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Δ
ηλώνει
ανεύθυνος 
για όλα ο 

Κώστας Σημίτης για 
την περίοδο 1996-2004, 
που ήταν πρωθυπουρ
γός της χώρας. Σαν να 
μην ήταν αυτός που 
ηγείτο των «εκσυγχρο
νιστικών» κυβερνήσε
ων στην 8ετία κατά την 
οποία γιγαντώθηκαν η 
διαφθορά και η διαπλο
κή στη χώρα μας! Σαν 
να μην εσπρωξε αυτός 
εκατοντάδες χιλιάδες 
μικροεπενδυτες να χά
σουν τις οικονομίες 
τους στη Σοφοκλε'ους, 
όταν έλεγε το 1999 το 
περιβόητο «το Χρημα
τιστήριο είναι ο καθρέ
φτης της οικονομίας» 
και υπομειδιουσε ακου- 
γοντας να αποκαλουν 
το ΠΑΣΟΚ με το παρα
τσούκλι «το κόμμα του 
Χρηματιστηρίου»!

ί
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Διασύρει κατά τρόπο απαράδε
κτο την Ελλάδα και μαζί τον εαυτόν 
του όταν αναφέρει στο βιβλίο του 
για την εφιαλτική νύχτα των Ιμίων, 
ότιπληροφορήθηκε τα τουρκικά 
σχέδια για την κατάληψη της βρα
χονησίδας από το Στέιτ Ντιπάρτμε- 
ντ! Σε άλλες εποχές πολιτικοί ανε- 
λάμβαναν στο ακέραιο τις ευθύνες 
τους και υπήρξαν και περιπτώσεις 
που δεν δίστασαν να τερματίσουν 
τη ζωή τους συντετριμμένοι από μια 
εθνική τραγωδία.

Α λλά όχι ο κ. Σημίτης, ο 
οποίος δεν δίστασε να φθά- 
σει σε έσχατο σημείο εθνι

κής μειοδοσίας και να γράψει στην 
απαλλακτική αυτοβιογραφία του 
ότι «οι Τούρκοι έκαναν τη δουλειά 
τους κάτω από τη μύτη του Ναυ
τικού...»! Έτσι γράφει Ιστορία δη
λώνοντας ανεύθυνος ο υπεύθυνος 
τότε πρωθυπουργός της χώρας. 
Και πολύ ορθά ο πρώην αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χρ. Λυμπέρης, 
αφού παρατήρησε ότι «έχει επιλε
κτική μνήμη» ο Σημίτης, αναφέρ
θηκε στην παράδοση μεταξύ των 
αξιωματικών του Πολεμικού Ναυ
τικού, που θέλει «τον κυβερνήτη 
να μοιράζει τις επιτυχίες του και 
να κρατάει για τον εαυτόν του τις 
αποτυχίες».

Δεν κράτησε ούτε την παραμι
κρή ευθύνη για τις ολέθριες απο
τυχίες της διακυβέρνησής του, που 
βούλιαξαν την οικονομία του τό
που, υπερχρέωσαν τη χώρα, φτω- 
χοποίησαν τρία εκατομμύρια 
Έλληνες πολίτες και άνοιξαν τον 
δρόμο στην Άγκυρα για να προβά
λει αξιώσεις σε ελληνικές νησίδες 
και βραχονησίδες. Φρόντισε να τις 
αποποιηθεί όλες.

Α κόμη και την ήττα που υπέ- 
στη το ΠΑΣΟΚ στις τελευ
ταίες εκλογές εμμέσως 

πλην σαφώς τη χρεώνει στον κ. Γ. 
Παπανδρέου γιατί, λέει, δεν προ
βλήθηκε επικοινωνιακά όσο έπρε

Οι πρωθυπουργοί 
δεν πάνε φυλακή
πε το έργο της 8ετίας του! Αυτό, 
κατά τον Σημίτη, βάρυνε στο 
εκλογικό αποτέλεσμα. Να υποθέ
σουμε ότι θα είχαν άλλη έκβαση οι 
εκλογές αν ο σημερινός πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν στα έρ
γα και τις ημέρες του προκατόχου 
του; Αν ήταν έτσι γιατί βιάστηκε 
να τον υποδείξει διάδοχό του και 
να του παραδώσει την ηγεσία του 
κόμματος; Γιατί δεν έμεινε μέχρι 
το τέλος για να δώσει την ευκαιρία 
στον Ελληνικό Λαό να εκφράσει 
την κρίση του και να δείξει την 
«ευγνωμοσύνη» που ένιωθε για 
κάποιον ο οποίος τον εξαπατούσε 
επί οκτώ χρόνια με τα τεχνάσματα 
της «δημιουργικής λογιστικής»;

Ν α τον «επιβραβεύσει» με 
μια ακόμη 4ετία για την 
πλήρη εξουθένωση των χα

μηλών και μεσαίων εισοδημάτων, 
την εκτίναξη της φτώχειας και της 
ανεργίας στα ύψη, την καταλή- 
στευση ενάμισι εκατομμυρίου ανύ
ποπτων μικροεπενδυτών στη Σο- 
φοκλέους από τα βρώμικα κομμα
τικά παιχνίδια, τις «φούσκες» και

τις «πράσινες συμμορίες»; Αυτό 
και αν είναι ακραίο πολιτικό θρά
σος!

Το είχε πει ο αείμνηστος 
Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καρα
μανλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημο
κρατίας, ότι οι πρωθυπουργοί δεν 
πάνε φυλακή, πάνε σπίτι τους, για 
να υποδηλώσει ότι μπορεί να έχει 
επικίνδυνα πολιτικά αποτελέσμα
τα η παραπομπή ενός πρωθυπουρ
γού στη Δικαιοσύνη. Και το αλά
θητο πολιτικό αισθητήριό του δι
καιώθηκε με την τροπή που πήρε η 
παραπομπή του ιδρυτή του ΠΑ
ΣΟΚ στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ο μως, ο συνταγματικός νο- 
μοθέτης θα έπρεπε να 
απαγορεύει ρητά την 

εγκατάλειψη του σκάφουςσε πρω
θυπουργούς που τρέμουν τη λαϊκή 
αποδοκιμασία και τις παραμονές 
των εκλογών σπεύδουν να ορίσουν 
διάδοχο και να του μεταβιβάσουν 
τις ευθύνες τους. Αυτή είναι η πε
ρίπτωση του κ. Κ. Σημίτη, ο οποί
ος έκρινε ότι επέστη το πλήρωμα 
του χρόνου για να καταγράψει τα 
έργα και τις ημέρες του ως πρωθυ
πουργός και να δικαιώσει εαυτόν

έναντι της Ιστορίας, αρνούμενος 
οιανδήποτε ευθύνη.

Σε άλλες δημοκρατικές χώρες 
για πολύ πιο ασήμαντες αιτίες ο 
κ. Σημίτης θα είχε κληθεί να δώ
σει λόγο για τις πράξεις και τις 
παραλείψεις του, αρχής γενομέ- 
νης από εκείνη την εφιαλτική νύ
χτα των Ιμίων. Τότε που κάλυψε 
την απόλυτη πολιτική ανεπάρ- 
κειά του κατηγορώντας την ηγε
σία των Ενόπλων Δυνάμεων και 
ευχαριστώντας τις Ηνωμένες Πο
λιτείες που του επέτρεψαν να 
υποστείλει την ελληνική σημαία 
από τα Ίμια!

Ε ίχε δώσει από τότε το ακρι
βές πολιτικό στίγμα του ο κ. 
Σημίτης. Και μόνον ο τρό

πος που υποδέχθηκε το βιβλίο του 
και το σχετικό κεφάλαιο για τα 
Ίμια  ο τουρκικός Τύπος δείχνει 
πόσο άκριτα και ανεύθυνα χειρί
στηκε τα εθνικά θέματα όταν ήταν 
πρωθυπουργός και πόσο ανεύθυ
να κάνει σήμερα «αποκαλύψεις» 
για τις οποίες πανηγυρίζουν οι 
Τούρκοι! Το συγκεκριμένο κεφά

λαιο του κ. Σημίτη δεν αποκλείε
ται να το δούμε στο άμεσο μέλλον 
να χρησιμοποιείται για την υπο
στήριξη τουρκικών αξιώσεων στο 
Αιγαίο.

Ο  «αρχιερέας» της διαπλο
κής, όπως τον είχε αποκα- 
λέσει ο Κώστας Καραμαν

λής όταν ήταν αρχηγός της Αξιω
ματικής Αντιπολιτεύσεως, ούτε 
και τώρα που στρώθηκε και συγ
γράφει πολιτικά απομνημονεύμα
τα για να υποστηρίξει ότι ακολού
θησε «πολιτική για μια δημιουρ
γική Ελλάδα» (αυτός είναι ο τίτλος 
του βιβλίου του), ούτε και τώρα 
αναλαμβάνει έστω την πολιτική 
ευθύνη για το μεγάλο οικονομικό 
έγκλημα του Χρηματιστηρίου! Το 
χαρακτηρίζει «θεωρία»! «Θεω
ρία» με ενάμισι εκατομμύριο 
άγρια λεηλατημένους μικροεπεν- 
δυτές, που έχασαν τα πάντα στη 
Σοφοκλέους, και με τις «συμμο
ρίες» και τα λαμόγια του «πράσι
νου» κράτους και της διαπλοκής, 
που αποκόμισαν κάπου 35 τρισε
κατομμύρια από τις «αρπαχτές» με 
τις «φούσκες» και με τον δεύτερο 
γύρο, τη χειραγώγηση του Δείκτη

από τη ΔΕΚΑ -  υπόθεση που δικά
ζεται αυτές τις ημέρες.

Δυστυχώς, πολύ γρήγορα ξέ- 
χασαν κάποιοι ότι πολύ πριν από 
τις εκλογές ο Σημίτης είχε στιγ
ματιστεί από την ηγεσία της Νέ
ας Δημοκρατίας ως «αρχιερέας 
της διαπλοκής». Εμείς, βέβαια, 
δεν το ξεχάσαμε. Αντιθέτως, συ
νεχίσαμε και συνεχίζουμε να προ
ειδοποιούμε ότι η λήθη σε όλα τα 
εγκλήματα της σημιτικής περιό
δου έχει ως αποτέλεσμα να ενοχο
ποιούνται η σημερινή κυβέρνηση 
και η μεγάλη φιλελεύθερη παρά
ταξη ότι ή υπήρξαν κοινοί συκο
φάντες με όσα υποστήριζαν από 
τη θέση της Αξιωματικής Αντιπο
λίτευσης ή έχουν μεταβληθεί σε 
«μεγάλο πλυντήριο» των σημιτι
κών ανομημάτων.

Επισημαίνω για άλλη μια φορά 
αυτόν τον κίνδυνο. Το έχω κάνει 
αρκετές φορές τους τελευταίους 18 
μήνες. Έκρουσα τον κώδωνα του 
κινδύνου ότι θα μας αποκαλέσουν 
«συκοφάντες» το ΠΑΣΟΚ και τα 
μέσα της «βαρωνίας», όταν στις 
αρχές του θέρους του 2004 κάποια 
κορυφαία στελέχη μας έφτασαν 
στο σημείο να εκθειάζουν τον «Ευ
ρωπαίο πολιτικό» κ. Σημίτη και να 
συντάσσονται με την υποψηφιότη
τά του για την προεδρία της Ευρω
παϊκής Επιτροπής. Υποψηφιότητα 
που ουδέποτε επισημοποιήθηκε 
γιατί, βέβαια, οι Ευρωπαίοι εταί
ροι μας γνώριζαν από την καλή και 
την ανάποδη όλη τη «φάμπρικα» 
των σημιτικών προϋπολογισμών 
και τη συστηματική εξαπάτηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ υστυχώς, υπήρξε και δεύτε
ρη υποτροπή όταν άρχισαν 
να συζητούνται πιθανοί 

υποψήφιοι για το αξίωμα του Προ
έδρου της Δημοκρατίας. Βρέθη
καν και τότε κορυφαία στελέχη της 
παράταξης να δηλώσουν δημόσια 
ότι ο κ. Σημίτης θα ήταν ίσως ο 
καταλληλότερος από το ΠΑΣΟΚ 
για το ύπατο αξίωμα της Προε
δρίας μας! Και, προφανώς, δεν κα
ταλάβαιναν τι έλεγαν. Και έτσι 
φτάσαμε στο σημείο το 76% των 
πολιτών να θεωρεί ότι τα δύο με
γάλα κόμματα «τα έχουν κάνει 
πλακάκια» με τη διαπλοκή. Και ο 
κ. Σημίτης να γράφει στο βιβλίο 
του ότι η Νέα Δημοκρατία «παρέ- 
μεινε η παράταξη των κατεχό- 
ντων, των μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων...». Ίσως, τελικά, 
να πρέπει να διαβάσουν το βιβλίο 
του όλα τα κυβερνητικά στελέχη 
για να ξέρουν τι πρέπει να απο
φεύγουν. Ό,τι για τον Σημίτη εί
ναι «καλώς καμωμένο» δεν μπο
ρεί να έχει δικαιολόγηση και συ
νέχεια κατά τη Νέα Διακυβέρνη
ση.

^ ̂  Ομως, ο συνταγματικός νομοθέτης 
θα έπρεπε να απαγορεύει ρητά την εγκατάλειψη 
του σκάφους σε πρωθυπουργούς που τρέμουν 

τη λαϊκή αποδοκιμασία και τις παραμονές 
των εκλογών σπεύδουν να ορίσουν διάδοχο και 

να του μεταβιβάσουν τις ευθύνες τους ^



4 Πολιτική

Σοβαρές αντιπαραθέσεις και αντιδράσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για το βιβλίο Σημίτη

Αρχιερέας και της διάσπασης

Εξοργισμέ
νος ο αρχη
γός του ΠΑ- 
ΣΟΚαπότις 
αναφορές 
του πρώην 
πρωθυπουρ
γού για τον 
τρόπο αλλα
γής της ηγε
σίας στο 
κόμμα

Του ΣΠΥΡΟΥΝΑΝΝΟΥ

Π
υρά εναντίον του 
Κώστα Σημίτη 
εξαπολύουν τα 
στελέχη του ΠΑ- 

ΣΟΚ! Ακόμα και ο Γιώργος 
Παπανδρέου εμφανίζεται 
ιδιαίτερα ενοχλημένος από 
όσα αναφέρονται στο βιβλίο 
που θα παρουσιάσει αύριο ο 
πρώην πρωθυπουργός, με 
τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης να δηλώνει 
χθες πως θα το διαβάσει με 
ενδιαφέρον.

Μια νέα κόντρα προεδρικών - εκσυγ
χρονιστών έχει μόλις ξεκινήσει...

Το βιβλίο του Κώστα Σημίτη έχει προ- 
καλέσει πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη αλλά και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
τα οποία χθες σωρηδόν τον κατηγόρησαν 
ανοιχτά χρησιμοποιώντας φράσεις όπως 
«ο τιμονιέρης ενός σκάφους που το αφήνει 
δεν πρέπει να ομιλεί, για όλα φταίνε οι άλ
λοι και όχι εκείνος κ.ά.». Επίσης δεν παρέ- 
λειψαν να τονίσουν με έμφαση πως ακόμα 
και τώρα εμφανίζειτον εγωκεντρισμό του 
από το γεγονός πως θα παρουσιάσει μόνος 
του το βιβλίο! Θύμιζαν δε τους χαρακτηρι
σμούς Καραμανλή στο πρόσωπό του όταν 
τον αποκαλούσε «αρχιερέα της διαπλο-

Για στέγη Καλατράβα

κής» και έκαναν λόγο για «αρχιερέα και 
της διάσπασης». Ορισμένοι πάντως πσυ εί
ναι «δίπλα» του δηλώνουν πως το βιβλίο 
του σηματοδοτείτην επιστροφή στην πολι
τική σκηνή, όπως είπε χθες ο Χρηστός Βε- 
ρελής.

Σφοδρή ενόχληση

Περισσότερο ενοχλημένος από όλους 
είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος 
Παπανδρέου. Την ενόχλησή του έδειξε 
χθες όταν μετά το τέλος της συνεδρίασης 
του Πολιτικού Συμβουλίου, κληθείς να

σχολιάσει το βιβλίου του Κώστα Σημίτη, 
αρκέστηκε να  δηλώσει απλά πως θα το 
διαβάσει με... ενδιαφέρον! Συνεργάτες 
τσυ έλεγαν πάντως πως η παρουσίαση δη
μιουργεί πρόβλημα στο Κίνημα από τη 
στιγμή που το κόμμα της αξιωματικής αντι
πολίτευσης τις τελευταίες εβδομάδες έχει 
αρχίσει να ανακάμπτει, και πως δίνει δώρα 
στην κυβέρνηση καθώς θα ξεκινήσει πάλι 
η συζήτηση για το παρελθόν!

0 τιμονιέρης

Χθες λοιπόν τα πυρά για  τον πρώην

πρωθυπουργό ήταν πολλά! Για παράδειγ
μα, ο Τηλέμαχος Χυτηρης, πσυ σημειωιέον 
είχε διατελέσει κυβερνητικός εκπρόσωπος 
επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, ερωτη- 
θείς αν ήταν η κατάλληλη στιγμή νατό κά
νει αυτό το βιβλίο, είπε πως «ο Ανδρέας 
Παπανδρέου πίστευε ότι δεν πρέπει καν 
να γράφει βιβλίο ο πολιτικός αρχηγός». Ο 
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος είπε και 
χθες πως για τον Κώστα Σημίτη φταίνε πά
ντα οι άλλοι, ενώ η Νόρα Κατσέλη ανέφε
ρε πως ο τιμονιέρης ενός σκάφους που το 
εγκαταλείπει δεν οφείλει να ομιλεί!

Και ο Χρηστός Πολυζωγόπουλος, κα
τά τη διάρκεια του Πολιτικού Συμβουλίου 
που είχε ως θέμα τη διαφθορά, είπε πως 
δεν θέλει να σχολιάσει το βιβλίο τσυ πρώην 
πρωθυπουργού αλλά, όπως ανέφερε, η 
διαφθορά ήταν ένας από τους λόγους της 
εκλογικής ήττας της 7ης Μαρτίου.

θ.Ρουσόπουλος

Να σημειωθεί τέλος πως ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος Θοδωρής Ρουσόπουλος, 
κληθείς να σχολιάσει τα υβριστικά συνθή
ματα που ακούστηκαν στην ομιλία του 
Γιώργου Παπανδρέου στην Ηγουμενίτσα, 
κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντι
πολίτευσης να πάρει δημόσια θέση και για 
τα συνθήματα. Παράλληλα πέταξε και το 
γάντι για τις ολοένα, όπως είπε, αυξανό
μενες ύβρεις που ακούγονιαι από τα πε
ρισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντός ή 
εκτός Κοινοβουλίου.

Νιόρα

Χρειάζεται
συντονιστικό
Του ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΚΑΚΟΥ

Ε πειτα από πολύ καιρό, π δή
μαρχος Αθηναίων και κορυ

φαίο στέλεχος της Ν.Δ., Ντόρα 
Μπακογιάννη, έλυσε χθες τπ σιω
πή της, μιλώντας στο Κεντρικό 
Δελτίο Ειδήσεων του MEGA, διευ
κρινίζοντας ότι δεν έβγαινε να μι
λήσει διότι έβλεπε ότι «υπάρχει 
πισωγύρισμα στην πολιτική αντι
παράθεση».
Η κ. Μπακογιάννη παραδέχθηκε 
ότι υπάρχει πρόβλημα συντονι
σμού, τονίζοντας ότι «ορισμένες 
δυσλειτουργίες που παρουσιάζο
νται θα έχουμε τη δυνατότητα να 
τις αντιμετωπίσουμε, εάν υπάρξει 
καλύτερος συντονισμός», προ
σθέτοντας όμως ότι δεν «μπορεί 
κανείς να πιστέψει σοβαρά ότι 
χρειάζεται ένας συντονιστής, για
τί' τον ρόλο αυτό έχει ο πρωθυ
πουργός». Η δήμαρχος Αθηναίων 
επεσήμανε ότι είναι υπέρ της συ
γκρότησης ενός συντονιστικού 
οργάνου, διευκρινίζοντας ότι «κά
θε κυβέρνηση έχει διαφορετικά 
όργανα. Είτε είναι μικρή κυβερνη
τική επιτροπή, στην οποία συμμε
τέχουν κάποιοι υπουργοί για να 
παρεμβαίνουν ταχύτατα, είτε εί
ναι ένα μεγαλύτερο επικοινωνιακό 
επιτελείο».

Κριτική

Μάλιστα, αναφερόμενη στην κρι
τική που ασκείται για τον ρόλο 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
διευκρίνισε ότι «το πρόβλημα 
στην Ελλάδα δεν είναι τα ίδια τα 
MME, αλλά η υπερβολή και η 
εστίαση που κάνουν για λόγους 
τηλεθέασης». Απέδωσε όμως εμ
μέσως ευθύνες στους υπεύθυνους 
της επικοινωνιακής πολιτικής για 
το γεγονός ότι δεν συζητούνται 
θέματα που πραγματικά απασχο
λούν τον κόσμο, λέγοντας τα 
εξής: «Εμείς έχουμε τη δυνατότη
τα να θέσουμε την ατζέντα. Νομί
ζω ότι μπορούμε και θα το κάνου
με».
Η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ικανο
ποιημένη από την κυβέρνηση, 
διότι γνωρίζει καλά την προσπά
θεια που γίνεται και είναι υπέρμα- 
χοςτων μεταρρυθμίσεων, ενώ 
όσον αφορά το πρόβλημα της δια
φθοράς τόνισε ότι είναι πρόβλημα 
του πολιτικού συστήματος. 
Απαντώντας σε ερώτηση για το 
ενδεχόμενο ανασχηματισμού, με
τέθεσε την ευθύνη στον πρωθυ
πουργό να το κρίνει, ενώ άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμε- 
τάσχει στην κυβέρνηση, προκα- 
λώντας και ερωτήματα με την 
απάντησή της, αφού δήλωσε ότι 
θα αποφασίσει «από τη συζήτηση 
που θα χάνει με τον πρωθυπουρ
γό, όταν έρθει εκείνη η ώρα», 
προσθέτοντας: «Είμαι στέλεχος 
τηςΝ.Δ., αλλά και δήμαρχος της 
Αθήνας, και έχω υποχρεώσεις 
στους δημότες, θα το συζητήσω 
με τον πρωθυπουργό».

Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει άτυπα το υπουργείο Πολιτισμού
Α ρκετά περίεργες χαρακτηρίζονται οι εξηγήσεις σχετικά 

με το στέγαστρο Καλατράβα που δίδονται υπάτη μορφή 

άτυπης ενημέρωσης από το υπουργείο Πολιτισμού. Μετά τον 

σάλο που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες, το υπουργείο 

αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι το πόρισμα για την ασφάλεια 

του έργου έχει συνταχθεί από τον Δεκέμβριο του 2004 μεν, 

αλλά «κοινοποιήθηκε αρμοδίως» δύο -  τρεις μήνες αργότερα 

και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2005. Παράλληλα επα

ληθεύεται ότι διαπιστώθηκαν προβλήματα συγκόλλησης και 

ως εκ τούτου η αναγκαιότητα αποκατάστασής τους, χωρίς 

ωστόσο να καθίσταται χρονικά σαφές πότε άρχισαν αυτές οι 

εργασίες από την ανάδοχο εταιρεία η οποία είχε εκφράσει 

αρχικώς τις ενστάσεις της, αλλά «τελικώς συμμορφώθηκε». 

Το κοινοπρακτικό σχήμα με επικεφαλής την ΑΚΤΩΡ, συμφε

ρόντων του ομίλου Μπόμπολα, πρόκειται να παραδώσει το 

έργο στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο το Δημόσιο να δι

ευκρινίζει εάν θα το παραλάβει. Στο σχετικό ανεπίσημο υπό

μνημα σημειώνονται τα εξής:

«Το έργο του στεγάστρου του 0ΑΚΑ, παρακολουθεί ο 

σύμβουλος επίβλεψης Santiago Calatrava S.A., ο γενικός Τε

χνικός Σύμβουλος Bung, και η. Ειδική Υπηρεσία Έργων του 

υπουργείου Πολιτισμού (ΕΥΔΕ/Α0ΕΕ) και ουδέποτε τέθηκε 

θέμα αντοχής και ασφάλειας.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα του έργου, το οποίο 

έχει χαρακτηριστεί μοναδικό από πλευράς όγκου συγκολλή

σεων (με συγκολλήσεις ελασμάτων πάχους 100 χιλιοστών 

και μήκος συγκολλήσεων πλέον των 8.000 μέτρων) αποφα- 

σίστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού να πραγματοποιηθούν 

γνωματευτικοί έλεγχοι επί της ποιότητας κατασκευής, να 

αξιολογηθεί η υφιστάμενη τεκμηρίωση ποιότητάς του και να 

διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα.

Στις 30/3/2004, με εντολή της αναπληρώτριας υπουρ

γού Πολιτισμού Φάνης Πάλλη-Πετραλιά; δόθηκε μέσω της 

ΕΥΔΕ/Α0ΕΕ του ΥΠ.Π0. έγκριση στον εξειδικευμένο και διε

θνώς αναγνωρισμένο Οίκο «Germanischer Lloyd» για την

άμεση διενέργεια ποιοτικού ελέγχου στο έργο «Αισθητική 

Ενοποίηση 0ΑΚΑ- Ειδικές Κατασκευές και Περιβάλλον Χώ

ρος-Έργο I». Σημειώνεται πως, οι εργασίες στο στέγαστρο, 

όπως είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ασφυ

κτικών χρονοδιαγραμμάτων, λόγω των γνωστών καθυστερή

σεων που είχαν σημειωθεί στην εξέλιξη της κατασκευής των 

Ολυμπιακών έργων. Ειδικά σε ό,τι αφορά στις εργασίες συ

ναρμολόγησης και ανέγερσης, αυτές ξεκίνησαν ουσιαστικά 

τον Ιούλιο του 2003 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 

2004.

Παρατηρήσεις

Στο μεσοδιάστημα, από τον Γενικό Τεχνικό Σύμβουλο 

του Ελληνικού Δημοσίου «Bung GmbH» είχαν καταγραφεί 

ορισμένες παρατηρήσεις για ατέλειες και παραλείψεις στις 

μεταλλικές κατασκευές και ειδικά στις κατασκευές με σημα

ντικό όγκο συγκολλήσεων.

Παρατηρήσεις οι οποίες είχαν συζητηθεί εκτενώς σε 

πλήθος συσκέψεων που είχαν συγκληθεί από την Υπηρεσία 

(ΕΥΔΕ/Α0ΕΕ) με στόχο να εντοπισθούν τα αίτια και να απο- 

φασιστούν οι απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.

0 Οίκος «Germanischer Lloyd», κατόπιν της εντολής που 

είχε δοθεί από την κ. Πετραλιά, απέστειλε στην Αθήνα εκ

προσώπους του - μηχανικούς συγκολλήσεων (EWE) και ελε

γκτές (Level I I I )  - τόσο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών 

και την έναρξη της ολίσθησης των τόξων όσο και μετά την 

ολίσθηση αλλά και μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων.

Σφάλματα

Το πόρισμα του ελέγχου του Οίκου «Germanischer 

Lloyd» ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004, 

υπεβλήθη αρμοδίως τον Φεβρουάριο του 2005. Σε αυτό επι- 

σημαίνονται τα σφάλματα συγκόλλησης που υπεδείχθησαν 

κατά τη διάρκεια της ανέγερσης από τη υπηρεσία ΕΥΔΕ/Α0ΕΕ

και τον Γενικό Τεχνικό Σύμβουλο του ΥΠ.Π0. και τονίζεται η 

ανάγκη επιδιόρθωσής τους βάσει συγκεκριμένων τεχνικών 

μεθόδων.

Επισημαίνεται ότι στο πόρισμα του Οίκου «Germanisher 

Lloyd» δε γίνεται λόγος, ούτε καν αφήνονται υπόνοιες περί 

διακύΒευσης της ασφάλειας των επισκεπτών της εγκατάστα

σης, ούτε αμφισβητείται η αντοχή της. Υπογραμμίζεται 

όμως, το αυτονόητο, ότι δηλαδή η εν λόγω κατασκευή, όπως 

και γενικότερα οι κατασκευές τέτοιου μεγέθους «απαιτούν 

μίαν εφ' όρου ζωής επίβλεψη, περιοδικούς μη καταστροφι

κούς ελέγχους ως επίσης και αναγκαίες ανανεώσεις σε περί

πτωση αλλαγής των Προτύπων και Κανονισμών».

Από το υπουργείο Πολιτισμού δόθηκαν άμεσα οι εντολές 

στην ανάδοχο Κοινοπραξία να προχωρήσει στις αναγκαίες 

παρεμβάσεις- επιδιορθώσεις, όπως αυτές υπεδείχθησαν από 

τον Ανεξάρτητο Οίκο «Germanisher Lloyd», εντολές με τις 

οποίες η ανάδοχος κοινοπραξία διαφώνησε, κατέθεσε εν

στάσεις στην υπηρεσία, αλλά τελικά συμμορφώθηκε.

Χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των παρεμΒάσεων- 

επιδιορθώσεων έχει οριστεί, βάσει του ισχύοντος χρονοδια

γράμματος για την εκπλήρωση του οποίου έχει δεσμευθεί η 

ανάδοχος κοινοπραξία, το τέλος Νοεμβρίου 2005.0 ανάδο

χος, σύμφωνα με τη σύμβασή του και στο πλαίσιο της ισχύ- 

ουσας Νομοθεσίας οφείλει να συντάξει και υποβάλει στην 

Υπηρεσία, Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης, το οποίο 

θα συμπεριληφθεί στο Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας του έρ

γου. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα αξιολογηθεί από τον Τεχνικό 

Σύμβουλο του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος και θα υποβά

λει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την επιθεώρηση και 

συντήρηση του στεγάστρου στη διάρκεια ζωής του.

Καταλήγοντας, πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος των 

παρεμβάσεων- επιδιορθώσεων στην κατασκευή του στεγά

στρου του Ολυμπιακού Σταδίου επιβαρύνει αποκλειστικά την 

ανάδοχο Κοινοπραξία και ούτε κατ' ελάχιστον το ελληνικό 

Δημόσιο».
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Ο Καλατράβα «φωνάζει» τη λεηλασία

Μ
ας στοίχισε, τ ε 
λικά, 120 δισε- 
κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α  
δραχμές π περί
φημη «στέγη  

Καλατράβα», που κάλυψε το  
Ολυμπιακό Στάδιο και θεωρή
θηκε κόσμημα των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004. Και ας πα
ρουσίασε υπέρβαση τηςτάξεω ς 
του 5 0 % , αφού ξεκ ίνησε με 
προϋπολογισμό 80 δισ. δραχ
μές! Και μόλις τώρα απεκαλύ- 
φθη επισήμως ότι παρουσιάζει 
προβλήματα, ότι «επιχειρείται 
θεραπεία»  και ότι «η κατα
σκευή ελέγχεται καθημερινά»!

Τα προβλήματα στο «στέγαστρο 
Καλατράβα» διαπιστώθηκαν από τον 
«Γερμανικό Λόυντ», εταιρεία επιθεώ
ρησης διεθνούς κύρους, που προσέλα- 
βε το υπουργείο Πολιτισμού 12 ημέ
ρες μετά τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 
του 2004  και η οποία παρέδωσε το 
σχετικό πόρισμά της σχεδόν πριν ένα 
χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2004. Έκτο- 
τε γίνονται συνεχώς έλεγχοι με ειδικά 
μηχανήματα σε κάθε τμήμα του «στε
γάστρου Καλατράβα» και οι ανάδοχοι 
του έργου έχουν αναλάβει να κάνουν 
τις αναγκαίες «θεραπευτικές» επεμβά
σεις.

Πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα

και τι κίνδυνοι υπάρχουν δεν μπορού
με να το πούμε εμείς.

Η ευθύνη ανήκει στους αρμοδί
ους και στους ειδικούς. Η ανα- 
πληρώτρια υπουργός Πολιτι

σμού κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά απο
κάλυψε το πρόβλημα και το ότι γίνεται 
«θεραπεία» χθες στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Σκάι». Δ εν  απαντήθηκε, 
ωστόσο, το εύλογο και κρίσιμο ερώτη
μα: Υπάρχει κ ίνδυνος να βρεθούμε 
αντιμέτωποι με μια τραγωδία; Επίσης 
δεν απαντήθηκε το γιατί η ηγεσία 
του υπουργείου δεν ανακοίνωσε την 
ύπαρξη των προβλημάτων και την 
έναρξη της «θεραπείας» τον Δ ε 
κέμβριο του 2004, όταν έλαβε το 
πόρισμα της εταιρείας «Γερμανικός 
Λόυντ». Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν 
την αποσιώπησή του; Και πώς δια
κινδύνευσε να αναλάβει μια τέτοια 
ευθύνη η πολιτική ηγεσία του  
υπουργείου;

Το έργο του Καλατράβα «φωνάζει» 
τώρα για την άγρια λεηλασία, που έγινε 
στον Ελληνικό Λαό κατά την 8ετία Ση
μίτη. 0 Ισπανός αρχιτέκτονας Σαντιά- 
γκο Καλατράβα είχε πει ότι: «Η Ελ
λάδα δαπάνησε πολλά χρήματα για 
το σκέπαστρο του Ολυμπιακού Στα
δίου, το έργο όμως είναι αντάξιο της 
επένδυσης». Πώς είναι αντάξιο της 
επένδυσης όταν έναν χρόνο και μερι
κούς μήνες μετά τους Ολυμπιακούς

Αγώνες το έργο παρουσιάζει προβλή
ματα -η  σοβαρότητα των οποίων δεν 
αποκαλύπτεται- και υποχρεώνονται οι 
ανάδοχοι να προβούν σε «θεραπεία»; 
Και η αρμόδια αναπληρώτρια υπουρ
γός Πολιτισμού κάνει τώρα λόγο για 
επανειλημμένες συσκέψεις με τους 
αναδόχους και αποκαλύπτει ότι το στέ
γαστρο Καλατράβα ελέγχεται συνεχώς 
με ειδικά μηχανήματα; Τζάμπα έκανε 
τους ελέγχους και συνέταξε πόρι
σμα ο «Γερμανικός Λόυντ»; Και οι 
συνεχείς έλεγχοι με ειδικά μηχανή
ματα γίνονται από τους αναδόχους 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Ελ
ληνικού Δημοσίου ή έχει ανατεθεί 
το έργο σε άλλον φορέα;

Ε γραψε ανερυθρίαστα βιβλίο ο κ. 
Κ. Σημίτης για να αφήσει παρα
καταθήκη στους επιγενομένους 

την «Πολιτική για μια δημιουργική Ελ
λάδα» της περιβόητης 8ετίας του. Και 
σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές 
συνεχίζουν να έρχονται στην επιφά
νεια σκάνδαλα, ελλείμματα, προ
βλήματα και πιθανόν κίνδυνοι από 
την περίοδο της «εκσυγχρονιστι
κής» λεηλασίας της χώρας, που 
πληρώσαμε, πληρώνουμε και θα συ- 
νεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκρι
βα για άγνωστο ακόμη διάστημα!

Καταχρεωμένη η Ελλάδα μέσα και 
έξω. Αγώνας σκληρός και δεινή δοκι
μασία για τα χαμηλά εισοδήματα ο πε

ριορισμός του δημοσιονομικού ελλείμ
ματος κάτω από το 3 %  του ΑΕΠ. Κατα
χρεωμένα και τα ελληνικά νοικοκυριά, 
που προσέφυγαν και προσφεύγουν 
στον τραπεζικό δανεισμό και στις κάρ
τες για να καλύψουν ανελαστικές δα
πάνες τους. Στο τέλος της περιόδου 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2005 το χρέος 
τους στις τράπεζες ξεπερνούσε τα 60 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Σ το πρώτο πεντάμηνο του 
έτους πληρώσαμε για χρεο
λύσια 6,6 δισ. ευρώ και μέχρι 

το τέλος του χρόνου θα φθάσουν τα 
10 δισ. ευρώ για να εξυπηρετηθεί 
το υπέρογκο δημόσιο χρέος. Και 
βγαίνουν και άλλα στην φόρα. Και 
αποκαλύπτονται και άλλες δαπάνες, 
επακόλουθες της άγριας λεηλασίας, 
των υπερβάσεων και των κακών κα
τασκευών των ολυμπιακών έργων 
που μας στοίχισαν «ο κούκος, αη
δόνι». Πληρώσαμε έξι φορές επάνω 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και όπως 
προκύπτει τώρα, ακόμη δεν έχουμε 
«καθαρίσει». Ως πότε θα πληρώ
νουν οι Έλληνες πολίτες, χωρίς από
δοση λογαριασμού από ένα σπάτα
λο κράτος, που τάχα ξορκίζει την 
διαφθορά και κρατάει στα συρτάρια 
του τα πορίσματα που την αποκαλύ
πτουν;

«Η  ΧΩ ΡΑ »

Ευθύνες στο «παιντί»

Α νω κάτω τους εκανε ο κοντος με το 
βιβλίο του τους πασόκους και κυ

ρίως τον Γ ιωργάκη.
Το έστειλε αδιάβαστο το «παιντί», 
που του χρεώνει την ήττα των εκλογών 
του Μαρτίου του 2004!
Τώρα σκέφτονται στη Χαριλάου 
Τρικοΰπη αν θα πρέπει να 
πάει αύριο στην παρου
σίαση γιατί ο κοντός τον 
θεωρεί άχρηστο και κα
νένας δεν ξέρειτι μπο
ρεί ακόμα να λεχθε ί.

^  4* Κ
Είχαν
κρυφτεί

Δ ιαβάζοντας το βιβλίο 
του κοντού ψάχνεις 

να βρεις ποιος ήταν περισ
σότερο προδότης από τον 
άλλο στην κρίση των 
Ιμίων.
Διαπιστώνεις ότι την επο
χή εκείνη στην Ελλάδα 
υπήρχε έλλειψη 
πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγε
σίας.
Ψάχνεις να βρεις 
έναν που να φο
ράει παντελόνια 
και δεν βρίσκεις.
Όλοι τα... είχαν κατεβάσει 
και είχαν κρυφτεί στις του
αλέτες.
Από τις τουαλέτες κυβερ
νούσαν τότε μέχρι να 
επέμβουν οι Αμερικανοί!

▼Μεγάλη ακρίβεια στην έκθεση 

αυτοκινήτου που γίνεται στο 
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. 
Εκτός από τα 9 ευρώ της εισόδου 
(πανάκριβο εισιτήριο για είσοδο) και 
τα κυλικεία που βρίσκονται εντός εί
ναι πανάκριβα. Το εσπρεσάκι κοστίζει 
3,20 ευρώ, το ποτήρι Κόκα - Κόλα 3 
ευρώ και το νερό 0,5 λίτρο 1 ευρώ 
(και ας γράφει 0,50 ευρώ). Μήπως 
θα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος από 
το Ανάπτυξης με αυτές τις τιμές;

Θυμήθηκε 
το ζιβάγκο

Ε ίδατε μήπως τον Ακη να κυκλο

φορεί στη λαϊκή αγορά της 

Θεσσαλονίκης με ζιβάγκο; Τι σας 

θύμισε; Μήπως εποχή του 1974- 

1981 όπου όλοι οι πασόκοι με επι

κεφαλής τον Ανδρέα κυκλοφορού
σαν με ζιβάγκο; Μόλις όμως πήραν 
την εξουσία τα ξέχασαν αυτά και 

κυκλοφορούσαν με γραβάτες Αρμά- 

νι, Βαλεντίνο, Πιερ Καρντέν και άλ
λες πανάκριβες φίρμες. Τώρα το 

ξαναγύρισαν μερικοί. Όμως, όπως 

λένε στο χωριό μου, «ο κλέφτης και 
ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρο

νται». Αυτοί έμειναν 20 χρόνια, 

δεν μπορούν να ξεγελάσουν κανέ- 

ναν πλέον. Τους έχει δοκιμάσει κα

λά στο πετσί του ο ελληνικός λαός.

✓  Ρωτήθηκε ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος για αυ
τά που γράφει ο κοντός στο βιβλίο του και ρίχνει 

ευθύνες σε όλους τους άλλους. Και απάντησε: «Ό,ό  
θέλει λέει ο καθένας. Αυτός τώρα βγαίνει και λέει ότι 
δεν φταίει ο ίδιος. Όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία  

ι δεν φταίει αυτή για τίποτα». Όχι και μ ε  τη Νέα Δη- 
οατία, Γιώργο. Όχι τέτο ια σύγκριση. 0  κοντός εί- 

ή περίπτωση. Δεν... συγκρίνεταιμε κανέναν.

✓  Αν  δεν  το ξέρετε  ο Ακης μίλησε.

Και τι νομ ίζετε  ότι είπε; Ό τι «το  
παιχνίδι μ ε τα ξύ  Καραμανλή και Πα- 
πανδρέου είνα ι σικέ». Το είπε μ ετά  τη 
συζήτηση Προ Ημερήσ ιας Δ ια τάξεω ς  
για την εξω τερική πολιτική στη βουλή 
και το ε ίπ ε απογοητευμένος από την  
εμφάνιση του Γιωργάκη. Αλλά να θέ
λε ι να αφήσει α ιχμές για τον αρχηγό 
του και να μπερδεύει και τον Καραμανλή πάει πολύ. Αν  
έχει τα κότσια να του τα πει κατά πρόσωπο του Γιωργάκη.

Πέφτουν... 150 δισ.

Ε γραφα κάποτε και ξαναέ- 
γραφα για το στέγαστρο 

Καλατράβα και για το εξω
φρενικό ποσό των 150 δισε
κατομμυρίων που κόστισε.

Έγραφα ότι «κάποια μέρα 
θα μας έρθει στο κεφάλι», 
και σχεδόν δικαιώθηκα.

Είδατε ότι πλέον γίνεται 
επικίνδυνο και χρειάζεται 
νέα στήριξη για να μην μας

έρθει στο κεφάλι; Για να οι
κονομήσουν κάποιοι θα το 
πληρώνει ο ελληνικός λαός 
μια ζωή.

Τριπλασιάστηκε ο προϋ
πολογισμός των Ολυμπιακών 
Αγώνων και δεν πήγε φυλα
κή κανένας.

θα δείτε όλα τα έργα που 
έγιναν επί ΠΑΣ0Κ να πέ
φτουν το ένα μετά το άλλο.

▼ Κεντρικός ομιλητής θα είναι σήμερα το μεσημέ
ρι στο επίσημο γεύμα του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου ο Ευρι
πίδης Στυλιανίδης. 0 υφυπουργός 
Εξωτερικών θα μιλήσει με θέμα 
«Η ώρα της ελληνικής οικονο
μίας» με την ευκαιρία του 16ου 
ετήσιου Συνεδρίου που πραγματο
ποιείται στο «Ιντερκοντινένταλ».
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Η αύξηση 
των τιμών

Aίγαπητέ Πρόεδρε, η Ελ
λάδα έρχεται τέταρτη μεταξύ 
των 25 χωρών-μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης ως προς το πο
σοστό αύξησης των τιμών, που 
καταγράφηκε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο. Τα στοιχεία είναι 
της Κοινοτικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Eurostat) και δεν 
επιδέχονται αμφισβήτησης.

Η μέση ετήσια αύξηση στην Ελ
λάδα ήταν 3,8%. Προηγούνται η Λε
τονία με 7,4%, η Εσθονία με 4,9% 
και το Λουξεμβούργο με 4,7%. Ερ
χόμαστε τέταρτοι σε ποσοστό αύ
ξησης στην κατηγορία τρόφιμα-πο- 
τά με 2,2%.

Τ ρίτοι στην κατηγορία ρούχα-πα- 
πούτσια με ποσοστό 3,6%. Και 

έκτοι στις δαπάνες υγείας με ποσο
στό 3,9%. Εξαιρετικά μεγάλη είναι η 
αύξηση στον δείκτη που περιλαμ
βάνει τις δαπάνες ενοικίων και 
ύδρευσης-ηλεκτρισμού. Φθάνει στο 
10,6% με μέσο ευρωπαϊκό όρο το 
5,4%.

Αντίθετα, βρισκόμαστε στην 
16η θέση στις μεταφορές που επη
ρεάζονται άμεσα από την τιμή του 
πετρελαίου με αύξηση 6,3%, ενώ οι 
ανατιμήσεις στις 15 χώρες της Ε.Ε. 
που προηγούνται έφθασαν μέχρι και 
18,6%. Και, βέβαια, θετικό είναι ότι 
η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση 
στις ανατιμήσεις των ξενοδοχείων 
και των εστιατορίων με ποσοστό 
αύξησης 2,8%.

Αν όμως συνυπολογιστεί η 
υστέρηση των μισθών και συντάξε
ων στην Ελλάδα έναντι του μέσου 
των χωρών της ΟΝΕ, τότε, βέβαια, 
δεν μένουν πολλά περιθώρια για 
πανηγυρισμούς ότι μπήκε «φρένο» 
στην ακρίβεια.

Ε υτυχώς, ο Λαός θυμάται κ 
έτσι η πολιτική καμπάνια τ 

ΠΑΣΟΚ κατά της ακρίβειας, που 
κίνησε το περασμένο Σάββατ 
τέληξε σε οικτρό φιάσκο.

Τα στελέχη του που βγ ' 
μοίραζαν φυλλάδια στην 
σέπραξαν τέτοιες απ 
που θα τις θυμούντ 
ρό. Πήγαν για μα 
ρεμένοι...
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να στραφούμε κατά των συγγε
νών των θυμάτων που έπεσαν 
πάνω στις σφαίρες ή στις βόμ
βες. Είναι πικρό χιούμορ, αλλά 
σε καμία περίπτωση αδικαιολόγη
το, ειδικά για όλους εμάς που ως 
απλοί δημοσιογράφοι έχουμε ζή- 
σει αρκετές από τις δραματικές 
και φρικιαστικές στιγμές τέτοιων 
τρομοκρατικών γεγονότων.

Τύπου «Άρλεκιν»

Πάει για μπεστ σέλερ το Βι
βλίο του Σημίτη. Μακάρι να 

έχει την ίδια τύχη με εκείνο 
της Μιμής πριν από μερικά 
χρόνια. Τέτοια «Άρλεκιν» εί
ναι συλλεκτικά. Μάλιστα ο 
πρώην πρωθυπουργός θα πα
ρουσιάσει τη Βιογραφία του 
αύριο, δύο εικοσιτετράωρα δη
λαδή πριν από την επίσημη 
πρώτη του έκτου Βιβλίου του 
«Χάρι Πότερ». Έτσι πηγαίνο
ντας στο Βιβλιοπωλείο θα μπο
ρούμε να αγοράσουμε το παρα- 
μυθάκι για τα παιδιά μας και 
τη νουβέλα Σημίτη για μας 
τους μεγαλύτερους. Το πρώτο 
θα το διαβάζουν τα μικρά μας 
για να κοιμηθούν, ενώ το δεύ
τερο θα το διαβάζουμε εμείς 
για να μην ξεχνάμε το πικρό 
ποτήρι που μας πότισε και τα 
νιάτα μας που χάθηκαν από τις 
ίντριγκες και τις δολοπλοκίες 
του. Ουστ...

Ποιος έδινε εντολές για τα δάνεια;
Σ ύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην 

εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου ο 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υποδιοικητής 
της Αγροτικής Θανάσης Παπαγεωργίου οι εταιρεί
ες του επιχειρηματία Αλλαμανή δεν πήραν δά
νεια 70 δισ. δρχ. περίπου μόνον από την ATE 

αλλά την ίδια περίοδο είχαν δανεισμό και 
από άλλες τράπεζες.
Επειδή, κύριε βουλευτά, μιλούσατε σε 
ανθρώπους που λογικό είναι να μη 
γνωρίζουν τις περαιτέρω τραπεζικές

εργασίες, μπορείτε να μας πείτε ποιο πολιτικό 
πρόσωπο έδινε τις εντολές για πιστοδοτήσεις τέ
τοιων ποσών;
Εξ όσων γνωρίζουμε υπάρχει ένα όριο μέχρι του 
οποίου μπορείτε να υπογράψετε.
Από εκεί και πέρα χρειάζεστε άλλου είδους 
εγκρίσεις και εγγυήσεις, εξωτραπεζικές. Ποιοι 
σας τις παρείχαν; Πώς είναι δυνατόν να δίνετε 
δάνεια τριακοσίων δισ. δραχμών χωρίς να το 
γνωρίζουν υπουργοί και πρωθυπουργικά περι
βάλλοντα;

Πληθαίνουν κάθε μέρα οι διώξεις

Δ εν υπάρχει ημέρα που να μην ακού
σουμε για νέες διώξεις δικαστικών 

λειτουργών και δικηγόρων, για ύποπτους 
λογαριασμούς και άνομες συναλλαγές του 
παρελθόντος.
Εσχάτως επιβεβαιώθηκε η αρχική πλη
ροφορία μας, ότι έχουν ανοιχθεί τραπε
ζικοί λογαριασμοί δικαστών στο εξωτερι
κό βάσει διατάξεων του Αντιτρομοκρατι- 
κού. Επειδή λοιπόν αντιλαμβανόμαστε 
ότι τα πράγματα δεν είναι όπως μας τα 
έλεγαν στην αρχή, δηλαδή ότι πρόκειται

για μια ελάχιστη μειοψηφία, εμείς μετα
φέρουμε την πρόταση αρκετών δικαστι
κών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι για να 
πάψει να σπιλώνεται η τιμή και η υπόλη
ψή τους πρέπει να ληφθούν ακόμη πιο 
δραστικές πρωτοβουλίες.
Η εξής μία, να ελεγχθούν όλοι οι τρα
πεζικοί λογαριασμοί όλων των δικαστι
κών (σ.σ: και υπαλλήλων) που βρέθηκαν 
στην έδρα για υποθέσεις χρηματιστηρια
κών εταιρειών, εισηγμένων επιχειρήσεων 
και εταιρικών μεταβολών.

Σ ας είπαμε και χθες 
ότι τα βίαια επεισό
δια στη Γαλλία, που 
έως σήμερα έχουν 

κοστίσει τη ζωή σε τρεις αν
θρώπους, είναι πολύ δύσκολο 
να παραμείνουν «εντός συνό
ρων». Ήδη στη Γερμανία άρ
χισαν τα όργανα με τις μου
σουλμανικές μειονότητες, ο 
Ερντογάν τρέχει να μαζέψει 
τα ασυμμάζευτα και νομίζου
με ότι στην Ελλάδα το υπουρ
γείο Εξωτερικών σε συνεργα
σία με την ΕΥΠ «βλέπει» με 
ανήσυχο μάτι ορισμένες πε
ριοχές της Θράκης, ενώ υπό 
στενή παρακολούθηση έχουν 
τεθεί και αρκετοί αλλοδαποί 
στην Αθήνα.

Υπάρχει πρόβλημα;

Α υτό που είπε χθες η αναπλη- 
ρώτρια υπουργός Πολιτισμού 

Φ. Πετραλιά θα πρέπει να μας κα
θησυχάζει ή να μας τρομοκρατεί; 
Ότι δηλαδή σε καθημερινή βάση 
ελέγχεται το στέγαστρο Καλατρά- 
βα στο Ολυμπιακό Στάδιο και πως 
η ανάδοχος εποπτεύουσα εται
ρεία όλο και κάποιες τεχνικές 
επεμβάσεις κάνει συχνά πυκνά. 
Μήπως κινδυνεύει να πέσει στο 
κεφάλι μας και δεν το ξέρουμε; 
Εάν όντως παρατηρούνται κακοτε
χνίες πώς είναι δυνατόν να ξανα
φέρνουμε για άλλο έργο τον Καλα- 
τράβα στην Ελλάδα;

Τιτλοποίηση

Πολύ Λονδίνο ακούω τις τε
λευταίες ημέρες. Γίνεται κα

μιά τιτλοποίηση εσόδων και θα 
μας την ανακοινώσουν άμα τη 
επιστροφή τους οι υπηρεσιακοί 
και διοικητικοί παράγοντες;

Κοροϊδευόμαστε;

Πώς εξαρθρώθηκε ο ΕΛΑ, 
αφού οι μισοί και πλέον από 

τους καταδικασθέντες, σε πρώτο 
βαθμό, αποφυλακίστηκαν; Τελικά 
μήπως κοροϊδευόμαστε με τον 
πιο άγριο τρόπο; Μήπως αυτές οι 
αποφάσεις αποτελούν προάγγελο 
ανάλογων εξελίξεων και για μέ
λη τη 17Ν η δίκη των οποίων, σε 
δεύτερο Βαθμό, ξεκινά σε λίγες 
εβδομάδες; Στο τέλος θα πρέπει
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