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[ΕΓΡΑΨ ΑΝ]

Κώστας Ιορ
(ο αρθρογράφος, για τις φιλοδοξίες 
Ερντογάν)

^  Τα πρώτα χρόνια της δεκαετί- 
ας του '50 ένας στρατιωτικός, ο 

Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ της Αίγυπτου, 
ξεκινούσε μία περιπέτεια με στόχο την 
ενοποίηση του αραβικού κόσμου. Το εγ
χείρημα απέτυχε, αλλά επί δεκαετίες η 
πολιτική κληρονομιά του _ ένα περίεργο 
μείγμα εθνικιστικών, σοσιαλιστικών και 
εκσυγχρονιστικών αντιλήψεων _ παρέ- 
μεινε αισθητή στη Μέση Ανατολή. 
Σήμερα, ένας ισλαμιστής πολιτικός, ο 
πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, διεκδικεί θέση περιφε
ρειακού ηγέτη ενός τμήματος του μου
σουλμανικού κόσμου, που περιλαμβάνει 
κυρίως όμορες προς την Τουρκία χώρες 
του Ισλάμ. (...)
Η προσπάθεια ενέχει κινδύνους, αλλά 
τίποτε δεν επιτυγχάνεται εκ του ασφα
λούς, και ο κ. Ερντογάν διακινδύνευ
σε πολλά συγκρουόμενος με το παραδο
σιακό κατεστημένο της χώρας του. Με 
ανοικτό ακόμη το εσωτερικό μέτωπο, ο 
κ. Ερντογάν επιδιώκει μία επιβεβαίωση 
του ηγετικού του ρόλου σε περιφερεια
κό επίπεδο. Η αυτοπεποίθησή του ίσως 
είναι υπέρμετρη. Αλλά με αυτόν τον τρό
πο κινήθηκε ο Τούρκος ηγέτης εδώ και 
μία δεκαετία. Είναι προφανές ότι οι πρω
τοβουλίες του Τούρκου πρωθυπουρ
γού αντιμετωπίζονται με περίσκεψη και 
ίσως ανησυχία από τα συντηρητικά αρα
βικά κράτη της περιοχής _ τα Εμιράτα 
του Κόλπου ή τη Σαουδική Αραβία. Και 
ενδεχομένως η Ελλάς θα είχε να ωφελη
θεί σημαντικά από τη σημερινή συγκυ
ρία, εάν επανερχόταν δυναμικό- Α Α  
τέρα στη Μέση Ανατολή.

(«Η Καθημερινή»)
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[ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ]

■ 0  Μπαρόκ Ομπάμα έδωσε χθες στη δημοσιότητα  το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας των 
ΗΠΑ. Σε αυτό περιλαμβάνονται για  πρώτη φορά, εκτός φυσικά από τις στρατιωτικές 
επιλογές, προτεραιότητες όπως η αντιμετώπιση του χρέους, της κλιματικής αλλαγής, 
των κυβερνοεπιθέσεων και η βελτίωση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας που 
θα αποτελέσουν τα «νέα θεμέλια» γ ια  το μέλλον της χώρας

0 Ρόκο και ία 9 
αδέλφια του
Στο στόχαστρο των ερευνών και άλλα πολιτικά πρόσωπα

ΤΑ ΝΕΑ
28 Μαΐου 2010

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ
Α πό το σημερινό ρεπορτάζ των 

«ΝΕΩΝ» (σελ. 7) προκύπτει ότι 
σύντομα θα αρχίσουν να εκδί- 

δονται Προεδρικά Διατάγματα που ανα
τρέπουν το εργασιακό τοπίο στον ιδιω
τικό τομέα.
Κατ’ εφαρμογήν του περιλάλητου μνη
μονίου που υπέγραψε η ελληνική κυ
βέρνηση με την τρόικα, τομείς των ερ
γασιακών σχέσεων που μέχρι τώρα θε
ωρούνταν απαραβίαστοι ως κατακτή
σεις των εργαζομένων, αναμορφώνο
νται εις βάρος τους.

Η γενική επιχειρηματολογία γι’ αυτή την 
εκθεμελίωση εργασιακών δικαιωμάτων 
εστιάζεται στην έννοια της ανταγωνιστι
κότητας που πρέπει να αποκτήσουν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις.

Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος 
θεωρείται βαρύ για να επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος και ψαλιδίζεται, μαζί με τα νομι
κά εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους 
τα συνδικάτα για να υπερασπιστούν τις 
θέσεις τους.
Πρόκειται για ακραία αντίληψη περί ενί
σχυσης της ανταγωνιστικότητας που θέ
τει, αβασάνιστα, τους αριθμούς πάνω  
από τους ανθρώπους.

Προφανώς υπάρχουν περιοχές του εγχώ
ριου εργασιακού καθεστώτος που χρή- 
ζουν αναμόρφωσης για να καταστεί πιο 
ελκυστική η Ελλάδα ως χώρος απορρό
φησης επενδύσεων.
Υπάρχουν αγκυλώσεις που δυσχεραί
νουν την επιχειρηματικότητα και πρέπει 
να επανεξεταστούν, στο πλαίσιο της συ
νολικής προσπάθειας σωτηρίας της ελ
ληνικής οικονομίας.
Ωστόσο η σκληρότητα των αλλαγών στον 
ιδιωτικό τομέα εργασίας που αξιώνει η 
τρόικα δοκιμάζει τα όρια της κοινωνι
κής αντοχής.

Μια ποινική δ ίω ξη  για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μια ε ισαγγελική  διαταγή για 
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα δ ίνουν συνέχεια  στην πολύκροτη υπόθεση  

Μαντέλη και τις «χορηγίες» της βϊβηΊβηβ

Του Διονύση ΙΜασόπουλου

Ο πρώην υπουργός δηλώνει ότι βρίσκε
ται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και 
δέχεται αλλεπάλληλα πυρά από το σύ

νολο του πολιτικού κόσμου.
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και στο ΠΑΣΟΚ, μετά το 
αρχικό σοκ και την αμηχανία που προκάλεσε 
η κυνική ομολογία Μαντέλη, αρκετοί θεωρούν 
ότι οι εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή της 
Βουλής μπορεί να αποδειχθούν «λυτρωτικές» 
για το κυβερνών κόμμα και εν γένει το πολι
τικό σύστημα. Εστω κι αν έχει επέλθει παρα
γραφή των βασικών αδικημάτων που συνο
δεύουν την υπόθεση Μαντέλη, σύμφωνα με 
τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, βουλευ
τές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι είναι κρίσιμο να 
κινηθούν χωρίς καθυστέρηση οι δικαστικές 
και φορολογικές αρχές για συνοδευτικά αδι
κήματα, ώστε να ανατραπεί και η εικόνα ατι
μωρησίας των πολιτικών.
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ γραφεία της δϊεηιεηβ πραγμα
τοποιήθηκε χθες αιφνιδιαστική έρευνα από το 
ΣΔΟΕ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ανα- 
ζητείται ο τροδοφότης λογαριασμός, μέσω του 
οποίου διακινήθηκαν έως και το 2006 χρημα
τικά ποσά από τα μαύρα ταμεία της εταιρεί
ας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, στο

στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται 9 πολι
τικά πρόσωπα.
ΣΕ ΚΑΘΕ περίπτωση, η ομολογία Μαντέλη 
αποτελεί βαρύτατο πλήγμα για την εικόνα και 
το έργο της οκταετίας Σημίτη. Το μήνυμα αυ
τό εξέπεμψε χθες και ο ίδιος ο πρώην πρω
θυπουργός μέσω ανακοίνωσής του, με την 
οποία καταδικάζει πολιτικά τον άλλοτε στε
νό συνεργάτη του.
ΣΤΗ ΡΗΓΙΛΛΗΣ, από την άλλη πλευρά, θε
ωρούν ότι η υπόθεση Μαντέλη είναι βούτυ
ρο στο ψωμί της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης. Και επιχειρούν να αναβιώσουν τη γαλά
ζια θεωρία ότι το σκάνδαλο της δϊεηίθηβ είναι 
«κατά βάση πράσινο». Η Ν.Δ. υπήρξε ιδιαίτε
ρα επικριτική απέναντι στον Κ. Σημίτη, αλλά 
σε μία κίνηση που αντιμετωπίζεται από πολ
λούς ως προσπάθεια συμψηφισμού για τη μη 
κλήτευση του Κ. Καραμανλή δεν θα επιδιώξει 
να εμφανιστεί ο πρώην πρωθυπουργός στην 
Εξεταστική Επιτροπή.
ΜΕΣΑ ΣΕ αυτό το σκηνικό, ανοίγει και το κε
φάλαιο των αλλαγών για τους μισθωτούς στον 
ιδιωτικό τομέα. Το μνημόνιο με την τρόικα 
(Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ) προβλέπει τριετές πάγω
μα μισθών, αλλαγές στις εργασιακές συμβά
σεις και στα όρια απολύσεων, ψαλίδι στις απο
ζημιώσεις απολυμένων και χαμηλότερες απο
δοχές για τους νέους εργαζόμενους.

Είναι αβάσιμη και δεν θα έχει αποτελέ
σματα.

Η τεκμηρίωση για τα μέτρα που  
επιβλήθηκαν στον δημόσιο το
μέα περιστράφηκε, ορθώς, γύρω 

από τη σπατάλη και την κακοδιαχείρι
ση, που οδήγησαν στα εκρηκτικά ελλείμ
ματα και το υπέρογκο δημόσιο χρέος.

Αυτή η τεκμηρίωση όμως δεν ισχύει στον 
ιδιωτικό τομέα.
Η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να εξα
σφαλιστεί με ισοπέδωση των εργασια
κών δικαιωμάτων.

Αντίθετα, θα οδηγήσει σε κοινωνική 
έκρηξη, από την οποία μόνο όφελος δεν 
θα έχουν η ανταγωνιστικότητα των επι
χειρήσεων και η ελληνική οικονομία εν 
γένει.

Γι’ αυτό ο υπουργός Εργασίας πριν εκ- 
δώσει τα Προεδρικά Διατάγματα, πρέπει 
να εξαντλήσει κάθε όριο διαπραγμάτευ
σης με την τρόικα (κάτι στο οποίο ορθώς 
επιμένει) για λογικές αναπροσαρμογές 
των εργασιακών σχέσεων και για μέτρα 
που θα μπορούν να αφομοιωθούν και 
από τις δυο πλευρές μιας επιχείρησης.

http://www.tanea.gr
http://digital.tanea.gr
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[Σαν σήμερα]

1973: «Πολιτικό άσυλο παρεσχέθη από την 
Ιταλική κυβέρνηση στον κυ
βερνήτη του αντιτορπιλικού 
"Βέλος", αντιπλοίαρχο κ. Ν. 
Παππά (φωτό) και σε 30 ακό
μη μέλη του πληρώματος -  6 
αξιωματικούς, 23 υπαξιωματι- 
κούς και έναν ναύτη του σκά

φους. Ηδη το "Βέλος", με κυβερνήτη τον κ. 
Χαρλαύφτη, βρίσκεται στη Γένοβα, με άλλα 
τέσσερα συμμαχικά σκάφη που μετείχαν 
στα ναυτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ... Οπως εί
ναι γνωστό τη νύκτα της Παρασκευής προς 
το Σάββατο εκδηλώθηκε ανταρσία επί του 
αντιτορπιλικού "Β έλος" ενώ το σκάφος με

τείχε σε ναυτική ά
σκηση του ΝΑΤΟ 

στη Μεσόγειο».

Εζω οι Αμερικάνοι

Αγρια μωρά («Τ Α  ΝΕΑ»)

1978: «ΧΑΝΙΑ: 
*'"·—* Διαδηλωτές ε-

♦ ·' ·*■* Π  κ  ·-**· Γ< ' μπόδισαν, αργά
V »  χθες το βράδυ,

ένα αντιτορπιλι- 
κό του 6ου Αμε

ρικανικού Στόλου να κάνει επίσκεψη φιλοφροσύνης στην Κρή
τη. Το αντιτορπιλικό, που δεν έγινε γνωστό το όνομά του, είναι 
ένα από τα πολλά αμερικανικά σκάφη που εκτελούν γυμνάσια, 
τις τελευταίες μέρες, στα ανοικτά των ελληνικών νησιών του' 
Νοτίου Αιγαίου. Μόλις το αντιτορπιλικό έκανε την εμφάνισή 
του έξω από τις κρητικές ακτές, πλήθος νεαρών διαδηλωτών 
συγκεντρώθηκε στο λιμάνι των Χανιών κραυγάζοντας αντιαμε- 
ρικανικά συνθήματα (φωτό) και προσπαθώντας να ξεσηκώσουν 
και άλλους από τους κατοίκους της πόλεως. Το αμερικανικό 
σκάφος αναγκάσθηκε να αποσυρθεί». («ΤΑ ΝΕΑ»)
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Τα γκάλοπ

Ο λόγος στους αναγνώστες. 
Ο Ν. Αθανασότιουλος, 
Κρέμου 129, Καλλιθέα,

γράφει:
«Τα γκάλοπ (ή αλλιώς οι δημοσκο
πήσεις) είναι σαν τους ισολογι
σμούς των επιχειρήσεων που δεί
χνουν την οικονομική κατάσταση 
της επιχείρησης κάποια δεδομένη 
στιγμή.
Ετσι οι δημοσκοπήσεις (όπως τις 
ξέρουμε, αφού έχουν μπει στη 
ζωή μας) είναι το εργαλείο εκείνο 
για να βλέπουν τα κόμματα και οι 
εκπρόσωποί τους πού πάνε, πού 
βαδίζουν και τι λέει ο κόσμος γι’ 
αυτούς σε ανύποπτο χρόνο. Τίπο
τε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. 
Οι δημοσκοπήσεις όμως χρησι
μεύουν και σε άλλους σκοπούς, ό
πως να βλέπουν, φέρ’ ειπείν, τα 
κόμματα γενικώς πώς πάνε και α
νάλογα να πράττουν ή να ενερ
γούν. Οταν δε πρόκειται για το κυ- 
βερνών κόμμα και προηγείται στις 
δημοσκοπήσεις, τότε πιθανόν να 
προχωρήσει στη διενέργεια πρό
ωρων εκλογών, μη τυχόν χάσει 
την ευκαιρία...
Από την άλλη, όταν οι δημοσκο
πήσεις ευνοούν την αξιωματική 
αντιπολίτευση, τότε αυτή ζητάει 
επίμονα εκλογές επειδή... βιάζε
ται να ανέλθει στην εξουσία, μη 
τυχόν και αλλάξουν οι συσχετι
σμοί των πολιτικών δυνάμεων.
Με άλλα λόγια, οι δημοσκοπήσεις 
χρησιμοποιούνται από τα κόμμα
τα κατά το δοκούν και κατά πώς 
τα συμφέρει. Οταν μάλιστα οι δη
μοσκοπήσεις δεν ευνοούν ένα 
κόμμα, τότε αυτό αμφισβητεί την 
εγκυρότητά τους...
Καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, εί
ναι ο καθρέφτης της στιγμής, αλ
λά να μη γίνονται συχνά και για 
ψύλλου πήδημα, διότι έτσι χάνε
ται η αξία και η σοβαρότητά τους, 
πυροδοτούν δε καταστάσεις και 
συζητήσεις ατέρμονες και ανού
σιες».

Ο ίδιος σε άλλο γράμμα σημειώ
νει:
«Η διαφορά μεταξύ προεκλογικών 
εξαγγελιών και μετεκλογικών πε
πραγμένων είναι μεγάλη, γι’ αυτό 
πρέπει η εκάστοτε αξιωματική α
ντιπολίτευση να είναι φειδωλή 
στην κριτική της, στις επικρίσεις 
που εκτοξεύει και σε όσα υπόσχε
ται προεκλογικά για να μην πάθει 
ό,τι παθαίνει το κόμμα που ανέρ
χεται στην εξουσία, αφού άλλα υ
πόσχεται προεκλογικά και άλλα 
πράττει (ή δεν πράττει) μετεκλογι
κά, π.χ. οι έμμεσοι φόροι που κα- 
τακρίνονται από την αντιπολίτευ
ση προεκλογικά και η ίδια τους ε
φαρμόζει όταν γίνει κυβέρνηση. 
Επομένως, τα λόγια τα λένε εύκο
λα και απερίσκεπτα, αλλά στα έρ
γα υστερούν ή χωλαίνουν τα κόμ
ματα. Εκεί όμως που η εύκολη έως 
ανέξοδη κριτική υπερβαίνει κάθε 
(λογικό) όριο είναι η κριτική που 
ασκεί η ελάσσων αντιπολίτευση η 
οποία, αν και δεν πρόκειται να δει 
ποτέ εξουσία, ξιφουλκεί κατά της 
κυβέρνησης, είναι επικριτική, δεν 
βλέπει (σχεδόν) κανένα θετικό έρ
γο. Κυρίως τα πυρά μου στρέφο
νται κατά του ΚΚΕ, το οποίο τα 
βλέπει όλα μαύρα και σκοτεινά και 
ουδέποτε έχει ρίξει θετική ψήφο 
στο Κοινοβούλιο».

Μικρό t i q A t c i k ó c

[Είπαν] Δημητρης Παπαδημούλης
(ο βουλευτής τουΣΥΡΙΖΑ, στον Αθήνα 9,84)

«Αν κάιι ξάφνιασε ήταν ο κυνισμός. 0 
κ. Μαντέλης ομολόγησε μόνο γ ι’ αυτό 

που ήταν ιδιαίτερα προφανές και είχε α
ποκαλυφθεί. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Μαντέ
λης και ο κ. Τσουγκράνης δεν είχαν κλη
θεί από την ελληνική Δικαιοσύνη. Τέσσε

ρα χρόνια υπάρχει -  με ευθύνη και 
της πολιτικής και της δικαστι

κής εξουσίας -  χρονοτριβή 
και συγκάλυψη...».

Σήψης Βαλυράκης
(ο βουλευτής του

** ’* i j  ΠΑΣΟΚ, στον Βήμα fm)

-*r «Το ότι γίνεται ένα με- 
Κ 'S 5 S T · γάλο θέμα, του κ. Μα- 

Α Χ ·  ντέλη, αυτό ήταν γνω
στό με κάθε λεπτομέ

ρεια πριν από δύο χρόνια. Αρα για
τί δεν έγινε τίποτα; Γιατί επί πέντε 
χρόνια όλες οι δυνάμεις και οι ε
ξουσίες συγκάλυπταν».

Γεράσιμος Γιακουμάτος
(ο βουλευτής της Ν.Δ., 
στο Κανάλι 1 του Πει
ραιά)

«0 Καραμανλής είχε δί
πλα του γλείφτες. Οι συ
νεργάτες του θύμιζαν τις 

"αδερφές Μπαρμούτσογλου", που 
τραγουδούσαν σε ταβέρνα στο Πα- 
γκράτι. Οποιος έβαζε τη χαρτούρα 
τού έλεγαν όποιο κομμάτι ήθελε. Για 
τη χαρτούρα ας ψάξει η Δικαιοσύνη».

Δημοκρατία τύπου Τουρκίας

I 0  ξ έ ν ο ς  

Τύπος]

Σκίτσο αρχείου του Κώστα Μητρόπουλου

Nato chief says defence cuts 
could be threat to stability ¡¡¡p ~

HWV1 3?’ -*■

«0 επικεφαλής του NATO 
δηλώνει ότι οι περικοπές στην 
άμυνα θα μπορούσαν να 
απειλήσουν τη σταθερότητα»
THE TIMES

«Βρετανία και Γαλλία 
απορρίπτουν το σχέδιο της 
Ε.Ε. για τις τράπεζες»
FINANCIAL TIMES

«Διάσταση ΗΠΑ και Ευρώπης 
για την οικονομική κρίση»
SUDDEUTSCHE ZEITUNG

«Μεγαλύτερη ύφεση χωρίς 
νέες θέσεις εργασίας»
DIE WELT

«Αναθερμαίνεται η αγορά 
ακινήτων»
LE FIGARO

«Μπερλουσκόνι: Απαραίτητες 
θυσίες για την Ιταλία»
LA REPUBBLICA

«Ηχητικά όπλα εναντίον 
διαδηλωτών»
TORONTO STAR

«0 επικεφαλής της Foxconn 
ζητάει συγγνώμη για τις 
αυτοκτονίες»
CHINA DAILY

1960: «Η κεραυνοβόλος στρα
τιωτική επανάοτασις η οποία κα
τέλυσε το ολοκληρωτικόν καθε
στώς του Αδνάν Μεντερές (φω
τό) εις την Τουρκίαν και εδημι- 
ούργησε νέαν κατάστασιν εις 

την χώραν αυτήν, κατάστασιν όμως αδιευκρίνι- 
στον ακόμη, είναι, όπως ήτο φυσικόν, αποκλει
στικόν κέντρον ενδιαφέροντος εις την Δύσιν.
Η κοινή γνώμη εξεπλάγη από την ραγδαιότητα 
των γεγονότων, ιδιατέρως εις τας Ηνωμένας 
Πολιτείας, όπου ο Μεντερές απελάμβανε με
γάλων συμπαθειών και μεγίστης πολιτικής, οι
κονομικής και ηθικής στηρίξεως». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Πολιτικό άσυλο στο «Βέλος» ■  Πς και ο Πάγκαλος έχει ακόμα και τώρα κάτι να μάθει
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ΤΑ ΝΕΑ /  Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Ολοι στον δρόμο...
Μικρό (ΜποΛιτικόε

ΑΡΩΜΑ κινητοποιήσεων στον αέρα εξ α
φορμής της κατάθεσης στη Βουλή του α
σφαλιστικού νομοσχεδίου. Στο πνεύμα αυ
τό, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ εξήγγειλαν κοινό συλ
λαλητήριο στις 5 Ιουνίου, στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος. Είχαν όμως υπολογίσει χωρίς 
τους γκέι. Η κοινότητα των ομοφυλοφίλων 
είχε προγραμματίσει τη δική της εκδήλωση 
«Gay Pride» την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο. 
Ποιος κέρδισε; Οι γκέι. Το κοινό συλλαλη
τήριο ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ μετατίθεται στη Πλα
τεία Κοτζιά, όπου θα μαζευτούν οι Γιάννης 
Παναγόπουλος, Σπόρος Παπασπύρος και 
οι εργαζόμενοι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: στην Ελλάδα του 2010, τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα δεν στέκονται και 
πολύ καλά. Τα ατομικά δικαιώματα όμως -  
όπως η ελευθερία επιλογής φύλου ερωτικού 
συντρόφου -  παραμένουν ακλόνητα. Κάτι 
είναι κι αυτό!

Κατά της σαρίας η Ντόρα
Η ΝΤΟΡΑ έμπαινε, ο Καραμανλής έβγαινε 
από την Ολομέλεια της Βουλής. Πλην όμως 
είσοδος και έξοδος δεν συνέπεσαν ακριβώς, 
άρα δεν υπήρχε ανάγκη να συναντηθούν τα 
βλέμματα. Ούτως ή άλλως, κατά δήλωσή της 
στην Κρήτη, η Μπακογιάννη ως υπουργός 
Εξωτερικών ταξίδευε, άρα δεν είχε πλήρη ε
πίγνωση όσων συνέβαιναν στη χώρα εν τη 
απουσία της.

ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ βουλευτής, η Ντόρα α
ποκάλυψε και ότι είναι υπέρ της κατάργη
σης της σαρίας. Είναι θέμα που έχει να κάνει 
με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θρά
κης. Η Μπακογιάννη άφησε να εννοηθεί ότι 
την ίδια άποψη είχε και όταν ήταν στην κυ
βέρνηση Καραμανλή, πλην όμως συνάντησε 
τότε αντιστάσεις από συναδέλφους της. Αυ
τά, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έκανε 
στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτε
ρικών Δημιπρης Δροότσας για τα ελληνο
τουρκικά, όπου η Ντόρα συναντήθηκε α
νταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις (φωτό) και 
με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Τον μπλόκαρε ο Χάρης
ΠΟΙΟΝ είχαν στριμώξει το πρωί στους δια
δρόμους της Βουλής; Τον Χάρη Καστανίδη. 
Τον υπουργό Δικαιοσύνης ρωτούσαν επιμό- 
νως αν εστάλησαν τα πρακτικά της Εξετα
στικής για τη Siemens στην Εισαγγελία. Στο 
πρόσωπο του Χάρη διαγραφόταν ένα μει-
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TET A TET -  που κράτησε αρκετή ώρα 
-  είχε χθες ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον 
Γιώργο Παπανδρέου στο γραφείο του 
Πρωθυπουργού στη Βουλή. Αφορούσε, 
αυτονοήτως, το Ασφαλιστικό και τα ερ
γασιακά. Ηταν η πιο θερμή συνάντηση 
που είχαν ποτέ οι δύο άνδρες, γεγονός 
που έχει ιδιαίτερη σημασία.

δίαμα. Η απαγόρευση εξόδου του Τάσου 
Μαντέλη από τη χώρα εκδόθηκε στις δύο 
το μεσημέρι από τον προϊστάμενο της Ει
σαγγελίας Αθηνών Ιωάννη Σακελλάκο, κα
τόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα του Α- 
ρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε.

Δ εν χάνει ευκαιρία
ΑΙΣΘΗΣΗ προκάλεσε η επίθεση Πετσάλνι- 
κου στον Γιάννη Ραγκούση για τον «Καλ
λικράτη». Η άτυπη κόντρα του προέδρου 
της Βουλής με τον υπουργό Εσωτερικών 
κρατάει σχεδόν από την αρχή της θητείας 
της κυβέρνησης Παπανδρέου. Οταν ο Ρα- 
γκούσης είχε πάρει την πρωτοβουλία να έ
χουν υβριδικά ή χαμηλού κυβισμού οχήματα 
οι κυβερνητικοί, ο Φίλιππος επέμενε να ε
ξαιρεί τους βουλευτές. Η αλήθεια είναι πως 
οι τελευταίοι ήθελαν αυτοκίνητα πολλών 
κυβικών για να μπορούν να πηγαίνουν στις 
περιφέρειές τους.

Φορτσάτος αντιπρόεδρος
Ο ΘΟΔΩΡΟΣ Πάγκαλος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στα 
Βραβεία Μπότση -  όπου τιμήθηκαν και οι δικοί μας Ρούλα 
Τσουλέα και Σταύρος Θεοδωράκης. Ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης προσήλθε μαχητικός και φορτσάτος. Είπε μερι
κές κουβέντες για τα πόθεν έσχες των πολιτικών, οπότε η α
ντίδραση από το κοινό ήταν κάπως αρνητική. Απτόητος, ως 
συνήθως, ο Πάγκαλος επέμεινε, διευρύνοντας τη θεματική ώ
στε να συμπεριλάβει τα πόθεν έσχες των δημοσιογράφων.

Ρ ζ
Η Αννα στον Κάρολο
ΜΕΣΑ στον γενικό χαμό ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι 
η Αννα Διαμαντοπούλου επισκέφθηκε χθες τον Κάρολο 
Παπούλια. Η υπουργός Παιδείας ήθελε να ενημερώσει (φω
τό) τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εκπαιδευτική με
ταρρύθμιση, αλλά και για κάποιες πρωτοβουλίες που αφο
ρούν την ελληνική γλώσσα. Αυτές έχουν αρκετά ευρύ πεδίο. 
Από τη διδασκαλία της ελληνικής στο Διαδίκτυο ώς την υπο
στήριξη των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. 
Κι αυτό γιατί η Αννα ήθελε η πρωτοβουλία αυτή να τεθεί υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, σε πιο προσωπικό τόνο, η Διαμαντοπού- 
λου έδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια έκθεση ιδεών 
που είχε γράψει πέρυσι ως μαθητής ο έφηβος γιος της 
Χάρης. Αφορούσε τη μαθητική εξέγερση μετά τη δολοφονία 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και είχε λάβει βραβείο.

ΣΗΜΕΡΑ κηδεύεται στις Βρυξέλλες ,ό π ο υ ε π έ ^ ξ ε ν α  ζήσει 
και μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Παντελής Παντελής. Η- 
ταν ο αρχαιότερος εν ζωή έλληνας ανταποκριτής στις Βρυ
ξέλλες. Αρχισε να δουλεύει το 1976 πριν η Ελλαδαγινει 
μέλος της ΕΟΚ. Τον επικήδειο θα εκφωνήσει η ελληνιδα 
πρόξενος Κατερίνα Νασίκα.

Γαλάζια ]
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Προεδρικόν γράμμα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε όσους ψήφισαν την 
29η Νοεμβρίου, άρα έχουν δώσει τα 
στοιχεία τους στη Ν.Δ., έστειλε ο A  
ντώνης Σαμαράς. Τους προσκαλεί να 
συμμετάσχουν στις εσωκομματικές ε
κλογές της 30ής Μαΐου για την ανά
δειξη νέων διοικήσεων ΝΟΔΕ. Οπως 
γράφει -  το γράμμα είναι στον ενικό -  
«σε καλούμε να συμβάλεις, όχι μόνο 
με την ψήφο σου αλλά και με την υπο
ψηφιότητά σου προκειμένου να επι
τευχθεί η ανανέωση του στελεχιακού 
δυναμικού του κόμματός μας». Η ε
νεργοποίηση της Ρηγίλλης και η προε
δρική επιστολογραφία αντανακλά κι έ
να άγχος για το εύρος συμμετοχής. 
Οσο να ’ναι, η εκλογή κομματικών ορ
γάνων δεν ηλεκτρίζει τη βάση εξίσου 
με την ανάδειξη νέου αρχηγού. 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ η Ν.Δ. στέλνει κι ένα -  
σε δουλειά να βρισκόμαστε -  ερωτη
ματολόγιο (φωτοτυπία πάνω) για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρί
ου. Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις α
φορούν τον «Καλλικράτη».

Αρένα στα Χανιά
ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ, αποδοκιμα
σιών και αντεγκλήσεων, όπως μετα
δίδει ο ανταποκριτής μας, 400 μέλη 
της Ν.Δ. στα Χανιά προερχόμενα α
πό τον «μητσοτακικό» χώρο προχώ
ρησαν σε ομαδική παραίτηση χθες 
το βράδυ κατά τη διάρκεια της διευ- 
ρυμένης συνεδρίασης της Νομαρχια
κής Επιτροπής του κόμματος. 0 α
περχόμενος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Γ. 
Βούρβαχης κάλεσε τα μέλη της Ν.Δ. 
να μη συμμετέχουν στις εκλογές για 
τις νέες διοικήσεις των γαλάζιων ορ
γανώσεων.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παραβρέθηκε ο 
πρώην βουλευτής Μ. Βολουδάκης, 
που πρόσκειται στην ηγετική ομάδα 
Σαμαρά, ο οποίος και αποδοκιμάσθη
κε έντονα από τους παρευρισκομέ- 
νους και αναγκάστηκε να αποχωρή
σει από την αίθουσα. Κατά τη διαδι
κασία απέσυρε την υποψηφιότητά 
του και ο υποψήφιος πρόεδρος της 
ΝΟΔΕ Mix. Λαγουδάκης. Ετσι μοναδι
κός υποψήφιος παραμένει ο πρόε
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανιών 
και δημοτικός σύμβουλος Μαν. Αλι- 
φιεράκης, ο οποίος υπήρξε μέλος 
της Πολιτικής Ανοιξης. 
ΑΠΟΧΩΡΩΝΤΑΣ από τη συνεδρίαση 
της ΝΟΔΕ τα παραιτηθέντα μέλη φώ
ναζαν συνθήματα υπέρ της Ντόρας, 
ενώ στην είσοδο των γραφείων της 
κομματικής οργάνωσης ανήρτησαν 
ταμπέλα με το μήνυμα «Κλειστόν λό
γω Σαμαρά».

mikropolitikos @ dolnet.gr
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Του Π. Κ. 
Ιωακειμίδη

[ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ]

Πόσο 
κινδυνεύει 
το ευρώ;
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ευρώ και πόσο; 
Δέκα χρόνια σχεδόν μετά τη δημι
ουργία του, το ευρώ - το ενιαίο νόμι
σμα των δεκαέξι χωρών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) σήμερα 
- αντιμετωπίζει κίνδυνο ύπαρξης. Με 
αιχμή τα προβλήματα χρέους στην 
Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες 
(Πορτογαλία, Ισπανία), κορυφώθη- 
κε μια κρίση δυσπιστίας προς το ενι
αίο νόμισμα και την Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ) γενικότε
ρα. Οι δισταγμοί, οι καθυστερήσεις 
και οι αντιφάσεις στην αντιμετώπιση 
του ελληνικού προβλήματος, ιδιαίτε
ρα από πλευράς Γερμανίας, επιδεί
νωσαν την όλη κατάσταση και όξυναν 
την κρίση. Ταυτόχρονα η κρίση απο

κάλυψε τις ατέλει
ες και τα ελλείμμα- 
τα στο σύστημα της 

χ  ΟΝΕ και ιδιαίτερα 
στη διακυβέρνησή 
της. Ετσι άρχισαν να 
παρουσιάζονται προ
τάσεις για την κάλυ
ψη των ελλειμμάτων 
αυτών και τη θωρά- 
κιση του ενιαίου νο

μίσματος σε σταθερές, μακροχρόνιες 
βάσεις. Παράλληλα συστάθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια ειδική 
ομάδα εργασίας (task force) για την 
επεξεργασία σχεδίου για την ενίσχυ
ση της οικονομικής διακυβέρνησης 
της ΟΝΕ (η οποία άρχισε τις εργασί
ες της την περασμένη εβδομάδα). 
Διαβάζοντας τις προτάσεις αυτές (κυ
ρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τη Γερμανία) εύκολα διαπιστώνει 
κάποιος αφενός τη στέρεη βούληση 
να προστατευθεί το ευρώ και αφετέ
ρου την ατολμία σε πρακτικό επίπε
δο να προχωρήσουν κυβερνήσεις και 
Επιτροπή στα απαιτούμενα μέτρα για 
τον σκοπό αυτό. Ος γνωστόν, το βα
σικό έλλειμμα του συστήματος της 
ΟΝΕ έγκειται ουσιαστικά στην απου
σία επαρκούς οικονομικής ένωσης. Η 
ΟΝΕ στηρίζεται σ ’ ένα μόνο σκέλος, 
τη νομισματική ένωση, ενώ απουσι
άζει το δεύτερο, η οικονομική ένω
ση (που συνεπάγεται κοινή δημοσιο
νομική και αναπτυξιακή πολιτική, σύ
στημα δημοσιονομικών μεταβιβάσε
ων, κ.λπ.). Οι προτάσεις που έχουν 
παρουσιασθεί ουσιαστικά στηρίζο
νται στη λογική της πειθαρχίας και 
των ποινών. Ουδείς βεβαίως μπορεί 
να αρνηθεί την ανάγκη της δημοσιο
νομικής πειθαρχίας. Αλλά ούτε η πει
θαρχία από μόνη της ούτε οι ποινές 
θα λύσουν τα θεμελιώδη προβλήμα
τα και τις ανισορροπίες της ευρωζώ
νης. Με άλλα λόγια, οι προτάσεις που 
έχουν παρουσιασθεί δεν οδηγούν 
στην οικονομική ένωση. Δεν αντιμε
τωπίζουν τις ασυμμετρίες σε ανταγω
νιστικότητα στην ευρωζώνη (μεταξύ 
Γερμανίας π.χ. και μεσογειακών χω
ρών). Καίως εκ τούτου δεν αντιμετω
πίζουν τις βαθύτερες αιτίες της κρί
σης. Ανησυχητικό...

Ο Π. Κ. Ιωακειμίδης είναι 
καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. του 
ΕΛΙΑΜΕΠ

- INTERNATIONA! «
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Σφαγή στην Αϊτή
Η ΣΦΑΓΗ στη φυλακή του Λε Καγί της Αϊτής μετά 
τον σεισμό της 12ης Ιανουάριου είναι ανατριχιαστι- 
κή. Οι τοίχοι της φυλακής είχαν αντέξει στις δονή
σεις. Οταν οι κρατούμενοι πανικοβλήθηκαν, οι φύλα
κες ξυλοκόπησαν τους πιο θορυβώδεις και τους έρι
ξαν σε κελιά που ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτα. Μία 
εβδομάδα αργότερα, η απόπειρα απόδρασης μερι
κών κρατουμένων προκάλεσε εξέγερση.
Οταν εισέβαλαν οι αστυνομικοί, αφηγούνται αυτόπτες 
μάρτυρες, πυροβολούσαν από μικρή απόσταση ανυ
περάσπιστους ανθρώπους. Φαίνεται πως μερικοί από 
τους φυλακισμένους επελέγησαν για να εκτελεστούν. 
Αλλοι πυροβολήθηκαν αδιακρίτως. Φυλακισμένοι που 
προσπαθούσαν να ηαραδοθούν πυροβολήθηκαν μέ
σα από τα κάγκελα των κλειδωμένων κελιών τους. Τα 
πτώματα θάφτηκαν σ ’ έναν μαζικό τάφο.
Η αϊτινή κυβέρνηση λέει ότι ερευνά, όμως οι δημο
σιογράφοι της εφημερίδας δεν βρήκαν καμιά ένδει
ξη για κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος Ρενέ Πρεβάλ πρέπει 
να εξασφαλίσει ότι οι ερευνητές του ΟΗΕ θα έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα ιατροδικαστικά στοιχεία και 
στους μάρτυρες. Το πρώτο βήμα για να οικοδομηθεί 
μια νέα Αϊτή είναι να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέ
βη στο Λε Καγί και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα συμ
βεί ξανά.

[ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ]

Ο (επαν)ορισμός της ποιότητας
Ο παραδοσιακός Τύπος και το Διαδίκτυο

Εάν υπάρχει ένας όρος στον οποίο οι εκδό
τες (αλλά και οι ιδιοκτήτες άλλων μέσων 
ενημέρωσπς) ανά τον κόσμο επιμένουν 
και προτάσσουν διαρκώς, τούτος είναι η «ποι

ότητα» του περιεχομένου. Βέβαια, τούτο δεν 
γίνεται τόσο με αναφορά στις παραδοσιακές 
τους αγορές (Τύπος, ραδιοτηλεόραση) αλλά 
στο περιβάλλον του Διαδικτύου, εκεί που ο 
ανταγωνισμός από παρόχους που εξειδικεύ

ονται στα νέα Μέσα τούς έχει 
φέρει σε δυσμενή θέση. Η αντι
διαστολή εντείνεται όταν η σύ- · 
γκριση γίνεται με τους «ερασι
τέχνες», δηλαδή με περιεχόμε
νο που παράγεται από απλούς 
πολίτες, χομπίστες ή συγγρα

φείς ιστολογιών (bloggers). 
j ou Οι λόγοι προφανείς: τόσο η
Κωνσταντίνου τόνωση της επισκεψιμότη- 
Κατιάοα τας ^σο και’ τ0 τελευταίο δι-
— — ------------- άστημα, η αιτιολόγηση μίας
kaTOras@gmail.com ενδεχόμενης χρέωσης αντι- 
----------------------τιμου (συνήθως στο μοντέ

λο μηνιαίας ή ετήσιας συν
δρομής) στον τελικό χρήστη. Τέλος, on δια- 
τυμπάνιση της ποιότητας ίσως διευκολύνει 
τη χρέωση υψηλότερων τιμών στους διαφη
μ ιζόμενους - ζήτημα καίριο όταν άνω του 
90% τω ν online εσόδω ν προέρχοντα ι από 
τη διαφήμιση.

Το θέμα που προκύπτει ωστόσο έγκειται 
στο ότι ο ιστορικός ορισμός της ποιότη
τας, αυτός που ισχύει δηλαδή στα έντυ

πα  Μέσα, τείνει -καλώς ή κακώς - να κατα
στεί ανεπίκαιρος ή και αναχρονιστικός στην 
αγορά του Ιντερνετ. Σύμφωνα με ειδικούς των 
νέων Μέσων, τούτο αφορά όλους τους βασι
κούς πυλώ νες της «ποιότητας» όπως, πρώ 
τα α π ’ όλα, τα διαπιστευτήρια του κάθε μέ
σου ενημέρωσης, ήτοι την εταιρική του φή
μη αλλά και ως προϊόντος καθώς και τα πρό
τυπα ή τις διαδικασίες που έχει καθιερώσει.

Πράγματι, στο Διαδίκτυο διαπιστώνεται μία 
μετάλλαξη όπου η εγκυρότητα δεν είναι μόνο 
θέμα «μάρκας» αλλά, παράλληλα, είτε αριθμού 
παραπομπών προς φίλους σε sites κοινωνι
κής δικτύωσης είτε εμφάνισης σε υψηλή θέ
ση στις μηχανές αναζήτησης. Κατά δεύτερο 
λόγο, υποχωρεί η έννοια του ορθού και ακρι
βούς καθώς οι χρήστες δείχνουν να εκτιμούν 
πρω τίστω ς την ταχύτητα ενημέρωσης -  το

Δ Υ Σ Κ Ο Λ ΙΕ Σ
Οι δυσκολίες προσαρμογής των πα
ραδοσιακών μέσων ενημέρωσης στη 
νέα εποχή, αναδιαμορφώνουν τον 
ορισμό της «ποιότητας», όπως την 
αντιλαμβάνονται οι χρήστες

έγκαιρο σημαντικότερο του έγκυρου, δηλα
δή. Τρίτον, αντίστοιχα μειώνεται η σημασία 
της αντικειμενικότητας και της ισορροπημέ
νης κάλυψης, αμφότεροι παράμετροι ύψιστης 
σημασίας την εποχή όπου οι πηγές ενημέρω
σης ήσαν λιγοστές -  σήμερα, ζητάται αιχμη
ρή (εξ ορισμού υποκειμενική) άποψη καθώς 
η δουλειά της «σύνθεσης» αντικρουόμενων 
απόψεων μετακυλίεται στον χρήστη. Τέλος, 
εξαφανίζεται σταδιακά η δημοσιογραφία ως 
«ανώτερη τέχνη», ήτοι τα μακροσκελέστατα 
θέματα με περίπλοκη γραφή -  όπως δήλω
σε ο Μ πεν Ελοβιτς, επενδυτής σε ετα ιρεί
ες Ιντερνετ: τα παλαιό ΜΜΕ θέλουν να κερ
δίζουν βραβεία Ποϋλιτζερ, τα νέα Μέσα θέ
λουν να κερδίζουν αναγνώστες.

Οι δυσκολίες προσαρμογής τω ν π α ρ α 
δοσιακών μέσων ενημέρωσης στη νέα επο
χή επιτείνονται από δύο επιπρόσθετους πα 
ράγοντες που, αντίστοιχα, αναδιαμορφώ- 
νουν τον ορισμό της «ποιότητας», όπως την

αντιλαμβάνονται οι χρήστες. Αρχικά, η έμ
φαση παύει να είναι αποκλειστικά στο π ε
ρ ιεχόμενο αλλά επεκτείνετα ι και στην τε 
χνολογία, δηλαδή στις εφαρμογές ή υπηρε
σίες που προσφέρει κανείς στους αναγνώ
στες ώστε να κάνουν χρήση της όποιας ύλης. 
Ορισμένοι το αντιλαμβάνονται αυτό σαν μία 
νέα μορφή «συσκευασίας», άλλοι ως μαθη
ματική εξίσωση: περιεχόμενο συν τεχνολο
γία ίσον «εμπειρία». Κατά δεύτερο (και σχε
τικά αλληλένδετο) λόγο, κρίσιμη γίνεται και 
η διάσταση της διανομής ή εκτενούς διαθε
σιμότητας και ορατότητας του περιεχομέ
νου: καθώς ο μέσος χρήστης επισκέπτεται 
δεκάδες ιστοσελίδες, οι εκδότες επιβάλλε
ται να φροντίζουν η ύλη τους να αναμεταδί- 
δεται συστηματικά σε μηχανές αναζήτησης, 
ιστολογία και online κοινότητες.

Ολα αυτά δεν σημαίνουν πως, λόγου χά
ρη, ένα αναλυτικό, αποκαλυπτικό και 
ισορροπημένο ρεπορτάζ σε μια μεγά

λη εφημερίδα παύει να έχει ισχυρό αντίκτυ
πο. Ωστόσο, μία σταδιακή μεταμόρφωση έχει 
αρχίσει να συντελείται τα τελευταία χρόνια - 
και μόνο οι εθελοτυφλούντες μπορούν να το 
αρνηθούν. Και δεν είναι απαραίτητα λιγοστοί 
αυτοί - κυρίως δημοσιογράφοι - που κρίνουν 
τη νέα πραγματικότητα ως ανησυχητική: όχι 
μόνο διότι το περιεχόμενο εξισώνεται με την 
τεχνολογία και τη διανομή αλλά επειδή πα ύ
ει να είναι ζήτημα αντικειμενικών κανόνων 
και η αξιολόγησή του προκύπτει ως απόλυ
τα υποκειμενική. Παραμένει το ερώτημα εάν 
αυτή η καίρια μεταβολή θα θεωρηθεί εκδη
μοκρατισμός ή εκχυδαϊσμός. Θα δείξει - και 
σύντομα μάλιστα.

Ο  Κωνσταντίνος Καμάρας είναι 
σύμβουλος της Διεθνούς Ενωσης 
Εφημερίδων και μέλος του Δ.Σ. του ΙΑΒ 
Europe, πανευρωπαϊκού οργανισμού για τη  
διαδραστική επικοινωνία.

S

mailto:kaTOras@gmail.com
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ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ

«θλίβομαι
και
οργίζομαι»
ΘΥΕΛΛΑ έχει προκαλέσει 
η κυνική παραδοχή του 
πρώην υπουργού ότι 
έπαιρνε ρίζες από τη 
δίειηβηβ υπό τον μανδύα 
των προεκλογικών 
παροχών. Κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση 
διασταύρωσαν σε 
έντονους τόνους τα ξίφη 
τους, ενώ ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης, του οποίου ο Τ. 
Μαντέλης είχε διατελέσει 
στενός συνεργάτης, 
δήλωσε εξοργισμένος από 
την ομολογία του πρώην 
υπουργού του. Κάνοντας 
λόγο για «παρανομίες και 
αθλιότητες» που έρχονται 
στο φως της 
δημοσιότητας, ο κ. 
Σημίτης τόνισε:
«Θλίβομαι και 
εξοργίζομαι επειδή 
τέτοιες πράξεις 
εκκολάφθηκαν και κατά 
τη διάρκεια της 
κυβερνητικής θητείας του 
ΠΑΣΟΚ 1996-2004. 
Πράξεις που
προσβάλλουν το αίσθημα 
δικαίου της κοινωνίας, 
αμαυρώνουν το έργο της 
τότε κυβέρνησης και τις 
προσπάθειες όλων όσων 
εργάσθηκαν και 
προσέφεραν για μια 
καλύτερη Ελλάδα.
Πράξεις ασυμβίβαστες με 
τους αγώνες μας και την 
ηθική μας. Συγκαλύπτουν 
ότι τα χρόνια αυτά έγινε 
ένα σημαντικό έργο τόσο 
για την ανόρθωση της 
οικονομίας, όπως το 
δείχνει η ένταξη στην 
ΟΝΕ, τα μεγάλα δημόσια 
έργα, οι επιδόσεις σε 
πολλούς άλλους τομείς 
και για το κύρος της 
Ελλάδας στην Ευρώπη και 
στον κόσμο. Ολη η 
Ελλάδα δεν είναι μια 
διεφθαρμένη χώρα. 
Πρέπει να αποδοθεί 
δικαιοσύνη. Με θάρρος 
και επιμονή πρέπει να 
αποκαταστήσουμε την 
ποιότητα μιας κοινωνίας 
που επιδιώκει ο ελληνικός 
λαός και κάθε πολίτης 
που σέβεται τον εαυτό 
του».
Πηγές της Εξεταστικής 
Επιτροπής πάντως 
διέψευδαν ότι υπάρχει 
περίπτωση να κληθεί ο κ. 
Σημίτης ενώπιον της 
επιτροπής για να 
καταθέσει για την 
περίπτωση του Τ. 
Μαντέλη. Δεν απέκλειαν 
όμως το ενδεχόμενο να 
κληθεί να παράσχει 
διευκρινίσεις στην 
Προανακριτική Επιτροπή 
εφόσον αυτή 
συγκροτηθεί.

■ Σ ημίτης και Μαντέλης το 199 6 , λίγο μετά την εκλογή 
του πρώτου στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ. 0 πρώην 
πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αθλιότητες» τις πράξεις 
που ομολόγησε ο Τ. Μαντέλης και δήλωσε ότι 
«αμαυρώνουν το έργο» των κυβερνήσεών του

Δίωξη εξπρές για 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μ ουστάκα

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΟΚ του πρώην υπουργού Τά
σου Μαντέλη ότι πήρε χρήματα από τη Siemens... 
έσπασε το τείχος της «υπουργικής ασυλίας» 
του και τον έφερε στη θέση του κατηγορούμε
νου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αδίκημα 
που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Λίγες ώρες μετά την παραδοχή του κ. Μα
ντέλη, με διάταξη των εισαγγελικών αρχών έ
κλεισαν τα σύνορα της χώρας για τον πρώην 
υπουργό, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική 
του παρουσία ενώπιον της Δικαιοσύνης. Προη
γουμένως είχε ενεργοποιηθεί και είχε προσω- 
ποποιηθεί εις βάρος του συγκεκριμένου πολι
τικού η κατά παντός υπευθύνου ποινική δίω
ξη για το κακούργημα της νομιμοποίησης ε
σόδων από παράνομες δραστηριότητες που 
είχε ασκηθεί από τον εισαγγελέα κ. Π. Αθανα
σίου, το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε επίσημη 
ανακοίνωση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
κ. I. Τέντες, «αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις 
που διατύπωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επι
τροπής της Βουλής ο πρώην Υπουργός κ. Τά
σος Μαντέλης, ζήτησε από τον Διευθύνοντα 
την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών κ. Ιωάννη Σα- 
κελλάκο να κινήσει τη διαδικασία απαγόρευ
σης εξόδου από τη χώρα του παραπάνω τέως 
Υπουργού, που είναι κατηγορούμενος για το έ
γκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από ε
γκληματική δραστηριότητα».

Αμέσως, η Εισαγγελία εξέδωσε και κοινο
ποίησε στα αστυνομικά τμήματα διάταξη α
παγόρευσης εξόδου του κατηγορουμένου 
πρώην υπουργού. Στην περίπτωση του κ. Μα
ντέλη, όπως σημειώνουν νομικοί, τα αντανα
κλαστικά της Δικαιοσύνης λειτούργησαν ά
μεσα, με σκοπό να τον προλάβουν πριν εκεί
νος φύγει εκτός Ελλάδος, όπως είχε συμβεί 
στο παρελθόν με τους βασικούς κατηγορού
μενους στην ίδια υπόθεση Μιχάλη Χριστο- 
φοράκο και Χρήστο Καραβέλα -  ο τελευαταί- 
ος παραμένει ακόμη άφαντος για τις Αρχές.

Είναι η πρώτη φορά που η τακτική δικαιο-

σύνη επιλαμβάνεται πράξης που, κατά ομολο
γία του, τέλεσε πρώην υπουργός και δεν κα
λύπτεται από το «δίχτυ» της παραγραφής των 
αδικημάτων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η 
Βουλή δεν επιλήφθηκε και δεν κίνησε την ποι
νική διαδικασία μέσα σε δύο κοινοβουλευτικές 
περιόδους από τον χρόνο τέλεσης του αδική
ματος, όπως απαιτεί ο νόμος περί ευθύνης υ
πουργών. Για τον λόγο αυτόν, όπως εκτιμούν 
δικηγόροι, το ζήτημα θα κριθεί στην πράξη. 
Ορισμένοι μάλιστα κάνουν λόγο ακόμη και για 
«νομική ακροβασία», καθώς η Δικαιοσύνη δεν 
έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με παρόμοια υ
πόθεση και το «κοντέρ» της νομολογίας είναι 
μηδενικό.

Το κατηγορητήριο
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αδίκημα για το 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αποδίδεται 
στον κ. Μαντέλη αφορά τα εντάλματα πληρω
μής που κατατέθηκαν σε λογαριασμό που είχε 
ανοίξει ο κουμπάρος του με τον κωδικό «Α. Ρά
κος». Και οι δύο καταβολές, 200.000 γερμανι
κά μάρκα, το έτος 1998 και 250.000 γερμανικά 
μάρκα το έτος 2000, έγιναν την περίοδο που ή
ταν ακόμα υπουργός. Και στις δύο περιπτώσεις 
το αδίκημα της δωροδοκίας, λόγω του πλημ- 
μεληματικού του χαρακτήρα, έχει παραγραφεί 
αφού έχει συμπληρωθεί πενταετία χωρίς να α
σκηθεί δίωξη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το ξέ
πλυμα βρώμικου χρήματος, που είναι κακούρ
γημα και ο προβλεπόμενος χρόνος παραγρα
φής είναι τα 15 έτη.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η κατηγορία 
για τον κ. Μαντέλη αφορά το διάστημα που ε
ξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του τα ε
πίμαχα χρηματικά ποσά, μετά την... έξοδό του 
από την πολιτική. Και αυτό, γιατί -  κατά τις ί
διες πηγές -  ο νόμος δεν τιμωρεί ως ξέπλυμα 
μόνο την κατάθεση του «βρώμικου χρήματος», 
αλλά και την κατοχή των επίμαχων ποσών. Το 
δεδομένο ότι τα χρήματα παρέμειναν σε λογα
ριασμούς του πρώην υπουργού και μετά το τέ
λος της θητείας του, θεωρείται ικανή ένδειξη 
για να κινηθεί εις βάρος του η ποινική δίωξη.

Βουλευτές: «Λενμπορούμε να τον συλλάβουμε εμείς...»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δ η μ ή τρ η ς  Τζάθας

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΨΗΛΑ σήκωσε χθες η Εξετα
στική Επιτροπή της Βουλής που διε
ρευνά το σκάνδαλο της δίεητεηβ, καθώς 
με ομόφωνη ανακοίνωσή της έκανε γνω
στό ότι εξαιτίας της ιδιότητάς της δεν 
θα μπορούσε να ζητήσει την άμεση σύλ
ληψη του Τάσου Μαντέλη.

«Είναι προφανές ότι η συγκεκριμέ
νη επιτροπή λειτουργεί μέσα στο θε
σμικό πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγ
μα και ο Κανονισμός της Βουλής», ση
μειώνεται στην επιστολή της Εξετα
στικής. Και επισημαίνεται πω ς «δεν 
νομιμοποιείται να υποκαθιστά θεσμούς 
και Αρχές (Δικαιοσύνη, Αρχή για το ξέ
πλυμα βρώμικου χρήματος, ΣΔΟΕ, διω
κτικές αρχές, κυβέρνηση κ.λπ.)».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αρκετοί 
βουλευτές της Εξεταστικής ζητούν να 
κληθεί να καταθέσει ο τέως πρωθυ
πουργός κ. Κ. Σημίτης στην Επιτροπή 
αφού -  όπως έλεγαν -  στενοί του συ
νεργάτες έχουν ήδη παραδεχθεί ότι χρη
ματίζονταν από τη δίεηιεηβ. Αυτήν τη 
θέση εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
κ. Λ. Γρηγοράκος ενώ ανάλογα τοπο
θετήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος της Ν.Δ. κ. Κ. Τζαβάρας.

Στο κλίμα αυτό η οργή του πολιτι
κού κόσμου από την ομολογία για τη 
μίζα που πήρε ο τέως υπουργός συνε
χίστηκε και χθες στη Βουλή. Ο Γ’ αντι
πρόεδρος της Εθνικής Αντιπροσωπεί
ας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βαγγέ
λης Αργύρης, δήλωσε ότι νιώθει ντρο
πή και ζήτησε συγγνώμη γιατί -  όπως 
είπε -  στο όνομα του πρώην συναδέλ
φου του «ενοχοποιούμαστε όλοι».

«Ο κ. Μαντέλης είπε πως πήρε λίγα 
και υπάρχουν κι άλλα, ψάξτε να τα βρεί
τε... Κι αυτά είναι μοιρασμένα στο πο
λιτικό σύστημα. Αν εσείς δεν είστε πο-

■  Με ο μ όφ ω 
νη ανακοί
νωσή τους
οι βουλευ
τές της Εξε
ταστικής για 
τη 5ίθηηΘη3 
επισημαί
νουν τα στε
νά όρια των 
αρμοδιοτή
των τους

λιτικό σύστημα βγάλτε τον εαυτό σας 
απ’ έξω. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να 
το κάνω...», είπε.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της Νέ
ας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, α
ναφέρθηκε στο ίδιο θέμα λέγοντας ό
τι «η κυνική ομολογία πρώην υπουρ
γού ότι χρηματιζόταν από πολυεθνι
κή επιχείρηση που πέτυχε να αλώσει 
τον δημόσιο οικονομικό χώρο της χώ
ρας, καταδεικνύει τις εφιαλτικές δια
στάσεις μιας διαφθοράς που κατα- 
τρώγει τα σωθικά της Δημοκρατίας, α
πογοητεύει τους πολίτες και υπονο

μεύει την κοινωνική συνοχή». Και πρό- 
σθεσε ότι η «ομολογία Μαντέλη» θα 
μείνει στην ιστορία ως «το πλέον αρ
νητικό ορόσημο στη σχέση του πολι
τικού κόσμου με τη διαφάνεια και την 
αξιοπρέπεια».

Σε ανάλογους τόνους η Ντόρα Μπα- 
κογιάννη είπε ότι «πρώτη φορά βλέπει 
τέτοιο κυνισμό» και πως «ευτυχώς που 
προσωποποιούνται οι ευθύνες για να 
μην πέφτει λάσπη στον ανεμιστήρα για 
όλους τους πολιτικούς», ενώ ο κοινο
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ 
Πέτρος Ευθυμίου σημείωσε ότι «πρέ
πει να ξεριζώσουμε τη ρίζα του κακού 
γιατί αυτό απαιτεί η κοινωνία».

Από το ΚΚΕ ο Θανάσης Παφίλης υ
ποστήριξε ότι «υπάρχουν “λερωμένα 
πρόσωπα’’ που έχουν ληστέψει τον μό
χθο του ελληνικού λαού και πρέπει να 
πάνε φυλακή», ενώ ο κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης 
Κουβέλης σημείωσε: «Η κυνική εμφά
νιση και ομολογία Μαντέλη αναδει- 
κνύει, πέρα από το θράσος και ύβρι προς 
τον ελληνικό λαό, πως έχει σχέση με 
την άνεση που του παρέχεται ότι δεν 
υπήρξαν ούτε και υπάρχουν θεσμοί ε
λέγχου και τιμωρίας αυτών που δια- 
σπάθισαν το δημόσιο χρήμα».



ΟΜΟΛΟΓΙΑ I

«Πήρα εκλογική 
παροχή όπως 
συνηθίζεται...»
Τα πρακτικά της κατάθεσης Μαντέλη

Ο Τάσος 
Μαντέλης
καταθέτει 

στην 
Εξεταστική 

Επιτροπή 
της Βουλής 

την Τετάρτη.
«Ξέρετε και 

ξέρουμε όλοι 
πώς δίνονται 
οι εκλογικές 

χορηγίες», 
είπε ο πρώην 

υπουργός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Α ρ ισ χο τελ ία  
Π ελώ νπ _____________

Με μεγάλη δόση 
κυνισμού
απολογήθηκε ο Τάσος 
Μαντέλης στην 
Εξεταστική Επιτροπή 
της Βουλής για τη 
βιβιηβηε. Αίσθηση  
προκαλεί ο τρόπος με 
τον οποίο ο πρώην 
υπουργός εξηγεί τη 
διαφορά μεταξύ της 
χορηγίας και της 
δωροδοκίας, αλλά και 
η επιμονή με την 
οποία υπερασπίζεται 
την επιλογή του να 
λάβει τα χρήματα της 
θίβηιβηε λόγω  των 
υψηλών εξόδων που 
απαιτεί ο
προεκλογικός αγώνας 
στη Β ’ Αθηνών -  
αυτά, υποστηρίζει, 
ήταν «ο κακός μου 
σύμβουλος».
Αναφέρει επίσης -  
σύμφωνα με τα 
πρακτικά της 
Εξεταστικής 
Επιτροπής -  ότι από 
τις «χορηγίες» που 
έλαβε του περίσσεψαν 
χρήματα, τα οποία 
αποταμίευε για 
επόμενες εκλογικές  
αναμετρήσεις και 
επαναλαμβάνει ότι η 
χορηγία είναι 
συνηθισμένη 
πρακτική την οποία, 
όπως είπε
απευθυνόμενος στους 
βουλευτές, «ξέρετε 
και ξέρουμε όλοι»...

Οι «χορηγίες»
«ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ, για να υπάρχει δωροδοκία 
πρέπει να έχει συμβεί πριν γίνει η πράξη ή κατά 
την τέλεση της πράξης. Δεν νοείται να γίνει έ
πειτα από έναν χρόνο... Επομένως μεθοδευόταν 
συστηματικά μέσα από αυτό το δημοσίευμα να 
εμφανιστώ ως δωροδοκηθείς με ένα τεράστιο 
χρηματικό ποσό, το οποίο μάλιστα σε μερικά δη
μοσιεύματα συνδυασμένα και με άλλη εφημερί
δα εμφανιζόταν ως υπουργική αμοιβή. Βέβαια, 
10 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι είναι υπουργική αμοιβή -  έτσι όπως την εν
νοούσαν -, μέρος της οποίας δεν αποκλείεται μά
λιστα να πήγε στο κυβερνών κόμμα και να χρη
σιμοποιήθηκε πλαγίως σε εκλογικές ή άλλες δα
πάνες», αναφέρει ο Τ. Μαντέλης, ενώ σε άλλο 
σημείο αναλύει με κυνισμό τη θεωρία του περί 
«προεκλογικής χορηγίας». «Εχω πάρει μια εκλο
γική παροχή, μια χορηγία μέσα στη συνηθισμέ
νη πρακτική, την οποία την ξέρετε και την ξέ
ρουμε όλοι, ότι υπάρχει αυτή η πρακτική. Και αυ
τός την παρουσιάζει ως δωροδοκία. Εμφανίζει 
ότι αυτά έγιναν τον Ιανουάριο του 1998 και πριν, 
όλο το 1997, ώστε να είναι πράξη προ της υπο
γραφής των προγραμματικών συμβάσεων, για να 
θεμελιώσει τη δωροδοκία...».

Η ώβιηβηπ
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: «Μετά τις δημοτικές εκλογές και 
έχοντας εγώ ενεργά αναμειχθεί σε αυτήν την ι
στορία τού να είμαι υποψήφιος στη Β' Αθηνών και 
επομένως χρειαζόταν να το κάνω ορατό αυτό το 
πράγμα, δηλαδή τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμ
βρίου του 1998, δέχθηκα τηλεφώνημα από ένα στέ
λεχος της βϊετηεηβ που μου είπε ότι εκπροσωπεί 
τη διοίκηση της δίεηιεηβ Γερμανίας». 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ποιο στέλεχος ήταν αυτό; 
ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Δεν θυμάμαι το όνομα, κ. πρόεδρε... 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Δεν το γνωρίζατε.
ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Οχι, ούτε είχα ποτέ άλλη σχέση πριν 
ή μετά μαζί του. Μου είπε πολύ απλά ότι θέλουν 
να ενισχύσουν τον εκλογικό μου αγώνα. Είναι μια 
πρακτική την οποία ακολουθεί όπως μου είπε η 
δίεπιεηβ στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεών της 
και τελικά με έπεισε με αυτά που μου είπε και του 
έδωσαν αυτόν τον λογαριασμό για να με ενισχύ- 
σει. Πράγματι, έπειτα από ένα διάστημα κατατέ
θηκαν 200.000 μάρκα. Αυτή είναι η χορηγία την ο
ποία γνωρίζω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Στον λο
γαριασμό υπάρχει άλλο ένα ποσό, παρόμοιο. Νο
μίζω ότι είναι άλλες 220.000 ή 240.000 μάρκα. ΓΓ 
αυτό δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο να μου πει τί
ποτε».

Η Β’Αθηνών
Τ . ΜΑΝΤΕΛΗΣ: «Οι εκλογικές δαπάνες στη Β’ Α
θηνών είναι υπέρογκες. Δεν μπορώ να ξέρω για τις 
μικρές περιφέρειες. Οσο ήμουν βουλευτής Κεφα- 
λονιάς δεν είχα ανάγκη, τα έβγαζα πέρα μόνος μου. 
Επομένως, άλλο το πρόβλημα της μικρής περιφέ
ρειας, άλλο το πρόβλημα των μεγάλων περιφερει
ών και κατ' εξοχήν της Β' Αθηνών. Εντελώς άλλο. 
Και, δεύτερον, άλλο το πρόβλημα στα μικρά κόμ
ματα, άλλο το πρόβλημα στα μεγάλα κόμματα που 
έχουν έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό. Τα έ
ξοδα είναι πάρα πολύ υψηλά. Δεν μπορείς να α- 
ντεπεξέλθεις στα έξοδα στη Β' Αθηνών όταν είσαι 
υποψήφιος σε ένα μεγάλο κόμμα που έχει έντονο 
εσωκομματικό ανταγωνισμό, παρά μόνο...».
Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ: «Κύριε πρόεδρε, όπως το θέτει ο 
κ. Μαντέλης, όσοι είμαστε στη Β' Αθηνών πρέπει 
να έχουμε σώνει και καλά χορηγούς, παρ' ότι οι πε
ρισσότεροι από μας δεν έχουμε πάρει από κανό
ναν κέρατά ούτε μισό ευρώ...».
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: «Κύριε πρόεδρε, το ότι υπάρχει 
πρόβλημα στη Β’ Αθηνών το ξέρουμε πολύ καλά. 
Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θέ
τουν ζήτημα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρό
βλημα της Β’ Αθηνών... Οι χορηγίες δεν είναι κάτι 
το οποίο δεν υπάρχει στον πολιτικό κόσμο, στην 
Ελλάδα, αλλά παντού. Λέμε ότι δεν υπάρχουν χο
ρηγίες. Απλώς, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα 
χορηγιών».

Σε άλλο σημείο, ο πρώην υπουργός παραδέχε
ται το λάθος του: «Προφανώς το σωστό ήταν να μην 
είχα αναμειχθεί καθόλου σε αυτήν την ιστορία. Αλ
λά η ανάγκη ενός προεκλογικού αγώνα πολυέξο
δου ήταν εκείνη η οποία ήταν ο κακός σύμβουλος 
εκείνης της περιόδου».

Ο νόμος 2439
«Ο ΝΟΜΟΣ αυτός βάζει αυστηρά απαγορευτικά 
πλαίσια για την προεκλογική περίοδο... Προέβλε- 
πε εκείνος ο νόμος ότι δεν επιτρέπεται να πάρεις 
χορηγία κατά την προεκλογική περίοδο -  όχι εκτός 
της προεκλογικής περιόδου, εκτός προεκλογικής 
περιόδου δεν το απαγόρευε -  από επιχείρηση η ο
ποία είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμό προ δεκαε
τίας. Λες και μπορεί ο βουλευτής όταν του έρχεται 
μια χορηγία να ελέγξει προ δεκαετίας αν είχε λά
βει μέρος σε διαγωνισμό αυτός που του έδινε τη 
χορηγία. Τι έκανε; Απλούστατα, για να είναι ττρο- 
στατευμένος, έπαιρνε τη χορηγία προ της προε
κλογικής περιόδου που ήταν και τα κύρια έξοδά 
του».

OTE
«... ΕΠΟΜΕΝΩΣ, όταν αναλαμβάνω εγώ έχει α- 
ποφασιστεί τι θα αγοραστεί, ποια θα είναι η σύν
θεσή του, ποιες θα είναι οι τιμές αναφοράς, ποια 
θα είναι τα κριτήρια του τύπου αναπροσαρμογή 
και ποιος θα είναι ο προμηθευτής (σ.σ.: η Siemens). 
Αυτά τον Ιούλιο του 1997... Η πραγματικότητα 
είναι ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνω τον Σε
πτέμβριο του 1997, τα γεγονότα είναι τα εξής... 
Υποστήριξα αυτήν την πολιτική, πέραν του ότι 
ήταν απόλυτα χρήσιμη και για την εθνική οικο
νομία και για την ενίσχυση της απασχόλησης. 
Αλλά ας μείνουμε στον OTE. Το δεύτερο που έ
γινε επί των ημερών μου ήταν μείωση τιμών. Κά
ναμε διαπραγματεύσεις. Δεν τις έκανα εγώ τις 
διαπραγματεύσεις, δεν είχα καμία ανάμειξη, α
πλώς αναφέρω ότι δεν έγινε κάτι καλύτερο, έγι-

νε κάτι χειρότερο για τη δίειηεηβ. Μειώθηκαν οι 
τιμές... Καμία εύνοια. Δεν υπάρχει έδαφος να πει 
κανείς ότι ο Μαντέλης κάτι έκανε για να ευνοή
σει τη δΐετηεηβ... Κατά τη διάρκεια των καθηκό
ντων μου μέχρι την υπογραφή δεν έχω καμία πα
ρέμβαση».

Τα... έβαζε στην άκρη!
«Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ χορηγία χρησιμοποιήθηκε εξ ολο
κλήρου για τις εκλογικές δαπάνες, αλλά τα χρή
ματα που υπήρχαν εκεί ήταν σαν τα χρήματα που 
είχα κι εγώ από το σύνολο των χρημάτων που εί
χα στη διάθεσή μου να χαλάσω για τις εκλογές. 
Προτιμούσα να χαλάω τα χρήματα που είχα στα 
χέρια μου, αυτά που ήταν οι καθημερινές μου δα
πάνες και δεν χάλαγα από εκείνα, αλλά χάλαγα α
πό τα δικά μου ξέροντας πως ό,τι μου χρειαστεί θα 
πάρω από 'κει για να συμπληρώσω, έχοντας πά
ντα υπ' όψιν μου ότι όλο το ποσό, είτε είναι στην 
Ελλάδα, είτε είναι δικά μου, είναι το ενιαίο ποσό 
με το οποίο θα αντιμετωπίσω τις εκλογικές δαπά
νες. Εγνοια μου ήταν να περιορίζω όσο μπορώ τις 
εκλογικές δαπάνες για να έχω τη δυνατότητα να 
έχω ένα μικρό απόθεμα που να μπορώ να το χρη
σιμοποιήσω και σε επόμενες εκλογές».

«Είμαι εύκολη λεία»
Ο Τ . ΜΑΝΤΕΛΗΣ επανέλαβε πολλές φορές στην 
κατάθεσή του ισχυρισμούς περί σκευωρίας ενα
ντίον του από κάποιο πρόσωπο που δεν κατονο
μάζει, «Επιλέχθηκα για το γεγονός ότι δεν είμαι 
βουλευτής, είμαι εκτός των πολιτικών σχηματι
σμών, είμαι εκτός Ελλάδος εργαζόμενος. Εγώ εί
μαι η εύκολη λεία».
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«Είμαι εδώ και είμαι στη 
διάθεση της Δικαιοσύνης»

Οταν ο Τάσος λείπει 
στην Ασία για δουλειές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Χ ά ρ ης Καρανίκας__________

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ -Ρωσία-Μολ
δαβία - Αζερμπαϊτζάν: η εξάχρο
νη περιπλάνηση του πρώην υ
πουργού Μεταφορών και Επικοι
νωνιών στην Εγγύς Ανατολή δεν 
ήταν χωρίς λόγο. Ο κ. Τάσος Μα
ντέλης από το 2004 και μετά α
σχολούνταν -  για λογαριασμό της 
εταιρείας όπου εργάζεται -  με το 
κοινοτικό πρόγραμμα TACIS, συ
νολικού ύψους 3,183 δισεκατομ
μυρίων ευρώ. Σκοπός τού εν λό
γω προγράμματος «η ενθάρρυνση 
του εκδημοκρατισμού, η ενίσχυ
ση του κράτους δικαίου και η με
τάβαση σε μία οικονομία αγοράς» 
των Νέων Ανεξαρτήτων Κρατών 
που δημιουργήθηκαν μετά τη διά
σπαση της Σοβιετικής Ενωσης.

Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φο
ρά που δραστηριοποιούνταν σ’ αυ
τές τις χώρες. Σύμφωνα με το βιο- 
γραφικό που υπέβαλε στον αρμό
διο φορέα του κοινοτικού προ
γράμματος στο Αζερμπαϊτζάν, την 
περίοδο που παραδέχθηκε ότι έ
λαβε «χορηγία» ύψους 200.000 μάρ
κων (δηλαδή 100.000 ευρώ) από 
τη Siemens, ο πρώην υπουργός ή
ταν «επικεφαλής της ελληνικής α
ντιπροσωπείας που συμμετείχε 
στις διαβουλεύσεις με τις χώρες 
της Μαύρης Θάλασσας (περιλαμ- 
βανομένης της Ρωσίας) για την 
προώθηση του δικτύου οπτικών ι- 
νών (1998 - 2000)». Τότε ήταν που 
παρακολουθούσε και τ ις  δ ια 
πραγματεύσεις μεταξύ OTE και Τη
λεπικοινωνιακού Οργανισμού Σερ
βίας για την επίτευξη συμφωνίας 
ώστε να υπάρξει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της ελληνικής εται
ρείας στη σέρβική αγορά, τότε συμ
μετείχε σε αποστολές στα Νέα Α
νεξάρτητα Κράτη για την παροχή 
συμβουλών όσον αφορά την προ
σέγγιση της νομοθεσίας τους στην

Τ Ο  Π Ρ Ο Τ Ζ Ε Κ Τ
Η εταιρεία του αντλούσε 
κονδύλια της Ε.Ε. για πα
ρεμβάσεις στην πρ. ΕΣΣΔ

ευρωπαϊκή, κυρίως σε θέματα σχε
τικά με μεταφορές και τηλεπικοι
νωνίες. Γύρω στο 2000, οι σχέσεις 
του με τον τότε πρωθυπουργό ψυ
χραίνονται -  εκλέγεται μεν στη Β' 
Αθηνών, αλλά μένει εκτός κυβέρ
νησης και περιβάλλοντος Σημίτη. 
Οταν δε απέτυχε να επανεκλεγεί 
το 2004 στην ίδια περιφέρεια, ο κ. 
Μαντέλης πήρε την απόφαση να 
κάνει δυναμικό comeback στην α
γορά εργασίας...

Στο  Ουζμπεκιστάν
Ο πρώτος σταθμός του «επαγ

γελματικού» ταξιδιού του κ. Μα
ντέλη στην Ανατολή ήταν τον Σε
πτέμβριο του 2004, όταν συμμε
τείχε στο πρότζεκτ «Περαιτέρω εμ- 
βάθυνση τω ν δημοκρατικώ ν 
μεταρρυθμίσεων στο Ουζμπεκι
στάν». Οπως επισημαίνει στο βιο- 
γραφικό του, τα επόμενα δύο χρό
νια, περνώντας διαδοχικά από τις 
θέσεις του εμπειρογνώμονα, επι
κεφαλής ομάδας και υπεύθυνου 
προγράμματος, παρείχε συμβου
λές και βοήθεια για τις λειτουργίες 
του Κοινοβουλίου, κυρίως στο νο
μοθετικό έργο και τις τεχνικές. Σκο
πός του συγκεκριμένου προγράμ
ματος ήταν η προετοιμασία των 
βουλευτών για την υιοθέτηση του 
συστήματος των δύο νομοθετικών 
σωμάτων και η ενσωμάτωση δη
μοκρατικών αρχών.

Ακριβώς στα μέσα της θητείας 
του στο Ουζμπεκιστάν, τον Σε
πτέμβριο του 2005, ο κ. Μαντέλης 
ανέλαβε και τη θέση του νομικού 
συμβούλου στο πρότζεκτ «Σύγκλιση 
των κανονισμών ανταγωνισμού

στη Ρωσική Ομοσπονδία». Εκεί 
προχώρησε στη συγκριτική ανά
λυση της ευρωπαϊκής και της ρω
σικής νομοθεσίας στις ηλεκτρο
νικές επικοινωνίες, τις ταχυδρο
μικές υπηρεσίες, την ηλεκτρική ε
νέργεια, το φυσικό αέριο και τους 
σιδηροδρόμους. Στους ίδιους το
μείς παρείχε και συμβουλές για 
την πολιτική που πρέπει να ακο
λουθηθεί σε θέματα νομοθεσίας.

Στη Μολδαβία
Αφού έληξε η θητεία του στο 

Ουζμπεκιστάν, και ενώ εργαζόταν 
στο πρότζεκτ της Ρωσίας, τον Ια
νουάριο του 2007 ο κ. Μαντέλης 
έκανε μία δίμηνη στάση στη Μολ
δαβία για να επιθεωρήσει το νο
μοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές ε
πικοινωνίες και να γνωμοδοτήσει, 
πάντα στα πλαίσια του ευρωπαϊ
κού προγράμματος. Από τον Σε
πτέμβριο του 2007, οπότε σταμά
τησε η συνεργασία με τους Ρώ
σους, έως τον Μάρτιο του 2008, 
που ανέλαβε νέο κοινοτικό πρό
γραμμα στο Αζερμπαϊτζάν, δεν εί
ναι ξεκάθαρο με τι ασχολείται. Στο 
Μπακού, ο πρώην υπουργός Με
ταφορών και EmKoivaivuóv ασχο
λήθηκε με τη σύγκλιση της νομο
θεσίας του Αζερμπαϊτζάν με την 
ευρωπαϊκή, καθώς και με ζητήμα
τα που αφορούν την ανάπτυξη δε
ξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 
και τη διοικητική αποκέντρωση. 
Και δεν περιορίστηκε μόνον σε αυ
τά: για παράδειγμα, στα τέλη Ια
νουάριου του 2009, ο κ. Μαντέλης 
εμφανίστηκε σε σεμινάριο όπου 
θίχτηκε εντόνως η «κλοπή» του πο- 
λιτιστικού πλούτου του Αζερ
μπαϊτζάν από τους Αρμένιους, ε
νώ στα πλαίσια του κοινοτικού 
προγράμματος συμμετείχε σε συ
σκέψεις για την προστασία πνευ
ματικών δικαιωμάτων, την προ
στασία των αζέρων καταναλωτών 
και άλλα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Σ τέ λ ιο ς  Βραδέλης
svradells@dolnet.gr

«ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ και είμαι στη διάθεση 
των δικαστικών αρχών να πω ό,τι 
γνωρίζω για την υπόθεση της 
έίβπιβηε», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρώην 
υπουργός Μεταφορών Τάσος 
Μαντέλης. Δηλώνει οργισμένος από τις 
φήμες που τον ήθελαν να έχει 
εγκαταλείψει την Ελλάδα και να έχει 
επιστρέφει στο Μπακού του 
Αζερμπαϊτζάν, όπου εργάζεται ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων από το 
2004.
«Είμαι στην Ελλάδα και θα παραμείνω 
συνεχώς στην Ελλάδα, μέχρι να 
ξεκαθαρίσει η υπόθεση», αποκαλύπτει 
ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων 
Σημίτη, που σόκαρε με τις 
αποκαλύψεις του στην Εξεταστική 
Επιτροπή για τη δωροδοκία του από τη 
γερμανική εταιρεία.
Την ώρα που στους διαδρόμους της 
Βουλής συζητούνταν οι αποκαλύψεις 
του, ο κ. Μαντέλης, όπως λέει, έκανε 
κάποιες προσωπικές του δουλειές στο 
κέντρο της Αθήνας. Το μεσημέρι, όταν

έγινε γνωστή η απόφαση για την 
απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα, 
ο κ. Μαντέλης κατευθυνόταν στο 
δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε 
στην οδό Πατησίων και τώρα 
χρησιμοποιεί η κόρη του. Εκεί 
πληροφορήθηκε πως πρώην 
συνάδελφοί του στο ΠΑΣΟΚ διέδιδαν 
πως είχε αναχωρήσει από την Αθήνα 
με την πτήση των τουρκικών 
αερογραμμών χθες το πρωί.

«θα καταθέσω ξανά»
«Ολες τις εξηγήσεις που χρειάζεται θα 
τις δώσω στις δικαστικές αρχές, αν 
κληθώ. Δεν θα αλλάξω όμως τίποτα 
από όσα δήλωσα ήδη ενώπιον της 
Εξεταστικής Επιτροπής», συμπλήρωσε 
ο κ. Μαντέλης κατά την επικοινωνία 
που είχαν μαζί του «ΤΑ ΝΕΑ» στο σπίτι 
του στο Βύρωνα, όπου και βρέθηκε 
από τις 7 το απόγευμα και ύστερα. Δεν 
θέλησε να σχολιάσει τη δήλωση του κ. 
Σημίτη, αλλά άφησε ανοικτό το 
ενδεχόμενο περισσότερων εξηγήσεων. 
«Αν η Επιτροπή θελήσει να 
ξανακαταθέσω θα το κάνω, και θα 
δώσω τις εξηγήσεις που θα μου 
ζητηθούν».

■ 0  Τάσος Μαντέλης (στην κεφαλή του τραπεζιού) σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες στο 
Μπακού, με θέμα την προστασία των αζέρων καταναλωτών. Η δράση του έχει εξαπλωθεί σε 
πολλές πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, όπως το Ουζμπεκιστάν, η Μολδαβία, ακόμη και η Ρωσία

mailto:svradells@dolnet.gr
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Καρέ καρέ στο δικαστήριο τα 46 δευτερόλεπτα του θανάτου
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μίνα Μουστάκα

«ΤΟ ΧΤΥΠΗΣΑΝΕ. Το χτυπήσανε ρε...» 
φώναζε έκπληκτη η Λητώ Βαλλιάτζα, 
αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ό
πως ακούστηκε στο βίντεο που προ
βλήθηκε χθες στην αίθουσα του Μει
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αμ
φισσας.

Η κάμερα της κ. Βαλλιάτζα, που την 
κρίσιμη στιγμή βγήκε στο μπαλκόνι 
του σπιτιού της, δεν αποτύπωσε οπτι
κά τη σκηνή του πυροβολισμού, γιατί 
ενστικτωδώς, όπως η ίδια έχει πει, κι
νήθηκε προς τα πίσω μετά το πρώτο 
μπαμ για να προστατευθεί. Στο βίντεο 
όμως, διάρκειας 46 δευτερολέπτων, α- 
κούγονται καθαρά οι δύο πυροβολι
σμοί, οι κραυγές και τα ουρλιαχτά του 
κόσμου μόλις έγινε αντιληπτό ότι η

σφαίρα καρφώθηκε στον Ιδχρονο Α- 
λέξη Γρηγορόπουλο.

Και μετά, μέσα στο σκοτεινό πλάνο, 
διακρίνονται οι φίγουρες δύο ανθρώ
πων -  των κατηγορουμένων -  που με 
βήμα κανονικό, όπως παρατήρησε ο τε
χνικός σύμβουλος της οικογένειας του 
θύματος Γιώργος Ραφτογιάννης, απο
μακρύνονται από τη σκηνή του πυρο
βολισμού.

Ηταν η πρώτη φορά που, σχεδόν 18 
μήνες μετά το έγκλημα, προβλήθηκε 
δημοσίως ολόκληρο το βίντεο-ντοκου- 
μέντο, αδιάψευστος μάρτυρας για όσα 
συνέβησαν εκείνο το βράδυ της 6ης Δε
κεμβρίου 2008 στα Εξάρχεια.

Τα μάτια όλων των παραγόντων της 
δίκης ήταν καρφωμένα στην τηλεόρα
ση την ώρα της προβολής του, καθώς 
έβλεπαν εικόνες και άκουγαν ήχους που 
μέχρι χθες μόνο μέσα από τις διηγήσεις

των μαρτύρων είχαν την ευκαιρία να 
«δουν» και να «ακούσουν».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της άτυπης η
λεκτρονικής αναπαράστασης οι κατη
γορούμενοι άκουγαν σιωπηλοί όσα εί
χαν αποτυπωθεί στο βίντεο. Σε θέσεις 
εκ διαμέτρου αντίθετες στο ακροατή
ριο, έγιναν αυτήκοοι μάρτυρες γεγο
νότων που σημάδεψαν τις ζωές τους ο 
πατέρας και η αδελφή του Αλέξη Γρη
γορόπουλου, αλλά και οι γονείς του Ε
παμεινώνδα Κορκονέα.

Και όταν έπεσαν οι «τίτλοι τέλους» 
στο βίντεο που η λήψη του έγινε διά 
χειρός αυτόπτη μάρτυρα, με πρωτο
βουλία των συνηγόρων πολιτικής α
γωγής κ.κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου 
και Ζωής Κωνσταντοπούλου άρχισε 
να προβάλλεται δεύτερο βίντεο «προ
σομοίωσης αυτοψίας» σε τρισδιάστα
τη μορφή.

I

«Πρώτη ύλη» για το 3Π βίντεο απο- 
τέλεσαν τα κομμάτια της δικογραφίας. 
Η προβολή του όμως δεν ολοκληρώ
θηκε λόγω της ένστασης που προέβα- 
λε ο δικηγόρος του βασικού κατηγο
ρουμένου κ. Αλέξης Κούγιας θεωρώ
ντας το συγκεκριμένο αποδεικτικό μέ
σο «υποκειμενικό δημιούργημα της 
πολιτικής αγωγής».

Τελικά, παρά την αντίθετη πρότα
ση του εισαγγελέα της έδρας κ. Χαρ. 
Λακαφώση, το δικαστήριο δεν επέτρε
ψε να προβληθεί το δεύτερο βίντεο.

Κατά τη διάρκεια της υποβολής της 
ένστασης από τον κ. Κούγια δεν έλειψε 
και η αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο 
του δικαστηρίου κ. Αντζελίτα Παπαβα- 
σιλείου, η οποία αναφέρθηκε και στην 
επικείμενη αποφυλάκιση των κατηγο
ρουμένων λόγω συμπληρώσεως του 18μή- 
νου της προσωρινής τους κράτησης.

■  Ολόκληρο το βίντεο-ντοκοιιμέ-
ντο που τράβηξε αυτόπτης 
μάρτυρας της δολοφονίας του 
Ιδχρονου Αλέξη Γρηγορόπου
λου προβλήθηκε χθες στο Μει
κτό Ορκωτό Δικαστήριο της 
Αμφισσας

«Να φτιάξουμε ένα νέο ΕΑΜ»
0  Αλαβάνος κάλεσε σε ενότητα και δράση την Αριστερά -  ούτε κουβέντα για νέο κόμμα
Ούτε κουβέντα για νέο κόμμα από τον Α λέκο  Αλαβάνο χθ ες  στη συγκέντρω ση του Μ ετώπου Ανατροπής και Αλλη λεγγύη ς, 
στο Σπόρτιγκ. Αντιθέτω ς, ο πρώην επ ικεφ αλής του Σ Υ Ρ ΙΖ Α  κάλεσε σε ενότητα και δράση την Αριστερά για τη δημιουργία ενός  
νέου ΕΑΜ , ικανού να δημιουργήσει μία νέα κοινω νική  πλειοιμηφία, που εξελίσσετα ι και σε ένα ε ιρηνικό  Αντάρτικο Π όλεω ν.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

Ε κ παραλλήλου, ο Φώτης Κουβέλης σε 
εκδήλωση για τον Μιχάλη Παπαγιαν- 
νάκη διαπίστωνε σημαντική αλλοίωση 

των χαρακτηριστικών της Ανανεωτικής Αρι
στερός και περιέγραφε υπό τη δική του οπτι
κή τον νέο ρόλο της σύγχρονης Αριστερός.

Ο κ. Αλαβάνος στην ομιλία του ζήτησε να 
εκδηλωθεί το πρώτο εκλογικό δείγμα γραφής 
αυτής της Αριστερής που επαγγέλλεται στις 
επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και κυ-

«ΑΛΛΟΙΩΣΗ»
Σημαντική αλλοίωση των χαρακτηριστικών της Α
νανεωτικής Αριστερός διαπίστωσε σε εκδήλωση 
για τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη ο Φώτης Κουβέλης

ρίως στην Αττική, κάτι που επέτρεψε σε ό
σους συμμετείχαν στη χθεσινή εκδήλωση να 
εικάσουν ότι ενδεχομένως νά διεκδικήσει ως 
επικεφαλής συνδυασμού «τον κρίσιμο κρίκο», 
την Περιφέρεια Αττικής.

Για μία ακόμη φορά ο κ. Αλαβάνος εξέπληξε, 
προκαλώντας τον Πρωθυπουργό «να φωνάξει 
πάλι τους συνταγματάρχες» εάν δεν μπορεί να 
εφαρμόσει την πολλαπλότητα των επιλογών 
στον κοινοβουλευτισμό, ενώ για μία ακόμη φο
ρά προέβλεψε ότι ο Γ. Παπανδρέου «θα φύγει 
με ελικόπτερο» από το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμ
φωνα με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΝ, η δη
μοκρατία έχει πληγεί καίρια «και το σύστημα 
ψάχνει την τράπουλά του για λύση». Οπως εί
πε όμως τα χαρτιά είναι σημαδεμένα, γι' αυτό 
πρέπει να έρθει ο λαός, «αυτός που ήρθε με το 
ΕΑΜ το 1942, και η νεολαία αυτή που ήρθε το 
1973 και άνοιξε την πόρτα εξόδου στη χούντα, 
μία νέα κοινωνική πλειοψηφία». Πρόσθεσε ό
τι καταλύτης αυτής της πλειοψηφίας μπορεί 
να είναι η Αριστερά που δεν κρίνεται από ε
πετηρίδες και τίτλους αλλά από την ικανότη
τά της να ανατρέψει τον εαυτό της και να α-

■  Για την «Αριστερά
που δεν κρίνεται 
από επετηρίδες και 
τίτλους αλλά 
από την ικανότητά 
της να ανατρέψει 
τον εαυτό της και να 
ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα της Ιστο
ρίας» μίλησε χθες 
ο Αλέκος Αλαβάνος 
στη συγκέντρωση 
στο Σπόρτιγκ. Σε αυ
τήν την Αριστερά, εί
πε, υπάρχει χώρος 
και για τους «έντι
μους φίλους του 
ΠΑΣΟΚ που θέλουν 
να σώσουν την προ
σωπική και συλλογι
κή τους τιμή»

νταποκριθεί στο κάλεσμα της Ιστορίας. Σε αυ
τήν την Αριστερά, κατέληξε ο κ. Αλαβάνος, υ
πάρχει χώρος και για τους «έντιμους φίλους 
του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να σώσουν την προ
σωπική και συλλογική τους τιμή».

0 Φώτης Κουβέλης
Την ίδια ώρα, μιλώντας σε εκδήλωση μνή

μης για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον 
θάνατο του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ο επικε
φαλής της Ανανεωτικής Πτέρυγας Φώτης Κου
βέλης παρουσίαζε τις θέσεις της για τη σύγ
χρονη Αριστερά. «Η δική μας Αριστερά πρέ
πει να αγωνίζεται και να δίνει ζωντανές λύ
σεις προοπτικής, χωρίς να κλείνεται στις 
“ασφαλείς” απαντήσεις των περασμένων δε
καετιών, να διαμορφώνει εναλλακτικό πολι
τικό σχέδιο» ανέφερε ο κ. Κουβέλης, τονίζο
ντας ότι η εξέλιξη της κρίσης θα εξαρτηθεί α
πό τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι έχει καθοριστική ση
μασία, ποιοι, ποιες πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις θα βάλουν τη σφραγίδα τους, θα δια
χειριστούν την αντιμετώπιση της κρίσης και 
ανέφερε ότι «η ελληνική κοινωνία έχει ανά
γκη από μία σύγχρονη, πολύμορφη, ανανεω
τική και ριζοσπαστική Αριστερά, που θα είναι 
πρωταγωνίστρια στην κατεύθυνση μεγάλων 
προοδευτικών συσπειρώσεων για την προο
δευτική διακυβέρνηση ίου τόπου».

Ανησυχίες
Ο Φώτης Κουβέλης παρουσιάζοντας τους 

προβληματισμούς της Ανανεωτικής Πτέρυ
γας επικαλέστηκε και τις ανησυχίες του Μι
χάλη Παπαγιαννάκη «διότι έβλεπε τα στοι
χεία της φυσιογνωμίας της Ανανεωτικής Αρι
στερός να αμφισβητούνται, να παραμορφώ
νονται και να παραμερίζονται στην καθημερινή 
παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ». Και θύμισε μία από

τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του Πα- 
παγιαννάκη: «Η αλλοίωση των ανανεωτικών 
χαρακτηριστικών είναι φανερή σε ζητήματα 
όπως η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, κά
τι που διαπιστώνουμε όταν παρατηρούμε πώς 
εξελίσσονται θέσεις και πρωτοβουλίες σχετι
κά με στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Ανα
νεωτική Αριστερά. Η στρατηγική της όμως βα
σίζεται στη συνεχή προγραμματική ανανέω
ση σε συνεχή επαφή και διάλογο με τους πο- 
λίτες και τα κινήματα, στη διαμόρφωση 
προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, 
στην αναζήτηση ευρύτατων πολιτικών και 
κοινωνικών συσπειρώσεων». Στην παρέμβα
σή της η βουλευτής των Πρασίνων της Αυ
στρίας Μαρία Βασιλάκου πρότεινε τη δημι
ουργία ενός κοινού χώρου Ανανεωτικής Αρι
στερός και Οικολόγων ώστε να «πρασινίσει» 
η Ανανεωτική Αριστερά και να «αριστεροποι- 
ηθούν» οι Οικολόγοι.
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πολιτική _το  ξέρουμε εδώ και χρόνια 
_ όλα επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται όμως να είμαστε 
εμείς αφελείς. Σε πρώ τη ματιά, η  εμφάνιση του Τάσου 
Μαντέλη ενώ πιον της Εξεταστικής Επιτροπής για  τη 
δίεηιεηβ έχει όλα τα  στοιχεία για να είναι συνταρακτι
κή. Η ομολογία για  τα διακόσιες χιλιάδες μάρκα προ
σφέρει φρέσκο αίμα στην αρένα, ενώ τα περ ί «χορηγί
ας» αποτέλεσαν αφορμή για να δηλώσουν σκανδαλι
σμένοι όλοι οι κήνσορες της δημόσιας ζωής.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ, Ο Μ αντέλης θεώρησε πω ς οι ισχυρισμοί 
αυτοί ήταν μια πρώτη γραμμή άμυνας. Τα διακόσιες χι
λιάδες μάρκα είναι ψίχουλα μπροστά στα εκατόν είκο
σι εκατομμύρια που διακίνησε η δίειηεηβ. Η αιτιολογία 
_ προεκλογική ενίσχυση _ προτάσσει το μικρότερο κα
κό. Ολοι ξέρουν πω ς ουδείς πολιτεύεται δωρεάν. Από 
εκεί και πέρα, το πηγαινέλα των χρημάτων μεταξύ οι
κείων και συγγενικών προσώ πω ν του Μαντέλη κάνει 
δημόσιο το ιδιωτικό. ΕΙ επιλογή είχε κόστος, αλλά επ ι
χειρούσε να περιορίσει τη  ζημιά. Συνέβη το αντίθετο.

ΑΣΧΕΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ και προμηθειών, όλοι μπορούν 
να καταλάβουν ότι η δΐεηηεηβ είναι πρωτίστως ένα σκάν
δαλο πολιτικού χρήματος. Η λογική υπόθεση είναι πω ς 
εκεί πήγαν τα πολλά λεφτά _ όχι σε βραστήρες ή εντοι
χισμένες κουζίνες. Οι γραφικές λεπτομέρειες του σκαν
δάλου ανακυκλώνονται διαρκώς. Η ουσία όμως _ ιδί
ως στο κομμάτι της χρηματοδότησης τω ν κομμάτων 
_ παραμένει ανεξερεύνητη. Τροφοδοτείται μόνο από 
κάποιους ισχυρισμούς του Μ ιχάλη Χριστοφοράκου, 
οι οποίοι εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα του 
ίδιου, καθώς είναι υπόδικος.

ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  Εξεταστικές, αυτή για τη  δίειηεηδ είναι 
εκείνη για την οποία ασμένως συμφώνησαν Παπανδρέου 
και Σαμαράς. Γιατί; Διότι αμφότεροι αισθάνονταν ασφα
λείς πω ς ό,τι και να βγει δεν θα τους αφορά. Ο Γιώργος 
διότι ό,τι έγινε έγ ινε  επ ί δ ια κυβέρνησης Σημίτη. Ο 
Αντώνης διότι ήταν εκτός Ν.Δ. ώς το 2004 και εκτός κυ
βέρνησης ώς το 2009. Αν, όπω ς πιθανολογεί έμπειρος 
κοινοβουλευτικός, της υπόθεσης Μαντέλη έπονται «δύο 
- τρεις καραμπινάτες περιπτώσεις από τη  Ν.Δ.», η ανα
φορά των _ ήδη γνωστών ονομάτων _ ουδόλως θα ενο
χλήσει τη Ρηγίλλης, όπου τροχίζουν τη  λαιμητόμο. Από 

την άποψη αυτή, η Εξεταστική για τη δίειηεηβ θα μπο
ρούσε να είναι ένα σόου κάθαρσης, ενώ στην πραγ
ματικότητα διεκπεραιώνει μια αμοιβαία εσωκομμα
τική εκκαθάριση σε ΓΤΑΣΟΚ και Ν.Δ.

ΩΣΤΟΣΟ Η ΑΣΚΗΣΗ ενδέχεται να αποδειχθεί επιπό- 
λαιη. Φάνηκε από την κατακραυγή που προκάλεσε 
η κίνηση αυτοάμυνας του Τάσου Μαντέλη να  ομο
λογήσει το έλασσον, δηλαδή τη χορηγία των διακο- 
σίων χιλιάδων μάρκων. Ο ίδιος υποτίμησε το δημό

σιο αίσθημα με αποτέλεσμα να του γίνει εισαγγελική 
δίωξη και να του απαγορευθεί η έξοδος από τη  χώρα. 

Τι θα κάνουν τα επιτελεία του δικομματισμού αν η κα
τακραυγή γίνει δημόσια π ίεση  να  διερευνηθεί το μεί- 
ζον, δηλαδή το πλήρες εύρος των χρηματοδοτήσεων;

ΤΟ ΕΠΙΜΥΘΙΟ της υπόθεσης Μαντέλη είναι πω ς η αλή
θεια δεν μπορεί να κρυφτεί σε κοινή θέα. Μόνο που εν
δέχεται να ισχύσει συνολικά για τη δ ιε π ιε ^ .

[ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ]

Κουτοπονηριές!
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86, π α ρ ά γρ α φ ο ς 3 του  Σ υντάγματος ορ ίζει σαφ ώ ς 
ότι η Βουλή (και μόνο η  Βουλή...) μπορεί να  ασκήσει πο ιν ική  
δ ίω ξη  κατά ατόμω ν π ο υ  δ ιετέλεσ αν μέλη κυβερνήσ εω ν «μέ
χρ ι το  π έρ α ς  τη ς  δ εύ τερ η ς τα κτική ς σ υνόδου  τη ς  β ουλευτι
κής περ ιό δο υ  π ο υ  αρχίζε ι μετά τη ν  τέλεση  του  αδικήματος».

ΚΑΙ ΔΕΝ χρειάζετα ι να  είνα ι κ α νε ίς  κορυφ α ίος συνταγματολό- 
γο ς γ ια  να  καταλάβει τι ακριβώς λέει το Σύνταγμα: ότι οι όποιες 
π ο ιν ικ ές  ευ θύ νες βαραίνουν το ν  Μ αντέλη γ ια  αδικήματα που  
δ ιεπ ρ ά χθη σ α ν το 1998 και το 2000 δεν  μπορούν  να  δ ιω χθούν 
μετά το ν  Ιούνιο  2001.

Του
I. κ.
Πρεχενχέρη
ipretenteris@dolnet.gr

ΑΣΦΑΛΩΣ, Η τακτική  Δ ικαιοσύνη θα μπορούσε να  κυνηγήσ ει 
το ν  Μ αντέλη εφ όσ ον π α ρ έβη  τον  νόμο π ερ ί π ό θ εν  έσ χες ή δι- 
έπρα ξε φ ορολογικό  αδίκημα μετά το  2000, όταν δεν  ήταν π ια  
υπ ο υ ρ γό ς . Αλλά γ ια  τις  μ ίζες και γ ια  τη  δίεηιεηβ, ο Μ αντέλης 
δ εν  έχε ι τ ίπ ο τα  νο  φοβάται.

Ε, λοιπόν, δεν θα 
καθίσουν 

στο σκαμνί. Ούτε 
για τη 8ίβτηβη8 

ούτε για 
το Βατοπέδι ούτε 
για τα ομόλογα...

Και δεν θα 
καθίσουν επειδή 

οι «Αρχάγγελοι 
της Κάθαρσης» 

προνόησαν 
να τους 

εξασφαλίσουν διά 
του Συντάγματος 
ένα προκλητικό 

καθεστώς ασυλίας

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΝΩ διότι αυτό είνα ι το  καθεστώ ς ουσ ιαστικής ασ υ
λ ίας π ο υ  εξασ φ αλ ίζει το  Σ ύνταγμα  σε όσ ους έχου ν  διατελέ- 
σ ει υ π ο υ ρ γο ί κα ι υ φ υ π ο υ ρ γο ί. Το ο π ο ίο  μακάρι να  αλλάξει 
σε π ρ ώ τη  ευκα ιρ ία  αλλά έω ς τότε  ισ χύει κατά γράμμα. Και το 
Σύνταγμα  μπορούμε να  το  αλλάξουμε αλλά δεν  μπορούμε να  
το  καταργήσουμε.

ΤΟ  ΣΗΜΕΙΩΝΩ και γ ια  ένα ν  π ρ ό σ θετο  λόγο. Ε πειδή  ακούω  δ ι
α φ ό ρ ο υ ς πολ ιτικούς, σε ρόλο «Α ρχαγγέλων τη ς  Κάθαρσης», 
να  υπ ό σ χο ντα ι ή  να  υ π ο νο ο ύ ν  οτι «οι φ τα ίχτες θα  καθίσουν 
στο σκαμνί».

Ε, ΛΟΙΠΟΝ, δεν θα καθίσουν στο σκαμνί. Ούτε γ ια  τη  δίειηεηβ ού
τε γ ια  το  Β ατοπέδι ούτε γ ια  τα  ομ όλογα ... Και δ εν  θα καθίσουν 
στο σκαμνί επειδή  όσοι υποδύονται σήμερα τους «Αρχαγγέλους 
τη ς Κάθαρσης» προνόησ α ν χθες να  τους εξασφαλίσουν διά του 
Σ υντάγματος ένα  προκλητικό  καθεστώ ς ασυλίας.

ΔΕΝ ΤΟ  ξέρουν αυτό; Α σφαλώς το  ξέρουν. Μ πορούν να  το  πα- 
ρακάμψουν; Δεν μπορούν. Και τότε γ ιατί κοροϊδεύουν τη ν  κοι
νω νία ; Δ ιότι θέλουν  να  μας π ο υ ν  ότι αυτο ί μεν θα ικ α ν ο π ο ι
ήσ ουν το  δημόσιο  α ίσθημα π α ρ α π έμ π ο ν τα ς  το υς π ρ ώ η ν  σ υ 
να δ έλ φ ο υ ς  το υ ς  αλλά θα  το υ ς  α πα λ λά ξουν  λόγω  π α ρ α γ ρ α 
φ ής ο ι δικαστές.

ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟ. ΚΑΙ θρασύδειλο. Δ ιότι ο ι δ ικαστές δεν  έχουν 
καμία  ευ θ ύ νη  γ ια  τη ν  ασυλ ία  τω ν  π ρ ώ η ν  υ π ο υ ρ γώ ν . Α πλώς 
θα  εφ α ρμόσ ουν το  Σύνταγμα, όπ ω ς έχο υ ν  υποχρέω σ η . Και το 
Σ ύνταγμα  το  έχο υ ν  φτιάξει οι πρ ώ η ν  υπουργο ί.

ΘΕΛΩ ΝΑ ελπίζω  ότι ο έλληνας π ο λ ίτη ς δεν  θα πέσ ε ι θύμα της 
εξαπάτησ ης. Κι ότι θα αντικρύσει κατάματα τη ν  πρα γμα τικό 
τη τα  χω ρ ίς υ π εκ φ υ γές  και προσχήματα.

ΓΙΑ ΕΝΑΝ πολύ απλό λόγο: επε ιδή  αυτή η πραγματικότητα  π ρ έ 
π ε ι να  αλλάξει. Και γ ια  να  αλλάξει χρειάζετα ι να  ασκηθεί μια 
έντονη  π ίεσ η  από  ολόκληρη τη ν  κοινωνία. Ενώ αν α φ εθούν τα 
πρά γμα τα  στα χέρ ια  τω ν  κουτοπόνη ρω ν, τότε  πάλι θα βρουν 
κ ά πο ιον  τρόπο  γ ια  να  π ρ ο σ τα τεύσ ου ν  το υ ς  εαυτούς τους.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς,
1 τυχερός, κάθε μέρα, διπλασιάζει τα χρήματά του. 
Και στο τέλος του χρόνου,
1 μεγάλος τυχερός κερδίζει Ι . Ο Ο Ο . Ο Ο Ο έ .

16 Ενρη

Όροι συμμετοχής στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, 
στο www.piraeusbank.gr και στο 18 2 18

¡ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια

■
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