
Κλειστά: το τελευταίο παζάριΣιην τελική ευθεία οι συζητήσει για να ανοίξουν τα επαγγέλματα -  30 Ιουνίου η καταληκτική προθεσμία
Σ την τελική ευθεία βρίσκεται το «παζάρι» για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτω ν στην π ρ ά ξη . Μ ηχα νικ οί, δ ικ η γ ό ρ ο ι, φ α ρμα κοπ οιοί και ά λλες επ α γ γ ελμ α τικές κ α τη γ ο ρ ίες  δ ια π ρα γμ α τεύ οντα ι με

τα αρμόδια υπ ουργεία  για  τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί ο νόμ ος για το άνοιγμα των επαγγελμάτων τους, που όπω ς έχει προ- βλεφθεί θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. Εως τότε, θα π ρέπ ει να έχουν οριστικοποιη-
θεί οι λεπ τομέρειες και να έχουν αποσαφ ηνιστεί συγκεκριμένα σημεία του νόμου. Αυτό θα γίνει με προεδρικά διατάγματα τα οποία αποτελούν τα «κλειδιά» για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτω ν.

Δικηγόροι διαμαρτύρονται σε ηαλαιότερη πορεία για την απελευθέρωση του επαγγέλματόΐ 
tous . Κόκκινη γραμμή αποτελεί γι' αυτούβ η κατάργηση Tns ελάχιστη* αμοιβή* tous

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΚόκκινη γραμμή ιο γραμμάπο προείσπραξή
ΡΑΝΤΕΒΟΥ με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανί- δη, που θα σημάνει την εκκίνηση της διαβούλευσης για το άνοιγμα των επαγγελμάτων τους, έχουν σήμερα δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές.Κόκκινη γραμμή για τους δικηγόρους αποτελεί, όπως έχουν καταστήσει σαφές πριν από την ψήφιση του νόμου, η διατήρηση του γραμματίου προείσπραξης, των ελάχιστων δηλαδή ορίων της αμοιβής τους. «Η εξασφάλιση των γραμματίων προείσπραξης αποτελεί εχέγγυο για τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη», λένε νομικοί κύκλοι, θέλοντας να δείξουν ότι η διατήρηση της ελάχιστης αμοιβής δεν συνδέεται μόνο με τη λειτουργία του επαγγέλματος τους αλλά και με την ποιότητα της παρεχόμενης δικαιοσύνης που και οι ίδιοι υπηρετούν.Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο «αγκάθι», οι δικηγόροι επικαλούνται από την πλευρά τους ότι ο X. Καστανίδης σε προηγούμενη Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας -  και ενώ είχε ήδη αρχίσει η συζήτηση για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων -  είχε ταχθεί υπέρ της διατήρησης των προεισπράξεων.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ«Αγκάθι» η ελάχιστη αμοιβή και ο apiGpôs tous

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της ελάχιστης αμοιβής, αλλά και ορισμένος αριθμός για τους συμβολαιογράφους, φαίνεται πως αποτελεί κόκκινο πανί για τους εκπροσώπους του συγκεκριμένου κλάδου. «Σύμφωνα με τις μελέτες, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στις χώρες όπου δεν υφίσταται ο συμβολαιογραφικός θεσμός ή έχει απελευθερωθεί το επάγγελμα του συμβολαιογράφου (π.χ. Ολλανδία) ωθεί σε παραβατικότητα», όπως έχουν υποστηρίξει συμβολαιογράφοι από την πρώτη ημέρα που τέθηκε στο τραπέζι το άνοιγμα του επαγγέλματός τους. Βασική θέση τους είναι ότι «χωρίς ορισμένο αριθμό και χωρίς ελάχιστη αμοιβή δεν υπάρχει συμβολαιογράφος σε καμία ευρωπαϊκή χώρα». Και αυτές οι δύο παράμετροι φαίνεται πως αποτελούν και τη βάση για τη διαβούλευση με το υπουργείο.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΠράσινο φως για ίδρυση 1.000 -1.200 νέων φαρμακείων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 
ΜΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 
ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΑπό την 1η Ιουλίου θαισχήσουν οι νόμιμες αμοιβές
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ γιατην απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών έχει αρχίσει. «Οι ελάχιστες αμοιβές έχουν καταργηθεί και από τον ερχόμενο Ιούλιο θα ισχύουν οι νόμιμες αμοιβές», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μ ηχανικών Νίκος Ζυγούρης. «Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος υπολογισμού των νόμιμων αμοιβών. Γι’ αυτό και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) έχει συσταθεί επιτροπή για να διερευνήσει τον τρόπο υπολογισμού των νόμιμων αμοιβών και να καταθέσει τις προτάσεις του στο υπουργείο».Επί της ουσίας, η νόμιμη αμοιβή θα λειτουργήσει σαν μπούσουλας για τον μηχανικό. Με αναφορά τη νόμιμη αμοιβή θα μπορεί να κάνει ελεύθερα τη συμφωνία του με τον πελάτη. «Ο νόμος δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Εχουμε συστήσει επιτροπές για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η νομική αμοιβή, πώς δεν θα χαθούν οι εισφορές για τα Ταμεία, τι εκπτώσεις θα μπορούν να κάνουν οι μηχανικοί με τον πελάτη, τι θα π εριλαμβάνει το συμφωνητικό που θα υπογράφουν οι δύο πλευρές», λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. «Επίσης επεξεργαζόμαστε νέο τρόπο υπολογισμού τού προϋπολογισμού τού έργου. Με τον παλιό τρόπο είχαμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Μ ε τον νέο τρόπο προσπαθούμε και τη φοροδιαφυγή να περιορίσουμε και το κόστος να μην επιβαρύνει τον πελάτη».Ο κ. Σ π ίρ τζη ς επ ιμ ένει ότι το επάγγελμα του μηχανικού ποτέ δεν ήταν κλειστό, γι’ αυτό -  όπως λέει στα «ΝΕΑ» -  η κυβέρνηση θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κλειστά επαγγέλματα, που είχε δεσμευτεί να κάνει.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκεται η διαδικασία για την απελευθέρωση του επαγγέλματος των φαρμακοποιών: η χαλάρωση των πληθυσμιακών κριτηρίων που προβλέπεται σε σχετικό νόμο του υπουργείου Υγείας έχει δώσει το πράσινο φως για την ίδρυση περίπου 1.000-1.200 νέων φαρμακείων. Ηδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις από πτυχιούχους φαρμακοποιούς στις

περιφερειακές ενότητες και αναμένεται να εκδοθοϋν νέες άδειες, ενώ πρόσφατα δημοσιεύτηκε και εγκύκλιος που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα μεταφοράς και ίδρυσης επιπλέον φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία (του ΕΣΥ, του 1ΚΑ, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά).Επίσης, έχει καθιερωθεί η κλιμακού-

μενη «έκπτωση» (rebate) των φαρμακοποιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανάλογης του τζίρου τους, που έχει ως στόχο το ψαλίδισμα της φαρμακευτικής δαπάνης.Εκκρεμότητα ώστε να ανοίξει... διάπλατα το επάγγελμα των φαρμακοποιών αποτελεί ρύθμιση που αφορά την απελευθέρωση του ωραρίου των φαρμακείων, ώστε να παραμένουν ανοι

χτά και τα απογεύματα της Δευτέρας, της Τετάρτης και του Σαββάτου. Σημειωτέον ότι η ρύθμιση αυτή αποτελούσε κόκκινο πανί για τους φαρμακοποιούς, σύμφωνα ωστόσο με πηγές του κλάδου δεν διαφαίνεται η πρόθεση να προχωρήσουν σε δικαστική διαμάχη ή να οργανώσουν κινητοποιήσεις ενόψει της αναμενόμενης ρύθμισης.



«Ναρκοπέδιο» είναι ίο διάσιημα ίων δυο εβδομάδων μέχρι ιην ανακοίνωση ίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμμαιος. Ταυτόχρονα με την εξειδίκευση των μέτρων, ο Πρωθυπουργός καλείται να θεραπεύσει τις αρρυθμίες που παρουσιάζει η κυβέρνηση
Εξι στοιχήματα

και ένα δίλημμα
για τον Γιώργο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Π αρασκευή και... 13 (Μαΐου) κληρώνει για το Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2012-2015 και είναι αυτές οι δύο εβδομάδες που μεσολαβούν το κρισιμότερο ίσως διάστημα, ώς τώρα, για τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου καθώς καλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες:

1ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΤΕΙ το Μ εσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου από τα 15 δισ. και με τις συνεχείς αναθεωρήσεις, τις διογκούμενες μαύρες τρύπες στα έσοδα και τις δαπάνες έφτασε στο επίπεδο των 26 δισ. ευρώ, με τρόπο τέτοιο που να πληροί τη βασική του δέσμευση ότι δεν θα πληγούν εκ νέου μισθοί και συντάξεις.
ΝΑ ΕΜΦΥΣΗΣΕΙ στους υπουργούς την ιδέα ότι ο περιορισμός των δαπανών δεν είναι απλά επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθερότητας, αλλά όρος επιβίωσης για ολόκληρη την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα, και άρα δεν επιτρέπονται αρνήσεις ή κινήσεις περιχαράκωσης των υπουργείων των οποίων προΐστανται.3 ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ή και νασταματήσει τις διαμάχες των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, που τείνουν να λάβουν τον χαρακτήρα επιδημίας και ενισχύουν την άποψη ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα συντονισμού και διαχείρισης.

4 ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ το μερίδιο συμμετοχής της χώρας στη διαχείριση του «ελληνικού προβλήματος», το οποίο εδώ και μερικές εβδομάδες δείχνει να έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί αντικείμενο έντονων διπλωματικών διεργασιών με

ταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και διεθνών οργανισμών.5 ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ πολιτι- κή ανάπτυξης της οικονομίας ώστε με τη σειρά τους να δημιουργηθούν συνθήκες ανάκαμψης και παράλληλα ανάσχεσης της ύφεσης.

6 ΝΑ ΔΩΣΕΙ στην κυβέρνησή του το σύνθημα της επανεκκίνησης, καθώς εδώ και περίπου έναν μήνα παρουσιάζει φαινόμενα παραλυσίας στην πιο κρίσιμη ίσως φάση της προσπάθειας που γίνεται για τη διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία.Παράλληλα στον αέρα βρίσκονται κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα το εμφανιζόμενο από πολλούς ως το τελευταίο «καλό» χαρτί που διαθέτει ο Πρωθυπουργός -  η πραγματοποίηση ενός δομικού χαρακτήρα ανασχηματισμού, ο οποίος θα έχει ως βάση τον σχηματισμό μιας «ισχυρής ομάδας» που θα αναλάβει την υλοποίηση του διετούς εθνικού σχεδίου για τη χώρα ώς τις εκλογές του 2013.Η επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου από τις διακοπές του Πάσχα δεν συνοδεύθηκε, όπως πολλοί ανέμεναν, από κινήσεις έκτακτου χαρακτήρα -  πολλοί υπέθεταν ότι ο κ. Παπανδρέου θα προχωρούσε στην άμεση σύγκληση των κυβερνητικών οργάνων και στην πραγματοποίηση διυπουργικών συσκέψεων για να δοθεί η εικόνα μιας επιταχυνόμενης προσπάθειας. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός προτίμησε να διαθέσει δυο-τρεις ημέρες για κλειστού χαρακτήρα συσκέψεις με απόλυτα δικούς του ανθρώπους.Οπως ανέφερε στα «ΝΕΑ» ένας από τους υπουργούς που είναι συχνός συνομιλητής του Πρωθυπουργού, ο κ. Παπανδρέου απασχολείται έντονα όχι μόνο με το πώς θα ήορευτεί η  χώρα στο διάστημα από την παρουσίαση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθερότητας ώς την ψήφισή του, περί τα μέσα Ιουνίου, αλλά και κατόπιν, δηλαδή τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρω

παϊκής Ενωσης, στα τέλη Ιουνίου, σχετικά με το «ελληνικό πρόβλημα». Με δυσμενές σ’ αυτήν τη φάση το διεθνές περιβάλλον για τη χώρα, ο Πρω θυπουργός είναι διατεθειμένος να πραγματοποιήσει έναν ακόμη διπλωματικό μαραθώνιο σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προκειμέ- νου να έχει από πρώτο χέρι τις απόψεις των κυβερνήσεων, ειδικά των μεγάλων χωρών της Ε .Ε ., για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Και παράλληλα να επισημάνει ότι η Σύνοδος Κορυφής του Ιουνίου είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ληφθούν οι συγκεκριμένες εκείνες αποφάσεις της Ε.Ε. για τη δημιουργία του μόνιμου μηχανισμού στήριξης, τον οποίο η Ελλάδα θεωρεί απαραίτητο «για να ηρεμήσουν οι αγορές».
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο, οι πληροφορίες φέρουν τον κ. Παπανδρέου να αμφιταλαντεύεται για τον χρόνο πραγματοποίησης του ανασχηματισμού της κυβέρνησης, όχι για την ίδια την απόφαση, που θεωρείται πλέον δεδομένη. Ο προβληματισμός του έγκειται, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, στο αν ο ανασχηματισμός πρέπει να γίνει αμέσως μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου τον Ιούνιο ή μετά το καλοκαίρι.Υπάρχουν υπέρ και κατά και για τις δύο απόψ εις, με κορυφαία το αν μπορεί ένας ανασχηματισμός να αλλάξει την εικόνα της κοινωνίας για την κυβέρνηση. Είναι όμως προφανές ότι στόχος του ανασχηματισμού, πέραν της αυτονόητης αλλαγής ρόλων στα πρόσωπα που ήδη μετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε ορισμένα άλλα που ενδεχομένως θα εισέλθουν στην κυβέρνηση, είναι η εξαγορά πολιτικού χρόνου που τόσο τον έχει ανάγκη ο κ. Παπανδρέου. Ετσι, που να τίθεται ωμά το ερώτημα: τον Ιούνιο, με κίνδυνο να φθαρεί η νέα κυβέρνηση πολύ σύντομα λόγω των όσων συχνά συμβαίνουν το καλοκαίρι, ή τον Σεπτέμβριο, που ξεκινάει η νέα πολιτική περίοδος; Ερώτημα που μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να απαντήσει...

Επίθεση öious

0 Γ. Παπανδρέου σιράφηκε και καιά ms Ε.Ε., Kaialoyizovias ins 
«κακοφωνία» οηο ζήιημα ms αναδιάρθρωση? ίου 
ελληνικού xpéous

ΕΠΙΘΕΣΗ στους «εργολάβους» του φόβου και της αγωνίας των πολιτών για την τύχη της χώρας, εξαπέλυσε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου και άφησε υπονοούμενα για τους σκοπούς τους που δεν είναι άλλοι από την εξυπηρέτηση των σύγχρονων εγχώριων και ξένων «μαυραγοριτών».Με μια πρωτοφανή και για τον ίδιο, αλλά και για πρωθυπουργό διατύπωση, ο κ. Παπανδρέου ξέσπασε κατά της συνεχιζόμενης επίθεσης που έχουν εξαπολύσει κατά των πολιτών διάφοροι όπως είπε «δημοσιολογούντες» στους οποίους κατέταξε κόμματα της αντιπολίτευσης, μέσα ενημέρωσης, ανα- Ιλυτές, αλλά και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι επιδίδονται σε συστηματική καταστροφολογία ως άλλες Κασσάνδρες.«Αρκετά με τους εργολάβους της αγωνίας των πολιτών. Φτάνει πια το μοιρολόι και η μιζέρια», τόνισε ό Πρωθυπουργός στην οξύτατη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον τους με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι δεν άφησε στο απυρόβλητο ούτε την

«εργολάβου? ton φόβου και m s pizépias»
Ευρωπαϊκή Ενωση, την οποία κατηγόρησε για «κακοφωνία» στο συγκεκριμένο θέμα, η οποία «δεν την τιμάει». Χρησιμοποιώντας εκφράσεις ιδιαίτερα σκληρές, ο κ. Παπανδρέου επιτέθηκε στους «δημοσιολογούντες» τονίζοντας: «Θα ήταν εγκληματικό εάν η φιλολογία και το εμπόριο του φόβου που βλέπουμε στην εσωτερική πολιτική και μιντιακή συζήτηση κυριαρχούσε και σταματούσε τη δίκιά μας υπεύθυνη και κρίσιμη εθνικά δουλειά».
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ. Χαρακτηρίζοντας επουσιώδη μπροστά στα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση θέματα όπως ο ανασχηματισμός και οι πρόωρες εκλογές, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με όλη αυτή τη σενα- ριολογία», και σημείωσε: «Πέρυσι τέτοια εποχή εκκωφαντικό θόρυβο έκαναν όλοι εκείνοι που έλεγαν ότι επί- κειται χρεοκοπία της χώρας μας. Τη συνέχεια τη γνωρίζουμε. Κάναμε αυτό που πρέπει και χρεοκοπία δεν υπήρξε. Φέτος, άλλαξε το σενάριο και είναι περίπου οι ίδιοι που προφητεύ

ουν καθημερινά την αναδιάρθρωση του χρέους μας».Και κορύφωσε την επίθεσή του, υπογραμμίζοντας: «Δυστυχώς στη χώρα μας πάρα πολλοί επιδίδονται σε κινδυνολογία, σε μοιρολόγια και σε σχόλια και κριτικές γενικού τύπου (...) στην πλειοψηφία τους οι δημοσιολο- γούντες -  είτε είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε μέσα ενημέρωσης είτε δήθεν ανεξάρτητοι αναλυτές και ανησυχούντες επιστήμονες, επιλέγουν το ρόλο της δήθεν Κασσάνδρας. Αρκετοί δε, έστω και άθελά τους, συνταυτίζονται με συμφέροντα και ιδιοτελείς σύγχρονους μαυραγορίτες, εγχώριους ή της αλλοδαπής. Και ξέρουμε την κερδοσκοπική επίθεση που γίνεται εναντίον της χώρας μας την τελευταία περίοδο».Χωρίς να την ονομάσει, ο κ. Παπανδρέου επιτέθηκε και στη Ν.Δ. που άφησε πίσω της μία χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, διότι δεν προσκομίζει προτάσεις για διέξοδο από την κρίση. Ο  Πρωθυπουργός, που εμφανίστηκε βέβαιος για ακόμη μια φορά ότι η χώρα «θα τα καταφέρει», κάλεσε τους πολίτες να πουν όχι στην ανοχή ^αι

στην παραίτηση. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει παράξει πρωτόγνωρο έργο, ότι αλλάζει τη χώρα, και πως «τραβώντας την γραμμή με το παρελθόν, γνωρίζουμε πού πρέπει να πάει». Δήλωσε ότι υπηρετεί «μόνο την αλήθεια» όσο πικρή και σκληρή και αν είναι, και πρόσθεσε σε δραματικούς τόνους: «Δεν κρύβομαι πίσω από φτιασι- δωμένα ψέματα, δικολαβίστικες αγορεύσεις και φτηνούς δεκάρικους. Το μόνο χρέος που αναγνωρίζω στον εαυτό μου, είναι η σωτηρία της πατρίδας». Σημαντική θεωρείται και η παραίνεσή του στους υπουργούς να σταματήσουν να συμπεριφέρονται ως φεουδάρχες στα υπουργεία τους.Στο μεταξύ, αντίθετος με το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους εμφανίστηκε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιόν στο κλιμάκιο της τρόικας (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ) Σερβάς Ντερούζ.Σε συνέντευξή του στη βελγική ολ- λανδόφωνη εφημερίδα «Ντε Ταϊντ» επισημαίνει πως μια αναδιάρθρωση θα είχε «καταστροφικές» συνέπειες, χωρίς παράλληλα να μειώσει την πίεση που υφίσταται η Ελλάδα.

Ο  Πρωθυπουργοί 
ανταλλάσσει ευχέε με την 
υπουργό Περιβάλλοντοε 
πριν από την έναρξη τηε 
συνεδρίασηε του Υπουργικού 
Συμβουλίου χθεε στη Βουλή

ΕΥΑΓΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
«Σιοπ σιη φιλολογία 
για ιο χρέθ5»
Παρέμβαση τηε κυβέρνησην 
στο θέμα τηε δημόσιαε 
συζήτησηε για την 
αναδιάρθρωση του χρέουε 
πρότεινε ο υπουργοί Εθν. 
Αμυναί Ευάγγ. Βενιζέλοί, 
ηροκειμένου να σταματήσει 
η παραφιλολογία που έχει 
αναπτυχθεί γύρω από το θέμα. 
«Να πάρουμε θέση», είπε ο 
κ. Βενιζέλοί και πρότεινε να 
ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
να παρέμβει θεσμικά στην 
όλη συζήτηση, γιατί, όπωί 
προέβλεψε, την περίοδο που 
θα είναι εδώ η τρόικα «θα 
φουντώσει η συζήτηση».

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
«Δείχνουμε έλλειψη 
αποιελεσμαΐΐκόιηκ^»
Η υπουργοί Παιδείαί Αννα 
Διαμαντοπούλου ζήτησε 
μέχρι την Τετάρτη να έχει 
καταλήξει η κυβέρνηση για το 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
Σταθερότηταί αλλά και τΐί 
αποκρατικοποιήσεις ενώ 
άσκησε κριτική στα φαινόμενα 
παραλυσίαε που παρουσιάζει 
η κυβέρνηση. Το τελευταίο 
διάστημα, είπε, δείχνουμε 
έλλειψη συσπείρωσηε, 
αναποτελεσματικότητα και 
αναποφασιστικότητα. Πρέπει 
να πείθουμε καθημερινά για 
την ικανότητά μαε να είμαστε 
αποτελεσματικοί.

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑΤο συμβόλαιο ins ανυποληψίας
ΟΤΑΝ η πολιτική τάξη παλεύει να 
επιπλεύσει στην κινούμενη άμμο τηί 
αναξιοπιστίαε. Οταν κάθε δίμηνο 
η χώρα ψάχνει δύο δισ. για να τα 
ρίξει στην τρύπα των δύο δισ. που 
έψαχνε πριν από δύο μήνεί και 
δεν κατάφερε να τα μαζέψει. Οταν 
ακούε κάθε μέρα για φοροδιαφυ
γή και φοροφυγάδεε δεν βλέπειε. 
Οταν το δικαστικό σώμα αντιμε
τωπίζει τη δικαιοσύνη σαν να είναι 
ιδιοκτησία του. Οταν το σύστημα 
υγείαε ταπεινώνει τουε ασθενείε του 
και μεγαλοσχήμονεε γιατροί μοι
ράζουν τη θεραπεία σαν ελεημο

σύνη. Οταν η 
Δημόσια Διοί
κηση περιφέ
ρεται μεθυ
σμένη  από 
την αδράνεια 
από το ένα 
γραφείο στο 
άλλο . Οταν 
η Αστυνομία 
παίζει κρυφτό 
και το πανεπι

στήμιο θυμίζει το νεοκλασικό που 
κληρονόμησεε με τουε σάπιουε σο- 
βάδεε και τα υδραυλικά. Οταν τα 
σύνορα τηε επικράτειαε έχουν γί
νει σουρωτήρια.
Οταν οι οικονομολόγοι έχουν αντι
καταστήσει τουε αστρολόγουε. 
Οταν πέφτειε να κοιμηθείε και δεν 
ξέρειε αν θα ξυπνήσειε άνεργοε. 
Οταν η μόνη σταθερά του βίου σου 
είναι πωετα χρήματα που έχειε για 
να ζήσειε είναι λιγότερα απ' αυτά 
που δεν έχειε. Οταν η διαφθορά εί
ναι εξίσου δημοκρατικά μοιρασμέ
νη με την καταγγελία τηε. Οταν όλοι 
γύρω σου φωνάζουν «φέρτε πίσω 
τα κλεμμένα» αλλά κανείε δεν δίνει 
ούτε ευρώ απ' τα δικά του. Οταν η 
λέξη «διαφάνεια» σε κάνει να χα- 
μογελάε με συγκατάβαση.
Τότε το κοινωνικό συμβόλαιο με- 
τατρέπεται σε συμβόλαιο ανυπο- 
ληψίαε. Τότε όλοι γύρω σου σού 
μοιάζουν ένοχοι. Τότε όλοι καταγ
γέλλουν όλουε σ' ένα λαϊκό δικα
στήριο που το στήνουν καθημερι
νά αυτοσχέδιοι εισαγγελείε για να 
προλάβουν να σε δικάσουν πριν 
τουε δικάσειε εσύ.
Και το κοινωνικό έλλειμμα συσσω
ρεύεται. Είναι το έλλειμμα που δη- 
μιουργείται χρόνια τώρα από το αί
σθημα τηε αδικίαε, ένα χρέοε που 
δεν μετριέται με αριθμούε αλλά με 
ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα ηθι
κά του επιτόκια είναι ψηλά, δυσβά
στακτα, όμωε δυστυχώε δεν είναι 
διαπραγματεύσιμα.
Κι αν δεν θέλουμε να ξεπέσουμε 
στη συλλογική αυτοκτονία του πο
λέμου όλων εναντίον όλων, τότε 
οφείλουμε να τα πληρώσουμε.

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ



Την παραπομπή ίου Α κη Τσοχαιζόπουλου αποφάσισε χθες η εθνική αντιπροσωπεία με 226 ψήφους υπέρ
Προανακριτική
για τα υποβρύχια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

Την παραπομπή, με τα αδικήματα της δωροδοκίας και της διακίνησης μαύρου χρήματος, σε ειδική Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για να διερευνήσει τις τυχόν ποινικές ευθύνες του τέως υπουργού Εθνικής Αμυνας Ακη Τσοχατζόπουλου για την κατασκευή τριών υποβρυχίων από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά σε σύμπραξη με τις γερμανικές εταιρείες Εειτοβίβαί και ΗΕ)\ν, αποφάσισε χθες η Εθνική Αντιπροσωπεία με 226 ψήφους υπέρ, 9 κατά, 9 «παρών», 1 λευκό και 5 άκυρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, η Προκαταρκτική Επιτροπή θα αποτελείται από 13 μέλη εφόσον συμμετάσχουν όλα τα κόμματα (επτά από το ΠΑΣΟΚ, τρεις από τη

Νέα Δημοκρατία και από ένας από τα άλλα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης χωρίς τη συμμετοχή ανεξάρτητων βουλευτών) και το πόρισμά της πρέπει να το καταθέσει στην Ολομέλεια στις 6 Ιουνίου του 2011.Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η . Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Τσοχατζόπουλος χαρακτήρισε την πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ «ενέργεια πολιτικά, ηθικά, ακόμη και νομικά απαράδεκτη». Υποστήριξε ότι η σύμβαση των υποβρυχίων για την οποία αποφάσισαν όλα τα αρμόδια όργανα και το ΚΥΣΕΑ ήταν επωφελής και συμφέ- ρουσα για το Δημόσιο, παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπάρχει σκάνδαλο με μίξες το οποίο όπως είπε «δεν με αφορά και δεν με αγγίζει». Κατέληξε μάλιστα

ότι η στοχοποίησή του είναι μια προσπάθεια κάποιων να απαλλάξουν το ΠΑΣΟΚ, «στο πρόσωπό μου», από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά την άποψή του, η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε από κάποιους που σκοπό έχουν «να στήσουν ένα "Κολοσσαίο” προκειμέ- νου, με την εξόντωση κάποιων και τη διάσωση άλλων», να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. «Είναι και αυτό ενδεικτικό της βαθιάς κρίσης πολιτικού προσανατολισμού του ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «έκαναν λάθος γιατί νόμισαν ότι θα κατασκευάσουν έναν βολικό ένοχο για να ξεγελάσουν για μία ακόμη φορά τον λαό». «Δεν διαπραγματεύομαι την ιστορία μου, δεν παζαρεύω τη συμβολή μου στην πορεία της χώρας και του ΠΑΣΟΚ», τόνι- Υπάρχει σκάνδαλο με μίζεε το «οποίο δεν με αφορά και δεν με αγγίζει», 
τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο Ακηε Τσοχατζόπουλοί

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ

2002
Συμφωνία για τον 
εκσυγχρονισμό 
τριών υποβρυχίων 
τύπου 209

2010
Με αφορμή δημοσιεύμα
τα του Τύπου ο τότε 
προϊστάμενοί τηί 
Εισαγγελίαί Πρωτοδικών 
Αθηνών Ιωόννηί 
Σακελλάκοί έδωσε 
εντολή να διενεργηθεί 
Προκαταρκτική Εξέταση 
για την αυτεπόγγελτη 
αναζήτηση αξιόποινων 
πράξεων

Σεπτέμβριο» 2010
Η προϊσταμένη τηί Εισαγγελί- 
αε Πρωτοδικών Αθηνών 
Ελένη Ράικου αναθέτει τη 
δικογραφία στο νεοσύστατο 
τότε Τμήμα Οικονομικού 
Εγκλήματοί. Αρχίζουν οι 
καταθέσεΐί μαρτύρων και τα 
αιτήματα δικαστικήί συνδρο- 
μήί στη Γερμανία όπου 
διενεργείται έρευνα για την 
ίδια υπόθεση

Μάρτιο» 2011
Το ΣΔΟ Ε διαβιβάζει το πόρισμά του 
στην Εισαγγελία και ακολουθεί η 
διαβίβαση τη$ δικογραφίαί στη 
Βουλή καθώί σκόνταψε σε υπουργι- 
κέί ευθύνεί, ενώ αποστέλλονται 
συνολικά 38 κλήσεΐί σε μη πολιτικά 
πρόσωπα. Καλούνται να δώσουν 
εξηγήσεΐί για τρία κακουργήματα 
(απιστία, δωροδοκία και ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματοί). Πρόκειται 
κυρίωί για αξιωματούχουί που είχαν 
εμπλακεί στιε διαδικασίεε για την 
προμήθεια, πρώην γενικούί 
γραμματείί του υπουργείου Εθνικήί 
Αμυναί, αλλά και ιδιώτεε οι οποίοι 
ενεπλάκησαν με συμβουλευτικό 
ρόλο στην υπόθεση)

2000
Συμφωνία για την 
κατασκευή τεσσάρων 
υποβρυχίων τύπου 214 
για τΐί ανάγκεί του 
Πολεμικού Ναυτικού 
από τα Ελληνικά 
Ναυπηγεία Α .Ε. και τΐί 
τότε συνεργαζόμενεί 
εταιρείεί HDW και Ε β Γ Γ Ο ίΙα α Ι

Μάιο» 2011Εχει οριστεί η εξέταση όλων των ύποπτων μη πολιτικών προσώπων τα οποία ελέγχονται ποινικά για την προμήθεια των υποβρυχίων


