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Όσα δεν γράφει στο βιβλίο του ο Κ. Σημίτης
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πλούσιου  Κ ολω νακιώ τη  

πρω θυπουργού τω ν φ όρω ν

Νέα ντοκουμέντα για το μέγεθος της δια
φθοράς και της διαπλοκής την οκταε

τία Σημίτη φέρνει στο φως της δημοσιότη
τας η μεγάλη έρευνα της «X». Αποκαλυπτι

κά στοιχεία για τη νοθεία των εκλογών του 
Απριλίου του 2000, τη διασπάθιση δημοσί
ου χρήματος στην Αμυνα και τις μεθοδεύ
σεις εις Βάρος μικρομεσαίων και αγροτών.
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0 Γ ιώργος 
αποστρατεύει 
παλαιό στελέχη
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Η 17 Νοέμβρη 
στη μνήμη 
των Ελλήνων

I σελ. 34

Γ  ιώργο, εγώ 
δεν θα έκανα
ποτέ κακό
στη χώρα
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Ναυάγιο 
στηνΟ.Λ. 
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τουΛιάπη
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Γραφείο
Γιώργος
Τράγκας

Μια
καταγγελία 

του εκλογικού 
αποτελέσματος 
από τον αρχηγό 

της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης 

θα είχε 
ως συνέπεια 

να «φρενάρει», 
να ανατρέψει 

την πορεία 

της Ελλάδος προς 
την Οικονομική 

και Νομισματική  
Ένωση ^

Γίατί δεν κατήγγειλε τη νοθεία 

του Σημίτη ο Καραμανλής
«Δεν θα μπορούσα να κάνω κακό στη χώρα»

171 -  ·ιναι γνωστό 
ι * τοις ιτάσι 

Λ  μμμ πώς «κε'ρδι- 
σε» οριακά τις εκλογές το 
2000 το ΠΑΣΟΚ και πώς 
εξασφάλισε ο «αρχιερέας 
της διαπλοκής» μια ακό
μη 4ετία στην εξουσία, 
για να ολοκληρώσει αυτό 
που αποκαλεί έργο του. 
Πέρα από τις γνωστές 
κομματικές μεθοδεύσεις, 
τις κούφιες προεκλογικές 
υποσχέσεις προς τις 
ασθενέστερες τάξεις και 
τα άλλα συνήθη τερτίπια, 
είχε διοργανωθεί μια τε
ράστια επιχείρηση παρα
νόμων ελληνοποιήσεων 
αλλοδαπών, κυρίως από 
χώρες της πρώην Σοβιε
τικής Έ νω σης, που ψή
φισαν σε κρίσιμες εκλογι
κές περιφέρειες. Το απο
τέλεσμα κρίθηκε κυριο
λεκτικά στο νήμα.

Ήταν βέβαια η νίκη της Νέας Δη
μοκρατίας στις εκλογές της 9ης Απρι
λίου 2000. Ό λ ες  οι δημοσκοπήσεις 
την έφεραν πρώτη με μεγάλη διαφο
ρά από το ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος, που 
είχε δοκιμαστεί δεινά από τη φορο- 
μπηχτική πολιτική της κυβέρνησης 
Σημίτη και τη ραγδαία φτωχοποίηση, 
δεν άντεχε άλλον «εκσυγχρονισμό».

Ο λοι θυμούνται τι συνέβη το 
βράδυ της 9ης Απριλίου του 
2000. Μέχρι τις 7.30 το βρά

δυ «πήγαινε» η Νέα Δημοκρατία μιά
μιση μονάδα μπροστά. Και στις 10 
άρχισαν να έρχονται τα αποτελέσμα
τα, που «ευνοούσαν» τον Σημίτη. 
Δεν χρειάζεται να θυμίσω την άρνη
ση του υπηρεσιακού υπουργού 
Ε σω τερικώ ν κ. Γ. Κουμά
ντου να ενημερώ σει τον 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη 
και την έντονη αντί
δραση του τότε εκ 
προσώπου του κόμ
ματος κ. Άρη Σπη- 
λιωτόπουλου που 
είχε μιλήσειγια πα
ρεξηγήσιμες συ
μπεριφορές.

Όλαβοούσανστι 
το αποτέλεσμα εκεί
νων των εκλογών 
ήταν προϊόν νοθείας.
Και όλοι περίμεναν 
ότι ο Κώστας Καρα
μανλής θα έβγαινε να

το καταγγείλει δημόσια. Ωστόσο, δεν 
το έπραξε και προτίμησε να το περι
γράφει με μια πολύ πιο ήπια έκφρα
ση, κάνοντας λόγο για προσπάθειες 
νόθευσης και αλλοίωσης της βούλη
σης του εκλογικού σώματος. Κάποι
οι έφτασαν στο σημείο να μας κατη
γορήσουν ότι περίπου... πουλήσαμε 
τις εκλογές.

Α πό την πρώτη στιγμή, από την 
επομένη των εκλογών «Η Χ ώ 
ρα» ξεκίνησε μια πολύ μεγά

λη έρευνα για να αποκαλύψει στα
διακά όλο το πλέγμα της βιομηχανίας 
των παράνομων ελληνοποιήσεων και 
των αλλοδαπών «ψηφοφόρων» του 
«αρχιερέα της διαπλοκής». Οι έρευ
νες της εφημερίδας έφεραν φοβερά 
στοιχεία στο φως και χιλιάδες παρά
νομες ελληνοποιήσεις, που κανονικά 
θα γέμιζαν τόμους, αν η Νέα Δημο
κρατία προχω ρούσε στην έκδοση 
μιας «Μαύρης Βίβλου» για την εκλο
γική νοθεία.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω 
αρκετές φορές το θέμα της νοθείας 
με τον Κώστα Καραμανλή. Πιεστικά 
σχεδόν υποστήριζα ότι θα έπρεπε να 
αποκαλυφθουν όλα τα στοιχεία, που 
αποδείκνυαν ότι υπήρξε εκτεταμένη 
επιχείρηση νοθείας με χιλιάδες «ελ- 
ληνοποιηθέντες» ψηφοφόρους, που 
ήρθαν κυρίως από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. Και ο Κώστας 
Καραμανλής μου εξήγησε τους λό
γους για τους οποίους δεν προχώρη
σε στην καταγγελία του εκλογικού 
αποτελέσματος: «Δεν θα μπορούσα 
να κάνω ποτέ κακό στη χώρα μου». 
Μια καταγγελία από τον αρχηγό της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του 
εκλογικού αποτελέσματος θα είχε ως

συνέπεια να «φρενάρει», να ανατρέ
ψει την πορεία της Ελλάδος προς 
την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση.

Αυτός ήταν ο λόγος που ο Κώ
στας Καραμανλής δεν κατήγγειλε 
ευθέως την πρωτοφανή εκλογική νο
θεία στις εκλογές της 9ης Απριλίου 
2000. Μέτρησε τις καταστροφικές συ
νέπειες που θα είχε για τη χώρα στην 
πορεία της προς την Ο Ν Ε και πόσο 
θα την απαξίωνε στα μάτια των άλ
λων Ευρωπαίων εταίρων και τσυ υπο
λοίπου κόσμου αν προχωρούσε στην 
πλήρη στοιχειοθέτηση του εκλογικού 
πραξικοπήματος. Στις παρυφέςτου 
21ου αιώνα, και ενώ η Ελλάδα διεκ- 
δικσύσε την είσοδό της στην ΟΝΕ, θα 
παρουσιαζόταν περίπου ως τριτοκο
σμική χώρα. Γ  ι’ αυτό επέλεξε ηπιότε
ρες εκφράσεις για να στιγματίσει τη 
νοθεία, που στέρησε τη νίκη από τη 
Νέα Δημοκρατία και γι’ αυτό μίλησε 
για «νόθευση και αλλοίωση της βού
λησης του εκλογικού σώματος».

Τ α αποδεικτικά στοιχεία  του 
εκλογικού πραξικοπήματος 
του Σημίτη υπάρχουν συγκε

ντρωμένα. Κ αι δεν είναι μόνον το 
πλήθος των αποκαλυπτικών δημοσι
ευμάτων στη «Χώρα» και τις άλλες 
εφημερίδες του συρρικνωμένου και 
πολυκυνηγημένου Κεντροδεξιού Τύ
που για τη βιομηχανία των παρανό
μων ελληνοποιήσεων, το πώς στήθη
κε και λειτούργησε και ποιοι φρόντι
σαν να εκδώσουν ακόμη και προε
κλογικό υλικό του ΠΑΣΟΚ στη ρω
σική γλώσσα για να υποσχεθούν 
αγροτική γη και διορισμούς στους αλ
λοδαπούς ψηφοφόρους. Ειδική επι
τροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό τον

τότε βουλευτή και σήμερα γενικό δι
ευθυντή του κόμματος Κώστα Σημαι- 
οφορίδη συγκέντρωσε όλο το απο
δεικτικό υλικό για τις χιλιάδες παρά
νομες ελληνοποιήσεις και τις άλλες 
μεθοδεύσεις νόθευσης του εκλογικού 
αποτελέσματος σε ογκώδεις φακέ
λους. Και αντίγραφα αυτών των φα
κέλων παραδόθηκαν στον τότε Πρό
εδρο της Δημοκρατίας, στο π ρ οε
δρείο της Βουλής και στις ηγεσίες 
όλων των πολιτικών κομμάτων.

Ε πιπλέον υπάρχει και το απο
δεικτικό υλικό από μακροχρό- 
νια έρευνα που διενήργησε 

ανώτατο στέλεχος του υπουργείου 
Εξωτερικών μετά από σχετικές εντο
λές στα ελληνικά προξενεία  στην 
πρώην Σοβιετική Έ νω ση για τα κυ
κλώματα των παράνομων ελληνοποι
ήσεων και για το πώς κατασκευάζο- 
ντο «ομογενείς» και «ψηφοφόροι». 
Και υπάρχουν και εκατοντάδες μετα
γενέστερες πράξεις ανάκλησης της 
ελληνικής ιθαγένειας σε καραμπινά
τες περιπτώσεις παρανόμων ελληνο
ποιήσεων.

Π αρ’ όλα αυτά, ο «α ρχιερέα ς 
της διαπλοκής» δεν μετέβαλε στάση 
κατά τη δεύτερη θητεία του και δεν 
κατέστη πιο προσεκτικός. Α ντιθέ
τους, όπως θυμούνται οι αναγνώστες 
της «Χώρας» έφθασε στο σημείο να 
απορρίψει με αλαζονεία και ιταμό 
ύφος την πράγματι γενναιόφρονα 
προσφορά που του έκανε ο Κώστας 
Καραμανλής, να αναλάβουν κοινό 
αγώνα κατά της διαφθοράς και της 
διαπλοκής. «Κλώτσησε» κυριολε
κτικά τη μοναδική ευκαιρία να ανα- 
νήψει πολιτικά, να απεμπλακεί από 
τα διαπλεκόμενα, να διασφαλίσει 
την υστεροφημία του και να μη «λα- 
κίσει» τις παραμονές των εκλογών 
για να αποφ ύγει τη λαϊκή κα τα 
κραυγή, αλλά να παραμείνει μέχρι 
το τέλος και να χάσει έντιμα και με 
το κεφάλι ψηλά.

Α υτά τα είχα γράψει και τότε 
που δημοσιοποίησε την επι
στολή Καραμανλή για να 

απορρίψει με ιταμότητα τη γενναι
όφρονα προσφορά του πολίτικου 
αντιπάλου του. Απέδειξε έτσι την 
πολιτική μικρότητά του και ότι εί
ναι άξιος της τύχης του. Και τώρα 
βγαίνει και λέει ότι έγραψε το βι
βλίο του για να υπερασπιστεί το έρ
γο του. Και στο έργο αυτό περιλαμ
βάνεται και η επιχείρηση «νόθευ
σης και αλλοίωσης» του εκλογικού 
σώματος, στις εκλογές του 2000 και 
το πλήθος των προβλημάτων από 
τις χιλιάδες παράνομες ελληνοποι- 
ήσεις ακόμη και κακοποιών στοι
χείων από τις χιόρες της Ανατολι
κής Ευρώπης και της πρώην Σοβιε
τικής Ένωσης.



4 Πολιτική

«Εγώ ειμί ίο  ΠΑΣΟΚ», λέει ο Παπανδρέου και ετοιμάζεται για καρατομήσεις

Πόρτα εξόδου στους σημιτικούς
Του ΝΙΚΟΥΤΙΑΝΑΚΑ

Ε τοιμος να προχωρήσει 
στην αποστρατεία των 
«παλαιών στελεχών» 
που μεσουρανούσαν 

στις κυβερνήσεις Σημίτη δήλωσε 
χθες ευθέως ο πρόεδρος του ΙΙΑ- 
ΣΟ Κ  Γιώργος Παπανδρέου και 
έστειλε σαφέστατο μήνυμα στο 
εσωτερικό του Κινήματος βάζο
ντας φωτιά στο ήδη έκρυθμο εσω
κομματικό πεδίο.

Μετά τη δήλωση του τέως πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη ότι είναι παρών στην πολιτική 
σκηνή, ο κ. Παπανδρέου, που είχε εκδηλώσει την 
ενόχλησή του για τις αιχμές σε βάρος του που 
εμπεριέχονται στο βιβλίο του κ. Σημίτη, χθες στο 
γεύμα που παρέθεσε στους κοινοβουλευτικούς 
συντάκτες άνοιξε τον ασκό τσυ Αιόλου και έστει
λε σαφέστατο μήνυμα: το ΠΑΣΟΚ είναι ο ίδιος, 
το ΠΑΣΟΚ προχωρεί μπροστά με συνεχή ανα
νέωση στα πρόσωπα, στο ΠΑΣΟΚ του Γιώργου 
Παπανδρέου δεν χωρούν τα βαρίδια του παρελ
θόντος.

Ο κ. Παπανδρέου εξαπέλυσε δριμύτατη 
προσωπική επίθεση κατά του πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή, μίλησε με σκληρά λόγια για 
τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα θέματα της 
οικονομίας (τιτλοποίηση), ζήτησε καθαρές σχέ
σεις στο ζήτημα κράτος - Εκκλησία, εκτίμησε 
πως όποτε και αν γίνουν οι εκλογές το ΠΑΣΟΚ 
θα τις κερδίσει και πρότεινε καθαρούς κανόνες 
για τα MME.

Αποστρατείες

Ο κ. Παπανδρέου δεν έκρυψε ότι προτίθε- 
ται να προχωρήσει σε αποστρατείες και σε ερώ
τηση αν τα ίδια πρόσωπα μπορούν να εκφρά- 
σουν το νέο ΠΑΣΟΚ δήλωσε αποφασισμένος να 
στηριχθεί σε νέα πρόσωπα. Προς την κατεύθυν
ση αυτή, όπως είπε, θα εναλλάσσεται στη Βου
λή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε κάθε νο
μοσχέδιο, ενώ θα δοθούν φάκελοι θεμάτων σε 
νέους βουλευτές. Μάλιστα, ζήτησε τη συμβολή 
των κοινοβουλευτικών συντακτών στην προβο
λή νέων προσώπων και αναφερόμενος στα στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ που εμφανίζονται συχνά στην 
τηλεόραση είπε πως τα κανάλια προωθούν κά
ποια πρόσωπα με βάση την τηλεθέαση και πως 
ήδη στο ΠΑΣΟΚ γίνονται σεμινάρια στους νέ
ους ανθρώπους πώς να σταθούν στο γυαλί.

Έστειλε μάλιστα σαφέστατο μήνυμα λέγο
ντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Έχω  40 νέα πρό
σωπα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αν στις 
εκλογές γίνουν 80 ή 100 θα είμαι πολύ ευχαρι
στημένος. Από αυτούς θα αντλήσω κι απ’ αυτούς 
θα χρησιμοποιήσω στην κυβέρνηση. Έ χ ω  την 
υποχρέωση να φέρω στο προσκήνιο μια νέα γε
νιά πολιτικών».

Τα βαρίδια
Η ερώτηση που έγινε στον κ. Παπανδρέου 

ήταν τόσο σαφής όσο και η απάντηση που έδω
σε:

- Υπάρχουν βαρίδια στο ΠΑΣΟΚ που πρέ
πει να φύγουν;

- Παπανδρέου: Δεν μ’ αρέσει η φράση βαρί
δια. Έχουμε κάνει ήδη σημαντική ανανέωση στο 
κόμμα. Γ Γ αυτό πήρα εντολή να αλλάξω το κόμ
μα, να αναδείξω νέα πρόσωπα. Δεν θα μπω σε 
ονόματα προσώπων, ωστόσο σε κάθε περίπτωση 
συνυπολογίζουμε, αξιολογούμε την άποψη του 
κόσμου.

Στη ερώτηση «αν χρειαστεί να αποστρατεύ
σετε πρόσωπα θα το κάνετε;», είπε χαρακτηρι
στικά: «Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αποστρατεία, 
το έχω κάνει και στο παρελθόν με την υπόθεση 
Πάχτα, έστω κι αν κάποιοι την πλήρωσαν άδι
κα. Αν χρειαστεί θα το κάνω και τώρα».

Βιβλίο Σημίτη

Για το βιβλίο του κ. Σημίτη ο κ. Παπανδρέου 
ρωτήθηκε αν είναι ενοχλημένος και απάντησε 
τα εξής: «Στην πολιτική δεν υπάρχουν ενοχλή
σεις, υπάρχουν πολιτικές θέσεις. Ακούω τον

0Γ. Παπαν
δρέου άνοιξε 
τον ασκό του 
Αιόλου στο 
γεύμα με τους 
κοινοβουλευ
τικούς συντά
κτες, για να ει- 
σπράξειόμως 
καιαναλόγως 
αιχμηρή απά
ντηση από τους 
εκσυγχρονι
στές

πρωθυπουργό να λέει ότι ενοχλείται από την 
ίδια του την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι πολιτι
κή θέση. Εγώ δεν είμαι της λογικής του Καρα
μανλή, ενοχλούμαι γι’ αυτό ή το άλλο. Μπορεί 
να υπάρχει το συναίσθημα, αλλά αυτό είναι άλλο 
πράγμα. Ό ,τι έχω πει γι’ αυτό το θέμα έχω πει, 
και δεν χρειάζονται ερμηνείες».

Τα γκάλοπ

Σε πολλά σημεία της συνομιλίας του με τους 
δημοσιογράφους ο κ. Παπανδρέου εξαπέλυσε 
σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κώστα Κα-

ραμανλή. Για τις εκλογές: «Αν ήμουν Καραμαν
λής θα είχα το δίλημμα. Το 2007 δεν τους βγαίνει 
(η οικονομία), αλλά και τώρα υπάρχει το ρίσκο, 
όπως δείχνουν τα γκάλοπ. Εμείς θεωρούμε ότι 
μπορούμε να κερδίσουμε όποτε κι αν γίνουν. 
Όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές, για τον Καρα
μανλή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και 
τώρα αν πάει σε πρόωρες, θα έχει πρόβλημα. 
Εγώ πιστεύω ότι θα τις πάρουμε τις εκλογές όπο
τε κι αν γίνουν».

Για τον ανασχηματισμό: «Πρέπει να έχεις 
και υλικό για να κάνεις ανασχηματισμό. Με ποια 
στελέχη, μόνο με την Ντόρα; Θα αλλάξει η εικό
να της κυβέρνησης, αλλά μόνο επιφανειακά. Αν 
ήθελε να φέρει μια καινούργια ομάδα ο Καρα
μανλής έπρεπε να το κάνει το 2004».

Το παλεύω

Για καταλληλότητα Καραμανλή: «Εγώ πα
λεύω για να πείσω για έναν διαφορετικό τρόπο 
διαχείρισης της εξουσίας. Η λογική "κάνω τον 
κάμποσο" είναι λογική καταστροφής. Αυτό κά
νει ο Καραμανλής. Κάνει τον κάμποσο, λέει ότι 
τα ελέγχει όλα και μετά στα δύσκολα παριστάνει 
τον μετρημένο και κρύβεται όπως στη Λουκέρ- 
νη. Δεν κάνει διαβουλεύσεις με κανέναν, δεν 
λειτουργούν τα όργανα και αφήνει τις αποφά
σεις να λαμβάνονται από άλλους».

Για τις συνεντεύξεις: «Ο Καραμανλής έφτια
ξε μια δήθεν προοδευτική εικόνα περί μεσαίου 
χώρου και από πίσω πρόκειται για μια στυγνή, 
παλιά, δειλή, παραδοσιακή, κομματική αυταρ
χική Δεξιά. Προσπαθεί να χειραγωγήσει MME, 
Παιδεία, Υγεία, Εκκλησία και να βολέψει τα γα
λάζια παιδιά».

Παλιά κόντρα με τον Αμβρόσιο
Σχολιάζοντας την κρίση που 

έχει ξεσπάσει με την Εκκλη
σία μετά την παρουσίαση του βι
βλίου του κ. Σημίτη, ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
υποστήριξε μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: «Έχω πάρει θέση για 
τον κ. Αμβρόσιο, τον ξέρω από 
παλιά, το '82-83, όταν άλλαξε το 
Οικογενειακό Δ ίκαιο ήθελε να 
αφορίσει και τον πατέρα μου και 
τη μητέρα μου, τους έλεγε τα μύ
ρια όσα. Η φρασεολογία του δεν 
αφορά μόνο τον πρώην πρωθυ
πουργό, αλλά ολόκληρο το ΠΑ
ΣΟΚ... Καθαρές σχέσεις κάνουν 
τους σωστούς και καλούς λογα
ριασμούς. Εγώ, ως πιστός ορθό
δοξος, δεν θέλω τον παπά μου να

παίζει τον πολιτικό και να χωρί
ζει τους πιστούς σε καλούς και 
κακούς χριστιανούς... 0ι σχέσεις 
κράτους - Εκκλησίας μπορούν να 
καθοριστούν χωρίς να περιμένου
με την αναθεώρηση του Συντάγ
ματος. Η Εκκλησία δεν έχει ρόλο 
να συναποφασίζει για τα εθνικά 
θέματα. Αυτό είναι θέμα της κάθε 
κυβέρνησης. Το να εμπλέκεται 
στα δημόσια μ' αυτόν τον τρόπο 
προκαλεί να υπάρχει σαφής διά
κριση, διαχωρισμός κράτους - Εκ
κλησίας. Να πάρει θέση η κυβέρ
νηση κι ο πρωθυπουργός.Ο Καρα
μανλής μία βάζει την υπογραφή 
του στο θέμα των ταυτοτήτων και 
τώρα τα μασάει. Αν και νέος πολι
τικός, ακολουθεί παλιές αντιλή

ψεις». Για την οικονομία ο κ. Πα
πανδρέου ε ίπ ε τα ακόλουθα: 
«Σφίγγει τον Προϋπολογισμό και 
ανεβάζει το έλλειμμα. Και δ ια
χειριστικά δεν τα πάνε καλά και 
έχουν προκαλέσει σοκ στην οικο
νομία. Πέφτει η ανάπτυξη κι 
έχουν μπει στον στενό κορσέ της 
επιτήρησης, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει δυνατότητα πρωτο
βουλιών... Τα έχουν κάνει θά
λασσα, αντί να βάλουν τάξη. Τα 
έσοδα δεν θα πέσουν από τον 
ουρανό αν δεν υπάρχει ανάπτυ
ξη. Υπάρχουν υπερβάσεις σε 
πολλούς τομείς και υπουργεία και 
πάμε σε οικονομική ύφεση. Μια 
κυβέρνηση χωρίς κύρος στο εξω
τερικό πνιγμένη στην αδυναμία

της, βρίσκεται σε αδιέξοδο».

Τα MME
Τέλος, για τα MME σημείωσε 

μεταξύ άλλων τα εξής: «Έχω κά
νει συγκεκριμένες προτάσεις στην 
κυβέρνηση. Αυτό το πρόβλημα 
της διαπλοκής, που δεν είναι η 
οωστή λέξη, δεν μπορεί να το λύ
σει μια κυβέρνηση από μόνη της. 
Χρειάζεται διακομματική συνεν
νόηση. Πρέπει να μπουν κανόνες 
κι αν σε αυτό αποφασίσουμε ότι 
πρέπει να δοθούν κάποιες επιδο
τήσεις να δοθούν, αλλά με καθα
ρούς κανόνες. Όσο δεν θα προχω
ρήσει η κυβέρνηση σε διακομμα
τική συνεννόηση με καθαρούς κα
νόνες, φοβάμαι ότι δεν θα έχει τα 
κότσια να το κάνει».

«Σιγά τα αίματα», του απαντούν οι εκσυγχρονιστές
Ο ταν έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του Γιώρ

γου Παπανδρέου ορισμένοι εκσυγχρονι
στές βρήκαν την ευκαιρία να «απαντήσουν» 
στα περί αποστρατείας, δείχνοντας για ακόμη 
μία φορά την ενόχλησή τους.

Ειδικότερα, αρκετά στελέχη που ανήκουν 
στο εκσυγχρονιστικό μπλοκ έλεγαν μετά τις 
δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντι
πολίτευσης πως τα περί αποστρατείας δεν 
τους αγγίζουν, αφού έτσι κι αλλιώς είναι εκτός 
κόμματος και αφού δεν συμμετέχουν σε θέ

σεις που έχει μοιράσει ο Γιώργος Παπανδρέου 
στο Κίνημα. Μερικοί έλεγαν μάλιστα χαρακτη
ριστικά «σιγά τα αίματα!», δείχνοντας πως π 
σύγκρουση των εκσυγχρονιστών με τους προ
εδρικούς θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.

ΟΒενιζέλος

Πάντως η Χαριλάου Τρικούπη πονοκεφά
λιαζε και από την αρχηγική στάση του Ευάγγε
λου Βενιζέλου, που παρουσίασε χθες -σε συ
νέντευξη Τύπου ως τομεάρχης- τα αποτελέ

σματα της εξόρμησης των στελεχών σε νοσο
κομεία και ειδικότερα σε χώρους της Υγείας. 0 
βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης έδειξε και χθες πως θέλει κά
τι περισσότερο, κάνοντας ακόμα και επιθέσεις 
στον Κώστα Καραμανλή και αυτό φάνηκε και 
σε ερώτηση αν σε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα 
είναι υπουργός Υγείας, με τον ίδιο εμμέσως 
πλην σαφώς να το αρνείται δείχνοντας πως 
επιθυμία του είναι να ανέβει σκαλιά και ορό
φους στη Χαριλάου Τρικούπη.



Πώς ο «πολιτικός αρχιαπατεώνας» έκλεψε τις εκλογές του Απριλίου 2000
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Νύχτα ντροπής για τη Δημοκρατία

Η νΰχτα της 9ης 
Απριλίου του 
2000 ήταν 
ίσιος η συγκλο

νιστικότερη στη μεταπο
λιτευτική ιστορία της 
χώρας, όχι μόνο για το γε
γονός ότι έφερε χρόνια 
πίσω την Ελλάδα με την 
επανεκλογή του Κώστα 
Σημίτη, αλλά γιατί τα 
βρώμικα παιχνίδια και τα 
εκλογικά μαγειρέματα 
του ΙΙΑΣΟΚ ήταν πρωτό
γνωρα και δυστυχώς μέ
χρι σήμερα παραμένουν 
ατιμώρητα.

Το δεύτερο σκέλος της μεγάλης 
έρευνας της «X» (σ.σ.: η οποία τυγχά
νει μεγίστης αποδοχής από τους πο
λίτες και συζητείται ευρέως) για όσα 
δεν συμπεριέλαβε ο «αρχιερέας της 
διαφθοράς» στο βιβλίο του, περιλαμ
βάνει αποκαλύψεις για το μέγεθος 
της αλλοίωσης του εκλογικού αποτε
λέσματος, για τις μίζες και τα σκάν
δαλα στις Ένοπλες Δυνάμεις (σελ. 
13), την καταρράκωση της μικρομε- 
σαίας επιχειρηματικότητας (σελ. 14- 
15), τα εγκλήματα στον αγροτικό το
μέα (σελ. 16-17) και τις υπερκοστολο- 
γήσεις έργων και προμηθειών στην 
Υγεία (σελ. 18).

Σκάνδαλο

Η νοθεία, λοιπόν, των εκλογών 
του 2000 από το καθεστώς Σημίτη 
αποτέλεσε ένα από μεγαλύτερα σκάν
δαλα που σημειώθηκαν στη χώρα μας 
και, που όμοιο του δεν έχει και ούτε 
πρόκειται να γνωρίσει η χώρα μας. 
Γεγονότα που ωχριούν μπροστά σε 
όσα υποστήριζε ο Γιώργος Παπαν- 
δρέου, ο οποίος μιλούσε γιατη «μαύ
ρη βίβλο» του ’61 και για τα 157 ονό
ματα, όταν η Νέα Δημοκρατία μπορεί 
να επικαλεστεί, και μάλιστα με στοι
χεία, ότι ο Κ. Σημίτης και η παρέα του 
χρησιμοποίησαν χιλιάδες επί χιλιά
δων περιπτώσεων για να κερδίσουν 
με μια πραγματική χούφτα ψήφων την 
εξουσία το 2000.

Τα γεγονότα

Τα γεγονότα της νύχτας εκείνης 
της 9ης προς 10η Απριλίου του 2000 
έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη 
όλων μας, τότε που κάποιοι από τη 
Χαριλάου Τρικούπη και το υπουργείο 
Εσωτερικών προσπάθησαν να αλλά
ξουν και να νοθεύσουν τη λαϊκή βού
ληση και βρεθήκαμε από την ώρα των 
πανηγυρισμών στην ώρα του έντονου 
προβληματισμού. Όταν όλα τα exit 
polls έφερναν τη Νέα Δημοκρατία να 
προηγείται και να εξασφαλίζει τη νί
κη, τα καραβάνια των ψηφοφόρων 
και τα τσάρτερ που κατέκλυζαν τότε 
τα αεροδρόμια όλης της χώρας, έδι
ναν δυστυχώς και πάλι τη νίκη στον Κ. 
Σημίτη και μαζί με αυτόν τη διαφθο
ρά, τη διαπλοκή και τη λάσπη, που η 
κυβέρνησή του εκπροσωπούσε. Ήταν 
άλλωστε τόσο χοντρά τα οικονομικά

συμφέροντα που έπρεπε να εξυπηρε
τηθούν και μόνον η επανεκλογή, με 
κάθε τρόπο, του Κ. Σημίτη και της κυ
βέρνησής του, διασφάλιζε αυτή την

προοπτική. Έ π ρ επ ε να μοιραστεί 
οπωσδήποτε το μεγάλο πακέτο στις 
μεγάλες οικογένειες τις οποίες υπη
ρετούσε με τρόπο μοναδικό ο τότε

Οι πανηγυ
ρισμοί ίου 
Σημίτη δεν 
είχαν βέ
βαια χρώμα 
ελληνικό, 
αλλά καθα
ρά... κοζά
κικο

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάι τώρα τιμη
τής των πάντων.

Στη Νέα Δημοκρατία δεν ξεχνούν 
ούτε τη στάση του υπηρεσιακού

υπουργού Γ. Κουμάντου, ο οποίος αρ- 
νήθηκε κατηγορηματικά να ενημερώ- 
σειτο βράδυ εκείνο τον Βαγγέλη Με- 
ίμαράκη, γεγονός που είχε τότε προ- 
καλέσει και την έντονη αντίδραση του 
εκπροσώπου του κόμματος Άρη Σπη- 
λιωτόπουλου, ο οποίος είχε κάνει λό
γο για παρεξηγήσιμες συμπεριφορές.

Μόνον η «Χώρο»

Η «Χώρα» ήταν η μόνη εφημερί
δα που συνεπής απέναντι στους ψη
φοφόρους της Ν.Δ. και αναγνώστες 
της, κράτησε τη σημαία στην προσπά
θεια να ξεσκεπαστεί το έγκλημα του 
ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, γεγο
νός που πλήρωσε πολλές φορές στο 
μέλλον από τον Κ. Σημίτη, ο οποίος 
δεν σταμάτησε στιγμή να της δημιουρ
γεί προβλήματα. Ήταν όμως οι λόγοι 
εθνικοί που οδήγησαν τελικά και τον 
Κώστα Καραμανλή στην υιοθέτηση 
μιας πιο ήπιας τελικά αντιμετώπισης 
με αποτέλεσμα να μιλούν για αλλοίω
ση του εκλογικού αποτελέσματος και 
όχι νοθεία, γιατί θα υπήρχε πρόβλη
μα και στην ένταξή μας στην ΟΝΕ και 
σε τέτοια ζητήματα έδινε πάντα βαρύ
τητα ο πρόεδρος της Ν.Δ. και σημερι
νός πρωθυπουργός.

Ίσ ω ς αυτό το στοιχείο εκμεταλ
λεύεται σήμερα και ο Κ. Σημίτης, ο 
οποίος δεν έχει μέχρι σήμερα λογο
δοτήσει για τα εγκλήματα που έπρα- 
ξε και σίγουρα η νοθεία στις εκλογές 
του 2000 δεν ήταν το μόνο.

«Ψηφίστε Π Α Σ Ο Κ »  και σ τ α .. .  ρώσικα
Μ ετά τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέ

τρησης, πρώτη η «Χώρα» αποκάλυψε τα πα
ρακλάδια του απίστευτου κυκλώματος που είχε 
ως αποκλειστικό σκοπό την αλλοίωση του εκλο
γικού αποτελέσματος. Ολόκληρο κύκλωμα με τε
ράστια παρακλάδια που έφτανε μέχρι τα βάθη της 
πρώην Σοβιετικής'Ενωσης με αποκλειστικό στόχο 
τη στρατολόγηση χιλιάδων πολιτών της λειτουρ
γούσε για να ανακηρυχθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα 
στις τότε βουλευτικές εκλογές.

Σε δημοσίευμα της «Χώρας» στις 16 Απριλίου 
του 2000 αναφέρονταν στοιχεία που έδειχναν ξε
κάθαρα τις υπόγειες πρακτικές του ΠΑΣΟΚ που ου
σιαστικά είχαν ως αποτέλεσμα να κλαπεί η νίκη 
από τη Ν.Δ. και τον Κώστα Καραμανλή. Το κύκλω
μα είχε ως έδρα του την Αθήνα και τα παρακλάδια 
του απλώνονταν έως τον κόσμο της ρωσικής νύ
χτας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτιζε ου
κρανική εφημερίδα που δραστηριοποιείται στην 
Αθήνα και την οποία διάβαζαν τότε, αλλά και σή
μερα, χιλιάδες πολίτες από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση που είχαν έρθει στη χώρα μας για να ανα
ζητήσουν μια καλύτερη τύχη.

Αναμέτρηση
0ι άνθρωποι του κυκλώματος, έχοντας στα χέ

ρια τους στοιχεία και ονόματα ανθρώπων που δεν 
είχαν στον ήλιο μοίρα, ήταν πολύ εύκολο να στή
σουν το πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο πολλούς 
μήνες πριν από τις εκλογές όταν και έγινε αντιλη
πτό ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αδύνατο να κερδίσει την 
εκλογική αναμέτρηση της 9ης Απριλίου του 2000.

Σύμφωνα με το τότε δημοσίευμα της «Χώ
ρας», τα μέλη του κυκλώματος μοίρασαν χιλιάδες 
εκλογικά Βιβλιάρια σε Ρώσους, Ουκρανούς και

Τσετσένους, αφού πρώτα φρόντισαν να διανεί
μουν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σε διάφορους 
δήμους της χώρας. Τα καραβάνια του «κόκκινου 
παζλ», έφτασαν στην Ελλάδα μέσω Λετονίας με 
αεροπλάνα τύπου «Αντόνωφ 24». 0ι ίδιες πηγές 
ανέφεραν ότι ταξίδευαν για 19 ολόκληρες ώρες, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο προορισμός των Ρώ
σων και των Τσετσένων που ήρθαν στην Ελλάδα 
για ένα κομμάτι ψωμί, αλλά και με την υπόσχεση 
ότι θα εξασφαλίσουν την ελληνική ιθαγένεια ήταν 
πολύ συγκεκριμένος: «θα κατευθύνονταν σε πε
ριοχές όπου η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας 
Δημοκρατίας ήταν οριακή. Σε πολλές περιπτώσεις 
κατευθύνθηκαν στις μονοεδρικές περιφέρειες της 
Ικαρίας, της Σάμου και της Ζακύνθου, εκεί δηλαδή 
όπου το ΠΑΣΟΚ κέρδισε την αναμέτρηση για λί
γες ψήφους».

Υποσχέσεις
Τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν σε ανυ

ποψίαστους Ρώσους, εκτός από την «ελληνοποίη- 
ση» και ένα ποσό που δεν ξεπερνούσε τις 30.000 
δρχ., προκειμένου να έρθουν να ψηφίσουν στην 
Ελλάδα. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκτί
μηση ότι όλοι αυτοί οι Ρώσοι που βαπτίστηκαν 
ομογενείς από τη Ρωσία θα έπαιρναν τις θέσεις 
των 397.304 διπλοεγγεγραμμένων που βρίσκο
νταν στους εκλογικούς καταλόγους. Το κύκλωμα 
έπρεπε να δώσει λύση στο σημαντικό πρόβλημα 
που δεν ήταν άλλο από αυτό της γνώσης της ελ
ληνικής γλώσσας από την πλειοψηφία αυτών των 
ανθρώπων.

Η λύση που έδωσε το κύκλωμα ήταν η ακό
λουθη: εκδόθηκαν προεκλογικά φυλλάδια στη ρω
σική, με το πρόσχημα ότι υπάρχουν χιλιάδες Ρω-

σοπόντιοι στη χώρα μας που δεν γνωρίζουν τη 
γλώσσα μας. Με τον τρόπο αυτό, το κύκλωμα εξα
σφάλισε να μη γίνει κανένα λάθος τη στιγμή που οι 
χιλιάδες Ρώσοι θα έμπαιναν στο παραβάν για να 
ρίξουν την... ψήφο τους.

Φυλλάδια
Επίσης, για την όποια αποφυγή λάθους απο- 

φασίστηκε στα προεκλογικά φυλλάδια που ήταν 
στα ρώσικα να είναι ευδιάκριτος στα ψηφοδέλτια 
του ΠΑΣΟΚ ο γνωστός πράσινος ήλιος του Κινή
ματος, ενώ όλα τα ονόματα των υποψηφίων ήταν 
στα ρώσικά. Σχεδόν κανείς δεν μπορεί να υπολο
γίσει πόσο ήταν το κόστος όλης αυτής της προ
σπάθειας που αποτυπώθηκε και σε φυλλάδια βου
λευτών του τότε κυβερνώντος κόμματος.

Το σχέδιο δράσης του κυκλώματος ήταν ορ
γανωμένο στην εντέλεια, καθώς τα μέλη του κυ
κλώματος έφτασαν στο σημείο να κλείνουν ακόμη 
και ξενοδοχεία στους χιλιάδες Ρώσους ή Τσετσέ
νους που θα έρχονταν για λίγες μέρες στην Ελλάδα 
και αφού ψήφιζαν θα έπαιρναν και πάλι τον δρόμο 
της επιστροφής για την πατρίδα τους. Στο «μεγά
λο κόλπο» πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν 
άνθρωποι που υπόσχονταν δάνεια σε χιλιάδες 
ομογενείς Ρώσους που βρίσκονται εδώ και χρόνια 
στην Ελλάδα και το μόνο που ήθελαν ήταν να εν
σωματωθούν στην κοινωνία μας. Υπολογίζεται ότι 
οι υποσχέσεις για δάνεια σε οικογένειες που ζουν 
σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ξεπέ- 
ρασαν τις 20.000, κάτι που μεταφραζόταν σε του
λάχιστον 40.000 ψήφους. Το συνολικό κόστος του 
απίστευτου εγχειρήματος έφτασε ή και ξεπέρασε 
τα δέκα δισεκατομμύρια δραχμές.

Συνέχεια σελ. 13
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I Μηχανή ίου Χρόνου
16 Νοεμβρίου

■ 1532:0 Ισπανός κονκισταδόρ Φρανθίσκο Πιθάρο συλλαμ
βάνει τον αυτοκράχορα τωνΊνκας Αταχουάλπα και κατα
λύει την αυτοκρατορία τους.

■ 1831: Πεθαίνει ο Πρώσος θεωρητικός του πολέμου Καρλ 
Φον ΚλαούζεΒττς.

■ 1849: Ο Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστο 
γιέφσκι γλιτώνει την τελευταία στιγμή την εκτέ 
λεση, επειδή συμμετείχε σε αντιτσαρική οργά 
νωση.

■ 1864:0 Γεώργιος Α' παρουσιάζεται στη Βουλή 
ορκίζεται στον νέο καταστατικό χάρτη και γίνε 
ται ο πρώτος συνταγματικός βασιλιάς της Ελλά 
δας.

■ 1902: Εκλογές με επεισόδια στην Αθήνα (Σανιδικά).
■ 1922: Γεννιέται ο Πορτογάλος συγγραφέας Ζοζέ Σαραμά- 

γκου. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 
1998.

■ 1952: Νίκη σημειώνει στις εκλογές ο Ελληνικός Συναγερ
μός του στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου. Συγκεντρώνει 
κάτι λιγότερο από τις μισές ψήφους και -λόγω του συστή
ματος- το 8Θ% των εδρών.

■ 1953: Γεννιέται η τραγουδίστρια Γλυκερία (Κοτσούλα).
■ 1980: Δύο νεαρά παιδιά, ο Ιάκωβος Κουμής και η Ματούλα 

Κανελλοπούλου, χάνουν τη ζωή τους όταν παρασύρονται 
από «αύρα» της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων 
που σημάδεψαντην 7η επέτειο του Πολυτεχνείου.

ρων που Θα ήθελαν να λει
τουργούν με εορταστικό ωρά
ριο πριν από τις 12 Δεκεμβρί
ου. Η συντριπτική πλειονότη
τα των εμπόρων Θέλει να ξεκι
νήσει π εφαρμογή του εορτα- 
στικού ωραρίου από τις 12 Δε
κεμβρίου, ενώ οι περισσότε
ροι έμποροι όταν αναφέρονται 
στο εορταστικό ωράριο εννο
ούν τη λειτουργία των κατα
στημάτων τους με συνεχές 
ωράριο και όχι την εξάντληση

των περιθωρίων που Θέτει ο 
νόμος, ιδιαίτερα για τη λει
τουργία των καταστημάτων το 
Σάββατο.

Τα ανωτέρω συ
μπεράσματα προ

κύπτουν από έρευνα του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας 
σε 150 εμπόρους που δραστη
ριοποιούνται στο κέντρο της 
πρωτεύουσας, αλλά και στα 
προάστια του Λεκανοπεδίου. 
Το 48% των εμπόρων θέλει το 
εορταστικό ωράριο να ξεκινή
σει στις 12 Δεκεμβρίου, ενώ

υπάρχει ένα ποσοστό 39% που 
θα επιθυμούσε την έναρξη του 
εορταστικού ωραρίου για την 
εμπορική του επιχείρηση ακό
μα και μετά τις 12 Δεκεμβρί
ου. Από αυτούς που θέλουν να 
λειτουργούν τα καταστήματα 
με εορταστικό ωράριο από τις 
5 Δεκεμβρίου -οι οποίοι απο
τελούν μια μικρή μειοψηφία- 
όσοι δραστηριοποιούνται στην 
Περιφέρεια και στις άλλες πε
ριοχές είναι σχετικά περισσό
τεροι από αυτούς που δραστη
ριοποιούνται στο κέντρο.

Έθεσε προϋποθέσεις η ΟΚΕ

Την ανταπόκρισή της στην 
πρόσκληση της κυβέρνησης 
δήλωσε η Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), ενώ έθεσε και 
μια σειρά προϋποθέσεων για να αναλάβει 
τον ρόλο του συντονιστή διαλόγου. Πα
ράλληλα, κρίσιμο είναι και το θέμα της εκ
πόνησης μελέτης για το ασφαλιστικό, η 
οποία θα είναι ο καταστατικός χάρτης πά
νω στον οποίό θα κινηθούν και οι αλλαγές που θα γί
νουν.

Στη χθεσινή της συνεδρίαση με αντικεί
μενο τη σχετική επιστολή των συναρμό- 
διων υπουργών Οικονομίας Γ. Αλογο- 

σκούφη και Απασχόλησης Π. Παναγιωτόπουλου, η ΟΚΕ

ειπσήμανε ότι «το ασφαλιστικό ζήτημα εί
ναι εθνικής σημασίας πρόβλημα που απαι
τεί λύσεις μακράς πνοής μέσα από έναν 
διάλογο σε εθνικό, πολιτικό και κοινωνικό 
επίπεδο, με την απόλυτη συμφωνία και 
συνεννόηση των εμπλεκομένων πλευρών, 
δηλαδή της κυβέρνησης και εν γένει των 
κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων και 
των άλλων εμπλεκόμενων φορέων».

Για τον λόγο αυτόν θέτει κάποιες προϋ
ποθέσεις που κρίνει απαραίτητες, προ- 
κειμένου να συνεισφέρει τις υπηρεσίες 

στον τομέα της επιστημονικής ανάλυσης-τεκμηρίω- 
σης, αξιοποιώντας τον συνταγματικό της ρόλο και την 
ανεξαρτησία της.

M M M M Q
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0 ^  Και τι δεν είπε 
*'■—— - στη συνέντευξή

του στον Πρετεντέρη ο Σά- 
κης Κεχαγιόγλου. Με πολύ 
κόσμιο τρόπο πέρασε στην 
αντεπίθεση, απέφυγε την 
ονοματολογία και έθ ιξε το 
ζήτημα στη σωστή, κατά την 
άποψή του, βάση. Δεν έχου
με κανέναν λόγο να τον π ι
στέψουμε, άλλωστε και ο 
ίδιος ζήτησε να περιμένου
με την πορεία των δικαστι
κών ερευνών. Εκείνο όμως 
που πρέπει να του αναγνω
ρίσουμε είναι το επίπεδο και 
το γεγονός ότι ο Σάκης είναι 
άνθρωπος με βαθιά πίστη.

Επειδή γνωρίζουμε για τις συ
χνές επισκέψεις του στο Άγιον 

Όρος (σ.σ·: κάτι το οποίο δεν θα το ανέ
φερε καν εάν δεν τον ρωτούσε ο Πρετε- 
ντέρης) σας λέμε ότι είναι Βαθιά θρη
σκευόμενος και την πίστη του αυτή δεν 
τη διατυμπανίζει σε κοσμικό ή κοινωνικό 
επίπεδο. Εσύ, Σάκη, είναι γνωστό ότι δεν 
παίζεις χαρτιά ή ρουλέτα. Άλλοι όμως 
συνάδελφοί σου συνωστίζονται σε εκεί
νη τη λέσχη της Κυψέλης και κάθονται 
στο ίδιο τραπέζι με δικαστές, δύο με 
τρεις φορές την εβδομάδα.

Βέσεκ

Οι μισοί 
κλέβουν 
το κράτος

Π όσες φορές έχετε πάει σε μια 
καφετέρια και μαζί με τον καφέ 

σάς έχουν φέρει μια απόδειξη που 
έχει λάθος ώρα ή ακόμα και ημερο
μηνία;

Πόσες φορές έχετε πάει το αυ
τοκίνητό σας στο συνεργείο της γει
τονιάς και μετά το σέρβις δεν έχετε 
πάρει καν απόδειξη;

Πόσες φορές έχετε κάνει αγορές 
από καταστήματα και προκειμένου 
να «πέσει» η τιμή έχετε συζητήσει 
την απαλλαγή του ΦΠΑ και τη μη έκ
δοση απόδειξης;

Τα περισσότερα από τα παραπά
νω παραδείγματα τα ζούμε όλοι κα
θημερινά και πολλές φορές γινόμα
στε και οι ίδιοι παραβάτες ασυνεί
δητα, καθώς κάποιοι φροντίζουν να 
κλέβουν το κράτος και να τα τσεπώ
νουν.

Α ν στα παραπάνω παραδείγματα 
προσθέσουμε το τι γίνεται στην 

οικοδομική δραστηριότητα, εύκολα 
συνειδητοποιεί κανείς γιατί το έρμο 
ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να 
καταφέρει ποτέ να ορθοποδήσει και 
να απαλλαγεί από ελλείμματα και 
χρέη, τα οποία στερούν από τους 
πολίτες μια καλύτερη ζωή, υψηλό
τερο Βιοτικό επίπεδο, καλύτερες 
υπηρεσίες, καλύτερη παιδεία και 
υγεία.

Το υπουργείο Οικονομικών με τις 
ελεγκτικές υπηρεσίες που διαθέτει 
καταφέρνει κάποια πλήγματα στη 
φοροδιαφυγή, το μέγεθος της οποί
ας όμως είναι τόσο μεγάλο που είναι 
αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει να 
μειωθεί τα επόμενα χρόνια σε ση
μείο που να μην αποτελεί πληγή για 
το ελληνικό κράτος. Μέσα από τους 
ελέγχους που γίνονται το εντυπω
σιακό που προκύπτει, και παράλληλα 
καταδεικνύει την αδυναμία του κρά
τους να προσαρμοστεί στα νέα δε
δομένα, είναι ότι οι πρωταθλητές 
στη φοροδιαφυγή με ποσοστό 86% 
είναι οι επιχειρήσεις που σχετίζο
νται με την πληροφορική. Από τη 
στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει τρό
πος ελέγχου της μεγαλύτερα ανα
πτυσσόμενης δραστηριότητας τα τε
λευταία χρόνια τότε οι ελπίδες να 
βρεθεί το «γιατρικό» λιγοστεύουν 
επικίνδυνα.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι στη 
χώρα μας υπάρχουν νόμοι αλλά 

δεν εφαρμόζονται. Είναι επίσης γε
νική πεποίθηση ότι υπάρχουν πολ
λά παραθυράκια στους νόμους κα
θώς και μεγάλη ελαστικότητα. Επι
βάλλεται πλέον η εφαρμογή των νό
μων, αλλά και η αναπροσαρμογή στα 
νέα δεδομένα, με ποινές εξαντλητι
κές, που θα αποδίδονται σε όσους 
κλέβουν το κράτος. Και, όπως δεί
χνουν και τα στοιχεία, είναι περισ
σότεροι από αυτούς που κινούνται 
στο πλαίσιο της νομιμότητας.

mailto:hora@hora.com.gr
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Σ
την Ελλάδα του 21ου αι
ώνα έχουμε λαϊκά συσσί
τια και πείνα που παρα
πέμπει στα μαύρα χρό
νια της Κατοχής. Είναι 
και αυτά ένα μέρος από 

το «έργο» που άφησε πίσω του ο Κώ
στας Σημίτης, ο «αρχιερέας της δια
πλοκής», όπως τον είχε καταγγείλει 
ο Καραμανλής, ο μακροβιότερος πρω
θυπουργός που ανέδειξε σε μεγιστά
νες του πλούτου τους διαπλεκόμε- 
νους «Βαρώνους» και καταδίκασε 
εκατομμύρια Έλληνες να ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας.

Μόνον η Εκκλησία της Ελλάδος μοι
ράζει καθημερινά συσσίτιο σε πάνω από 
26.000 πάμπτωχους ανθρώπους ανά την 
χώρα. Ανθρώπους που κυριολεκτικά δεν 
έχουν ούτε ένα κομμάτι ψωμί. 0ι άπο
ροι και οι πεινασμένοι, που σιτίζονται 
από την Εκκλησία στην περιοχή πρωτευ- 
ούσης ξεπερνούν τ ις 6.000. Μπαίνουν 
καθημερινά στην ουρά για να πάρουν μια 
μερίδα φαγητό και ψωμί για να σταθούν 
στα πόδια τους και να μην σωριαστούν 
από την πείνα.

Σ κηνές εξαθλίωσης παρατηρούνται 
από την «χρυσή» 8ετία Σημίτη και 
στις λαϊκές αγορές και στην Βαρ- 

Βάκειο Αγορά, όπου αργά το μεσημέρι 
άτομα πάμπτωχα και των δύο φύλων με
γάλης ηλικίας κυριολεκτικά Βουτούν στα 
μισοσαπισμένα λαχανικά και φρούτα, 
που έχουν πετάξει οι μανάβηδες και να 
τα ξεδιαλύνουν και να εξασφαλίσουν κυ
ριολεκτικά από τα σκουπίδια την επ ι
βίωσή τους.

0 συγγραφέας του Βιβλίου «Πολιτική 
για μια δημιουργική Ελλάδα» στα οκτώ 
χρόνια της πρωθυπουργίας του έκανε τα 
πάντα για να κρύψει και να αποσιωπά-

Απέραντη πείνα άφησε 
πίσω του ο «αρχιερέας»
σει την τεράστια φτώχεια και την ανερ
γία που ε ίχε φέρει στον Λαό το άθλιο 
«σύστημά» του. Καμάρωνε και υπερη- 
φανευόταν για τα υψηλά ποσοστά των 
ρυθμών ανάπτυξης μιας οικονομίας, που 
εμφάνιζε ως ισχυρή, ενώ ήξερε καλά ότι 
ήταν προϊόν απάτης της «δημιουργικής 
λογιστικής» του.

Σ την ΙΟετία από το 1994 έως το 
2003 έχει καταγραφεί αύξηση των 
εσόδων από φόρους άμεσους και 

έμμεσους της τάξης του 148%! Και είναι 
αποκαλυπτικό ότι οι έμμεσοι φόροι που 
επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα χαμηλά εισο
δήματα αυξήθηκαν κατά 122,5%. Το 
1994 οι Έλληνες πλήρωσαν συνολικά 
φόρους ύψους 15,362 δισ. ευρώ και 
το 2003 χάρις στην φορομπηχτική 
πολιτική Σημίτη είχαν φθάσει να πλη
ρώνουν 38,065 δια. ευρώ, ενώ για τον 
επόμενο χρόνο η «εκσυγχρονιστική» 
κυβέρνησή του είχε προβλέψει αύξη
ση των εμμέσων φόρων κατά 7,7%!

Με κάθε τρόπο ο Σημίτης και οι «εκ
συγχρονιστές» του προσπαθούσαν να 
αποσιωποιήσουν την ραγδαία φτωχο- 
ποίηση των Ελλήνων με τεχνάσματα που 
εξασφάλιζαν την... ευημερία των αριθ
μών. Και κάποια στιγμή ήρθε η Ευρω
παϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat,

και αποκάλυψε την φοβερή πραγματικό
τητα στον «παράδεισο» της σημιτοκρα- 
τ ία ς. Κάπου δυόμισι εκατομμύρια 
Έλληνες ζούσαν κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Ήταν το μεγάλο «κατόρ
θωμα», που έκρυβαν επιμελώς οι αλ- 
χημιστές της δήθεν ισχυρής ελληνι
κής οικονομίας!

Κ αι όταν δεν μπορούσαν πλέον να 
κρύψουν το πρόβλημα της ρα
γδαίας επέκτασης της φτώχειας 

στον Ελληνικό Λαό, γ ιατί υπήρχαν τα 
αδιάψευστα στοιχεία της Eurostat, άρ
χισαν ο Σημίτης και οι «εκσυγχρονι
στές» του την φάμπρικα με το περιβόη
το «Δίκτυο κατά της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού», την δημ ι
ουργία του οποίου μετέθεταν από μήνα 
σε μήνα για να καταλήξουν τελικά να 
μοιράσουν ψίχουλα ελεημοσύνης στους 
απόρους: Μισό κουλούρι στους χαμηλο- 
συνταξιούχους και ένα εβαπορέ στους 
μαθητές των άπορων αγροτικών οικογε
νειών στις περιοχές της εγκατάλειψης!

Α συγκίνητος μπροστά στην αν
θρώπινη δυστυχία και την ανέ
χεια ο «αρχιερέας της δ ιαπλο

κής» έφθασε στο σημείο να παραδεχθεί 
ακόμη και την ύπαρξη «γρηγοροσήμου» 
στο σημιτικό κράτος. Και διαβεβαίωνε

ψευδώς τον Ελληνικό Λαό ότι τάχα θα 
παταχθούν τα κρούσματα της διαφθο
ράς, ενώ με νόμο το κακούργημα της 
απιστίας περί την υπηρεσία είχε μετα
τραπεί σε απλό πλημμέλημα για να δια
φεύγουν τ ις  συνέπε ιες του νόμου οι 
επ ίορκο ι υπάλληλοι του «πράσινου» 
κομματικού κράτους. Στα σχέδιά του ε ί
ναι να παρουσιάσει το Βιβλίο του σε διά
φορες πόλεις της Ελλάδος, ξεκινώντας 
από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φυσικά σε 
επιλεγμένο ακροατήριο. Που να διακιν
δυνεύσει ελεύθερη είσοδο για το κοινό; 
Εδώ δεν τόλμησε να παρουσιαστεί 
ενώπιον του Λαού στις τελευταίες 
εκλογές και όρισε στο παρά πέντε 
διάδοχό του τον κ. Γ. Παπανδρέου για 
να εισπράξει εκείνος αντ' αυτού την 
αποδοκιμασία του σημιτικού «έρ
γου». Η απέραντη πείνα που άφησε 
πίσω του καθόλου δεν τον εμπόδισε 
να ισχυριστεί ότι έκανε «πολιτική για 
μια δημιουργική Ελλάδα». Πολιτική 
που άφησε πίσω της σχεδόν τέσσερα 

-εκατομμύρια νεοπτώχους και ενάμι
σι εκατομμύριο μικροεπενδυτές, που 
ξετινάχθηκαν από τις «φούσκες» της 
«πράσινης» διαπλοκής.

Η Χώρα

Αρχίζει
περιοδείες

Ο ,τι και να λέει ο Γιωργάκης, ο 
κοντός επιστρέφει δριμύτατος 

στο πολιτικό σκηνικό.
Μετά τον σάλο που προκάλεσε 

με το Βιβλίο του στην παρουσίαση 
στην Αθήνα θα 
συνεχίσει στην 
επαρχία. Πάει 
για λίγες ημέ
ρες να ξεκου
ραστεί στο Πα
ρίσι και θα γυ
ρίσει για να συ
νεχίσει το ρο
κάνισμα του 
Πωργάκη.

Πρώτα θα πάει για να παρου
σιάσει το Βιβλίο του στη Θεσσαλο
νίκη και στη συνέχεια στην Πάτρα 
και στο Ηράκλειο. Πηγαίνοντας 
στην Πάτρα θα του συνιστούσα να 
περάσει από το Αίγιο για να τον... 
ευλογήσει ο Αμβρόσιος!

-  Υλοποιούνται οι υποσχέσεις

Ο ,τι έχει υποσχεθεί ο Κώστας Καραμανλής θα τα 
κάνει όλα. Όπως μαθαίνω, το υπουργείο Εσω

τερικών πήρε το πράσινο φως και προχωρεί στη σύ
σταση δήμων στις κοινότητες που δεν είχαν 
δεχθεί την ενοποίηση σε άλλους δή
μους. Πρόκειται για τις κοινότητες Βρα- 
χασίου, Μαρμαρά, Τσαριτσάνης και Ζω- 
νιανών, που είχαν αντιδράσει στον 
«Καποδίστρια» του Αλέκου Παπα- 
δόπουλου. Οι κάτοικοι αυτών των 
κοινοτήτων δεν έχουν ψηφίσει 
ποτέ από τότε που έγινε ο «Κα- 
ποδίστριας» και έχουν πλέον 
πολλά προβλήματα. ι

> Τι είπε πάλι το «παιντί» 
στο χθεσινό γεύμα με τους 

κοινοβουλευτικούς συντάκτες. 
Είπε ότι «όποτε και να γίνουν 
εκλογές θα τις κερδίσουμε». 
Έχει μεγάλη πλάκα το «παιντί». 
Δεν κάνει τον σταυρό του για 
να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ 

_ μέχρι τις εκλογές, αισιοδοξεί 
ότι θα τις κερδίσει. Μάλλον από 
άλλον πλανήτη θα ήρθε.

^  Κοσμοσυρροή σε γνωστό στέκι του Νέου Ψυχικού όπου ο πολιτευτής 
*  της Νέας Δημοκρατίας Φίλιππος Μωυσόγλου δεχόταν τους φίλους 
του για την ονομαστική του εορτή. 0 Φίλιππος, ο οποίος είναι σήμερα 
πρόεδρος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, στις προσεχείς εκλογές θα είναι υποψήφιος 
βουλευτής στη Β' Αθηνών, για αυτό και κάλεσε τους φίλους του σε συ
νάντηση γνωριμίας την ημέρα της γιορτής του. Το παρών έδωσαν ο γραμ
ματέας της Κ.Ε. της Ν.Δ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο γ. γραμματέας του 
υπουργείου Απασχόλησης Δημήτρης Κωστόπουλος, ο δήμαρχος Νέου 
Ψυχικού, δημοσιογράφοι, καθηγητές και εκατοντάδες φίλοι του.

Άσχετοι

μ :Ιουσκεμα τα έκαναν οι πασο- 
κοι που έκαναν εξόρμηση σε 

Νοσοκομεία και Ιδρύματα για θέ
ματα Υγείας. Ειδικά στη Θεσσα
λονίκη ο Βαγγέλης Βενιζέλος τα 
έμπλεξε και είπε, «πέθανε ένα 
παιδάκι από μανιτάρι ενώ ο μι
κρός νοσηλεύεται στην Ιταλία». 
Όμως και ο συντονιστής της Νο
μαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλο
νίκης πήγε στα νοσοκομεία «Γεν- 
νηματάς» και «Αγιος Δημήτριος» 
και είπε ότι «είναι μόνο για Αλ
βανούς και γύφτους». Αργότερα 
επανόρθωσαν και οι δύο αλλά 
ήταν αργά. Είχαν γίνει ρεζίλι. Τι 
θέλουν και ασχολούνται με θέ
ματα που δεν γνωρίζουν; Αφού 
είναι άσχετοι.

Ειρωνεύτηκε

0 πρώην εκπρόσωπος Άρης Σπηλιωτό- 
πουλος πρότεινε να τοποθετηθεί 

στην κυβέρνηση chief of staff (προσω
πάρχης), αλλά ο νυν εκπρόσωπος θοδω- 
ρής Ρουσόπουλος το απέρριψε. «Δεν 
έχουμε Λευκό Οίκο στην Ελλάδα», απά
ντησε ο υπουργός Επικράτειας με αρκετή 
δόση ειρωνείας. Κρατάει καλά η «κολόνια»

^  ΜαλλιοτραΒήγματα στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ από τις 
W  κυρίες για τις ΔΕΚΟ. Η Βασούλα έκανε εισήγηση που δεν άρεσε 
στη Μαρία (Δαμανάκη) η οποία ήθελε ξεχωριστά εισήγηση για κάθε 

ΔΕΚΟ μειώνοντας έτσι την Παπανδρέου. Η Βασούλα 
τα πήρε στο κρανίο αλλά παρενέβη και η Μιλένα, που 
πήρε το μέρος λέγοντας στη Μαρία ότι «είμαστε αντι
πολίτευση και όχι κυβέρνηση». Για να μην μαλλιο- 
τραβηχτούν παρενέβη ο Βενιζέλος και δόθηκε τέ
λος, ενώ οι κυρίες στραΒοκοιτούσαν η μία την άλλη. 
Φάνηκε ότι θεωρούν τη Μαρία ξένο σώμα.

Χώρος πράσινου

Εκοψε τη φόρα της Ντόρας ο Γιώργος Σουφλιάς καθώς η δή 
μαρχος της Αθήνας ήθελε να αξιοποιήσει τον χώρο του γη

πέδου του Παναθηναϊκού 
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 
χτίζοντας καταστήματα και 
άλλα ακίνητα.

«Εδώ θα γίνει χώρος 
πρασίνου, ένα μουσείο του 
Παναθηναϊκού και ένα ανα- 
ψυκτήριο», δήλωσε στους 
δημοσιογράφους δίνοντας 
τέλος στα σενάρια περί 
εμπορικού κέντρου.

^  Τον γιο του Χρήστο πα- 

^  ν τ ρ εύ ε ι την  π ρ οσ εχή  
ά νοιξη  ο Κώ στας Στα ϊκού- 
ρας με κουμπάρο τον υφυ
πουργό Ευριπίδη Στυλιανί- 
δη. Κάνω αυτή τη διευκρίνι
ση γ ια τ ί ο Στα ΐκού ρ α ς δεν  
έχει κόρη, έχει δύο γιους.
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Να τ'ακούει η... πεθερά
Γα μηνύματα από τις πρώτες δονήσεις 

που προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η επανεμφά
νιση Σημίτη στο πολιτικό προσκήνιο φά

νηκαν, χθες, στη διάρκεια συνεδρίασης του 
Πολίτικου Συμβουλίου, με αποτέλεσμα ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ να αναγκαστεί να αναφερθεί 
αυτοβούλως στο ζήτημα. Επειδή όμως δεν 
ήθελε να πει την αλήθεια για τη ζημιά που έχει 
κάνει στο κόμμα του, εφάρμοσε αυτό που λέει 
και ο λαός, «Τα λέω της νύφης για να τ ' ακούει 
η πεθερά» και δήλωσε στα μέλη του Συμβουλί
ου ότι «η όλη συζήτηση για το Βιβλίο του Κώ
στα Σημίτη λειτουργεί προς όφελος της Νέας 
Δημοκρατίας».

Πρωτοχρονιά 
στο Σύνταγμα

Δ εν ξέρω αν η απάντηση της 
δημάρχου Αθηναίων, Ντάρας 

Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της 
στον ALPHA Radio ότι θα κάνει 
Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα ση
μαίνει κάτι, αλλά οι δημοσιογρά
φοι του σταθμού που επέμειναν 
ρωτώντας «δεν είστε Βέβαιη με 
ποια ιδιότητα θα κάνετε Χρι
στούγεννα;» πήραν ως απάντη
ση: «Σας είπα ότι θα κάνω Χρι
στούγεννα στο Σύνταγμα».

Αλλαγές...

Π άντως, ακούγοντας χθες την κ. Μπα- 
κογιάννη μου δημιούργησε την εντύ

πωση ότι είναι ήδη μέσα στην κυβέρνηση. 
Μίλησε και για τους στόχους της κυβέρνη
σης, τονίζοντας ότι «οι διαρθρωτικές αλ
λαγές και οι αποκρατικοποιήσεις είναι οι 
δύο πρώτοι στόχοι για την κυβέρνηση», 
προσθέτοντας ότι «αν θα χρειαστούν 
νέα μέτρα δεν είμαι σε θέση εγώ να σας 
το πω σήμερα. Δεν μπορώ να το από
κλεισα), γιατί θέλω να είμαι απολύ
τως ειλικρινής μαζί σας». Μάλιστα, 
επεσήμανε ότι οι Βασικές κεντρι
κές επιλογές αυτής της κυβέρνη
σης «πρέπει να επιοπευσθούν».

Οι αδυναμίες

Ο σον αφορά στις 
αδυναμίες της 

κυβέρνησης η δή
μαρχος Αθηναίων 
επανέλαβε ότι «η 
αλλαγή των προσώ
πων από μόνη της δεν 
μπορεί να καλύψει το 
σύνολο των αδυναμιών, 
οι οποίες ενδεχομένως 
υπάρχουν». Για το αν 
χρειάζεται συντονι
στής, είπε: «Οχι, δεν 
πιστεύω ότι χρειάζεται», 
αλλά διευκρίνισε ότι «το 
πιο αποτελεσματικό όργανο 
στη διακυβέρνηση είναι μια μι
κρή και με συνοχή κυβερνητι
κή επιτροπή».

Θα είμαι κι εγώ εκεί κρίση. Μέχρι διπλές εκδηλώσεις 
κάνουν πλέον. Πάντως, ο πρώην 
πρόεδρος Ν. Κωνσταντόπουλος 
κάνει ό,τι μπορεί. Απαντώντας 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
για την κατάσταση στον Συνα
σπισμό και τις προτάσεις για αλ
λαγές στη δομή του κόμματος 
αρχικά δήλωνε: «θέλω να κατα
νοήσετε τη θέση μου.Παρακο
λουθώ αυτά, δεν τα σχολιάζω. 
Δεν ενθουσιάζομαι Βεβαίως, αλ
λά δεν θέλω να εμπλακώ». Την 
ίδια ώρα όμως πρόσθετε «Δεν 
είναι καλό να γινόμαστε φέτες».

Δικαίωση από ΑΣΕΠ

ανηγύριζε η αντιπολίτευση για 
την παρέμβαση του ΑΣΕΠ όσον 

αφορά στην προφορική συ
νέντευξη, αλλά ο Προκο
πής Παυλόπουλος ανέ
στρεψε εντελώς τις εντυ
πώσεις, λέγοντας: «Όταν 
εγώ εισηγήθηκα στη Βου
λή τον Νόμο 3320 και 
συγκεκριμένα το άρθρο 
4, τότε είχα πει ότι θε
σμοθετώ τη συνέντευ
ξη αλλά μόνο όπως τη 
θέλει το ΑΣΕΠ και θα 
γίνεται όταν το θέλει 

το ΑΣΕΠ. Τότε φώναζαν 
στη Βουλή περί "γαλάζιας συ

νέντευξης". Σήμερα, λοιπόν, 
που έρχεται ο πρόεδρος του 
ΑΣΕΠ και το ΑΣΕΠ και λένε, 
εφαρμόζοντας ο άρθρο 4 του 
Νόμου 3320, ότι "εμείς καθορί
ζουμε τους όρους που θα γίνε
ται η συνέντευξη και εμείς θα 
πούμε πότε θα γίνει η συνέντευ
ξη", επιβεβαιώνεται πλήρως ή 
όχι αυτό το οποίο είχα πει στη 

Βουλή;».

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ

Ο σον αφορά στον Κακλαμάνη του έδω
σε το πράσινο φως για τη διαδοχή, λέ

γοντας ότι «θα είναι καλός δήμαρχος», αλ
λά έστειλε και το μήνυμα ότι «αυτή είναι 
μια απόφαση, η οποία θα ληφθεί από τον 
κ. Κακλαμάνη και τον κ. Καραμανλή, όταν 
έρθει η ώρα και φαντάζομαι ότι στη συζή
τηση θα λάβω μέρος κι εγώ».

«Γίναμε φέτες»

Στον Συνασπισμό βαθαίνει το 
ρήγμα αντί να εκτονώνεται η

Ν θ ίΙ -  Δ θ»

Στην ψηφιακή 
η λύση;

Κ ι ενώ στην Ελλάδα συνεχί
ζεται ο «ανηλεής ανταγω

νισμός» στο τηλεοπτικό τοπίο 
και παράλληλα ασκείται από πα
ντού κριτική για το «τηλεοπτικό 
ύφος και ήθος», στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο 
συζητούν για την ψηφιακή τη
λεόραση. Διάβασα λοιπόν την 
εισήγηση του ευρωβουλευτή 
της Ν.Δ. Νίκου Βακάλη και μου 
φάνηκε ότι ουσιαστικά θεωρού
σε ότι το «φάρμακο» για όλες 
τις «νόσους» της τηλεόρασης 
είναι η ψηφιακή.
«Η μετάβαση από την αναλογι
κή στην ψηφιακή ραδιοτηλεο
πτική μετάδοση είναι μια μεγά
λη πρόκληση για την ενωμένη 
Ευρώπη. Πλεονεκτήματα όπως 
Βελτιωμένη εικόνα και ήχος, 
περισσότεροι τηλεοπτικοί και 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, καλύτε
ρες ενημερωτικές υπηρεσίες 
πρέπει να εξασφαλισθούν για 
όλους τους Ευρωπαίους πολί
τες, χωρίς κοινωνικές στρε
βλώσεις, αποκλεισμούς ή επι
βαρύνσεις», είπε ο κ. Βακάλης 
και ενδεχομένως να μην έχει 
και άδικο!
Σχεδόν όμως πείσθηκα όταν δι
ευκρίνισε και επί της ουσίας ότι 
«η τηλεοπτική αγορά θα αλλά
ξει ριζικά. 0 τηλεθεατής θα 
έχει πλέον δυνατότητες να δια
μορφώσει κατά την κρίση του 
και σύμφωνα με τα ενδιαφέρο
ντα και τις ανάγκες του το δικό 
του πρόγραμμα, τερματίζοντας 
έτσι την παθητική τηλεθέαση, 
όπως αυτή διαμορφώνεται σή
μερα αποκλειστικά από τους τη
λεοπτικούς σταθμούς με βάση 
την αναλογική μετάδοση».

Εκδήλωση της 
ΟΝΝΕΔ
Α  νοιχτή συζήτηση για 

•»την Ελευθερία και τη 
δημοκρατία διοργανώνει

οΖΖαστ,ς6·30μ*·ηΟΝΝΕΔ, στο Μουσείο Μπε- 
νακη (Πειραιώς 138), με 
“φορμή τη συμπλήρωση
των 3 2 χρόνων μετά την
εξέγερση του Πολυτεχνεί
ου. Στην εκδήλωση θασυμ- 
μετεχουν ο Γ.Γ. υπουργείου

Πολιτισμού ΧρήστοςΖαχό-
vnr ° ” θοπο,®ς Αντώ- 
νηςΚαφετζόπουλος,ο 
ηρωην βουλευτής της Ν.Δ.
δ , Γ Γ π ς Μ π ε χ ρ ό κ π ς κ α , °  
διευθυντής του «Αδέσμευ
του Τυπου»Δημήτρης Ρί- 
ς°ς, με συντονίστρια τη 
δημοσ,ονράφο Πηνελόπη 
[αβρα. Παράλληλα, θα φ ι

λοξενηθεί έκθεση γελοΓο- 
Υρσφιας των μαθητών του
Ορνεράκη.
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Δολοφ ονίες  
με  φόντο τα 
εξοπλιστικά

Πενήντα δικογραφίες μόνο για Ολυμπιακά έργα του ΓΕΣ

Ο ι υποθέσεις για έργα και προμήθειες στο Πεντάγωνο που απασχολούν τη Δικαιοσύ
νη είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες. Μόνο στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και μό

νο για έργα που έγιναν στα πλαίσια προετοιμασίας και διοργάνωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων, οι δικογραφίες και οι ΕΔΕ για 50 έργα επί των ημερών διακυβέρνησης Σημίτη 
έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιες εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση. Η 
«Χώρα» δημοσιεύει τη λίστα με όλα τα έργα όπως αυτά στάλθηκαν στη Δικαιοσύνη 
έπειτα από εντολή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αμυνας στις 24 ΜαΤου 2005. 
Πρόκειται για έργα συνολικής αξίας 61 εκατ. ευρώ ή περίπου 21 δισ. δραχμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΔΥΠΟ/ΓΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ανακαίνιση κτιρίου για τις ανάγκες ασφαλείας 0/Α 557.000
2. Ανακαίνιση - Επισκευή υπάρχοντος κτιρίου Α σε τμήμα

Άλσους του ΕΣ 445.670
3. Ανακαίνιση - Επισκευή υπάρχοντος κτιρίου Β σε τμήμα

Άλσους του ΕΣ 356.440
4. Ανακαίνιση - Επισκευή υπάρχοντος κτιρίου Γ σε τμήμα

Άλσους του ΕΣ 111.273
5. Συντήρηση βελτίωση εγκαταστάσεων ΖΕ/ΣΔΑ για κάλυψη

αναδιοργάνωσης 470.600
6. Κατασκευή Κτιρίου Ιενώνων Αξ/κών στην περιοχή Αθηνών

4.563.756
7. Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων ΖΕ/ΣΔΑ

για κάλυψη αναγκών αναδιοργάνωσης 1.135.400
8. Συντήρηση βελτίωση εγκαταστάσεων ΖΕ/ΣΔΑ για κάλυψη

αναγκών αναδιοργάνωσης 715.400
9. Ανακαίνιση - Αναδιαρρύθμιση - Αισθητική Ανάπλαση Κοι

νόχρηστων Χώρων ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα για τη χρήση του χώ
ρου δημοσιογράφων για τους 0Α του 2004 2.930.000

10. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δη
μοσιογράφων 0Α 2004 περιοχής Β (106 διαμ.) 3.888.091

11. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δη
μοσιογράφων 0Α 2004 (BUNGALOWS 114 κτίρια τύπου A 
στην περιοχή Α) 4.215.905

12. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δη
μοσιογράφων 0Α 2004 (περιοχή Β BUNGALOWS) 
2.067.424

13. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δη
μοσιογράφων 0Α 2004 (Συγκροτήματα τύπου Γ, Δ, Ε) 
3.524.207,3

14. Εξωτερική ανακαίνιση ΛΑΕΔ 547.458
15. Κατασκευή κατοικίας Α/ΓΕΕΘΑ 870.000
16. Δημιουργία πτέρυγας Βιοπροστασίας στο 401 ΓΣΝΑ 

580.587,56
17. Επισκευή - Ανακαίνιση Κτιρίου ΣΕΘΑ 2.951.743
18. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρ

χίας ασφαλείας 0Α στο Στρατόπεδο «ΜΕΛΙΔΗ» 2.731.000
19. Έργο συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρ

χίας ασφαλείας 0Α στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Β» (ΚΕ- 
Β0Π) 385.587

20. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρ
χίας ασφαλείας 0Α στο Στρατόπεδο «ΖΑΡΝΑΡΗ» 220.000

21. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρ
χίας ασφαλείας 0Α στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α» 
(ΚΕΔΒ) 524.288

22. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρ
χίας ασφαλείας 0Α στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα 292.681,36

23. Αποκατάσταση - Ενίσχυση φέροντος Οργανισμού κτιρίου 
«ΚΕΤΕΣ» 4.550.920

24. Κτίριο κατάταξης ΚΕΠΒ 369.150
25. Αποκατάσταση Ζημιών Σεισμού 7 Σεπ. 1999 στο κτίριο νέ

ας ΛΑΕΔ 897.000.000 δρχ
26. Κατασκευή Υποστέγων Μηχανημάτων - Οχημάτων 728 ΤΜΧ

945.482 *

27. Κατασκευή Συγκροτήματος Σ0Α 36 διαμερισμάτων στη Λά
ρισα 1.720.000.000 δρχ.

28. Κατασκευές Έργων (Διαρρύθμιση χώρων κτιρίου με AM 
14372 Στρδου πεδίου Αρεως - Εγκατάσταση Υποσταθμού 
Μ/Τ 1250 ΚΥΑ και Υπογείου Ηλεκτρ. Δικτύου) 582.200

29. Κατασκευές Έργων (Διαρρύθμιση χώρων κτιρίου με AM 
14372 Στρδου πεδίου Αρεως - Εγκατάσταση Ενεργών και 
Παθητικών Στοιχείων Δομημένης Καλωδίωσης 2ου ορό
φου) 154.740

30. Κατασκευές Έργων (Συντήρηση Ανελκυστήρων ΓΕΣ - ΓΕΕ- 
ΘΑ) 63.576

31. Κατασκευές Έργων (Κατασκευή Δικτύου Αποχετεύσεως και 
Βιολογικού Καθαρισμού στο Στρ «ΜΙΧΑΗΛ Β0ΓΛ0Υ»)
540.000

32. Κατασκευές Έργων (Κατασκευή ΚΤΙΡΙΟΥ Γυμναστηρίου στο 
Στρ «ΠΑΠΑΓ0Υ»)

33. Κατασκευές Έργων (Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Νοσο
κομείου Θεσ/νίκης424 ΓΣΝΘ)

34. Ανακαίνιση Γραφείων ΔΥΠ0 38.000
35. Κατασκευή Εργαστηρίου Βιοασφάλειας στο 401 ΓΣΝΑ

290.000
36. Κατασκευή Πτέρυγας Βιοπροστασίας στο 401 ΓΣΝΑ

850.000
37. Δίκτυο Εσωτερικής Διακίνησης Καυσίμων (Βενζίνης) στην 

871 ΑΒΕΚ 650.000
38. Κατασκευή Ισογείου Μεταλλικού κτιρίου Λόχου 120 αν- 

δρών Στρδο «ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ» στη ΖΕ/79 ΑΔΤΕ 646.000
39. Κατεδάφιση Κτιρίων στο 224 ΤΟ, στο Στρδο «ΔΗΜ0ΥΛΑ Ν. 

ΛΗΜΝΟΥ» 215.994
40 . Συντήρηση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού 

Στρ/δων ΑΤΤΙΚΗΣ 690.000
41. Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης στο 414 ΣΝΕΝ 1.379.000
42. Αντικατάσταση Δικτύου Κεντρικής θέρμανσης στο ΤΥΕΣ

250.000
43. Αποκατάσταση ζημιών από Σεισμό στο κτίριο της ΛΑΕΔ
• 1.486.792 και 437.950

44. Σύστημα Ασφαλείας και Ελέγχου στο Στρδο «ΠΑΠΑΓ0Υ» 
980.000.000 δρχ. (χωρίς ΦΠΑ)

45. Εκσυγχρονισμός ΚΕΠΙΚ/ΓΕΕΘΑ Δημιουργία HDP CENTER
450.000

46. Αποκατάσταση Ζημιών από Σεισμό Κτιρίου ΛΑΕΔ Αποκατά
σταση ζημιών από Σεισμό κτιρίων Αρτοπδιείου 791 ΤΕΦ 
και ΚΕΤΕΣ 62.000.000 δρχ.

47. Συντήρηση Ανελκυστήρων ΓΕΣ - ΓΕΕΘΑ
48. Ανακαίνιση Ηλεκτρικού Δικτύου Στρδου «ΣΕΕΜΑΝ» και Συ

μπληρωματικές Εργασίες Ομβριων και Αποχέτευσης
870.000

49. Ανακαίνιση - Επισκευή Παλαιού Υπάρχοντος κτιρίου Α' σε 
τμήμα Αλσους του ΕΣ 445.670

50. Ανακαίνιση - Επισκευή Παλαιού Υπάρχοντος κτιρίου Β' σε 
τμήμα Αλσους του.

Ο ι σκοτεινές  
συμβά σεις, 
ο ιυ π ερ κ ο -  
στολογη- 

σ εις, οι υπέρογκες  
προκατα βολές που  
έφταναν και σ το  90%  
ενός έργου, οι επ α 
χ θ είς  όροι σ τις  σ υμ βά 
σεις  και η  κ α τα σ π α τά 
λη σ η  του δημοσίου  
χρ ήμ α τος ήτα ν τα  βα
σικά χαρακτηριστικά  
του σ υ σ τή μ α το ς που  
διαχειριζόταν τα εξο- 
πλιστικά π ρογράμμα
τα  και τις  π ρ ομ ή θειες  
του υπουργείου Ά μ υ 
νας επ ί των ημερώ ν  
του Κ ώ στα Σ η μ ίτη .

Μ έσα σε αυτό το καθεστώς της 
ασυδοσίας, δεν άργησαν να αναπτυ
χθούν φαινόμενα και πρακτικές που 
ξεπερνούσαντα όρια ενός ευνομού
μενου κράτους και πλέον τον λόγο 
είχε ο «νόμος του ισχυρού». Το πα
ρακράτος πέρασε μπροστά και το ξέ 
πλυμα μαύρου πολιτικού χρήματος, 
ανακατεμένο με μίζες και προμήθει
ες κάτω από το τραπέζι, έγινε ο κα
νόνας. Δεκάδες δισ. δολάρια χάνο
νταν στον δρόμο και κατέληγαν σε 
άγνωστες τσέπες.

Εμπλοκή

Χαρακτηριστική περίπτωση της 
κατάστασης που επικρατούσε τότε 
είναι η υπόθεση των ρωσικών αυτο
κινούμενων αντιαεροπορικών συ
στημάτων, μικρού βεληνεκούς, 
T O R -Μ Ι. Πίσω της κρύβονται δύο 
δολοφονίες, εμπλοκή μυστικών υπη
ρεσιών, κατασκοπεία, παρακολου
θήσεις, απειλές και 73 εκατομμύρια 
δολάρια που αντί να έρθουν στην Ελ
λάδα κατέληξαν σε o ff shore εται
ρείες, χωρίς να γνώριζε ι μέχρι τώρα 
κανείς τους πραγματικούς παραλή
πτες (η έρευνα από την αρμόδια Ε ξε
ταστική Επιτροπή της Βουλής βρί
σκεται σε εξέλιξη).

0'Ακης

Η υπόθεση ξεκίνησε επί υπουρ
γίας Άκη Τσοχατζόπουλου και με γε
νικό διευθυντή εξοπλισμών τον συ
νεργάτη του Γιάννη Σμπώκο. Η Ελ
λάδα αγόρασε τα συστήματα αντί 
474 εκατομμυρίων δολαρίων και 
σύμφωνα με καταγγελία του τότε 
βουλευτή της Ν.Δ. και σημερινού 
υπουργού Εθνικής Άμυνας, ουδέπο
τε καταβλήθηκε στη χώρα μας ούτε 
ένα δολάριο από τα αντισταθμιστικά 
οφέλη, ύψους 73 εκατομμυρίων δο
λαρίων.

Τ ο  θέμα είχε φ έρ ει στη Βουλή, 
στις 20 Οκτωβρίου του 2003, ο ση
μερινός υπουργός Ά μυνας Σπή- 
λιος Σπηλιωτόπουλος, ω ς βουλευ
τής της Ν.Δ.

Οι Ρώσοι

Από τα στοιχεία που είχαν γίνει 
τότε γνωστά, ο γενικός διευθυντής 
του ρωσικού ομίλου «Αντέι», Ιγκόρ 
Κλίμοφ, είχε εντοπίσει πως τα 73 
εκατομμύρια δολάρια είχαν εκτα-

μιευθεί και κατατεθεί από το πρώην 
διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας 
Β ορόμπ ιεφ  σε μία τρά π εζα  του 
Μαυροβούνιου, σε μία της Μόσχας 
και στην Chase Manhattan Bank της 
Ν έας Υ όρ κ η ς μέσω  υπεράκτιω ν
•‘̂ Μ £  * * * * *  ?■ !!***

εταιρειών των νησιών Κέιμαν.
Τον Μάιο του 2003, ο κ. Κλίμοφ 

επισκέφθηκε την Ελλάδα, ως επικε
φαλής αντιπροσωπίας στελεχών της 
εταιρείας του, όπου παρέμεινε επί 
τετραήμερο, έχοντας επαφές στη Γ ε

νική Γραμματεία Οικονομικού Σχε- 
διασμού και Αμυντικών Επενδύσε
ων, με αντικείμενο συζητήσεων την 
τύχη των 73 εκατ. δολ. της συμφω
νίας.

Το πρωί της 6ης Ιουνίου 2003, εί

κοσι ημέρες μετά την επίσκεψή του 
στην Ελλάδα, o I. Κλίμοφ δολοφονή
θηκε έξω  από το διαμέρισμά του στη 
Μόσχα και το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας δολοφονήθηκε και ο Σεργέι 
Σίτσκο, στενός συνεργάτης του στην 
έρευνα που γινόταν στον όμιλο και 
εμπορικός διευθυντής του εργοστα
σίου «RATEL».

Το ραντεβού

Η δολοφονία του Κλίμοφ έγινε 
λίγη ώρα πριν από το ραντεβού που 
είχε με τον τότε γραμματέα Εξοπλι
σμών του Υ Π Ε Θ Α  Σπύρο Τραυλό 
(επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνί- 
ου), ο οποίος τον περίμενε στο κέ
ντρο της Μόσχας σε μικρή απόστα
ση από την Κόκκινη Πλατεία και το 
Κρεμλίνο.

Αντικείμενο των συζητήσεων 
που θα είχαν οι δύο άνδρες ήταν φυ
σικά το θέμα των αντισταθμιστικών 
από τους TO R -M 1.

Ό πω ς προαναφέρθηκε, η εκτα- 
μίευση των χρημάτων σε διάφορες 
τράπεζες είχε γίνει από τον Βορό- 
μπιεφ, στοιχείο που είχε ανακαλύψει 
ο Κλίμοφ.

Ο Βορόμπιεφ ήταν επικεφαλής 
του προγράμματος στις επαφές που 
είχε η ρωσική πλευρά με τη Γενική 
Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υ Π Ε 
ΘΑ (με γραμματέα τον Γιάννη 
Σμπώκο) για το θέμα των αντισταθ
μιστικών ωφελημάτων. Η αποκάλυ
ψη αυτή ήταν αρκετή για να θέσει ο 
γενικός εισαγγελέας σε κατ’ οίκον 
περιορισμό τον κ. Βορόμπιοφ.

ΟΠούτιν

Ο πρόεδρος Πούτιν όντας βέβαι
ος ότι τα 73 εκατ. δολάρια είχαν 
εκταμιευθεί και είχαν δοθεί στην Ελ
λάδα (στην οποία δίνει ιδιαίτερη ση
μασία), είχε μείνει έκπληκτος από 
την αποκάλυψη και πείστηκε ότι ο 
Ιγκόρ Κλίμοφ θα έπρεπε να αναλά- 
βει τη διεύθυνση της εταιρείας και 
παράλληλα η Ρωσία να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της έναντι της Ελ
λάδας, ώστε να μην τ ε θ ε ί  ζήτημα 
αξιοπιστίας.

Στο διάστημα αυτό οι έρευνες 
προχώρησαν και ο Κλίμοφ με εντο
λή Πούτιν είχε φθάσει σε βάθος την 
υπόθεση.

Η συνάντηση που θα είχε με τον 
Σπύρο Τραυλό εκείνο το πρωινό στο 
κέντρο της Μόσχας ίσως να ήταν η 
αρχή για τη διαλεύκανση της υπόθε
σης και να έλυνε τις απορίες για το 
ποιοι ωφελήθηκαν από την εκτροπή 
των 73 εκατ. δολαρίων. Εκείνο το 
ραντεβού όμως δεν έγινε ποτέ...

Εξεταστική

Ό πω ς είναι γνωστό, η υπόθεση 
έφτασε στη Βουλή μετά την εισαγγε- 
λική έρευνα κατά την οποία προέκυ- 
ψαν ενδείξεις για πολιτικές ευθύνες 
των αρμοδίων υπουργούν.

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βου
λής, αφού ολοκλήρωσε τη διαδικα
σία εξέτασης όλων των μαρτύρων, 
αναμένει τη δικαστική συνδρομή 
από τη Ρωσία και το άνοιγμα λογα
ριασμών από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα 
στοιχεία που θα προκύψουν θα είναι 
άκρως αποκαλυπτικά...
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Συγκίνηση στο ΣτΕ για Ρώτη

Βαθύς πόνος για τον 
αείμνηστο δικαστικό

Τ ο Συμβούλιο της Επικράτειας, σε ειδική συνε
δρίαση της Ολομέλειάς του, θα τιμήσει τον 

επίτιμο πρόεδρό του Βάσσο Ρώτη. Αυτό ανήγγειλε 
ο σημερινός πρόεδρος του ΣτΕ Γιώργος Παναγιω- 
τόπουλος, ο οποίος αποχαιρέτισε τον αείμνηστο 
πρόεδρο με λίγα συγκινητικά λόγια τονίζοντας τα 
εξής:
>- Ο αείμνηστος πρόεδρος υπηρέτησε στο Συμ

βούλιο της Επικράτειας από το 1951 έως το 
1988 και διήλθε από όλους τους βαθμούς της 
ιεραρχίας.

>· Αυτήν τη στιγμή του ύστατου αποχαιρετι
σμού, οι παλαιοί και νεώτεροι συνάδελφοι, κα
θώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι του ΣτΕ, συμμε- 
τέχοντες στο πένθος των οικείων του, ευχόμε- 
θα να είναι φιλόξενη η γη που θα τον δεχθεί.

Συνιαγμστολόγοι
Τον Βάσσο Ρώτη αποχαιρέτισε επίσης ο καθηγητής 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γιώργος Παπαδημητρίου, εκ μέρους και της'Ενωσης 
Συνταγματολόγων, της οποίας ο εκλιπών διετέλεσε 
αντιπρόεδρος. Είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδημη
τρίου τα ακόλουθα:
>- Η επιστήμη του Δημοσίου Δικαίου αποχαιρετά 

σήμερα έναν επιφανή εκπρόσω
πό της.'Εναν επιστήμονα που 
σφράγισε με την παρουσία και 
την προσφορά του την ανάπτυ
ξη του κλάδου μας, ιδιαίτερα 
μετά την αποκατάσταση της Δη
μοκρατίας το 1974. Τη μακρά 
σιωπή του, κατά τη διάρκεια της 
επτάχρονης δικτατορίας, διέκο
ψε για να προσέλθει ως μάρτυ
ρας στη δίκη της Δημοκρατικής 
Άμυνας. Έτσι, έδειξε, σε χαλε
πούς καιρούς, τη γενναιοψυχία 
του και την προσήλωσή του στα ιδανικά της Δη
μοκρατίας και του κράτους δικαίου.

>- Ο πρόεδρος Βάσσος Ρώτης ήταν από τους πρώ
τους δικαστικούς λειτουργούς που, διαβλέποντας 
την ανάγκη δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ 
της Δικαιοσύνης και της επιστήμης, συνέβαλε στη 
δημιουργία και στην εμπέδωση σταθερών σχέσε
ων συνεργασίας μεταξύ τους.

>  Την επικοινωνία του Συμβουλίου της Επικρά
τειας με τα ανώτατα δικαστήρια των ευρωπαϊκών 
κρατών εξελάμβανε πάντοτε ως προϋπόθεση για 
την προσαρμογή της χώρας μας στο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού νο
μικού πολιτισμού.

>-'Ηταν πάντοτε πρωταγωνιστής σε πρωτοβου
λίες για τη δημιουργία επιστημονικών ενώσεων 
και αρωγός στην προώθηση των σκοπών τους. 
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση, το 1982, της'Ενωσης 
Ελλήνων Συνταγματολόγων.

>· Με τη διορατικότητά του αντιλήφθηκε έγκαιρα 
ότι το μεγαλύτερο ίσως διακύβευμα της εποχής 
μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Στην 
υπόθεση αυτή αφιερώθηκε συμβάλλοντας από 
τους πρώτους στη διαμόρφωση και την καλλιέρ
γεια του δικαίου της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρωτο
στάτησε στη δημοσίευση των πρώτων σημαντι
κών περιβαλλοντικών αποφάσεων του Συμβουλί
ου της Επικράτειας. Με τις συμβολές του και τη 
συμμετοχή του σε πολυάριθμες επιστημονικές 
συναντήσεις προσδιόρισε καθοριστικά τη συζήτη
ση για τα περιβαλλοντικά μας πράγματα.

Στη νεκρώσιμο ακολουθία στον Ιερό Ναό του Α' Νε
κροταφείου Αθηνών (η σορός μεταφέρθηκε στα Λα
γκάδια Αρκαδίας, ιδιαίτερη πατρίδα του Β. Ρώτη) 
παρόντες ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ Χρ. Γερα- 
ρής, οι αντιπρόεδροι θεοφ. Χατζηπαύλου, Φ. Στερ- 
γιόπουλος, Κων. Μενουδάκος, Γ. Σταυρόπουλος, Γ. 
Ανεμογιάννης, Π. Ν. Φλώρος και Σωτ. Ρίζος. Επίσης, 
πολλοί σύμβουλοι και πάρεδροι του ΣτΕ και άλλοι δι
καστικοί λειτουργοί.

Καθοριστική 
η συμβολή 

του στις περι
βαλλοντικές 

αποφάσεις

< Η Η Ι 3 Ι Ε Η ^  | · η  χ ο ρ α
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Επρεπε να \ _ 
είναι ... 
φυλακή Μ Λ »
— —  ι το  διάστημα που κυβέρνησε επέβαλε ενενήντα επτά

Ο φορομπήχτης και κα
προσφατα 

βουλευ
τές του 
ΙΙΑΣΟΚ  

κατασκεύασαν ένα 
δίστηλο για να απα
ντήσουν σε δεκαπέ
ντε δράσεις της τω
ρινής κυβέρνησης σε 
σχέση με τις μικρο- 
μεσαίες επιχειρή
σεις, προσπαθώντας 
με τον τρόπο αυτό να 
κρύψουν την ανυ
παρξία πολιτικών τα 
χρόνια διακυβέρνη- 
σης της χώρας από 
τον κ. Σημίτη για τη 
ραχοκοκαλιά, όπως 
υποστήριζαν, της ελ
ληνικής οικονομίας.

Βέβαια, οι μικρομεσαίοι επι
χειρηματίες, έμποροι και βιοτέ- 
χνες, οι οποίοι κατά τεκμήριο 
προσφέρουν και τις περισσότε
ρες θέσεις εργασίας στη χώρα, 
στην πραγματικότητα ξεχάστη- 
καν και αφέθηκαν στην τύχη τους 
από τις κυβερνήσεις του κ. Σημί
τη και μόνο στα «παχιά» λόγια 
και στις υποσχέσεις του οικονο
μικού επιτελείου των κυβερνή
σεων αυτών αναφέρονταν ως η 
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οι
κονομίας.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση του 
Κώστα Καραμανλή προχώρησε 
στον νέο αναπτυξιακό νόμο με 
τον οποίο επιδοτούνται για πρώ
τη φορά έως και 55% οι μικρομε- 
σαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Απόφαση

Ανάλογη απόφαση -και προ
ετοιμασία- υπήρξε από την προη
γούμενη κυβέρνηση, αλλά ποτέ 
δεν εφαρμόστηκε και δεν είχε 
εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ από 
τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ως απο-

Πριν από τέσ
σερα χρόνια ο 
Καραμανλής 
τον είχε χαρα
κτηρίσει ως 
«πρωθυπουρ
γό των φόρων 
καιτωνλου- 
κέτων». Οκτώ 
στα δέκα μα
γαζιά που 
άνοιξαν επί 
τωνημερών 
τουδενάντε- 
ξαν για δεύτε
ρο χρόνο

τέλεσμα οι επενδύσεις μειώθη
καν μόνο μέσα σε έναν χρόνο κα- 
τά31%.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι 
για ένα τέταρτο του αιώνα, οι 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν 
νομοθέτησαν, δεν στήριξαν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λί
γες εβδομάδες πριν από τις 
εκλογές, όταν βεβαιώθηκαν 
πως θα τις έχαναν (27-01-2004), 
άλλαξαν τον επενδυτικό Νόμο 
2601/98 με τον Νόμο 3219/04, 
χωρίς να συμπεριλάβουν και 
πάλι τις μικρομεσαίες επιχειρή
σεις. Το σοβαρότερο ήταν ότι ο 
Ν.3219/04 αποδείχθηκε αντίθε
τος με το Κοινοτικό Δίκαιο, με 
αποτέλεσμα να καταστεί ανε
φάρμοστος και η χώρα να μεί
νει χωρίς αναπτυξιακό νόμο. Ο 
«αρχιερέας της'διαφθοράς» εί
χε δείξει από πολύ νωρίς τα 
«δόντια» του απέναντι στην 
υγιή επιχειρηματική δράση. Ως 
υπουργός Βιομηχανίας κατέ
στρεψε τις επενδύσεις, πριμο

δότησε τη φυγή των επιχειρημα
τιών προς τις χώρες χαμηλού 
εργατικού κόστους, ενώ η πα
ρουσία του στο παλαιό κτίριο 
της Μιχαλακοπούλου σημαδεύ
τηκε και από πολύ σκοτεινές πε
ριπτώσεις αφανισμού μεγάλων 
βιομηχάνων. Ως πρωθυπουργός 
επέβαλε 97 νέους φόρους, με τη 
δημιουργική λογιστική εξόντω
σε την οικονομία, ενώ με τη 
«συνάφεια» και τη διατήρηση 
των αντικειμενικών κριτηρίων 
σε άλλη μορφή προκάλεσε ανε
πανόρθωτο πλήγμα στο εμπό
ριο. Στατιστικά, επί των ημερών 
του το 85% των μαγαζιών που 
άνοιγαν δεν προλάβαιναν να 
συμπληρώσουν δεύτερη οικο
νομική χρήση.

Ενίσχυση

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., 
μπροστά στο κενό που άφησαν οι 
κυβερνήσεις του κ. Σημίτη, επα
νέφερε αρχικά (τον Αύγουστο 
του 2004) τον επενδυτικό νόμο

του 1998 και τον Δεκέμβριο του 
2004 ψηφίσθηκε ο νέος αναπτυ
ξιακός, Ν. 3299/04, ο οποίος για 
πρώτη φορά δίνει δυνατότητα 
ενίσχυσης του τομέατου εμπορί
ου και των MME.

Σχετικά με τη φορολόγηση 
των επιχειρήσεων το ΠΑΣΟΚ ε ί- 
χε επιβάλει σε αυτές εκατοντά
δες φόρους, δυσχεραίνοντας κυ
ρίως τη λειτουργία των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων, με αποτέ
λεσμα τα λουκέτα επί των κυβερ
νήσεων του κ. Σημίτη να είναι κα
θημερινό φαινόμενο, οδηγώντας 
στην ανεργία εκατοντάδες χιλιά
δες εργαζομένους και μικρούς 
επιχειρηματίες.

Σχετικά με την ενίσχυση των 
μικρών επιχειρήσεων και το Επι
χειρησιακό Πρόγραμμα Αντα
γωνιστικότητας (ΕΙΧΑΝ) το ΠΑ
ΣΟΚ αυτομαστιγώνεται:

Πρώτον, διότι κατηγορεί άλ
λους γι’ αυτά που έπρεπε να εί
χαν γίνει προ πολλού.

Και, δεύτερον, διότι πλέον

Απροστάτευτο το εμπόριο από αθέμιτο

Σχετικά με την προστασία από τις αθέμι
τες πρακτικές (εικονικές προσφορές και 

εκπτώσεις) επί της προηγούμενης κυβέρ
νησης δεν υπήρχε καμία νομοθετική ρύθ
μιση που αφορούσε στις εικονικές προσφο
ρές και στις εκπτώσεις, παρά τα συνεχή 
υπομνήματα των εμπορικών συλλόγων.

0 εκάστοτε υπουργός καθόριζε τα πα
ραπάνω κατά το δοκούν με Υπουργική Από
φαση, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρες 
χάος και αταξία στην αγορά.

Ενώ σήμερα ο νέος νόμος που έχει ψη
φίσει η Ν.Δ. (και όχι ο εκάστοτε υπουργός), 
ρυθμίζει πλέον με τρόπο σαφή, τόσο τη 
χρονική περίοδο των εκπτώσεων όσο και 
το σύστημα των προσφορών και των προ- 
εκπτώσεων, όπως άλλωστε είχαν ζητήσει

όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και ειδικά οι μι- 
κρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της χώ
ρας. Στο πλαίσιο αυτό, και για πρώτη φο
ρά, το ελληνικό κράτος ελέγχει την αγορά 
και ανακοινώνει ονόματα επιχειρήσεων που 
κάνουν παράνομες προεκπτώσεις και εικο
νικές προσφορές.

Περιφέρεια
Σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσε

ων της Περιφέρειας (μέσω πολεοδομικών 
περιορισμών για πολυκάταστήματα), επί 
της προηγούμενης κυβέρνησης δεν υπήρξε 
καμία νομοθετική παρέμβαση για την εφαρ
μογή ρυθμίσεων με τις οποίες τα πολυκα
ταστήματα θα βρίσκονται έξω από τα κέ
ντρα των πόλεων.

Αποτέλεσμα ήταν σε όλα τα κέντρα των 
πόλεων να μπορούν τα μεγάλα καταστήμα
τα να λειτουργούν, χωρίς κανένα περιορι
σμό.

Με τον νέο νόμο της κυβέρνησης Κα
ραμανλή εφαρμόζονται συγκεκριμένες ρυθ
μίσεις, με πολύ αυστηρούς όρους και συ
γκεκριμένα κριτήρια, με σκοπό οι μικρές 
εμπορικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν το 
πλεονεκτήματα που διαθέτουν να είναι πιο 

κοντά στον καταναλωτή, ενώ τα μεγάλα 
καταστήματα επιτρέπεται να λειτουργούν 
έξω από τα κέντρα των πόλεων.

Προστασία
Όσο για τους ελέγχους στην αγορά και 

την προστασία του υγιούς εμπορίου από το
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νέους φόρους, ενώ πολλαπλασίασε τ ις απαιτήσεις του κράτους έναντι των μικρών εμπόρων

ταστροφέας των μικρομεσαίων

σήμερα το ΕΠΑΝ είναι ανοικτό 
σε όλες τις μικρε'ς επιχειρήσεις, 
χωρίς αποκλεισμούς, με τρόπο 
απλό.

Προκηρύξεις

Χαρακτηριστικά παρα
δείγματα προκηρύξεων που 
απευθύνονται σε M M E και 
ΠΜΕ είναι αυτά των δράσεων 
2.7.1. (επιχειρηματικά σχε'δια 
μικρών και πολύ μικρών επι
χειρήσεων) 2.8.1. (επιχειρημα
τικότητα των νέων) και 2.8.2 
(επιχειρηματικότητα των γυ
ναικών). Οι αλλαγές στις δρά
σεις που επέφερε η νέα διακυ
βέρνηση, είχαν ως αποτέλε
σμα: Να επωφελούνται διπλά
σιες κατά μέσο όρο επιχειρή
σεις ανά προκήρυξη σε σχέση 
με το παρελθόν. Να αυξηθεί το 
ποσοστό δημόσιας χρηματοδό
τησης προς αυτές, φθάνοντας 
το 55% σε ορισμένες περιοχές 
της χώρας. Έ γινε για πρώτη 
φορά και με μεγάλη επιτυχία

άνοιγμα σε μικρές εμπορικές 
επιχειρήσεις. Σε σχετική προ
κήρυξη υπεβλήθησαν 4.100 
επιχειρηματικά σχέδια. Είναι 
ήδη υπό έκδοση (δημοσιοποίη
ση 20/7/2005) ανάλογη προκή
ρυξη για τις επιχειρήσεις του 
τομέα υπηρεσιών.

ΤοΤΕΜΠΜΕ

Παράλληλα, το Ταμείο 
Εγγυήσεων Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕ - 
ΜΠΜΕ Α.Ε.) για δανειοδοτή
σεις των επιχειρήσεων από τις 
τράπεζες με εγγύηση του Δη
μοσίου, είχε δημιουργηθεί μεν 
από την κυβέρνηση του ΠΑ
ΣΟΚ, αλλά ωστόσο δεν είχε 
χορηγήσει καμία εγγύηση, ενώ 
επί της τωρινής κυβερνήσεως 
υπεγράφησαν συμβάσεις συ
νεργασίας με όλες τις τράπε
ζες που λειτουργούν στην Ελ
λάδα, αναπτύχθηκαν και δό
θηκαν στη δημοσιότητα 5 συ
γκεκριμένα προγράμματα εγ

γυοδοσίας, αναπτύχθηκε και 
εφαρμόζεται πληροφοριακό 
σύστημα αξιολόγησης των 
προτάσεων εγγυοδοσίας, μει
ώθηκε το ύψος του παράβολου 
που εισπράττει το Ταμείο για 
την παροχή εγγύησης και αυ
ξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο 
του Ταμείου από 100 εκατ. ευ
ρώ σε 200 εκατ. ευρώ. Είναι 
αξιοσημείωτο να τονίσουμε 
ότι η νέα διοίκηση διαπίστωσε 
πως οι μισθοί των προηγούμε
νων ανέρχονταν σε μερικές χι
λιάδες ευρώ τον μήνα, αν και 
το έργο τους ήταν απολύτως 
μηδενικό.

Ανταγωνισμός

Ό σον αφορά στον υγιή 
ανταγωνισμό που θα έπρεπε να 
επικρατεί στην αγορά, επί της 
προηγούμενης κυβέρνησης οι 
μεγάλες εμπορικές επιχειρή
σεις είχαν αφεθεί ασύδοτες να 
παραβιάζουν τον νόμο περί 
ανταγωνισμού.

Ενώ, αντίθετα, επί κυβερ
νήσεως Ν.Δ. ενεργοποιήθηκε 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
(χωρίς να έχει αλλάξει η σύν
θεσή της) και έχει ήδη επιβά
λει πρόστιμα ρεκόρ, ύψους 18 
εκατομμυρίων ευρώ, στα με
γάλα σούπερ μάρκετ για εναρ
μονισμένη πρακτική. Επί της 
προηγούμενης κυβέρνησης εί
χαν αφεθεί οι μεγάλες εμπορι
κές επιχειρήσεις να βαπτίζουν 
τα εισαγόμενα προϊόντα ελλη
νικά με αποτέλεσμα και να 
κερδοσκοπούν και να πλήτ
τουν τα συμφέροντα των Ελλή
νων αγροτών.

Ενώ και η Επιτροπή Αντα
γωνισμού είχε αφεθεί στην τύ
χη της επί των ημερών της δια
κυβέρνησης της χώρας από 
τον κ. Σημίτη, χωρίς το ανα
γκαίο προσωπικό προκειμέ- 
νου να λειτουργήσει και να 
επιτελέσει εύρυθμα το έργο 
της με αποτέλεσμα και ο αντα
γωνισμός στην αγορά να μην

ελέγχεται, και οι υποθέσεις 
μονοπωλιακών και ολιγοπω- 
λιακών καταστάσεων να είναι 
καθημερινό φαινόμενο, και η 
αγορά να λειτουργεί ανεξέλε
γκτη.

Ηλεκτρονικό

Όσον αφορά στην αξιοποί
ηση του ηλεκτρονικού εμπορί
ου, μέχρι τώρα τίποτε απολύτως 
δεν έχει γίνει.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί 
ένα ακόμη από τα τεράστια κε
νά που άφησε στη χώρα η δια
κυβέρνηση από τον κ. Σημίτη, 
κατηγορώντας τώρα τη Ν.Δ. ότι 
δεν μπόρεσε να κάνει σε 15 μή
νες ό,τι δεν έκαναν οι κυβερνή
σεις τσυ σε 15 χρόνια.

Όσον αφορά στο υπαίθριο 
και πλανόδιο εμπόριο, το ΠΑ
ΣΟΚ ψήφισε τον Νόμο 3190 
που έδινε δυνατότητες εξυγίαν
σης του υπαίθριου και πλανόδι
ου εμπορίου, αλλά για τους επό
μενους 7 μήνες που παρέμεινε

στην εξουσία μέχρι να γίνουν οι 
εκλογές που έχασε από τη Ν.Δ. 
η προηγούμενη κυβέρνηση δεν 
κατάφερε να εκδώσει τις ανα
γκαίες υπουργικές αποφάσεις 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί 
ο Ν. 3190.

Η κυβέρνηση του Κώστα 
Καραμανλή, μόλις 2 μήνες από 
την ανάληψη των καθηκόντων 
της, στις 25/5/2004, εξέδωσε 5 
Υπουργικές Αποφάσεις, οι 
Οποίες και δημοσιεύτηκαν στο 
ΦΕΚ 873/Β/14-6-2004. Στη συ
νέχεια με Υπουργική Απόφαση 
συγκροτήθηκαν τα Κλιμάκια 
Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαίθριου Εμπορίου, αποτε- 
λούμενα από 337 άτομα ελε
γκτές για την Κεντρική Υπηρε
σία, ενώ αντίστοιχα συγκροτή
θηκαν στις περιφέρειες της χώ
ρας.

'Ελεγχοι

Τα παραπάνω Κλιμάκια 
Ελέγχου από την Κεντρική 
Υπηρεσία έχουν πραγματοποι
ήσει μέχρι σήμερα 25.895 ελέγ
χους, έχουν διαπιστωθεί607πα
ραβάσεις και έχουν επιβληθεί 
πρόστιμα συνολικής αξίας 
266.650 ευρώ.

Συγκριτικά στοιχεία με 
προηγούμενα χρόνια δεν υπάρ
χουν, γιατί οι αρμόδιες υπηρε
σίες ούτε καν τηρούσαν αρχείο.

Επί των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ υπήρχαν δυνατότητες 
κομματικής παρέμβασης και οι 
άδειες δεν δίνονταν με αντικει
μενικά κριτήρια και με τη διαδι
κασία της κλήρωσης.

Κομματικές παρεμβάσεις 
υπήρχαν επί της προηγούμενης 
κυβέρνησης, όπου μόνο στον 
Οργανισμό Λαϊκών Αγορών 
Αθήνας και Πειραιά βρέθηκε 
ότι σε 677 παραβάτες δεν είχε 
επιβληθεί καμία ποινή και φυ
σικά δεν είχε εισπραχθεί κανέ
να πρόστιμο.

ανταγωνισμό, προσφορές και προεκπτώσεις
παραεμπόριο, επί των προηγούμενων κυβερνή
σεων τους ελέγχους στην αγορά τους έκανε ο 
αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης, με τη συνο
δεία φυσικά της τηλεοπτικής κάμερας.

Ενώ τώρα οι έλεγχοι γίνονται από τα αρμό
δια ελεγκτικά όργανα και τα ονόματα των πα
ραβατών δημοσιοποιούνται. Μόνο από την κε
ντρική υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης 
έχουν γίνει 25.895 έλεγχοι, έχουν διαπιστωθεί 
607 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 
αξίας 266.650 ευρώ. Στοιχεία για ελέγχους, πα
ραβάσεις και πρόστιμα την περίοδο των προη
γουμένων κυβερνήσεων δεν βρέθηκαν στις αρ
μόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης.

Πλαίσιο
Παράλληλα, κανένα νομοθετικό πλαίσιο δεν

υπήρξε από την προηγούμενη κυβέρνηση για 
υπηρεσία μίας στάσης στα επιμελητήρια για την 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η 
γραφειοκρατία και οι αλληλεπι- 
καλύψεις συναρμόδιων φορέων 
σχετικά με το ζήτημα της ίδρυ
σης επιχειρήσεων να αποτε
λούν τους βασικούς λόγους- 
εμπόδια που δεν υπήρξε άνθη
ση της επ ιχειρηματικότητας 
στην Ελλάδα και δεν ήρθαν ξέ
νες επενδύσεις τα τελευταία 10 
χρόνια

Και πώς να δημιουργήσει 
κάποιος μια νέα επιχείρηση όταν θέλει 85 χαρ
τιά και εγκρίσεις για να λειτουργήσει την επι
χείρησή του.

Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα «επιτεύγμα
τα» των κυβερνήσεων του κ. Σημίτη όσον αφο
ρά στην αγορά και την ελληνική οικονομία για τα 

οποία ο πρώην πρωθυπουργός 
δεν κάνει καμία αναφορά στο 
βιβλίο του.

Αντιθέτως, η τωρινή κυβέρ
νηση έχει ήδη παρουσιάσει και 
αποστείλει για διαβούλευση 
σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο 
μετά το πέρας της διαβούλευ- 
σης θα έρθει για ψήφιση στη 
Βουλή στα θερινά τμήματα.

Κίνητρα
Σχετικά με την εφαρμογή ισχυρών κινήτρων 

για συγχωνεύσεις στον φορολογικό νόμο η

απελθούσα κυβέρνηση, ενώ είχε τη δυνατότητα 
αυτή από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 
και μπορούσε να τη θέσει σε εφαρμογή από το 
2000, δεν το έκανε.

Κι αυτό ήταν σε βάρος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Τέλος, για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ενώ 
ο νόμος ήταν έτοιμος από την κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ δεν εισήχθη στη Βουλή λόγω εσπευ
σμένης προκήρυξης των εκλογών.

Δηλαδή και εδώ φταίει ο πρώην πρωθυ
πουργός κ. Σημίτης, για την εσπευσμένη προ
κήρυξη των εκλογών που άφησε το έργο του 
ΠΑΣΟΚ ημιτελές και όσα δεν πρόλαβαν να κά
νουν στο ένα τέταρτο του αιώνα, τα θυμήθη
καν την ώρα που θα έφευγαν από την εξου
σία.

Ανύπαρκτοι 
οι έλεγχοι, διογκώ
θηκε η ασυδοσία 

στην αγορά
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Προληπτικά μέτρα για 
τον δύσκολο χειμώνα
Της ΜΙΛΕΝΑΣ ΜΠΑΧΑΡΝΙΚΟΥ

Λ ιγότερες ελλείψεις σχετικά με χην προετοιμασία του 
κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των κα

ταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σε σύγκριση με τα προη
γούμενα χρόνια, διαπίστωσε χθες ο υπουργός Εσωτερι
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκοπής 
Παυλόπουλος.
Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στα γρα
φεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας υπό 
την προεδρία του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δ ιο ί
κησης και Αποκέντρωσης Προκοπή Παυλόπουλου με στό
χο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εμπλεκόμενων 
φορέων για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του 
παγετού, ιδίως στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, διαπι
στώθηκε ότι τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα από κά
θε άλλη φορά.

Συμμετοχή
Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι διευθυντές των Διευ
θύνσεων Ελέγχου και Συντήρησης'Εργων (ΔΕΣΕ) των Πε
ριφερειών, οι αρμόδιοι διευθυντέςτης Γενικής Γραμμα
τείας Δημοσίων'Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλοι υπηρεσια
κοί παράγοντες.
Μετά τη λήξη της συνάντησης ο υπουργός ΕΣΔΔΑ και ο 
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δήλωσαν: 
«Είχαμε σήμερα τη δεύτερη συνάντηση με τους επικεφα
λής των Διευθύνσεων Ελέγχου και Συντήρησης'Εργων των 
δεκατριών Περιφερειών της χώρας, για να διαπιστώσουμε 
την ετοιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών ως προς την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που είναι δυνατόν να 
υπάρξουν ιδίως από τις χιονοπτώσεις», δήλωσε ο υπουρ
γός ΕΣΔΔΑ και τόνισε: «Έγινε έλεγχος του εάν και κατά 
πόσο οι διευθύνσεις αυτές είναι έτοιμες τόσο από πλευ
ράς προσωπικού όσο και από πλευράς μηχανημάτων, κα
θώς και από πλευράς πρώτης ύλης που χρειάζονται. Όπως 
είναι, παραδείγματος χάριν, το αλάτι. Διαπιστώθηκε ότι 
τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα από κάθε άλλη φορά. 
Και αυτά τα λίγα τα οποία απομένουν, θα λυθούν έτσι 
ώστε να είμαστε έτοιμοι και στη διάθεση των πολιτών, 
προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα όπως στο πα
ρελθόν. θα γίνει και συνάντηση των φορέων για την Αττι
κή στις 21/11. Έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και για τα ζη
τήματα τα οποία είναι δυνατόν να προκόψουν στους οδι
κούς άξονες της Αττικής».

Ο Παν. Φοΰρλας
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας Παναγιώτης Φούρλας δήλωσε: «Οι ελλείψεις 
που διαπιστώσαμε ήταν πολύ λιγότερες από αυτές που 
περιμέναμε. Δηλαδή η ετοιμότητα των Διευθύνσεων των 
Περιφερειών είναι σ' ένα μεγάλο ποσοστό δεδομένη και 
όποια προβληματάκια υπάρχουν θα αντιμετωπιστούν. ΓΓ 
αυτό άλλωστε κάναμε αυτήν τη σύσκεψη και θα κάνουμε 
και την άλλη, μετά τις 22/11, για να είμαστε πανέτοιμοι 
ενόψει του χειμώνα.
Περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία, όλη η 
Ελλάδα έχει πρόβλημα, συνήθως είναι οι Βόρειες περιο
χές άλλά και οι περιοχές που είναι κατά μήκος του εθνι
κού οδικού δικτύου, όπου, κατά το παρελθόν, με χιόνι 20 
-  30 εκατοστών έκλεινε η Εθνική οδός.

Προσοχή στα φιλοδωρήματα
Την προσοχή των κατοίκων της Αθήνας εφιστά η Ένωση 
Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, μετά τα κρού
σματα που σημειώθηκαν με διάφορους οι οποίοι παρου
σιάζονται ως εργάτες καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων 
και ζητούν φιλοδώρημα εν όψει των Εορτών των Χριστου
γέννων.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της’Ενωσης, τις τελευ
ταίες ημέρες, παρατηρείται το φαινόμενο να παρουσιάζο
νται ως εργάτες καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων διά
φοροι και να περιφέρονται σε καταστήματα και σπίτια ζη
τώντας «φιλοδώρημα» για τις ερχόμενες γιορτές. 
Κατηγορηματικά, η Διοίκηση του Σωματείου του Δήμου 
Αθηναίων είναι αντίθετη σε τέτοιες λογικές και δηλώνει 
ότι ουδεμία σχέση έχουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότη
τα με τέτοιες πρωτοβουλίες.
«Καλούμε τους συμπολίτες μας να μην ανταποκρίνονται 
και να καταγγέλλουν τέτοια φαινόμενα», καταλήγει η 
ανακοίνωση.
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φ υ λ α κ ή ! ΜΛ& Βαρύτατα κακουργήματα σε Βάρος της παραγωγής και του

Το γονάτισμα 
των αγροτών 
και η απαξίωση 
των προϊόντων

Με πς ενέρ
γειες του κα
τεδάφισε την 
αγροτική πα
ραγωγή, ενώ 
οι καθυστε
ρήσεις στην 
αποπληρωμή 
των αποζη
μιώσεων 
οδήγησαντον 
κλάδο στον 
απόλυτο μα
ρασμό

φόβος 
όλων των 
εμπλεκό
μενων με 

τη γεωργία και ιδιαί
τερα των Ελλήνων 
αγροτών ήταν εάν η 
κυβέρνηση Σημίτη 
εκτός από αναποτε
λεσματική, ζημιογό
να και επικίνδυνη 
για τους Έ λλη νες  
αγρότες, θα μετατρε
πόταν καισε κατα
στροφική.

Ωστόσο, το χειρότερο που 
έχει κάνει η κυβέρνηση Σημίτη 
σε αυτους τους ανθρώπους δεν 
είναι ούτε το σκάσιμο των ελα
στικών ούτε το ξύλο από τα 
ΜΑΤ, αλλά το ότι σκότωσε το 
δικαίωμα στην ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο, γι’ αυτούς και 
τα παιδιά τους. Και αυτό διότι 
η εγκληματικά ανορθολογική 
αγροτική πολιτική που εφάρ
μοσε ο κ. Σημίτης είχε αποτέ
λεσμα να αυξηθούν ραγδαία 
τα προβλήματα στον αγροτικό 
τομέα και να οδηγηθεί η ύπαι
θρος σε μαρασμό, με επικίνδυ
νες οικονομικές και κοινωνι
κές συνέπειες για τον Έλληνα 
αγρότη. Τα συναισθήματα πά
ντως ήταν από την αρχή... 
αμοιβαία. Ο αγροτικός κό
σμος έβλεπε ανέκαθεν με αρ
νητική ματιά τον «αρχιερέα 
της διαφθοράς». Αυτό άλλω
στε φάνηκε από τις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου του 1996, 
όταν μετά από μία εβδομάδα 
ξεκίνησαν οι μεγάλες απερ- 
γιακές κινητοποιήσεις οι οποί
ες παρέλυσαν επί τρίμηνο τη 
χώρα και διακόπηκαν βίαια 
τον Ιανουάριο του 1997.

Στατιστικά

Σε εκείνες τις πρόωρες 
κάλπες το 43% των ψηφοφό
ρων αγροτών ψήφισε για πρώ
τη φορά Νέα Δημοκρατία τασ
σόμενο υπέρ του μεταρρυθμι- 
στικού προγράμματος (με την 
ονομασία «Επτά μέτρα για 
τους αγρότες») του Μιλτιάδη 
Έ β ερ τ και του τότε γραμμα- 
τέάτσυ Πολιτικού Σχεδιασμσύ 
Κώστα Καραμανλή. Το κλίμα 
έκτοτε δεν ανεστράφη. Η 
ύπαιθρος στήριξε τη Νέα Δη
μοκρατία σε δημοτικές, εθνι
κές και ευρωεκλογές, ενώ 
ακόμη και σήμερα, παρά τα 
όποια διαδικαστικού κυρίως 
χαρακτήρα ζητήματα ανακύ
πτουν με τον κ. Μπασιάκο οι 
αγρότες δεν έχουν άρει την 
εμπιστοσύνη τους στη φιλε
λεύθερη παράταξη.

Εισόδημα

Είναι αλήθεια ότι τις τε
λευταίες δύο δεκαετίες δόθη
καν πολλά χρήματα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελ
λάδα για να ενισχυθεί το εισό
δημα του Έλληνα αγρότη, για 
να γίνουν διαρθρωτικές αλλα
γές και για να χαραχθεί μια 
νέα και σύγχρονη αγροτική

πολιτική. Δυστυχώς, όμως, ο κ. 
Σημίτης χρησιμοποίησε τις 
επιδοτήσεις για ψηφοθηρι
κούς λόγους. Δυστυχώς, απέ- 
τυχαν οι αναδιαρθρώσεις καλ
λιεργειών, διότι δεν γίνονταν 
σωστά, καθώς πολλές φορές 
έπαιρναν χρήματα άνθρωποι, 
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι 
οποίοι δεν δικαιούνταν αυτά 
τα λεφτά.

Σπατάλες

Επιπλέον, όλα αυτά τα χρό
νια υπήρξε κακοδιαχείριση, 
σπατάλη και σκάνδαλα, ενώ 
όλες οι ηγεσίες του υπουργείου 
Γεωργίας δεν παρείχαν την 
απαραίτητη ενημέρωση στους 
Έλληνες παραγωγούς και κτη- 
νοτρόφους. Η χειρότερη όμως 
όλων των επιπτώσεων στον 
αγροτικό κόσμο ήταν η νοοτρο
πία και η πεποίθηση που άρχι
σε να εμπεδώνεται στους αγρό
τες, ότι η ΕΟΚ αρχικά και στη 
συνέχεια η Ε.Ε. είναι μια αστεί
ρευτη πηγή εισοδήματος δίχως 
ιδιαίτερες υποχρεώσεις. Αυτό 
είχε αποτέλεσμα να περάσει σε 
δεύτερη μοίρα η ποιότητα, ενώ 
οι αγορές χάνονταν σταδιακά 
είτε λόγω της κακής διαχείρι
σης και των σκανδάλων είτε λό
γω της κακής πολλές φορές ποι
ότητας των προϊόντων μας.

Τον ενοχλούσαν

Γεωργία, αγροτική περι
φέρεια, αγροτική οικονομία,

αγρότες ήταν έννοιες, φράσεις 
και λέξεις μάλλον ενοχλητικές 
για την κυβέρνηση του «πολι
τικού αρχιαπατεώνα».

Οι αγρότες -α πό τη μια 
άκρη της Ελλάδας μέχρι την 
άλλη- υπέφεραν από τα τραγι
κά αλλεπάλληλα λάθη των κυ
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ και της 
εκάστοτε ηγεσίας του υπουρ
γείου Γεωργίας. Και πώς να 
μην υποφέρουν όταν η από
σταση που χώριζε τον κ. Σημί
τη από τα πραγματικά καθημε
ρινά προβλήματα που βίωναν 
οι Έλληνες γεωργοκτηνοτρό- 
φοι ήταν τεράστια και σε κα
μία περίπτωση δεν μπορούσε 
ο ίδιος να δώσει τις λύσεις που 
θα εγγυώνται το μέλλον των 
Ελλήνων αγροτών και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου.

Εξάλλου, επί πρωθυπουρ
γίας του το κράτος από συμπα
ραστάτης μετατράπηκε σε δυ
νάστη, παρουσιάζοντας δύο 
πρόσωπα: ένα μεγάλο κράτος 
εκεί που δεν χρειαζόταν και 
ένα μικρό κράτος εκεί που 
χρειαζόταν.

Η έρευνα

Οι τραγικές καταστάσεις 
του μεγάλου και πολυδαίδα
λου κράτους που αντιμετώπι
ζε επί κυβερνήσεως Σημίτη ο 
Έλληνας αγρότης περιγράφο- 
νται γλαφυρά σε έρευνα που 
έγινε για λογαριασμό της Πε
ριφέρειας Θεσσαλίας, η οποία

κατέληξε στο εξής συμπέρα
σμα: «Τέσσερα  χρόνια στις 
ουρές των δημοσίων υπηρε
σιών θα περάσει κάθε γεωρ- 
γοκτηνοτρόφος μέχρι να συ
μπληρώσει σαράντα χρόνια 
δουλειάς για να διεκπεραιώ- 
σει τις συναλλαγές του».

Και όπως αναφέρεται χα
ρακτηριστικά, «ανάλογα με τις 
δραστηριότητες και τα προ
γράμματα στα οποία θέλει να 
ενταχθεί ένας αγρότης, από το 
να χαρακτηρισθεί κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης μέχρι να 
συνταξιοδοτηθεί, διαπιστώθη
κε ότι πολλές φορές οι ίδιες 
υπηρεσίες τού ζητούν τα ίδια 
δικαιολογητικά».

Αντίθετα, η κυβέρνηση 
του κ. Σημίτη υπήρξε μικρότε
ρη των περιστάσεων εκεί που 
έπρεπε να ορθώσει το ανάστη
μά της, δεν πίεσε όσο έπρεπε 
τα αρμόδια όργανα της Ευρω- 
πάίκής-Ένωσης για τη στήρι
ξη των δίκαιων εθνικών αγρο
τικών θεμάτων και θέσεων, 
ενώ και στο εσωτερικό δεν 
αξιοποίησε τις ευκαιρίες που 
δόθηκαν στη χώρα μας και δεν 
άσκησε πολιτικές ώστε να βελ
τιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής γεωργίας.

Συκοφαντίες

Συνολικά οι αγρότες αι
σθάνονται ζημιωμένοι και 
προσβεβλημένοι από την κυ-



αγροτικού πληθυσμού και καθυστερήσεις στις πληρωμές αποζημιώσεων
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βε'ρνηση του κ. Σημίτη, διότι 
όχι μόνον δεν έκανε ό,τι έπρε
πε αλλά αντίθετα τους συκο
φάντησε, επετέθη στους αγρό
τες καιτους είχε συνήθως απέ
ναντι.

Οι ρήσεις του υπουργού 
Γ εωργίας Γ. Δρυ ότι «οι αγρό
τες πρέπει να τα βγάλουν πέρα 
μόνοι τους» έδειξαν ξεκάθαρα 
το στίγμα της πολιτικής των κυ
βερνήσεων του κ. Σημίτη και 
τον λόγο για τον οποίο σήμερα 
ο αγρότης στην Ελλάδα αντι
μετωπίζει τη μεγαλύτερη κρί
ση του.

Ο έλεγχος ποιότητας (αγα
πημένη λέξη του κ. Σημίτη) 
ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος, 
η διαφθορά που γεννήθηκε τα 
πρώτα χρόνια διακυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ επεκτάθηκε επί 
πρωθυπουργίας του κ. Σημίτη, 
οι μηχανισμοί πληροφόρησης 
του αγρότη καταστράφηκαν 
πλήρως, η ATE από σύμμαχος 
και σύμβουλος του αγρότη με
τατράπηκε σε τοκογλύφο, με 
αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του 
αγροτικού πληθυσμού, ιδιαίτε
ρα στις ορεινές και ακριτικές 
περιοχές, να αντιμετωπίζει 
φτώχεια και ανασφάλεια.

Απογοήτευση

Οι Έλληνες αγρότες και οι 
οικογένειές τους έβλεπαν με 
απογοήτευση κάθε έτος της 
οκταετίας διακυβέρνησης Ση
μίτη τα προβλήματά τους να 
αυξάνονται αντί να μειώνονται 
προοδευτικά και προσπαθού
σαν με ό,τι μέσον διέθεταν, 
ακόμη και με δραστικά μέτρα, 
να διεκδικήσουν τα απολεσθέ- 
ντα δικαιώματά τους χωρίς δυ
στυχώς τις περισσότερες φο
ρές να δικαιώνονται.

Οι εξεγέρσεις των αγρο
τών που εκδηλώθηκαν βίαια με 
την κατάληψη των εθνικών 
δρόμων και με άλλες πράξεις 
διαμαρτυρίας υποδηλώνουν 
την ύπαρξη έντονου προβλή
ματος στην ελληνική γεωργία 
και το γεγονός ότι επί σειρά 
ετών οι αγρότες ένιωσαν πολύ 
βαθιά τον εμπαιγμότης κυβέρ
νησης όσον αφορά τα προβλή
ματά τους.

Αναξιοπιστία

Ειδικότερα, όμως, τα χρό
νια διακυβέρνησης Σημίτη δη- 
μιουργήθηκαν εκρηκτικές κα
ταστάσεις, διότι η αναξιοπι- 
στία της κυβερνήσεως έφτασε 
στο απόγειό της.

Οι αγρότες δεν είχαν άλ
λον δρόμο παρά το να αναζη
τήσουν τις ευθύνες αυτής της 
πολιτικής αναξιοπιστίας στον 
κ. Σημίτη.

Εξάλλου, δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που υποστηρίζουν ότι 
το αγροτικό εξελίχθηκε στο με
γάλο Βατερλώ της κυβέρνησης 
Σημίτη στις τελευταίες εκλο
γές, διότι οι αγρότες είχαν 
αποφασίσει να καταψηφίσουν 
την αντιαγροτική πολιτική που 
άσκησε ο κ. Σημίτης, τα τραγι
κά λάθη της οποίας πληρώνει 
ακόμα και σήμερα η ελληνική 
Περιφέρεια.

Ραγδαία πτώση τριών μονάδων επί του ΑΕΠ
Α ξίζει να σημειωθεί ότι η συμ

μετοχή του αγροτικού εισοδή
ματος στο ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν ήταν το 1993 στο 9% και 
έπεσε το 2003 στο 6,9%, που ση
μαίνει ότι το συνολικό αγροτικό ε ι
σόδημα έπεσε ραγδαία σε σχέση με 
τα εισοδήματα των άλλων εισοδη
ματικών ομάδων.
Το αγροτικό εισόδημα παρέμεινε 
στο μισό του μέσου όρου της Ε.Ε., 
ενώ σημαντικό ποσοστό του αγρο
τικού πληθυσμού ζούσε κάτω από 
το όριο της φτώχειας. Οι περιφέ
ρειες της χώρας μας που στηρίζο
νται κυρίως στον αγροτικό τομέα 
ήταν από τις φτωχότερες της Ε. Ε. 
Το ακαθάριστο γεωργικό προϊόν για

πολλά χρόνια έμεινε στάσιμο ή μει
ώθηκε. Το εμπορικό ισοζύγιο αγρο
τικών προϊόντων έγινε έντονα ελ- 
λειμματικό και έφθασε το 2002 το 
πρωτοφανές έλλειμμα των 1,84 
δισ. ευρώ (627 δισ. δραχμών). Η 
εσωτερική αγορά κατακλύστηκε 
από εισαγόμενα τρόφιμα και άλλα 
αγροτικά είδη, στις αγορές της Ευ
ρώπης σπάνια συναντούσε κανείς 
γεωργικά προϊόντα ελληνικής προέ
λευσης, ενώ η καλλιέργεια παραδο
σιακών εξαγώγιμων προϊόντων μει
ώθηκε δραματικά.

Το δόγμα
0ι ευθύνες των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ είναι τεράστιες και ως εκ

τούτου τα ερωτήματα που άφησε 
αναπάντητα στους'Ελληνες αγρότες 
ο κ. Σημίτης επί πρωθυπουργίας 
του είναι πολλά. Πρωτίστως θα 
ήθελαν να τους εξηγήσει πώς εννο
εί το δόγμα του ότι «η ελληνική γε
ωργία δεν έχει μέλλον» και ότι «οι 
αγρότες πρέπει να αλλάξουν επάγ
γελμα», όταν δεν έκανε τίποτα 
προκειμένου να υπάρξουν εναλλα
κτικές λύσεις απασχόλησης. Αλή
θεια, κ. Σημίτη, αναρωτιόμαστε 
αφού όλα ήταν ρόδινα όπως τα πα
ρουσιάσατε εσείς έτσι, τότε γιατί 
όλος ο αγροτικός κόσμος της χώρας 
διαμαρτυρόταν για δισεπίλυτα προ
βλήματα στον κλάδο;
Γιατί μιλούσαν για εγκατάλειψη της

υπαίθρου, αύξηση του κόστους πα
ραγωγής, μείωση των κοινοτικών 
επιδοτήσεων, καθυστέρηση της κα
ταβολής των επιδοτήσεων και των 
αποζημιώσεων, επιβολή απαγορευ
τικών επιτοκίων δανεισμού και πα
ράνομων πανωτοκίων από την ATE, 
καθυστέρηση επί διετία έναρξης 
εφαρμογής των κοινοτικών προ
γραμμάτων του Γ ΚΠΣ και ανυπαρξία 
έργων υποδομής (αρδευτικών κ.λπ.) 
στην Περιφέρεια, διάλυση των υπη
ρεσιών του υπουργείου Γεωργίας και 
των οργανισμών και γενικότερα για 
απροθυμία ή αδυναμία του να στη
ρίξει ο ίδιος τις δίκαιες εθνικές 
αγροτικές θέσεις στα αρμόδια όργα
να της Ευρωπαϊκής'Ενωσης;

Συντονισμένη μεθόδευση για κατάργηση των επιδοτήσεων
Γονατισμένοι πλέον οι Έλληνες αγρότες από τις 

δυσμενείς συνέπειες της αγροτικής κυβερνη
τικής πολιτικής, ιδιαίτερα τα χρόνια διακυβέρνη
σης Σημίτη, είδαν τον αγροτικό τομέα να αντιμε
τωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ποτέ.

Και πώς να μη διακατέχεται από ανησυχία ο 
αγροτικός κόσμος όταν βλέπει ότι το εισόδημά του 
συρρικνώνεται και οι προοπτικές για το μέλλον ε ί
ναι δυσοίωνες.

Το καθεστώς των επιδοτήσεων μειώθηκε διότι 
ο κ. Σημίτης δεν μπόρεσε να κερδίσει για λογαρια
σμό των αγροτών μας, με κατάλληλες κινήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα αυτοί δικαιούνται. Παράλ
ληλα, οι τιμές των προϊόντων μειώθηκαν κάθετα 
την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής εκτινά
χθηκε στα ύψη, ενώ χάθηκαν παραδοσιακές αγορές 
του εξωτερικού και σιγά - σιγά τα ελληνικά προϊό
ντα εκτοπίστηκαν και από την εσωτερική αγορά. 
0ι μηχανισμοί διακίνησης και εμπορίας των αγρο
τικών προϊόντων λειτουργού
σαν πλέον εις βάρος των πα
ραγωγών και των καταναλω
τών, ενώ η ανεργία

στην ύπαιθρο έλαβε εκρηκτικές διατάσεις.

Υποδομές

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μόνον οργή 
και αγανάκτηση μπορεί να προκαλέσει το γεγονός 
ότι οι καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, στο 
ζωικό κεφάλαιο, στο φυτικό κεφάλαιο και στις υπο
δομές ή αργούσαν να εκτιμηθούν από τον ΕΛΓΑ λό
γω έλλειψης προσωπικού ή αποζημιώνονταν πολύ 
κάτω του πραγματικού, λόγω έλλειψης χρημάτων, 
με αποτέλεσμα οι αγρότες μας να μένουν στο έλε
ος του θεού.

Μήπως οι αγροτικές συντάξεις βρίσκονταν σε 
καλύτερη μοίρα; Μήπως οι υποδομές στην αγρο
τική περιφέρεια ήταν καλύτερες; Ασφαλώς όχι. Την 
ευθύνη για την κατάσταση αυτή που παρέλαβε η 
Νέα Δημοκρατία φέρει ο επί οκταετία πρωθυπουρ
γός της χώρας Κ. Σημίτης, αφού δεν αξιοποίησε 

ούτε στο ελάχιστο τ ις 
τεράστιες δυνα

τότητες που 
δόθηκαν από

την Ε.Ε. για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, 
τη βελτίωση των υποδομών και τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Οι αγρό
τες, παραπληροφορημένοι και εξαπατημένοι, π ί
στεψαν ότι η Ε.Ε. θα τους ενίσχυε για πάντα για να 
παράγουν προϊόντα που δεν χρειάζονταν (χωμα
τερές) ή προϊόντα με πολύ υψηλότερο κόστος πα
ραγωγής σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Βελτίωση

0 κ. Σημίτης ούτε ως πρωθυπουργός ούτε ως 
υπουργός Γεωργίας δεν τους είπε ποτέ ότι αυτό 
δεν μπορούσε να γίνει και ότι θα έπρεπε να βελ
τιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τις γε
ωργικές εκμεταλλεύσεις τους.

Δηλαδή να παράγουν προϊόντα στα οποία πλε
ονεκτεί συγκριτικά η χώρα και τα οποία έχουν κα
λύτερες προοπτικές στην αγορά, να βελτιώσουν 
τ ις αποδόσεις και την ποιότητα των προϊόντων 
τους, καθώς και τον τρόπο της εμπορίας, να μειώ
σουν το κόστος, για να εδραιωθούν στην εγχώρια 
αγορά και να κατακτήσουν ξένες αγορές.
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Έπρεπε να 
είναι 
φυλακή

τ
i

Στο φως τα κυκλώματα που λυμαίνονταν επί Σημίτη τα νοσηλευτικά ιδρύματα

1.500% υπερκοστολογήσεις 
από τα πιράνχας της Υγείας

Της ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΜΠΟΧΤΗ

Τ εράστια χρηματικά ποσά 
απομυζούσαν την περίο
δο Σημίτη από το ελληνι
κά Δημόσιο τα πιράνχας 

στον χώρο της Υγείας κάνοντας 
κέρδη που ξεπερνουσαν το 
1.500% από εικονικές τιμολογή
σεις υλικών αλλά και υπερτιμολο- 
γήσεις σε δημόσια και ιδιωτικά 
νοσοκομεία της χώρας.

Οι έλεγχοι που διενήργησαν οι επιθεωρη
τές του υπουργείου Υγείας ήταν πραγματικά 
αποκαλυπτικοί, καθώς «ξεσκέπασαν» τα παι
χνίδια νοθείας, στα οποία είχαν επιδοθεί διά
φορα κυκλώματα που λυμαίνονται τον χώρο των 
προμηθειών στα νοσοκομεία. Όπως απεκάλυ- 
ψε χθες ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης Νικήτας Κακλαμάνης, τα κέρδη αυ
τών έφταναν από 300% έως 1.500% από υπερτι- 
μολογήσεις που γίνονται κυρίως μέσω off shore 
εταιρειών.

Αυστηρά μέτρα

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπά
θιση του δημόσιου χρήματος στον χώρο της 
Υγείας ο κ. Κακλαμάνης προανήγγειλε αυστη
ρά μέτρα για την εξυγίανση του χώρου των προ
μηθειών με το νέο νομοσχέδιο για τις προμήθει
ες των νοσοκομείων, το οποίο θα είναι έτοιμο 
σε περίπου έναν μήνα, και αναμένεται να ψηφι
στεί στη Βουλή μέσα στον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τους ελέγχους του Σώματος 
Επιθεωρητών Υγείας αποκαλύφθηκαν εικονι
κές τιμολογήσεις υλικών που δεν χρησιμοποιή
θηκαν σε ασθενείς, που χρησιμοποιήθηκαν σε 
ασθενείς και τιμολογήθηκαν σε μεγαλύτερες 
ποσότητες απ’ ό,τι στην πραγματικότητα, αλλά 
και άλλες που τιμολογήθηκαν σε μεγαλύτερη 
ποσότητα και αξία από τα υλικά που χρησιμο
ποιήθηκαν.

Τα υλικά

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο του 
2002 οι αμφικοιλ. απινιδωτές πωλούνταν στα νο
σοκόμε ία αντί του ποσού των 43.000 ευρώ, ενώ 
με παρέμβαση του υπουργείου Υγείας αυτή τη 
στιγμή η τιμή έχει πέσει στα 26.235 ευρώ, δηλα
δή έχει επιτευχθεί μείωση στο 39%. Τον Ιούλιο 
του 2002 ο βηματοδότης DDDR πωλούνταν αντί 
του ποσού των 6.640 ευρώ, ενώ σήμερα η τιμή 
έχει πέσει στα 3.850 ευρώ, μειώθηκε δηλαδή στο 
40,2%. Αναφορικά με τα υλικά οστεοσύνθεσης,

Μέχρικαι ει
κονικές τιμο
λογήσεις δια- 
πίστωσανοι 
ελεγκτές στο 
επί σειράν 
ετών πάρτι της 
φατρίας του 
Σημίτη στον 
κλάδοτης 
υγείας

οι ελεγκτές απεκάλυψαν ότι π.χ. 
για το συνθετικό οστικό μόσχευμα 
βιοαπορροφήσιμο η τιμή αγοράς 
κυπριακής εταιρείας που το μετα- 
πωλεί στην Ελλάδα ήταν 130 ευρώ 
και η τιμή μεταπώλησής του από 
την Κύπρο στην Ελλάδα στα 1.270 
ευρώ!

Πόρισμα

Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος 
του προμηθευτή στην Κύπρο έφτα
νε το 880%. Το πιο εντυπωσιακό,

'  όμως, είναι σε τι τιμή πωλούνταν 
τελικά στα ελληνικά νοσοκομε ία...
Σύμφωνα με το πόρισμα η τιμή πώλησης έφτανε 
τα 1.520 ευρώ, δηλαδή ο προμηθευτής στην Ελ
λάδα είχε κέρδος γύρω στο 20%.

Γενικότερα το κόστος αγοράς ανά βηματο
δότη από το 2002 μειώθηκε κατά 2.200 ευρώ, 
ανά ηλεκτρόδιο βηματοδότη κατά 100 ευρώ, 
ανά απινιδωτή κατά 16.000 ευρώ και ανά ηλε
κτρόδιο απινιδωτή κατά 1.700 ευρώ.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του 
υπουργείου Υγείας Πασχάλη Μπουχώρη, την 
επόμενη χρονιά υπολογίζεται ότι από τις πα
ρεμβάσεις στον χώρο των προμηθειών και δη τη 
μείωση του κόστους αγοράς των υλικών αυτών 
το οικονομικό όφελος θα ξεπεράσει συνολικά 
τα 22.950.000 ευρώ!

Μέτρα

Ό πως υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης, όλες 
οι προμήθειες από την 1η Ιανουάριου 2006 θα 
πραγματοποιούνται βάσει σύμβασης. «Δεν θα 
επιτρέπεται η αγορά υλικών χωρίς σύμβαση»,

ξεκαθάρισε.
Σύμφωνα με τα βασικά σημεία 

του νομοσχεδίου, τα μέτρα που θα 
ληφθσύν για την πάταξη αυτών των 
φαινομένων θα είναι μεταξύ άλ
λων τα εξής:
•  Ό λες οι προμήθειες θα βασίζο
νται στο ετήσιο πρόγραμμα προμη
θειών των νοσοκομείων. Το Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) 
θα εμπεριέχει αναλυτικά ανά εί
δος ποσότητα και αξία και θα βα
σίζεται στα πραγματικά δεδομένα 
των αναγκών των τμημάτων και 
κλινικών των νοσοκομείων.

•  Το ΕΠΠ θα στηρίζεται σε νέο ενιαίο κωδικο- 
λργιο, το οποίο θα αλλάξει ριζικά. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι σήμερα εκπονείται βάσειτσυ κω- 
δικολογίου του 1992!
•  Τα ΕΠΠ θα συγκεντρώνονται από τις ΔΥΠΕ, 
θα αιτιολογούνται, θα εγκρίνονται από αυτές 
και θα υποβάλλονται στο υπουργείο Υγείας για 
τελικό έλεγχο και έγκριση ανά ΔΥ Π Ε και νο
σοκομείο.
•  Οι προμήθειες θα διενεργούνται υποχρεωτι
κά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. «Προμή
θειες χωρίς διαγωνισμό δεν θα γίνονται αποδε
κτές από 1/1/2006 και δεν εξοφλούνται τα σχετι
κά τιμολόγια», υπογράμμισε ο κ. Μπουχώρης.
•  Από το υπουργείο Ανάπτυξης θα ζητηθεί στα
διακά η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων περί δια
γωνισμών των αναλωσίμων υλικών που θα 
πραγματοποιούνται είτε από τον ενιαίο φορέα 
προμηθειών του υπουργείου Υγείας (υγειονο
μικό υλικό κλπ.) είτε από τις ΔΥΠ Ε και τα νο
σοκομεία, που θα διενεργούν τους διαγωνι-

Αυστηρά μέτρα προανήγ
γειλε ο Νικ. Κακλαμάνης

σμσύς των τροφίμων και ορισμένων υλικών άμε
σης ανάλωσης μαζί με τους διαγωνισμούς περί 
υπηρεσιών.
•  Θα συστηθεί ειδικός φορέας Μητρώου Προ
μηθευτών και Εγκεκριμένων Ειδών που θα έχει 
ετήσια διάρκεια.
•  Θα συστηθεί ειδικός φορέας παραγγελιολη- 
ψίας που θα συλλέγει όλα τα αιτήματα για προ
μήθεια και βάσει των συμβάσεων θα δίνει μα
ζική εντολή παραγγελίας στους προμηθευτές.
•  Σε ορισμένα κομβικά σημεία θα λειτουργή
σουν ενιαίοι αποθηκευτικοί χώροι, όπου θα πα
ραδίδουν οι προμηθευτές τις παραγγελθείσες 
ποσότητες των υλικών.
Ο Κάθε αποθηκευτικός χώρος θα έχει δικό του 
δίκτυο διανομής που θα προμηθεύει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τα νοσοκομεία. Τα νοσο
κομεία θα έχουν μικρό στοκ αγαθών που θα τη
ρείται στους χώρους των τμημάτων και των κλι
νικών. Επίσης τα φορτηγά των προμηθευτών 
δεν θα έχουν λόγους εισόδου πλέον στα νοσο
κομεία.
•  Οι Ενιαίοι Αποθηκευτικοί Χώροι θα διαθέ
τουν ποσότητες υλικών για κάλυψη αναγκών 2-3 
εβδομάδων, ενώ τα νοσοκομεία θα έχουν στοκ 
από 2-3 ημέρες μέχρι μία εβδομάδα.
•  Η εξόφληση των Προμηθευτών που θα παρα
δίνουν τα αγαθά τους στους Ενιαίους Αποθη
κευτικούς Χώρους θα γίνεται από αυτόνομη 
υπηρεσία εντός σαφούς χρονικού διαστήματος 
από την παράδοση αυτών στον ενιαίο χώρο απο
θήκευσης.

Εξόρμηση

Παράλληλα ο κ. Κακλαμάνης αντιμετώπισε 
σκωπτικάτην εξόρμηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
σε δημόσια νοσοκομεία λέγοντας ότι «χαίρομαι 
που το ΠΑΣΟΚ έχει 4.000 στελέχη με ειδίκευση 
στην Υγεία. Πριν από 20 ημέρες είχαν πάει στον 
ΟΚΑΝΑ, πάνε και σήμερα (σ.σ.: χθες). Μάλ
λον τους διέφυγε το γεγονός τι είχαν πάει...». 
Τέλος, απάντησε και στις αντιδράσεις που έχει 
προκαλέσειη εγκύκλιος του υφυπουργού Υγεί
ας Αθανάσιου Γιαννόπουλου για παράβολο 10 
ευρώ στα πιστοποιητικά υγείας των μετανα
στών. Ό πω ς εξήγησε, πουθενά στην Ευρώπη 
δεν είναι δωρεάν η πράσινη κάρτα. «Η χώρα 
μας είναι η μοναδική μεταξύ των “ 25”  που κα
λύπτει πλήρως την ιατροφαρμακευτική περί
θαλψη όλων των μεταναστών, γεγονός που δεν 
πίστευε στα μάτια του ο επίτροπος της Ε .Ε . 
Μάρκος Κυπριανού, όταν το είδε», ανέφερε χα
ρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως εξαιτίας της 
δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης των μετανα
στών απεκαλύφθη μαύρη τρύπα 2 δισ. ευρώ επί 
κυβερνήσεως Σημίτη.

Μ πούμερανγκ για Βενιζέλο π λάσπη κατά Κ α κ λα μ ά νη
Εδώ δεν ξέρουν πόσες προσλή

ψεις έκαναν επί κυβερνήσεων 
Σημίτη, ζητούν και τα ρέστα στο 
ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα την παραίτηση 
του υπουργού Υγείας Νικήτα Κα
κλαμάνη, αφού στόχος της Χαριλά
ου Τρικούπη είναι να πλήξει τη δη
μοφιλία του!

Σε συνέντευξη Τύπου που έδω

σε χθες ο τομεάρχης Κοινωνικών 
Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος 
Βενιζέλος, παρουσιάζοντας τα απο
τελέσματα από την εξόρμηση των 
στελεχών του Κινήματος σε νοσο
κομεία, πολυ ιατρεία  του ΙΚΑ και 
Κέντρα Υγείας, έλειψε η αυτοκριτι
κή, αφού έκανε λόγο ότι επί κυβερ
νήσεων Σημίτη ήταν όλα ρόδινα και

ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία για την 
Υγεία αυτούς τους 20 μήνες. Ωστό
σο, για τ ις  προσλήψεις και πόσες 
έγιναν επί ΠΑΣΟΚ, ούτε λόγος από 
τον Ευάγγελο Βενιζέλο και απλά αρ- 
κέστηκε να π ε ι τα εξής: «Αν ο 
υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει πό
σους απασχολεί στον τομέα του, 
τότε νομίζω ότι πρέπει να δηλώσει

στον πρωθυπουργό ότι αδυνατεί να 
διοικήσει τον τομέα που έχει ανα- 
λάβει».

Στη συνέχεια επέκρινε την κυ
βέρνηση κάνοντας λόγο «για συ
στηματική επίδοση σε δημαγωγική 
και φθηνή αντιπολίτευση που τώ
ρα αιχμαλωτίζει την ίδ ια, ενώ και 
έκανε λόγο για δύο χαμένα χρόνια

στον τομέα της Υγείας».
Στην ίδ ια  συνέντευξη ο Μανώ

λης Σκουλάκης έκανε λόγο για τε
ράστιες επ ιπτώσεις στους τομείς 
της ψυχικής υγείας και των ναρκω
τικών, ενώ η Εύη Χριστοφιλοπού
λου εγκάλεσε την κυβέρνηση για 
την ελλιπή λειτουργία της Πολυκλι
νικής του Ολυμπιακού Χωριού.


