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Νέες αναταράξεις 
στην κυβέρνηση
Σε διαρκή αναβρασμό τελεί το κυβερ- 
νών κόμμα. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ χθες 
στη Βουλή ο «Καλλικράτης» ψηφίστηκε 
επί της αρχής χωρίς καμία κυβερνητική 
διαρροή, τις συζητήσεις μονοπωλούσε 
νέα αιφνιδιαστική πρωτοβουλία 26 βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι με επ ικε
φαλής τον κ. Χρήστο Παπουτσή «διεμή- 
νυσαν» στην κ. Λούκα Κατσέλη να προ- 
σέλθει εκτάκτως στην αρμόδια επιτροπή 
και να δώσει εξηγήσεις για την ακρίβεια. 
Επίσης υπήρξε νέα αντιπαράθεση μετα
ξύ των κ. Φίλιππου Πετσάλνικου και Γιάν
νη Ραγκούση. Σελ. 5

ΕΥΡΩ  ΚΑΙ Μ ΕΤΟ ΧΕΣ

Εντονες διακυμάνσεις 
στις αγορές
Την Τετάρτη το ευρώ βυθίστηκε κάτω α
πό τα 1,22 δολάρια εξαιτίας δημοσιεύμα
τος των Financial Times ότι η Κίνα εξετά
ζει να μειώσει τις θέσεις της σε ευρω
παϊκά ομόλογα. Χθες, η διάψευση του 
δημοσιεύματος από την Κίνα είχε ως α
ποτέλεσμα να εκτιναχθεί έως τα 1,238 
δολάρια, ενώ σημαντικά κέρδη είχαν και 
τα διεθνή χρηματιστήρια. Σελ. 40

•  Ανοδος τιμών: Οι στρεβλώσεις 
στη λειτουργία της αγοράς, η απουσία 
αποτελεσματικού ελέγχου, αλλά και η 
αύξηση των φόρων έχουν ως αποτέλε
σμα την άνοδο των τιμών σε συνθήκες 
βαθιάς ύφεσης. Είναι ενδεικτικό ότι α
πό το τελωνείο έως το ράφι των σού
περ μάρκετ οι τιμές σε κάποια προϊό
ντα πενταπλασιάζονται. Σελ. 24

Νέα Δημοκρατία: Τη μαζική τους α
ποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία ανα
κοίνωσαν χθες περισσότερα από 500 
στελέχη του κόμματος στον νομό Χανιών, 
ιδιαίτερη πατρίδα της κ. Ντάρας Μπακο- 
γιάννη. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από 
μια φορτισμένη συνεδρίαση, καθώς υ
πήρξαν έντονες αντεγκλήσεις με υπο- 
στηρικτές της ηγεσίας της Ν.Δ.

•  Κάπνισμα: Εάν είχαμε λάβει ουσια
σ τ ικ ά  μέτρα για την απαγόρευση ίου 
καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, 
από τον πρώτο χρόνο, θα είχαμε 6.000 
λιγότερες εισαγωγές σε νοσκομεία και 
1.500 λιγότερους θανάτους, λέει ο κα
θηγητής Παύλος Τούτουζας. Σελ. 7

•  Παγκόσμιος Ιστός: Υπολογιστές 
που θα κατανοούν τις ανάγκες μας και

θα παρέχουν άμεσα 
λύσεις είναι το επόμε
νο βήμα της εξέλιξης 
του Παγκόσμιου Ιστού. 
«Θα μπορούμε να κά
νουμε πράγματα που 
ούτε φανταζόμαστε» 
λέει στην «Κ» η πρόε

δρος της Διεθνούς Ενωσης Πληροφορι
κής (ACM), καθηγήτρια του Πανεπιστη
μίου Σαουθάμπτον, Γουέντι Χολ. Σελ. 20

• Η ζούγκλα στο κέντρο: Δεκάδες 
αλλοδαποί, ασιατικής καταγωγής, συ
γκρούονται καθημερινά στο κέντρο της 
Αθήνας, με ιδιαίτερη βία, χρησιμοποιώ
ντας ρόπαλα, πέτρες, μαχαίρια, για τον 
έλεγχο του παρεμπορίου και του εμπο
ρίου ναρκωτικών, αλλά και των κατα
στημάτων συμπατριωτών τους. Σελ. 6

• Γαλλία: Δεκάδες χιλιάδες εργαζό
μενοι απήργησαν στη Γαλλία καθώς α
ντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης 
για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιο- 
δότησης πέρα από τα 60 έτη. Σελ. 10

• Κορέα: Νέες απειλές επιθέσεων α
πό τη Βόρεια Κορέα και διακοπή της α
νοικτής γραμμής επικοινωνίας για την 
αποφυγή παρεξηγήσεων, είναι οι τελευ
ταίες ενδείξεις επιδείνωσης του κλίμα
τος στην κορεατική χερσόνησο. Σελ. 8
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Για κακούργημα ο Τ. Μαντέλης
Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα

Σε θέση κατηγορουμένου και μάλιστα για κα- 
κουργηματική πράξη βρίσκεται ουσιαστικά από 
χθεε ο πρώην υιτουργόε Τάσοε Μαντέληε, καθώε 
η Δικαιοσύνη αναμένεται να τον  καλέσει προ- 
κειμένου να λογοδοτήσει για αδικήματα τα οποία 
δεν έχουν παραγραφεί.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαντέληε, που προκάλεσε 
σοκ με τη ν ομολογία του ότι έλαβε 200.000 μάρ

κα από τη  δίεπιεηβ, ελέγχεται επειδή από τον λο
γαριασμό που δημιουργήθηκε μέσω τω ν «μαύρων 
ταμείων» υπήρξαν εκροέε και μετά το 2000, όταν 
πλέον δεν ήταν υπουργόε. Για τον κ. Μαντέλη εκ- 
δόθηκε διάταξη απαγόρευσή εξόδου από τη  χώ
ρα, ενώ ο ίδιοε επικοινώνησε αργά χθε5 το  από
γευμα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και 
δήλωσε ότι είναι στη διάθεση τω ν δικαστικών αρ-

χών, διαψεύδονταε την έντονη φημολογία noos διέ
φυγε εκτόε EAAäöos. Η προχθεσινή κυνική πα
ραδοχή του κ. Μαντέλη προκάλεσε τη ν  οργισμέ
νη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού κ. Κων
σταντίνου Σημίτη και τήν απόλυτη καταδίκη α
πό όλα τα  κόμματα. Τέλθ5, από x0cs ελεγκτέε του 
ΣΔΟΕ ερευνούν εκ νέου στοιχεία στο λογιστήριο 
m s Siemens Hellas. Σελ. 4

Περικοπές σωτηρίας στην Ισπανία με πλειοψηφία μιας ψήφου
Ο σοσιαλιστής
πρωθυπουργός της 
Ισπανίας, Χοσέ Λουίς 
Θαπατέρο, έντονα 
προβληματισμένος κατά 
τη συνεδρίαση του 
ισπανικού Κοινοβουλίου, 
το οποίο ψήφισε με 
μόλις μία ψήφο διαφορά 
το πακέτο των μέτρων 
λιτότητας ύψους 15 δισ. 
ευρώ. Σκοπός είναι ο 
περιορισμός του 
δημοσίου ελλείμματος 
και η αποτροπή μιας 
«ελληνικού τύπου» 
κρίσης για την Ισπανία. 
Στα μέτρα 
περιλαμβάνονται 
περικοπές στους μισθούς 
των δημοσίων 
υπαλλήλων κατά 5%. Το 
πακέτο λιτότητας 
ψηφίστηκε με 169 
ψήφους υπέρ και 168 
κατά, χάρη στην αποχή 
των 11 βουλευτών του 
καταλανικού εθνικιστικού 
κόμματος 011. Σελ. 10

Μειώνεται η διδακτέα ύλη στα σχολεία
20% λιγότερα μαθήματα θετικών επιστημών από Ε' Δημοτικού ¿ως Γ' Λυκείου

Νέα διεθνής 
στρατηγική 
ασφαλείας 
από Ομπάμα
Ζητεί συνδρομή της Κίνας
Ο πρόεδρος τω ν ΗΠΑ, Μπαρόκ Ομπά
μα, παρουσίασε χθεε στο Κογκρέσο τη 
νέα Στρατηγική Εθνική5 Ασφάλεκκ που 
θα ακολουθήσει η κυβέρνησή του. Οι 
φραστικέε, τουλάχιστον, διαφοροποι
ή σ ε ι  σε σχέση με τη στρατηγική του 
προκατόχου του, Τζορτζ Μπουε, είναι 
κάτι παραπάνω από εμφανείε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ομπάμα απο
φεύγει να δώσει πρωτεύοντα ρόλο στην 
τρομοκρατία ωε απειλή για την εθνι
κή ασφάλεια. Παράλληλα, στο κείμε
νο υπογραμμίζεται ότι η Αμερική δεν 
«έχει αντίπαλο» σε στρατιωτικό επί
πεδο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιεί με 
φειδώ την ισχύ τηε, ώστε να μην ε
ξαντληθεί οικονομικά. Γι’ αυτό και κα- 
λεί χωρί5 φόβο άλλεε αναδυόμενεε δυ
νά μ ε ι -Κίνα, Ινδία, Βραζιλία- να 
συνδράμουν στην επίλυση παγκό
σμιων προβλημάτων. Σελ. 10

Κατά ένα πέμπτο μειώνεται η ύλη 
στα  μαθήματα τω ν θετικών επι
στημών από τη ν Ε' Δημοτικού έωε 
και τη  Γ' Λυκείου από την επόμενη 
σχολική χρονιά. Ακόμη, όπωβ ανα
κοίνωσε χθεε η υπ. Παιδείαε Αννα

Διαμαντοπούλου, σε 800 ολοήμερα 
δημοτικά σχολεία τηε χώραε θα ε
φαρμοστεί πιλοτικά νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα και ευέλικτο ωράριο για 
την εξυπηρέτηση τω ν εργαζόμενων 
γονέων. Οι διορισμοί εκπαιδευτικών

θ α  ε ί ν α ι  α ν ά λ ο γ ο ι  τ ω ν  κ ε ν ώ ν  σ τ α  
σχολεία, ενώ θα γίνει δραστική μεί
ωση τω ν αποσπάσεων (κατά 70% σε 
οργανισμούε και κατά 35% - 40% 
στην κεντρική υπηρεσία του υ
πουργείου). Σελ. 5

0 Ερασμος 
τους ενώνει
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
βρισκόταν χθες χαρούμενο πλήθος 
Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών - 
οι φετινοί συμμέτοχοι στο 
πρόγραμμα Erasmus του ιδρύματος. 
Μέσα στις εγκαταστάσεις του 
στήθηκαν περίπτερα για οκτώ 
χώρες, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη 
Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Εσθονία, την Ισπανία και την 
Ολλανδία. Οι ξένοι φοιτητές 
ενημέρωναν τους γηγενείς για 

g τις πατρίδες τους. Του χρόνου θα 
| είναι η σειρά των γηγενών 
I  να ταξιδέψουν.

Μένει 
στα λόγια 
η άρση 
καμποτάζ
Ουσιαστικά διατηρείται
Προϋποθέσεις και όρουε, μοναδικούε 
στη ν Ε.Ε., οι οποίοι ουσιαστικά ακυ
ρώνουν τη ν  εξαγγελία του πρωθυ
πουργού για άρση του καμποτάζ στην 
κρουαζιέρα, προωθεί το  υπουργείο Οι- 
κονομίαε. Το σχετικό σχέδιο, που πα
ρουσίασε στην Πανελλήνια Ναυτική 
Ομοσπονδία (ΠΝΟ) η κ. Λούκα Κατσέ
λη, προβλέπει ότι οι ν α υ τ ιλ ία ^  εται- 
ρείεε θα υπογράφουν σύμβαση τριετούε 
διάρκειαε με το  ελληνικό Δημόσιο, 
σ τη ν  οποία, μεταξύ άλλων, θα δε
σμεύονται ότι θα απασχολούν έναν α
ριθμό Ελλήνων ναυτικών στα κρουα- 
ζιερόπλοια με σημαία κρατών εκτόε Ε.Ε. 
Ετιίσηε, προβλέπει τη ν  επιβάρυνση 
τη5 δαπάνηε τω ν  επιβατών με ένα τέ- 
λοε, το  οποίο θα χρηματοδοτεί προ
γράμματα κατάρτισή ναυτικών. Τέτοιοι 
όροι είναι καινοφανείε στην Ε.Ε. και εν
δεχόμενη θεσμοθέτησή τουε θα έχει ωε 
αποτέλεσμα να διατηρηθεί επί τηε ου- 
σίαε το  καμποτάζ και να συνεχίσει η ελ
ληνική οικονομία να χάνει πάνω από 
1 δισ. ευρώ τον  χρόνο. Εν τω  μεταξύ, 
η ΠΝΟ σχεδιάζει για μια ακόμη φορά 
να εμποδίσει την επιβίβαση επιβατών 
στο κρουαζιερόπλοιο «Ζενίθ» τη ν  ερ
χόμενη Δευτέρα. Σελ. 22

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Μ ικρά περιθώρια
Εικόνα διάλυσηε παρουσιάζει η 
κυβέρνηση και το κυβερνών 
κόμμα κατά το τελευταίο διά
στημα. Είναι πλέον εμφανέε 
πωβ ελάχιστοι είναι οι υπουργοί 
που θεωρούν εθνικό στοίχημα 
την επίτευξη των στόχων του 
προγράμματοε σταθεροποίη
σ ή .  Υπουργοί οι οποίοι κατέ
χουν κρίσιμα πόστα εμφανίζο
νται είτε να μην έχουν καταλά
βει πού βρίσκεται η χώρα είτε 
να υπονομεύουν ανοιχτά κάθε 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 
Και σαν να μην έλειπαν αυτά τα 
φαινόμενα, ο πρόεδροβ τηε Βου- 
λήε συμπερκρέρεται ωε τοπικόε 
κομματάρχη, καταφερόμενοβ 
κατά κορυφαίου υπουργού «ε
πειδή βασίσθηκε σε τεχνοκρά- 
τεε». Είναι λυπηρό μια κυβέρ
νηση μηνών να εφανίζει αυτή 
την εικόνα και μάλιστα σε μια 
τόσο κομβική για τον τόπο 
στιγμή. Ο πρωθυπουργόβ έχει μι
κρά χρονικά περιθώρια για να α
νατρέψει το σκηνικό αυτό. Πά- 
ντωβ, έτσι δεν μπορεί να λει
τουργήσει μια κυβέρνηση σε 
συνθήκεε «πολέμου», κατά τον 
ορισμό του κ. Παπανδρέου.

Μειώθηκαν οι μετακινήσεις με Ι.Χ., λόγω κρισεως
Η αύξηση τηε τιμήε τηε βενζίνηε 
σε συνδυασμό με τη ν οικονομι
κή κρίση, σύμφωνα με τα  πρώ
τα στοιχεία, περιόρισε τη  χρήση 
του Ι.Χ. Αντιθέτου, αυξήθηκε η 
μετακίνηση με ασπκέε συγκοι-

νωνίεε κατά 2% το  πρώτο τρί
μηνο του έτουε, που για τα  λεω
φορεία τηε Αθήνα5 μεταφράζε
ται σε δύο εκατομμύρια ετπβάτε5. 
Μ είωση κατά 10%—21 % τω ν  
διερχόμενων αυτοκινήτων πα-

ρατηρήθηκε και o t o u s  σταθ- 
poüs διοδίων, ενώ η κατανάλω
ση βενζϊνηε έπεσε κατά 25%. Πε
ρίπου 350 πρατήρια βενζίνηε έ
κλεισαν σε όλη τη  χώρα t o u s  τε
λ ευ τα ίο ι μήνεε. Σελ. 3

Σ Χ Ο Λ Ι Ο  I Τ ου Σ ταυρου Λ υγερο υ

Η  πολιτική, οι αγορές και το τιμόνι
Μπορεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα να δια
σώθηκε από τις κυβερνήσεις με δημόσιο 
χρήμα, αλλά η φούσκα που παρήγαγε ο καζι- 
νοκαηιταλισμός των κάθε είδους παραγώγων 
δεν εξαφανίστηκε. Ενα σημαντικό τμήμα της 
μεταλλάχθηκε σε δημόσιο χρέος. Μαζί με τη 
φούσκα μεταλλάχθηκε και η κρίση. Η Ελλάδα, 
ως ο αδύνατος κρίκος της Ευρωζώνης, έγινε 
το πειραματόζωο στη νέα φάση της κρίσης.
Για να αποφύγουν την τύχη της Ελλάδας, πολ
λές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν 
μέτρα λιτότητας.
Στην προσπάθεια τους να περάσουν αυτά τα 
μέτρα, οι εξουσίες και οι προπαγανδιστικοί μη
χανισμοί τους επιστρατεύουν το -πολύ γνωστό 
μας- επιχείρημα ότι η κοινωνία ζει πάνω από 
τις δυνατότητές της. Το επιχείρημα δεν είναι 
σβήσιμο, αλλά, όπως πάντα, τα μεγάλα ψέμα
τα χρησιμοποιούν σαν όχημα μισές αλήθειες. 
Στην πραγματικότητα, το ζήτημα είναι ποιος θα 
πληρώσει τον λογαριασμό. Η μεταλλαγή της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημοσίου 
χρέους είναι ένας τρόπος για να επιβληθεί μία

αντιστροφή στην κατανομή των βαρών. Σήμε
ρα, καλούνται να πληρώσουν τη μερίδα του 
λέοντος τα μικρομεσαία στρώματα, που ευθύ- 
νονται λιγότερο για την κρίση. Ανχιθέτως, 
αυτοί που έχουν τη μερίδα του λέοντος των 
ευθυνών καλούνται να πληρώσουν αναλογικά 
πολύ λιγότερα.
Η κατανομή των βαρών, όμως, είναι το ένα 
πρόβλημα. Το άλλο είναι ότι με την κρίση πα
ρούσα και με τις κοινωνικές πληγές ακόμα 
ανοικτές, οι κερδοσκόποι έ>ςουν ξαναρχίσει τα 
καταστροφικό παιχνίδια τους. Ηταν αναμενό
μενο να συμβεί. Το γελοίο είναι να τους 
ζητάμε να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που ε ί
ναι. Η ευθύνη είναι αλλού. Παρ’ ότι η διεθνής 
κρίση κονιορτοποίησε τα ιδεολογήματα για την 
αυτορρύθμιση των αγορών, οι κυβερνήσεις 
δεν λαμβάνουν μέτρα ελέγχου και όποτε λαμ
βάνουν, όπως η, κυβέρνηση Ομπάμα, είναι 
κατώτερα των περιστάσεων.
Οι κυβερνητικές αποφάσεις αντανακλούν τον 
συσχετισμό δυνάμεων, που διαμορφώνει μία 
εν εξελίξει σύγκρουση: Στη μία πλευρά είναι

το χρηματιστικό κεφάλαιο, οι ιδεολογικοί μη
χανισμοί του (MME, πανεπιστήμια κ.λπ.) και τα 
ερείσματά του στο πολιτικό σύστημα. Παρά την 
κρίση, οι δυνάμεις αυτές συνεχίζουν να υπε
ρασπίζονται την ασυδοσία των άγορών και εν 
πολλοίς το επιτυγχάνουν, επειδή κατά κανόνα 
ελέγχουν τις θέσεις κλειδιά όχι μόνο στην οι
κονομία, αλλά και στην πολιτική. Στην αντίθετη 
πλευρά βρίσκονται οι ποικίλες και συνήθως 
διάσπαρτες δυνάμεις που υπερασπίζονται την 
αυτονομία της δημοκρατικά νομιμοποιημένης 
πολιτικής εξουσίας. Δικαιωμένες από τα γεγο
νότα, αυτές οι δυνάμεις πιέζουν για την 
επιβολή κανόνων στις αγορές.
Η σύγκρουση, λοιπόν, δεν είναι ανάμεσα στις 
αγορές και στα κράτη. Η σύγκρουση είναι για 
τον μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο της κρατικής 
εξουσίας και διεξάγεται και εντός των κομμά
των. Από την έκβασή της θα κριθεί εάν στο 
τιμόνι θα βρίσκεται η πολιτική ή οι αγορές, εάν 
τις τύχες των κοινωνιών θα καθορίζουν οι δη
μοκρατικά εκλεγμένες πολιτικές ηγεσίες ή οι 
αγέλες των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Το πρώτο περιοδικό 
ζαχαροπλαστικής 

στην Ελλάδα!
Από τον Στέλιο Παρλιάρο, την ομάδα του Γαστρονόμου 

και εκλεκτούς ζαχαροπλάατες

Λο«ορ*σιές εμηνεύοεκ ut
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Τα χρέη, ο ΟΣΕ και η κρυσταλλοθεραπεία
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

Δ εν είχα ιδέα, ομολογουμέ- 
vcas, τχ είναι η «κρυσταλ
λοθεραπεία». Ο opos μου έ

φερνε σ το  νου, γενικώε και αορί
στου, εκπομπέβ telemarketing, 
γιόγκα, spa, new  age μόδεε και τα 
συμπαρομαρτούντα. Σ την ισ το
σελίδα του «Αλατοσπήλαιου Ευε- 
ξίαε και Αναζωογονήστε Crystalo- 
therapy», το  οποίο βρίσκεται δύο 
βήματα από τη ν  πλατεία Συ- 
ντάγματο5, διαβάζω διάφορα εν
διαφέροντα πράγματα περί κρυ- 
σταλλοθεραπείοΒ, τα οποία oas με
ταφέρω και τα  παραδίδω στην 
κρίση oas...

Πρόκειται για ένα χώρο 50 τ.μ., ε- 
πενδεδυμένο με βράχου5 ορυκτού 
άλατο5 από το  Κασμίρ και την Πο
λωνία. Τηλεφωνείε σ τη ν εταιρεία 
που διαχειρίζεται το  σπήλαιο και 
νο ικ ιά ζει το ν  χώρο για συγκεκρι
μένο χρονικό διάστημα. Αυτό το κά- 
vas, επειδή, σύμφωνα πάντα με την 
ιστοσελίδα m s εταιρεία5, «έγκυ- 
ρε5 επιστημονικά έρευνεε και μα- 
κροχρόνιεε ιατρικέε μελέτεε έ
χουν αποδείξει την ευεργετική α
ξία του μικροκλίματο5 τω ν  σπη
λαίων άλατοβ στην καταπολέμηση 
του OTpos, στην εξισορρόπηση 
του θυρεοειδή αδένα», αλλά και σε 
πολλέε άλλεε ποθήσει, από τη γρί
πη και ns αναπνευστικοί λοιμώξειε 
ois τα καρδιαγγειακά νοσήματα και 
tous novous Tns μέση5. Euros από 
tous βράχου5 ορυκτού άλατο5 και 
ns αναπαυτικά πολυθρόνε5, ο 
xoipos του «Αλατοσπηλαίου» δια
θέτει έναν καταρρράκτη και έναν 
«σαλίνα» (αρσενικό, ο σαλίνα5), ο 
onoios ορίζεται cos «φυσικόβ ιονι- 
στήε». Αυτά «σε συνδυασμό με το 
θερμαινόμενο δάπεδο συμπληρώ
νουν με ιχνοστοιχεία αλατιού την 
ατμόσφαιρα. Ετσι δημιουργείται 
στην ατμόσφαιρα το ευεργετικό και 
ιαματικό μικροκλίμα τω ν  πολωνι
κών αλατωρυχείων».

Κούκου! Σας έλειψα;

Διαβάζουμε, επίσηε, ότι οι πελάτεε 
του «Αλατοσπηλαίου» δηλώνουν εν
θουσιασμένοι. Διαπιστώνουν «σο 
βαρή βελτίωση στη μείωση του άγ- 
χου5, βελτίωση του ύπνου, μείωση 
του σωματικού βάρουε, τω ν  ανα
πνευστικών προβλημάτων, αυχε- 
νικού, κολίτιδα5» κ. ά. Απολαμβά
νουν «τη ν  αίσθηση του αλατιού 
στην ατμόσφαιρα», καθώε επίση5 
«τη  χρωματοθεραπεία, τη  μουσι
κοθεραπεία», αλλά και «τιε πολυ- 
Θρόνε5 μηδενικήε βαρύτηταε».

Τώρα, για ποιο λόγο σά5 τα λέω ό
λα τα παραπάνω. Διότι σ τον  κα

τάλογο τω ν  εταιρικών πελατών, 
πρώτο5 και καλύτερο5 φιγουράρει 
εκείνο3 ο δημόσΐ05 οργανισμόε, ο 
οποίθ5 με χρέοε που υπερβαίνει τα 
10 δισ. ευρώ αποτελεί τη  μεγαλύ
τερη μαύρη τρύπα του Δημοσίου. 
Ο οργανισμό5 για τον οποίο ο ση- 
μερινό5 εποπτεύων υπουργόε Δημ. 
Ρέππαε δήλωσε ότι προσφέρεται 
«για όποιον θα ήθελε να κάνει δια
τριβή πάνω στου5 τομείε διαφθο- 
ράε και κακοδιαχείρισή». Διαβά
ζουμε: «ΟΣΕ (Οργανισμόε Σιδη
ροδρόμων Ελλάδος. Συνάντηση με 
θέμα: νέα στρατηγική οργάνωση 
και διαχείριση πελατών. Συμμετέ-

xovms: ανώτατη διοίκηση (επτά ε
ταιρικοί διευθυντέ5). Διάρκεια 3,5 
ώρεε (χαλάρωση 30 λεπτά, συνά
ντηση brain storming: 3 copas)».

Εικάζω ότι η συνεδρία Tns διοίκη
σ ή  του ΟΣΕ στο «Αλατοσπήλαιο» 
πρέπει να έγινε επί των ημερών ms 
προηγουμένηε διοίκησή, δεδο
μένου ότι ο χώρο5 υφίσταται από 
τον Φεβρουάριο του 2008. Να δι
ευκρινίσω, ωστόσο, για να μην πα
ρεξηγηθώ, ότι δεν μέμφομαι τη  δι
οίκηση του υπερχρεωμένου οργα
νισμού για τη ν επιλογή να χαλα
ρώσει σ την ωραία ατμόσφαιρα

του «Αλατοσπηλαίου». Αλλωστε, το 
κόστοε προφανώε είναι ασήμαντο 
μπροστά στο σύνολο του χρέουε. 
Αντιθέτου, επισημαίνω το γεγονόε 
ωε απόδειξη ήθουε και φιλοτιμίαε 
τη5 διοίκηση5, καθώε δεν χωρεί αμ
φιβολία ότι η ψυχολογική πίεση α
πό το διαρκά^ ογκούμενο χρέοε κα
τέστησε αναγκαία τη ν χαλάρωση 
στο ωραίο και ευεργετικό περι
βάλλον του «Αλατοσπηλαίου»...

Βόλτα στο πάρκο
Ισωβ είναι λίγο παρακινδυνευ

μένη η πρόβλεψη, σημειώστε ω
στόσο ότι δεν θα απέκλεια από αύ
ριο ο Γιώργοε να μα5 εκπλήξει με 
τίποτε νέε5, ρηξικέλευθεε ιδέεε! Το 
λέω διότι χθεε στιε 3.45 μ. μ. ένιω
σε την ανάγκη να βγει από το γρα
φείο του στο Μαξίμου και, συνο- 
δευόμενο5 από δύο συνεργάτε5 του, 
να χαλαρώσει κάνοντα5 μια βόλτα 
στον Εθνικό Κήπο. Η ωραία ατμό
σφαιρα, τα πουλάκια, οι πάπιεε, τα 
λουλούδια και, βεβαίου, η καλή ο
ξυγόνωση του πρωθυπουργικού ε
γκεφάλου είναι παράγοντε5 οι ο
ποίοι, θεωρητικώε, θα ενέτειναν m v 
παραγωγικότητα τηε σκέψηε του.

Εντούτοις, δεν θα απέκλεια να έ
κανε τη  βόλτα προκειμένου να ε- 
μπνευσθεί την αυριανή ομιλία του 
στην Κομοτηνή. Σημειωτέον ότι ο 
αγνό5 λαόε τηε Ροδόπηε καλείται 
να προσέλθει σ την ομιλία, με μια 
ωραία αφίσα γερουλανείου αι- 
σθητικήε: Βλέπουμε το ν  πρωθυ
πουργό ανφάε, ηλιοκαμένο, με α
νοιχτό το πουκάμισο (τον γιακά, εν
νοείται...), να μα5 χαμογελά προ- 
τείνονταε το χέρι, σαν να μαε λέ
ει: «Ελα, χρυσό μου, μη φοβάσαι»...

Ευθιξία!
Κατά πληροφορίεε, ο Τάσοε 

Μαντέλη5 «ενοχλήθηκε» από τιε 
xθεmvέs φήμεε ότι είχε εγκατα- 
λείψει τη  χώρα. Η ταν πολύ φυσι-

Το γονίδιο 
της βλακείας

Πς προς το πρώτο έμβασμα, 
των 200.000 μάρκων, ο Τάσος 
Μαντέλης παραδέχθηκε ότι ή
ταν «χορηγία» της δίειπθηε για 
τις προεκλογικές δαπάνες του 
το 2000. Για το δεύτερο όμως, 
των 250.000 μάρκων, δεν έχει 
ιδέα: «Να το ψάξει η Δικαιοσύ
νη, να μάθω κι εγώ ποιος τα έ 
δωσε», δήλωσε με ασύλληπτο 
κυνισμό στην κατάθεσή του. Αν 
-το τονίζω: αν- μία στο εκατομ
μύριο ο πρώην υπουργός λέει 
την αλήθεια, δηλαδή αν δεν 
γνωρίζει την ταυτότητα του 
«χορηγού», η Δικαιοσύνη έχει 
την υποχρέωση να επιληφθεί 
τάχιστα! Αν υφίσταται ένας τέ
τοιος άνθρωπος, που χαρίζει 
ένα τέτοιο ποσόν στον Τ. Μα- 
ντέλη και διατηρεί την ανωνυ
μία του, πρέπει να εντοπισθεί 
και να μελετηθεί από ομάδα 
ειδικών επιστημόνων. Ενδέχε
ται η έρευνα να οδηγήσει στην 
ανακάλυψη του γονιδίου της 
βλακείας. (Για να μην χρησιμο
ποιήσω άλλον, κοινότερο όρο 
και κατά πολύ προσφιλέστερο 
στους νεοέλληνες!..) Μια τέ
τοια ανακάλυψη θα είναι γεγο- 
νός παγκόσμιας εμβελείας και, 
οπωσδήποτε, θα συμβάλει στη 
βελτίωση της διεθνούς εικό
νας της χώρας, σε μια εποχή 
που το έχει μεγάλη ανάγκη...

κό, διότι οι φήμεε έθεταν εν αμφι
βάλω την εντιμότητά του. Αναρω
τιέμαι, πάντωε, πώε θα τολμήσει να 
κυκλοφορήσει στουε δρόμουε. Με- 
ταμφιεσμένοβ, υποθέτω...

Φ Α Λ Η Ρ Ε Υ Σ
kassimatis@kathimerini.gr

Ο Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ω Ρ
Επιλογή: Μ ίΧΑΛΗΣ Ν .  ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
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ΦΥΓΗ ΣΤΗ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βόννη, 27. -  
Κατά τήν λήγουσαν εβδομάδα ό αριθμός 
των προσφύγων οί οποίοι κατέφυγον από 
τήν ’Ανατολικήν εις τήν Δ. Γερμανίαν 
ηύξήθη κατά 246, έν συγκρίσει μέ τήν πα- 
ρελθοΰσαν, οπότε είσήλθον εις τήν Δ. Γερ
μανίαν 4.169 άτομα. Είς Ούασιγκτώνα, ό 
βουλευτής Φράνσις Γουώλτερ είπεν ότι τά 
60% τω ν έξ Α. Γερμανίας προσφύγων 
είναι ηλικίας κάτω τω ν 24 ετών, πράγμα 
πού άποδεικνύει ότι άποτυγχάνει ή κομ
μουνιστική προπαγάνδα μεταξύ τής γερ
μανικής νεολαίας.
ΧΟΥΝΤΑ Ν. ΚΟΡΕΑΣ: Σεούλ, 27. -  Ή  
άμερικανική πρεσβεία διέψευσεν ότι ό 
πρόεδρος Κέννεντυ άπέστειλε προσω
πικήν επιστολήν πρός τόν στρατηγόν Ντό 
Γιούγκ, έκφράζων τήν πλήρη ύποστήριξίν 
του πρός τήν νέαν νοτιοκορεατικήν Κυ- 
βέρνησιν, ώς άνεκοίνωσε σήμερον τήν 
πρωίαν, πρός τούς αντιπροσώπους τού 
Τύπου, ό υπουργός ’Εξωτερικών. Διηυκρι- 
νίσθη ότι δέν έπρόκειτο περί επιστολής 
τού κ. Κέννεντυ αλλά διακοινώσεως τού 
έπιτετραμμένου κ. Γκρήν εις τήν όποιαν 
άναφέρεται ότι «ή Κυβέρνησίς μου ¿σημεί
ωσε μεθ’ ίκανοποιήσεως, τάς διαβεβαιώ
σεις τάς περιλαμβανομένας είς τό μήνυμα 
τού στρατηγού Γιούγκ καί τήν πρόθεσίν 
του νά θέση έκ νέου τήν Κυβέρνησιν υπό 
τόν έλεγχον τών πολιτικών. Έγνώσθη ότι 
ή στρατιωτική επιτροπή συνεπλήρωσε τά 
κενά τά όποια έδημιουργήθησαν έκ τής κα- 
ταλήψεως υπό μελών της υπουργείων καί 
άλλων θέσεων διά συνταγματαρχών, άντι- 
συνταγματαρχών καί πλοιάρχων όπως 
ίκανοποιήση καί τούς άνωτέρους άξιω- 
ματικούς καί αριθμεί τώρα 32 μέλη. 
Άνεκοινώθη, έξ άλλου, ότι 123 άξιωματι- 
κοί τής άστυνομίας, έκ τών όποιων οί 27 
άνώτεροι, άπελύθησαν σήμερον λόγιρ 
άνικανότητος.
Παρά δικαστηρίου κατεδικάσθησαν σήμε
ρον είς θάνατον πέντε έκ τών πρωτερ
γατών τής καταλήψεως φέρρυ-μπώτ τόν 
παρελθόντα Δεκέμβριον, άλλοι δέ 16 είς 
διαφόρους ποινάς φυλακίσεως. Ούτοι 
είχον σκοπόν νά όδηγήσουν υπό τήν 
άπειλήν μαχαιρών τό σκάφος είς κομμου
νιστικόν κινεζικόν λιμένα.
ΣΦΑΓΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ: Θεσσαλονίκη,
27. -  Είς τήν κοινότητα Κλεισούρας Κα
στοριάς θά τελεσθοΰν αΰριον παρουσίμ 
τού υπουργού Β. Ελλάδος κ. Α. Θεολογί- 
τη τά αποκαλυπτήρια τού έκεΐ άνεγερθέ- 
ντος ηρώου είς μνήμην τών σφαγιασθέ- 
ντων τό 1944 υπό τών Γερμανών 252 
κατοίκων.

................................. ....—  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο  η η μ η η

Μνήμη, συγκίνηση, αναδρομή -  η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών διοργανώνει 
εκδηλώσεις για την 557η Επέτειο της Αλωσης της Κωνσταντινουπόλεως, με ημερίδα αύριο, Σάββατο

L I  Κ.£ψ,ήγ/7ψος ό ι·»
................  ,  ι · · . . . · · ι

. ;r».:

Ο ορειχάλκινος ανδριάντας του τελευταίου αυτοκράτορα, Κωσταντίνου Παλαιολόγου, στην Πλατεία Μητροπό- 
λεως στην καρδιά της Αθήνας. Και δεξιά, ο Βυζαντινός αυτοκράτωρ με την τέχνη του λαϊκού καλλιτέχνη Αχιλλέα 
Χρηστίδη, σε χρωμολιθογραφία των αρχών του 20ού αιώνα.

Γεώργιοε Κουδουνάε», «Ρωμιοσύ-
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κων- 
σταντινουπολιτών τιμά με εκδη
λ ώ σ ε ι την 557η επέτειο τηε Αλω- 
σηε τη5 Κωνσταντινουπόλεωε, με 
ημερίδα αύριο, Σάββατο, ανήμερα 
στην αποφράδα ημέρα τη5 29η5 
Μαΐου 1453 και θέμα: «Η Αλωση 
του 1453 και η συνέχεια του γέ- 
νου5», στο δημαρχιακό μέγαρο 
Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρηε 51 
και Αρτέμιδοε, από τιε 18.00 έωε τιε 
20.30, με πλειάδα εγκρίτων ομι-

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

λητών. Την εκδήλωση θα χαιρετί
σουν ο δήμαρχο5 Παλαιού Φαλή
ρου κ. Χατζηδάκηε και το διοικη
τικό συμβούλιο τηε Οικουμενικήε 
Ομοσπονδίαε Κωνσταντινουπολι- 
τών, με πρόεδρο τον καθηγητή πα
νεπιστημίου κ. Ουζούνογλου. Η Οι
κουμενική Ομοσπονδία Κωνστα- 
ντινουπολιτών είναι το δραστήριο 
συντονιστικό όργανο όλων των σω
ματείων Κωνσταντινουπολιτών 
που ζουν στην Ελλάδα. Τα στελε
χώνουν απελαθέντεε, εκριζωθέ- 
ντεε Κωνσταντινούπολή, που δεν 
λησμονούν τη ρίζα τη5 καταγωγήε 
του5, την Πόλη του Βυζαντίου, τηε 
Ορθοδοξίαε και τηε ακμήε. Με συ
γκίνηση και περίσκεψη διοργα- 
νώνονται αυχέε οι επετειακέ5 εκ
δηλώ σει για την Αλωση. Θα μι

λήσουν, με τη  σειρά που δίνει η 
πρόσκληση: η κ. Μάχη Παΐζη- 
Αποστολοπούλου, ιστορικό5, δι
ευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό 
Ιδρυμα Ερευνών: «Επί ξυροΰ ακμήε. 
Η κοινωνία των Ρωμιών τιε πρώτε5

δεκαετίε5 μετά την Αλωση». Ο Βλά- 
σηε Αγτζίδηε, ιστορικό5: «Ταυτό- 
m τεs και ιδεολογικέε αναζητήσει 
πριν από την Αλωση». Ο Κωνστα- 
ντίνο5 Χολέβα5, πολιτικόε επι
στήμων: «Η συνέχεια του Ελληνι-

σμού και Αμφισβητίεε». O Aivos 
Μπενάκηε, icnopucós Φιλοσοφίαε: 
«Οι Φιλόσοφοι ms Μεγάληε του Γέ- 
vous Σχολήε». Η Φώφη Ραπτο- 
πούλου και η Βίκυ Ξύδα - Ράλλη, 
Σύλλογοε Πριγκηπιανών «Αγιοε

νη3 Πορεία».
Επισημαίνουμε ότι ο ιστορικό5 

Φιλοσοφία5 κ. Λίνοε Μπενάκηε 
πρόσφατα μίλησε σ τη ν Κωνστα
ντινούπολη, με θέμα το ν  ιδρυτή 
τηβ Μεγάληε του Γένουε Σχολήε 
Πατριάρχη Γεννάδιο το ν  Β', μια ι
στορική προσωπικότητα για τον 
Ελληνισμό, τον πρώτο και Πα
τριάρχη μετά την Αλωση που δια
τήρησε το ορθόδοξο θρησκευτικό 
συναίσθημα και τκ  ελληνικέε πα- 
ραδόσειε κάτω από πυκνά νέφη ι
σλαμισμού. Η εκδήλωση αυτή έγινε 
με τη ν ευκαιρία τηε αποφοιτήσε- 
ω5 τω ν τελειόφοιτων τηβ Μεγάληε 
του Γένουε Σχολήε, ενώ τη ν επο
μένη τηε ομιλίαε έγινε και ωραία 
γιορτή στον ιστορικό χώρο τηε 
Σχολήε. Περιμένουμε τιε φωτο- 
γραφίεε για να δώσουμε το  κλίμα 
τηε γιορτήε που υπογραμμίζει τη 
συνέχεια τηε Ρωμιοσύνηε.

Την Κυριακή 30 Μαΐου 2010 η 
Οικουμενική Ομοσπονδία Κων- 
σταντινουπολιτών τελεί μνημό
συνο του Αυτοκράτορα Παλαιο- 
λόγου και τω ν Πεσόντων κατά την 
Αλωση τηε Κωνσταντινουπόλε- 
ωε, σ τον  Ιερό Ναό Αγίαε Ειρήνηε 
Αθηνών, ώρα 11 π.μ. Θα ακολου
θήσει κατάθεση στεφάνων στον 
ανδριάντα του Κωνσταντίνου Πα- 
λαιολόγου στην πλατεία Μητρο- 
πόλεωε.

Party Animals! Ραντεβού στον Πύργο Πετρέζα στα Σπάτα για τους φίλους μας τα ζώα
Ενα πόριι διαφορετικό από τα συ- 
νηθισμένα.,.Με dj set, απεριόριστα 
ποτά, χορό μέχρι το πρωί και έναν 
ξεχωριστό σκοπό. To Party Animals 
που θα γίνει την ερχόμενη Παρα
σκευή (4/6) στον Πύργο Πετρέζα (3ο 
χιλιόμετρο Σπάτων - Πικερμίου) εί
ναι έναε νέσε fund raising θε- 
σμόε, με στόχο την ενίσχυση των 
σωματείων τω ν  αδέσποτων ζώων 
τηε Ελλάδαε. Το εισιτήριο κοστίζει 
30 ευρώ και με τα έσοδα του πάρ- 
τι θα ενισχυθοΰν με τροφέε, φάρ
μακα και κτηνιατρικέε επεμβάσειε 
το Stray.gr, το Καταφύγιο Αδέ
σποτων Ζώων (ΚΑΖ), ο Σύλλογοε 
Προστασίαε Αδέσποτων Ζώων 
(ΣΠΑΖ) και επιλεγμένα τοπικά σω
ματεία. Στο Party Animals θα παί
ξουν εθελοντικά οι dj Alex Can 
Dance, Dj Pascal, Γιώργοε Αρώνηε,

Κωνσταντίνοε Πολίτηε, Μάκηε 
Σούληε, Ορέστηε Φαληρέαε (Imam 
Baildi), Ηλίαε Φραγκούληε και Μά- 
γκυ Χαραλαμπίδου. Guest star ms 
βραδιάε ο Epsilon (Γιώργοε Eu-

σταθίου), νικητήε του διεθνούε 
διαγωνισμού Pepsi Max, ο onoios 
τραγούδησε με τον Aeon το «Οή 
Africa» για το ποδοσφαιρικό καλο
καίρι 2010. Τα εισιτήρια για το Party

Animals προπωλούνται στο Public, 
στα Fnac, στα Βιβλιοπωλεία Πα- 
πασωτηρίου και σε επιλεγμένα ε
μπορικά καταστήματα τηε Αθήναε. 
Χορηγοί οι Smirnoff Black, Pepsi

Max, La Cigale & Friskies και χο
ρηγοί επικοινωνίαε η εκπομπή 
«Παρά Τρίχα» του ΣΚΑΪ TV & ΣΚΑΙ 
RADIO, το  περιοδικό Cat Press και 
το www.moodhackers.com. Το 
Party Animals είναι μια πρωτο
βουλία τηε μη κερδοσκοπικήε ε- 
ταιρείαε Be Conscious, η οποία σχε
διάζει και πραγματοποιεί ενέργει- 
εε με σκοπό την ευαισθητοποίηση 
και δραστηριοποίηση σε διάφορα 
θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, 
τα ζώα και το περιβάλλον. Για πε- 
ρισσότερε5 πληροφορίε5 μπορείτε 
να επισκεφτείτε το www.party 
animals.gr
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Κατηγορούμενος ο Μαντέλης
Η  άσκηση δίωξης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανατρέπει τα δεδομένα για την παραγραφή

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΛΡΟΥ

Εξελίξεις που ανατρέπουν τα δε
δομένα τα οποία είχαν σχηματι
στεί για την παραγραφή τω ν  αδι
κημάτων του πρώην υπουργού Τά
σου Μαντέλη, μετά·την κυνική ο
μολογία του σ τη ν  Εξεταστική 
Επιτροπή, δρομολογούνται ύστε
ρα από τη  δίωξη σε βάροδ του με 
βάση το ν  νόμο για το  ξέπλυμα 
μαύρου χρήματοε και την απαγό
ρευση εξόδου του από τη  χώρα. Ο 
κ. Μαντέληε επικοινώνησε αργά 
χθεε το απόγευμα με τον εισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου, δηλώ- 
νονταε ότι βρίσκεται σ την Ελλά
δα και ότι είναι στη  διάθεση τω ν 
δικαστικών αρχών. Οι ραγδαίεε ε
ξ ε λ ίξ ε ι  δρομολογήθηκαν μετά 
την κατάθεσή του στη  Βουλή, ό
που παραδέχθηκε ότι πήρε
200.000 μάρκα από τη  δίειηεηδ, 
και κινήθηκαν οι διαδικασίεε προ-

κειμένου να βρεθεί λύση ώστε ο 
πρώην υπουργόε να μην παρα- 
μείνει ατιμώρητοε.

Ηδη ο κ. Μαντέληε βρίσκεται 
ουσιαστικά στη  θέση του κατη
γορουμένου και μάλιστα για κα
κούργημα, καθώε, σύμφωνα με 
πληροφορίεε, η Δικαιοσύνη τον α
ντιμετωπίζει πλέον όχι ωε πολιτι
κό αλλά ωε απλό ιδιώτη, μετά τη  
μελέτη στοιχείων τηε δικογραφίαε 
-αξιοποιώνταε και τη ν ομολογία 
του στη  Βουλή- απ’ όπου προκύ
πτουν εκροέε από τα χρήματα που 
πήρε από τα  μαύρα ταμεία, οι ο- 
ποίεε χρονολογούνται από το 
2001 και το  2002, όταν πλέον δεν 
ήταν υπουργόε.

Εισαγγελική διάταξη
Με αυτά τα δεδομένα, χθεε 

στιε 2 μ.μ., σύμφωνα με τη ν επί
σημη ανακοίνωση τηε Εισαγγελίαε 
του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε διά

ταξη απαγόρευσηε εξόδου του α
πό τη  χώρα, την οποία υπογράφει 
ο προϊστάμενοε τηε Εισαγγελίαε 
Εφετών κ. Ιω. Σακελάκοε. Η ει- 
σαγγελική διάταξη, η οποία σύμ
φωνα με πληροφορίεε είναι αι
τιολογημένη, αναφέρεται στη διά- 
πραξη εκ μέρουε του πρώην υ
πουργού του αδικήματοε τηε η- 
θικήε αυτουργίαε σε ξέπλυμα 
μαύρου χρήματοε, το  οποίο θε
μελιώνεται σε δύο εκροέε από τα 
χρήματα που πήρε από τα  μαύρα

Επικοινώνησε με 
τον κ. Τέντε και έθεσε 
εαυτόν στη διάθεση 
της Δικαιοσύνης. 
Αναμένεται η κλήση 
του προς απολογία.

ταμεία για τιε σπουδέε τω ν  παι
διών του, μετά το 2000, όταν δεν 
είχε υπουργική ιδιότητα.

Πριν από την έκδοσή τηε, σύμ
φωνα με πληροφορίεε από τη ν Ει
σαγγελία του Αρείου Πάγου, είχαν 
ειδοποιηθεί οι αρμόδιεε αστυνο- 
μικέε αρχέε ότι επίκειται απαγό
ρευση εξόδου του κ. Μαντέλη α
πό τη  χώρα, προκειμένου να α
ποφευχθεί η διαφυγή του στο ε
ξωτερικό. Πάντωε, έωε ότου επι
κοινωνήσει ο ίδιοε και δηλώσει 
στιε δικαστικέε αρχέε ότι βρί
σκεται σ την Αθήνα, υπήρξαν α- 
ντικρουόμενεε πληροφορίεε για το 
αν είχε διαφύγει ή όχι στο εξω τε
ρικό. Ωστόσο, από τιε συνεχείε ε- 
νημερώσειε που είχε στη διάθεσή 
τηε η Εισαγγελία του Αρείου Πά
γου από το αρχηγείο τηε Ελληνι- 
κήε Αστυνομίαε, είχε αποκλει
στεί η πιθανότητα διαφυγήε του 
στο εξωτερικό διά μέσου κάποιαε

από τιε νόμιμεε εξόδουε από τη 
χώρα, αεροδρόμια ή λιμάνια.

Μετά τη ν κίνηση δικαστικών 
διαδικασιών για το ν  πρώην υ
πουργό και μάλιστα με τιε διατά- 
ξειε τηε νομοθεσίαε για το ξέπλυμα 
μαύρου χρήματοε, οι εξελίξειε 
βρίσκονται πλέον στα χέρια τηε α- 
νακρίτριαε στο Εφετείο, κ. Μαρίαε 
Νικολακέα. Σύμφωνα με πληρο
φορίεε, στο πλαίσιο τηε ανακρι- 
τικήε διαδικασίαε ο κ. Μαντέληε 
θα κληθεί τιε προσεχείε ημέρεε να 
απολογηθεί για την κατηγορία τηε 
ηθικήε αυτουργίαε σε ξέπλυμα 
μαύρου χρήματοε, τη ν  οποία ωε 
φυσικόε αυτουργόε θα αντιμετω
πίσει ο φίλοε του και κουμπάροε 
του, επιχειρηματίαε κ. Γ. Τσου- 
γκράνηε, ο οποίοε και άνοιξε λο
γαριασμό για να διευκολύνει τον 
πρώην υπουργό να εισπράξει τα 
χρήματα από τα μαύρα ταμεία τηε 
Siemen8.

Ομόθυμη καταδίκη 
αλλά και περίσκεψη 
σε ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ.

Χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε διάταξη ρ- 
παγόρευσης εξόδου του πρώην υπουργού κ. Τ. Μαντέλη από τη χώρα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Μούδιασμα στο ΠΑΣΟΚ προκάλε- 
σε η προχθεσινή ομολογία του Τά
σου Μαντέλη για χρηματισμό του 
από τη Siemens, με την κυβέρνηση 
να «οχυρώνεται» πίσω από τιε α- 
ποφάσειε του κ. Γ. Παπανδρέου να 
διαγράψει προληπτικά τον  κ. Μα
ντέλη το 2008 και, εν συνεχεία, να 
επιμείνει στη σύσταση εξεταστι- 
κήε επιτροπήε για τη ßiemens, που 
στο παρελθόν είχε αρνηθεί η κυ
βέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή.

Η Ν.Δ. ναι μεν ανεβάζει τουε τό- 
νουε, αλλά παραμένει ιδιαιτέρωε

Δεν υφίσταται ζήτημα 
κλήσης του πρώην 
πρωθυπουργού κ.
Κ. Σημίτη στη Βουλή.

διατακτική ωε προε την κλιμάκωση 
τηε αντιπαράθεσηε και, κυρίωε, έ
ναντι του ενδεχομένου να ζητήσει 
κλήτευση του κ. Κ. Σημίτη στην ε
ξεταστική τηε Βουλήε, κάτι που βε- 
βαίωε παρασκηνιακά αποκλείει 
ήδη η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι 
δυνατόν να  δεχθεί και ο πρώην 
πρωθυπουργόε.

Χαρακτηριστικό τω ν  κραδα
σμών που προκάλεσε η ομολογία 
Μαντέλη είναι και το γεγονόε ό
τι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, α
κόμη και τηε επιρροήε του κ. Ση
μίτη, ουσιαστικά κάλεσαν τον 
πρώην πρωθυπουργό να προσέλ- 
θει στην εξεταστική. Αντιθέτωε, 
η Ρηγίλληε έσπευσε να χαρακτη
ρίσει «καλοδεχούμενη, αν και κα
τόπιν εορτήε, την οργή του κ. Ση-

μίτη για τα  όσα έπραξαν οι συ- 
νεργάτεε του κ. Τσουκάτοε και 
Μαντέληε».

Νωρίτερα, από τη  Βουλή, ο κ. 
Σαμαράε είχε δηλώσει πώε «μπο
ρεί το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί συνεχώε 
τη  Ν.Δ. για σκάνδαλα, όμωε οι α- 
ποδείξειε βαραίνουν μόνο το ίδιο. 
Η ομολογία του πρώην υπουργού 
του ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην Ιστο
ρία ωε το  πλέον αρνητικό ορόση
μο στιε σχέσειε του πολιτικού κό
σμου με τη  διαφάνεια και την α
ξιοπρέπεια», σημείωσε.

Για το ΠΑΣΟΚ, οι υποθέσειε Μα
ντέλη - Τσουκάτου, επιχειρείται να 
περιορισθούν στα όποια αρνητικά 
τω ν κυβερνήσεων Σημίτη. Για τη 
Ν.Δ., πάλι ο χειρισμόε τηε υπόθε- 
σηε προκαλεί «πονοκεφάλουε» 
καθώε πολλά κομματικά στελέχη 
θεωρούν ότι ενδεχόμενη πρόταση 
για κλήτευση του κ. Σημίτη στην 
εξεταστική θα προκαλούσε κλι
μάκωση εκ μέρουε του ΠΑΣΟΚ με 
κλήτευση του κ. Κ. Καραμανλή ό
χι μόνον στην εξεταστική για τη 
δίεηιεηδ αλλά και σε αυτέε για την 
οικονομία και το  Βατοπέδι.

Πυρ κατά Μαντέλη
Ο πρώην υπουργόε Μεταφο

ρών του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε χθεε σφο
δρά πυρά από πολιτικά στελέχη του 
κόμματοε, με τα βέλη να φθάνουν 
και στο περιβάλλον του κ. Σημίτη. 
«Δεν είναι όλοι Μαντέληδεε», είπε 
στο Κανάλι 1 ο κ. Φίλ. Πετσάλνι- 
κοε, προσθέτονταε ότι «ο  κ. Σημί- 
τηε θα πρέπει να πάρει θέση, χω- 
ρίε αυτό να σημαίνει ότι αμφι
σβητείται η ακεραιότητά του». 
«Χειρότερη από τη  δημοσιονομι
κή κρίση είναι η ηθική χρεοκοπία», 
επεσήμανε η υπουργόε Παιδείαε

Αννα Διαμαντοπούλου ενώ  ωε 
προε το σενάριο κλήσηε του κ. Ση
μίτη στην εξεταστική σημείωσε 
«δ εν  θα δώσω συμβουλέε στο 
πρώην πρωθυπουργό, είμαι σί
γουρη ότι, όπωε άμεσα αντέδρασε 
σήμερα (σ.σ. χθεε), έτσι θα λει
τουργήσει με τον καλύτερο τρόπο».

Ο κ. Π. Ευθυμίου τόνισε ότι «αν 
δεν είχε επιμείνει το  ΠΑΣΟΚ για 
τιε εξεταστικέε, πώε θα μιλούσα
με σήμερα όλοι για το ν  κ. Μα
ντέλη ;» και προσέθεσε πωε «σ το  
ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αλληλέγγυοι 
με κανέναν κλέφτη». Λίγο αργό
τερα στη  Βουλή, οι βουλευτέε του 
ΠΑΣΟΚ Μ. Παντούλαε και Ευ. 
Αργύρηε ζήτησαν αντίστοιχα την 
κατάσχεση τηε περιουσίαε και την 
κάθειρξη του πρώην υπουργού.

Προσεκτικέε ήταν οι δηλώσειε 
τω ν  στελεχών τηε Ν.Δ. «Δ εν  μου

αρέσει να ρίχνω λάσπη σε πρω- 
θυπουργούε τηε χώραε. Απλώε ε
πισημαίνουμε ότι οι κ. Τσουκάτοε 
και Μαντέληε, είναι πρόσωπα 
που προέρχονται από το λεγόμε
νο βαθύ ΠΑΣΟΚ...», σημείωσε ο Π. 
Παναγιωτόπουλοε (Real) ενώ ο Ν. 
Δένδιαε (Κόκκινο) δήλωσε «δεν εί
μαι έτοιμοε να δεχθώ ότι ο κ. Ση- 
μίτηε ή ο εκάστοτε πρωθυπουργόε 
χρηματίστηκε ή ήταν εν γνώσει 
χρηματισμού υπουργού του».

Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμω
ρηθούν, αλλά να μην εξελιχθεί η 
πολιτική ζωή του τόπου σε μια λει
τουργία εξεταστικών επιτροπών, 
που θα θέσουν σε δεύτερη μοίρα 
τα πραγματικά προβλήματα του 
λαού, ζήτησε, εξάλλου, χθεε η γ.γ. 
του ΚΚΕ κ. Παπαρήγα. Ο βουλευ- 
τήε του ΣΥΡΙΖΑ και μέλοε τηε ε- 
ξεταστικήε επιτροπήε για τη

δίειηεηδ, Δ. Παπαδημούληε, ανέ
φερε ότι ο κ. Μαντέληε «θα κε
λαηδήσει περισσότερο αν φοβηθεί 
ότι μπορεί να πάει φυλακή». Από 
την πλευρά του ΛΑΟΣ, ο κ. Αστ. Ρο- 
ντούληε «έδειξε» τον πρώην πρω
θυπουργό κ. Κ. Σημίτη: «Τσουκά
τοε και Μαντέληε ήταν οι Ηρα- 
κλειδείε μιαε συγκεκριμένηε αυλήε. 
Και το ερώτημα είναι τούτο: για 
τουε Ηρακλειδείε τηε αυλήε θα μι
λήσουμε. ΓΡ αυτόν που φορούσε 
το στέμμα δεν θα μιλήσουμε»;

Στο περιστύλιο, σε συζήτησή 
τηε με δημοσιογράφουε η κ. Μπα- 
κογιάννη μεταξύ άλλων έλεγε: 
«Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο κυνι
σμό. Εχω βγει από τα ρούχα μου. 
Από την άλλη ευτυχώε που προ- 
σωποποιούνται οι ευθύνεε για να 
μην πέφτει λάσπη στον  ανεμι
στήρα για όλουε τουε πολιτικούε».

Δεν είχε περαιτέρω αρμοδιότητες η Εξεταστική
Του 9 . ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πανικός, αμηχανία και ευθείεε κα- 
τηγορίεε κατά του κράτουε και των 
δομών του για μειωμένα ανακλα
στικά, ήρθαν χθεε ωε απόηχοε τηε 
κατάθεσηε Μαντέλη από τα  μέλη 
τηε εξεταστικήε επιτροπήε που διε
ρευνά την υπόθεση Eiemens, όταν 
μάλιστα κυριαρχούσε η φημολογία 
τηε φυγήε του στο εξωτερικό, λί- 
γεε ώρεε μετά την κατάθεσή του 
στη Βουλή. Το κατηγορώ που ήρ
θε από τα MME κατά τηε επιτρο- 
πήε κρίθηκε ωε τουλάχιστον ατυ- 
χέε: «Μη συνδέετε την επιτροπή 
που λειτουργεί εδώ και τρειε μή- 
νεε υπό δυσμενέστατεε συνθήκεε 
με τιε αδυναμίεε του κράτουε επί 
σειρά ετώ ν να ρίξει φωε σ τη ν υ
πόθεση αυτή και με μία δικαιοσύνη

Με κοινή ανακοίνωση 
τα μέλη της διευκρινί
ζουν ότι δεν μπορού
σαν να απαγγείλουν 
κατηγορία ή να ζητή
σουν τη σύλληφη του 
πρώην υπουργού.

που δεν έχει αποκαλύψει όσα η ε
πιτροπή σε τρειε μόνο μήνεε», ή
ταν το διακομματικό μότο των βου
λευτών που κατέληξε σε ομόφωνη 
ανακοίνωση, σ τη ν οποία υπο
γραμμίζεται ότι η επιτροπή δεν κα
ταργεί ούτε υποκαθιστά αρμοδιό- 
τητεε και ευθύνεε τηε δικαστικήε 
ή τηε εκτελεστικήε εξουσίαε.

Η αλήθεια είναι ότι η Βουλή και 
η εξεταστική δεν μπορούσαν να 
κάνουν τίποτε περισσότερο από το 
να αποστείλουν τα πρακτικά τηε 
προχθεσινήε μαραθώνιαε εξέτασηε 
τω ν  Μαντέλη - Τσουγκράνη στον 
εισαγγελέα, σε δύο το  πολύ ώρεε 
από τη  λήξη τηε εξέτασηε. Ούτε να 
συλλάβει μπορεί ούτε να απαγ
γείλει κατηγορία και να απαγο
ρεύσει την έξοδο από τη  χώρα. 
Μπορεί απλώε να παραγγείλει τα 
δέοντα στον εισαγγελέα για να κι
νηθεί. Από εκεί και πέρα η επι
τροπή χθεε το πρωί απέστειλε τα 
πρακτικά στον τρίτο αντιπρόεδρο 
τηε Βουλήε και υπεύθυνο για το 
«πόθεν έσχεε» τω ν βουλευτών κ. 
Ευ. Αργύρη με αίτημα το ν  επανέ
λεγχο όλων τω ν  δηλώσεων περι- 
ουσιακήε κατάστασηε του πρώην

υπουργού, «υπό το πρίσμα τω ν 
νέων δεδομένων». Εκτόε αυτού α- 
πέστειλε τα πρακτικά και σ τον γ. 
γ. του ΣΔΟΕ κ. Χατζίκο για ενδε
λεχή φορολογικό έλεγχο του πρώ
ην κυβερνητικού αξιωματούχου.

Δέσμευση υπέρ Δημοσίου
Κατά τα άλλα, η επιτροπή απέ- 

στειλε υπόμνημα στο υπουργείο 
Οικονομικών με αίτημα να δε- 
σμευθεί υπέρ του ελληνικού Δη
μοσίου το ποσό του 1,2 εκατ. ευ
ρώ στα  οποία συμβιβάστηκαν 
Χριστοφοράκοε - δίειηεηδ για να 
κλείσα η μεταξύ τουε διαφορά, κρί- 
νονταε ότι διέπραξαν αδικήματα 
κατά του ελληνικού Δημοσίου. Ζη
τήθηκε ακόμη δέσμευση και έ- 
λεγχοε τω ν  τραπεζικών λογαρια
σμών που αναφέρονται στο εν λό-

γω συμφωνητικό. Εν τω  μεταξύ, αί
σθηση προκάλεσε χθεε η κατά
θεση στην εξεταστική του κ. Ιορδ. 
Αϊβάζη, εκτελεστικού γενικού δι
ευθυντή του OTE, ο οποίοε εξε- 
ταζόμενοε από τον κ. Κομμένο πα
ραδέχθηκε ότι ο οργανισμόε είχε 
ιδρύσει το 1998 μια o ff 8hore 
σ τη ν Κύπρο με τη ν ονομασία 
OTE International Ltd όπου περ
νούσε το μετοχολόγιο όλων τω ν 
ξένων επενδύσεων του οργανι
σμού, με σκοπό να φορολογούνται 
τα  όποια κέρδη λιγότερο (10%) α
πό ό, τι αν εφορολογούντο στην 
Ελλάδα (40%).

Την επισήμανση ότι έτσι o OTE 
φοροαπέφευγε στη  λογική του 
«ό, τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό» 
έκανε ο βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ κ. 
Θ. Παπαγεωργίου.

Το Δημόσιο έχασε από ολιγωρία ία χρήματα των «μαύρων ταμείων»
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΑΑΟΓΛΟΥ

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει χά
σει την ευκαιρία να «μπλοκάρει» 
για λογαριασμό τηε τα  μεγαλύτε
ρα ποσά από τα κεφάλαια τηε 
δίειηεηδ που είχαν κατατεθεί από 
τα «μαύρα ταμεία» στην Ελβετία 
και την Αυστρία. Οπωε προκύπτει 
από πληροφορίεε τηε «Κ » από 
νομικέε πηγέε στην Αθήνα, στη 
Βιέννη και το  Μόναχο, η Ελλάδα 
θα ήταν σε θέση να «μπλοκάρει» 
ποσά που αγγίζουν τα 10 -12 εκατ. 
ευρώ αν εκινείτο έγκαιρα, ιδιαίτερα 
την περίοδο που διενεργείτο η προ-

καταρκτική εξέταση.
Ο λόγοε είναι απλόε: Ενα μεγά

λο μέροε τω ν  κεφαλαίων τηε γερ- 
μανικήε εταιρείαε από τα  «μαύρα 
ταμεία» προε τη ν Ελλάδα αφο
ρούσε τουε λογαριασμούε του κ. 
Πρόδρομου Μαυρίδη, στουε ο- 
ποίουε βρέθηκαν περί τα 35 εκατ. 
ευρώ στιε αρχέε του 2006. Τα χρή
ματα αυτά με βάση τον ελβετικό 
νόμο δεσμεύτηκαν επειδή απαγ
γέλθηκε κατηγορία κατά του κ. 
Μαυρίδη στην Ελβετία από την ει
σαγγελία τηε Βέρνηε. Ταυτόχρονα 
είχαν «μπλοκαριστεί» 1,3 εκατ. ευ
ρώ στον λογαριασμό τηε UBS τηε

εταιρείαε Fairway8 στη Βασιλεία.
Εκτόε όμωε από αυτά τα χρή

ματα η Ελλάδα θα μπορούσε να 
διεκδικήσει όλα τα άλλα κεφάλαια 
που προέκυψαν κατά τη  διάρκεια 
τηε δικαστικήε έρευναε σε πολλέε 
από τιε τράπεζεε τηε Ευρώπηε. Η 
πράξη για τη  δέσμευση τω ν  περι
ουσιακών στοιχείων τω ν πρωτα
γωνιστών του σκανδάλου έγινε α
πό τον 4ο ειδικό ανακριτή κ. Ν. Ζα- 
γοριανό τον  Ιανουάριο 2009.

Δεσμεύτηκε ο λογαριασμόε από 
το ν  οποίο πλήρωνε τον  λογαρια
σμό του νερού ο κ. Φόλκερ Γιουν- 
γκ, αλλά όχι κάποιοι λογαριασμοί

στο Μονακό που τροφοδοτούσαν 
τουε «ενδιάμεσουε» λογαριασμούε 
του κ. Χριστοφοράκου στην Ελβε
τία.

Ελλειψη μεθοδικόχηταε
Γι’ αυτό δεν φταίει η «σκοπιμό

τη τα » όσο η έλλειψη μεθοδικότη- 
ταε στην προσέγγιση του προ- 
βλήματοε. Στην ίδια την Ελβετία 
η κυβέρνηση τηε Νιγηρίαε είχε ζη
τήσει, στο πλαίσιο δικαστικήε 
συνδρομήε, τη  δέσμευση λογα
ριασμών τω ν  «προεστών» του δι- 
κτατορικού καθεστώτοε Αμπάσα. 
Οταν οι κρατικοί αξιωματούχοι κα-

ταδικάστηκαν τελεσίδικα η δέ
σμευση μετατράπηκε σε δήμευση.

Πριν από λίγεε ημέρεε η 
δίεηιεηε γνωστοποίησε στην εξε
ταστική τηε Βουλήε το  περιεχό
μενο ενόε εξωδικαστικού τηε συμ
βιβασμού με τον κ. Χριστοφοράκο. 
Ο κ. Χριστοφοράκοε δεσμεύεται να 
επιστρέψει στη μητρική εταιρεία
820.000 ευρώ από ελβετικούε λο- 
γαριασμούε. Το ερώτημα που έθεσε 
χθεε η επιτροπή είναι αν τα χρή
ματα αυτά τα είχε πληρώσει o OTE 
στο τίμημα τω ν  προμηθειών και 
πρέπει να δεσμευθούν από το  ελ
ληνικό Δημόσιο.

Οργισμένη 
η αντίδραση 
από τον Κ. Σ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Αισθήματα «θλίψηε» και «ορ- 
γή ε » εξέφρασε ο πρώην 
πρωθυπουργόε κ. Κώσταε 
Σημίτηε σ τη ν  είδηση ότι ο 
πρώην στενόε του συνερ- 
γάτηε κ. Τάσοε Μαντέληε ο
μολόγησε το ν  χρηματισμό 
του από τη  δίεηιεηε, ενόσω 
ήταν υπουργόε τηε κυβέρ- 
νησήε του.

Σ την ανακοίνωση που ε
ξέδωσε ο πρώην πρωθυ
πουργόε τονίζει: «Θλίβομαι 
και εξοργίζομαι επειδή τέ- 
τοιεε πράξειε εκκολάφθηκαν 
και κατά τη ν  διάρκεια τηε 
κυβερνητικήε θητείαε του 
ΠΑΣΟΚ 1996-2004. Πράξειε 
που προσβάλλουν το  αί
σθημα δικαίου τηε κοινω- 
νίαε, αμαυρώνουν το  έργο 
τηε τό τε  κυβέρνησηε και τιε 
προσπάθειεε όλων όσοι ερ- 
γάσθηκαν και προσέφεραν 
για μια καλύτερη Ελλάδα».
Και επιχαίρει διότι «η  Βου
λή ανταποκρίθηκε σ τη ν αυ
τονόητη  απαίτηση τηε κοι- 
νωνίαε για διαλεύκανση σει- 
ράε υποθέσεων που δηλη
τήριασαν τη ν  πολιτική ζωή 
του τόπου». Παράλληλα, ο 
πρώην πρωθυπουργόε επιλέγει να  υπομνήσει την παρα
καταθήκη τηε οκταετίαε του: «Πράξειε ασυμβίβαστεε με τουε 
αγώνεε μαε και τη ν ηθική μαε συγκαλύπτουν ότι τα χρό
νια αυτά έγινε ένα σημαντικό έργο», αναφέρει και επικα
λείται μεταξύ άλλων τη ν ένταξη στην ΟΝΕ τα  μεγάλα δη
μόσια έργα και το  διεθνέε κύροε τηε Ελλάδαε.

«Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη»
Και ο πρώην πρωθυπουργόε καταλήγει: «Ολη η Ελλάδα 

δεν είναι μια διεφθαρμένη χώρα. Πρέπει να αποδοθεί δι
καιοσύνη. Με θάρροε και επιμονή πρέπει να αποκαταστή
σουμε τη ν ποιότητα μιαε κοινωνίαε που επιδιώκει ο ελλη- 
νικόε λαόε.

Θέλω να πιστεύω ότι η διαδικασία τω ν  εξεταστικών ε
πιτροπών θα ενισχύσει το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα 
και δεν θα αφήσει περιθώρια για αντιπαραθέσειε εντυπώ
σεων και συμψηφισμούε σκοπιμοτήτων».

Ελεγκτές του ΣΔΟΕ 
στα γραφεία δίεητεηδ
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στις εγκαταστάσεις τηε εταιρείαε δίεηιεηε θα παραμείνουν 
μέχρι τη  Δευτέρα οι ελεγκτέε του Σώματοε Δ ίω ξηε Οι
κονομικού Εγκλήματοε προκειμένου να  εντοπ ίσουν 
στοιχεία ή ενδείξειε για  «δώ ρα » σε πολιτικά πρόσωπα. Η 
νέα  εντολή  ελέγχου σ το  ΣΔΟΕ ήρθε από τη ν  Ε ξεταστι
κή Επιτροπή τηε Βουλήε μετά τη ν  ομολογία του Τάσου 
Μ αντέλη.

Το κλιμάκιο τηε Διεύθυνσηε Ειδικών Υποθέσεων έφτασε 
στιε 11.30 χθεε το  πρωί σ τα  γραφεία τηε εταιρείαε και κα- 
τευθύνθηκε σ το  λογιστήριο, με βασικό εργαλείο τηε έ
ρευναε το ν  κωδικό που χρησιμοποιούσε ο κ. Μ. Χρι- 
στοφοράκοε για να «λαδώνει» κυβερνητικά στελέχη. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, αν και 
βρέθηκαν εγγραφέε μεγά
λω ν ποσών σε φορολογικά 
στοιχεία, δεν υπήρχαν ονό
ματα σ τα  οποία να  κατευ- 
θύνοντα ι τα  ποσά αυτά. Οι 
άνδρεε του ΣΔΟΕ καταβάλ
λουν προσπάθειεε να  συν
δέσουν τα  στοιχεία αυτά με 
ΑΦΜ ή τραπεζικούε λογα- 
ριασμούε, αν και εκτιμάται ότι δεν θα καταφέρουν να  βγά
λουν συμπεράσματα.

Α νώ τα το  στέλεχοε του ΣΔΟΕ σημειώνει ότι μπορεί να 
προκόψουν σημαντικά στοιχεία από το  άνοιγμα τω ν  λο
γαριασμών του Τσουγκράνη, κουμπάρου του πρώην υ
πουργού κ. Τ. Μ αντέλη. Π ιθανόν σήμερα ή το  αργότερο 
τη  Δευτέρα θα δοθεί εισαγγελική εντολή για  «άνοιγμα» 
του λογαριασμού σ το ν  οποίο μεταφέρθηκαν το ν  Απρίλιο 
του 2007 τα... υπόλοιπα από τα  ποσά που έλαβε ο Τ. Μα
ντέληε από τη  δίεηιεηε. Ουσιαστυτά θα αναζητηθεί η δια
δρομή του μαύρου χρήματοε (Ελβετίαε - Ελλάδαε), προ
κειμένου να  διαπιστωθεί εάν ο συγκεκριμένοε λογαρια- 
σμόε χρησιμοποιήθηκε για τη ν  τροφοδότηση  άλλων λο
γαριασμών ή άλλων προσώπων. Στο μεταξύ, με ανακοί
νω ση  που εξέδωσε η εταιρεία δίεηιεηε τον ίζε ι για  τουε 
ελέγχουε του ΣΔΟΕ ότι: «Σύμφωνα με τη ν  πάγια πολι
τική μαε, παράσχουμε κάθε βοήθεια και υποστηρίζουμε 
το  έργο του».

Αναμένεται 
εισαγγελική 
εντολή για άνοιγμα 
των λογαριασμών 
Τσουγκράνη.

Ο κ. Κ. Σημίτης δήλωσε ότι 
«όλη η Ελλάδα δεν είναι δ ιε
φθαρμένη».

«Θλίβομαι επειδή 
τέτοιες πράξεις 
εκκολάφθηκαν και 
κατά τη διάρκεια 
της κυβερνητικής 
θητείας του ΠΑΣΟΚ 
1996 - 2004».

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Κατά ιη  χθεσινή κλήρωση ίου Εθνι
κού Λαχείου ο αριθμός 47843 κερδί- 
ζει-25.650 ευρώ.
Ο αριθμός 40546 κερδίζει 9.100 ευ
ρώ.
Οι αριθμοί 40568 και 47865 κερδί
ζουν από 4.600 ευρώ.
Οι αριθμοί 40279,40533, 47576 και 
47830 κερδίζουν από 1.900 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 
40141 40165 40462 40507
40511 40631 47438 47462
47759 47804 47808 47928

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 
40067 40302 40483 40663 
40668 40801 40810 40862
40950 40986 47098 47107
47159 47247 47283 47364
47599 47780 47960 47965

Από 300 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 
40034 40037 40047 40085 
40100 40107 40109 40134
40137 40146 40180 40188
40224 40239 40241 40292
40316 40325 40331 40333
40372 40380 40381 40413

40441 40445 40449 40457
40480■ 40508 40513 40538
40554 40574 40576 40586
40627 40671 40689 40690
40695 40699 40700 40707
40713 40717 40736 40749
40765 40766 40773 40796
40816 40820 40851 40865
40878 40898 40948 40977
47004 47010 47014 47033
47046 47062 47063 47070
47093 47113 47117 47148
47162 47175 47195 47245
47274 47331 47334 47344
47382 47397 47404 47406
47431 47434 47443 47477
47485 47521 47536 47538
47589 47613 47622 47628
47630 47669 47677 47678
47710 47738 47742 47746
47754 47777 47805 47810
47835 47851 47871 47873
47883 47924 47968 47986
47987 47992 47996 47997

Τέλος, από 80 ευρώ κερδίζουν όλοι οι 
άλλοι αριθμοί από 40000 έως 40999 
και από 47000 έως 47999 που δεν α
ναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.
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Η  διαφθορά στην υγεία έχει ιστορίαΣ Χ Ο Λ Ι Ο
Τ ου Σ τ αυρου  Τ ζιμα

Η «  επανάσταση 
και τα θύματα

Τ ην Ντίνα τη γνώριζα. Μητέρα δύο παιδιών, 
εργαζόταν στο τοστάδικο κάτω από το 
γραφείο μαε. Κάποια στιγμή χάθηκε, και 

μια μέρα που τη  συνάντησα τυχαία στον δρό
μο, μου είπε με χαρά ότι βρήκε δουλειά σ ’ έ
να εστιατόριο με περισσότερα λεφτά και κα- 
λύτερεε συνθήκεβ εργασίαε.

Δεν πέρασε πολύε καιρόε και την είδα στην 
τηλεόραση, ωρυόμενη. Ηταν μεταξύ τω ν ερ
γαζομένων που έμειναν xcopis δουλειά όταν, έ
πειτα από διαρκή «επαναστατική πολιορκία» 
του εστιατορίου από συνδικαλιστέε του ελεγ
χόμενου από το  ΠΑΜΕ σωματείου, ο ιδιοκτή- 
m s έκλεισε το  μαγαζί. Τι είχε συμβεί; Evas εκ 
τω ν εργαζομένων, στον οποίο το αφεντικό δεν 
κολλούσε ένσημα, αντί να καταγγείλει την ερ
γοδοσία στην κατά γενική παραδοχή ευαίσθητη 
σε τέτοιου είδουε ζητήματα Επιθεώρηση Εργα- 
mas, προσέφυγε στο σωματείο που ανέλαβε να 
αποκαταστήσει την αδικία διαδηλώνονταε ε
πί ώρεε, μεσημέρι-βράδυ, μπροστά στο κατά
στημα. Κατόπιν αυτού και αφού δεν πατούσε 
ψυχή, ο επτχειρηματία3 έβαλε λουκέτο και έ
μειναν στον δρόμο είκοσι οκτώ άνθρωποι, που 
δεν ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με την κινη
τοποίηση.

Η εικόνα στην τηλεόραση σε εξόργιζε. Η ά
νεργη γυναίκα στο ένα παράθυρο να φωνάζει 
κλαίγονταβ γιατί η ισοπεδωτική τακτική του «τα
ξικού» σωματείου ms στέρησε το ψωμί. Στο άλ
λο, ψυχρόε και βλοσυρόε ο καθοδηγητήε να α
φήνει ατχμέε ότι τόσο η διαμαρτυρόμενη όσο 
και οι υπόλοιποι συνάδελφοί tos, που δεν συ
ντάχθηκαν με την τακτική τού «πονάει δόντι, 
κόβε« κεφάλι», ήταν συνιδιοκτήτεε t o s  επι
χείρησή. Υπήρχε μια διαφορά: Η Ντίνα -ά 
νεργη πλέον- ήταν και παραμένει εργαζόμε
νη  και επί ξύλου κρεμάμενη. Eravos, επαγ
γελματικό κομματικό στέλεχοε. Πληρώνεται για 
να πουλάει, εκ του ασφαλού5, επανάσταση, χω- 
pis να κινδυνεύει να χάσει τον μισθό του (εκτόε 
και αν διαφωνήσει με τη  γραμμή του κόμμα- 
t o s , οπότε θα απολυθεί μαζί μ’ έναν τόνο λά- 
anns). Από t i s  φοβέρε5 δεν γλίτωσε και το  ρε
πορτάζ t o s  «Κ», που παρέθετε γεγονότα και δη
λ ώ σ ε ι xcopis να παίρνει θέση. Ανατρίχιασα ό
ταν διάβασα την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ περί 
«μαύρου μετώπου εργοδοσίαε-κυβέρνησηε- 
συγκροτημάτων διατεταγμένα δημοσιογρα- 
cpias». Ο Θανάσα Τσίγγαναε στο μαύρο μέτωπο! 
Εννιά ολόκληρα χρόνια δίπλα μου και δεν το 
είχα αντιληφθεί! Μέχρι εκείνη τη  στιγμή ήξε
ρα ότι το μόνο μαύρο με το οποίο σχετίζεται 
είναι το χοώιια t o s  ωανέλαε του ΠΑΟΚ.

Το βλέπουμε όλοι ότι σε αυτόν τον  πολιτι- 
κοσυνδικαλιστικό χώρο οι ηγέτεε του δείχνουν 
να έχουν καταληφθεί από «επαναστατικό» πα
ροξυσμό. Δεν αναγνωρίζουν το Σύνταγμα, κα
λούν t o u s  πολίτεε σε ανυπακοή c n o u s  δημο- 
κρατικούε κανόνεβ λειτουργίαε t o s  K o iv c o v ia s ,  

καταλαμβάνουν κρατυωύε τηλεοπτικούβ σταθ
μούβ και λιμάνια.

Νομίζουν ότι διανύουμε παραμονέβ εξέ
γερ σή , με τον Παπανδρέου σε ρόλο Κερένσκι, 
και οι πιο προωθημένοι εξ αυτών ίσο « περι
μένουν ν ’ ακούσουν την κανονιά του σύγχρονου 
«Αβρόρα». Οσο για τη ν Ντίνα, τι να κάνουμε; 
Η επανάσταση θα έχει και τα θύματά t o s ...

Τ ελικά η μόνη που χαίρει άκρα5 υγεί- 
αε σε αυτή τη χώρα είναι η διαφθορά. 
Ευτυχώε, γι’ αυτή, δεν θα χρειαστεί τ «  

υπηρεσίεβ του δημόσιου συστήματο5 υγείαε, 
το οποίο, για να μην ξεχνιόμαστε, αποτελεί 
το μεγαλύτερο ή από τα μεγαλύτερα εκτρο
φεία διαφθορά5 στη χώρα. Είναι κοινό μυστικό 
ότι τα όσα συμβαίνουν στον πολύπαθο χώ
ρο π «  υγείαβ καλύπτουν δέκα υποθέσει σαν 
αυτή τηε Μονήε Βατοπεδίου ή τηε δίεπίθηβ 
η οποία, ούτο« ή άλλω5, έχει εμπλοκή και στον 
συγκεκριμένο χώρο. Αε μη μαβ διαφεύγει, άλ
λωστε, ότι το ΕΣΥ, μαζί με το ΙΚΑ, αποτελούν 
έναν από τουβ μεγαλύτερουε εργοδότεε στην 
Ευρώπη, ενώ τα χρήματα που κατευθύνονται 
στον χώρο τηβ δημόσιαε υγεία5 είναι πε
ρισσότερα από εκείνα που δίνονται για τ «  
στρατιωτικέε δαπάνεε.,

Τριάντα ολόκληρα χρόνια, από το  1981, 
μέχρι σήμερα, τα δημόσια νοσοκομεία α
ποτελούν το δεξί χέρι όλων τω ν μεταπολι
τευτικών κυβερνήσεων. Από τότε, όλοι α
κολουθούν πιστά το δόγμα τηε στελέχωσηε 
τω ν  νοσοκομειακών διοικήσεων με κομμα
τικά στελέχη, ανειδίκευτουβ γιατρού5, χα- 
μηλόβαθμουε τραπεζικούε υπαλλήλουβ και 
άλλα απίθανα πρόσωπα. Μέσα σε ελάχιστο 
χρόνο, το προσωπικό διπλασιάζεται κύριο« 
από ανειδίκευτουβ και ανθρώπουε του κόμ- 
ματοε. Από κηπουρούε ανύπαρκτων κή
πων, από οδηγούε ασανσέρ και από «σα- 
βανωτέε», όπο« έγραφαν οι σχετικέ ε προ
κηρύξει τΜ  εποχή5. Το ράψιμο του «σά
βανου» τηε υγείαε έχει ήδη αρχίσει και συ
νεχίζεται με επιμέλεια και σχολαστικότητα 
από όλεβ τ «  επόμενεβ κυβερνήσει, οι οποίε5

Γ Ν Ω Μ Η

Τ ης  Ε λ λη ς  Τ ρ ια ν τά φυλ λο υ

επίση5 διορίζουν t o u s  δικού s  t o u s  ανθρώπουε 
με ανάλογα κριτήρια κ.λπ. Ακόμη και σήμε
ρα, σε αυτή τη δραματικά κρίσιμη για το μέλ
λον t o s  xcopas συγκυρία, που η Ελλάδα βρί
σκεται κυριολεκτικά στο χείλθ5 του οικο
νομικού γκρεμού, η λεγάμενη open gov, α
ντί αλλαγήε των όρων επιλογήβ, το μόνο που 
φαίνεται να πρόσφερε ήταν λίγο χιούμορ 
crtous δοκιμαζόμενουε πολίτεε. Και πόντο«, 
ουδόλο« απέτρεψε την παρουσία κομμα- 
τανθρώπων στην κορυφή t o s  νοσοκομεια- 
κήβ «papxias. Συν τω  χρόνω, η διαφθορά α
ποκτά μεγάλα πλοκάμια στον χώρο. Μηχα
νήματα υψηλήε τεχνολογίαε (σ.σ. με έντο
νη εδώ την παρουσία ms Siemens ) αγορά
ζονται από τα δημόσια νοσοκομεία σε τιμέβ 
πολύ υψηλότερεε από ό,τι στη διεθνή αγο
ρά ή στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Αλλα μη
χανήματα πανάκριβα αγοράζονται και μένουν 
αχρησιμοποίητα, διότι κανείε δεν φροντίζει 
να στελεχώσει τα αντίστοιχα τμήματα με ει
δικευμένο προσωπικό. Η συνταγογραφία τό
σο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στο ΚΑ, 
γίνεται xcopis απολύτου κανέναν έλεγχο. Οι 
φαρμακευτικέ5 εταιρείεε απευθύνονται σε 
γιατρού3 και ίδιο« σε εκείνουε που χρησι
μοποιούν ακριβά φάρμακα, όπο« είναι τα κυτ- 
ταροστατικά ή μηχανήματα υψηλήε τεχνο- 
λογίαε, καταβάλλονταε το αντίτιμο για τα πα
νάκριβα ταξίδια t o u s  σε τόπουε εξωτικούε. 
Το φαινόμενο ήταν τόσο εκτεταμένο και ευ-

pécos γνωστό που πριν από χρόνια, συγγενικό 
πρόσωπο ενόβ σημαίνοντοε κρατικού πα
ράγοντα στον τομέα του φαρμάκου είχε α
νοίξει και γραφείο ταξιδίων για να οργανώ
νει τ «  ôiaKonés τω ν ιατρών!

Μα, πόσο εύκολο είναι να ελεγχθεί και να 
εξοντωθεί όλο αυτό το  παρακύκλωμα, ανα
ρωτιέται ο κάθε καλόπιστοε πολίτηε που α
δυνατεί να κατανοήσει γιατί σήμερα του κό
βουν τη  σύνταξή του αντί να ξεπλύνουν ε
δώ και χρόνια τον χώρο m s υγείαβ. Πανεύ
κολο. Σ τ «  apxés του ’90 αγοράστηκαν και το
ποθετήθηκαν στα νοσοκομεία πανάκριβοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστέε. Γνωστή εντόπια 
εταιρεία προμήθευσε και τα λειτουργικά t o u s  

συστήματα. Το ίδιο έγινε και στο ΙΚΑ. Θα αρ- 
κούσε, λοιπόν, το πάτημα ενόε κουμπιού για 
να μπορούν ανά πάσα στιγμή οι διοικήσει 
τω ν νοσοκομείων, αλλά και οι εκάστοτε υ
πεύθυνοι του υπουργείου Υγείαε να ελέγχουν 
όλο τον  κυκεώνα t o s  προμήθειαε τω ν μη
χανημάτων και m s ανεξέλεγκ τα  συνταγο- 
Y p a c p ia s .  Κι όμο«. Οι ηλεκτρονικοί υπολογι- 
cnés μένουν αχρησιμοποίητοι, προφανό« για
τί αυτό Kânoious βολεύει.

Είναι όλοι οι γιατροί διεφθαρμένοι; Οχι φυ
σικά. Οι περισσότεροι κάνουν τη δουλειά t o u s  

σε δύσκολεε συνθήκε5, με αφοσίωση και ε
παγγελματισμό. Αν οι πολλοί εγκαλούνται για 
κάτι, είναι γιατί ανέχονται τη  διαφθορά τω ν 
ολίγων. Μ ήπο« ήρθε ο Kaipôs να επανα
στατήσουν; Οι συνάδελφοί t o u s  νοσοκο
μειακοί γιατροί m s Θεσσαλονίκα, αποφά
σισαν να σύρουν πρώτοι τον χορό και δε
σμεύτηκαν να καταγγέλλουν κάθε φαινόμενο 
διαφθοράε που ανακαλύπτουν.

Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
Τ ου Π αντελή Μ πουκαλα

Μαντέλειος 
αστερισμός

Κ αι ξαφνικά, με ένα από τα τερτίπια που συ
νηθίζει η Ιστορία για να διασκεδάζει, βρε
θήκαμε στον Μαντέλειο αστερισμό, η ύ

παρξη του οποίου μάλλον δεν αποτελεί κόσμη
μα για το πολιτικό μαε στερέωμα. Από τη μια λά
μπει (παρότι το συγκεκριμένο ρήμα κρίνεται ά
στοχο εδώ, αν όχι και ειρωνικό) ένα αστέρι πρά
σινου χρώματοε, ο πρώην υπουργόε Μεταφορών 
και γενικόε γραμματέαε του υπουργικού συμ
βουλίου Τάσο5 Μ οντέλα , ο πρώτοε υπουργόε 
που ομολόγησε ότι δωροδοκήθηκε από ξένη ε
ταιρεία για « τ «  προεκλογικέε του ανάγκεβ». Από 
την άλλη αστράφτει (και βροντάει) ένα γαλάζιο 
αστέρι, η κ. Σταματίνα Μαντέλη, πρώην διευ
θύντρια Πολιτικήε Γηβ του υπουργείου Αγροτι- 
ία « Ανάπτυξηε, η οποία με την απολογία τηε στη 
Βουλή κατέστησε το Βατοπέδι ένα πεδίο γεμά
το βάτουε για πέντε στελέχη τηε Ν.Δ., τέσσερ « 
υπουργούβ κι έναν πρωθυπουργικό σύμβουλο. 
Και στο μεν δημοτικό τραγούδι ο αποφασισμέ- 
νοε αγαπητικόε πατάει «βάτουε κι αγκάθια» για 
ν ’ ανταμώσει με την καλή του, εδώ όμο« χώρο$ 
για αγάπη δεν υπάρχει· εκτόε πια και πάρουμε 
στα σοβαρά, όπο« δεν οφείλουμε, τ «  διαβεβαι- 
ώσεΐ5 ότι οι ιεροανίερεε ανταλλαγέ5 δεν είχαν 
άλλο κίνητρο παρά τη χριστιανική αγάπη και την 
επιζήτηση τηε πατερικήε ευλογίαε.

Διατακτικοί προ5 το παρόν οι αστρονόμοι, δεν 
ορίζουν επακριβιί« το σχήμα του νέου αστερι
σμού. Κι όχι επειδή δεν έχουν γερά όργανα στη 
διάθεσή τουε για να κάνουν τ «  παρατηρήσει 
του5, αλλά επειδή, μιαβ και τα μυστήρια τηε φύ- 
σεο« είναι αμέτρητα, η διάταξη των αστέρων εμ
φανίζεται ασταθήβ' είναι φορέε που ο αστεριομόε 
παρουσιάζεται με τη μορφή μοναστηριού με τα 
ψηλά του τα καμπαναριά και τα προσκυνητάρια 
του, κι άλλοτε πάλι έχουμε την εντύπωση ότι βλέ
πουμε ένα τρένο του ΟΣΕ ή το σύμβολο τηε φι
λάνθρωπε δίεη ίθε γραμμένο στα ουράνια, ό- 
πω5 κάποτε το «Εν τούτω νίκα», αν και εδώ πρό
κειται περί ήτταβ και μάλιστα συντριπτικήε.

Αλλά αντιμετωπίζουν ένα επιπλέον προ- 
βληματάκι οι αστρονομούντεΞ. Αυτοί ξέρουν πωβ 
οι αστερισμοί σχηματίζονται από απλανείε α- 
στέρεβ. Τώρα όμωε βλέπουν να συμμετέχουν 
στην όλη διάταξη και αστέρεβ όχι ακριβώε πε- 
ριπλανώμενοι, πάντω5 παραπλανημένοι. Αν οι 
επιστήμονέε μαε δεν είχαν απορροφηθεί τόσο 
από την παρατήρηση των ουρανίων και έ
στρεφαν πού και πού το βλέμμα τουε στα ταπεινά 
και τα γήινα, θα είχαν σίγουρα αντιληφθεί ότι 
«παραπλανηθέντεε» χαρακτηρίζονταν επίσημα 
από την ηγεσία τ ε  Νέαε Δημοκρατία5 οι υ
πουργοί τ ε  που με τον έναν ή τον άλλον τρό
πο διευκόλυναν τιε άγιεβ ορέξεΐ5 των Βατοπε- 

| δινών καλογέρων. Δεν πρόκειται λοιπόν για μυ
στήριο τ ε  φύσεωβ, αλλά για μυστήριο τ ε  πο- 
λ ιτικ έ , τ ο  ο π ο ί ο  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ ε  νά έ χ ε ι  τον τ ί τ 
λο «Εκμηδένιση του χ ρ ό ν ο υ  διά τ η β  συμπιεστική5 
πολιτικήε βουλήσεωε». Γερή πολιτική βούληση 
να υπάρχει και τα πέντε χρόνια που χρειάζονται 
νομοτύπωβ για τη διεκπεραίωση κάποιαε περί
π λοκ ε υπ όθεσε γίνονται άνετα πέντε εβδο- 
μάδεβ, και πέντε ώρεβ ακόμα. Και με ανάλογη 
πολιτική βούληση μπορεί5 εύκολα (και κυρίιε 
ατιμωρητί) να βαφτίσει «χορηγία» μια παχυλή 
μίζα και να την εισπράξειβ σαν... λογική υ
πουργική αμοιβή.σκίτσο  το υ  α ν δ ρ ε α  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ. apetroulakis@kathimerini. gr

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν  wêêêê

«Πάντων... μέτρον το χρήμα»

Κύριε διευθυντά

Δ υστυχώε, το τελευταίο διάστη
μα τα πάντα κινούνται πέριξ του 

χρήματθ5, τω ν οικονομικών μέ
τρων και τηβ επιτακτικήβ ανάγκηε 
διά την αύξησιν των εσόδων. Eis τον 
βωμόν αυτόν φαίνεται ότι θυσιάζε
ται και το νομοσχέδιο το οποίον προ
βλέπει πλήρη απαγόρευσιν του κα- 
πνίσματοβ, auampoüs ελέγχουs 
και μεγάλα πρόστιμα ειε του5 πα- 
ραβάταε. Νόμο τον οποίον εφάρ
μοσαν οι αΚλεε χώρεε μεταξύ τω ν ο
ποίων η Künpos και η Τουρκία.

Δημοσιεύματα φέρουν την κ. Ξε- 
νογιαννακοπούλου να αναβάλει την 
εφαρμογήν του με το αιτιολογικό την 
αύξηση τω ν  εσόδων από τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσή και τον ΦΠΑ ειβ

τα προϊόντα καπνού άνω τω ν 4 δισ. 
ευρώ. Εκτόε τηε κυρίαε υπουργού και 
άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο κ. Πά- 
γκαλοβ, πιστεύουν ότι προτεραιότητα 
έχουν τα χρήματα.

Είναι φυσικό με την υστερία που 
κατέχει τον καιρό αυτό τουβ Ελλη- 
νε5, ποιοε υπεύθυνοε θα καθίσει να 
σκεφθεί τη  δυσφήμησιν ειε το  ε
ξωτερικό, κυρίαν όμωε τα  μελλο
ντικά θύματα του καπνού ή το κό- 
στοε που θα απαιτηθεί διά την νο
σηλείαν τω ν  ασθενών που προκα- 
λεί το κάπνισμα. Σήμερα προέχει η 
συλλογή όσο περισσοτέρων χρη
μάτων με οποιοδήποτε τωρινό ή μελ
λοντικό τίμημα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Καρδιολόγος

Η Λυρική Σκηνή

Κύριε διευθυντά

Ακόμη μια φορά η κυριακάτικη «Κα
θημερινή» (16/5/2010), φιλοξένησε το 

«Υποβολείο» του κ. Β. Αγγελικόπουλου.
Με το γνωστό και αναγνωρίσιμο ύφο$ 

του ο συντάκακ σαβ ασχολήθηκε για μια 
ακόμη φορά με την Εθνική Λυρική Σκη
νή, με αφορμή τον πρόσφατο πρόωρο χα
μό του Στέφανου Λαζαρίδη, πρώην καλ
λιτεχνικού διευθυντή τηε ΕΛΣ. Δεν πα- 
ρέλειψε, όπωε πολλέ3 φορέβ στο παρελ
θόν, να «περιλάβει» με την πένα του τουβ 
συνδικαλιστέε τηβ ΕΛΣ: και έχειβ τώρα 
κάτι θλιβερού5 τηε Λυρικήβ, συνδικα- 
λάριουε βεβαίωβ, να βγαίνουν και να λέ
νε ότι για την καταχρέωσή τηε φταίει ο 
Λαζαρίδηέ, αλλά «και ο Τύποε που απο
θέωνε τΐ5 επιλογέβ του». Ιδού η Λυρική: 
αυτοί. Ιδού αυτοί: η Λυρική.

Δεν επιθυμούμε κανεν05 είδουε α
ντιδικία με τον κ. Αγγελικόπουλο ούτε θα 
ακολουθήσουμε το ύφοβ του. Θα παρα
θέσουμε κάποιεε απόψειε μαε για την ορ
θότερη ενημέρωση των αναγνωστών σαβ, 
αλλά και γιατί εκ τω ν πραγμάτων είμα
στε εγγύτερα στο θέμα λόγω Θέση5, πεί- 
ραβ, αλλά και μακρόχρονηε σπουδήε.

Ο εκλιπών Στέφανο5 Λαζαρίδη5 ήταν 
έναε διεθνώβ καταξιωμένοβ καλλιτέ- 
χνηβ που τίμησε την ελληνική καλλιτε
χνική κοινότητα όσο λίγοι. Κανείε δεν 
μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Ομω5, 
η καλλιτεχνική ανωτερότητα δεν συνε
πάγεται αυτόματα και τη διοικητική ι
κανότητα. Παρέλαβε ένα κρατικό θέατρο 
σε κρίση οικονομική, κτιριακή, καλλι
τεχνική (έτσι δήλωσε τουλάχιστον). Η 
πρώτη του ενέργεια ήταν λοιπόν να ε
ξασφαλίσει για τον εαυτό του έναν μισθό 
τηβ τάξηε των 14.286 ευρώ μηνιαία« (με 
τα αναλογούντα δώρα και επιδόματα α
δειών) πληρωτέα από τον προϋπολογισμό 
π «  ΕΛΣ. Κατόπιν παρενέβη στο κτίριο 
τηβ ΕΛΣ αυθαίρετα, τόσο για επέκταση 
του γραφείου του όσο και για επέκταση 
του χώρου τηε σκηνήε ειε βάρο5 τηε αί- 
θουσαε και θέτοντα5 σε κίνδυνο τη 
στατικότητα του κτίσματο5. Επιπλέον γι’ 
αυτέ5 τ «  αυθαίρετεε επεμβάσε« η ΕΛΣ 
πλήρωσε πρόστιμο στην Πολεοδομία (δεν 
είχε εκδοθεί άδεια) και πληρώνει ποινι
κή ρήτρα στον ιδιοκτήτη του κτιρίου (δεν

είχε συγκατατεθεί cms επεμβάσε«). Η πα
ρέμβαση ms Πολεοδομία5 οδήγησε σε 
σφράγισμα του Θεάτρου Ολύμπια, με α
ποτέλεσμα η παραγωγή Don Giovanni να 
κάνει πρεμιέρα στο «Ακροπόλ» npos με
γάλη οικονομική ζημία, αλλά και δυ- 
σφήμηση t o s  ΕΛΣ. Η κατάσταση οικο- 
νομήθηκε με παρέμβαση του τότε προ
έδρου του Δ.Σ. κ. Ο. Κυριακόπουλου. Τέ- 
λοε, το επικοινωνιακό χάρισμα, τουλά
χιστον από τη  θέση του καλλιτεχνικού 
διευθυντού, ήταν το αδύνατο σημείο του, 
πράγμα που οδήγησε και στην αποπομπή 
του από το Δ.Σ. Δυστυχώε, την απομά
κρυνσή του δεν ακολούθησαν και εκεί
νοι που παρότι διορισμένοι από αυτόν πα- 
ρέμειναν και μετά την πρόωρη λήξη t o s  

θητείαβ του, oncos ο πρόξενο5 πολλών δει
νών κ. Τζεμπετονίδ^. Θα μπορούσε κα- 
νείε επί μακρόν να αναλύει παρόμοιεβ πα- 
ρατυπίεβ, παρανομίε5(;), αυθαιρεσίε5 και 
ιδιοτροπίεβ ανεκδοτολογικού χαρακτή
ρα που όμο« δεν έχουν κανένα νόημα ό
ταν ο AvOpomos έχει εκλείψει.

Γεγονόβ παραμένει ότι το όραμα που 
για μια πενταετία ασπάστηκε η ΕΛΣ ή
ταν μεταπρατικό και φίμωσε το ελληνι
κό καλλιτεχνικό δυναμικό (λυρικού5 
καλλιτέχνεβ, σκηνοθέτε5, σκηνογρά- 
cpous, χορογράφουε κ,λπ.) αποκλείοντάε 
τουβ από το νόμιμο δικαίωμα t o s  έκ- 
φραση5 ms καλλιτεχνυα« t o u s  αξίαβ στο 
θέατρο, που νόμοβ του ελληνικού κράτουβ 
καθορίζει για τον σκοπό αυτό και μόνο! 
Η ΕΛΣ από παραγωγόβ πολιτισμού με
τατράπηκε σε εισαγωγέα και πελάτη καλ
λιτεχνικών γραφείων του εξωτερικού με 
anoiKiaKOüs opous. Δεν είναι απόλυτη 
χρεοκοπία η νεοπλουτίστικη απαίτηση 
να εισάγουμε αυτό που το κράτοε μάε ε- 
πιχορηγεί να παράγουμε;

Ο μόνοε λόγοε που αυτό μπορεί να ο
νομαστεί npöoöos και εξέλιξη είναι η μη 
αντιστρέψιμη απόλυτη πνευματική ο
κνηρία.

Εμείε δεν πρόκειται να συναινέσου- 
με σε αυτήν όσο έχουμε τη δυνατότητα 
και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων 
καλλιτεχνών που επί δεκαετίεε σώζουν 
την ΕΛΣ από t o u s  σωτήρεβ t o s , ει- 
OTiparrovTOS χλεύη, αλλά και άφθονο χει
ροκρότημα από το κοινό ms.

Σωματείο Πρωταγωνιστών
Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Απάντηση
Τα θλιβερά της Λυρικής είναι πασί

γνωστα χρόνια τώρα -  καθώς και οι αίτι
οι. Τα πρόσφατα θλιβερά, που σχολίασα, 
προβάλλουν αβίαστα και από την επιστο
λή αυτή των συνδικαλιστών: η ολιγόμηνη 
διεύθυνση Λαζαρίδη αιτία όλων των δει
νών, ενώ αντιθέτως καταστάσεις «οικο- 
νομήθηκαν με παρέμβαση του τότε προέ
δρου του Δ.Σ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου». 
Είναι η μόνη αναφορά των συνδικαλιστών 
στον πραγματικά ισχυρό άνδρα της πε
νταετίας στη Λυρική, αυτόν που ξωπέτα
ξε τον Λαζαρίδη μόλις άρχισε να οικοδο- 
μεί ένα σύγχρονο πρόσωπο για τη μονα
δική μας όπερα και αυτόν που εν συνεχεία 
αυτοπροβλήθηκε ως ο μάνατζερσωτήρ του 
ιδρύματος. Για το πώς κατόρθωσε όμως να 
βουλιάξει εν τέλει το πλοίο, το οποίο έ- 
σπευσε να εγκαταλείπει (και αυτός...) πα

ραμονές εκλογών, τσιμουδιά οι επιστολο
γράφοι. Είναι χαρακτηριστικό της «οπτικής» 
τους ότι αναφέρονται στο ύψος του μισθού 
του Λαζαρίδη, που στο κάτω κάτω άφησε 
μια λαμπρή διεθνή καριέρα για να έρθει στη 
Λυρική, ενώ αποσιωπούν το γεγονός ότι η 
διοίκηση Κυριακόπουλου εν μέσω χάους 
χρεών νοίκιασε πανάκριβα πολυτελή γρα
φεία στην Πανεπιστημίου -  τα οποία έ- 
σπευσε να ξενοικιάσει η νέα μετεκλογική 
διοίκηση.

Βιβλίο γράφεις για τη συνδικαλιστική τα
κτική στη Λυρική -  ακόμη και η Πολεοδο
μία, που αναφέρεται στην επιστολή, κάπως 
θα συνέβαλε. Απορώ μόνο πώς διαμαρτύ
ρονται οι σχεδιαστές ή εφαρμοστές της τα
κτικής αυτής για «απρόκλητη ειρωνεία», ό
ταν οι ίδιοι σε γαργαλάνε με φράσεις όπως 
«η  μη αναστρέψιμη απόλυτη πνευματική 
οκνηρία» κάποιων.

Περί κλοπής

Κύριε διευθυντά

Είμαι ειδικευόμενοβ ιατρό5 στο Πα
νεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρα

κλείου. Υστερα από πάρα πολύ καιρό ι- 
δρυματοποίησηε, καθώβ εφημέρευα, 
σχεδόν μέρα πάρα μέρα, είχα ένα ολό
κληρο Σαββατοκύριακο ελεύθερο και α
ποφάσισα επιτέλουβ να βγω με τη σύζυγό 
μου και να συναντήσουμε μερικού3 φί- 
λουβ. Ετσι την Παρασκευή βράδυ πήγα
με σε μια ταβέρνα με ένα φιλικό ζευγά
ρι. Οταν ζητήσαμε να πληρώσουμε μά5 
έφεραν ένα χειρόγραφο λογαριασμό, 
χωρίβ φυσικά απόδειξη. Ευγενέστατα ζή
τησα την απόδειξη από την υπάλληλο, 
η οποία απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη. 
Επειτα από λίγο, μαβ έφερε μια απόδει
ξη, η οποία είχε εκδοθεί σ τ «  3 η ώρα το 
μεσημέρι και φυσικά ουδεμία σχέση εί
χε με το ποσό που πληρώσαμε. Επιση- 
μαίνονταε στον ιδιοκτήτη ότι η συμπε
ριφορά του προσβάλλει τη νοημοσύνη 
μαε, τελικά (και με ιδιαίτερα παρεξηγη- 
μένο ύφοε) μαε έδωσε τη νόμιμη απόδειξη 
που αντιστοιχούσε στον λογαριασμό 
που είχαμε κάνει. Την Κυριακή σε κα- 
φετέρια στην κεντρική πλατεία του 
Ηρακλείου, όλα« τυχαία«, «ξέχασαν» 
να μαε φέρουν την απόδειξη. Το βράδυ 
δε τη$ ίδκ « ημέραε βγήκαμε με ένα φι
λικό ζευγάρι, σε μια ταβέρνα έξω από το 
Ηράκλειο. Ασφαλώε το'κύριο θέμα π «  συ
ζή τη σή  στην παρέα ήταν η οικονομική 
κρίση και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτήν. Στη 
συζήτηση παρενέβη και έναβ γεράκοε, ο 
σπσίθ5 αποδείχτηκε ότι ήταν και ο ιδιο
κ τή τη  η «  ταβέρναε. Υποστήριζε σθε
ναρά την άποψη ότι στην Ελλάδα υ
πάρχουν πολλά «τρωκτικά», άποψη με την 
οποία όλοι συμφωνήσαμε. Οταν ήρθε η 
ώρα να πληρώσουμε, μαβ είπε προφορι
κά τον λογαριασμό και φυσικά ουδεμία 
απόδειξη έκοψε. Οταν του ζήτησα την α
πόδειξη γύρισε με ιδιαίτερα εκνευρισμένο 
ύφοε και με ρώτησε επί λέξει «τι; Θεβ και 
απόδειξη;»!

Θα μου πείτε, σιγά το νέο! Για εμένα, 
όμωε, οι παραπάνω εμπερίε5 αποτέλεσαν 
αφορμή για μια σοκαριστική αποκάλυψη. 
Ολοι νομίζω συμφωνούμε με την άποψη 
ότι οι ευθύνεε είναι συλλογικέε. Οτι όλοι 
έχουμε ένα μερίδιο ευθύνηβ, άλλοε μικρό

και άλλοβ μεγαλύτερο. Και αναρωτιέμαι, 
υπάρχουν πραγματικά ελπίδεε η χώρα αυ
τή να ανακάμψει, ενώ παρά το πολύ πρό
σφατο σοκ το οποίο έχουμε υποστεί και 
τ «  διαπιστώσε« τ «  οποίε5 όλοι έχουμε 
κάνει, εξακολουθούμε να διατηρούμε την 
ίδια ασυδοσία, την ίδια λογική τηε αρ- 
παχτήε; Και καταλήγω, άραγε, οι πολίτεε 
«κλέβουν» επειδή οι πολιτικοί κλέβουν ή 
οι πολιτικοί κλέβουν επειδή ο «  πολν«« 
έμαθαν να «κλέβουν»;

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
Ηράκλειο Κρήτης

Περί ταξί
Κύριε διευθυντά

Σ ε ταξίδι στο Λοβ Αντζελε5, πήρα τα
ξί. Στην πλάτη η «  θέσηε του οδηγού 

υπήρχε ένα μυφό κουτί με έντυπα μέσα 
και έγραφε στο κουτί: «Παρακαλώ, πάρ- 
τε ένα και κρατήστε το». Πήρα ένα· το έ
ντυπο έγραφε: Αριθμόε κυκλοφορίαε του 
ταξί είναι ο τάδε, αριθμό5 ταξί τάδε, το τα
ξί ανήκει στον τάδε. Αριθμό^ τηλ. τάδε, 
τηλ. Τροχαίαε τάδε, όνομα οδηγού τάδε.

Ρώτησα από περιέργεια τον οδηγό, τι 
συνέπειεε έχουν αν δεν έχουν το  κουτί. 
Μου απάντησε: Αφαίρεση τηβ άδειαβ τα
ξί για 6 μήνεβ την πρώτη φορά. Εβαλα το 
χαρτί στην τσέπη. Οιαν γύρισα στην Ελλά
δα, σκέφθηκα πο« κάτι ανάλογο στα τα
ξί εδώ θα έλυνε πολλά προβλήματα. Αν ξέ- 
χασε κανείβ στο ταξί πράγματα (το αχού
με συχνά στο ραδιόφωνο) είναι πανεύκο
λο να βρεθεί το ταξί με ένα τηλεφώνημα. 
Ή  αν έχει πρόβλημα με τον οδηγό...

Πήγα στο σωματείο των ταξιτζήδων. 
Υπέθεσα πωε θα ενθουσιασθούν. Είδα κά
ποιον Θύμιο Λυμπερόπουλο, πρόεδρο. Με 
πέταξε έξω σχεδόν με τ «  κλω τσά . 
Εστειλα επιστολή στο υπουργείο Μετα
φορών (εκεί υποθέτω ανήκουν τα ταξί). 
Πέρασαν 3 μήνεβ, δεν άκουσα τίποτα.

Ωβ συνήθωβ, ο συρφετό5 των παρα- 
τρεχάμενων που περιφέρονται άσκο
πο« στα υπουργικά γραφεία, πιστοί σ τ «  
προτροπέβ του πρωθυπουργού για αλλαγή, 
όλα για τον πολίτη και άλλα ηχηρά, θα πέ- 
ταξαν την πρότασή μου στο καλάθι των 
αχρήστων.

ΘΥΜΙ0Σ ΝΤΟΥΡΟΣ, Παλλήνη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θ ερμή παράκληση προς τους επ ιστολογράφους 
τη ς  «Κ αθημερ ινής». Τα γράμματά σας να είναι δακτυλογραφημένα  

ή  με στρω τό γραφικό χαρακτήρα, ώ στε να διευκολύνεται η  δημοσίευση , 
αλλά και η  δ ιόρθω σή τους σ το  τυπογραφείο. Σ ε  διαφορετική π ερ ίπ τω ση  

βρίσκει πεδίο δράσεως ο... δαίμων του τυπογραφείου.

V k %



Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ·  13

Χαμένοι στη μετάφραση
Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ ου Π α ς χ ο υ  Μ α ν δ ρ α β ε λ ηΕ πιτέλους! Σ’ αυτούε τουε δύσκο
λοι^ για τη  χώρα καιρούε, ο 
πνευματικόε κόσμοε μίλησε. Και 

τι είπε; Να μην κλείσει το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Μετάφρασηε (ΕΚΕΜΕΛ). Με- 
σούσηε, λοιπόν, τηε μεγαλύτερα  κρί- 
σηε που ζει η χώρα μετά το 1974, η πρώ
τη  συλλογική παρέμβαση του πνευμα
τικού κόσμου -με τετρακόσιεε πενήντα 
βαριέε υπογραφέε- είχε μια διαπίστω
ση και ένα αίτημα. Πρώτα η διαπί
στωση: «Σε μια πολυπολιτισμική επο
χή όπωε αυτή που ζούμε και σε μια ε
νωμένη Ευρώπη στην οποία ανήκουμε, 
η μετάφραση αποτελεί βασικό εργαλείο 
ανταλλαγήε ιδεών και διαλόγου. Γιατί, 
«καμιά γλώσσα, κανέναε πολιτισμόε δεν 
είναι αυτάρκηε. Οι εθνικέε λογοτε- 
χνίεε αναγεννώνται από τη  μετάφρα
ση » (Εζρα Πάουντ)». Κατόπιν το  αίτη
μα: «Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το  υ
πουργείο Πολιτισμού θα βρει έναν 
τρόπο για να μπορέσει το ΕΚΕΜΕΛ να 
συνεχίσει το  πλούσιο και απαραίτητο 
στουε καιρούε μαε έργο του».

Για το  «πλούσιο» έργο του ΕΚΕΜΕΛ 
υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Για το «α 
παραίτητο» γύρω στα  τέσσερα εκα
τομμύρια. Οσοι ακριβώε είναι αυτοί που 
πλήττονται από τα μέτρα. Διότι όταν σε 
κάποιον κόβουν το ν  μισθό ή τη  σύ
νταξη, το  τελευταίο που περιμένει εί
ναι να του ’ρθει και ο λογαριασμόε του 
ΕΚΕΜΕΛ ή τω ν  χιλιάδων ΕΚΕΜΕΛ του 
δημόσιου τομέα που όλα έχουν «πλού
σιο και απαραίτητο έργο».

Φυσικά διατυπώνονται τα  συνήθη 
επιχειρήματα υπέρ τηε συνέχισηε τηε 
χρηματοδότησηε του κρατικού αυτού 
φορέα από τουε φορολογούμενουε. Π.χ. 
«Υπάρχουν σπατάλεε αλλού, που θα 
μπορούσαν να περικοπούν», ή «τα  λε
φτά δεν είναι πολλά και ο προϋπολο- 
γισμόε θα μπορούσε να το  αντέξει». Η 
αλήθεια είναι ότι σπατάλεε υπάρχουν

παντού σ το ν  δημόσιο τομέα. Ομωε, α- 
ληθέε είναι και το  γεγονόε, ότι στη  νε
οελληνική γλώσσα η λέξη «σπατά
λεε» σημαίνει «ο ι δαπάνεε τω ν  άλλων 
και ουχί οι δικέε μαε ή τω ν  φίλων μαε». 
Σαφέστατα υπάρχει όργιο σπατάληε 
στη ν ΕΡΤ, αλλά η κριτική πρέπει να ε
πικεντρωθεί εκεί και να ορθώνεται το 
επυίείρημα «γιατί δεν δίνειε και σε μέ
να μπάρμπα;».

Να συμφωνήσουμε επίσηε ότι το πο
σό τηε χρηματοδότησηε του ΕΚΕΜΕΛ 
είναι πενιχρό. Τόσο, που θα μπορούσαν 
να το  καλύψουν και οι διαμαρτυρόμε- 
νοι. Από το ν  κατάλογο τω ν  450 ονο
μάτων που βλέπουμε, εικάζουμε ότι οι 
περισσότεροι από αυτούε είναι ευκα
τάστατοι άνθρωποι. Αφού ανησυχούν 
τόσο πολύ για τη  μετάφραση ωε «βα
σικό εργαλείο ανταλλαγήε ιδεών και

διαλόγου» γιατί ζητούν από το ν  μπαρ- 
μπα-Μήτσο εκ Γρεβενών να τη  χρη
ματοδοτήσει; Δ εν θα μπορούσαν να το 
κάνουν οι ίδιοι; Και αν τουε λείπουν τα 
200 ευρώ κατ’ έτοε -τόσο τουε αναλο
γεί- γιατί δεν απευθύνονται σ τον  Λι- 
βάνη, στον Πατάκη ή το ν  Καστανιώτη 
για να χρηματοδοτήσει το «πλούσιο» και 
«αναγκαίο» έργο του ΕΚΕΜΕΛ;

Σύμφωνα με τα  τελευταία στοιχεία 
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) 
υπάρχουν 902 ενεργοί εκδοτικοί οίκοι 
και 170 νομικά πρόσωπα που εκδίδουν 
βιβλία. Το 45% τω ν  βιβλίων που εκδό- 
θηκαν ήταν -με ή χωρίε τη  βοήθεια του 
ΕΚΕΜΕΛ- ξένεε μεταφράσειε. Αν ήταν 
με τη  βοήθεια του ΕΚΕΜΕΛ, κάθε εκ- 
δότηε θα χαρεί να δώσει 100 ευρώ ε- 
τησίωε για τιε δαπάνεε του οργανισμού. 
Α ν πάλι ήταν χωρίε τη  βοήθεια του 
ΕΚΕΜΕΛ, μήπωε πρέπει να προσθέ
σουμε ένα ακόμη ερωτηματικό στο «α
ναγκαίο» τηε ύπαρξήε του;

pmandravelis@kathimenni.gr

σκίτσο  το υ  η λ ια  ΜΑΚΡΗ. ¡makns@kathimerini. gr

Καθήλωση στη μεμφιμοιρία
Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Τ ης  Τ α ςουλας  Κ α ρα ϊςκ ακ ηΕ ίναι τέτοια η μπόχα τω ν  παρα
σκηνίων που αναδύεται καθημε
ρινά και τόσο βαθιά ριζωμένη η πε

ποίθηση ότι «έτσ ι είναι», ότι η απλωμέ
νη  σαν λάδι διαφθορά έχει μαγαρίσει τα 
πάντα, που έχουμε καταλήξει να θωρούμε 
τα συμβαίνοντα, κι ο έναε τον  άλλο, με 
απέραντη καχυποψία. Πίσω από κάθε ει- 
σαγγελική έρευνα βλέπουμε άλλο ένα βο
ερό σκάνδαλο που δεν θα ζημιώσει πο
τέ  τουε ενόχουε. Πίσω από τον πολιτι
κό έναν καραγκιόζη σε χρυσοφόρο θώ
κο. Πίσω από τον  υπουργικό σύμβουλο 
έναν μύστη τηε διαπλοκήε, πίσω από τον 
γιατρό ένα ζήτουλα «φακέλων» και μίζαε, 
πίσω από τον εφοριακό έναν εκβιαστή, 
πίσω τον  επιχειρηματία έναν κομπινα
δόρο, πίσω από τον  κρατικό λειτουργό 
έναν πλουτίσαντα από το σάρωμα τω ν 
κρατικών λειμώνων, πίσω από το ν  δη
μόσιο μεγαλοϋπάλληλο έναν αμείβομε - 
νο από ειδικά κονδύλια και απόρρητουε 
λογαριασμούε... Ζούμε σ ’ ένα πέλαγοε α- 
ναξιοπιστίαε, αμφιβολίαε, αυτοαπαξίω-

σηε, αδυναμίαε να πιστέψουμε ότι θα υ
πάρξει θεραπεία, ότι η Ελλάδα θα πάψει 
να αποτελεί για τουε επιτήδειουε ένα «δο- 
ρύκτητον χωράφιον προωρισμένον ειε 
αποκλειστικήν βοσκήν τηε αγέληε των», 
όπωε έλεγε και ο Ροΐδηε. Τίποτα δεν εί
ναι διαφανέε και πίσω από κάθε τι κρύ
βονται παιχνίδια, κανέναε δεν είναι φε- 
ρέγγυοε και δεν υπάρχει σοβαρή πρό
θεση για σωτηρία -τηε κοινωνίαε-, είναι 
η κοινή πεποίθηση. Που οδηγεί στον αυ- 
τοεγκλωβισμό, στη γνωστή κλάψα για το 
δήθεν ανεπανόρθωτο, την καθήλωση στη 
μεμψιμοιρία, το  αυτάρεσκο κόλλημα 
στα ολέθρια χαρακτηριστικά τηε φυλήε, 
που φέρουμε όλοι -πιστεύουμε- άλλοι πε
ρισσότερο, άλλοι λιγότερο.

Ενα είδοε εθνικού διχασμού, μαζί με 
μια ορμητυαί ανάγκη να αποκαθαρ-

θούμε αλληλοσπαρασσόμενοι. Οχι να ξε
χωρίσουμε την ήρα από το σιτάρι και να 
εξυγιανθούμε, αλλά να αυτοτιμωρη- 
θούμε επιδιδόμενοι σε «εμφύλιο».

Η τυπική στάση μαε σε περιόδουε κρί- 
σηε. Σύγχυση, αφορισμοί, τύφλωση, δι
χόνοια, εριστική αυτοάμυνα, αμετακί- 
νητεε «κόκκινεε γραμμέε». Από τη  μια το 
υπουργείο Οικονομικών που δημοσιο
ποιεί τα ονόματα φοροφυγάδων κι εκείνοι 
που απαιτούν «αίμα» -τ’ αρπακτικά στη 
φόρα, τα λαμόγια στη φυλακή- και από 
την άλλη τα επαγγελματικά σωματεία που 
εξεγείρονται για την ολέθρια διαπό
μπευση. Οι διαδηλωτέε που αποκλείουν
2.000 τουρίστεε να προσεγγίσουν το «Ζε
νίθ » στον Πειραιά, και οι επαγγελματι
κοί φορείε τηε Ρόδου που υποδέχονται 
5.300 τουρίστεε επτά κρουαζιερόπλοιων

μεθ’ υποκλίσεων και ανθέων (τη Δευτέ
ρα οι διαδηλωτέε τηε Πανελλήνιαε Ναυ- 
τυαίε Ομοσπονδίαε θα εμποδίσουν και 
πάλι στον Πειραιά την είσοδο/έξοδο των 
τουριστών στο «Ζενίθ» και τη ν ίδια ώ
ρα οι επαγγελματικοί φορείε θα προ
σπαθήσουν να αποτρέψουν το ν  απο
κλεισμό υποδεχόμενοι τουε τουρίστεε με 
γλυκά και λουλούδια).

Επαγγελματίεε εναντίον επαγγελμα- 
τιών, συνδικαλιστέε εναντίον συνδικα
λιστών, εργαζόμενοι εναντίον διαδη
λωτών... Το κοινωνικό πρόβλημα ωε «δια
φορά» μεταξύ ομάδων ή κλάδων, ωε η
θικό δίλημμα. Ενα είδοε νοσηρήε λοτα- 
ρίαε (ο θάνατόε μου η ζωή σου) όπου την 
ευθύνη επωμίζονται όχι οι υπαίτιοι του 
τραγικού αδιεξόδου, αλλά τα θύματα.

Θα αλληλοεξοντωθούμε, κατά τα ει- 
ωθότα, ή θα ενωθούμε σε μια κοινή πά
λη για επιβίωση; Ολα θα εξαρτηθούν α
πό το ν  τρόπο που θα αντιληφθούμε τιε 
θέσειε μαε: ωε αντίπαλα στρατόπεδα ή 
ωε μέροε του κοινού προβλήματοε.

Η  σπατάλη στην υγεία 
εύκολα μειώνεται

Του ΝΙΚΟΥ Β. ΚΑΡΑΤΖΑ*

Ο σα γράφονται τιε τελευ- 
ταίεε ημέρεε στον Τύπο για 
την ξέφρενη σπατάλη με υ- 

περτιμολογήσειε σε ιατρικέε συ- 
σκευέε, υλικά και φάρμακα είναι 
κοινό μυστικό σ το ν  ιατρικό κό
σμο και μόνιμη απορία πώε η δι
οίκηση του υπουργείου και τω ν  
Ταμείων τη ν  αποδέχεται. Για 
μεν τιε συσκευέε, βηματοδότεε, 
απινιδωτέε, μοσχεύματα και άλ
λα υλικά, είναι σ τον  καθένα γνω
στή  η διαφορά τιμήε που πλη
ρώνουν τα  Ταμεία και το Δημό
σιο στην Ελλάδα σε σχέση με άλ- 
λεε ευρωπαϊκέε χώρεε αλλά και 
πού πάει η διαφορά αυτή. Οσο για 
τα φάρμακα, με ένα κλικ στο Δια
δίκτυο βγαίνουν οι πίνακεε που 
δείχνουν ότι είμαστε η πρώτη χώ
ρα σ τη ν  Ευρώπη σε κατά κεφα
λήν κατανάλωση φαρμάκων.

Τι μπορεί να γίνει; Πρώτον: Με 
τιε λίστεε στο  χέρι για τιε δια- 
φορέε τιμών ιατρικών συσκευών 
και υλικών Ελλάδοε και Ε.Ε. να γί
νει αναδιαπραγμάτευση του χρέ- 
ουε τω ν  νοσοκομείων και να 
μην αναγνωριστεί για καμία από 
τιε αντίστοιχεε προμήθειεε ούτε 
ένα ευρώ παραπάνω από τιε τι- 
μέε πώλησηε στιε άλλεε χώρεε 
τηε Ε.Ε. Τα χρέη τω ν  νοσοκο
μείων θα πέσουν στο  ένα τρίτο 
και οι εταιρείεε θα πάρουν ένα 
γερό μάθημα. Δεύτερον, από σή
μερα κιόλαε να πληρώνουμε για 
τα υλικά αυτά τη ν  τιμή που τα  α
γοράζουν τα  άλλα ευρωπαϊκά 
κράτη, ούτε ένα ευρώ παραπάνω. 
Εάν υπάρξει προσωρινή έλλειψη, 
μπορεί να  είναι για το  καλό με
ρικών ασθενών.

Να γίνει αυστηρόε και λεπτο- 
μερήε λογιστικόε έλεγχοε στα βι
βλία και τιμολόγια αντιπροσώ
πων, εισαγωγέων και εμπόρων 
και να ανακαλυφθούν οι πηγέε 
και ροέε του μαύρου χρήματοε 
που προέρχεται από τα  υπερ
κέρδη. Οταν για έναν βηματο
δότη η εταιρεία μπορεί να δια
θέσει σε μαύρο χρήμα μέχρι και 
3.000 ευρώ για προώθηση πω- 
λήσεων, κάπου υπάρχει τρύπα 
στα  σχετικά βιβλία. Ο περιορι- 
σμόε του μαύρου χρήματοε θα α
ναχαίτισα τον εκμαυλισμό του ια
τρικού σώματοε. Τρίτον, να συ
νεχιστούν οι έλεγχοι «πόθεν έ- 
σχεε» σε όσουε εμπλέκονται στη 
διακίνηση και χρήση τέτο ιω ν υ
λικών, αρχίζονταε από καθηγη- 
τέε και διευθυντέε κλινικών και 
αρμόδιουε διοικητικούε μέχρι 
τουε ιδιώτεε χειρουργούε και ε- 
πεμβατικούε.

Τέλοε, να  γίνει κάθε ιατρική 
μονάδα, ακόμα και ο κάθε χει- 
ρουργόε ή επεμβατικόε γιατρόε, 
«κέντρο κόστουε», δηλαδή να κο
στολογούνται οι ιατρικέε πράξειε 
σ τη ν  πηγή. Καθόλου δύσκολο. 
Κάθε υλικό έχει ένα αυτοκόλλη
το  με τη ν τιμή ή κάποιο κωδικό. 
Οταν ανοίγεται μια συσκευασία, 
αυτό αποσπάται και ετηκολλάται 
σε μια καρτέλα. Ετσι υπολογίζε
ται εύκολα το  κόστοε ανά πρά
ξη και συγκρίνεται η «παραγω
γή » (αριθμόε και βαρύτητα ε
πεμβάσεων κ,λπ.) τηε κάθε μο- 
νάδαε σε σχέση με το κόστοε και 
ο υπεύθυνοε λογοδοτεί για τιε πα- 
ρεκκλίσειε από τον  μέσο όρο. Αυ
τό, για να εκλείψει το  φαινόμε
νο  που, για τη ν  ίδια λαπαρο- 
σκοπική επέμβαση, τηε μιαε 
χρήσηε υλικά σε μία περίπτωση

να ανέρχονται σε 800 ευρώ και 
σε άλλη σε 5.000 ευρώ.

Οι σπατάλεε στα φάρμακα έ
χουν διαφορετικέε αιτίεε που 
ούτε η λίστα ούτε η μείωση στιε 
τιμέε ούτε η γραφειοκρατική και 
χωρίε κανόνεε θεώρηση συντα
γών μπορούν να περιορίσουν. Οι 
κύριεε αιτίεε είναι η νεοπλουτί- 
στικη τάση συνταγογράφησηε 
τω ν  ακριβών φαρμάκων, η πα
ραπληροφόρηση γιατρών και κοι
νού, η κατευθυνόμενη με οικο
νομικά κίνητρα συνταγογράφη- 
ση και η αλληλοκάλυψη ιατρικών 
φορέων που συνταγογραφούν 
διαφορετικά σκευάσματα για τον 
ίδιον ασθενή. Για τη  συνταγο- 
γράφηση μόνο ακριβών, φταίει 
και η μονομερήε πληροφόρηση 
τω ν  γιατρών για τα φάρμακα. Η 
επιμόρφωση και ενημέρωση των 
γιατρών είναι αφημένη κατά ε
κατό τοιε εκατό με έμμεσο ή ά
μεσο τρόπο στουε εμπόρουε των 
φαρμάκων. Ολο το πανίσχυρο και 
δαπανηρότατο δίκτυο συνεχιζό- 
μενηε εκπαίδευσηε χρηματοδο
τείται σχεδόν αποκλειστικά από 
τη  φαρμακευτική βιομηχανία και 
το φαρμακευτικό εμπόριο. Στη 
χώρα μαε δεν υπάρχουν οργανι
σμοί που να παρέχουν κατευθυ
ν τ ή ρ ι ε  συστάσειε - οδηγίεε 
στουε γιατρούε για το  τ ι πρέπει 
να κάνουν, πώε να συνταγογρα- 
φούν σε κάθε περίπτωση, όπωε 
υπάρχουν σε άλλεε χώρεε τηε Ευ- 
ρώπηε, που είναι σχεδόν υπο- 
χρεωτικέε, και ο γιατρόε οφείλει 
να μην παρεκκλίνει. Οι δικέε 
μαε εγκρίσειε συνταγών γίνο
νται χωρίε κανόνεε και είναι α
ποκλειστικά γραφειοκρατικέε και 
αναποτελεσματικέε. Εδώ χρειά
ζεται πολλή δουλειά, αλλά θα μπο
ρούσαμε να τη  βρούμε έτοιμη α
πό άλλεε χώρεε, π.χ. από τον βρε
τανικό οργανισμό NICE (National 
Institute o f Clinical Excellence).

Για τη ν  κατευθυνόμενη συ- 
νταγογράφηση φταίει και η στε
νοκέφαλη πονηριά του κράτουε. 
Παράδειγμα: Το ΙΚΑ πληρώνει μι
σθό 1.200 ευρώ τον μήνα για 5V2 
ώρεε εργασίαε πέντε μέρεε την ε
βδομάδα σε γιατρούε με ειδικό
τητα (12 χρόνια σπουδέε, συχνά 
με μετεκπαίδευση στο εξωτερικό). 
Οι γιατροί που βάζουν μέσον για 
να προσληφθούν στιε θέσειε αυ- 
τέε το  κάνουν για το ν  μισθό, ό
ταν θα μπορούσαν να βγάλουν πε
ρισσότερα ωε οδηγοί ταξί; Πα πολ- 
λούε από αυτούε η κατευθυνό
μενη συνταγογράφηση θα απο- 
φέρει τουλάχιστον άλλουε δύο μι- 
σθούε. Αλλα Ταμεία πληρώνουν 
15 ευρώ τη ν επίσκεψη και ο για- 
τρόε με μία υπογραφή του μπο
ρεί να βάλει το  Ταμείο να πλη
ρώσει μερικά χιλιάρικα. Ετσι καλ
λιεργείται η διαπλοκή.

Σε έλλειμμα παιδείαε οφείλε
ται το  ότι για τουε Ελληνεε για- 
τρούε θεωρείται «αντι-ιπποκρα- 
τικό» να  πάρουν υπόψη τουε θε- 
ωρήσειε κόστουε στιε κλινικέε 
τουε αποφάσειε, κάτι που έχει σή
μερα μπει στο πετσί τω ν γιατρών 
του υπόλοιπου κόσμου. Οι άλλοι 
γιατροί μαθαίνουν ότι σ τη  στάθ- 
μιση οφέλουε/ζημίαε που απο
τελεί προϋπόθεση για κάθε ια
τρική απόφαση μπαίνει υποχρε
ωτικά και το οικονομικό κόστοε, 
αφού η πίτα είναι ορισμένη και 
πρέπει να  μοιραστεί δίκαια.

* 0  κ. Ν. Β. Καρατζάς είναι καρδιολό
γος, δρ Οξφόρδης.

Τ Ι  Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο Ξ Ε Ν Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

ΦΙμ ||ογΙ*

0 ρόλος της Κίνας

Η Κίνα ευελπιστεί να χρησιμοποιήσει την 
οικονομική δύναμή τηε προκειμένου να 
πειστεί η Πιονγιάνγκ να επιστρέψει στο 
τραπέζι τω ν διαπραγματεύσεων τηε ε- 
ξαμερούε. Πέρα από αυτό, όμωε, είναι 
μάλλον απίθανο να «μαλώσει» δημοσίωε 
το  Πεκίνο το  καθεστώε του Κιμ. Το α
ποτέλεσμα αυτήε τηε απροθυμίαε είναι 
ότι ενισχύεται η δύναμη τηε αρχηγικήε 
οικογένειαε. Προτεραιότητα για το Πε
κίνο έχει η διατήρηση κλίματοε στα- 
θερότηταε στη Βόρεια Κορέα, δεδομέ
νου ότι τυχόν κατάρρευση τηε χώραε θα 
οδηγούσε σε κύμα προσφύγων προε την 
Κίνα. Η Κίνα ανησυχεί επίσηε ότι μια βί
αιη αλλαγή του καθεστώτοε ενδεχομέ- 
νωε θα οδηγούσε σε βελτίωση τω ν σχέ
σεων του Βορρά με τον Νότο ( Σεούλ) 
και ενίσχυση τηε αμερικανικήε στρα- 
τιωτικήε παρουσίαε στην ευρύτερη πε
ριοχή. Αυτόε είναι ο λόγοε που η Κίνα, 
μετά τον  θάνατο του σημερινού ηγέτη 
τηε Πιονγιάνγκ, Κιμ Γιονγκ-ιλ, η Κίνα θα 
συνεχίσει να  στηρίζει τον ηγέτη τηε ε- 
πιλογήε του. Το Πεκίνο ελπίζει ότι η αύ
ξηση τω ν οικονομικών ανταλλαγών θα 
βοηθήσει τον μετριασμό του θυμού του 
καθεστώτοε τηε Βορείου Κορέαε και θα 
βελτιώσει τη  ζωή αρκετών πολιτών 
που ζουν πολύ κάτω από το όριο τηε 
φτώχειαε.

THEY
INDEPENDENT
Η εκπαίδευση

Η πολιτική τηε νέαε κυβέρνησηε στη Βρε
τανία πάνω σε θέματα εκπαίδευσηε εί
ναι απλή: αε δώσουμε μεγαλύτερη ε
λευθερία στα  σχολεία. Μεταξύ άλλων 
επιδιώκεται η μετατροπή των δημόσιων 
σχολείων σε ανεξάρτητεε ακαδημίεε, οι 
οποίεε θα αποδεσμευτούν από τον  έ
λεγχο τω ν τοπικών συμβουλίων. Πα
ράλληλα θα ενθαρρυνθούν οι γονείε, οι 
κοινωνικοί επιχειρηματίεε και τα φι
λανθρωπικά ιδρύματα να στήσουν τα 
δικά τουε σχολεία και να τα λειτουργούν 
με τον τρόπο που θεωρούν καταλλη
λότερο. Η απελευθέρωση με αυτόν τον 
τρόπο τηε εκπαίδευσηε ηχεί όμορφα σ τ’ 
αυτιά των πολιτών και δεν είναι κάτι δύ
σκολο. Οι Εργατυωί έχουν αφήσει πί
σω τουε θετική εικόνα για το εκπαι
δευτικό τουε πρόγραμμα, ειδικότερα στο 
σκέλοε τηε εξεύρεσηε κονδυλίων και 
πηγών. Ομωε η επιμονή τουε να ελέγ
χουν τιε μαθητικέε τάξειε από το Γου- 
άιτχολ υπήρξε ολέθρια πράξη, απο
θάρρυνε τουε κοθηγητέε και εντέλει έ
βλαψε την εκπαίδευση τω ν παιδιών. Το 
επιχείρημα να μπορούν τα σχολεία να 
αποφασίζουν για το  ήθοε, να αποκλί
νουν από το επίσημο πρόγραμμα σπου
δών και να αναζητούν ικανούε δα- 
σκάλουε που θα αμείβονται καλά α- 
κούγεται θαυμάσιο.

Χιλιάδες Γάλλοι κατέκλυσαν χθες τους δρόμους σ ιο Παρίσι κατά τη διάρκεια πανε
θνικής απεργίας εναντίον του ασφαλιστικού. Η γαλλική κυβέρνηση υπεραμύνεται 
της απόφασής της να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης από τα 60 που είναι σήμε
ρα στα 62 ή 63, σ ιο πλαίσιο περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Ειδικός φόρος

θετικά αξιολογεί ο υπουργόε Οικονο
μικών τω ν  ΗΠΑ, Τιμ Γκάιτνερ, τον μη
χανισμό στήριξηε τηε Ευρωζώνηε, 
εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τη  συ
μπεριφορά τω ν  αγορών που δεν φαί
νεται να έχουν πεισθεί για την απο- 
φασιστικότητα τω ν  Ευρωπαίων. Στο 
μεταξύ, σε σύγκρουση με τη ν  Ευρω
παϊκή Επιτροπή και τη  Γερμανία φαί
νετα ι .να οδηγείται η Βρετανία, με α
φορμή την επιβολή ειδικού φόρου στιε 
τραπεζικέε συναλλαγέε. Η Γερμανία ε
πιμένει πωε ο φόροε θα πρέπει να διο
χετεύεται σ ’ ένα ειδικό ταμείο που θα 
καλύπτει τραπεζικέε κρίσειε, ενώ η 
Βρετανία και η Γαλλία θέλουν να ε
ντάξουν τα  έσοδα από το ν  ειδικό φό
ρο στα  κρατικά ταμεία. Θέμα ηθικήε 
τάξηε επικαλείται ο Τ ζορ τζ Οσμπορν, 
που εκτιμά πωε ένα ειδικό ταμείο για 
τη  διάσωση τω ν  τραπεζών ενδέχεται 
να επηρεάσει αρνητικά τη  μελλοντι
κή συμπεριφορά τουε, οδηγώνταε εκ 
νέου σε κερδοσκοπικά παιχνίδια, α
νάλογα με εκείνα που προκάλεσαν την 
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση 
πριν από δύο χρόνια. Αξιωματούχοι στο 
Βερολίνο εκτιμούν ότι Βρετανία και 
Γαλλία προσβλέπουν στα  έσοδα από 
τον  τραπεζικό φόρο για τη  μείωση του 
ελλείμματόε τουε.

ΓεΙΙΙοηίε
Αλλαγή στο κλίμα

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ενωση εμ
φανίζεται σ τη  διεθνή σκηνή ωε πρω- 
τοπόροε στη  μάχη κατά τω ν  κλιματι
κών αλλαγών. Η Ευρώπη ήθελε πάντα 
να  αποτελεί το  παράδειγμα. Πότε 
«κοινωνικό μοντέλο» και πότε λάτρηε 
του περιβάλλοντοε. Με την υιοθέτηση 
του πακέτου για τη ν ενέργεια και το  
κλίμα το ν  Δεκέμβριο του 2008, δε
σμεύτηκε να μειώσει κατά 20% τιε εκ- 
πομπέε αερίων ώε το 2020 και μάλιστα 
ήθελε να δώσει ένα καλό μάθημα 
στιε ΗΠΑ, δείχνονταε στιε αναπτυσ- 
σόμενεε χώρεε τι θα ’πρεπε να κάνουν 
για να  ανταποκριθούν στιε ιστορικέε 
ευθύνεε τουε. Την επομένη τηε Κο- 
πεγχάγηε, τα  27 κράτη-μέλη κατάλα
βαν ότι η αρετή δεν αποδίδει. Και δυ- 
στυχώε, η οικονομική κρίση φαίνεται 
να  απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράε. 
Η ταν η Γερμανία αυτή που στιε 25 
Μαρτίου ζήτησε «πάγωμα» στιε προ- 
σπάθειεε κατά τω ν  κλιματικών αλλα
γών. Αυτή η θέση προε το  παρόν έχει 
περάσει σε χώρεε, όπωε η Πολωνία και 
η Ιταλία. Το γεγονόε ότι η μεγαλύτε
ρη οικονομική δύναμη στη ν Ευρώπη 
αλλάζει τουε τόνουε, σημαίνει ότι αλ
λάζει και το  παιγνίδι και μαζί του αμ
βλύνεται η όλη προσπάθεια μείωσηε 
τω ν  εκπομπών αερίων.

V( 4 t V
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Γερμανία εναντίον 
Ευρώπης

The NEW YORK TIMES

Οι δεσμεύσεις ins Γέρμα vias απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση υπήρξαν καθορισττκέβ για τη μεταπολεμική α
νάπτυξη ms κατεστραμμένα xcopas και την οικονομι
κή ms επιτυχία. Εδώ και χρόνια, η Γερμανία διαδραμάτιζε 
ρόλο στην Ευρώπη ανάλογο με εκείνον που συχνά έ
παιξαν οι ΗΠΑ στον κόσμο, καθιστάμενη ατμομηχανή 
ανάπτυξηε, ms onoias ο δυναμισμόε και οι απαιτήσει 
βοηθούν στην ανάκαμψη από οικονομικέε κρίσειε προ
τού αυτέε μετατραπούν σε βαθιά ύφεση.

Σήμερα, στη χειρότερη δυνατή χρονική συγκυρία, η 
Γερμανία στρέφεται σε εθνικιστικέε ψευδαισθήσειε. Οι 
παλαιότερεε οικονομικέε επιτυχίεε ms Ευρώπηε πα
ρουσιάζονται cos αμιγώε γερμανικά επιτεύγματα, ενώ για 
τα σημερινά σοβαρά προβλήματα ms supconaüms η
πείρου ευθύνονται όλοι, e k t o s  ins Γερμανίαε. Η στάση 
αυτή δεν είναι ρεαλιστική ούτε και βιώσιμη. Οι Γερμα
νοί πολιτικοί και σχολιαστέε, όμωε, συνεχίζουν να α
ναπαράγουν και να τροφοδοτούν τέτοιεε αυτοκατα- 
στροφικέΞ Θέσεΐ5.

Νωρίτερα φέτοε, όταν η Γερμανία αρνείτο να συμ- 
μετάσχει σε πρόγραμμα διάσωσή, η μεγαλύτερη σε κυ
κλοφορία εφημερίδα ms xciipas, η Bild, πρότεινε την πώ
ληση ms Ακρόπολη από την ελληνική κυβέρνηση για 
την αποπληρωμή των χρεών ms. (Η αξία του μνημείου 
εκτιμήθηκε από την Bild στα 140 δισ. ευρώ.) Ανώτατο 
στέλεχοε ms κυβέρνησή Μέρκελ πρότεινε τον πλει- 
στηριασμό ελληνικών νησιών του Αιγαίου, ενώ την ίδια 
ώρα δημοσκόπηση ins Bild έδειχνε ότι η πλειοψηφία των 
Γερμανών συμφωνούσε με την εκδίωξη ms Ελλάδα5 α
πό την Ευρωζώνη. Υστερα από σύντομη προβληματική 
περίοδο που ακολούθησε την επανένωση των Γερμανιών, 
η ενιαία χώρα ανέλαβε σκληρέε αναγκαίεε πρωτοβου- 
λίεε για την ενίσχυση ms ανταγωνιστικότητα5 και των 
αναπτυξιακών ms ρυθμών. Qs αποτέλεσμα ms πολιτι- 
ims aums, η χώρα εμφανίζει τώρα χαμηλά ελλείμματα 
και ρωμαλέο πλεόνασμα εξωτερικών συναλλαγών. Η ε- 
ξαγωγική ms οικονομία θα υποφέρει όμοιε, εάν οι Ευ
ρωπαίοι καταναλωτέε -ο ι μεγαλύτεροι πελάιεε m s- α
δυνατούν πλέον να αγοράσουν τα προϊόντα ms. Οι γερ- 
μανικέ5 τράπεζεε δάνεισαν δισεκατομμύρια στην Ελλά
δα και άλλε5 προβληματικέ5 οικονομίεε ms Ευρώπηε. 
Αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν γρήγορα, τα χρέη αυ
τά iacos παραγραφούν.

Η Γερμανία ωστόσο δεν έχει συμβάλει όσα οφείλει στην 
παγκόσμια ανάκαμψη, επιλέγονταε απλά να εκμεταλ- 
λευθεί τα πακέτα οικονομική5 στήριξηε των ΗΠΑ και ms 
Kivas. Το κύριο πρόβλημα του ευρώ όμωε, η έλλειψη κοι- 
vns και ρεαλιστικήε νομισματικήβ πολιτικήε, που επέ
τρεψε στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη να αποκτήσουν 
δυσβάστακτα ελλείμματα, αποτελεί ευθύνη όλων τω ν ε- 
μπνευστών του ευρώ και ασφαλή^ ms Γερμανίαε.

Οι Γερμανοί δεν θέλουν να ακούσουν ms πικρέε αυ- 
τέ5 αλήθειε5, ενώ οι ηγέτεε ious δεν υπήρξαν πρόθυμοι 
να t o u s  n s  αποκαλύψουν. Εδώ και μήνεε η κ. Μέρκελ 
αντιστάθηκε σε κάθε έκκληση να αναλάβει ηγετικό ρό
λο στην Ε.Ε. Οταν η Γερμανία συμφώνησε να συμβάλει 
στο ταμείο δ ιάσωσή υπό την απειλή γενικευμένηε κα
τάρρευσή, τα οικονομικά προβλήματα ms Eupconns ή
ταν ήδη πολύ χειρότερα.

Οι πλέον προβληματικέε οικονομίεε ms Ευρωζώνηε 
(Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία) φέρουν το με
γαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Τα 
αναγκαία σκληρά μέτρα που πάρθηκαν τώρα απειλούν 
να βυθίσουν την ήπειρο σε βαθιά ύφεση, εφόσον η Γερ
μανία δεν υιοθετήσει παράλληλα δικό ms επιθετικό α
ναπτυξιακό πρόγραμμα. Αντί να δεσμευθεί σε περαιτέ
ρω δαπάνε5, η Γερμανία προετοιμάζει και αυτή περικοπέβ. 
Η γερμανική λιτότητα, όμωε, θα τσακίσει την αναδυό- 
μενη ανάκαμψη ms Ε.Ε. και την ίδια την ανάπτυξη 
στη χώρα.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. Πολιτικόε τω ν  αρχαί
ων Αθηνών, γνωστόε 
από ένα οικονομικό 
σκάνδαλο.
2. Ημιπολύτιμο πολύ
χρωμο ορυκτό, σ τη  γε
νική (καθ.) -  Περιλαμ
βάνεται στα... υγρά.
3. Χρονικό επίρρημα -  
Χρησιμοποιείται σε συ- 
ναλλαγέε (ξεν.).
4. Η ταν και ο Εκτοραε 
(καθ.).
5. Ο μπρούτζινοε δί- 
σκοε του κύμβαλου.
6. Τα μιλούν αρκετοί 
Ελληνε5 (αντίστρ.).
7. Αναφέρεται για την 
ίδρυση τη3 Κωνσταντι
νούπολή , αλλά και για 
τη ν πτώση τηε -  Σκη- 
νοθέτηε τηε ταινίαε 
«Επτά χρόνια στο Θι
βέτ».
8. Σημαίνει και την α
περίφραστη (αντίστρ.) -  
Ευτυχία ή πλούτο5 σε 
λέξη τηε αρχαίαε (αιτ.).
9 .  «... Τάιμε», ο τίτλοε

μεγάληε εφημερίδαε 
του Σικάγου -  Αναφέρε- 
ται και το... βάθοε του.

ΚΑΘΕΤΟΣ
1. Το προφίλ, ελληνιστί 
(γεν.).
2. Επαναλαμβάνει τα ό
σα λέμε -  Χρονικόε 
σύνδεσμοε.
3. Σύμβολα τηε υποκρι- 
σίαε (γεν.).
4 . Ενα «καπρίτσιο» του 
Τσαϊκόφσκι.
5. Από το μισό... μισό.
-  Παράλληλεε οι γραμ- 
μέε του.
6. Συμπλεκτικόε σύν- 
δεσμοβ -  Μέροε του... 
λόγου.
7. Λίγα τα  γράμματά 
τηε.
8. Εχουν τιε υποδιαιρέ
σ ε ι  τουε -  Περιττά, 
για τουε... μαθηματι- 
κούε (αντίστρ.).
9. Το πρώτο συνθετικό 
αθλητικού όρου -  Είναι 
αρκετά μέρη τηε Αρκα- 
δίαε.
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Σε νέα εποχή το Web 
με το πρωτόκολλο RDF

ΓπςΖΟΓΙΑΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Mnxaves που κα
τανοούν και εκτελούν εργασίε5 
που μέχρι πρότινοε ή τα ν  αν
θρώπινη υπόθεση, onais η α
να ζή τηση  πληροφοριών, η πλη
ρωμή ενόε λογαριασμού ή η  κρά
τη ση  δωματίου σε ξενοδοχείο. 
Μ οιάζει με σενάριο επιστημο- 
νικήε φαντασία5, σ τη ν  πραγ
ματικότητα , όμωε, πρόκειτα ι 
για  το  μέλλον που μαε επιφυ
λάσσει η  εξέλιξη  του Παγκό
σμιου Ιστού . To W orld  W ide

Η πρόεδρος της 
Διεθνούς Ενωσης 
Πληροφορικής κ.
Γουέντι Χολ μιλάει στην · 
«Κ » για τη νέα 
επιστήμη του 
Διαδικτύου και τις 
προκλήσεις του 
μέλλοντος.

«Στο επόμενο στάδιο, οι υπολογιστές μας θα είναι σε θέση να κατανοούν και τις πληροφορίες που μέχρι σήμερα ήταν γραμμένες κατά τρόπο ώστε 
να γίνονται αντιληπτές απ’ τους ανθρώπους», λέει στην «Κ» η κ. Γουέντι Χολ, η οποία βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

να, τω ν  αεροπλάνων από τη ν  
Αθήνα  σ το  Σίδνεϊ, του μετρό α
πό το  αεροδρόμιο του Σίδνεϊ μέ
χρι το  ξενοδοχείο, θα panäs 
“neos θα πάω από τη  Θεσσαλο
νίκη  σ το  Σ ίδνεϊ τη ν  ερχόμενη 
Κυριακή” και ο υπολογιστήε 
θα σου δίνει τη ν  απάντηση», ε
ξήγησε στη ν «Κ » η πρόεδροε ms 
Διεθνούε Ενωσηε Πληροφορικήε 
(ACM) και ιδρυτικό μέλοε του 
Ιδρύματοε για τη ν Επιστήμη του 
Διαδικτύου (Web Science Trust), 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Σαουθάμπτον, κ. Γουέντι Χολ.

Υπενθυμίζει πωε η  θεμελίωση, 
ανάπτυξη και εξέλιξη  του Πα
γκόσμιου Ιστού συνέβη μέσα σε 
δεκαοκτώ χρόνια, αλλάζοντα5 
άρδην τη ν  αντίληψή pas για  τον  
κόσμο και τη ν  καθημερινότητα. 
Η σ τενή  συνεργάτιδα  του  ι
δρυτή  του  Παγκόσμιου Ιστού  
Σερ Τιμ Μπέρνερ5-Λι, που τ ι
μήθηκε με το ν  τίτλο  m s  Dame 
από τη  Βασίλισσα m s Μ. Βρε- 
m vias, παρατήρησε neos η  αλ-

ματώδηε ανάπτυξή του  εγείρει 
μεγάλα ζη τήματα  που χρήζουν 
μελέτηε: «Θέματα ηθυατε, ιδιω- 
τικότηταε, ασφάλειαε, αλλά και 
οι πολιτικέ5 ρύθμισηε από πλευ- 
ράε κυβερνήσεων ή οι διαθέσειε 
τω ν  μ εγάλων ετα ιρ ειώ ν για  το 
ψηφιακό παράλληλο σόμπαν 
όπου δουλεύουμε, επ ικο ινω 
νούμε και αναπτύσσουμε κοι
νω ν ικ ή  δρ α σ τη ρ ιό τη τα  απα
σχολούν τη ν  Επιστήμη του  Δια
δικτύου». Αυτά μαε είπε λίγε5 ώ- 
ρε5 προτού τιμηθεί χθεε σε ει
δική εκδήλωση για τη  συμβολή 
τηε σ τη ν  ανάπτυξη τπ5 ε ν  λόγω 
επ ισ τή μ η , αλλά και σ τη  δημι
ουργία του πρωτοποριακού σχε
τικού  Μ εταπτυχ ιακού  Προ- 
γράμματοε Σπουδών του τμή
ματος Μ αθηματικών ΑΠΘ σ τη  
Βέροια.

Η Επιστήμη του  Διαδικτύου 
που, άπας ανέφερε, ιδρύθηκε 
μόλιε το  2006 από τη ν  ίδια, το ν  
Μ πέρνερε-Λι και άλλου5 πρω- 
τοπόρου5 του  Παγκόσμιου

Ιστού , με συνοδοιπόρους τουε 
Ελληνεε ιθύνοντεε του Μ ετα 
πτυχιακού τη5 Βέροιαε, καθ. Γ. 
Μητακίδη, καθ. I. Αντωνίου  και 
δρα Μ. Βαφόπουλο, φιλοδοξεί να 
συνεισφ έρει σ τη ν  κατανόηση 
του  τρόπου που αναπ τύσσετα ι 
και χρησιμοποιείται ο Παγκό
σμ ιες Ιστόε.

Ιστόβ και ρυθμίσετβ
Κατά τη ν πενηνταεπτάχρονη 

Χολ, η ανάδειξη  επ ιστημόνων 
του Διαδικτύου που θα σταθούν 
δίπλα στουε κυβερνώντε5, προ- 
κειμένου να  του5 βοηθήσουν να 
νομοθετήσουν σωστά, αλλά και 
σ το  πλευρό τω ν  επ ιχειρήσεων 
ώστε να  κατανοήσουν πώε μπο
ρεί να  αξιοποιηθεί σ ω σ τά  ο 
Παγκόσμιοε Ισ τόε είνα ι ουσιώ 
δες. «Α ν  η  ρύθμιση του Ιστού εί
να ι πολύ αυστηρή ή αν επιβλη
θούν δ ιαβαθμ ίσ ει π ρ ό σ β α σ ή  
ανάλογα με τα  χρήματα που κα
ταβάλλει κανεί5, τό τε  ο Ιστ05 θα 
σβήσει. Εφόσον δεν μπορείε να

έχεΐ5 πρόσβαση σε  ένα  τμήμα 
του  θα πάψειε να  το ν  χρησιμο- 
ποιείε και κατά συνέπεια  η  α
νάρτηση πληροφορίαε θα λείψει. 
Αυτό θα σημάνει το ν  θάνατο του 
Ισ τού », προειδοποίησε.

Ε τσι, η Επιστήμη του Δ ιαδ ι
κτύου κρίνετα ι πλέον απαραί
τη τη . Γνωρίζει, εξάλλου, άπας 
είπε η  κ. Χολ, εξίσου ραγδαία α
νά π τυ ξη  με τ ο ν  Π αγκόσμ ιο 
Ισ τό , καθώ5 τα  πανεπ ιστημ ια
κά τμήματα που ιδρύοντα ι αυ
ξά νον τα ι αλματωδώ5. «Θ α  βυ
θ ιζόμαστε ολοένα  και π ερ ισ
σό τερ ο  σ ’ έ να ν  ψηφιακό κό
σμο», τό ν ισ ε  η  ίδια, σημειώνο- 
\rras πας από τη  μία ο «θαυμα- 
στ05 καινούργιθ5 κόσμοε» τω ν  
δεδομένων και από τη ν  άλλη η 
πρόσβαση σ το  Διαδίκτυο μέσω 
κ ινη τώ ν  τη λ εφ ώ νω ν  και σ τα 
διακά μέσω  μ εγάλων επιφα
νειών, όπας οι τούτοι και τα  τρα
πέζια, καθ ισ τούν τη  συστημα
τική μελέτη του Ιστού εκ τω ν  ω ν 
ουκ άνευ.

W eb οδεύει σε μια κατεύθυνση 
που καμία σχέση  δεν  έχει με ε 
φιαλτικά σενάρια  επ ικ ρ ά τη σή  
τω ν  μηχανών επί του ανθρώπι
νου γένουε.

Σ το  επόμενο στάδιο , οι υπο- 
λογ ισ τέε  μαε θα είνα ι σε θέση  
να  κα τα νοούν  και τ ς  πληρο- 
φορίεε που μέχρι σήμερα ή ταν 
γραμμένε5 κατά τρόπο ώ σ τε  να  
γ ίν ο ν τα ι α ντιληπ τέε απ ’ m us 
ανθρώπουε, διαβάζοντα5 δε
δομένα που θα συνοδεύουν τη ν  
κάθε πληροφορία, α ντί για  λέ- 
ξειε. Μ ετά  το  επ αναστα τικό  
πρωτόκολλο htm l που επ έτρ ε
ψε τη ν  ανάρτηση, δ ιασύνδεση  
και δ ιανομή m s  πληροφορίαε 
σ το ν  Ισ τό , το  νέο  πρωτόκολλο 
RDF θα επ ιτρέψ ει am us υπο- 
λογιστέε να  «διαβάσουν» και να  
εκ τελ έσου ν  ενέργειεε, απαλ- 
λάσσοντα5  τ ο ν  άνθρωπο από 
aviapés και κουραστικέ3 ερ- 
γασίε5.

Απαντούν οι υπολογιστέβ
«Ε ίναι μια ακόμη επανάστα

ση σ το ν  τρόπο που αντιλαμβα
νόμ αστε τη ν  πληροφορία. Θα 
μπορούμε να κάνουμε πράγμα
τα  που ούτε φ αντα ζόμ αστε . 
Α ν τ ί να  αναζητάε σ το ν  Ισ τό  τα  
δρομολόγια του λεωφορείου α
πό τη  Θεσσαλονίκη σ τη ν  Αθή
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Υψηλές πιέσεις καλύπτουν την κεντρική Μεσόγειο και την περιοχή μας, Βόρεια Ελλαδα: 
με αποτέλεσμα την καλοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα Τ ο π ικ έ ς  ν ε φ ώ σ ε ις .  Π ιθ α ν ό τη τα  
κυμανθεί σε σχετικώς υψηλά επίπεδα και η μέγτστη τιμή της στα ηπειρωτικά κ α τ α ιγ ίδ ω ν  τ ο  α π ό γ ε υ μ α ,  
θα φθάσει τους 33°0. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο καιρός θα διατηρηθεί θερμοκρασία από π έως 31 βαθμούς.

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα:
Λ ίγ ε ς  ν ε φ ώ σ ε ις  τ ο  α π ό γ ε υ μ α .  
Α ν ε μ ο ι Δ-ΒΔ 3 μ ε  4  μ π ο φ ό ρ , 
θερμοκρασία από 13 έως 33 βαθμούς.

Αττική:
Γ ε ν ικ ά  α ίθ ρ ιο ς  κ α ιρ ό ς .
Α ν ε μ ο ι Δ-ΒΔ 3 μ ε  4  μ π ο φ ό ρ , 
θερμοκρασία από 14 έως 32 βαθμούς.

αρκετά ζεστός έως τα μέσα της νέας εβδομάδας. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι μόνο
στα νότια πελάγη θα φθάνουν προς το παρόν τα 6 μποφόρ. Πιθανότητα Δυτική Ελλαδα:
μεμονωμένων καταιγίδων το απόγευμα στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας. Π ιθα νό τη τα  κ α τα ιγ ίδ ω ν  στα ο ρ ε ιν ά

τη ς  Η π ε ίρ ο υ  το  α π ό γ ευ μ α .
Θερμοκρασία από 12 έως 31 βαθμούς.

Αιγαίο - Κρήτη - Δωδεκάνησα:
Γ ε ν ικ ά  α ίθ ρ ιο ς  κ α ιρ ό ς .
Α ν ε μ ο ι Δ-ΒΔ 3 μ ε  5  μ π ο φ ό ρ , 
θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη:
Λ ίγ ε ς  ν ε φ ώ σ ε ις .
Α ν ε μ ο ι ΒΔ 3 μ ε  4  μ π ο φ ό ρ , 
θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς.
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