ο Κ. Ση
μίτης κυρίως από τον προσκείμενο Τύ
πο, αποδεικνύει ότι δεν θα βρει φιλικό 
περιβάλλον που θα «φιλοξενήσει» την 
προσπάθειά του.

Αυστηρό μήνυμα από ΔΣΑ

Αντίσταση σε αλαζονικές συμπεριφορές
Α νακο ίνω ση  με έντονο  

περιεχόμενο και με απο
δέκτες δικηγόρους, δικαστές 
και συγκεκριμένους δημοσιο- 
γ ρ ά φ ο υ ς -« τη λ εδ ικ α σ τ έ ς»  
εξέδωσε χθες ο Δ ικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνώ ν, έπ ε ιτα  
από συζήτηση για τα επ ίκα ι
ρα θέματα των παραδικαστι- 
κών κυκλω μάτω ν και των 
κρυφών καμερών.

Με αυτήν καλεί, μεταξύ 
άλλων, τους δικαστικούς λ ε ι
τουργούς να εκδ ίδουν απο
φάσεις κατά συνείδηση, χω 
ρίς να εξαντλούν την αυστη- 
ρότητά τους σε αυτές, επη 
ρεαζόμενοι από το γεν ικότε
ρο κλίμα που επ ικρατεί. Πα
ράλληλα, δηλώνει ότι α ντ ι
στέκετα ι στην «αλα ζον ική

υποκατάσταση των θεσμοθε
τημένων εξουσ ιών από ορ ι
σμένους ανθρώπους του Τύ
που, που περ ιφρονούν κάθε 
έννοια δημοσιογραφ ικής δε
οντολογίας»  και καλεί τους 
δικηγόρους να μη νομ ιμοποι
ούν τέτο ιες  πρακτικές, συμ
μετέχοντα ς σε α ντ ίσ το ιχ ες  
εκπομπές.

Συγκεκριμένα, στην ανα
κοίνωσή του ο ΔΣΑ τον ίζε ι τα 
εξής:
•  Εμμένει στις προηγούμε
νες ανακοινώσεις του για την 
ανάγκη  ολο κλήρω σ η ς  τη ς  
δ ιαδ ικασ ίας έρευνας της Δ ι
κα ιοσύνης για τα παραδικα- 
στικά κυκλώματα, την οποία 
με μεγάλο ενδιαφέρον καθη
μ ερ ινά  π α ρ α κο λο υ θ ε ί και

σ τηρ ίζε ι αυτούς που έχουν 
θεσμική αρμοδιότητα για να 
τη φέρουν σε πέρας.
•  Καταδ ικάζει κάθε παρέμ
βαση θ εσ μ ικά  αναρμόδ ιω ν  
παραγόντων στη δ ιαδ ικασ ία  
έρευνας των παραδικαστικών 
κυκλωμάτων, ε ίτε αυτή απο
σκοπεί στον επηρεασμό ε ίτε 
στην ο ικε ιοπ ο ίησ ή  της, κα
θώς και τη διαρροή του ανα- 
κ ρ ιτ ικ ο ύ  υλ ικού  με δ ια π ό 
μπευση δ ικαστώ ν και π ο λ ι
τών που δεν σχετίζοντα ι με 
τα παραδικαστικά κυκλώμα
τα.
•  Στηλιτεύει τη συστηματι
κή χρήση προϊόντων υποκλο
πής, τ ις  κρυφές κάμερες, την 
περιφρόνηση του τεκμηρίου 
αθωότητας και τη μετατρο

πή τη λεοπ τ ικώ ν  εκπομπώ ν 
σε π εδ ία  διασυρμού και η θ ι
κού προπηλακισμού πολιτών. 
#  Καλε ί του ς  λ ε ιτο υρ γού ς  
της Δ ικα ιοσύνης να εκδίδουν 
αποφάσεις κατά συνείδηση, 
με την πεπο ίθηση ότι η εντ ι
μότητα δεν  απ ο δ ε ικ νύ ετα ι 
από την  αυστηρότητα  των 
δ ικαστ ικώ ν αποφ άσεων και 
να επ ιδ ε ίξουν  ευψυχία αντά
ξ ια  τη ς αποστολής τους.

Αν. Παπαληγούρας

Υποχρέωση και απαίτηση 
η κάθαρση στη Δικαιοσύνη
. .  Μ  κάθαρση θα προχωρήσει μέχρι τέλους. Κυβέρνηση και Δι- 
\ \  Π καιοσύνη χέρι - χέρι διασφαλίζουν ότι η κάθαρση θα ολο
κληρωθεί σύμφωνα με τη λαϊκή επιταγή και την ηθική υποχρέωση για 
διασφάλιση της διαφάνειας».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαληγού
ρας, ύστερα από τη χθεσινή του συνάντηση με το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ερωτηθείς από 
τους δημοσιογράφους για τη δημοσκόπηση της \ZPRC, σχετικά με 
την πορεία της κάθαρσης στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Και πρόσθεσε τα ακόλουθα: «Η κοινή γνώμη έχει πράγματι, 
όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, αντιληφθεί τόσο την έκταση 
όσο και την αποτελεσματικότητα 
της μεγάλης προσπάθειας που κα
ταβάλλουμε».

Συγκυρία

Απευθυνόμενος προς τα μέλη 
του Δ.Σ. της ένωσης τόνισε τα εξής:

«Στη σημερινή συγκυρία η επί
σκεψή σας αυτή σηματοδοτεί μια 
νέα αρχή συνεργασίας για την επ ί
τευξη του κοινού μας στόχου που 
είναι η εξυγίανση και η αναβάθμι
ση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Οπωσδήποτε δεν είναι μια συ
γκυρία ανέφελη. Βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη μια επώδυνη 
διαδικασία κάθαρσης στο δικαστικό χώρο.

Τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Γιατί η διάβρωση της Δικαιο
σύνης ισοδυναμεί με ανατροπή της ίδιας της κοινωνικής και δημο
κρατικής τάξης.

Γνωρίζω ότι η πλειονότητα των δικαστικών λειτουργών μας δια- 
κρίνεται από εντιμότητα και ακεραιότητα. Και είναι τα πρώτα θύματα 
του νοσηρού κλίματος που δημιουργήθηκε, με την αποκάλυψη συ
γκεκριμένων θυλάκων διαφθοράς στον ευρύτερο χώρο απονομής 
του Δικαίου. Το ίδιο το Δίκαιο επιβάλλει τον πλήρη εντοπισμό και 
καυτηριασμό τους. Αλλά και το δικό σας συμφέρον!

Πράγματι, είναι προς το συμφέρον των πολλών, έντιμων δικα
στών να αποκαλυφθούν οι λίγοι σχετικά επίορκοι, οι οποίοι έφθειραν 
την αξιοπιστία του δικαστικού σώματος στα μάτια των Ελλήνων πο
λιτών. Όσοι επιδίδονταν σε λαθρεμπόριο Δικαίου θα τιμωρηθούν! 
Υπολογίζω και στη δική σας βοήθεια για να φέρουμε σε πέρας το έρ
γο αυτό».

Βούληση

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δ.Σ. τηςΈνωσης Δικαστών 
Παναγιώτης Αθανασόπουλος δήλωσε τα κάτωθι:

«Η θέση του δικαστικού σώματος, της συντριπτικής πλειοψη- 
φίας, είναι πάγια και διατυπωμένη στο θέμα αυτό. Έχουμε με στε
ντόρεια φωνή πει ότι είναι βούληση του σώματος να προχωρήσει η 
κάθαρση στον χώρο της Δικαιοσύνης, να προχωρήσουν οι έρευνες σε 
βάθος και πλάτος σε όλα τα επίπεδα, χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις, 
με ταχύτητα, για να φύγουν οι γκρίζες ζώνες. Παράλληλα, όμως, με 
την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να πα
ραγνωρίζεται η προσφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας του δικα
στικού σώματος, των 4.000 δικαστών και εισαγγελέων της χώρας 
που επιτελεί το έργο της με αυτοθυσία και αυταπάρνηση κάτω από 
δύσκολες συνθήκες, μέσα από χρόνια προβλήματα που μας ταλανί
ζουν. Πιστεύουμε ότι η ελληνική Πολιτεία χωρίς να φεισθεί το ανα
γκαίο κόστος θα δώσει τολμηρές λύσεις για να εκλείψουν όλα τα αρ
νητικά φαινόμενα που υπάρχουν στον χώρο της Δικαιοσύνης. Και 
φυσικά να πετύχουμε μια γρήγορη Δικαιοσύνη, θέλω επίσης να επι- 
σημάνω ότι πράγματι έχει διαταραχθεί το κλίμα ηρεμίας στον χώρο 
της Δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι στα αισθήματα της μεγάλης πλει
οψηφίας των δικαστικών λειτουργών, αυτών που μοχθούν, που έχουν 
τη Δικαιοσύνη όραμα και σκοπό. Είδαμε το φαινόμενο πραγματικά να 
αυξάνονται οι ποινές προς τα πάνω, να αυξάνονται οι προφυλακί
σεις, να αυξάνονται οι φυλακίσεις. Πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε 
ώστε ο πολίτης να αισθανθεί και πάλι τη σιγουριά και την ασφάλεια 
στη Δικαιοσύνη».


