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«Κ Α Λ Λ ΙΚ Ρ Α Τ Η Σ »

Ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ 
ερήμην της κοινωνίας
Αγνοήθηκαν οι προτάσεις
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ε ε λ . 9

| Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η

ί Επιτέλους μια θετική περικοπή
 ̂ Η διδακτέα ύλη από την Ε’ Δημοτικού 

1 μέχρι και το Λύκειο περικόπτεται 
1 κατά το ένα πέμπτο

ΣΕΛ. 9

Επιχείρηση «λάδι»
από τα κόμματα ms [àzas
Ο Σημ ίτης θυμήθηκε ιην «ισχυρή Ελλάδα» και «θλίβεται» για ιον Μανιέλη Η  κυβέρνηση  δηλώνει 
ότι δεν απολογείται για τα περασμένα Η  Ν τ. Μ τια κ ο γ ιά ν νη  «βγαίνει από τα ρούχα της» για τις 
ομολογίες Μαντέλπ Η  Ν .Δ . αποπειράται συμψηφισμό με το Βατοπέδι
»  Σοκαρισμένα δηλώνουν τα δύο μεγάλα κόμ
ματα από το ύφος και λιγότερο από το περιεχόμε
νο της ομολογίας Μαντέλη για χρηματισμό από τη 
δίεπιεηε. Ο αιφνιδιασμός τους δείχνει ότι τα δύο 
κόμματα δεν επιθυμούσαν νέο κύκλο αποκαλύψε
ω ν  για τα σκάνδαλα. 0  κυβερνητικός εκπρόσωπος 
έσπευσε να δηλώσει ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ «δεν 
θα κάνει αυτοκριτική για το τι γινόταν εδώ και πά
ρα πολλές δεκαετίες», προσθέτοντας, περιέργως,

ότι «δ ε ν  υπάρχει ζήτημα π ρόω ρω ν εκλογών». 
Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθεί στην 
Εξεταστική Επιτροπή ο Κ. Σημίτης.

0  πρώην πρωθυπουργός, Κ. Σημίτης, δήλωσε 
«εξοργισμένος» για τη  συμπεριφορά του στενού 
συνεργάτη του, δηλώνοντας ότι τέτο ιες πράξεις 
αμαυρώνουν το έργο της κυβέρνησής του.

Ικανοποιημένη γιατί προσωποποιούνται οι ευ
θύνες και φεύγουν οι σκιές από το πολιτικό σύστη

μα εμφανίστηκε η Ντ. Μπακογιάννη, ενώ  η Ν.Δ., 
σε μια προσπάθεια συμψηφισμού με το Βατοπέδι, 
χρωματίζει με πράσινο το σκάνδαλο της δίεηίθηε.

Παρά το όργιο φ ημών για  διαφυγή του  στο 
Αζερμπαϊτζάν, ο Τ. Μ αντέλης είναι σ την Αθήνα 
και αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρό
μικου χρήματος. «Θα δώ σω  όποιες διευκρινίσεις 
ζητήσει η Δικαιοσύνη» δήλωσε.

ΣΕΛ. 3, 4

Το συνταξιοδοτικό 
εξαγριώνει και τους Γάλλους
»  Τη θέλησή τους να προασπίσουν το συνταξιοδοτικό 
τους σύστημα διατράνωσαν χθες, παρά το ψιλόβροχο, δε
κάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. 
«Μόνο μια ένδειξη της δύναμης στους δρόμους μπορεί να 
υπερασπιστεί το όριο των εξήντα ετών της συνταξιοδό- 
τησης και τα κοινωνικά κεκτημένα, στα οποία ο Νικολά 
Σαρκοζί επιτίθεται μεθοδικά», σημείωσε ο Μπερνάρ Τι- 
μπό, γενικός γραμματέας του ισχυρού συνδικάτου CGT.

Ο ΛΙ PE N

«Ασφαλιστικό 
ως έχει στο 
Μνημόνιο»
»  Πάγο στα θεατρικά 
κόλπα της κυβέρνησης και 
του Α. Λοβέρδου βάζει η 
Κομισιόν. 0  αρμόδιος 
επίτροπος, Όλι Ρεν, τονίζει 
ότι δεν θα γίνει πραγματική 
επαναδιαπραγμάτευση της 
κυβέρνησης με την τρόικα 
για τους όρους του 
Μνημονίου. Το 
συνταξιοδοτικό πρέπει να 
είναι απόλυτα 
ευθυγραμμισμένο με το 
Μνημόνιο, τόνισε ο 
εκπρόσωπος του Όλι Ρεν, 
αφήνοντας ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για μικρές 
διορθωτικές αλλαγές, που 
δεν θα αλλοιώνουν όμως το 
πνεύμα του προγράμματος. 
Το άλλο Σάββατο, 5 Ιουνίου, 
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 
διοργανώνουν πανεργατικό 
συλλαλητήριο για το 
ασφαλιστικό, ενώ  συζητούν 
και για νέες απεργιακές 
κινητοποιήσεις. Χθες, στη 
συνεδρίαση της ΓΣΕΕ, 
στελέχη της ΠΑΣΚΕ για 
πρώτη φορά άσκησαν 
κριτική στην κυβέρνηση, 
ενώ κάποιοι ζήτησαν και 
την απομάκρυνσή της.

ΣΕΛ. 6
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Μ Ο Χ Α Μ Ε Ν Τ  Α Λ  Φ Α Ρ Α

«Αισιοδοξούμε όσο 
υπάρχουν
ελεύθεροι άνθρωποι»

»  Μιλά στην
«Αυγή» ο Μοχά- 
μεντ αλ Φάρα, 
δήμαρχος της 
πόλης Χαν Γιου- 
νές στη μαρτυρι
κή Λωρίδα της 
Γάζας. Η πόλη 
χθες αδελφοποι- 
ήθηκε με τις 
Αχαρνές.

ΣΕΛ. 12

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ

Καημένε Κοσκωτά
ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ

»  Μέρες τώρα στριφογυρίζει στον νου μου ο Κο- 
σκωτάς! Ναι, ο «απατεώνας με τη βούλα» που έκα
τσε καμιά δεκαριά χρονάκια μέσα, διότι έφαγε - 
όπως μας είπαν- γύρω στα 40 δισ. δρχ. Αν δεν κάνω  
τρομερό λάθος, είναι γύρω στα 117 εκατομμύρια ευ
ρώ. Φυσικά, ελάχιστοι έκαναν τον κόπο να αφαιρέ- 
σουν από το ποσό αυτό τα ιμάτια της Τράπεζας Κρή
της, που οι τότε κυβερνήσεις της κάθαρσης και της 

αηοκάθαρσης διαμοίρασαν στους εκλεκτούς (εφημε
ρίδες, ραδιοφωνικός σταθμός, πιεστήρια).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Α Ρ Σ Η

Δυσαναπλήρωτο το κενό 
του Μιχάλη Παπαγιαννάκη
»  Ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, σύ
ντροφοί του από την ΑΡΣΗ και τον ΣΥΝ, αλ
λά και στελέχη από άλλα κόμματα, όπως η Ά. 
Διαμαντοπούλου από την κυβέρνηση και η 
Μ. Βασιλάκου από τους Οικολόγους, αποτί
μησαν πολιτικά την παρουσία, αλλά και την 
απουσία του Μ. Παπαγιαννάκη. ΣΕΛ. 5

Σ Π Ο Ρ Τ ΙΓ Κ

Μέτωπο για νέο πολιτικό 
υποκείμενο
»  Την ανάγκη να δημιουργηθεί νέο 
πολιτικό υποκείμενο που θα απαντήσει 
στην κρίση επισήμανε ο Αλ. Αλαβάνος, 
μιλώντας στην πρώτη ανοιχτή πολιτική 
συγκέντρωση του Μετώπου Ανατροπής, 
χθες, στο Σπόρτιγκ.

ΣΕΛ. 5
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που ττεταγεται 
το καπάκι...

Η  ομολογία Μαντέλμ ήταν αναμενόμε
νο να προκαλέσει αντιδράσεις κορυ
φαίων πολιτικών παραγόντων τον 

ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Αναμφίβολα, υπάρχουν 
προσωπικές ευθύνες, αλλά αυτές, ακόμη κι 
αν κολαστούν ποινικά, δεν σβήνουν τις πολι
τικές ευθύνες που διαχέονται στο πολιτικό 
σύστημα.

Οι αντιδράσεις των κορυφαίων πολιτικών 
παραγόντων παραπέμπουν σε προσπάθεια 
αυτοκάθαρσης του πολιτικού συστήματος, σε 
απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσής του.

Στο σημείο που έχουμε φτάσει, ακόμη δεν 
έχουν φανεί οι δυνάμεις εκείνες του συστή
ματος που θα μπορούσαν πειστικά να δια
δραματίσουν ρόλο «αρχάγγελου της κάθαρ
σης». Δεν αμφισβητείται μόνο η εντιμότητα 
ορισμένων πολιτικών προσώπων, θέμα για το 
οποίο θα μπορούσε να παρέμβει καταλυτικά 
η Δικαιοσύνη. Κρίνεται το ίδιο το πολιτικό 
σύστημα, το οποίο ευθύνεται για την κατά
ντια της χώρας. Η «ισχυρή Ελλάδα» αποκα
λύπτεται εικονική, η «νέα διακυβέρνηση» 
προαγωγός διαφθοράς. Η ένταξη της χώρας 
στην ΟΝΕ τροφοδότησε ένα μοντέλο ανάπτυ
ξης καταχρεωμένο και άδικο.

Μέσα στο περιβάλλον χρεωκοπίας του μο
ντέλου ανάπτυξης, οι αναθυμιάσεις από τα 
σκάνδαλα αποκτούν τεράστια συμβολική, αλ
λά και ουσιαστική σημασία, που παροξύνει 
την πολιτική χρεωκοπία. Από τον φαύλο κύ
κλο (ή καλύτερα από τον κύκλο της πολιτικής 
φαυλότητας) η χώρα μπορεί να βγει μόνο με 
την ενεργοποίηση δυνάμεων ευρέος πολιτι
κού και κοινωνικού φάσματος, που θα επι
διώξουν την επαναθεμελίωση του πολιτικού 
συστήματος πάνω σε νέους, προοδευτικούς 
πολιτικούς συσχετισμούς. Και πάντοτε σε συ
νάρτηση με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, 
που, ανάμεσα στα άλλα, θα αποκαθιστά δι
καιώματα που βάναυσα περικόπτονται. Αυτό 
δεν είναι υπόθεση των δικαστηρίων και των 
εξεταστικών επιτροπών. Είναι υπόθεση του 
λαϊκού παράγοντα, μιας αναγεννημένης πολι
τικής.

Μια τέτοια υπέρβαση προϋποθέτει η αρι
στερά να κινηθεί χωρίς αγκυλώσεις, σε επι
κοινωνία με τους πολίτες, οι οποίοι ανεξαρτή
τως πολιτικών και ιδεολογικών αναφορών, 
διαπιστώνουν τα αδιέξοδα που ορθώνονται 
μπροστά τους. Χρειάζεται ένας πολιτικός-κοι- 
νωνικός συνασπισμός για την αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας, γιατί διαφορετικά η πολι
τική κρίση θα αυτοτροφοδοτείται, η πολιτική 
θα βουλιάζει στην κοινωνική κρίση και η ορ
γή των πολιτών θα κατευθύνεται σε αδιέξοδες 
καταστάσεις. (

Και το «κενό» θα επιχειρήσουν να καλύ- 
ψουν επιχειρηματίες-επίδοξοι πολιτικοί σω- 
τηρες, οι οποίοι πληθαίνουν με μανιφέστα και 
τελεσίγραφα και χρησιμοποιούν «αυξήσεις- 
ψίχουλα», χρήματα από μίζες και προνομια
κές μπίζνες, ως διαφημιστικό μπάτζετ για να 
φιλοτεχνήσουν το πολιτικό ίματζ τους και να 
μετατρέψουν τους πολίτες σε «στρατό» τους.

1
Το αυγό ίου φιδιού 
εκκολάπτεται
»  Η οικονομική κρίση έχει εντείνει τον ρατσι
σμό και τη ν ξενοφοβία στην Ε.Ε., ιδιαίτερα στην 
Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, είναι το συ
μπέρασμα έκθεσης που επεξεργάστηκε η Διεθνής 
Αμνηστεία. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ένας νέος 
νόμος στην Ιταλία υποχρεώνει δασκάλους και το 
πικές αρχές να αναφέρουν παράνομες δράσεις 
στην αστυνομία και ως εκ τούτου εκτιμάται, ότι οι 
παράνομοι μετανάστες θα έχουν μειωμένη πρό
σβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία υπό τον φό
βο αποκάλυψης της παράνομης ταυτότητάς τους. 
Στη Σλοβακία αναφέρεται ότι το 60% περίπου τω ν 
τσιγγανόπουλων έχουν υπαχθεί σε σχολεία για δια
νοη τικ ό ς  καθυστερημένα παιδιά, μολονότι δεν 
υπάρχει ανάλογη διάγνωση, ενώ  επίσης εγκαλείται 
η Μπρατισλάβα ότι κάνει τα στραβά μάτια σε ακού
σιες στειρώσεις γυναικών της ίδιας μειονότητας 
τω ν  Ρομ. Στην Ουγγαρία μια μεγάλη αστυνομική 
δύναμη ασχολείται με την εξιχνίαση αλλεπάλληλων 
δολοφονικών επιθέσεων σε βάρος Τσιγγάνων, που 
άφησαν πίσω  τους εννιά νεκρούς -κυρίως γυναίκες 
και παιδιά- ενώ, η άνοδος του ξενοφοβικού κόμμα
τος ΙοΙΛίΙς εντε ίνε ι τ ις  ανησυχίες για  περαιτέρω 
κλιμάκωση τω ν  ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτά και 
άλλα πολλά συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή «γη της 
επαγγελίας», όπως την ονειρεύονται δεκάδες χιλιά
δες καταφρονεμένοι του κόσμου μας...

Διδάσκεται η επιχειρηματικότητα;
»  Το επιχειρηματικό πνεύμα, η ανάλη
ψη πρωτοβουλίας, η ανάπτυξη της δημι
ουργικότητας, είναι κάτι που μπορεί να δι
δαχθεί; Στην Ε.Ε. υποστηρίζεται πως «ναι», 
πλην όμως από τον κόσμο τω ν επιχειρήσε
ω ν  ακούστηκε πρόσφατα και η ανάποδη 
άποψη: Η επιχειρηματική πρωτοβουλία εί
ναι ένα ταλέντο που δεν διδάσκεται, λένε. 
Κατά την κυρίαρχη άποψη στην Ε.Ε., οι δά
σκαλοι επωμίζονται τον καθοριστικό ρόλο 
στην υποβοήθηση αποκάλυψης της δημι
ουργικής πλευράς που κρύβει κάθε παιδί,

ενώ οι καθηγητές θα πρέπει να διευκολύ
νουν τους σπουδαστές να δούν την επιχει
ρηματικότητα ψς επαγγελματική επιλογή. 
Όμως, διατυπώνεται επίσης το ερώτημα: 
«πώς μπορείς να διδάξεις στη θεωρία κάτι, 
που εφαρμόζεται με έναν πολύ πρακτικό 
τρόπο;», ενώ  επίσης αντιτείνετα ι πως 
υπάρχει μια διαφορετική τάξη στην εκπαί
δευση και στην καθημερινή ζωή: «στο σχο
λείο πρώτα κάνεις μάθημα και μετά περνάς 
τις εξετάσεις. Στη ζωή, πρώτα περνάς τις 
εξετάσεις και μετά παίρνεις το μάθημα»...

Για τα αγνοούμενα παιδιά
»  Υ π ό  σ τ ε ν ή  παρακολούθηση θα τε 
θούν οι 16 ευρωπαϊκές χώρες που δεν 
συμμορφώνοντα ι προς τις  υποδείξεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον αγώνα 
της για τον εντοπισμό τω ν  αγνοούμενων 
παιδιών. Οι δύο αρμόδιες επίτροποι Β. 
Ρέντινγκ  και Ν. Κρες υπενθύμισαν, τις 
προάλλες, ότι η Ε.Ε. έχει εγκαταστήσει 
τον αριθμό 116000 ω ς hotline μέσω της 
οποίας Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να 
δίνουν στοιχεία για αγνοούμενα παιδιά. 
Όμως, μόνον 11 χώρες έχουν υλοποιή

σει αυτή την πρωτοβουλία - Βέλγιο, Δα
νία, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμα
νία  και Σλοβακία- ενώ  το alert system 
(σύμφωνα με το οποίο, οι αρμόδιες αρ
χές ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο 
από τους πολίτες που έχουν κάτι να δη
λώσουν για  περιπτώσεις αγνοούμενων 
παιδιών) εφαρμόζεται μόνο σε 8 χώρες - 
την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογα
λία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλ
γιο, τη Γερμανία και τη Βρετανία.

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Άρα, όσο large και να είμαστε, ο 
Κοσκωτάς έφαγε δεν έφαγε γύρω 
στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τότε ο 
λαός έριξε μια κυβέρνηση, ένας 
πρωθυπουργός έκατσε (λέμε τώρα) 
στο σκαμνί, ένας άλλος πέθανε 
(κυριολεκτικά) στο σκαμνί και ένας 
οδηγήθηκε στη φυλακή, πληρώνο
ντας και άλλων τις αμαρτίες. Ταχύ
τατη υπήρξε τότε η απονομή δι
καιοσύνης!

Ελάτε στο χώρα: πόσες εκατο
ντάδες εκατομμυρίων ευρώ υπε
ξαιρέθηκαν από τις διορισμένες 
στα ασφαλιστικά ταμεία νεοδημο- 
κρατικές διοικήσεις μέσω του κόλ
που των δομημένων ομολόγων; 
Βούβα. Η έρευνα -λένε- συνεχίζε
ται; Η ανάκριση; Θα σας γελάσω. 
Πάντως, ούτε ένας από τους 
εμπνευστές του κόλπου ή τους 
προέδρους των ταμείων δεν έχει 
κάτσει στο σκαμνί, ούτε ένας δεν 
έκανε μια μέρα φυλακή.

Αφήνω όλα τα άλλα, Βατοπέδι, 
Siemens κ.ά., με τα οποία παίζει η 
Βουλή των Ελλήνων για να αποδώ-

Καημένε Κοσκωτά
σει άσπιλους και αμόλυντους τους 
κλέφτες στην κοινωνία. (Το παραδέ
χτηκε ο Μαντέλης ότι λαδωνόταν 
προτού καν εκλεγεί. Ε, και; Τι θα 
πάθει τώρα; Τίποτε. Παραγράφηκαν 
όλα!). Σημειώνω απλώς τον θυμό 
τού... Μανόλη Καψή. Αγανάκτησε - 
στο δελτίο της Τετάρτης, 26ης 
Μαΐου- «με το θράσος» του κ. Μα- 
ντέλη να ομολογήσει ότι λαδώθηκε. 
Μας ξεμπρόστιασε, ε;

Κρατώ μόνο τη ρήση Βουλγαρά- 
κη για το «νόμιμον που είναι ηθι
κόν». Δια του τσαμπουκά, προφα
νώς, που απορρέει από την εξουσία.

• Την ίδια εξουσία που επιτρέπει 
σε έναν πρόεδρο της δημοκρατίας 
(με πεζό και το δέλτα, παρακαλώ) 
να υπογράφει τον διορισμό της συ
νταξιούχου συζύγου προκατόχου 
του σε μετακλητή θέση. [Τώρα, τι 
δουλειά θα προσφέρει η κυρία 
Σαρτζετάκη στον Κύριο (με κεφα
λαίο Κ) Σαρτζετάκη, θα σας γελά
σω].

• Την ίδια εξουσία που επιτρέπει

σε έναν πρόεδρο (με πεζό πι) της 
Βουλής να μας δουλεύει όλους ψι
λό γαζί και να υπόσχεται αξιοκρα
τία στο μέλλον σχετικά με τους 
διορισμούς στον ναό της Δημοκρα
τίας, το «μαγαζάκι» του. Τις εκατο
ντάδες που διορίστηκαν τώρα, δεν 
μπορούσε να τις κόψει. Ενώ κόψα
νε χιλιάδες συμβασιούχους των 
400 ευρώ, κόψανε εκπαιδευτικούς 
που πέτυχαν, νόμιμα, νομιμότατα 
στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, κόψανε 
συντάξεις, δώρα και πάει λέγοντας. 
Αυτά ποιοι νόμοι τα επέτρεπαν, 
καημένε Φίλιππο; Αυτοί οι νόμοι 
που -με την προεδρία σου- ψηφί
σατε, εσείς, οι σοσιαλιστές. Γϊα τους 
δικούς σας, τις γυναίκες, τα παιδιά, 
τα ανίψια και τσυς/τις κολλη- 
τούς/ές δεν ισχύει η κρίση.

Έτσι, οι δύο ανώτατοι πολιτεια
κοί παράγοντες, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της 
Βουλής, σκύψανε στο ρουσφέτι (ο 
τελευταίος μέχρι και για το χωριό 
του μάλωσε με τον Ραγκούση).

Ο μιθριδατισμός αποδείχτηκε 
ανά τους αιώνες το καλύτερο αντί
δοτο κατά των απείθαρχων ή των 
σκεπτόμενων.

Αναρωτιέμαι τι θα γίνει λοιπόν, 
όχι αύριο, αλλά μεθαύριο, όταν εν
δεχομένως το ηθικόν (όπως πολ
λοί το εννοούν) καταστεί νόμιμον. 
Και ας μην προσθέσω τι εννοείται 
σαν ηθικό σε κάποιες χώρες.

Ας απαντήσουν οι Λοβέρδος, 
Παπακωνσταντίνου, Κατσέλη και 
λοιποί γενναίοι που σήμερα απο
φασίζουν, προκαλούν, εξοργίζουν 
και αύριο -ενδεχομένως- βρεθούν 
σε κάθισμα χωρίς πλάτη. Ενδιαφέ
ρει η γνώμη τους, διότι αυτούς και 
τα αφεντικά τους αφορά το θέμα.

Ή  θα φτάσουμε να πούμε: «Συ
γνώμή, Κύριε Κοσκωτά»;

Υ.Ε: Και μέσα σ’ όλη την αθλιό
τητα, η αριστερά περί άλλα τυρβά
ζει. Ούτε φίδι στον κόρφο μας, 
έστω χέλι ή χελάκι.

* Ο Κλέαρχος Τσαουσίδης 
είναι δημοσιογράφος
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Έτοιμος να δώσει εξηγήσεις στη 
δικαιοσύνη δηλώνει ο Τ. Μαντέλης
»  «Είμαι εδώ και θέτω εαυτόν στη 
διάθεση τω ν  δικαστικών αρχών» 
διαμήνυσε χθες ο πρώην υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ Τάσος Μ αντέλης, τη  
στιγμή που οργίαζαν οι φήμες για 
διαφυγή του στο εξωτερικό, μετά την 
άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό 
κακουργήματος σε βάρος του για νο
μιμοποίηση εσόδων από παράνο
μες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώ
μικου χρήματος). Είχαν προηγηθεί, 
η κυνική του ομολογία στην Εξετα
στική Επιτροπή της Βουλής ότι «λα
δώθηκε» με την μορφή... χορηγίας 
από τη  Siemens και η εισαγγελική 
διάταξη για απαγόρευση εξόδου από 
τη χώρα.

Η διάταξη του εισαγγελέα Εφετών 
για κλείσιμο τω ν  συνόρων εκδόθη- 
κε χθες σ τις  2 μ.μ., δηλαδή ένα 
24ωρο μετά τη ν παραδοχή του Τ. 
Μαντέλη ότι το 1998 κατατέθηκαν 
από τη Siemens 200.000 μάρκα σε 
λογαριασμό που ο ίδιος είχε ζητή
σει να ανοίξει ο κουμπάρος του Γ. 
Τσουγκράνης σ τη ν  Canadian 
Imperial Bank o f Commerce με το 
κωδικό όνομα A. Roeos. Η σχετική 
ανακοίνωση έγινε από το γραφείο 
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου I.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ

»  Να αποσείσει κάθε πολιτική 
ευθύνη για σκανδαλώδεις υποθέ
σεις από το «σημερινό» ΠΑΣΟΚ και 
να «τελειώνει» μια και καλή με το 
αποδεδειγμένα αμαρτωλό παρελ
θόν του κόμματος θέλει η κυβέρνη
ση με αφορμή την ομολογία του Τ. 
Μαντέλη. Ωστόσο, το γεγονός ότι 
ο πρώην υπουργός και πάλαι ποτέ 
στενός συνεργάτης του Κ. Σημί
τη  εξέφρασε με δήλωσή του τη ν 
πρόθεση να παραμείνει στην Αθή
να και την «ετοιμότητα» να δώσει 
«όποιες διευκρινίσεις χρειάζεται η 
Δικαιοσύνη» περιπλέκει τα πράγ
ματα και προκαλεί προβληματισμό 
στο Μαξίμου.

Έτσι, η κυβέρνηση εμφανίζεται 
δικαιωμένη για «τα  αποτελέσματα 
τω ν  εξετασ τικώ ν επ ιτροπώ ν», 
ενώ  παράλληλα ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος έσπευσε να κρατή
σει αποστάσεις από τις κυβερνήσεις 
Σημίτη, διαχωρίζοντάς τις πλήρως 
από τη ν  κυβέρνηση του Γ ιώ ρ 
γου Παπανδρέου. Ενδεικτική είναι 
η δήλωση του Γ. Πεταλωτή ότι «το 
ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει αυτοκριτική 
για το τι γινόταν εδώ και πάρα πολ
λές δεκαετίες». Επιπλέον, ο κ. Πετα
λωτής δήλωσε ότι είναι αυτονόη
τη η καταδίκη και η απαξίωση του Τ. 
Μ αντέλη , κάτι που απέδειξε

Του ασκήθηκε ποινική 
δίωξη σε βαθμό 
κακουργήματος για 
ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος

Τέντε, ο οποίος «αφού έλαβε υπόψη 
του τις θέσεις που διατύπωσε ενώ 
πιον της Εξεταστικής Επιτροπής της 
Βουλής ο πρώην υπουργός κ. Τάσος 
Μαντέλης, ζήτησε από τον Διευθύ- 
νοντα την Εισαγγελία Εφετών Αθη
νών κ. Ιωάννη Σακελλάκο να κινήσει 
τη  διαδικασία απαγόρευσης εξόδου 
από τη  χώρα του παραπάνω τέως 

' υπουργού, που είναι κατηγορούμε
νος για το έγκλημα της νομιμοποί
ησης εσόδων από εγκληματική δρα
στηριότητα». Σημειώνεται ότι, το συ
γκεκριμένο αδίκημα, όπως ανέφε
ρε και ο ίδιος ο πρώην υπουργός 
ενώπ ιον της Εξεταστικής Επιτρο
πής, δεν συνδέεται με τα καθήκο
ντα  του Τ. Μ αντέλη ω ς υπουργού

Κ. Σημίτης: Θλίβομαι 
και εξοργίζομαι...

«έμπρακτα» με τη  διαγραφή του το 
2008: Π άντω ς, αν και ανέφερε 
ότι «δεν ανακαλύψαμε σήμερα αυ
τά που ανακαλύπτουν κάποιοι άλ
λοι», ο κ. Πεταλωτής είπε ότι το ΠΑ
ΣΟΚ δεν γνώριζε κάτι το 2008, απο
δίδοντας τη  διαγραφή στις «υπό
νοιες» που υπήρξαν.

Για το εάν θα υπάρξει τιμωρία του 
π ρώ ην υπουργού, ο κ. Π εταλω 
τής είπε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει 
π ίσω και δήλωσε (ρ/σ Κανάλι 1) ότι 
πιστεύει πως υπάρχει νομική δυ
νατότητα και περιθώρια να μη στα
ματήσει εδώ  η υπόθεση, αλλά να 
αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Αποστάσεις Σημίτη
Σαφείς αποστάσεις από το ν  

υπουργό του Τ. Μ αντέλη έσπευσε 
να  κρατήσει ο Κ. Σημίτης μετά 
και το αίτημα μελών της εξεταστι
κής, μεταξύ τω ν  οποίων και ο βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρη-

και υπόκειται σε 20ετή παραγραφή.
Από τη στιγμή που ο Τ. Μαντέλης 

αναχωρούσε από την Βουλή προς 
άγνωστη κατεύθυνση κάνοντας πολ
λούς να θυμηθούν τα... βήματα του 
Μ. Χριστοφοράκου και του Χρ. Κα
ραβέλα, κύκλοι του υπουργείου Δ ι
καιοσύνης απαντούσαν στην κριτι
κή περί καθυστερήσεων, τονίζοντας 
ότι «ο  εισαγγελέας έδρασε αυτεπάγ- 
γελτα σε ελάχιστο χρόνο μετά την 
δημοσιοποίηση της ομολογίας του 
Τάσου Μ αντέλη» και τόνιζαν χαρα
κτηριστικά ότι «μέσα σε 16 ώρες και 
μετά την αξιολόγηση τω ν  νομικών

γοράκος, να καταθέσει και ο ίδιος. 
«Θλίβομαι και εξοργίζομαι επειδή 
τέτοιες πράξεις εκκολάφθηκαν και 
κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής 
θητείας του ΠΑΣΟΚ 1996-2004», 
δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και 
υπεραπιζόμενος το έργο του πρό- 
σθεσε ότι «πράξεις που προσβάλ
λουν το αίσθημα δικαίου της κοι
νωνίας, αμαυρώνουν το έργο της τό
τε κυβέρνησης και τις προσπάθειες 
όλων όσοι εργάσθηκαν και προσέ- 
φεραν για μια καλύτερη Ελλάδα». 
Επιπλέον, ο κ. Σημίτης, μεταξύ άλ
λων, εξέφρασε την ελπίδα ότι «η δια
δικασία τω ν εξεταστικών επιτροπών 
θα ενισχύσει το δημοκρατικό πολι
τικό σύστημα και το κράτος δικαί
ου και δεν θα αφήσει περιθώρια για

στοιχείων αποφασίστηκε η απαγό
ρευση εξόδου». Οι ίδιες πηγές διευ
κρίνιζαν ότι τα πρακτικά της κατά
θεσης Μαντέλη εστάλησαν επισή- 
μως στη Δικαιοσύνη χθες το πρωί 
στις 9.30.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος -πλέ
ον- πρώην στενός συνεργάτης του Κ. 
Σημίτη, εμφανίστηκε χθες σε ζω 
ντανή σύνδεση σε τηλεοπτικό σταθ
μό από το δικηγορικό του γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας, δηλώνοντας 
ότι «θα παραμείνω στην Ελλάδα για 
να δώσω  όποιες διευκρινίσεις χρει
άζεται η ελληνική Δικαιοσύνη».

Νωρίτερα, κύκλοι του υπουργείου 
Δικαιοσύνης παρέπεμπαν σε προη
γούμενες ηγεσίες του υπουργείου, 
όσον αφορά στο γεγονός ότι ο κου
μπάρος του Τ. Μ αντέλη, Γ. Τσου
γκράνης, δεν κλητεύθηκε από την 
τακτική Δικαιοσύνη, επιρρίπτοντας 
εμμέσως ευθύνες για το διάστημα 
διερεύνησης του σκανδάλου. Δ ια 
βεβαίωναν μάλιστα ότι «τα  αυτο
νόητα δεν δηλώνονται σε ερώτηση 
για το αν θα ζητηθεί η έκδοσή του, 
στην περίπτωση που είχε αναχω
ρήσει στο εξωτερικό.

ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

αντιπαραθέσεις και συμψηφισμούς 
σκοπιμοτήτων».

Λ ίγο αργότερα, ο κ. Πεταλωτής 
θα άφηνε ανοικτό το  ενδεχόμενο 
να καταθέσει ο κ. Σημίτης στην εξε
ταστική επιτροπή αναφέροντας ότι 
είναι δικό της θέμα να καλεί «όσους 
π ιστεύει ότι μπορούν να φέρουν 
φως σε κάποια υπόθεση». Επιπλέ
ον, ο πρόεδρος της Βουλής, Φ. Πε- 
τσάλνικος, δήλωσε (ρ/σ Κανάλι 1) 
ότι «ο Κ. Σημίτης θα πρέπει να πά
ρει θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι αμφισβητείται η ακεραιότητά 
του». Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής, Μ. Παπαϊωάννου, δή
λωσε (ρ/σ «Στο Κόκκινο» 105,5) ότι 
«προφανώς» έχει «πολιτική ευθύνη» 
ο κ. Σημίτης προσθέτοντας ότι «αυ
τό  δεν σημαίνει ότι ήξερε ότι ο κ. 
Μ αντέλης τα παίρνει». Εκτίμησε δε 
ότι «αυτό που βγαίνει στον κόσμο 
δεν είναι το  καλύτερο για  το Π Α
ΣΟΚ».

Γ. Πεταλωτής: Δεν 
υπάρχει ζήτημα πρόωρων 
εκλογών

«Σαφώς και δεν υπάρχει ζήτημα 
πρόωρων εκλογών», σχολίασε ο κ. 
Πεταλωτής ερωτηθείς σχετικά και 
πρόσθεσε ότι «δ εν  νομ ίζω  ότι ο κ. 
Σαμαράς θα ήθελε πρόωρες εκλογές, 
για ευνόητους λόγους».

Στη σκιά ιης 
κατάθεσης Μαντέλη 
η συνεδρίαση 
της Εξεταστικής
»  Η Εξεταστική Επιτροπή, το με
σημέρι, και λίγο πριν να ζητηθεί από 
τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η 
απαγόρευση εξόδου του πρώην 
υπουργού, εξέδωσε κοινή ανακοί
νωση  με την οποία διευκρινίζει ότι 
δεν υποκαθιστά ούτε τη Δικαιοσύ
νη ή την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώ
μικου Χρήματος ούτε το ΣΔΟΕ και 
τις διωκτικές αρχές. Επισημαίνεται 
ωστόσο ότι η Επιτροπή κοινοποιεί 
αμέσως και συνεχώς έγγραφα και 
μαρτυρίες στις αρμόδιες αρχές προ- 
κειμένου να ενεργήσουν στο πλαί
σιο τω ν  αρμοδιοτήτων τους. Μ ε αί
τημά της επίσης προς τη γερμανική 
Δικαιοσύνη ζητεί τη δέσμευση του 
ποσού 1,2 εκ. ευρώ που πλήρωσε ο 
Μ ιχάλης Χριστοφοράκος στη 
Siemens ως συμβιβασμό.

«Η Δικαιοσύνη συνήθως βραδυ- 
πορεί και κινείται στο κλίμα των εφή
μερων εντυπώσεων. Ο λογαριασμός 
Τσουγκράνη - Μαντέλη είχε ανοίξει 
εδώ και καιρό και ήταν γνωστός στη 
Δικαιοσύνη. Και όμως, ο κύριος Μ α
ντέλης δεν έχει κληθεί ως μάρτυρας» 
επεσήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο επικεφαλής της ομάδας των βου
λευτών της Ν.Δ. Κ. Τζαβάρας σημεί
ωνε ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή και 
της ελβετικής Δικαιοσύνης για την 
περαιτέρω  διερεύνηση τω ν  λογα
ριασμών, ενώ  ο βουλευτής του ΚΚΕ 
Θ. Παφίλης δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
έχει ευθύνη να θέσει το θέμα στη γερ
μανική Δικαιοσύνη και να ζητήσει 
το σύνολο τω ν  στοιχείων.

Με off shore o OTE 
δεν πλήρωνε φόρους 
στο Δπμόσιο

Ο χθεσινός μάρτυρας στην Εξετα
στική, Ιορδάνης Αϊβάζης, εκτελεστι
κός τεχνικός διευθυντής 7 Διευθύν
σεων του OTE από το 1998 έως σή
μερα, επιβεβαίωσε ότι o OTE 
Imernatíonal, που διαχειρίζεται τις 
επενδύσεις του Οργανισμού στο εξω
τερικό, όπως π.χ. στη Ρουμανία, δια
τηρούσε off shore εταιρεία στην Κύ
προ από το 1998 με την επωνυμία 
«OTE Imemalional Lid», στην οποία, 
μεταφέροντας η μητρική το 100% 
τω ν  μετοχών, φορολογούνταν με 
10% αντί του 40% που ισχύει στην 
Ελλάδα. Αυτός ήταν ο «νόμιμος» τρό
πος φορο-αποφυγής του OTE έως 
ότου μπει και η Κύπρος στην Ε.Ε. και 
αλλάξει η φορολόγηση τω ν εταιρειών 
της, με την έννοια της νομιμότητας 
που επικαλέστηκαν και άλλοι για τις 
off shore εταιρείες τους. Ωστόσο πρό
κειται για οργανισμό που ανήκει σε 
μεγάλο βαθμό στο Δημόσιο, επεσή
μανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 
μέλος της Επιτροπής, Θ. Παπαγεωρ- 
γίου.

ΕΛΕΝΗ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ

Κυβέρνηση: Δεν απολογούμαστε για τα περασμένα
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν.Δ.: «Πράσινο» 
ίο σκάνδαλο Siemens

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΚΟΤΖΙΑ

0 ρόλος ιης Ελλάδας στον 21ο αιώνα
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

»  Μετά την πρώτη «χλιαρή» αντίδρασή της -προχθές- για την 
ομολογία Μαντέλη περί τη χορηγία της Siemens, η Ν.Δ. κλι
μακώνει σταδιακά την επίθεσή της προς το ΠΑΣΟΚ, θέλοντας 
να περάσει το μήνυμα ότι το σκάνδαλο τω ν  μαύρων ταμείων 
του γερμανικού κολοσσού είναι «πράσινο».

Μ ε ανακοίνωσή της, η Ρηγίλλης χαρακτήρισε χθες «καλο
δεχούμενη, αλλά κατόπιν εορτής» την οργή του Κ. Σημίτη 
για την ομολογία Μαντέλη, καλώντας τον πρώην πρωθυ
πουργό να εξηγήσει «το  γεγονός ότι τέτοιου είδους απο- 
κρουστικά φαινόμενα (σ.σ. Μαντέλης, Τσουκάτος) εκκολά- 
φθηκαν στο στενό περίγυρο τω ν  ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ από 
άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους». «Είναι ή δεν εί
ναι τα φαινόμενα αυτά απολύτως αντιπροσωπευτικά αυτού 
το οποίο ο λαός μας ονόμασε βαθύ σύστημα ΠΑΣΟΚ;», διε- 
ρωτάται ρητορικά η Ν.Δ. Μερικές ώρες, νωρίτερα εξάλλου, ο 
Αντ. Σαμαράς, στη Βουλή, είχε σημειώσει ότι «μπορεί το ΠΑ
ΣΟΚ να εγκαλεί συνεχώς τη Ν.Δ. για σκάνδαλα, αλλά οι απο
δείξεις βαραίνουν μόνο το ίδιο». Την ίδια στιγμή, φυσικά, η 
Ρηγίλλης τηρεί αιδήμονα σιωπή για το ότι επί κυβέρνησης Κα
ραμανλή διέφυγαν στο εξωτερικό τα πρώην μεγαλοστελέχη 
της Siemens, Χρ. Καραβέλας και Μ. Χριστοφοράκος, «ξεχνά» 
ότι ένας υπουργός, ο Μ. Λιάπης, αποπέμφθηκε από την κυ
βέρνηση εξαιτίας ταξιδιού του με τον Μ. Χριστοφοράκο, όπως 
και τις αποκαλύψεις για «δωράκια» και εκπτώσεις σε οικια
κές και τηλεφωνικές συσκευές που έδινε η Siemens στην 
Ντ. Μπακογιάννη και τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Πάντως, η κ. Μπακογιάννη, χθες, μιλώντας με δημοσιο
γράφους για την ομολογία Μαντέλη, σημείωσε πως «πρώτη 
φορά βλέπει τέτοιο κυνισμό» και ότι «έχει βγει από τα ρούχα 
της». «Από την άλλη, ευτυχώς που προσωποποιούνται οι ευ
θύνες για να μην πέφτει λάσπη στον ανεμιστήρα για όλους 
τους πολιτικούς» πρόσθεσε η πρώην υπουργός.

Στη Siemens 
οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ
»Τ α  βιβλία της Siemens ελέγχει από χθες το Σώμα Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος, 3 στελέχη του οποίου επισκέ- 
φθηκαν τα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, κατόπιν εντο
λής της ad hoc Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Η επί
σκεψη τω ν ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών ήλθε μια 
μέρα μετά την ομολογία Μαντέλη για λήψη 200.000 μάρκων 
από την εταιρεία και, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα 
του ΣΔΟΕ θα έχει διάρκεια, καθώς δεν πρόκειται για απλή 
υπόθεση. Ειδικότερα, το Σώμα Δ ίω ξης Οικονομικού Εγκλή
ματος θα ελέγξει μεταξύ άλλων όχι μόνο τα βιβλία της εται
ρείας, αλλά και κάθε έγγραφο σχετικό με διαγωνισμούς, προ
μήθειες κ.λπ.

Σε σχετική ανακοίνωση της Siemens αναφέρεται ότι, στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, τρία στελέχη της Υπη
ρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΣΔΟΕ πλέον) επισκέφθηκαν τα 
γραφεία της στο Μαρούσι χθες το μεσημέρι στις 11:30 π.μ., 
για την επαναξιολόγηση στοιχείων που σχετίζονται με την 
υπόθεση.Όπως τονίστηκε, «σύμφωνα με την πάγια πολιτική 
της εταιρείας» παρασχέθηκε «πρόθυμα κάθε βοήθεια». Στην 
ανακοίνωσή της η Siemens αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όπως 
ακριβώς και στο παρελθόν, έτσι και τώρα συνεχίζουμε να συ
νεργαζόμαστε με όλες τις ερευνητικές αρχές στην Ελλάδα 
και κάνουμε οτιδήποτε περνά από τη δική μας δικαιοδοσία, 
για να υποστηρίξουμε το σημαντικό έργο που επιτελούν».

Ελέγχουν και συμβάσεις Siemens - ΕΣΥ
Μ ε καθυστέρηση ξεκίνησε τελικά ο έλεγχος τω ν  συμβά

σεων που έχουν συνάψει νοσοκομεία και άλλοι φορείς του 
ΕΣΥ με την εταιρεία Siemens. Εδώ και πέντε περίπου ημέρες, 
50 επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεί
ας - Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της χώ
ρας προκειμένου να ελέγξουν εξονυχιστικά όλα τα έγγραφα 
και τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί κατά τους δια
γωνισμούς για τις συγκεκριμένες συμβάσεις.

Ο υπουργός Επικράτειας Χάρης Παμπούκης, ο συγγραφέας Νίκος Κοτζιάς, ο 
Βαγγέλης Παναγόπουλος (συντονιστής) και ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ  
Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Κοτζιά «Η εξωτερική 
πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα»

»  Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας σή
μερα, στο ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, 
ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να 
έχει η εξωτερική της πολιτική τη στιγμή 
που αμφισβητείται η ηγεμονία της Δύ
σης, πόσο πραγματικά «μονόδρομος» εί
ναι η διέξοδος από την οικονομική κρίση

Αλ. Τσίπρας:
Η Ευρώπη δεν πρέπει 
να λειτουργεί 
προσδοκώντας 
νέα σχέδια Μάρσαλ

X, Παμπούκης:
Ανάγκη μια πολιτική
«κοσμοπολίτικου
πατριωτισμού»
που ακολούθησε
ο Ελ. Βενιζέλος
και ασκεί ο Γ. Παπανδρέου

που προτείνουν οι κυβερνήσεις της Ευ
ρώπης και της χώρας μας; Αυτά είναι με
ρικά μόνο από τα ερωτήματα που θέτει, 
περισσότερο ή λιγότερο άμεσα, το νέο βι
βλίο του Νίκου Κοτζιά, «Η εξωτερική πο
λιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα» που 
παρουσίασαν χθες, ο υπουργός Επικρά
τειας, Χάρης Παμπούκης, και ο πρόεδρος 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κα
θώς η τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η συμ
μετοχή του Α. Σαμαρά.

Οι δύο ομιλητές είχαν την... ευκαιρία 
να επιβεβαιώσουν τις διαφορετικές προ
σεγγίσεις τους: από τη μια μεριά, ο υπουρ
γός Επικράτειας εξήρε την πολιτική της 
κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυ
πουργού, κατηγορώντας την Νέα Δημο
κρατία για αδράνεια στον τρόπο άσκη
σης της εξωτερικής πολιτικής. Ο πρόε

δρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε «ση
μαντικά λάθη» στο κυβερνών κόμμα -χω
ρίς να το κατονομάσει-, για την μονοδιά
στατη φιλοατλαντική πολιτική του, αντι- 
προτείνοντας μια διαφορετική αντίληψη 
για τα λεγάμενα «εθνικά» ζητήματα, αμ
φισβητώντας, παράλληλα, τη λογική τω ν 
μονόδρομων.

«Η θέση μας είναι μέσα 
στην Ευρώπη, χωρίς 
νέα σχέδια Μάρσαλ»

Συγκεκριμένα, ο Αλ. Τσίπρας είπε πως 
στις «σύνθετες και διαρκώς εξελισσόμενες 
καταστάσεις δεν μπορείς να πολιτεύεσαι 
με όρους ψυχρού πολέμου», αναφερόμε- 
νος στην προεκλογική κριτική του ΠΑ
ΣΟΚ στον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξαν
δρούπολη, τη χρήση της φράσης «σιδε- 
ρούν παραπέτασμα», αλλά και την κατη
γορία ότι τα περασμένα χρόνια «εγκατα- 
λείφθηκαν οι διατλαντικές σχέσεις». «Για 
μας η θέση μας είναι μέσα στην Ευρώπη, 
και όχι εντός, εκτός και επί τα αυτά, όπως 
τελευταία ακούγεται όχι μόνο από τους 
ατλαντιστές αλλά ακόμα και από τα αρι
στερά. Και δίνουμε τον αγώνα μαζί με την 
ευρωπαϊκή αριστερά για μια κοινωνική 
Ευρώπη που δεν θα λειτουργεί με την 
προσδοκία νέων σχεδίων Μάρσαλ», ση
μείωσε χαρακτηριστικά, αντιπροτείνο- 
ντας, μεταξύ άλλων: τη δημιουργία ενός

«νότιου Πόλου» ως μοχλού πίεσης στην 
Ε.Ε., την ανάληψη πρωτοβουλιών για φο- 
ρολόγηση τω ν  αγορών, την αξιοποίηση 
της δυνατότητας για αμοιβαία μείωση 
τω ν  εξοπλισμών με την Τουρκία κ.ο.κ. 
Αδράνεια και φυγομαχία καταλόγισε και 
στα τρία επίμαχα «εθνικά ζητήματα» 
(ΠΓΔΜ, Κύπρος και ελληνοτουρκικά) ο 
Χάρης Παμπούκης στην κυβέρνηση της 
Ν.Δ. συμφωνώντας με τον Ν. Κοτζιά ότι η 
Ελλάδα πρέπει να ασκήσει «ενεργητική 
εξωτερική πολιτική», κάτι, που όπως εί
πε, « ο Γ. Παπανδρέου ασκεί κατ’ εξοχήν», 
υποστηρίζοντας ότι «κακώς δαιμονοποι- 
είται το ΔΝΤ». Εξάλλου, αναφερόμενος 
στην ανάγκη ενός «κοσμοπολίτικου πα
τριωτισμού», είπε πως αυτήν την πολιτι
κή άσκησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά 
και ο σημερινός πρωθυπουργός. Στον χαι
ρετισμό του, ο Ν. Κοτζιάς επέμεινε στη 
σημασία διατύπωσης προτάσεων αλλά 
και απόκτησης οράματος για τη χώρα και 
την κοινωνία. Στην κατάμεστη παλαιό 
Βουλή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο 
αν. υπουργός Άμυνας, Π. Μπεγλίτης, οι 
πρώην υπουργοί Α  Τσοχατζόπουλος, Μ ιλ 
Παπάϊωάννου, Ευρ. Στυλιανίδης, ο πρ. 
βουλευτής Γ. Δραγασάκης, ο μουσικο
συνθέτης Θ. Μικρούτσικος. Τη συζήτη
ση συντόνισε ο διευθυντής της εφημ. 
«Ελευθεροτυπία», Β. Παναγόπουλος

ΔΑΦΝΗ ΣΦΕΤΣΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

«Το πράσινο New  Deal είναι π απάντηση στην κρίση»
»  Την απάντηση τω ν  Πράσινων της 
Ευρώπης στην κρίση, που περιγράφουν 
ω ς «πράσινο  N ew  Deal», ανέπ τυξαν 
χθες, κατά τη  συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησαν στην Αθήνα, ο ευρωβου
λευτής τω ν  Ο.Π. Mix. Τρεμόπουλος, ο 
ευρωβουλευτής τω ν  Γάλλων Πράσινων 
Πασκάλ Κανφίν και ο εκπρόσωπος τω ν  
Τούρκων Πράσινων Εμίτ Σαχίν.

Κοινός τόπος τω ν  τριών εισηγητών, οι 
οποίοι εξάλλου στάθηκαν ιδιαίτερα στη 
συναντίληψη τω ν  Ευρωπαίων Πράσι
νω ν  για την αντιμετώπιση τω ν  προβλη
μάτων, ήταν ο πολυδιάστατος χαρακτή
ρας της κρίσης, ως οικονομικής, κοινω
νικής και περιβαλλοντικής. Επισήμαναν 
τη σημασία οικοδόμησης αλληλεγγύης 
μεταξύ τω ν  χω ρώ ν της Ευρώπης, εκ

φράζοντας τη διαφωνία τους στην επι
λογή ΔΝΤ. «Το πράσινο New  Deal βρί
σκεται στο επίκεντρο της συζήτησης 
στην Ευρώπη», σημείωσε ο Mix. Τρεμό
πουλος, υποστηρίζοντας πως οι Πράσι
νοι αποτελούν ένα «εργαστήρι ιδεών που 
μπορεί να δώσει διέξοδο». Στο επίκεντρο 
της ανάλυσής του βρέθηκε η πράσινη οι
κονομία, η οποία «δίνει απαντήσεις στην 
κλιματική αλλαγή, αλλά και στην ανεργία, 
με τη δημιουργία 5 εκ. πράσινων θέσεων 
εργασίας». Αναφερόμενος δε στις επι
κείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο'Ελ- 
ληνας ευρωβουλευτής είπε πως είναι ευ
καιρία για τις τοπικές κοινωνίες να στη
ρίξουν εναλλακτικά προγράμματα διε
ξόδου από την κρίση.

Την αλληλεγγύη τω ν  Ελλήνων για την

αντιμετώπιση του πυρηνικού κινδύνου 
ζήτησε, από τη μεριά του, ο Εμίτ Σαχίν, 
διαδηλώνοντας την αντίθεση τω ν Τούρ
κων Πρασίνων στην δημιουργία πυρη
νικού εργοστασίου  σ το  Ακαγιού της 
Τουρκίας. Υπογράμμισε τη σημασία της 
ειρήνης μεταξύ τω ν  δύο χωρών, αλλά 
και τη συνεργασία τω ν  βαλκανικών χω
ρών. Ο Γάλλος ευρωβουλευτής συνοψί
ζοντας τις προτάσεις τω ν  Πρασίνων για 
τη ν αντιμ ετώ π ιση  του δημόσιου ελ
λείμματος και του ελλείμματος εμπορι
κού ισοζυγίου, κάλεσε την Ευρώπη να 
λάβει πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα 
να εκδώσει ευρωπαϊκά ομόλογα για πρά
σινες επενδύσεις, αλλά και να προχω
ρήσει σε κοινή φορολογική πολιτική.

ΔΑΦΝΗ ΣΦΕΤΣΑ


