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Ποιος θα πληρώσει 
για τα σκάνδαλα

Υποβρύχια όπωε Ζίμεν5; 
θα δείξει. Το βέβαιο είναι ότι 
αμέσωε μετά το Πάσχα -αν ό
χι νωρίτερα- αρχίζει νέσε κύ- 
κλοε προκαταρκτικών επιτρο
πών. Με τα δύο κόμματα ε- 
ξουσίαε να κονταροχτυπιού
νται, σε μια, σχεδόν αέναη 
προσπάθεια να αποδείξουν 
είτε ότι είναι... αγνά, είτε ότι εί
ναι αποφασισμένα να Βάλουν 
«το μαχαίρι στο κόκαλο» για 
να πληρώσουν οι επίορκοι.

Προε το παρόν, μιλούν τα 
στοιχεία τηε δικογραφίαε που, 
αν και με τον αραμπά, έφτασε 
χθεε στη Βουλή. Και, αυτή τη 
φορά, το κυβερνητικό κόμμα 
δεν χρονοτρίβησε. Η τρίμηνη

Της Βουλής
Τηε ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

καθυστέρηση, στην κατάθεση 
αιτήματοε για συζήτηση επί 
του πορίσματοε του σκανδά
λου τηε Ζίμενε, μοιάζει πρα
κτική... άλληε κυΒέρνησηε. Οι 
μηχανέε τηε διαφά νειαε ξα να- 
πήραν, ξαφνικά, μπροε. Και οι 
κορόνεε υπέρ τηε τιμωρίαε ό
σων καταχράστηκαν δημόσιο 
χρήμα επανέρχονται στο προ
σκήνιο.

Το ζητούμενο όμωε είναι το 
«διά ταύτα». Ητοι, το βάθοε τηε 
έρευναε και το πόρισμα που 
θα συντάξουν, ΠΑΣΟΚ και 
Ν.Δ. Είναι κατ' αρχήν θετικό 
που η κυβέρνηση προσανα
τολίζεται να πάει κατ' ευθείαν 
σε προκαταρκτική για τα υπο
βρύχια, ταυτόχρονα με την 
προκαταρκτική για τη Ζίμενε, 
ώστε να προλάβει νέεε παρα- 
γραφέε. θετικό είναι επίσηε το 
ότι η Ν.Δ. είχε ζητήσει κάτι α
ντίστοιχο. Βέβαια, προέτρεξε. 
Με το νου στραμμένο μόνο 
στουε εμπλεκόμενουε, στη ν α
γορά των υποβρυχίων, «πρά
οι νουε» υπουργούε.Τώρα το 
σκηνικό άλλαξε.

Η δικογραφία δεν κατονο
μάζει, σκιαγραφεί όμωε κα
θαρά και τον -μετά τον Ακη 
Τσοχατζόπουλο- υπουργό 
Αμυναε του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπα- 
ντωνίου, όπωε και τουε μετέ- 
πειτα ομολόγουε τουε τηε 
Ν.Δ. Σπ. Σπηλιωτόπουλο και 
Β. Μείμαράκη. Σχετικά με το 
σκάνδαλο Ζίμενε, παρά τα ό
σα είχαν αποκαλυφθεί, έπειτα 
από πισωγυρίσματα, η αξιω
ματική αντιπολίτευση επέμε
νε ότι είναι «πράσινο». Η έ
ρευνα, όπωε αποτυπώθηκε 
στιε ομόφωνεε πορισματικέε 
θέσειε, τη διέψευσε και την ε
ξέθεσε. θα μείνει στην ίδια 
γραμμή και στο σκάνδαλο 
των υποβρυχίων;
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Προκαταρκτική εξπρές 
για τα υποβρύχια

Απέπλευσε για τον ωκεανό τηε μικροκομματικήε αντιπαράθεσηε

Απόφαση για την απευθεί- 
αε σύσταση προκαταρκτι- 
κήε επιτροπήε για το σκάν
δαλο των υποβρυχίων εν
δέχεται να λάβει, όπωε όλα 
δείχνουν, η κυβέρνηση.

Του ΑΝΤΩΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοβουλευτικές πηγές 
ανέφεραν χθες ότι οι ό
ποιοι σχεδιασμοί θα γί

νουν άμεσα και αν τα στοι
χεία της δικογραφίας είναι ε
παρκή, τότε θα παρακαμ
φθεί η εξεταστική επιτροπή 
(ο Κανονισμός της Βουλής το 
επιτρέπει) και θα συσταθεί 
προκαταρκτική επιτροπή.

Τις διαφαινόμενες προθέ
σεις της κυβέρνησης διατύ
πωσε άλλωστε ο κοινοβου
λευτικός εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ στην Ολομέλεια του 
σώματος, όταν προκλήθηκε 
από τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ.

Και βίβιηθηβ
Ο Χρ. Πρωτόπαπας απα

ντώντας στον Γ. Καρατζαφέ- 
ρη, αλλά και μιλώντας αργό
τερα σε δημοσιογράφους, 
περιέγραψε τους κυβερνητι
κούς σχεδιασμούς για απευ
θείας σύσταση προκαταρ
κτικής επιτροπής για τα υ
ποβρύχια.

Αποκάλυψε επίσης ότι οι ί
διοι χειρισμοί πρόκειται να 
γίνουν και για την υπόθεση 
της Βίθίτιεηε καθώς, όπως υ
ποστήριξε, το αδίκημα για το 
ξέπλυμα του βρώμικου χρή
ματος είναι διαρκές και κατά 
συνέπεια δεν παραγράφεται.

Την ίδια στιγμή έφτασε 
χθες στη Βουλή η περιβόητη 
δικογραφία για το σκάνδαλο 
των υποβρυχίων. Πρόκειται 
για 50 ογκωδέστατους φακέ
λους που διανεμήθηκαν στα 
κόμματα προκειμένου να 
τους επεξεργαστούν.

Σύμφωνα με το διαβιβα
στικό έγγραφο, στο στόχα
στρο μπαίνει, όπως άλλωστε 
ήταν γνωστό, ο πρώην υ
πουργός Εθνικής Αμυνας 
Ακης Τσοχατςόπουλος και τα 
λοιπά μέλη της κυβέρνησης 
που αποφάσισαν την απευ
θείας ανάθεση της ναυπήγη
σης τεσσάρων υποβρυχίων 
τύπου 214 στα Ελληνικά Ναυ
πηγεία Α.Ε. και τα Γερμανι
κά Ναυπηγεία Εδ/Ηϋλν, την 
απευθείας ανάθεση της επι
σκευής υποβρυχίων τύπου 
209 στα ίδια Ναυπηγεία και 
την κατάρτιση των 8/200 και 
13/2002 συμβάσεων Αντι
σταθμιστικών Ωφελημάτων, 
που απορρέουν από τις δύο 
πρώτες αναθέσεις.

Το δεύτερο σκέλος της δι
κογραφίας αφορά, πάντα κα

τά το διαβιβαστικό, τα μέλη 
των κυβερνήσεων (δεν τα κα
τονομάζει) που κατά καιρούς 
επόπτευαν την υλοποίηση 
των παραπάνω συμβάσεων.

Ποιοι εμπλέκονται
Υπενθυμίζεται ότι κατά 

πληροφορίες η υπόθεση α
φορά το χρονικό διάστημα 
1998-2009 και κατά συνέ
πεια εκτός από τον Ακη Τσο
χατζόπουλο εμπλέκονται οι 
πρώην υπουργοί Εθνικής 
Αμυνας Γ. Παπαντωνίου, 
Σπ. Σπηλιωτόπουλος και Β. 
Μεϊμαράκης.

Σημειώνεται ότι για την 
κατάθεση πρότασης για σύ
σταση προκαταρκτικής επι
τροπής απαιτείται η συλλογή 
υπογραφών τουλάχιστον 30 
βουλευτών. ♦

Συλλαλητήριο από το ΚΚΕ και νέο οργανωτικό σχήμα

Σ υλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΚΚΕ 
τη Δευτέρα 18 Απριλίου, απευθύνονταε κάλεσμα 

«συμπόρευσηε, οργάνωσηε και αντεπίθεσηε για την 
απόκρουση και την ανατροπή τηε Βάρβαρηε αντι- 
λαϊκήε πολιτικήε που οδηγεί το λαό στην πτώχευση 
για τα συμφέροντα των μονοπωλίων».

Λίγεε ημέρεε νωρίτερα η Αλέκα Παπαρήγα θα δώ
σει συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Η απάντηση και η 
λύση για το λαό απέναντι στην πτώχευση που το ο
δηγούν κυβέρνηση -  Ευρωπαϊκή Ενωση -  ΔΝΤ και 
πλουτοκρατία».

Στο μεταξύ σε συνδιάσκεψη τηε Κομματικήε Οργά- 
νωσηε Αττικήε έγινε γνωστό ότι αποφασίστηκε η δια
μόρφωση δύο νέων ενιαίων οργανώσεων. Από τιε 
Κομματικέε Οργανώσειε Αθήναε (ΚΟΑ), Πειραιά 
(ΚΟΠ) και τη Νομαρχιακή Οργάνωση Αττικήε ήδη συ
γκροτήθηκε η Κομματική Οργάνωση Αττικήε. 

Αντίστοιχα προέκυψε η Οργάνωση Κεντρικήε Μα-

κεδονίαε, που θα προέρχεται από την Κομματική 
Οργάνωση θεσσαλονίκηε και των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με την Αλέκα Παπαρήγα, «η ενιαία 
Οργάνωση δεν υπηρετεί στενά έναν οργανωτικό 
στόχο. Η ανάπτυξη τηε κομματικήε οικοδάμησηε με 
ποιοτικούε δείκτεε και με ουσιαστικούε ρυθμούε ση
μαίνει ότι έχει ανεβεί η παρέμβαση του Κόμματοε στο 
κίνημα, έχουμε συμβάλει, όσο γίνεται δυνατό και ε- 
ξαρτάται από εμάε, στην ανάπτυξη τηε ταξικήε πά- 
ληε, στην ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση, στην 
αλλαγή συσχετισμών δύναμηε».

Στόχοε επίσηε, σύμφωνα με στελέχη του ΚΚΕ, είναι 
η αντιστοίχηση με την οικονομική δραστηριότητα, 
καθώε έχει αλλάξει η διάρθρωση των επιχειρήσεων.

«Τα οργανωτικά σχήματα διαμορφώνονται με Βά
ση τιε ανάγκεε», έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχοε του 
ΚΚΕ περιγράφονταε τιε αλλαγέε που έγιναν. Σύμφω
να με το ίδιο στέλεχοε, πριν αποφασιστούν οι αλλα-

γέε τοποθετήθηκαν οι κομματικέε οργανώσειε και έ
κριναν ότι θα ήταν προε όφελόε του η ενοποίησή 
τουε, ώστε να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προ
βλήματα στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.

Βολές σε όλους
«Ο δρόμοε του Μνημονίου» τηε κυΒέρνησηε, το 

«άλλο μείγμα» που προτείνει η Ν.Δ., η «καλύτερη ε
φαρμογή του», που λέει ο Καρατζαφέρηε και η «ανα
διάρθρωση του χρέουε», που προτείνουν οι διάφο- 
ρεε τάσειε του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, οδηγούν στο ίδιο απο
τέλεσμα: το λαό στην πτώχευση και στη διασφάλιση 
των συμφερόντων τηε πλουτοκρατίαε, που ευθύ νεται 
για την κρίση και το χρέοε», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχό
λιό του. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «λύση για το λαό υπάρ
χει με λαϊκή συμμαχία, οργάνωση και ισχυρό ΚΚΕ για 
ριζικέε αλλαγέε στην οικονομία και στην εξουσία 
προε όφελόε του». Θ.ΤΣ.

Αντιδρούν στην καμπάνα για τα αυθαίρετα στο τζαμί
ΞΑΝΘΗ

Τ ιε έντονεε αντιδράσειε των κατοί
κων του μειονοτικού χωριού Σμίν- 

θη τηε Ξάνθηε προκάλεσε η πρόσφα
τη ανακοίνωση ότι επιβάλλεται πρό
στιμο 700.000 ευρώ για πολεοδομικέε 
παραΒάσειε, πρόστιμο που θα Βαρύ
νει τη βακουφική επιτροπή η οποία εί
ναι αρμόδια για τουε χώρουε λατρείαε 
τηε μειονότηταε.

Σύμφωνα με παράγοντεε τηε περιο- 
χήε, η παράβαση διαπιστώθηκε το 
2007, όταν η αστυνομία ενημέρωσε 
την Πολεοδομία. Οι υπάλληλοί τηε μέ
τρησαν το χώρο και διαπίστωσαν ότι 
είχαν κτιστεί χωρίε άδεια 398 τ.μ. γύρω 
απότομιναρέ.

Οι ίδιοι παράγοντεε τονίζουν ότι αν 
πληρωνόταν τότε το πρόστιμο, από 
270.000 ευρώ που ήταν αρχικά θα έφτα

νε μόλιε τα 20.000 ευρώ με τιε μειώσειε.
Ομωε το πρόστιμο δεν πληρώθηκε, 

έγινε ένσταση που εκδικάστηκε στο τέ- 
λοε του 2010 και απορρίφθηκε από την 
τετραμελή επιτροπή με ψήφουε 2-2 (η 
αρνητική ψήφοε του προέδρου ήταν 
αυτή που έκρινε το αποτέλεσμα). Ετσι, 
με τα τέλη διατήρησηε και τιε προσαυ- 
ξήσειε έφτασε τιε 700.000 ευρώ.

Οι κάτοικοι τηε περιοχήε υποστηρί-

ζουν ότι οι καταγγελίεε έχουν γίνει από 
μουσουλμά νουε άλλων χωριών τηε ο- 
ρεινήε περιοχήε, που υποκινούνται α
πό ακραίουε κύκλουε του προξενείου 
και εκφράζουνέμμεσεε κατηγορίεε ότι 
σε πολλούε μειονοτικούε οικισμούε έ
χουν γίνει μικρέε ή μεγάλεε παρανο- 
μίεε σε σχέση με αναστηλώσειε στα τε
μένη, χωρίε να υπάρξει ποτέ αντίστοιχη 
αντιμετώπιση. ΑΝΔ.ΣΑΚ.
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Του ΜΑΝΟΛΗ Γ. ΔΡΕΊΤΑΚΗ*

ΠΟΛΓΠΚΛ
Μία λέξη τούς ενώνει

Στη χώρα μας οι γενικεύσεις για τα 
πάντα και τους πάντες εξυπηρε
τούν διάφορες σκοπιμότητες. 

Εκείνοι που τις κάνουν, σκοπεύουν συ
νήθως στην απενοχοποίηση του εαυτού 
τους ή/και των συναδέλφων τους. Υπάρ
χουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ε
κείνοι που τις κάνουν δεν έχουν οι ίδιοι 
καμία σχέση μ’ αυτά ή μ’ αυτούς που α
φορούν οι γενικεύσεις τους.

Κατά κανόνα οι γενικεύσεις είναι άδι
κες, διότι δεν αφορούν τους περισσότε
ρους ή ακόμα και τη συντριπτική πλειο
νότητα εκείνων για τους οποίους γίνο
νται. Μια τέτοια γενίκευση έγινε από α
νώτατο κυβερνητικό στέλεχος και μία άλ
λη από πρόσωπο που κατέχει καίρια θέ
ση οτον δημόσιο βίο. Πρόκειται για τις 
φράσεις «μαζί τα φάγαμε» από το πρώτο 
και «όλοι μαζί τα φύγαμε» από το δεύτε

ρο. Η πραγματικότητα όμως, σε αντίθε
ση με αυτές τις γενικεύσεις, είναι τελεί
ως διαφορετική.

Η φράση «μαζί τα φάγαμε» είχε στό
χο την ενοχοποίηση ολόκληρου του 

ελληνικού λαού για το τεράστιο δημόσιο 
χρέος, το οποίο αποτελεί βρόχο για τον ί
διο. Υπεύθυνες όμως για την υπερδιό- 
γκωση του χρέους αυτού είναι οι κυβερ
νήσεις και των δύο κομμάτων εξουσίας. 
Οι κυβερνήσεις αυτές, επί 36 χρόνια, 
χρησιμοποίησαν τους εθνικούς και κοι
νοτικούς πόρους και τα δάνεια που πή
ραν σε μη παραγωγικό έργα, σπατάλες, 
υπερτιμολογήσεις δημόσιων έργων, διο
ρισμούς η μετέρων, ρουσφέτια, μίζες ή 
και για πλουτισμό ορισμένων πολιτικών 
ή κομματικών στελεχών καθώς και την ε
ξυπηρέτηση της κομματικής τους πελα
τείας. Οι ίδιες κυβερνήσεις δεν είχαν την 
πολιτική βούληση για την πάταξη της φο
ροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Για όσους, που με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο, αποκόμισαν οικονομικά ή άλλα ο
φέλη από την πολιτική των κομμάτων ε
ξουσίας ισχύει ασφαλώς η φράση «μαζί 
τα φάγαμε». Κανείς όμως από όλους αυ
τούς υπέστη την παραμικρή κύρωση, ε
νώ για τους κυβερνητικούς μόνο δύο 
πρώην ηγετικό στελέχη του κυβερνώντος 
κόμματος ομολόγησαν ότι είτε πήραν 
χρήματα οι ίδιοι ή τα χρήματα που πήραν 
τα παρέδωσαν στα ταμεία του κόμματος.

Η αδιαφάνεια, οι υπεράκτιες εταιρεί
ες και το διάτρητο «πόθεν έσχες» οε συν
δυασμό με τους νόμους περί (μη) «ευθύ
νης υπουργών» καλύπτουν τους υπεύθυ
νους για τη διασπάθιση του δημοσίου 
χρήματος. Τίποτε δεν «έφαγαν» εκατομ
μύρια Ελλήνων και Ελληνίδων οι οποίοι 
δεν είχαν καμιά σχέση με τα κόμματα ε
ξουσίας, δεν ζήτησαν ποτέ τίποτε από

κανέναν πολιτικό, εργάστηκαν για να 
κερδίσουν τα προς το ζην, έζησαν και 
ζουν με βάση τα χρήματα που κερδίζουν 
ή τη σύνταξη που παίρνουν. Τίποτε δεν 
«έφαγαν» οι εκατοντάδες χιλιάδες ανέρ
γων καθώς και οι εκατοντάδες χιλιάδες 
νοικοκυριών που δυσκολεύονται να κα- 
λύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. 
Τέλος, τίποτε δεν «έφαγαν» χιλιάδες 
Ελλήνων που ξενιτεύτηκαν και ξενιτεύο
νται και σήμερα, γιατί δεν μπόρεσαν να 
βρουν δουλειά ή να αξιοποιήσουν τα προ
σόντα τους στην Ελλάδα.

Η φράση «όλοι τα φύγαμε» λέχθηκε 
σχετικό με τη μείωση των καταθέ

σεων στις ελληνικές τράπεζες, υπονοώ
ντας ότι όλοι έχουν στείλει σε τράπεζες 
του εξωτερικού μέρος ή το σύνολο των 
καταθέσεων που είχαν σε ελληνικές τρά
πεζες. Κανείς φυσικά δεν αρνείται ότι υ

πάρχουν με- 
γαλοκαταθέ- 
τες που έχουν 
διασυνδέσεις 
με το εξωτερι
κό και οι ο
ποίοι «σήκω
σαν» καταθέ

σεις τους από ελληνικές τράπεζες και τις 
έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού. Εί
ναι όμως πολύ λίγοι. Για τη συντριπτική 
πλειονότητα των Ελλήνων η φράση αυτή 
δεν ισχύει.

Πρώτα απ’ όλα δεν ισχύει για τα νοικο
κυριά που «σήκωσαν» ένα μέρος των κα- 
ταθέσεών τους σε ελληνικές τράπεζες για 
να καλύψουν ζωτικές ανάγκες τους, για 
τις οποίες δεν επαρκούν οι μειωμένες α
ποδοχές ή συντάξεις τους, καθώς και για 
τις επιχειρήσεις εκείνες που έκαναν ανα
λήψεις εξαιτίας της έλλειψης ρευστότη
τας. Αρα αυτοί δεν «φύγανε» τίποτε. Τί
ποτε, επίσης, δεν «φύγανε» οι εκατοντά
δες χιλιάδες των πελατών των ελληνικών 
τραπεζών, οι οποίοι διατηρούν τις όποιες 
καταθέσεις τους σ’ αυτές και χάρη σ’ αυ
τές το τραπεζικό σύστημα της χώρας δεν 
έχεικαταρρεύσει.

Τ ίποτε, φυσικά, δεν «φύγανε» οι εκα- 
το,ντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύ

ρια Ελλήνων, που δεν έχουν καν καταθέ
σεις σε τράπεζες ή οι καταθέσεις τους α
νέρχονται σε λίγες εκατοντάδες ή, έστω, 
χιλιάδες ευρώ, τα οποία σε λίγο ίσως θα 
μηδενιστούν εξαιτίας των αναγκών που 
πρέπει να καλυφθούν.

Από τα όσα, με πολλή συντομία, προα- 
ναφέρθηκαν, φαίνεται καθαρά ότι οι δη
λώσεις «μαζί τα φάγαμε» και «όλοι μαζί 
τα φύγαμε» σκοπό έχουν να αθωώσουν 
τους πραγματικούς ενόχους, είτε αυτοί 
είναι πολιτικοί και στελέχη κομμάτων εί
τε οποιοίδήποτε άλλοι, ενοχοποιώντας το 
σύνολο του ελληνικού λαού, η πλειονό
τητα του οποίου είναι αμέτοχη και δεν 
φέρει καμία ευθύνη για το σημερινό κα- 
τάντη μα τη ς χώρας.

*  O Μανόλης Γ. Δρεπάκης είναι πρώην: 
αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και 

καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Τι ενώνει τη Βάσω Παπανδρέου, τον Αλέ- 
ξη Τσίπρα, τον Νουριέλ Ρουμπινί και τους 
«ΦαϊνάνσιαλΤάιμς»; Μία μαγική -ή μάλλον 
απεχθής-λέξη: αναδιάρθρωση (εννοείται του 
ελληνικού χρέους). Φυσικά, για διαφορετι
κούς λόγους.

Ας αρχίσουμε ανάποδα. Η πασίγνωστη οι
κονομική εφημερίδα, η Βίβλος των διεθνών 
αγορών, επανήλθε τους τελευταίους μήνες 
στο σενάριο της ελληνικής αναδιάρθρωσης, 
αλλά οι επικριτές λένε ότι οι «προβλέψεις» 
της δεν είναι απαλλαγμένες από ευρύτερες 
σκοπιμότητες που έχουν σχέση με την απο- 
δυνάμωση του ευρώ. Πέρσι τον Νοέμβριο εί
χε «προβλέψεί» ότι η χρεοκοπία θα ’ρθει «στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2θΐι, το πολύ στο τρί
το» (αυγουστιάτικα, δηλαδή)...

Ο Ρουμπινί, ένας από τους «προφήτες της 
καταστροφής», προώθησε το σενάριο της 
χρεοκοπίας της Ελλάδας πέρσι, αλλά δεν του 
βγήκε. Υποχρεώθηκε σε μερική αναδίπλωση,

όταν ήρθε στην Αθήνα και τον δέχτηκε μάλι
στα ο Γιώργος Παπανδρέου.

Κάποιες αγορές και οι «προφήτες» τους έ
χουν χίλιους λόγους να «σπρώχνουν» αυτό το 
σενάριο. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα όμως; Ο 
Τσίπρας, για παράδειγμα, θέλει τη χρεοκο
πία για να δικαιωθεί η «πρόβλεψή» του ή για 
ιδεολογικοπολιτικούς λόγους; Να έρθει η 
χρεοκοπία και να καταρρεύσει το σύστημα;

Η Βάσω Παπανδρέου ασφαλώς δεν έχει τέ
τοιο κίνητρο. Ομως, βγαίνοντας τόσο σκληρά 
υπέρ της άμεσης αναδιάρθρωσης, «καίει» 
την όποια πιθανότητα να πειστεί ο Γιώργος 
Παπανδρέου να ... αναδιαρθρώσει τον Γιώρ
γο Παπακωνσταντίνου και να τον αντικα
ταστήσει με κάποιον που θα αναδιαρθρώσει 
το χρέος!

Οπότε θα περιμένουμε την επόμενη πράξη: 
όταν θα έρθει στη Βουλή το νέο συνολικό πα
κέτο μέτρων του Παπακωνσταντίνου, το οποίο 
θα κληθεί να υπερψηφίσει η Βάσω... Γ.ΚΑΡ.

Ψίθυρος
Η τετραήμερη απεργία στα 

Μέσα Ενημέρωσης προκαλεί 
έντονη ανησυχία και για δυ
ναμικές παρεμβάσεις στο 
δημαρχιακό μέγαρο της ο
δού Αθηνάς. Με την αντιπα
ράθεση να οξύνεται, ποιος 
μπορεί να αποκλείσει μια ε
πιχείρηση των ΜΑΤ για να 
εκκενωθεί το υπό κατάληψη 
εδώ και ι8 μέρες κτίριο;

Τον ψίθυρο ήρθε να ενισχύ- 
σει η χθεσινή εντολή προς 
τους καταλήψιες να αποχω
ρήσουν και οι τελευταίοι ερ
γαζόμενοι (μαζί και οι αστυ
νομικοί) που συνέχιζαν να 
χρησιμοποιούν το κτίριο. 
Ακολούθησε το μεσημέρι και 
η ανακοίνωση με την οποία ο 
δήμαρχος Γ. Καμίνης δήλω
νε υποχρεωμένος «να λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε 
ο δήμος να λειτουργήσει».

Και το μείγμα της ανησυ
χίας «έδεσε». Α.Χ.

Βοηθάμε
Το συμβολικό ποσό των ε

κατό χιλιάδων ευρώ απέστει- 
λε η χώρα μας στην πολύπα
θη Ιαπωνία. Το ποσό εστάλη 
στην πρεσβεία της Ελλάδας 
στη Χώρα του Ανατέλλοντος 
Ηλιου, προκειμένου να πα
ραδοθεί στον Ιαπωνικό Ερυ
θρό Σταυρό, υπό μορφή ει
σφοράς για ανθρωπιστικούς 
λόγους.

Εκταμιεύτηκε από την 
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυ
ξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 
του υπουργείου Εξωτερικών, 
με απόφαση του αρμόδιου υ
φυπουργού Σπ. Κουβέλη.

Σε μια περίοδο που η 
Ελλάδα πάσχει οικονομικά, 
κάποιοι ίσως πουν ότι δεν εί
ναι καιρός για τέτοια. Η διε-

? Από ώρα σε ώρα
αυξάνουν οι Tipes στα 
βενζινάδικα tis 
τελευταίεβ pipEs. MAncos 
έχουν συνδεθεί ρε τα 
σπρεντ και δεν το 
ξέρουρε; Ν.Ρ.

θνής αλληλεγγύη, όμως, ε
πιβάλλεται, ακόμη και σε χα
λεπούς καιρούς. Α.Ε.Μ.

«Μαζί» στη Λιβύη
Στενή συνεργασία φαίνε

ται ότι υπάρχει μεταξύ Ελλά
δας και Τουρκίας για την ε
ξεύρεση πολιτικής λύσης 
στην κρίση της Λιβύης, ό
πως τουλάχιστον προκύπτει 
από τη συνέντευξη του υ 
πουργού Εξωτερικών Δ. 
Δρούτσα στη γερμανική ε
φημερίδα «Frankfurter 
Allgemeine».

Ο υπουργός δηλώνει: 
«Βρίσκομαι σε στενή επαφή 
με τον Αχμέτ Νταβούτο- 
γλου και ο πρωθυπουργός Γ. 
Παπανδρέου βρίσκεται σε 
διαρκή συνεννόηση με τον 
ομόλογό του Ταγίπ Ερνχο- 
γάν, προκειμένου να συντο-

νισουν την τακτική των χω
ρών μας για τον τερματισμό 
της κρίσης στην περιοχή».

Πάντως ο κ. Δρούτσας δεν 
άνοιξε περαιτέρω τα χαρτιά 
του, κάτι που άλλωστε πράτ
τει και η τουρκική πλευρά. 
Το μόνο που ξεκαθάρισε εί
ναι πως το μέλλον της Λι
βύης δεν νοείται με τον 
Μουαμάρ Καντάφι.

Στο θέμα της Λιβύης μπο
ρεί Ελλάδα και Τουρκία να τα 
βρουν. Στα ελληνοτουρκικά;

Α.Ε.Μ.

Βελτίωση
Σύμφωνα με την έρευνα 

που δημοσίευσαν το Βρετα
νικό Συμβούλιο και η 
M igration Policy Group, η 
Ελλάδα παρουσιάζει τη με
γαλύτερη βελτίωση στη με- 
ταναστευτική της πολιτική, 
χάρη στη μεταρρύθμιση του 
Κώδικα Ιθαγένειας και το δι
καίωμα συμμετοχής της δεύ
τερης γενιάς μεταναστών 
στις εκλογές. Συγκεκριμένα 
η χώρα μας ανέβηκε δέκα 
θέσεις συγκριτικά με άλλες 
ευρωπαϊκές και κατατάσσε-

Λεφτά υπάρχουν!
Από το 2003 μέχρι και σήμερα τα EupconaïKÔs διάστασή πολιτικά 

κόμματα αποτελούν «ομπρέλε$» των εθνικών πολιτικών κομμά
των και, a>s τέτοια, εισπράττουν tis αναλογούσε5 χρηματοδοτή
σ ε ι από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

X0ES, με πλειοψηφία 560 ευρωβουλευτών, η ολομέλεια αποφάσισε 
ότι πρέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να αποκτήσουν ένα 
κοινό νομικό καθεστά«, για να έχουν πρόσβαση otis χρηματο
δοτήσει Tns Ε.Ε. και σε δωρεέ5 και να εξασφαλίσουν το δικαίω
μα συμμετοχή5 σε εκστρατεία και δημοψηφίσματα.

Ζήτησε, μάλιστα, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων tous από 
την Ε.Ε. ν' αυξηθεί, από το 85% -που είναι σήμερα- στο 90%, να ε- 
πιτραπεί, κατ' ανώτατο όριο και κατά δωρητή, η χορήγηση δωρε
ών μέχρι 25.000 ευρώ, από 12.000 που είναι σήμερα, και να εηι- 
σπευσθεί ο xpôvos καταβολή5 αυτών των χρημάτων.

Μη νομοθετικού χαρακτήρα το ψήφισμα, αλλά εκφράζει άποψη.
ΡΟΥ.ΝΙ.

Ούτε «μαζί τα φάγαμε» 

ούτε «όλοι μαζί τα φύγαμε»


