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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η παραγραφή 
και τα ανοιχτά 
μέτωπα 
στο Βατοπέδι
Το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου 
χρήματος» και τα αναπάντητα ερωτήματα

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Στην τροχιά τηε παραγραφήε κινείται 
πλέον η πολυσυζητημένη υπόθεση του 
Βατοπεδίου, ενόψει και τηε σύγκλησηε 
τηε Ολομέλειαε τηε Βουλήε, η οποία 
αμέσωε μετά τιε αυτοδιοικητικέε ε- 
κλογέε θα κληθεί να ψηφίσει για την 
παραπομπή πρώην υπουργών, αξιο- 
λογώνταε τα πορίσματα τω ν κομμάτων 
και ουσιαστικά εκείνο τηε κυβερνη- 
τικήε πλειοψηφίαε. Με δεδομένη τη θέ
ση τω ν  βουλευτών του κυβερνώντοε 
κόμματοε, που μετείχαν στην προα- 
νακριτική επιτροπή για παραπομπή πέ
ντε  πρώην υπουργών και μάλιστα για 
σειρά αδικημάτων, ο παράγων «πα
ραγραφή» αποτελεί το  κρίσιμο μέγε- 
θοε για τη ν περαιτέρω πορεία τηε υ
πόθεσηε.

Και ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 
του νομικού κόσμου και του δικαστι
κού σώματοε είχαν προεξοφλήσει την 
παραγραφή, με βάση το Σύνταγμα (σ. 
σ. ενδεικτικέε είναι και οι επιστημο- 
νικέε απόψειε που δημοσιεύθηκαν 
την προηγούμενη Κυριακή στην «Κ»),

Διαχειριστικός έλεγχος στα οικονομικά 
της Μονής Βαιοηεδίου διαιάχθηκε πριν 
από λίγες ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου.

Ανώτατοι δικαστικοί 
κάνουν λόγο για «μερική 
παραγραφή» και αφήνουν 
ανοιχτό το ενδεχόμενο 
η υπόθεση να φθάσει 
ακόμα και μέχρι το εδώλιο 
του Ειδικού Δικαστηρίου.

τα  δεδομένα, μετά τιε εξελίξετε τηε τε- 
λευταίαε εβδομάδαε, πλέον, έχουν αλ
λάξει. Η κατηγορία για ξέπλυμα μαύ
ρου χρήματοε, που προστέθηκε την τε
λευταία στιγμή από την πλειοψηφία τηε 
προανακριτικήε επιτροπήε για τέσσεριε 
από τουε πέντε υπουργούε που παρα- 
πέμπονται, περιπλέκει το θέμα, αφή- 
νονταε ανοικτά όλα τα σενάρια.

Ξέπλυμα
Ανώτατοι δικαστικοί, στουε οποίουε 

απευθύνθηκε η «Κ», έκαναν λόγο για 
«μερική παραγραφή» πλέον, αιτιολο- 
γώνταε τη θέση τουε με βάση τον νό
μο περί ευθύνηε υπουργών και αφή- 
νονταε ανοικτό το ενδεχόμενο η υ
πόθεση να φθάσει ακόμα και ωε το ε
δώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Το α
δίκημα του ξεπλύματοε μαύρου χρή- 
ματοε, που αποδίδεται σε πρώην υ- 
πουργούε, είναι εκείνο, κατά τη  γνώ
μη τουε, που «σπάει» το φράγμα τηε 
παραγραφήε και επιτείνει το  ήδη θο
λό τοπίο τηε υπόθεσηε, με δεκάδεε κρί
σιμα ερωτήματα, επί τηε ουσίαε, να πα
ραμένουν αναπάντητα.

«Παραγραφή», εξηγούν οι ίδιεε δι- 
καστικέε πηγέε, «δεν υπάρχει για τουε 
υπουργούε που θα παραπεμφθούν 
στη  δικαιοσύνη με την κατηγορία για 
ξέπλυμα μαύρου χρήματοε, γιατί το εν 
λόγω αδίκημα δεν είναι από εκείνα που 
αναφέρονται στον νόμο περί ευθύνηε 
υπουργών, για να έχει και τη  σύντομη 
παραγραφή που προβλέπεται για τα πο
λιτικά πρόσωπα». Και πρόσθεταν, για 
να γίνει κατανοητό, ότι «για πολλά α
δικήματα, για παράδειγμα τη ν αν
θρωποκτονία, αν κατηγορηθεί έναε υ- 
πουργόε θα δικαστεί ωε απλόε πολίτηε 
και όχι ωε υπουργόε, κάτι που ισχύει 
και με την κατηγορία για το  ξέπλυμα 
μαύρου χρήματοε, που αποδίδεται σε 
πρώην υπουργούε για το Βατοπέδι». 
Επικαλούνται, μάλιστα, το ισχυρό ε
πιχείρημα με το δικαστικό προηγού
μενο τηε δικαστικήε αντιμετώπισηε του 
Τάσου Μαντέλη.

Κληροδοτούν
Και ενώ η παραγραφή παραμένει η 

κρίσιμη παράμετροε για εκκαθάριση 
τηε υπόθεσηε, που θα φθάσει στη δι
καιοσύνη μετά την απόφαση τηε Ολο- 
μέλειαε τηε Βουλήε -ωε γνωστόν, η συ
νεδρίασή τηε έχει οριστεί για τιε 16 Νο
εμβρίου- για τιε υπόλοιπεε κατηγορίεε 
που αποδίδονται στουε πρώην υ- 
πουργούε -εκτόε από το ξέπλυμα- τα 
πράγματα μοιάζουν να είναι ξεκάθαρα.

Εγκριτοι νομικοί και ανώτατοι δι
καστικοί, στουε οποίουε απευθύνθηκε 
η «Κ», δηλώνουν πωε για όλα τα άλλα 
αδικήματα που αποδίδονται σε πρώην 
υπουργούε, η παραγραφή έχει επέλθει 
με το κλείσιμο τηε Βουλήε τον Μάιο του 
2009, όπωε σαφώε προβλέπει το Σύ
νταγμα», κλείνονταε, χωρίε δίκη, το κε
φάλαιο τηε αναζήτησηε των όποιων ποι
νικών ευθυνών. Ωστόσο, νομικοί και δι
καστικοί διχάζονται για το ποιοε και πό
τε θα πρέπει να κρίνει την παραγραφή. 
Η Δικαιοσύνη, όταν η υπόθεση θα πε
ράσει στην αρμοδιότητά τηε, ή μήπωε 
και η Ολομέλεια τηε Βουλήε;

Τα ερωτήματα, που ενέχουν κυρίωε 
πολιτική και όχι μόνον νομική αξία, βρί
σκουν ομόφωνη απάντηση σε ό, τι α
φορά τον ρόλο τηε δικαιοσύνηε. Εκεί, 
από τον ανακριτή- αρεοπαγίτη ή το δι
καστικό συμβούλιο, το μείζον θέμα τηε 
παραγραφήε θα αποτελέσει ένα από τα 
μεγάλα ζητούμενα τηε δικαστικήε 
τουε κρίσηε. Η άποψη, ωστόσο, που υ
ποστηρίζουν έγκριτοι νομικοί, ότι και 
η Ολομέλεια τηε Βουλήε οφείλει εκτόε 
τηε παραπομπήε να κρίνει και την πα
ραγραφή, φαίνεται πωε συγκεντρώνει 
ελάχιστεε πιθανότητεε να ισχύσει για 
το Βατοπέδι. Ηδη στο πόρισμά τηε η 
κυβερνητική πλειοψηφία στην προα- 
νακριτική επιτροπή κληροδοτεί, ό
πωε αναφέρει, την παραγραφή για κρί
ση μόνο στη δικαιοσύνη.

Το γεγονόε φαίνεται να δίνει μια α
πάντηση σε ό, τ ι αφορά το  συγκεκρι
μένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση η υ
πόθεση Βατοπεδίου, όπωε όλα δεί
χνουν, θα φθάσει στη δικαιοσύνη με 
πολλά αναπάντητα ερωτήματα, καθώε 
η κοινοβουλευτική διερεύνησή τηε δεν 
ξεκαθάρισε κρίσιμα ζητήματα. Του
λάχιστον αυτό φαίνεται να προκύπτει 
ωε συμπέρασμα στο τέλοε τηε επι- 
σκόπησηε αυτήε τηε υπόθεσηε, η ο
ποία αναμένεται να έχει νέα -εξίσου 
ενδιαφέροντα- επεισόδια το προσεχέε 
διάστημα.

Τα σενάρια ιης παραγραφής

Οι πρώην 
υπουργοί 

παραπέμπονται 
για όλα τα 
αδικήματα 

που περιλαμβάνονται 
στο πόρισμα 

της πλειοψηψίας 
της Προανακριτικπς 

εκτός από την 
κατηγορία 

για ξέπλυμα 
μαύρου χρήματος. 
Τα αδικήματά τους 

έχουν
ποραγραφεί.

Την παραγραφή 
των αδικημάτων 
για τους πρώην 

υπουργούς,
σύμψωνα 

με το νόμο περί 
ευθύνης υπουργών, 
οφείλει να κρίνει, 

εκτός από τη 
Δικαιοσύνη 

και η Ολομέλεια 
τπς Βουλής, 

που θα αποφανθεί 
για την παραπομπή 

στο Ειδικό 
Δικαστήριο.

Την παραγραφή 
κρίνει μόνον η 
Δικαιοσύνη,

ή
ο ανακριτής- 
αρεοπαγίτπς 

που θα οριστεί 
για την 
έρευνα 

ή το Δικαστικό 
Συμβούλιο, 

τα μέλη 
του οποίου 

θα κληρωθούν 
από τη 
Βουλή.

Τα αδικήματα 
των πρώην 
υπουργών,

αντελικώς 
παραπεμφθούν από 
την Ολομέλεια τπς 

Βουλής σύμφωνα με το 
πόρισμα της 

πλειοψπφίας τπς 
Προανακριτικής, έχουν 

παραγραφεί. 
Προϋπόθεση να έχουν 
τελεστεί πριν από το 

2007.

Εκτός από το ξέπλυμα 
μαύρου χρήματος.

Η ΚΑΘΗΜΙΤο παρασκήνιο της παραπομπήςΣκυτάλη της έρευνας 
στη Δικαιοσύνη

πακέτο κρίσιμων θεμάτων, εκτός από 
την παραγραφή, κληροδοτεί η Βουλή 
στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση Βατο
πεδίου. Οι δικαστικές αρχές θα αναλά
βουν τη σκυτάλη της διερεύνησης της υ
πόθεσης και θα επιχειρήσουν να φωτί
σουν πτυχές που παραμένουν ακόμα 
σκοτεινές παρά τις κοινοβουλευτικές έ
ρευνες.
Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί για την πε
ραιτέρω έρευνα ο διαχειριστικός έλεγ
χος στα οικονομικά της Μονής Βατοπε
δίου, που διατάχθηκε μόλις πριν από λί
γες ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου προκει- 
μένου να αξιολογηθεί στο σύνολό της 
και η κατηγορία κατά πρώην υπουργών 
για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Επίσης, οι δικαστικές αρχές θα αναμέ
νουν και θα κρίνόυν τις επανεκτιμήσεις 
από οκτώ συνολικά οίκους, της ενδεχό
μενης ζημίας του Δημοσίου και το ακρι
βές ύψος της, καθώς έως σήμερα οι ό
ποιοι υπολογισμοί στο πλαίσιο των ερευ
νών της Βουλής δεν στηρίζονται σε έ- 
ρευνητικά δεδομένα, αλλά σε προσωπι
κές εκτιμήσεις που ποικίλλουν.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διερεύνησης πρόκειται να οριστικοποιη- 
θεί το τοπίο του ιδιοκτησιακού καθεστώ
τος για τη λίμνη Βιστωνίδα και τις παρα
λίμνιες εκτάσεις που έχουν ανταλλαγεί 
με ακίνητα του Δημοσίου καθώς και αυ
τό το μείζονος σημασίας θέμα παραμέ
νει ανοιχτό.
Ενδεικτικό της εκκρεμότητας είναι το 
γεγονός πως για την κυριότητα της λί
μνης η αγωγή του Δημοσίου που κατατέ
θηκε πριν από επτά μήνες ακόμα δεν έ
χει εκδικαστεί από το πρωτοδικείο, ενώ 
για τις παραλίμνιες εκτάσεις η υπόθεση 
εκκρεμεί στο Εφετείο.

Μπορεί να ηχεί παράδοξο, αλλά μια 
κορυφαία επιλογή κυβερνώντοε 
κόμματοε, όπωε αυτή τηε παρα
πομπήε πέντε υπουργών του α
ντιπάλου τηε στο  Ειδικό Δικαστή
ριο, μοιάζει να  ελήφθη έτσι απλά, 
σχεδόν στην τύχη. Τουλάχιστον αυ
τό μεταδίδουν τόσο οι συνεργάτεε 
του πρωθυπουργού, όσο και η 
πλειονότητα τω ν  κυβερνητικών 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ που όχι μό
νον  απεκδύονται του βάρουε τηε 
ευθύνηε που ενέχει μια τόσο ση 
μαντική πολιτική απόφαση, αλλά 
ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίζονται 
ότι πληροφορήθηκαν τιε «διώξειε» 
τω ν  πέντε υπουργών τηε Ν.Δ. από 
τα MME!

Απουσία
Ο ισχυρισμόε αυτόε ειδικώε εκ μέ- 

ρουε τω ν υπουργών δεν απέχει μάλ
λον από τη ν πραγματικότητα αν α- 
ναλογιστεί κανείε τη ν τόσο κραυ
γαλέα απουσία τουε στη  στήριξη 
τηε επίμαχηε απόφασηε. Διά τηε... 
εξαφανίσεώε τουε «δήλωσαν» αυ
τό που εκμυστηρεύονται τιε τε- 
λευταίεε ώρεε στουε δημοσιογρά- 
φουε. Οτι όχι μόνον διαφωνούν με 
την παραπομπή, αλλά τη  θεωρούν 
και άκρωε επικίνδυνη για  το  
ΠΑΣΟΚ, καθώε στο  πιθανότερο 
σενάριο, να κριθούν οι υποθέσειε 
είτε αβάσιμεε είτε παραγεγραμμέ- 
νεε από το  Δικαστικό Συμβούλιο, η 
κυβέρνηση από κατήγοροε θα βρε
θεί αίφνηε απολογούμενη για πο- 
λιτικέε διώξειε.

Με τα δεδομένα αυτά δεν είναι 
καθόλου τυχαίο ότι τη ν  «υπερά
σπιση» τηε μείζονοε αυτήε από- 
φασήε ανέλαβε μόνοε του(!) ο ά-

γνωστοε -μέχρι πρότινοε- βουλευ- 
τήε κ. Δ. Τσιρώνηε. ΓΓερκρέρόμενοε 
στα  κανάλια επιχειρούσε να εξη
γήσει πώε ωε επικεφαλήε τω ν  βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ και πρόεδροε 
τηε Προανακριτικήε κατέληξε στην 
παραπομπή τω ν  πέντε.

Εντελώε αμέτοχο στη  «δίωξη 
τω ν  πέντε» δηλώνει και το  περι
βάλλον του κ. Γ. Ραγκούση, με την 
επίκληση του μάλλον τυπολατρικού 
επιχειρήματοε ότι η απόφαση ε
λήφθη, όπωε έπρεπε, από τουε 
βουλευτέε και ουδόλωε συμμετεί
χε το συντονιστικό επιτελείο του υ-

Η  πράσινη διαχείριση 
της υπόθεσης και 
η γαλάζια «αντεπίθεση».

πουργού Εσωτερικών. Κατόπιν 
τού τω ν ευλόγωε προκύπτει το  ε
ρώτημα αν την πολιτική ευθύνη τηε 
επιλογήε του ΠΑΣΟΚ τη ν  έχει ε- 
ντέλει ο κ. Τσιρώνηε, ο κ. Τόγιαε, 
η κ. Γιαννακοπούλου και διάφοροι 
άλλοι βουλευτέε που έτυχε να με
τέχουν στην Προανακριτική.

Η απάντηση είναι προφανώε 
αρνητική. Ιθύνων νουε τηε από
φασηε «καρφώνεται» πλέον από 
πολλούε υπουργούε ότι ήταν ο κ. Νί- 
κοε Αθανασάκηε σ τον  οποίο είχαν 
ανατεθεί «πακέτο» από τον  πρω
θυπουργό οι εξεταστικέε επιτροπέε, 
προκειμένου να διασκεδασθεί ο πο- 
λιτικόε παροπλισμόε του από τον  
κ. X. Παμπούκη. Το δε σκεπτικό που 
φαίνεται να επικράτησε στη  «λο
γική» Αθανασάκη ή ταν αμιγώε 
Προεκλογικό με τη ν έννοια τηε συ-

σπειρώσεωε τω ν  «πρασίνων» ί 
τηε διώξεωε τω ν  «μπλε». Εκείν· 
(άλλωστε, από κοινού με την κ. Ρε-, 
γίνα Βάρτζελη, έχει αναλάβει τιε τε· 
λευταίεε ημέρεε και τη  ζύμωση τω\ 
βουλευτών προε αποφυγήν δυσά
ρεσ των εκπλήξεων όταν η επίμα
χη απόφαση κριθεί στην ολομέλεια.

Η Ρηγίλληβ
Αν η πράσινη διαχείριση τηε υ

πόθεσηε μοιάζει «ορφανή», η γα
λάζια «αντεπ ίθεση » έχει «πα τέ
ρα», το ν  κ. Αντώνη  Σαμαρά. Τον 
Φεβρουάριο του 2010, σ τη ν  έναρ
ξη τηε δεύτερηε Εξεταστικήε, στο 
γραφείο του προέδρου στη  Ρηγίλ- 
ληε έγινε σύσκεψη για τη  διαχεί
ριση τηε υπόθεσηε. «Θα γυρίσου
με τον ήλιο ανάποδα» ειπώθηκε, βά- 
ζονταε συγκεκριμένουε στόχουε: α
πόδοση στο  ΠΑΣΟΚ τηε παραχώ- 
ρησηε τηε λίμνηε, αποσύνθεση 
τω ν  πολιτικών αποφάσεων από 
τιε πράξειε τω ν  ιδιωτών, αμφισβή
τηση  τηε ροήε μαύρου χρήματοε 
και τηε ζημίαε. Σήμερα, στελέχη τηε 
Ρηγίλληε επιμένουν ότι αν ο Κ. Κα- 
ραμανλήε έκανε αντίστοιχη δια
χείριση, η εκλογική τύχη του θα ή
τα ν  ενδεχομένωε διαφορετική. 
Πλην τω ν  τρ ιών βουλευτών τηε ε- 
πιτροπήε (Δένδιαε, Στυλιανίδηε, 
Βόζεμπεργκ) σημαντικό ρόλο δια
δραμάτισε και ο νομικόε σύμβου- 
λοε του κ. Σαμαρά, Τάκηε Μπαλ- 
τάκοε. Η Ρηγίλληε αναγνωρίζει ό
τι όλεε οι κινήσειε τελούσαν υπό 
τη ν έγκριση Σαμαρά. Και διαβε- 
βαιώνει ότι «μόλιε η σκευωρία κα- 
ταρρεύσει δεν θα απολογηθεί ο κ. 
Τσιρώνηε σ το ν  ελληνικό λαό».

Κ. ΖΟΥΛΑΣ - Γ. ΤΕΡΖΗΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ „«Η „ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
«Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με» 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητά μας, με τη 
«Διακονία Αττοφυλακίσεως Απόρων Κρατου
μένων», αποφυλακίζει καθημερινά επί 33 χρόνια 
(1978-2010) άπορους κρατούμενους με μικρές 
ποινές απ’ όλες τις Φυλακές της πατρίδος μας κι όχι 
μόνον. Ήδη ο αριθμός των αποφυλακισθέντων 
έφθασε τους 14.000 με συνδρομές φιλανθρώπων 
χριστιανών. Και ο αριθμός αυτός αυξάνεται 
καθημερινά.

Γίνονται δεκτές συνδρομές στους λογαριασμούς: Ε.Τ.Ε.
217/296145-82. Α.Τ.Ε. 2323/07301012644-08. Και ταχυδρομικούς στη 
διεύθυνση: Αδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», Τ.Θ. 10147, 541 10 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Οι παλινωδίες του κ  Καρατζαφέρη
Η  μακρά σειρά αντικρουόμενων δηλώσεων του προέδρου του ΛΑΟΣ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

16 Σεπτεμβρίου 2010.0  κ. Γιώργοε 
Καρατζαφέρηε ζητεί επίμονα τη ν 
κλήτευση του τέωε πρωθυπουργού 
Κ. Καραμανλή σ τη ν  προανακριτι- 
κή επιτροπή για τη ν υπόθεση Βα
τοπεδίου λέγονταε: «Η αδυναμία 
του να χειριστεί σωστά  και απο
τελεσματικά τη ν  υπόθεση θα τον 
στείλει σ τη  φυλακή».

21 Σεπτεμβρίου 2010. Ο πρόε
δροε του ΛΑΟΣ υπογραμμίζει; «Το 
Βατοπέδι δεν είναι σκάνδαλο».

Η αλλαγή πλεύσηε του 63χρονου 
πολιτικού ουδεμία έκπληξη προ- 
κάλεσε. Απλώε, προστίθεται στη μα
κρά σειρά αντικρουόμενων δηλώ- 
σεών του, με χαρακτηριστικότερη 
τη ν αλλαγή στάσηε του για το ΔΝΤ

και τη ν επιτροπεία. «Σαφέστατα 
αλλάξαμε θέση», παραδέχθηκε προ 
ημερών. «Ποιοε θέλει τον δυνάστη; 
Ποιοε θέλει τη ν  κατοχή; Να απαλ
λαγούμε».

Για τουε περισσότερουε βου
λευτέε, οι παλινωδίεε του κ. Κα
ρατζαφέρη είναι η λογική συνέχεια 
τηε καθημερινήε παρουσίαε του 
στα  μέσα ενημέρωσηε και τηε α- 
νάγκηε του να χαϊδεύει τα αυτιά τηε 
κοινήε γνώμηε. Επικοινωνιακόε 
ων, συχνά πέφτει θύμα τηε αγωνίαε 
του για τη ν  «ατάκα» που θα κάνει 
αίσθηση. Το έπραξε, τη ν  περα
σμένη Τρίτη, αναφερόμενοε στο ου
ίσκι που καταναλώθηκε κατά τη  
συνάντησή του με το ν  κ. Π. Μο- 
λυβιάτη, προκαλώνταε τη ν οργίλη 
αντίδραση του τελευταίου. Οι συ-

νέπειεε του «ουίσκι» δεν περιορί
στηκαν στη  ρήξη με το  «καρα- 
μανλικό σύστημα» αλλά και στην 
ενίσχυση τω ν  επιφυλάξεων από 
πολλά στελέχη για το  ενδεχόμενο 
συνάντησηε μαζί του.

Δ εν  πρόκειται, όμωε, μόνον πε
ρί αυτού. Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ 
μοιάζει, το τελευταίο διάστημα, αγ- 
χωμένοε για το  μέλλον του κόμ- 
ματοε που ο ίδιοε έφτιαξε. Παρα
μένει αδιευκρίνιστο αν επιθυμεί συ
νεργασία με τη  Ν.Δ. ή προτιμά το 
«μικρό, σίγουρο μαγαζί» του ΛΑΟΣ. 
Του αρκεί το ποσοστό που έχει ή 
επιθυμεί να αυξήσει τη ν  εκλογική 
του επιρροή; Και αν ναι, μπορεί να 
το  πράξει; Το πρώτο τεσ τ  θα έλθει 
σε δύο εβδομάδεε. Οι επιδόσειε τω ν 
εκλεκτών του ΛΑΟΣ στιε περιφε-

ρειακέε εκλογέε, ειδικά αν επιβε
βαιωθούν οι δημοσκοπήσειε που τιε 
φέρουν σε «ρηχά νερά», δεν απο
κλείεται να πυροδοτήσουν τη ν 
πρώτη εσωκομματική αμφισβή
τηση  του κ. Καρατζαφέρη.

Ηδη, οι σχέσειε με το ν  κ. Μάκη 
Βορίδη, αν και τυπικά ομαλέε, μοι
άζουν οριακέε. Ο βουλευτήε Αττι- 
κήε εμφανίζεται μόνιμα σ το  επί
κεντρο σεναρίων, είτε προσεγγί- 
ζονταε τη  Ρηγίλληε είτε συνομι- 
λώνταε με τη ν  κ. Ντόρα Μπακο- 
γιάννη, είτε τέλοε εμφανιζόμενοε 
ωε ο υπ’ αριθμόν ένα δελφίνοε του 
ΛΑΟΣ. Ο κ. Βορίδηε δηλώνει ότι δεν 
έχει κανένα λόγο να  είναι επι- 
σπεύδων. Το γεγονόε, όμωε, ότι δεν 
διαψεύδει οτιδήποτε απλώε εντεί
νει το ν  προεδρικό εκνευρισμό...
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