
ΠΑΕΙ να μαζέψει ιην παραδοχή Καραμανλή η κυβέρνηση και καλεί raus n o fto  να καταγγέλλουν

-Βοήθεια, η διαφθορά ···

Στα λαδώματα για διπλώματα οδήγησης και στα φακελάκια για κρεβάτια 
σε νοσοκομεία αναφέρθηκε ο Β. Μεϊμαράκης (εδώ  χθες με τον Πρόεδρο 
Κ. Παπούλια) κατονομάζοντας δύο από τις εστίες διαφθοράς

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Την ώρα που ο 
κυβερνητικός 
εκπρόσωπος θ . 

Ρουοόπουίίος επιχειρούσε να 
πείσει ότι ο πρωθυπουργός δεν 
ομολόγησε αποτυχία στην 
πάταξη της διαφθοράς, κατά τη 
συνάντησή του με τους 
βιομηχάνους βόρειας ΕΜάδας, 
ο υπουργός Αμυνας Β. 
Μεϊμαράκης έκανε 
συγκεκριμένες καταγγεθίες.

«Υπάρχει μια παθογένεια ετών 
στην κατηγορία των μεσαίων στελε
χών της δημόσιας διοίκησης», είπε 
σε κουβε'ντα με δημοσιογράφους έ
ξω από το προεδρικό, όπου λίγο 
πριν είχε γίνει δεκτός από τον Κ. 
Παπούλια. «Μπορεί να είναι έντιμη 
η ηγεσία του υπουργείου Μεταφο
ρών, αλλά ο πολίτης λαδώνει για να 
πάρει το δίπλωμα. Μπορεί να είναι 
άψογος ο υπουργός Υγείας, αλλά 
για να βρεις κρεβάτι πρέπει να δώ
σεις φακελάκι».

Ο Β. Μεϊμαράκης πρόσθεσε ότι 
σ’ αυτή τη νοσηρή κατάσταση συμ
βάλλουν και οι πολίτες, που συντη
ρούν το καθεστιός του γρηγορόση- 
μου. «Το θέμα είναι να υπάρχει 
πολιτική βούληση για την πάταξη 
της διαφθοράς και αυτή υπάρχει», 
τόνισε.

Υπουργοί και επίορκοι
Ο ένας μετά τον άλλον οι υπουρ

γοί επιβεβαίωναν εμμέσως πλην σα
φώς την επίμαχη φράση του πρωθυ
πουργού στους βιομήχανους. «Το 
ξέρετε ότι υπάρχουν επίορκοι υπάλ
ληλοι που παραπέμπονται και δεν 
τιμωρούνται», είπε. Αφηναν, μάλι
στα, να εννοηθεί ότι οι διαδικασίες 
είναι και χρονοβόρες (κάποιοι σχε
δόν έχουν βγει στη σύνταξη όταν 
έρχεται η τελεσίδικη καταδίκη) και 
αναποτελεσματικές, αφού στο τέλος 
οι επίορκοι πέφτουν στα μαλακά!

Πάντως, κάποιοι υπουργοί έχουν 
ήδη παραπέμψει υπαλλήλους τους: 
★  Ο Δ. Σιούφας παραδέχθηκε ότι 
μέχρι στιγμής παρέπεμψε 52 υπαλ
λήλους του για διαφθορά (κατηγο-

ρήθηκαν ότι κάλυπταν τους λαθρέ
μπορους των καυσίμων). «Γνωρί
ζετε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε 
εξέλιξη και στη Δικαιοσύνη και 
στο υπουργείο Ανάπτυξης», δήλω
σε χθες.
★  Ο Θ. Ρουσόπουλος δήλωσε ότι 
παρέπεμψε και ο ίδιος υπαλλήλους 
του. «Στις γενικές γραμματείες Επι
κοινωνίας και Ενημέρωσης υπάρ
χουν τουλάχιστον δύο υπάλληλοι οι 
οποίοι έχουν παραπεμφθεί για αντί
στοιχα ζητήματα. Υπάρχουν και σε 
άλλα υπουργεία αντίστοιχες περι
πτώσεις, πολύ περισσότερες, εννο
είται», ανέφερε.
★  Ο Σ. Τσιτουρίδης έχει παραπέμ
ψει 7 γιατρούς του ΙΚΑ και έχει δια

τάξει έρευνα στο υποκατάστημα 
Πτολεμάίδας.

«Προ των ευθυνών»
Στην ερώτηση της «Ε» αν η Ν.Δ., 

αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση, 
διαπίστωσε στην πράξη ότι όντως 
η διαφθορά είναι πολύ μεγαλύτερο 
πρόβλημα από ό,τι φανταζόταν ό
ταν η ίδια ήταν στην αντιπολίτευση 
και αν όντως είναι δύσκολο να το 
αντιμετωπίσει, ο Θ. Ρουσόπουλος 
παραδέχθηκε ότι μέχρι σ’ ένα βαθ
μό συμβαίνει αυτό. «Η συνειδητο- 
ποίηση ενός προβλήματος στην 
πράξη σε φέρνει προ των ευθυνών, 
ώστε να λάβεις συγκεκριμένες α
ποφάσεις», είπε. «Η δεύτερη πα

ρατήρηση ως απόρροια της πρώ
της, είναι ότι αυτές οι συγκεκριμέ
νες αποφάσεις εν πολλοίς έχουν 
ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβά- 
νονται σε όσους χώρους βλέπουμε 
ότι μπορεί να υπάρχουν φαινόμε
να διαφθοράς. Και αδιαφάνειας, 
να συμπληρώσω, εάν μου επιτρέ
πετε».

Ανέφερε ως παράδειγμα την από
φαση του να δημοσιεύεται στο site 
των γ.γ. Επικοινωνίας και Ενημέ
ρωσης η κάθε απόφαση που υπο
γράφει -όποτε έρχεται πρόταση α
πό έναν δημόσιο φορέα-για τη διά
θεση των κρατικών διαφημιστικών 
κονδυλίων, το 30% των οποίων πη
γαίνει με βάση τον νόμο στην επαρ
χία. «Ετσι οι ιδιοκτήτες Μέσων 
Ενημέρωσης της περιφέρειας, δια
βάζοντας κάθε μέρα τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται για το πόσα χρή
ματα διατίθενται και από ποια προ
γράμματα, έχουν τη δυνατότητα οι ί
διοι να ασκήσουν τον κοινωνικό έ
λεγχο», τόνισε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Πρ. 
Παυλόπουλος, προκειμένου να πεί
σει ότι η κυβέρνηση έκανε πολλά 
βήματα για την πάταξη της φορο
διαφυγής, επικαλέστηκε το νομο
σχέδιο, που κατατέθηκε προχθές 
και το οποίο θέτει νέες προϋποθέ
σεις σε ό,τι αφορά το «πόθεν έσχες» 
των δημόσιων λειτουργών.

«Μπαλάκι» στους πολίτες
Παρ’ όλα αυτά το τέρας της δια

φθοράς δεν έχει φοβηθεί καθόλου. 
Η κυβέρνηση δεν προχωράει με 
γρήγορους ρυθμούς σε μέτρα που 
στοχεύουν στην πάταξη της δια
φθοράς και ταυτόχρονα ρίχνει το 
μπαλάκι στους πολίτες ότι αυτοί 
φταίνε που ζει και βασιλεύει. Ετσι 
τους καλεί:
•  Να κάνουν καταγγελίες. Εμμέ
σως το είπε και ο πρωθυπουργός 
στους βιομήχανους. Διότι και εκεί
νοι μπορεί να καταγγέλλουν φαινό
μενα διαφθοράς αλλά την ίδια στιγ
μή αρνούνται να κάνουν συγκεκρι
μένες καταγγελίες για τους εφορια
κούς που τα παίρνουν κ.λπ. «Ο πρω
θυπουργός υπογράμμισε ότι είναι 
αναγκαία η συνδρομή όλων των ε
νεργών Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι 
επιβάλλεται να καταγγέλλουν όπο
τε βρίσκουν σχετικά φαινόμενα», 
δήλωσε ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.
• Να συστρατευτούν στον αγώνα 
για την πάταξη της διαφθοράς. 
«Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη 
προσπάθεια και ενημέρωση των πο
λιτών», δήλωσε ο Γ. Αλογοσκούφης. 
«Χρειάζεται η συστράτευσή τους σε 
αυτή την προσπάθεια».

Το ζήτημα της διαφθοράς και της 
φοροδιαφυγής συζητήθηκε και στις 
χθεσινές συναντήσεις του πρωθυ
πουργού με τους εμποροβιοτέχνες 
(ΓΣΕΒΕ) και τους επιχειρηματίες 
(Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε
λητήριο Ελλάδος). Ο υπουργός Οι
κονομίας τους είπε ότι και οι φορείς 
έχουν τις δικές τους ευθύνες.

korai@enet.gr

Στην ταβέρνα, «χωρίς λαϊκισμούς»
Το μήνυμα ότι δεν θα λαϊκίσει στη ΔΕΘ έστειλε ο Κ. Καραμανλής 
μιλώντας στους Βουλευτές, στους οποίους έκανε το τραπέζι, στην 
ταβέρνα του «Βασίλη» χθες το βράδυ (είναι το δεύτερο). «Θα λύσουμε 
τα όποια προβλήματα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», είπε. «Εμείς 
δεν λαϊκίζουμε. Θα δώσουμε αυτά που μπορούμε χωρίς να 
αποσταθεροποιήσουμε την οικονομία». Για τις μεταρρυθμίσεις στην 
Παιδεία είπε ότι «προχωρούν όπως έχουν, γιατί θέλουμε να 
αναβαθμίσουμε την ποιότητα των σπουδών». Οσο για τα περί «Σικελών» 
του Γ. Παπανδρέου, είπε ότι αρνείται να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Πολύδωρας: Σέβομαι τη διαδήλωση αλλά...
υ  υπόθεση της ρύθμισης των διαδηλώσεων θα

' ' Π  ;πάει καλά. Σέβομαι τη διαδήλωση και είναι έ
ξω από τη σκέψη μου να την περιορίσουμε ή να την 
πλήξουμε. Ομως πρέπει να τηρηθούν ισορροπίες ε
λευθερίας».

Αυτά δήλωσε χθες ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύ
ρων Πολύδωρας, τονίζοντας ότι εμμένει στον διάλο
γο, απ’ τον οποίο θα προκόψουν απαντήσεις και λύ
σεις στα προβλήματα.

«Αν έχει το θέμα μια σχέση με τις δημοτικές εκλο
γές είναι πως δίνεται η ευκαιρία στους υποψήφιους 
δημάρχους να εκθέσουν τις απόψεις τους. Είναι ση
μαντικό το ζήτημα, διότι η πόλη τελεί υπό πολιορκίαν 
575 φορές τον χρόνο από μικρές διαδηλώσεις», είπε 
ακόμη ο υπουργός.

Ο κ. Πολύδωρας αρνήθηκε ότι υπάρχει έξαρση της

εγκληματικότητας. «Είμαστε μια φιλήσυχη, ειρηνική 
κοινωνία, καλών επιδόσεων και τρόπων».

Για την προσωρινή κράτηση του καθηγητή Βασ. 
Δρουκόπουλου στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού, ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης σχολίασε: «Το πρωτεύον 
είναι να επικαιροποιήσουμε τα αρχεία και των απο
φάσεων και των ενταλμάτων. Τα εντάλματα είναι δι
κή μας ευθύνη, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τις ισχύει 
και τι δεν ισχύει. Αυτές τις γραφειοκρατικές ατέλειες 
θα τις θεραπεύσουμε το ταχύτερο δυνατόν με διυ
πουργική συνεργασία και με γραμμή on line».

Ερωτώμενος για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα 
ο κ. Πολύδωρας είπε: «Η ουσία είναι ότι ο πόλεμος 
κατά της διαφθοράς είναι πολυμέτωπος και αμείωτος, 
με την Αστυνομία να βρίσκεται στην πρωτοπορία, κα
θώς λειτουργεί η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων».

θάβουν Ανραπίδη 

και οι δικοί ίου
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Ωραίοι είναι οι «γαλάζιοι»! Είναι 
που είναι προβληματική η υπο

ψηφιότητα Αγραπίδη στο Δήμο του 
Πειραιά απέναντι σ' εκείνη του ε
ξαιρετικά δημοφιλούς Παναγιώτη 
Φασούλα, του ανοίγουν πιο βαθιά 
το λάκκο και οι δικοί «του». «Ακόμη 
και αν βλέπεις ότι χάνεις, δεν υ
πάρχει περίπτωση να αποσύρεις 
τον υποψήφιό σου στις 30 Αυγού- 
στου», είπε σε κουβέντα του με 
τους δημοσιογράφους ο υπουρ
γός Αμυνας Βαγγέλης Μεϊμαράκης 
(εννοώντας ενάμιση μήνα πριν από 
τις εκλογές).

Το επιχείρημα αυτό επικαλέστη
κε για να σχολιάσει τα σενάρια που 
κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες 
μέρες για κινήσεις τοπικών στελε
χών της Ν.Δ. στον Πειραιά, τα ο
ποία εισηγούνται η Ρηγίλλης να ζη
τήσει την παραίτηση του Αγραπίδη 
και να δοθεί το χρίσμα σε άλλον υ
ποψήφιο. Το θέμα, όμως, είναι ότι 
ο Β. Μεϊμαράκης είναι υπεύθυνος 
για τον προεκλογικό αγώνα του φί
λου του Χρήστου Αγραπίδη και ό
ταν κάνει τέτοιες δηλώσεις, καλ
λιεργεί ακόμη περισσότερο το αί
σθημα ηττοπάθειας που υπάρχει 
στη βάση της Ν.Δ. Η τελευταία θε
ωρεί χαμένη τη νίκη του Χρήστου 
Αγραπίδη, που διεκδικεί να κερδί
σει το Δήμο του Πειραιά για τρίτη 
φορά, και αυτό που χρειάζεται εί
ναι ενέσεις αισιοδοξίας και όχι δη
λώσεις που μεγαλώνουν την απο
γοήτευσή της.

Κρατάει αποστάσεις
Αποστάσεις από τις (τραβηγμέ

νες από τα μαλλιά) δηλώσεις 
Αγραπίδη, ότι πίσω από τα σενάρια 
για την αντικατάστασή του βρίσκε
ται ο ...Λαλιώτης, πήρε ο κυβερνη
τικός εκπρόσωπος Θόδωρος Ρου
σόπουλος. «Δεν γνωρίζω τη δήλω
ση (σημ. του Αγραπίδη)», είπε 
χθες. «Κατά συνέπεια δεν θα τη 
σχολιάσω».

Το συμπέρασμα είναι ότι φαίνε
ται να μην υπάρχει κοινή αντίληψη 
Μαξίμου - Ρηγίλλης ως προς τη 
στρατηγική που πρέπει να ακολου
θηθεί σε έναν δήμο-ΒΟβ για τη 
Ν.Δ. όπως είναι ο Πειραιάς, παρά 
το γεγονός ότι παίζει το δικό του 
σημαντικό ρόλο στις πολιτικές ε
ντυπώσεις και υπάρχει και γαλάζιο 
«αντάρτικο» το οποίο καλά κρατεί. 
Οι ψήφοι στα Μανιάτικα είναι δια- 
σπασμένοι (και λόγω ΜαντούΒα- 
λου). Επίσης έχει κατεβεί «αντάρ
της» απέναντι στον Αγραπίδη, ο 
γιατρός Π. Μελάς, ο οποίος έχει 
πάρει και τη στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ.

Αν ο Αγραπίδης τα περί Λαλιώτη 
(εμμέσως τον κατηγόρησε ότι έχει 
προσβάσεις στη Ν.Δ. και δίνει 
γραμμή σε «γαλάζιους» να προβο
κάρουν τον υποψήφιό της στο Δή
μο του Πειραιά!) δεντα είπε από δι
κή του έμπνευση αλλά γιατί έτσι 
τον συμβούλευσε ο Μεϊμαράκης, 
τότε έχουμε και μια αναζωπύρωση 
του παλαιού μετώπου με τον Ρου- 
σόπουλο. Η αιχμή του δόρατος ή
ταν η διαφωνία τους στην επικοι- 
νωνιακή στρατηγική που ακολου
θούσε η κυβέρνηση και τώρα αυτή 
ενδεχομένως να μετακυλίεται και 
στο πώς γίνεται ο προεκλογικός α
γώνας στο Δήμο του Πειραιά.

korai@enet.gr
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ
Ζει και βασιλεύει

ΠΑΡΑ τις διακηρύξεις του κ. Κώστα Καραμανλή, όταν βρι
σκόταν στην αντιπολίτευση και μετά, όταν ανέλαβε πρω
θυπουργός, ότι «θα συγκρουστεί με τη διαφθορά, που γι
γαντώθηκε επικίνδυνα», η διαφθορά οργιάζει και συνε
χίζει να διαβρώνει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ του περασμένου χρόνου (11 Δεκεμβρίου 
2005) ο πρωθυπουργός δήλωνε: «Είμαστε σε πορεία 
μετωπικής σύγκρουσης με τα φαινόμενα της διαπλο
κής και της διαφθοράς». Αν η μετωπική σύγκρουση 
πράγματι έγινε -που μάλλον δεν έγινε στην πράξη- το 
όχημα της διαφθοράς δεν έπαθε καμιά απολύτως ζη
μιά και εξακολουθεί να τρέχει, με την ίδια ταχύτητα, 
στη δημόσια ζωή, όπως επεσήμαναν και οι βιομήχανοι 
της Βορείου Ελλάδος στον πρωθυπουργό.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ να διορθώσει την εικόνα ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Θεόδ. Ρουσόπουλος δεν 
μίλησε χθες για «μετωπική σύγκρουση», αλλά για «πο
λύ μεγάλη προσπάθεια», για να βεβαιώσει, ότι «έχουν 
θεσμικά αντιμετωπιστεί τα ζητήματα της διαφθοράς με 
μια σειρά νόμων».

ΟΠΩΣ οι πάντες γνωρίζουν, με «θεσμικά μέτρα» του τύ
που που έλαβε η κυβέρνηση, δεν εξουδετερώνεται η 
πανίσχυρη διαφθορά. Γι’ αυτό και, όπως είπε ο κ. Ρου
σόπουλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι 
αναγκαία η συνδρομή όλων των ενεργών πολιτών, οι 
οποίοι επιβάλλεται να καταγγέλλουν τα φαινόμενα 
διαφθοράς.

ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ, λοιπόν, η «θεσμική αντιμετώπι
ση» και η κυβέρνηση ζητεί, τη μετωπική σύγκρουση με 
τη διαφθορά να την κάνουν οι πολίτες! Αυτό που δεν 
μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι 
ελέγχει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, μπορούν να 
το κάνουν οι πολίτες; Και πώς να το κάνουν, όταν το 
θηρίο δεν παλεύεται και τρώει το δίκαιο των πολιτών;

ΤΗΝ ΩΡΑ, όμως, που επιχειρούσε επικοινωνιακή διόρ
θωση για να πείσει ο κ. Ρουσόπουλος, ότι αντιμετωπί
ζεται η διαφθορά, ο υπουργός Αμυνας κ. Βαγγ. Με'ί- 
μαράκης μιλούσε ανοιχτά στους δημοσιογράφους για 
«παθογένεια στην κατηγορία των μεσαίων στελεχών 
της δημόσιας διοίκησης», αναφέροντας και παραδείγ
ματα για λαδώματα και φακελάκια.

ΚΑΙ ΑΑΑΟΙ υπουργοί επίσης αναγνώριζαν, ότι έχουν 
περιπτώσεις επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, που 
έχουν παραπεμφθεί για διαφθορά, αλλά οι διαδικα
σίες τιμωρίας είναι χρονοβόρες και τις περισσότερες 
φορές καταλήγουν σε ελαφρές ποινές ή στην αθώωση.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ και από τα παραδείγματα υπουρ
γών, αλλά και από όσα γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, που 
έχουν δοσοληψίες με το κράτος, είναι ότι ούτε μετωπι
κή σύγκρουση έγινε ούτε και τα θεσμικά μέτρα απέ
δωσαν. Η διαφθορά ζει και βασιλεύει στο διαβρωμένο 
κράτος.
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Π ολίτικα Π αρα^
Επεράσαμ

Πέρα από τη σοβαρή : 
οι, κατ’ έτος, εθιμικές π! 
ραγωγικών τάξεων με τι 
σης Θεσσαλονίκης.

Στις προηγούμενες τετ

Νϊσιερ γύρος...
Με ένα γεύμα σε υπουργούς, βουλευτές κ 
δημοσιογράφους ξεκίνησε να αποχαιρετέ 
πρόεδρος των Ελλήνων της διασποράς 
Αντριον Αθενς, καθώς τον ερχόμενο 
Δ εκέμβριο ολοκληρώνεται η επί δέκα χρι 
θητεία του στη θέση αυτή.
Το κλίμα στον Ομιλο Αντισφαίρισης χθες 
βράδυ ήταν χαλαρό, αλλά και πολιτικό. 
Παρόντες, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτ 
Σιοϋφας, οι βουλευτές Ευγένιος Χαϊτίδης 
Ν.Δ. και Γρήγορης Νιώτης τον ΠΑΣΟΚ, ι 
είναι αντιστοίχως πρόεδρος και 
αντιπρόεδρος της διακομματικής επιτρο: 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον 
Απόδημο Ελληνισμό, και αρκετοί 
δημοσιογράφοι.
Στα πηγαδάκια ακούσαμε ότι ο επόμενος 
πρόεδρος, που στηρίζεται από το 
αμερικανικό λόμπι, δεν έχει μεν το πολιτι 
βάρος τον Αθενς, είναι όμως ο «μίστερ 
γύρος», όπως τον αποκαλούσαν, αφού έχ, 
τα περισσότερα και γνωστότερα «γυράδο 
στις ΗΠΑ.
Λέτε να πάρουμε... ένα με α π’ όλα;

Γ.Τ ί

Συζήτηση με δημοσιογράφους της 
Θεσσαλονίκης είχε ο υπουργός Ναυ· 

9  Μανώλης Κεφαλογιάννης και, όταν 
συνάδελφος μίλησε για «Καραγκιόζηδες τ 
ναυτιλίας», τινάχτηκε σαν να τον χτύπησε 
ηλεκτρικό ρεύμα και αντέδρασε: «Μη μιλ 
Καραγκιόζηδες!». Αμα καεί στον χυλό...


