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Μπορούν να 
διπλασιαστούν

οι καταθέσεις σου;

S H  ΤΡΑΠΕΖΑ 
ESi ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Βλ. οπισθόφυλλο

Πόλεμος εντυπώσεων με τις κλήσεις στην Εξεταστική ™ κ*»η»

Να ξεπλύνουν tis αμαρτίες tous από το παρελ
θ ό ν  επ ιχε ιρ ο ύ ν  ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., pixvovias 
o t o u s  δ ύ ο  πρώ ην π ρω θυπ ουργού5 , η Ν.Δ 
στον Κ. Σημίτη και το ΠΑΣΟΚ στον Κ. Καραμαν
λή, tis ευθύνες. Οι Γ. Παπα νδρέου και Αντ. Σαμα- 
pas κρατάνε από tous δύο npoKaTÔxous tous 
αποστάσεις ασφαλειΥ^, σε μια προσπάθεια να 
δ ιασω θούν από το νοσ ηρό κλίμα. ΣΕΛ. 4

ΑΠΟΨΕΙΣ Χωρίς εξαιρέσ εις/ς£λ 2

Ξηλώνουν 
διαιτησία, 
στον αέρα 
οι συμβάσεις
Αποχώρησαν οι εργοδοτι- 
κέε οργανώ σει από τον 
Οργανισμό Διαιτησίας. 
Μ εθοδεύσει καταγγέλλει η 
ΓΣΕΕ, που δεν πρόκειται να 
πάει στη συνάντηση μετον 
υπ. Εργασία για τΐ5 αλλαγές 
στο καθεστα« απολύσεων 
και τΐ5 αποζημιώσει. ΣΕΛ. 55

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τι αλλαγές 
φέρνει στην 
καθημερινότητα 
ο «Καλλικράτης»
Η κάρτα δημότη, οι τοπικέ5 
συνελεύσεις και τα ΚΕΠ είναι 
οι Βασικέ5αλ- 
λαγέ5. Ανα
γκαστικές 
μετατά
ξ ε ι  από 
Σεπτέμ
βρη. Αγω- 
νιούν 200.000 
δημοτικοί υπάλληλοι και 
για απολύσει. ΣΕΛ. 46-47

►ΣΤΗ ΔΙ0Ν. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

Από οφ σορ 
ψ αγόρασε 

ίο  σπίτι 
οΑκης

Μ ιζάρουν  
με τους πρώην

«Αδειάζουν» το παρελθόν 
για να ξεφύγουν από το 
σκάνδαλο της δίθπίθηε

Από οφ σορ εταιρεία 
αγόρασε η σύζυγος 
του πρώην υπουργού Ακη 
Τσοχατζόπουλου οικία στον 
πεζόδρομο τη5 Διονυσίου Αρε
οπαγίτου αντί 1.100.000 ευρώ. 
Ο κ. Τσοχατζόπουλοε δήλωσε 
ότι όλα έγιναν με διαφάνεια και 
απειλεί με μηνύσεις. ΣΕΛ. 7 7

Η.Δ.
Επιμένει για κλήση 
Σημίτη και κρατά 
αποστάσεις από 
τον Καραμανλή

ΠΑΣΟΚ
Παραπέμπει στην 
Εξεταστική, αλλά 
αφήνει παράθυρο αν 
προκόψουν στοιχεία

Πολεμική επιχείρηση ετοιμάζει το ισραηλινό ναυτικό εν όψει Tns άφιξηε του 
«Στολίσκου Tns Ελευθερίά» με tous 700 ακτιβιστέ5. Εχθρική στάση Tns Κύ
πρου, που δεν tous επέτρεψε την προσέγγιση στο νησί. ΣΕΛ. 14-15

·ι ιι ι/Γ1

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Κατασχέσεις 
και φυλάκιση 
για χρέη - 
φοροδιαφυγή
Από αύριο ανοίγει και τυπικά 
η πόρτα Tns φυλακής για tous 
φοροφυγάδες, ενώ το υπ. Οικο
νομικών ετοιμάζεται να προ
χωρήσει otis πρώτεε κατασχέ
σεις ακινήτων tis προσεχείς 
ημέρεε, καθώς αναζητούνται 
τα περίπου 32 δισ. ευρώ από τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη. ΣΕΛ. 58
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Χωρίς εξαιρέσεις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ η κομματική αντιπαράθεση για τα σκάν

δαλα ορισμένες παρεξηγήσεις, οι οποίες πρέπει να αρθούν, 
για να λειτουργήσουν χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό 
οι εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες οφείλουν να ερευνή
σουν τα πάντα και να καλέσουν για εξέταση όποιον μπορεί 
να φωτίσει την έρευνα.

ΕΤΕΘΗ το ερώτημα αν πρέπει να κληθούν στις εξεταστι
κές οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Κώστας 
Καραμανλής, για να απαντήσουν σε ερωτήματα ο μεν πρώ
τος για το σκάνδαλο της δίθπίθηε ο δε δεύτερος για το 
σκάνδαλο του Βατοπεδίου.

ΣΤΗΝ ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ δήλωσή του, μετά την κατάθεση του 
πρώην υπουργού Τάσου Μ αντέλη, ο κ. Σημίτης υπογράμ
μισε: «Θέλω να πιστεύω ότι η διαδικασία των εξεταστικών 
επιτροπών θα ενισχύσει το δημοκρατικό πολιτικό σύστη
μα και το κράτος δικαίου και δεν θα αφήσει περιθώρια για 
αντιπαραθέσεις εντυπώσεων και συμψηφισμούς σκοπιμο
τήτων».

ΔΕΝ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ, άλλωστε, ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος το ενδεχόμενο να καταθέσει ο Κώστας Σημίτης στην ε
ξεταστική επιτροπή για τη Εΐθτηθπε. Ο ίδιος ο πρώην πρω
θυπουργός απέκρουσε την πρόταση της Ν .Δ . να κληθεί 
στην εξεταστική, δηλώνοντας ότι δεν επιτρέπεται να διολι- 
σθήσει το έργο της σε εντυπωσιασμούς και παραπλανήσεις 
με «εικασίες, ατεκμηρίωτες υποθέσεις, φραστικές προ
σβολές και καταγγελίες. Το ζητούμενο, όμως, είναι η αλή
θεια και όχι η προσωπική ή η κομματική αντιπαράθεση».

Μ ε την παρουσία τους στις εξεταστικές, οι δύο πρώην πρω
θυπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να αποκρούσουν την 
κομματική εκμετάλλευση αλλά και να δώσουν κύρος στην 
έρευνα.

ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Κώστα Σημίτη όσο και για τον Κώστα Κα
ραμανλή δεν υπάρχει θέμα ούτε ποινικής ούτε πολιτικής 
ευθύνης. Αλλωστε οι εξεταστικές των πραγμάτων επιτρο
πές δεν καταλογίζουν ευθύνες αλλά ερευνούν υποθέσεις.

ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ, λοιπόν, ότι οι δύο πρώην πρωθυ
πουργοί δεν θα κληθούν για να λογοδοτήσουν αλλά για να 
φωτίσουν την έρευνα, εφόσον γνωρίζουν κάποια στοιχεία. 
Οι πρωθυπουργοί, κατά το πρωθυπουργοκεντρικό σύστη
μα, είναι πανίσχυροι στην εξουσία, γ ι’ αυτό και δεν είναι 
νοητό να εξαιρούνται από το ενδεχόμενο να καταθέτουν 
στις εξεταστικές.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, όμως, για κατάθεση των πρώην πρω
θυπουργών δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην κομματική 
αντιπαράθεση και αντιπαλότητα, διότι έτσι υποβαθμίζεται 
και ευτελίζεται η πραγματική της αξία αλλά και η όλη δια
δικασία των εξεταστικών επιτροπών.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ της κοινής γνώμης να ερευνηθούν τα 
σκάνδαλα, που πλήγωσαν το πολιτικό σύστημα σε όλη τους 
την έκταση και το βάθος, για να έρθουν όλα στο φως, ώστε 
να φτάσουμε στην κάθαρση. Δεν μπορεί επομένως να μπαί
νουν περιορισμοί στην έρευνα. Δεν θα το ήθελαν άλλωστε 
ούτε και οι πρώην πρωθυπουργοί, στη διάρκεια της θητείας 
των οποίων έγιναν παρανομίες, αθλιότητες και σκάνδαλα.

Στον κόσμο του Τύπου

Γάζα και προπαγάνδα
«Σίγουρα ο Freedom 

Flotila δεν θα φέρει ειρή
νη ούτε καν θα καταφέρει 
να προσεγγίσει tis ακτές 
Tns Γάζας. Το σχέδιο δρά- 

ans περιλαμβάνει να συρθούν τα πλοία στο λιμάνι 
του Ασντότ, άμα« έχει ξανασύρει εμά$ στις ακτές Tns 
ηλιθιότητα5 και ms παρανομίας. Ο μηχανισμ05 προ- 
παγά vôas του Ισραήλ έφθασε οε νέα ύψη ανέλπιδης 
φρενίτιδας... FI χορωδία τραγουδάει σκοπούε ψευ
τιάς. Είμαστε όλοι στη χορωδία λέγοντας πως δεν υ
πάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Είμαστε όλοι 
μέρος Tns χορωδίας ισχυριζόμενοι ότι η κατοχή στη 
Γ άζα έχει λήξει και ότι ο στόλος αποτελεί Βίαιη επίθε
ση στην εθνική κυριαρχία του Ιοραήλ -το  τσιμέντο εί
ναι για να χτιστούν οχυρώσεις και η αποστολή χρη
ματοδοτείται από tous ToùpKous Αδελφούς Μ ου
σουλμάνους. FI ισραηλινή πολιορκία Tns Γάζας θα 
ανατρέψει τη Χαμάς και θα ελευθερώσει τον Γκιλά- 
ντΣαλίτ... Και οι προετοιμασίες της επιχείρησή δεν εί
ναι παρά υπενθυμίσεις μιας ιδιαζόντως διασκεδα- 
στικής φάρσας: Οι πυρετώδεΐ5 αντιπαραθέσεις των 
υπουργών. FI ανάπτυξη Tns povâôas Μασάντα, του 
ειδικευμένου σε επιδρομές σε κελιά φυλακών σώ
ματος ειδικών δυνάμεων. Ειδικές δυνάμεις του ναυ
τικού με υποστήριξη από την ειδική αντιτρομοκρατι- 
κή ομάδα της αστυνομίας και τη μονάδα Οκέτζ των 
εκπαιδευμένων σκύλων του στρατού. Οι ειδικές ε
γκαταστάσεις κράτησης που κατασκευάστηκαν στο 
λιμάνι του Ασντότ. Και η ηλεκτρονική ασπίδα που υ
ποτίθεται πως θα μπλοκάρει τη μετάδοση της αιχμα
λωσίας των πλοίων και τη σύλληψη των επιβατών...».

Η ρουλέτα της Ιστορίας
«Αυτό τον μήνα η 

Ε.Ε. αντίκρ ισε την ά 
βυσσο της ιστορικής 
της αποτυχίας. Στο 

προσκήνιο οι διαβουλεύσεις αφορούσαν τη σταθε
ροποίηση της Ελλάδας και του κοινού ευρωπαϊκού 
νομίσματος, αλλά το ουσιαστικό θέμα ήταν "διάσωση 
τραπεζών, μέρος Β'". (...) Στο μέλλον πρέπει να τεθεί 
το ερώτημα, πόσα χρέη και πόσες περιπτώσεις στή
ριξης είναι πρόθυμες να επωμιστούν οι δυτικές δη
μοκρατικές κοινωνίες, προτού η κρίση του παγκό
σμιου οικονομικού συστήματος μετατραπεί σε κρί
ση των δυτικών δημοκρατιών. Μάλλον, όχι πλέον πά
ρα πολλές. (...)

Οι δυτικές κοινωνίες όπως και οι ανερχόμενες δυ
νάμεις είναι σήμερα πολύ πλουσιότερες απ' ό,τι στον 
Πρώτο Παγκόσμιο, αλλά η ύπαρξη πυρηνικών απο
κλείει πλέον μια προοπτική νέου παγκόσμιου πολέ
μου μεταξύ ισχυρών. (...) Αυτή η μεταμοντέρνα παγκό
σμια κρίση δεν θα αποβεί ολικώς καταστροφική, όμως 
όλα δείχνουν ότι θα είναι μακροχρόνια και πως εκρή
ξεις, όπως της Ελλάδας και του ευρώ, θα έπονται πε
ραιτέρω διαβρωτικές εξελίξεις: πληθωρισμός, στασι
μότητα και αναταραχές μέσα στις δυτικές κοινωνίες. (...)

Οι μεταμοντέρνες κρίσεις προκαλούν μεταμο
ντέρνους κινδύνους: διάλυση, κενά εξουσίας και οι
κονομική κατάρρευση. (...) Παρακολουθώντας τις κι
νήσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, δεν μπο- 
ρούμε να προσπεράσουμε το ερώτημα, εάν έχουν 
συνειδητοποιήσει το ύψος του τιμήματος το οποίο 
παίζουν επί του παρόντος στη ρουλέτα της Ιστορίας. 
Το γεγονός ότι η παρούσα παγκόσμια κρίση είναι με
ταμοντέρνα, δεν την καθιστά λιγότερο επικίνδυνη α
πό τις προηγούμενες».

Süddeutsche Zeitung 

Tou JOSCHKA FISCHER

Τ ΊΝ Π
I Haaretz

Tou GIDEON LEVY
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Πολιτική
ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ν.Δ. ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ

Φορτώνουν παλιές αμαρτίες 
στους πρώην αρχηγούς τους

Στο π ροσκήνιο ή στο παρα
σκήνιο  το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. 
«μιζάρου ν» tis τελ ευ τα ία  η- 
pépes στα ο ν ό μ α τα  τω ν  
πρώ ην π ρω θυπ ουργώ ν Κ. 
Σ η μ ίτη  κα ι Κ. Κ α ρ α μ α νλή  
προκειμένου να ξεπ λύνουν  
π αλιέε α μ α ρ τίεε , που τα έ 
χο υν καταστήσει αναξιόπ ι
στα στη σ υνείδηση των πο
λιτών. Π αράλληλα, Παπαν- 
δρέου και Σαμαράε κρατάνε 
αποστάσεΐ5 aocpaAeias από 
tous προκατόχουε tous και 
συχνά διαχω ρίζουν τη θέση  
tous από ε κ ε ίν ο ι .

Του ΠΑΝΟΥΣΩΚΟΥ

Η Ν.Δ. «μιςάρει» φανερά 
ζητώντας από τον πρώ
ην πρωθυπουργό Κ. Ση

μίτη να καταθέσει στην εξε
ταστική επιτροπή για τη 
Siemens καί επί της ουσίας 
να απολογηθεί για δύο πρώ
ην στενούς του συνεργάτες, 
τους Τ. Μαντέλη και Θ. 
Τσουκάτο, που έχουν ομολο-

γήσεί ότι έχουν δεχθεί χρήμα
τα από τη εϊειτίθηε (ο Θ. 
Τσουκάτος υποστηρίζει ότι 
τα χρήματα είχαν προορισμό 
το ταμείο του ΠΑΣΟΚ).

Το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε 
αίτημα κλήτευσης του Κ. Κα
ραμανλή στην εξεταστική ε
πιτροπή για το Βατοπέδι πα- 
ρότι εμπλέκονται στενοί συ
νεργάτες του, όμως ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης Θ. 
Πάγκαλος είπε χθες στο «Βή
μα» ότι είναι απαράδεκτο που 
ο τέως πρωθυπουργός δεν 
πήγε να καταθέσει. Επίσης,

στο παρασκήνιο στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ δεν κρύβουν ότι ο κ. 
Καραμανλής θα είναι βασικός 
μάρτυρας στην εξεταστική ε
πιτροπή για την Οικονομία 
την οποία έχει ζητήσει το 
κόμμα τους.

Βίοι παράλληλοι
Οι σημερινοί ηγέτες του 

ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου και 
της Ν .Δ . Αν. Σαμαράς ακο
λουθούν βίους παράλληλους 
όσον αφορά στις σχέσεις τους 
με τους προκατόχους τους.

Ο Γ. Παπανδρέου ήδη από

το 2008 έχει διαρρήξεί τις 
σχέσεις του με τον Κ. Σημίτη 
(τον είχε θέσει εκτός Κ.Ο. και 
μετά το 2009 εκτός ψηφοδελ
τίων). Στην τωρινή φάση διε- 
ρεύνησης του σκανδάλου της 
δίθτηεηβ κρατάει αποστάσεις 
ασφαλείας από την περίοδο 
1996-2004, που η δϊεπίθηε 
είχε προνομιακές σχέσεις με 
την τότε κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, προσέχοντας να μην 
μπει στο ίδιο κάδρο. Διαμη
νύει ότι θέλει να έρθουν όλα 
στο φως και να τιμωρηθούν 
όσοι εμπλέκονται στη δια

φθορά ακόμα κι αν πληγεί α
νεπανόρθωτα η διακυβέρνη
ση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ 
του Κ. Σημίτη. Θεωρεί ότι 
αυτή η γραμμή είναι γι’ αυτόν 
(βλέπε αναλυτικό ρεπορτάζ 
παρακάτω) η μόνη διέξοδος 
από το νοσηρό κλίμα της τρέ
χουσας πολιτικής κατάστα
σης. Δεν θέλει να χρεωθεί 
παλιές αμαρτίες αλλά για την 
ώρα δεν συμφωνεί με την πα
ρουσία του Κ. Σημίτη στην ε
ξεταστική. Αν προκόψουν 
στοιχεία για τον ίδιο τον κ. 
Σημίτη, το θέμα θα ξαναεξε-

ταστεί λένε στην κυβέρνηση.
Ο Αντ. Σαμαράς κρατάει α

ποστάσεις από τον Κ. Καρα
μανλή χωρίς να έχει έρθει ο ί
διος σε σύγκρουση μαζί του α
κόμα. Ομως διώχνει τον έναν 
μετά τον άλλο τους υπουργούς 
της Ν .Δ . -τέως συνεργάτες 
του πρωθυπουργού που «πλή
γωσαν την παράταξη.. .» , ό
πως λέει συχνά(Ρουσόπου- 
λος, Βουλγαράκης, Παυλί
δης). «Δεν θα απολογηθώ για 
το παρελθόν, πήρα εντολή να 
χτίσω μια νέα Ν . Δ .», είπε την 
περασμένη Παρασκευή. ♦

Αποστάσεις ΠΑΣΟΚ από Σημίτη, «πληγή που δεν κλείνει» η $ϊσηισηε
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Μ ια πληγή που δεν κλείνει 
ε ίν α ι η υπ όθεσ η τηε 

δίσηίθηε για το ΠΑΣΟΚ, με τον 
πρωθυπουργό να μην έχει άλ
λο τρόπο θεραπείαε πέρα από 
την εμμονή του, όπωε λένε συ- 
νεργάτεε του, να προχωρήσει 
η έρ ευ να  πολύ Β αθ ιά  και να 
βγουν σ την επ ιφάνεια όλεε οι 
βρ ω μ ιέε, ό π ο ιο ν  κι α ν  α φ ο 
ρο ύ ν  ακόμα  και μέσα από το 
κόμμα του.

Ο ίδιοε, σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε, είπε οε σύσκεψη με κυ
βερνητικά  στελέχη την  περα
σμένη Πέμπτη με αφορμή την 
γνωστή ομολογία Μαντέλη, ότι 
δ εν  το ν  εν δ ια φ έρ ε ι πού θα 
φ τάσουν οι αποκαλύψειε, α υ 
τό που τον ενδιαφέρει ε ίνα ι να 
προχωρήσει η έρευνα. Σημαί
νον  στέλεχοε του ΠΑΣΟΚ μάε 
έλεγε χθεε ότι η περίπτωση Μα
ντέλη ε ίνα ι υποπερίπτωση σε 
σχέση με όσα αποκαλυφθούν 
στη συνέχεια, και όχι μόνο για 
το ΠΑΣΟΚ.

Στο μεταξύ υπό το πρίσμα 
τηε α σ φ αλούε απ όστασηε α 
ν τ ιμ ε τω π ίζε ι η κ υ β έ ρ ν η σ η  
κα ι τη ν  κ λ ή τε υ σ η  ή ό χ ι το υ  
π ρώ ην π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ  Κ. 
Σ ημ ίτη  σ την  εξετα σ τ ική  επ ι
τρ οπ ή , π ρ ο σ π α θ ώ ντα ε  να 
μ ε ίνε ι η ίδ ια  έξω από το κά-

Γ. Παπανδρέου: οι 
συνεργάτεε του λένε ότι 
εμμένει μέχρι να βγει όλη η 
βρωμιά στην επιφάνεια

δ ρ ο  των ευθυνώ ν...
Υ π οσ τηρ ίζε ι ότι ε ίνα ι θέμα 

τη5 ίδ ια ε τηε επ ιτροπήε να α 
ποφασίσει τι θα κάνει με τον κ. 
Σ η μ ίτη , α φ ή ν ε ι όμω ε κι ένα  
π αράθυρο α νο ιχ τό  μη θέλο - 
νταε να το ν  χ ρ εω θ ε ί εξ ο λ ο 
κλήρου. Λένε δηλαδή α ρμό δ ι
ο ι παράγοντεε του  κυΒερνώ - 
ντοε κόμματοε ότι α ν  στο μέλ
λον προκόψει κάτι που τον αγ
γίζει, όλα ε ίνα ι ανο ιχτά , αυτή 
τη στιγμή όμωε «δεν υπάρχει 
κά τι ε ιε  Β ά ροε του  κα ι εμε ίε  
δ εν  π α ίζο υ μ ε  π α ιχ ν ίδ ια  με 
πρώην πρωθυπουργούε». Κά
ποιοι στην κυβέρνησ η έλεγαν

Τ. Μαντέληε: πρόκειται για 
υποπερίπτωση, σε σχέση με 
τα όσα θα αποκαλυφθούν, 
έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ

χθεε ότι α ν  κληθ ε ί μπ ορεί να 
στείλει και υπόμνημα, ενώ σ ή
μερα αναμένετα ι να γ ίνε ι σ ύ 
σκεψη κο ινοβουλευτικώ ν στε
λεχών του ΠΑΣΟΚ για το θέμα. 
Η κεντρική κυβερνητική γραμ
μή ω σ τό σ ο  ε ίν α ι «να μ η ν  ε 
γκλω βιστεί η κυβέρνηση στην 
π ερ ίοδ ο  Σ η μ ίτη  και σε μ ια  ι 
σ τορ ία  που α ν α κ ιν ε ί ο Α. Σα- 
μαράε και αφορά τον Κ. Σ ημ ί
τη...»

θ υ μ ίζ ο υ μ ε  πάντω ε ότι ο 
Βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ Λ. Γρη- 
γ ο ρ ά κ ο ε  ή τα ν  εκ ε ίν ο ε  που 
πρώτοε είχε ζη τήσ ει την  κλή 
τευση του Κ. Σημ ίτη σ την εξε-

θ . Πάγκαλοε: επί Σημίτη, 
έβλεπα τη διαφθορά. Την 
ακουμπούσα. Τα θύματά τηε 
διαμαρτύρονταν

ταστική και στην οποία εμμένει, 
ενώ χθεε η υπουργόε Αγροτι- 
κήε Ανάπτυξηε Κατερίνα Μπα- 
τζελή δήλω σε ότι η ίδ ια  α ν  ή
ταν Σημίτηε θα είχε ζητήσει ή 
δη να καταθέσει.

Το θέμ α  τω ν σ χέσ εω ν 
ΠΑΣΟΚ- 5ίθΐτΐθηε δεν θα κλεί
σει γρήγορα, αφού είνα ι π ιθα
νό  το επ ό μ ενο  δ ιά σ τη μ α  να 
π ρ οκόψ ουν κι αλλα  σ το ιχεία  
από την  έρευνα  τηε εξεταστι- 
κήε. Οι Μ αντέληε και Τσουκά- 
τοε, που έχουν εκδ ιω χθεί από 
τον Γ. Παπανδρέου, ήταν επι
φ ανή στελέχη τηε πρώτηε κυ- 
β ερ ν η τ ικ ή ε  π ερ ιό δ ο υ  του  Κ.

Κατερίνα Μπατζελή: Αν 
ήμουν Σημίτηε, θα είχα ήδη 
ζητήσει να καταθέσω στην 
εξεταστική

Σημίτη, ενώ το κυΒερνών κόμ
μα στο άμεσο μέλλον θα κλη
θ ε ί να αποδείξει ενώ π ιον τηε 
εξεταστικήε επιτροπήε ότι το 1 
εκατ. μάρκα τηε $ίθΐτΐθηε προε 
τον θ . Τσουκάτο δεν κατέληξε 
στο ταμείο  του.

Πάγκαλος για Σημίτη
Η δ ιά ρ ρ η ξη  τω ν σ χέσ εω ν 

του σ ημ ερ ινού  π ρω θυπ ουρ
γού με την  περ ίοδο του Κ. Σ η 
μ ίτη έχει σ ημειω θεί στο ανώ 
τα το  επ ίπ εδο  π ρ ιν  από δ ύ ο  
χρόν ια , όταν ο Γ. Παπ ανδρέ
ου άφησε εκτόε Κ.Ο. και μετά 
εκτόε ψ ηφ οδελτίω ν τον πρώ

ην πρω θυπουργό. Την υπεν
θυ μ ίζε ι όμωε με σαφή τρόπο 
και ο ίδ ιοε οαντιπ ρόεδροε τηε 
κ υ β έ ρ ν η σ η ε  θ .  Π ά γκα λοε. 
«Εχει ανοίξει το κουτί τηε Παν- 
δώ ραε για τιε μ ίζεε των πολι
τ ικώ ν» είπε χθεε σ το  «Βήμα 
τηε Κυριακήε» και τόν ισ ε: «Η 
αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, που ή
ταν και αποτυχία του μεγάλου 
εκσυγχρονιστικού εγχειρήμα- 
τοε του ελλη ν ικο ύ  λα ού  από 
το 2000 ώε το 2004, οφείλετα ι 
σ το ότι β α θ μ ια ία  η α λληλεγ 
γύ η  που υπήρχε μεταξύ των 
ηγετικώ ν στελεχώ ν του μετε- 
β λή θ η  σε σ υ νενο χ ή . Εγώ ό 
ταν  μ ιλούσ α  επί κυβερ νήσ ε- 
ωε Σ η μ ίτη  γ ια  τη δ ια φ θ ο ρ ά  
δεν μ ιλούσα κατ' α νάγκην για 
δ ια φ θορά  κομματικώ ν στελε
χώ ν. Εβλεπα τη  δ ια φ θ ο ρ ά . 
Την ακουμπούσα. Τα θύματα 
τηε δ ια φ θ ο ρ ά ε  δ ια μ α ρ τύ ρ ο 
νταν».

Παράλληλα κατηγόρησε τον 
τέωε πρω θυπ ουργό Κ. Καρα
μανλή ότι κυβέρνησε «από κα- 
θέδραε» και χαρακτήρισε απα
ράδεκτο να μην προσέλθει να 
καταθέσει στην εξεταστική τηε 
Β ουλήε, ό τα ν  το «Βατοπέδιο 
δείχνει προε την  κατεύθυνση 
του Μαξίμου» και ο κ. Αγγέλου 
ήταν το «alter ego» του κ. Κα
ραμανλή.
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Δεν πάει στην 
εξεταστική 
ο Σημίτης, 
μιλάει για 
εντυπωσιασμούς

Την απόφασή του να μην 
πάει στην εξεταστική επα- 
νέλαΒε ο πρώη ν ηρωθυ- 
πουργό$ Κ. Σημίτηβ, υπο- 
στηρίζονταε ότι η Ν.Δ κα
τέθεσε το αίτημα για να ε- 
νισχυθεί το ηγετικό προ
φίλ του Αντ. Σαμαρά και ό
χι για να βρεθεί η αλήθεια. 
«Το έργο τη5 εξεταστικήβ ε- 
πιτροπή5 δεν επιτρέπεται 
να διολισθήσει σε εντυπω- 
σιασμούβ και σε παραπλα- 
νήσε«», ανέφερε ο πρώη ν 
πρωθυπουργοί και τόνισε:

Κ. Σημίτηί: Η πρόταση 
Ν.Δ. σκοπεύει να 
ενισχύσει την ηγετική 
εικόνα του κ. Σαμαρά και 
μόνο

«Οταν προτείνεται να κλη
θεί έναί πρώην πρωθυ
πουργοί σε συζήτηση χω- 
ρίί στοιχεία και μαρτυρίεί 
που τοναφορούν προσω
πικά, θα κυριαρχήσουν ει- 
κασίεε, ατεκμηρίωτεί υπο- 
θέσεΐί, φραστικέί προ- 
σβολέί και καταγγελίεί.
Το ζητούμενο είναι όμωί 
η αλήθεια και όχι η προ
σωπική ή η κομματική α
ντιπαράθεση. Η πρόταση 
τηί Νέαί Δημοκρατίας α- 
πλώί και μόνο σκοπεύει 
να ενισχύσει την ηγετική 
εικόνα του κ. Σαμαρά. Η ε
ξεταστική επιτροπή έχει να 
ασχοληθεί με σοβαρότε
ρα θέματα».
Η Ν.Δ. απάντησε ότι αν το 
ζητούμενο είναι η αλή
θεια, «δεν καταλαβαίνου
με γιατί ο κ. Σημίτης ενο
χλείται από τη ν πρωτο
βουλία της Νέας Δημο
κρατίας να κλητευθεί ως 
μάρτυρας στη ν εξεταστική 
επιτροπή για το σκάνδαλο 
5ίβπτοης». Υπογράμμισε 
στη ν ανακοίνωσή της ότι 
δεν ενοχοποιεί και δεν 
στοχοποιεί κα νένα ν, αλλά 
θεωρεί έχουμε όλοι καθή
κον να βοηθήσουμε απο
τελεσματικά στο να δια- 
λευκα νθούν όλες οι δύσο- 
σμες και σκανδαλώδεις 
αυτές υποθέσεις.

s

Πολιτική
ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΟΙ ΚΟΝΤΟΣ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΔΟΥΚΑΣ, ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ Ο ΛΙΑΠΗΣ

Σε άλλους 4 δείχνει 
την έξοδο ο Σαμαράς

Δυσαρέσκεια 
στον
Κ. Καραμανλή 
έχει
προκαλέσει 
η επιμονή 
της Ν.Δ., 
να κληθεί 
ο Κ. Σημίτης 
στην
εξεταστική, 
καθώς βλέπει 
ανάλογη 
στάση του 
ΠΑΣΟΚ και 
για τον ίδιο

Ξηλώνει το «σύστημα Καρα
μανλή» ο Αντώνης Σαμαράς  
μπροστά στον φόβο αποκα
λύψ εω ν για  πρώην υπ ουρ
γούς της Ν.Δ. για τους οποί
ους ενδεχομένω ς να αποκα
λ υ φ θ ο ύ ν  ύποπτες δ ια σ υ ν 
δ έσ εις  με τα μ α ύ ρ α  ταμ εία  
m s «Siemens».

Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Ετοιμάζεται να βγάλει α
πό το συρτάρι του λίστα 
τρανταχτών ονομάτων- 

πρώην υπουργών της Ν .Δ . 
καταγγέλλοντας τις πολιτικές 
συμπεριφορές τους, όπως έ
κανε με τους Ρουσόπουλο, 
Βουλγαράκη και Παυλίδη, 
την Παρασκευή. Μέχρι το συ
νέδριο της Ν .Δ. (25-27 Ιουνί
ου) αναμένεται να έχει δείξει 
την πόρτα εξόδου και στους 
Κοντό, Μπασιάκο, Τσιτουρί- 
δη, Δούκα που εμπλέκονται 
στις ανταλλαγές της Μονής 
Βατοπεδίου, όπως αναφέ
ρουν πηγές της Ρηγίλλης. 
Στις λίστες Σαμαρά με κόκκι
να γράμματα είναι γραμμένο 
και το όνομα του εξαδέλφου 
του Κώστα Καραμανλή Μιχά- 
λη Λιάπη που είχε στενές υ
πουργικές και προσωπικές 
σχέσεις με τη Siemens του κ. 
Χριστοφοράκου.

«Δεν χρωστάει»
«Ο Αντώνης Σαμαράς δεν 

χρωστάει σε κανένα τίποτα, 
ούτε έχει να φοβηθεί τίποτα, 
αν είναι να βγουν και ονόμα
τα πρώην υπουργών της Ν . Δ . 
ας βγουν», δήλωσε στην «Ε» 
στενός συνεργάτης του προέ
δρου της Ν.Δ. «Δεσμεύτηκε 
να κτίσει μια νέα Ν .Δ . και 
δεν θα διστάσει να κάνει ό,τι 
είναι αναγκαίο», τόνισε. Απα
ντώντας σε ερώτημα της «Ε», 
διευκρίνιζε πως ο ισχυρισμός 
Χριστοφοράκου ότι είχε δοθεί 
χορηγία και σε μικρό κόμμα 
της Κεντροδεξιάς «δεν μπο
ρεί να ακουμπήσει τον A . Σα
μαρά». «Αφορά την περίοδο 
του 2000 που η ΠΟΑ. ΑΝ. εί
χε διαλυθεί», τόνισε. Τότε υ
πήρχαν το κόμμα του Στ. Μά
νου που συνεργάστηκε με τη 
Ν .Δ . καί το ΚΕΠ του Δ. 
Αβραμόπουλου, το οποίο δια
λύθηκε λίγους μήνες μετά.

Η ρήξη Σαμαρά με το α
μαρτωλό παρελθόν της Ν.Δ. 
ερμηνεύεται και ως μια κίνη
ση να φύγει προς τα εμπρός. 
Οχτώ μήνες μετά την εκλογή 
του, οι δημοσκοπήσεις είναι 
πολύ αρνητικές. Σύμφωνα με 
την Public Issue («Καθημερι
νή»), 7 στους ίο  πολίτες, αλ
λά και 6 στους το ψηφοφό

ρους της Ν .Δ. πιστεύουν ότι 
η Ν .Δ . πορεύεται σε «λάθος 
κατεύθυνση», ενώ ένα 47% 
πιστεύει ότι η επάνοδός της 
στην εξουσία θα αργήσει αρ
κετά. Το ενδεχόμενο διάσπα
σής της θεωρείται πιθανό, όχι 
μόνο στο σύνολο του εκλογι
κού σώματος (6ι%), αλλά α
κόμη και στο εσωτερικό του 
κόμματος (54%).

Επιμένει για Σημίτη
Στο μεταξύ η Ν .Δ . επιμέ

νει σε κλήση του Κ. Σημίτη 
στην εξεταστική. Με νέα α

νακοίνωσή της απαντά στον 
πρώην πρωθυπουργό, τονί
ζοντας ότι «έχουμε όλοι κα
θήκον να βοηθήσουμε αποτε
λεσματικά στο να διαλευκαν- 
θούν όλες οι δύσοσμες και 
σκανδαλώδεις υποθέσεις, 
που ρίχνουν βαριά τη σκιά 
τους στον δημόσιο βίο».

Η στάση όμως δυσαρεστεί 
το επιτελείο Κ. Καραμανλή. 
Συνομιλητές του τέως πρωθυ
πουργού εκτιμούν ότι ανοίγει 
ο δρόμος για την κλήτευση 
και του Κ. Καραμανλή «όπο- 
τε κρίνει το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει

να παίξει τα δικά του εσω
κομματικά παιχνίδια». «Γι’ 
αυτό και θα όφειλε η νέα ηγε
σία να τον προστατεύσει», 
τόνιζαν.

Δεδομένου ότι ο Α. Σαμα
ράς δεν έκρινε αναγκαίο ούτε 
να τηλεφωνήσει στον τέως 
πρωθυπουργό για να του εξη
γήσει τα κίνητρά του, το κλί
μα που διαμορφώνεται μετα
ξύ τους είναι πολεμικό. Ο Κ. 
Καραμανλής δέχεται εισηγή
σεις, στην παρέμβαση που θα 
κάνει ενδεχομένως πριν από 
το συνέδριο να αφήσει αιχμές

κατά του Σαμαρά. «Θα δούμε 
τότε πόσο... ανίσχυρος είναι ο 
Καραμανλής», προειδοποίησε 
πρώην κορυφαίο στέλεχος της 
διακυβέρνησης της Ν.Δ. με 
το οποίο συνομίλησε η «Ε».

Πάντως, σύμφωνα με τη 
δημοσκόπηση της Public 
Issue («Καθημερινή»), «εντυ
πωσιακή είναι η ολοκληρωτι
κή απαξίωση της εικόνας του 
τέως πρωθυπουργού Κ. Κα
ραμανλή» , όπως σημειώνει ο 
Γ. Μαυρής. «Το 55% των ερω- 
τηθέντων (39% στη Ν.Δ.) τον 
υποδεικνύει (αυθόρμητα) ως 
τον κύριο υπεύθυνο για τη 
σημερινή κατάσταση στην ο
ποία έχει περιέλθει το κόμμα 
της αντιπολίτευσης. Στο σύ
νολο των ερωτηθέντων, οι 
αρνητικές κρίσεις για το πρό
σωπό του προσεγγίζουν το 
76%, ενώ η δημοτικότητάτου 
είναι ελλειμματίκή, ακόμη 
και μεταξύ των ψηφοφόρων 
του κόμματος (46%, έναντι 49% θετικών). Επίσης, το ση
μαντικότερο και πολιτικά ο
δυνηρότερο: 8 στους ίο  πολί
τες (79%), αλλά και η στους ίο  
ψηφοφόρους της Ν.Δ. (68%) 
πιστεύουν ότι ο τέως πρωθυ
πουργός δεν έχει πλέον μέλ
λον στην πολιτική ζωή της 
χώρας.

korai@enet.gr

Ν.Δ.: Περίπου 330.000 ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές

Σ ε υποτονικό κλίμα στα περισσότερα α
στικά κέντρα και με tous «vropiKous» να 

απέχουν, φτάνονταε στα όρια Tns ανταρσιά« 
ιδιαίτερα στην Κρήτη, έγιναν οι εκλογέ5 για 
tous npoéôpous των νομαρχιακών και τοπι
κών οργανώσεων Tns Ν.Δ.χθεε. Η Ρηγίλλη5 
εκτιμούσε τη συμμετοχή γύρω otis 330.000 
νεοδημοκρατών, που αποτελούν το ένα τρί
το των εγγεγραμμένων μελών, αλλά θεωρεί
ται iKavonoinTiKÔs αριθμόε π ρ οσ έλευσ ή  
για τη χρονική συγκυρία Tns πολιτικήε απα- 
ξίωση5καιτη5θΐκονομική5κρίση5.

Για μή νυμα  α νανέω σ ηε έκανε λόγο  ο 
πρόεδροε Tns Ν.Δ. Οσοι εκλεγούν θα συμ- 
μετάσχουν στο σ υνέδ ρ ιο  Tns Ν.Δ. (25-27 
Ιουνίου).
ΑΘΗΝΑ: Στην Α' Αθήναε (εκλογική περιφέ
ρεια Tns Nîôpas Μπακογιάννη) η συμμετο

χή otis τέσ σ ερα  vopapx iaxés έφτασε το 
15%, ενώ μεγαλύτερη ήταν στη Β' Αθήνα5. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ενδεικτικό Tns χαμηλήε 
συμμετοχή5 είναι ότι τα κομματικά στελέχη 
απέφευγαν να δώ σουν στοιχεία για τον α
ρ ιθμό των ψηφισάντων, παρέπεμπαν στη 
Ρηγίλληε και δήλωναν ικανοποιημένα. Δύο 
τοπικέε ο ρ γ α ν ώ σ ε ι έκλεισαν (Αγίου Παύ
λου και Σαράντα  Εκκλησιών) επειδή δεν 
βρέθηκαν υποψήφιοι και τα μέλη tous εν
σωματώθηκαν σε άλλε5 ο ρ γανώ σ ει. Σε ο- 
ρισμένεε τοπικέε η συμμετοχή μόλ« ξεπέ- 
ρασε τα 200 άτομα που είναι το όρ ιο για να 
συνεχ ίσουν να υφ ίστανται, ενώ υπήρξαν 
και περιπτώσε« που η ψηφοφορία παρατά- 
θηκε μετά Tns 7 μ.μ. λόγω προσέλευσή.

Δεν έλειψαν οι εντάσε« και οι αντιπαρα- 
θέσε«, κυρία« otis ΝΟΔΕ που υπήρχαν πά

νω από évas υποψήφιοι, όπα« στον Κεντρι- 
κόΤομέα Θ εσσαλονίκη , γιατί κάποιεε κάλ- 
nes άνοιξαν λίγο πριν από tis 10 το πρωί που 
ήταν η προκαθορισμένη ώρα. Υπήρξαν μέ
λη που xcopis να γνω ρίζουν την ακριβή ώ
ρα πήγαν πιο vcüpis, κυρία« ηλικιωμένοι, και 
ήταν δύσκολο va tous διώξουν, ήταν η εξή
γηση που δόθηκε.
ΚΡΗΤΗ: Στελέχη του κόμματοε έλεγαν ότι ε
νώ στη διαδικασία για την ανάδειξη αρχη
γού συμμετείχαν πάνω από 20.000 μέλη, σε 
όλη την Κρήτη χθεε μόλ« 1.460 προσήλθαν 
στ« κάλπε$. Στα Χανιά η συμμετοχή έφτασε 
μόλ« το 5%, στο Ηράκλειο το 8%, στο Λασίθι 
το 9% και στο Ρέθυμνο το 15%.
ΛΑΡΙΣΑ: Η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 30% 
όσων είχαν ψηφίσει για εκλογή νέου προέ
δρου τον περασμένο Νοέμβριο.

mailto:korai@enet.gr
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Χορηγοί βουλευτών και κομμάτων
Υ πάρχει μια πτυχή ms υπόθεσή Μαντέλη, την οποία απέφυγαν 

να ακουμπήσουν τόσο οι BouXeuïés ms Εξεταστική5 όσο και τα 
κόμματα, αλλά και οι κομματιζόμενοι δημοσιογράφοι ms ενημέρω- 
ons: Οι χορηγία.

Στη διάρκεια ms κατάθεσή5του στην Εξεταστική Επιτροπή διημεί- 
φθη και ο παρακάτω πολύ διαφωτιστικ05 διάλογοε μεταξύ του πρώ
ην υπουργού και του βουλευτή του ΛΑΟΣ, pôXis ο T. MavrÉXns είπε ό
τι η υποψηφιότητα στη Β' Αθηνών κοστίζει πολλά λεφτά και γι' αυτό 
δέχτηκε «τη χορηγία ms Siemens».

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ του κόστουε 
μ/as μονοεδρικήε, διεδρικήε, τριεδρικήε κλπ. και του κόστουε τηε Β' 
Αθηνών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Τι λέτε δηλαδή, ότι όλοι τα «πιά
νουμε» επειδή είμαστε στη ΒΆΘηνώ ν; Εγώ έχω δηλώσει μηδέν έξοδα 
εκλογικά σε δύο εκλογικέε αναμετρήσειε. Κανέναε κερατάε δεν μου έ
δωσε τίποτα.

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Το κόστοε είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει καμία 
σύγκριση. Οπωεσαελέωκαιτοεξήε, ότι έχω την αίσθηση ότι έχει με
γάλη διαφορά το να έχειε ένα κόμμα που να υπάρχει έναε έντονοε ε- 
σωκομματικόε ανταγωνισμόε και ένα κόμμα μικρό στο οποίο ο α- 
νταγω νισμόε είναι περιορισμένοε.

Στην πραγματικότητα, εδώ, ο κ. Μαντέληε όχι μόνο λέει ότι και άλλοι 
υποψήφιοι για τη Β' Αθηνών otis εκλογέε παίρνουν χορηγίε5, αλλά 
τονίζει KiôXas ότι ο évtovos ανταγωνισμόε μέσα στο ΠΑΣΟΚ (όίκο- 
θεν νοείται, και στη Ν.Δ.) μεταξύ των συνυποψήφιων ανεβάζει το κό- 
otos ms προεκλογικήε εκστρατείαε σε επίπεδα έω5 και δυσβάστα
κτα.

Δ εν θα σταθούμε σήμερα σ' αυτό το σημείο, που απαγορεύει εκ 
των πραγμάτων σ' έναν πολίτη που δεν «τα 'χει» να πολιτευτεί 

σύμφωνα με το Σύνταγμα επί ioois ôpois με έναν άλλο πολίτη, ο ο- 
noios είτε «τα 'χει» είτε τα βρίσκει από xopnYoùs.

Για ôoous δεντο ξέρουν, υπήρχε vôpos και τότε που υποχρέωνε-ό- 
πωεκαι σήμερα,τρομάρα το υ -tous Βουλευτέε να καταθέτουν απολο
γισμό εσόδων και εξόδων προεκλογική5 εκστρατείαν Ο σημερινόε vô
pos, μάλιστα, Βάζει και ανώτατο όριο δαπανών otis εκστρατεία βου
λευτών...

Σ τη συνέχεια ms κατάθεσή ο κ. MavréXns καλείται να απαντήσει 
από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ:

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:Α, μπήκαν τα λεφτά και Βεβαιωθήκατε ότι ή
ταν από τη Siemens. Να σαε ρωτήσω τώρα: Με τη ν ίδια μέθοδο πή
ρατε από άλλουεχορηγούε, πλην τηε Siemens, λεφτά για την ενίσχυ
ση τηεεκλογικήεσαεπροσπάθειαε;

Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Που να έχουν σχέση με τη δουλειά μου, που να έ
χουν αυτά που συζητάμε, με αυτέε τιε προγραμματικέε συμΒάσειε, εί
πα όχι.

Εδώ ο πρώην unoupYÔs είναι enions oacpôs. Πήρε λεφτά από άλ- 
Xous χορηγούε. Αλλά δεν ήταν από το κύκλωμα των επιχειρήσεων 
που διαγκωνίζονταν για έργα Tns unoupyi'as του.

Ακόμα και αν πιστέψει κανείε ότι δεν έχει επιχορηγηθεί (τι όμορ- 
cpos ôpos) για να προωθήσει κάποιο συγκεκριμένο έργο εκείνηε ms ε
ποχής πλανάται το μείζον ερώτημα:

Από ποιε5 εταιρεία και noious κεφαλα ιούχο ι έχει δωροδοκηθεί ο 
κ. Μαντέλπε; Διότι ακόμη και αν το δούναι δώρο είναι νόμιμο μέχρι το 
σημείο του νόμου, δεν παύει να είναι μια δωρο-δοκία. Νόμιμη ή όχι.

Αν είναι νόμιμη τόσο το χειρότερο για το νεοελληνικό βουλευτικό 
σύστημα και tous πολίτες που δεν εισπράττουν tis καλύτερε5 υπη
ρεσίες αλλά tis καλύτερα πληρωμένεε.

Α πό noious, λοιπόν, κεφ α λα ιούχο ι και εταιρεία έχουν δωρο
δοκηθεί -νομ ίμοκ ή όχι- οι ανθυποψήφιοί του βουλευτέε στη 

Β' Αθηνών, ms onoias «το kôotos δεν συγκρίνεται»;
Από noious κεφαλα ιούχο ι και ETaipeies έχουν δωροδοκηθεί-νό

μιμα« ή όχι- όλοι οι βουλευτ/s otis τελευταία τουλάχιστον πέντε (5) ε- 
κλογέ5απότο 1996;

Αν θέλει η Βουλή να αποδείξει στον λαό ότι όντα« εννοεί το διαζύ
γιο με το φαύλο παρελθόν ms και την επιθυμία ms για κάθαρση ms 
noXiTiKÔs zams, ορίστε πεδίο λαμπρό. As ξεκινήσει από τα του οίκου 
ms. Και as ξετινάξει τα οικονομικά των βουλευτών. Μετά, as ξετινάξει 
εξονυχιστικά τα σκανδαλώδη οικονομικά των κομμάτων, που παίρ
νουν ένα σκασμό λεφτά από τη φορολογία pas, axpißcos για να μη ν 
είναι υποχείρια εταιρειών και κεφαλαιούχων.

Τέλοε, αν θέλει το ελληνικό δημόσιο να βγει όλη η βρωμιά ms 
Siemens στο cpcos, as μηνύσει την εταιρεία για ομολογημένη δωρο
δοκία κρατικών λειτουργών διά στόματοε Χριστοφοράκου.

Και as αφήσει την ελληνική και τη γερμανική δικαιοσύνη να κά
νουν τη δουλειά tous, θα μου πείτε, έτσι θα μείνει το ελληνικό δημό
σιο xcopïs δουλειά. Ε, as μείνει. Γιατί αυτή που κάνει διά των κυβερ
νήσεων δεν είναι δουλειά. Είναι νονιλίκι.

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΕΤΡΑΔΗΣ
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Πολύ φα 
για ίο  τίπ

Του ΘΩΜΑΤΣΑΤΣΗ

►  Τον Οκτώβριο του 1985 απορρίφθηκε δι’ εγέρσεως η πρό
ταση των βουλευτών της Ν .Δ. για διερεύνηση θεμάτων τρο
μοκρατίας. Ηταν η εποχή που είχε γίνει η έκρηξη στο ξενο
δοχείο «Πλοτίνι» στον Εβρο, κατά τη διάρκεια συνδιάσκε
ψης που είχε διοργανώσει η Ν .Δ ., ενώ σε συγκέντρωση δια
μαρτυρίας για τη λειτουργία της κρατικής τηλεόρασης είχε ε
ξουδετερωθεί εκρηκτικός μηχανισμός που βρέθηκε κάτω α
πό την εξέδρα που είχε στήσει η Ν .Δ .
» Τον Φεβρουάριο του 1986 τα μέλη της Βουλής αποφάσι
σαν ότι έπρεπε να ερευνηθούν οι «ελληνικές» ευθύνες για 
την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο. Την πρόταση 
υπέβαλαν 139 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ψηφίστηκε ομόφω
να. Δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα αφού έπειτα από δυό
μισι χρόνια συνεδριάσεων της επιτροπής και των υποεπιτρο
πών που εξέτασαν 131 μάρτυρες, αν και υπήρξε δε, ένα πό
ρισμα το οποίο κατατέθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1988, δεν έ
γινε συζήτηση στη Βουλή. Η πρόταση για ειδική ημερήσια 
διάταξη δεν είχε αποτέλεσμα αφού η συζήτηση αυτή δεν έ
γινε ποτέ, χωρίς να υπάρξουν διευκρινίσεις.
►  Τον Δεκέμβριο του 1986 η Ν .Δ . ζήτησε τη σύσταση εξε
ταστικής επιτροπής, με αιχμές τις καταγγελίες για την 
ΠΥΡΚΑΛ, την εφημερίδα «Ελεύθερη Γνώμη» των Πόπωτα- 
Λιντοβόη, την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδας, ενώ τότε πρω- 
τακούστηκε το σκάνδαλο του γιουγκοσλαβικού καλαμποκι
ού. Το αίτημα απορρίφθηκε από 147 βουλευτές, έναντι 119. Ο 
συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής Ν. Ψαρουδάκης

ψήφισε «παρών» και οι 
βουλευτές του ΚΚΕ α
πείχαν.
I Τον Μάιο του 1987 η
Ν .Δ . επανέφερε το αί
τημα. Ο πρωθυπουργός 
Ανδρέας Παπανδρέου 
είπε πως η ψηφοφορία 
θα αποτελούσε ταυτό
χρονα και ψήφο εμπ ι

στοσύνης στην κυβέρνηση. Αποτέλεσμα: 156 «όχι», 125 «ναι» 
και 3 «παρών». Πάλι ο Ν. Ψαρουδάκης καί μαζί του ο ανε
ξάρτητος τότε Γεράσιμος Αρσένης.
►  Τον Οκτώβριο του 1987 ΠΑΣΟΚ και Ν .Δ . αλληλοκατηγο- 
ρούνται για τηλεφωνικές υποκλοπές. Σχεδόν ταυτόχρονα τα 
δύο κόμματα κατέθεσαν προτάσεις σύστασης εξεταστικής. 
Οι δύο προτάσεις συζητήθηκαν από κοινού και ενώ στην ου
σία δεν υπήρξε διαφωνία διεξήχθη ψηφοφορία δΤ εγέρσεως 
κατ' αντιδιαστολή. Το προεδρείο έκρινε ότι ηγέρθησαν οι πε
ρισσότεροι υπέρ της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ kül προέκρινε 
τη δική του πρόταση. Το πόρισμα της επιτροπής που συ
γκροτήθηκε συζητήθηκε στις 3 Μαΐου 1988 και το θέμα έ
κλεισε εκεί χωρίς «περαιτέρω συνέπειες».
I Κάτι ανάλογο με τις τηλεφωνικές υποκλοπές συνέβη και 
με τον Γιώργο Κοσκωτά που εμφανίστηκε ως «τραπεζίτης». 
Η Ν .Δ . κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτρο
πής που θα ερευνούσε τις σχέσεις του με πρόσωπα της δη
μόσιας ζωής. Το ΠΑΣΟΚ αντεπιτέθηκε και η δική του πρό
ταση έγινε τυπικά αποδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 1988, με 147 
ψήφους έναντι 133· Στις 4 Απριλίου 1989 η εξεταστική επι
τροπή ζήτησε και έλαβε παράταση έως τις ι8 Μάίου. Το πό
ρισμά της δεν εκδόθηκε ποτέ.
►  Τον Ιούλιο του 1989 ξεκίνησε η λειτουργία πέντε εξετα
στικών και προανακριτικών επιτροπών ταυτόχρονα. Μετά 
την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η κυβέρνηση Τζαννετά- 
κη ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις.
I Στις 12 Ιουλίου η Ολομέλεια ύστερα από πρόταση της Ν .Δ . 
απέδωσε κατηγορία στον Νίκο Αθανασόπουλο για το σκάνδα
λο του «γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού». Ηταν η πρώτη προ- 
ανακριπκή επιτροπή, που μάλιστα κατέληξε στην πρώτη μετά 
το 1950 παραπομπή τέως υπουργού στο Ανώτατο Ειδικό Δι
καστήριο. Στη μυστική ψηφοφορία οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
απείχαν. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: ι68 «ναυ>, ι  «πα
ρών» και ι  άκυρο. Στις 22 και 23 Αυγούστου, η Βουλή συζήτησε 
το πόρισμα και ψήφισε την παραπομπή του Ν. Αθανασόπου-

Τ
ο καλοκαίρι tou 1989, οι περισσότεροι από ôoous πα
ρακολουθούσαν tis noAniKés εξελ ίξ ε ι το θυμούνται 
για tis πολλέβ προανακριτικέε και εξεταστικέε επιτρο- 
nés που είχαν σ υσταθεί για να αποδώσουν ευθύνεε  

σε πολιτικά πρόσωπα, ônios ο Avôpéas Παπανδρέου, για σει
ρά υποθέσεω ν με κορυφαία όλω ν το σ κάνδαλο Κοσκωτά.
Εχει ενδιαφέρον ότι αν μελετήσει koveîs τα αποτελέσματα α υ
τών των επιτροπών θα διαπιστώσει ότι δεν ήταν πάντα γνώ- 
povas η απόδοση δ ικ α ιο σ ύ ν η . Σε κάποιεε περιπτώσει$ ήταν 
η δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων, ενώ σε àXXes επικρά-

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

λου με ψήφους 170 υπέρ, ιι8 κατά, 5 λευκά και 3 άκυρα.
►  Στις 14 Ιουλίου ήταν η σειρά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. 
Ζήτησαν και έγινε αποδεκτό ομοφώνως το αίτημα σύστασης 
εξεταστικής επιτροπής για τις προμήθειες στις Ενοπλες Δυ
νάμεις από το 1974· Καμία εξέλιξη δεν υπήρξε.
I Στις 17 και ι8 Ιουλίου η Βουλή συζήτησε νέα πρόταση των 
βουλευτών της Ν .Δ . για σύσταση προανακριτικής επιτρο
πής για το «σκάνδαλο Κοσκωτά». Αποφάσισε να αποδοθούν

Η έκρηξη στο ξενοδοχείο 
«Πλοτίνι» ήταν η αιτία 
για το πρώτο αίτημα 
εξεταστική$ επιτροπήε 
το 1985
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ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ

σαρία
οτα

τησ αν πολιτικά και μόνο  κριτήρια  για  να π αραπ εμφθεί ή 
ν' απαλλαγεί Kânoios από tous κ α τη γ ο ρ ο ύ μ εν ο ί. Η πρώτη 
δεκαετία Tns μεταπ ολίτευσ ή κύλησε xeopis να έχει συσταθεί 
κάποια εξεταστική ή προανακριτική επιτροπή. Η πρώτη πρό
ταση, με τη ν οποία η Βουλή κλήθηκε να ασχοληθεί και να διε- 
ρευνήσει θέματα τρ ο μ ο κρ α τία , έγινε το 1985 αλλά απορρί
φθηκε. Ηταν άμα» να μη γίνει η αρχή. Που ελάχιστα όμωε α
πέδωσε, εάν δει Kânoios τα αποτελέσματα των επιτροπών, 
που μάλλον λειτούργησαν περισσότερο επικοί νωνιακά.

tsath@enet.gr

κατηγορίες στον Ανδρέα Παπανδρέου (171 «ναι», 121 «όχι») 
και στους Γιώργο Πέτσο (276 «ναι», ι ι  «όχι»), Αγαμέμνονα 
Κουτσόγιωργα (282 «ναι», 9 «όχι»), Παναγιώτη Ρουμελιώτη 
(175 «ναι», 115 «όχι») και Δημήτρη Τσοβόλα (164 «ναι», 123 
«όχι»). Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε η παραπο
μπή και των πέντε στο Ειδικό Δικαστήριο. Στη μυστική ψη
φοφορία το αποτέλεσμα ήταν: Ανδρέας Παπανδρέου ι 66 
«ναι», ΐ2 ΐ «όχι». Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας 238 «ναι», 36

«όχι», ίο  «παρών» και 3 λευκά, Γιώργος Πέτσος 219 «ναι», 45 «όχι», 12 «παρών» και 14 λευκά, Δημήτρης Τσοβόλας ι68 
«ναι», 121 «όχι», ι  «παρών» και ι  λευκό, Παναγιώτης Ρουμε
λιώτης 170 «ναι», ιι8  «όχι», 3 «παρών» και 4 λευκά.
►  Στις 27 Ιουλίου 1989 η Βουλή ψήφισε τη σύσταση μιας τρί
της προανακριτικής επιτροπής, για τις τηλεφωνικές υπο
κλοπές. Κατηγορούμενος ήταν μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου 
(170 «ναι», 119 «όχι», 2 «παρών», 2 λευκά και ι  άκυρο). Απέρ- 
ριψε την πρόταση κατηγορίας εναντίον των πρώην υπουρ
γών του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Χαραλάμπους, Γιώργου Πέτσου και 
Κώστα Μπαντουβά. Οταν έπειτα από περίπου δύο μήνες η ε
πιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, η Βουλή αποφάσισε την 
παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του Ανδρέα Παπανδρέ
ου (με 169 «ναι», 2 «όχι» και 2 λευκά), απάντων των βουλευ
τών του ΠΑΣΟΚ.
►  Στις 8 Αυγούστου 1989 έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρό
ταση των βουλευτών της Ν .Δ . για σύσταση εξεταστικής ε
πιτροπής για τη διερεύνηση της λεγάμενης «αγοράς του αι
ώνα» («Μιράζ», πύραυλοι «Μάτζικ»), Ακολούθησαν τρία α- 
ντικρουόμενα πορίσματα των βουλευτών της Ν. Δ . ,  του

». ΠΑΣΟΚ και του) · · · · · · · · · «

Ρεκόρ σύσταση5 εξεταστικών 
επιτροπών σημειώθηκε 

το 1989 όταν και για πρώτη 

φορά παραπέμφθηκε 
πρωθυπουργόβ

ΣΥΝ, ενώ δεν υ 
πήρξε συνέχεια.
►  Στις αρχές του  1991, με την αίτη
σή τους ι ο 8 βου
λευτές του 
ΠΑΣΟΚ ζήτησαν 
τη σύσταση εξετα- 

· ' * * * · * · * · * * · * * * * * * · · · * * *  στικής επιτροπής 
για τις αγοραπωλησίες αεροσκαφών στην «Ολυμπιακή», επί 
των ημερών της Ν .Δ. Η κυβέρνηση της Ν .Δ . αντέδρασε και 
117 βουλευτές της κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστι
κής που θα διερευνούσε τις αγοραπωλησίες επί της κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ. Στις 4 Φεβρουάριου, όταν έγινε η συζή
τηση των δύο προτάσεων, αποφασίστηκε η συγχώνευσή 
τους. Στις 22 Ιανουάριου του 1993 η επιτροπή ζήτησε δίμηνη 
παράταση των εργασιών της. Από τότε δεν υπήρξε κανενός 
είδους συνέχεια.
I Ακολούθησαν οι αναταραχές με αφορμή τον νόμο για την 
Παιδεία και οι μαθητικές καταλήψεις. Η δολοφονία του καθη
γητή Τεμπονέρα στην Πάτρα ήταν η αφορμή για την επόμενη 
εξεταστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε πάλι με αιτημάτων 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η Ν .Δ . δέχτηκε την πρόταση. Η ε
ξεταστική όμως για άλλη μια φορά δεν είχε αποτέλεσμα κα
θώς όταν το σχέδιο πορίσματος των βουλευτών τόυ ΠΑΣΟΚ 
δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα, η επιτροπή αυτοδιαλύθηκε.
►  Ενενήντα επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επανήλθαν και ζή 
τησαν τη σύσταση άλλης μια εξεταστικής για τη διερεύνηση 
της προμήθειας πετρελαιοειδών από τη ΔΕΠ για την περίοδο 
από το 1987 έως το 1991. Στις 13 Μαΐου του 1991, η Βουλή α
ποφάσισε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, να 
συσταθεί επιτροπή, με τρεις υποεπιτροπές για τα χρονικά 
διαστήματα 1974-1983, 1983-1987 και 1987-1991 · Παρά τη 
συμφωνία, τα μέλη της διαφώνησαν για το βάθος χρόνου της 
έρευνας και η επιτροπή συνεδρίασε μόνο δύο φορές επί της 
διαδικασίας και μετά διαλύθηκε.
I Τον Μάρτιο του 1993121 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν 
τη διερεύνηση της πώλησης της ΑΓΕΤ-«Ηρακλής» στους Ιτα
λούς. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. Το πόρισμα κατε- 
τέθη την τελευταία ημέρα λειτουργίας της Ολομέλειας, στις 15 Ιουνίου, και θα γινόταν επισήμως γνωστό στο Σώμα με 
την επανέναρξη των εργασιών της τον Οκτώβριο. Μεσολά
βησε η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι εκλογές και η 
επάνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Το πόρισμα δεν δη
μοσιεύτηκε ούτε στα πρακτικά!
I Τον Μάιο του 1993 συγκροτήθηκε επιτροπή για τη διε- 
ρεύνηοη των καταγγελιών του Χρήστου Μαυρίκη σε βάρος 
του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τηλεφω
νικές υποκλοπές. Η σύστασή της βασίστηκε στην κατάθεση 
πρότασης 121 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στις 3 Μαΐου και στη 
ρελάνς 102 βουλευτών της Ν .Δ ., μια εβδομάδα αργότερα. 
Η τελευταία αυτή υπόθεση είχε όμως συνέχεια, όταν το

ΠΑΣΟΚ ξανάγινε κυβέρνηση. Οι βουλευτές του κατέθεσαν 
πρόταση κατηγορίας κατά του τέως πια πρωθυπουργού, αλλά 
και της κόρης του Ντάρας Μπακογίάννη, λόγω της ιδιότητας 
της ως υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Και οι δύο πα- 
ραπέμφθηκαν στις 28 Ιανουάριου 1994 σε προανακριτική ε
πιτροπή. Τέσσερις μήνες αργότερα ο Κ. Μητσοτάκης αντι
μετώπισε και δεύτερη κατηγορία. Μ αζί με τους πρώην υ
πουργούς του Ιωάννη Παλαιοκρασσά και Ανδρέα Ανδριανό- 
πουλο κατηγορήθηκαν, πάλι από το ΠΑΣΟΚ, για την πώληση 
τηζ ΑΓΕΤ-«Ηρακλής» στους Ιταλούς. Στην ψηφοφορία της 
2θής Μαΐου παραπέμφθηκαν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος.

Ακολούθησαν οι παραπομπές στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστή
ριο. Στις ι6 Ιουνίου 1994, η Βουλή παρέπεμψε ως «υποκλο- 
πέα» μόνο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, χωρίς τους πιθανούς 
συνενόχους του για πέντε αδικήματα με 164 υπέρ, 6 κατά και 5 
«παρών», αλλά με απόντες τους βουλευτές της Ν.Δ.
►  Τον Σεπτέμβριο συζητήθηκε και η παραπομπή για την 
ΑΓΕΤ. Κατηγορούμενος, εκτός των άλλων, και για παθητι
κή δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση ο τέως πρωθυπουργός πα
ραπέμφθηκε μαζί με τους Ιωάννη Παλαιοκρασσά και Ανδρέα 
Ανδριανόπουλο. Τον Ιανουάριο του 1995, ο Α. Παπανδρέου 
ζήτησε από τη Βουλή την αναστολή των ποινικών διώξεων 
και για τις δύο υποθέσεις, για όλους τους κατηγορούμενους. 
Ο Μιλτιάδης Εβερτ ζήτησε ωστόσο να προχωρήσουν οι δια
δικασίες για να μη δοθεί η εντύπωση του συμψηφισμού. Τα 
αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας οδήγησαν στην α
ναστολή .
►  Τον Φεβρουάριο του 1995 68 βουλευτές της Ν.Δ. φέρνουν 
το θέμα της «βίλας της Εκάλης» και ζητούν τη σύσταση εξε 
ταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση της περιουσιακής κα-> . * · « · < · . · · · · · · · · · · · · · ·  τά σ τα σ η ς  των αρχη-

Στη δεκεατία του '90 με την 

αλληλοδιαδοχή 

κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 

και ΝΔ, η σύσταση των 
επιτροπών ακολούθησε 

τη λογική «μία σου, μία μου»

τική και το ΠΑΣΟΚ εξεταστική για την υπόθεση του καζίνου 
του Φλοίσβου. Συστάθηκε εξεταστική και το πόρισμά της συ
ζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής τον Μάιο του 1997·
►  Τον Μάρτιο του 1999 η κυβέρνηση Σημίτη πρότεινε τη 
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση Οτσαλάν. 
Η επιτροπή συστάθηκε και το πόρισμά της συζητήθηκε στην 
ολομέλεια στις ι 8 Μαΐου. Δεν δόθηκε συνέχεια.
►  Τον Οκτώβριο του 2004 η κυβέρνηση της Ν.Δ. πρότεινε τη 
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα εξοπλιστικά συστήματα 
ΤΟΙΙΜι καιΤΡΟ. Η επιτροπή εξέδωσε τέσσερα πορίσματα, ένα 
από κάθε κόμμα, και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
►  Τον Δεκέμβριο του 2008 παρουσιάζονται στη Βουλή πέ
ντε πορίσματα -όσα δηλαδή και τα κόμματα- μετά τις εργα
σίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του Βατο
πεδίου. Εννέα υπουργοί της Ν .Δ . και δύο προηγούμενων 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας απαλλάσσονται α
φού μόνο σε ελάχιστους καταλογίζονται «πολιτικές ευθύ
νες». Επειτα από αυτό η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθε
σης για ανεύρεση τυχών πολιτικών ευθυνών αποκλείστηκε.

►  Οταν τον Οκτώβριο του 2009 το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την κυ
βέρνηση, ο Γιώργος Παπανδρέου προανήγγειλε σειρά εξε
ταστικών επιτροπών. Ετσι στις αρχές του 2010 ξεκίνησε τις 
εργασίες της η εξεταστική επιτροπή για τη Βΐθτηθπε. Επί
σης ξεκίνησε και πάλι τις εργασίες της η εξεταστική για την 
υπόθεση του Βατοπεδίου και η έκδοση πέντε πορισμάτων α
πό τα κόμματα της Βουλής. Αναμένεται να ακολουθήσουν 
εξεταστικές για την υπόθεση των ομολόγων και του χρημα
τιστηρίου, όπως είχε πει ότι θα προτείνει ο Γιώργος Παπαν
δρέου. ♦

γων των κομμάτων 
από το 1990 έως το 
1994 σε συνάρτηση 
με το «πόθεν έσχες». 
Η πρόταση απορρί
πτεται δι’ εγέρσεως 
από την κυβερνητι
κή πλειοψηφία.
►  Τον Οκτώβριο 
του 1996 η Ν. Δ.  
πρότεινε προανακρι-
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Του ΚΩΣΤΑ Γ.ΤΣΑΠΟΓΑ

Σπάνια έχει κανείς την «ευκαιρία» να δει τόοο 
γρήγορα, τόσο ξεκάθαρα και κραυγαλέα παρα
δείγματα των ευρύτερων γεωπολιτικών αλλα

γών που περιγράφει. Ακόμα πιο σπάνια είναι η «τύχη» 
να βρίσκεται «στην καρδιά των γεγονότων», εκεί που 
το παράδειγμα κοχλάζει, απειλώντας τον íólo τον πα
ρατηρητή , όπως η έκρηξη ενός ηφαιστείου τον ηφαι- 
στειολόγο που είχε την τύχη να βρεθεί (αλλά και την 
ελπίδα να μη μείνει) επί τόπου.

Οι τεκτονικές μετακινήσεις που απομακρύνουν την 
ανθρωπότητα από τη μακροχρόνια φάση της ευρω
παϊκής ή της ευρωπαϊκής διασύνδεσης (βλέπε αμερι
κανικής) επικυριαρχίας γίνονται πλέον αισθητές στο 
πετσί ακόμα και των μη ειδικών, ακόμα και εκείνων

Πρόσεχε 
ιι εύχεσαι, 
γιατί μπορεί 
να το πάθεις

που ουδέποτε άκουσαν τα περί μεταφοράς του πα
γκόσμιου κέντρου βάρους από τον Ατλαντικό στον Ει
ρηνικό ωκεανό.

Στη φάση τής μετά τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο με
τακίνησης του παγκόσμιου κέντρου βάρους δυτικό
τερα στον Ατλαντικό, στον παλιό ελληνικό κινηματο
γράφο περίμεναν τον θείο από την εξιδανικευμένη 
Αμερική να φέρει τα λυτρωτικά δολάρια ή τη θεία από 
το Σικάγο, που θα καλοπάντρευε τις ανιψιές, ενώ τα 
λαϊκά τραγούδια μιλούσαν ακόμα για την πίκρα στις 
φάμπρικες και στα ανθρακωρυχεία της Ευρώπης.

Σήμερα, τη θέση του «θείου από την Αμερική» έχει 
πάρει ο «καπετάνιος» της Cosco από την Κίνα, και ε
κείνη του μετανάστη εργάτη στα εργοστάσια της Γερ
μανίας και στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου, ο μετα
νάστης γιατρός στα νοσοκομεία του βρετανικού ΕΣΥ 
και ο κάθε λογής επιστήμονας στην κοσμογονία που 
γίνεται στην Αραβική Χερσόνησο και στον Περσικό 
Κόλπο. Διότι, κοιτάζοντας τα πράγματα από την Ευ
ρώπη, το παγκόσμιο κέντρο βάρους έχει μεταφερθεί 
ανατολικότερα. Και αν κάποιου η πυξίδα δεν λειτουρ'- 
γεί, παρά τα αλλεπάλληλα σκουντήματα, το ταρα
κούνημα της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί παρά να 
την ξεκολλήσει, έστω και αν ο τρόπος ανάγνωσής της 
συχνά παραμένει προσκολλημένος στους όρους τού 
σε αποδρομή παρελθόντος.

Δεν είναι, όμως, μόνον η οικονομική κρίση -και το 
γεγονός ότι πλήττει κυρίως τις ΗΠΑ και την Ευρώπη- 
που σηματοδοτεί και εκφράζει το σταδιακό πέρασμα 
στον νέο διεθνή καταμερισμό ισχύος. Είναι και το 
κλείσιμο της σύντομης φάσης της μονοκρατορίας των 
ΗΠΑ, η εμφανής πλέον αντικατάσταση του μονοπο- 
λικού αμερικανοκεντρικού συστήματος από το από 
μακρού προβλεπόμενο (και για πολλούς προσδοκώ- 
μενο) πολυ-πολικό, την έλευση του οποίου δεν κατά- 
φερε να εμποδίσει η μπουνταλάδικη (ευγενικός ο ό
ρος) προσπάθεια της κυβέρνησης Μπους για την ενί
σχυση της αμερικανικής επικυριαρχίας.

Πριν από μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητη η από κοι
νού αμφισβήτηση της αμερικανικής πολιτικής για το 
Ιράν εκ μέρους της Τουρκίας και της Βραζιλίας, με την 
πρωτοβουλία Ερντογάν - Λούλα για τα ιρανικά πυρηνικά 
καύσιμα. Μια πρωτοβουλία που εγγράφει υποθήκες για

την ανέγερση δύο επί μέρους πόλων, αυτού της Τουρ
κίας, αλλά καμ μέσω Βραζιλίας, του ευρύτερου πόλου 
των BRIC, δηλαδή των ανερχόμενων οικονομικών και 
πολιτικών δυνάμεων της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της 
Ινδίας και της Κίνας, που εκπροσωπούν όλες τις ηπεί
ρους, εκτός από την Αφρική και την Ωκεανία (αν και η 
Αυστραλία αναζητά ήδη τον ρόλο της ανάμεσά τους).

Την ώρα που, με τη βοήθεια της ελληνικής οικονο
μικής κερκόπορτας και την υποβοήθηση από τη σχε
δόν αυτιστική έκφραση των γερμανικών εθνικισμών, 
η Ευρώπη αυτοκτονεί, τη θέση της ευρωπαϊκής επιρ
ροής, της παγκόσμιας επικυριαρχίας του δυτικού πο
λιτισμού, που θεωρείται ότι ξεκίνησε από την αρχαία 
Ελλάδα, παίρνει σταδιακά ένας άλλος πολιτισμός, ε
ξίσου παλιός, αν όχι παλιότερος, με αδιάλειπτη εξέλι
ξη 5-000 ετών στην Ασία, ο οποίος προκαλεί σταδια
κά όλο και περισσότερες προσαρμογές διεθνώς και ε
γκαινιάζει μια αλλαγή ιμπεριαλιστή στην ιστορία του 
πολιτισμικού ιμπεριαλισμού.

Με την επιτάχυνση του χρόνου στον 2ΐο αιώνα, η 
πηγή του παλιού διεθνούς πολιτισμικού καθεστώτος, 
η Ευρώπη, βλέπει να περνάει εξαιρετικά γρήγορα, α
κόμα και μέσα σε μία γενιά, η φάση που η Ελλάδα έ- 
ζησε επί αιώνες. Η περίοδος δηλαδή κατά την οποία ο 
ευρωπαϊκός πολιτισμός (όπως κάποτε ο ελληνικός) 
καί η διεθνής επιρροή του μεταλαμπαδεύτηκε και ε
ξαπλώθηκε μέσω των ΗΠΑ (όπως κάποτε μέσω Ρώ
μης ή, αργότερα, στην ευρωπαϊκή Αναγέννηση). Η 
αυτάρεσκα αυτιστική Ευρώπη, εκτός ενδεχόμενων ε
παναστατικής κλίμακας εκπλήξεων, δείχνει ανίκανη 
νααντιδράσει.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται οε καλύτερη θέση εκκίνησης 
για την αναζήτηση και διατήρηση σημαντικής θέσης 
στον νέο χάρτη των παγκόσμιων «πόλων». Αυτό, ό
μως, προϋποθέτει την ακόμα μεγαλύτερη πολιτισμι
κή αποστασιοποίηση από τις ευρωπαϊκές καταβολές, 
την αναζήτηση μιας νέας fusion πολιτισμικής ταυτό
τητας, σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 
χρόνια και επιταχύνεται συνεχώς, μετακινώντας το 
κέντρο βάρους των ΗΠΑ από τη στραμμένη προς τον 
Ατλαντικό και την Ευρώπη Ανατολική Ακτή προς τη 
Δυτική Ακτή του Ειρηνικού, με το Σαν Φρανσίσκο και 
το Σιάτλ να γίνονται σημαντικότερα από τη Νέα Υόρ- 
κη . Την ίδια πορεία που σαρώνει την παράδοση πολι
τικής κυριαρχίας των WASP (Λευκοί, Αγγλοσάξονος, 
Προτεστάντες) στην Ουάσιγκτον με την εκλογή ενός 
Αφρο-Αμερικανού από τη Χαβάη (Ειρηνικός) στην 
προεδρία, που δείχνει να έχει αναλάβει αυτόν ακρι
βώς τον ρόλο, την ομαλότερη κατά το δυνατόν διαχεί
ριση αυτής της μεταβατικής φάσης.

Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά fusion Ανατολής και 
Δύσης, Ευρώπης και Ασίας, που ιστορικά διαθέτει η Ρω
σία, όχι μόνο την κρατούν και αυτή στο παιχνίδι, αλλά 
και αρχίζουν να της δίνουν την αυξημένη αυτοπεποίθη
ση που χρειάζεται όχι μόνο για να εναντιωθεί στις ΗΠΑ 
(π.χ. Γεωργία και αναστροφή των «χρωματιστών» επα
ναστάσεων) αλλά και για να συνταχθεί κατά περίπτωση 
με την αμερικανική πολιτική, όπως τις τελευταίες μέ
ρες με το Ιράν. Και, με πασιφανείς πλέον τις ξεροκέφα
λες γερμανικές αγκυλώσεις, να ξεκινήσει εκστρατεία 
γοητείας προς την Ευρώπη, όπως το τελευταίο διάστημα 
προς την Πολωνία, για να ξεπεράσει τις ιστορικές αντι
στάσεις απέναντι σε έναν ρωσικό ρόλο στην Ευρώπη.

Ανθιστάμενη στο δικό της ουσιαστικό εσωτερικό 
fusion, δέσμια εθνικιστικών ανασφαλειών και ιδεο
λογικών ναρθήκων πάσης φύσεως, η Ευρώπη δείχνει 
παραιτημένη στην παρακμίακή πορεία που την οδη
γεί, όχι και τόσο μακροπρόθεσμα, στη θέση που μέχρι 
πρότινος είχαν οι πολιτισμικοί (άρα πολιτικοί και οι
κονομικοί) υποτελείς της. Κάτι ενδεχομένως αντικει
μενικά δίκαιο, αν και μάλλον ελάχιστοι Ευρωπαίοι θα 
αποδεχθούν ως δίκαιη την κατάστασή τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Λεν εξαιρούνται...
Ο Κώστα s Καραμανλή5 και ο Kcooras Enpïrns μάλλον με οργή αντιμε
τωπίζουν το ενδεχόμενο κλήτευσή5 tous otis ε ξ ε τα σ τ ή  ennponfs. 
«Ωταν προτείνεται να κληθεί Évas πρώην πρωθυπουργ05 σε συζήτηση 
xiopis στοιχεία και μαρτυρ ία  που τον αφορούν προσωπικά, θα κυ
ριαρχήσουν εικασίες ατεκμηρίωτεε υποθέσει, φραστικέε προσβολέί 
και καταγγελία», είναι το επιχείρημα Σημίτη. Εχει δίκιο. Υπάρχουν όμωε 
και γεγονότα. Ω θ. Tooukôtos διαχειριζόταν σχεδόν ενλευκώ tous λο- 
yapiaopoùs με tis «χορηγίε5» στο ΠΑΣΩΚ, σε μια εποχή που πρόεδρο5 
του κόμματθ5 ήταν ο Σ ημ ίτη . Οσο για τον Τάσο Μαντέλη, αντικατέ
στησε στο υπουργείο Μεταφορών τον νυν υπουργό Δ ικα ιοσύνη X. 
Καστα νίδη, ο onoios μάλιστα αποχώρησε καταγγέλλοντα5 «σκοτεινέ5 
δυνάμει». Ο Σημίτηε α ιφ ν ίδ ιο ι έδειξε κόκκινη κάρτα και otous δύο 
otsvoûs του συ νεργάτε5. Δεν θα έπρεπε να εξηγήσει σήμερα το γιατί; 
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Κώστα Καραμανλή. Το σκάνδαλο του 
Βατοπεδίου, με τεράστια ζημιά για το Δημόσιο, πήρε εκρηκτικέ$ δια- 
otôoeis επί των ημερών ms κυβέρνησή5 του. Ω πρώην uipunoupyôs Π. 
Aoûxas κατονόμασε τον εξ απορρήτων του tecos πρωθυπουργού 
Γιάννη Αγγέλου cos το πρόσωπο που έδινε tis εντολέί για tis α νταλλα- 
yés Tns υπόθεσή, ενώ και ο θ. PouoônouÂos υποδεικνύεται από την α
ντιπολίτευση oûs ο ιθύνων vous. Γιατί να μην προσερχόταν ο κ. Καρα- 
μαvXns στην εξεταστική να καταθέσει; Ω5 μάρτυρε5 θα καλούνταν και 
όχι cas ύποπτοι. Πρωθυπουργοί περιορ ισμένα ευ θ ύ ν α  δεν υπάρ
χουν. Η ώρα Tns αλήθεια5 έρχεται για ôAous. ΧΡ.ΚΟΡ.

Ασυλία
Η προχθεσινή νέα καταδίκη -η 
τρίτη κατά σειρά για παράβα
ση καθήκοντος-σε ποινή φυ
λάκισης ιφ μηνών από το Τρι
μελές Εφετείο Πατρών σε βά
ρος του πρώην αστυνομικού 
καί νυν δη μάρχου της Ζαχά- 
ρως, Πανταςή Χρονόπουλου, 
και η συνεχιζόμενη κάλυψη 
που του παρέχει το υπουργείο 
Εσωτερικών επί Ν . Δ . και επί 
ΠΑΣΟΚ προκαλούν οργή και 
εύλογα ερωτήματα στους πο
λίτες για το αν υπάρχει κρά
τος. Παρά τις καταδικαστικές 
αποφάσεις και τις δεκάδες πα
ραπομπές σε δικαστήρια, ο

δήμαρχος που ντρόπιασε τη 
χώρα μας διεθνώς επιχειρώ
ντας να χτίσει παράνομα δη
μαρχείο με τα χρήματα της κυ
βέρνησης της Αυστραλίας που 
προορίζονταν για τους πυρό
πληκτους, εξαπατώντας τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, α
πολαμβάνει μια περίεργη ασυ
λία, τους λόγους της οποίας θα 
πρέπει να εξηγήσει στους πο
λίτες ο υπουργός Εσωτερικών 
Γ. Ραγκούσης. Μ.ΝΟΔ.

Ιταλός φίλος
Φεύγει σε μία εβδομάδα από 
την Αθήνα ο πρέσβης της Ιτα
λίας Τζιανπάολο Σκαράντε, ο 
οποίος αναλαμβάνει καθήκο-

«Λάθος», του λένε...

Η μέχρι τώρα πορεία του Αντώνη Σαμαρά στην αρχη- 
γική καρέκλα ms Ν.Δ. θυμίζει την απορία του βο
σκού: «Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα μπάζω, 

τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε;». Και ο μεν Bookôs εννοούσε 
τα γιδοπρόβατά του, ο Σαμαράε, ôpcos, έχει πρόβλημα με 
tous ψ η φ ο φ ό ρ ο ι, και δη tous ψ η φ ο φ ό ρ ο ι Tns Ν.Δ. Οι 
οποίοι, αν πιστέψουμε την τελευταία δημοσκόπηση Tns εται
ρείες Public Issue («Καθημερινή»), του λένε ότι έχει πάρει 
«λάθοε κατεύθυνση». Το λένε το 70% του συνόλου των ψη
φοφόρων και -εδώ  είναι η ε ίδηση- το 56% των ψηφοφόρων 
Tns Ν.Δ. Και μάλλον au ioùs πρέπει να μετράει περισσότερο 
η σημερινή ηγετική ομάδα. Ολα δείχνουν ότι ο Σαμαράε 
πληρώνει το κυβερνητικό παρελθόν ms Ν.Δ., που είναι ακό
μη πολύ φρέσκο. Βέβαια ο iôios κάνει ό,τι μπορεί για να πά
ρει αποστάσες, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, καθας ήταν 
unoupyos Tns κυβέρ νησ ή  Καραμανλή μέχρι την τελευταία 
στιγμή. Λέει συχνά-πυκνά ότι «δεν χρωστάει σε κανέναν», 
επαναλαμβάνει ότι «δεν απολογείται για κανέναν», κατονο
μάζει aumùs που θεωρεί «Βαρίδια». Τι άλλο να κάνει; Να 
«καθαρίσει» και με τον Καραμανλή, θα ήταν μια συνταγή. 
Ομας, δεν είναι τόσο εύκολο να τα βάλει ανοιχτά με τον κα- 
ραμανλικό πυρήνα του κόμματοε, έστω κι αν το 68% των 
«γαλάζιων» ψηφοφόρων φαίνεται ότι έχουν «ξεγράψει» τον 
τέω5 πρωθυπουργό, αφού πιστεύουν ότι δεν έχει πολιτικό 
μέλλον. Είναι αυτό «χαρτί» για τον διάδοχό του; Γ.ΚΑΡ.
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

ντα στην Αγκυρα, και στη θέ
ση του τοποθετείται ο Φρα- 
ντσέσκο Τρουπιάνο, που έρχε
ται από τη Λιβύη.
Βρήκαμε χθες τον Σκαράντε 
στην εκδήλωση που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη για την εθνική ε
ορτή της Ιταλικής Δημοκρα
τίας και μας είπε ότι η εμπει
ρία της Ελλάδας θα του φανεί 
χρήσιμη στην Τουρκία.
Δήλωσε ότι φεύγει στενοχω
ρημένος, διότι έζησε με έντο
νο τρόπο τέσσερα παραγωγικά 
χρόνια στην Ελλάδα. Εξέφρα- 
σε την πεποίθηση ότι η Ελλά
δα θα ξεπεράσει την οικονομι
κή κρίση κι επισήμανε ότι σε 
αυτή τη δύσκολη φάση η Ιτα
λία στάθηκε ευνοϊκά απέναντι

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

( Παλιό αξίωμα: Ο σοσια- 
λισμό$ θέλει καλοπέρα- 
ση. Σήμερα θέλει και θέα 

^  (Ακρόπολη)... Γ.ΚΑΡ.

στη χώρα μας, ως φίλος που 
βοηθάει χωρίς να ζητάει α
νταλλάγματα. Σε κάποιους άλ
λους Ευρωπαίους εταίρους 
πηγαίνει το «καρφί». Ν.Ρ.

Βαφτίσια
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε 
χθες η Ντόρα Μπακογιάννη 
για τα βαφτίσια εγγονού φί
λου της. Μαζί της ήταν ο βου
λευτής Κώστας Κιλτίδης, ενώ 
το «παρών» έδωσαν ο πρώην 
βουλευτής Αδάμ Ρεγκούζας 
και ο πρόεδρος της Δ.Ε. νο

μού Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. 
ΔημήτρηςΒαρτζόπουλος, με 
τον οποίο αντάλλαξε χειρα
ψία. Η Ντόρα αρνήθηκε να 
κάνει δηλώσεις στους δημο
σιογράφους που την πολιόρ
κησαν και το κινητό τηλέφω
νό της χτυπούσε διαρκώς. 
Μέλη και στελέχη της Ν .Δ., 
που την είχαν στηρίξει στις ε
κλογές του Νοεμβρίου, τη ρω
τούσαν τι να κάνουν ή την ε
νημέρωναν για τη χαμηλή 
συμμετοχή στις εσωκομματι
κές εκλογές. Ενα μικρό μέρος 
των υποστηρικτών της πήραν 
μέρος στις χθεσινές εκλογές 
απλώς και μόνο για να στηρί
ξουν κάποιους δικούς τους υ
ποψήφιους. Ν.Ρ.

ΜΗΝ ΑΚΟλόθΕίΣ 
ΤΟ ΧΡΗΜΑ. 

ΘΑΜΠΛΕϊδΜΘ 
ΧΕΙΡΟΓΕΒΑ/

AMTE ΜΑ BIABEIS ΕΔΡΑ 
Χ9ΡΙΣ &άί ΚιΑΠΕΜΓΑΡΟ̂ /·

Æ

Ο Πάπας διχάζει
Στα δύο έχει χωριστεί η Εκκλησία της Κύπρου με α
φορμή την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου XVI στη 
μεγαλόνησο έπειτα από πρόσκληση του προέδρου Δη- 
μήτρη Χριστόφια την ερχόμενη Παρασκευή. Πριν από 
λίγες ημέρες ο μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, 
που προέρχεται από τη Μονή Βατοπεδίου και υπήρξε 
υποψήφιος για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, μιλώντας 
στον «Φιλελεύθερο» είπε ότι «ο παπισμός είναι αίρε
ση» και γι’ αυτό δεν πρόκειται να λάβει μέρος στις εκ
δηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή την επίσκεψη του 
Βενέδικτου. Από την άλλη ο μητροπολίτης Κύκκου 
Νικηφόρος, που ήταν και αυτός υποψήφιος για το 
θρόνο του αρχιεπισκόπου, είπε: «Εγώ σέβομαι τον 
Πάπα ως θρησκευτικό πνευματικό αρχηγό ενάμισι δι
σεκατομμυρίου ρωμαιοκαθολικών χριστιανών». Με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο η αντιπαράθεση εντός της 
Εκκλησίας της Κύπρου για την άφιξη του Πάπα είναι 
αποτέλεσμα και της γενικότερης κόντρας που υπάρχει 
εντός της Ιεραρχίας. Και το θέμα του Πάπα είναι κα
τάλληλο. Θ.ΤΣ.

«
Γ ιουροβίζιον 
και ευρώ
Τηνενωτική δύναμη Tns 
Eurovision σε μια εποχή 
που η ευρωπαϊκή συνοχή 
παραπαίει, a νέδειξε με 
πρωτοσέλιδο σαββατιάτι
κο άρθρο Tns η εφημερίδα 
«OaivâvaiaÂTâips». Εξαι- 
TÎas του αισιόδοξου μηνύ- 
paTÔs του μάλιστα επέλεξε 
το ελληνικό τραγούδι -τον  
Αλκαίο και tous φίλο us 
του- για να εικονογραφή
σει το δημοσίευμά Tns. Πα
ρά tis πολλέβ a vTippâoeis 
που μπορεί να εγείρει κά- 
noios os npos το πολιτιστι
κό προϊόν που προβάλλε
ται σε αυτόν τον διαγωνι
σμό, δεν μπορεί να αγνοή
σει «την αξία του μόνου 
πανευρωπαϊκού θεσμού 
που είναι πραγματικά ογα- 
nnTÔs». Κι αν ποτέ σε μια υ
ποθετική ψηφοφορία η 
Eurovision Βρισκότανα- 
πένα ντι στο ευρώ, το ενι
αίο νόμισμα, γράφει η ε
φημερίδα, «θα κινδύνευε 
να λάβει tous aneuKTaious 
μηδέν Ba9poùs». Ε.ΒΑΤ.

t t

Ανοιχτοί 
λογαριασμοί 
για πρώην και νυν

Ο ι νυν Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σα
μαράς, αποκηρύσοοντας το κυ
βερνητικό παρελθόν των κομμά

των τους, προσπαθούν να διασώσουν εαυ
τούς από την ηθική κατάρρευση του πολι
τικού συστήματος που υπηρετούν και του 
οποίου και οι ίδιοι είναι γνήσια τέκνα.
Μια κατάρρευση που συντελείται με γορ
γούς ρυθμούς, λόγω των συνεχών αποκα
λύψεων για τη διαφθορά που γιγαντώθηκε 
επί κυβερνήσεων Σημίτη και Καραμανλή, αλλά και των άστο
χων οικονομικών επιλογών του παρελθόντος, που έχουν οδη
γήσει την οικονομία σε κατάρρευση.

Οι πρώην Κ. Σημίτης και Κ. Καραμανλής βρίσκονται αντι
μέτωποι με τις εξεταστικές επιτροπές, ανεξαρτήτως αν τελι- 
κώς θα παραστούν ή όχι. Δυστυχώς γι’ αυτούς, άλλος λιγότερο 
άλλος περισσότερο, απαξιώνονται καθημερινά στη συνείδη
ση της κοινής γνώμης.

Για τον Κ. Καραμανλή, η κατάρρευση και απαξίωσή του εί
ναι φυσική συνέπεια της ανυπαρξίας του επί έξι χρόνια σε ό
λους τους τομείς. Ο Κ. Σημίτης όσο κι αν θλίβεται είναι γε
γονός αναμφισβήτητο ότι τα φαινόμενα διαφθοράς στην ίδια 
του την αυλή, από στελέχη που αυτός είχε επιλέξει να είναι δί
πλα του (π.χ. Τσουκότος, Μαντέλης), σκιάζουν την παραγω
γική οκταετή κυβερνητική του θητεία (ΟΝΕ, ένταξη της Κύ
πρου στην Ε.Ε, μεγάλα έργα υποδομών της χώρας...). Πλη
ρώνει το γεγονός ότι για να φτάσει να γίνει πρωθυπουργός, α
πό έσχατη μειοψηφία που ήταν στο ΠΑΣΟΚ του Α. Παπαν
δρέου , στηρίχθηκε μετά το 1994 μεταξύ άλλων και σε στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ που μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν στο περιθώριο 
του κόμματος και διψούσαν για εξουσία. Οπότε, μόλις κέρδι
σαν το κόμμα, συμπεριφέρθηκαν πολλοί εξ αυτών χωρίς 
φραγμούς και μέτρο στηριζόμενοι εν πολλοίς και στα λεγά
μενα εξωθεσμικά κέντρα, που στήριζαν εκείνη την περίοδο το 
εγχείρημα του εκσυγχρονισμού. Επίσης, πληρώνει το γεγο
νός ότι ο ίδιος ποτέ δεν ασχολήθηκε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το 
εκχώρησε σε «στρατηγούς» και το έβλεπε μόνο ως το όχημα 
για την πρωθυπουργία. Σήμερα είναι στη δυσάρεστη θέση να 
δίνει μάχες οπισθοφυλακής για να διατηρήσει την υστεροφη
μία του. Ομως στο μπλοκάκι του δεν τα είχε γράψει όλα καλά 
και προγραμματισμένα... Από τους σημερινούς ηγέτες εκεί
νος που δεν έχει να χάσει τίποτα είναιοΑντ. Σαμαράς. Κι αυ
τό γιατί μέχρι τώρα τα έχει όλα χαμένα. ΗΝ.Δ. βρίσκεται σε ε
κλογική και δημοσκοπική κατάρρευση, η κυβέρνησή της 
(2004-2009) είναι βουτηγμένη στη διαφθορά. Ο Α. Σαμαράς 
διώχνει «όσους πλήγωσαν την παράταξη» αλλά κάνει συχνά 
μισό βήματα. Εχει μπροστά του μεγάλο Γολγοθά αλλά και πο
λύ χρόνο να διορθώσει τα πράγματα.

Ο Γ. Παπανδρέου έχει διαχωρίσει τη θέση του εδώ και τρία 
χρόνια από τον Κ. Ση μίτη και δεν μπορεί να κάνει πίσω από τη 
γραμμή που ο ίδιος έχει χαράξει: «όλα στο φως όσο βαθιά κι αν 
φτάσουν οι αποκαλύψεις» (οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε 
τη συνέπειά του στην αποκάλυψη της αλήθειας στα σκάνδαλα, 
σε αντίθεση με τη γραμμή συγκάλυψης της Ν.Δ.). Είναι η μό
νη γραμμή άμυνας που έχει, αφού το έδαφος, στο οποίο κι
νείται η κυβέρνησή του, είναι ολισθηρό λόγω και των οδυνη
ρών και άδικων οικονομικών μέτρων που έχει λάβει. Σε αδιέ
ξοδο θα βρεθεί αν προκόψουν φαινόμενα διαφθοράς και στις 
δικές του μέρες κομματικής ή κυβερνητικής εξουσίας.

Ομως, ανεξαρτήτως των προθέσεων που έχουν οι Γ. Πα
πανδρέου και Α. Σαμαράς για εξυγίανση του πολιτικού συστή
ματος, τα βήματά τους είναι μετέωρα. Το σύστημα δεν εξυγι- 
αίνεται με την ανακύκλωση των ίδιων παλιών υλικών και οι ί
διοι, τα κόμματά τους και τα στελέχη των κομμάτων τους, στα 
οποία σήμερα στηρίζονται, είναι ανακυκλωμένα προϊόντα αυ
τού του ίδιου αναξιόπιστου πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς 
όμως δεν φαίνεται να υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση, 
όσο οι αριστερές δυνάμεις δεν μπορούν να κερδίσουν την ε
μπιστοσύνη των πολιτών ότι αποτελούν λύση και δεν μπορούν 
να συνεργαστούν και να συγκροτήσουν μέτωπο αλλαγής.

sokos@enet.gr

Του ΠΑΝΟΥ 
ΣΩΚΟΥ

mailto:sokos@enet.gr
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Καλεί και Ικιαδά 
η ανακρίτρια 
για το Βατοπέδιο

Nées κλήσειε για απολο
γία αποστέλλονται εντόε 
των επόμενων ημερών 
σχετικά με το σκάνδαλο 
των «ιερών α νταλλα- 
γών», με πρώτο καθώε 
φαίνεται τον τότε γενικό 
γραμματέα του υπουρ
γείου Αγροτικήε Ανάπτυ- 
ξηε, Κωνσταντίνο Σκια- 
δά.
Η εφέτηε ειδική α νακρί- 
τρια. Ειρήνη Καλού, μετά 
τηναπολογία τηε πρώην 
διευθύντριαε Πολιτικήε 
Γηε του υπουργείου 
Αγροτικήε Ανάπτυξηε, 
Σταματίναε Μαντέλη, 
προχωρά στη σύνταξη 
και άλλων κατηγορητη
ρίων. Συνεχίζονταε τον 
κύκλο των απολογιών με 
τη σειρά που ακολούθη
σαν οι εισαγγελείε, Ευ
στάθιο Σηυροπούλου και 
Π. Στραγάληε, που τουε 
είχαν εξετάσει ωε υπό- 
πτουε, ο εηόμενοε που 
θα Βρεθεί στο α νακριτικό 
γραφείο φαίνεται πωε θα 
είναι ο Κων. Σκιαδάε.
Στιε γραπτέε εξηγήσειε 
του, ο ίδιοε είχε υποστηρί
ξει ανάμεσα σε άλλα ότι οι 
επίμαχεε α νταλλαγέε απο- 
φασίστηκα ν σε επίπεδο υ
πουργικό και ότι εκείνοε 
έπαιρνε εντολέε από την 
πολιτική ηγεσία. Παράλ
ληλα, είχε ισχυριστεί ότι η 
μόνη αρμόδια για την ε
κτίμηση τηε αξίαε των 
προε ανταλλαγή ακινή
των αλλά και για τη διαδι
κασία ολοκλήρωσηε των 
ανταλλαγών ήταν η Κτη
ματική Εταιρεία Δημοσί
ου.
Στο στόχαστρο τηε Ειρή- 
νηε Καλού έχουν μπει 
και τα όσα κατήγγειλε 
πριν από λίγο καιρό μέ
σω τηε απολογίαε τηε η 
Σταματίνα Μαντέλη σχε
τικά με το σκάνδαλο Βα- 
τοηεδίου. Ηδη η ανακρί- 
τρια μελετά τιε εξηγήσειε 
τηε πρώην διευθύντριαε 
αλλά και άλλεε μαρτυρι- 
κέε καταθέσειε. Και αυτό  
για να αποφασίσει αν θα 
κληθούν με την ιδιότητα 
του κατηγορουμένου και 
πολιτικά πρόσωπα, στιε 
πράξειε των οποίων δεν 
εμπίπτει η παραγραφή 
που παρέχεται από τον 
νόμο περί ευθύ νηε υ
πουργών. Αντ.Ξ.

Ο Γ ιάννηε Παντελάκηε 
απουσιάζει εκτάκτωε

Η πρόκληση προς το έθνος
Τηε ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Τα γεωπολιτικά συμφέροντα που 
συγκρούονται από καιρό χρησι
μοποιούσαν τον αδύνατο κρίκο 

της ευρωζώνης, την Ελλάδα, ως «δού- 
ρειο ίππο» για την επίτευξη του σκο
πού των.

Οι δικές μας αδυναμίες ανοίγουν 
τον δρόμο στους ξένους χρηματοδότες 
και σε αυτούς που αναζητούν ρήγμα 
στην άμυνα του αντιπάλου, στο κατα
στρεπτικό αυτό παιχνίδι του καπιταλι
σμού.

Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά 
στην Ιστορία του νεοελληνικού κρά
τους που υφιστάμεθα ξένη οικονομι
κή κηδεμονία. Η κακοδιαχείριση και 
η διαφθορά, σε σφιχτό εναγκαλισμό 
με την πελατειακή παράδοση, εκτρο- 
φέα υπηκόων και όχι πολιτών, ως κύ
ριοι υπαίτιοι της κακοδαιμονίας, υπο
νόμευσαν τις ρίζες του έθνους. Ευρι- 
σκόμεθα έτσι στο σημείο να είμαστε ο 
πλέον «αδύναμος κρίκος» της ήδη 
κλονιζόμενης ευρωζώνης, με αποτέ
λεσμα να καθιστάμεθα ευάλωτοι σε 
σχεδιασμένες και άμεσα επικείμενες 
συγκρούσεις.

Η υπόθαλψη του οικονομικού μετώ
που δίδει την ευκαιρία για προώθηση 
ασύμφορων λύσεων σε εκκρεμή εθνι
κά συμφέροντα.

Στη «σκακιέρα» των διεθνών συμ
φερόντων, βρεθήκαμε χωρίς τα «ισχυ
ρά» θεσμικά πιόνια, χωρίς σχεδίασμά 
κινήσεων και διορατικότητα.

Δικαίως αισθάνεται ο κάθε Ελλη
νας πολίτης ότι οι διοικούντες, με δό
λο ή τουλάχιστον συνειδητά, έλαβαν

και σπατάλησαν τα «αργύρια». Δημι- 
ουργήθηκε έτσι η ψευδαίσθηση μιας 
οικονομικής αλλά κίβδηλης ευφο
ρίας.

Πριν η δικαιολογημένη έκρηξη ορ
γής προλάβει τα πράγματα, επιβάλλε
ται η απόδοση δίκαιης και υποδειγμα
τικής τιμωρίας σε όσους όχι μόνον κα
τασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα, αλ
λά, παράλληλα, πράττονταςέτσι, στή
ριξαν την άλωση των ζωτικών συμφε
ρόντων της χώρας.

Η ταπείνωση ενός ολόκληρου λα
ού, που στηρίχτηκε πάντα σε αρ

χές και αξίες για να διαιωνίσει την ύ
παρξή του και την προσφορά του στην 
ανθρώπινη πρόοδο, είναι βαριά ανε
κτή. Απαιτείται το ξεσήκωμα, με την 
ίδια ψυχή του 1941 και της Μάχης της 
Κρήτης, για την ανατροπή όλων των 
συστημάτων πελατειακού κράτους, 
που έγινε υπαίτιο για την αμφισβήτη
ση της ικανότητας του έθνους να λει
τουργήσει ως κράτος. Τότε μπορεί να 
αποκατασταθεί η θέση μας στο μεγάλο 
πείραμα της ενώσεως της Κοινωνίας 
της Ευρώπης.

Η αλληλεγγύη των κρατών της Ευ
ρώπης, στόχος των πολέμιων της ενο- 
ποιήσεως, δοκιμάζεται και οι Ελληνες 
και οι Ελληνίδες, αντί να θεωρούν ε
αυτούς υπαίτιους, πρέπει να εκλά- 
βουν τη βοήθεια των 120 δισ. ευρώ ως 
αναγνώριση της απαραίτητης συμβο
λής τους.

Αυτό άλλωστε αποτελεί και προϋπό
θεση επιτυχίας του προγράμματος 
σταθεροποίησης της χώρας. Η οποία 
με τη σειρά της απαιτεί ομοψυχία.

Η αναγνώριση της ανάγκης για συ
νεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών 
κομμάτων, με αξιοποίηση των ικα
νών, αδιάβλητων και δοκιμασμένων 
στοιχείων της κοινωνίας μας (δηλαδή 
μια Εθνική Ελλάδος), επιβάλλεται 
προκειμένου να εφαρμοστούν τα ανα
γκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κρίσης. Η συνεργασία δεν απαιτεί ιδε
ολογικές παραχωρήσεις ή συγκλίσεις. 
Στοχεύει στη σωτηρία του έθνους και 
την εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέ
ψουν κοινωνικές συγκρούσεις, επιμε
ρίζοντας δίκαια τις θυσίες που πρέπει 
αναπότρεπτα να γίνουν. Προτεραιό
τητα έχει ο αγώνας θωράκισης του έ
θνους. Θα είναι δε ακατανόητη σε 
τούτη τη στιγμή κάθε προσπάθεια ή 
ψευδεπίγραφη δικαιολογία διάσπασης 
του ενιαίου μετώπου, από όπου και αν 
αυτή προέρχεται. Θα καταστεί για άλ
λη μια φορά αντικείμενο εκμετάλλευ
σης.

Α μέσως μετά θα δρομολογηθούν 
τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης, θα πρέπει δε 
να γίνουν συστηματικές προσπάθειες 
για την ποιοτική αναβάθμιση και τη 
θωράκιση των θεσμών που θα στηρί
ξουν τη σύγχρονη δημοκρατία και τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελε
σματικού κράτους. Με κύριο αιτούμε- 
νο την εφαρμογή θεσμών για τον έ
λεγχο της σπατάλης και της διαφθοράς 
και την αξιολόγηση της εργασίας των 
διαχειριστών του δημοσίου χρήματος. 
Θεσμούς και παιδεία για τη δημοκρα
τία, για τη διαμόρφωση πολιτών με 
ευθύνη και κρίση, με σεβασμό πάνω

απ’ όλα στην ταυτότητα του Ελληνι
σμού.

Να τεθούν, τέλος, προ των ευθυνών 
τους όσοι παραβλέπουν την πραγματι
κότητα, ότι δηλαδή η προάσπιση των 
δικαιωμάτων των αδυνάτων δεν υπε- 
δείχθη μονοπώλιο των αυτοπροσδιορι- 
ζομένων ως στοργικών γονέων τους. 
Αντιθέτως, στερούμενοι ευθύνης και 
ομόνοιας, προασπίζονται ίδια συμφέ
ροντα και αδυνατούν να απαντήσουν 
στις προκλήσεις των καιρών με συγκε
κριμένες θέσεις. Αναρωτιέται κανείς 
π .χ., αν αλήθεια πιστεύουν ότι οι βίαι
ες διαδηλώσεις και οι φθορές, αλλά και 
μονότονα επαναλαμβανόμενες αδικαι
ολόγητες απεργίες και πορείες συνει
σφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ για τον 
κάθε εργαζόμενο. Ζητούμενο ασφα
λώς είναι το πώς θα εξασφαλιστεί η δί
καιη κατανομή της πίτας, αλλά αυτό α
παντιέται με σοβαρές συζητήσεις και 
διαπραγματεύσεις μεταξύ ανθρώπων 
με ευρύτητα αντιλήψεως, γνώσεων και 
με ρεαλισμό. Η κοινωνία μας δεν είναι 
πλέον κοινωνία του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ακόμη και μεγάλο τμήμα 
του επιχειρηματικού κόσμου γνωρίζει 
ότι η απάνθρωπη-άδικη εκμετάλλευση 
του ανθρώπου οδήγησε στην κατάπτω
ση και του υπαρκτού σοσιαλισμού και 
του καπιταλισμού.

Οι ιδεολογικές «διαφορές» θα κατα
λάβουν και εκείνες το πεδίο τους και 
μάλιστα όχι πολύ αργότερα, διότι δεν 
καλούνται όλοι σε σύμπραξη μόνο την 
ώρα της πληρωμής, αλλά δικαιούνται 
να έχουν λόγο στη δημιουργία του με- 
ταϊδεολογικού κόσμου.

Ο Στάθηε κάνει χρήση ins άδειε» του

Εδώ Ράδιο ©  Συστημική κρίση;
ΑΥΤΟΣ είναι ο εφιάλτης όσων 
δραστηριοποιούνται επιχειρημα
τικά στην Ελλάδα και δεν είναι 
εύκολο να φύγουν, να πάνε αλ
λού. .. Οτι θα πέσουν βαριές υ
ποψίες σε δύο πρώην πρωθυ

πουργούς, «θα βγουν στη σέντρα» καμιά δεκαριά 
πρώην υπουργοί και κάμποσοι θεσμικοί παράγο
ντες, όπως κορυφαία στελέχη της δημόσιας διοί
κησης και της αυτοδιοίκησης, δικαστικοί, αστυ
νομικοί, δημοσιογράφοι (του payroll της Ζίμενς) 
κ .ο .κ ., και αυτό θα προκαλέσει βαθιά και ασύμ
μετρη συστημική κρίση.
ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ, να διαρραγούν σε τέτοιο βαθμό οι 
σχέσεις εκπροσώπευσης-αντιπροσώπευσης που να 
κλυδωνίσουν όχι απλώς τους θεσμούς αλλά και τα 
ίδια τα θεμέλια του συστήματος. Μια κρίση κοινω
νικής νομιμοποίησης δηλαδή του κυρίαρχου πολι
τικού συστήματος που δεν θα επιτρέπει τον απο
χαρακτηρισμό και την αναπαραγωγή του.
ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ (σ.σ. είδες που τηνε φυσάω την κα
θαρεύουσα;) ο εφιάλτης όσων προσπαθούν να κά
νουν σοβαρές και ουχί αεριτζήδικες δουλειές εδώ 
είναι ίδιος με τον δικό μας: μήπως γίνουμε Αργε
ντινή και κανενός είδους κυβέρνηση να μην η μπο
ρεί εδώ χάμου να σταθεί. Ούτε καν οικουμενική, 
υπερκομματική, επιχειρηματική...
ΝΑ μην ξεχνάμε πως για πρώτη φορά το συνθημα-

τάκι «να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή» ψι- 
λο-ακούστηκε στα Ιουλιανά, εποχή ακυβερνησίας. 
Και λέγω (και ερώ) «ψιλό», διότι αυτή τη φορά χο- 
ντρο-ακούστηκε. Το φώναζαν αυθορμήτως δεκά
δες χιλιάδες απλοί-καθημερινοί άνθρωποι που, δυ
στυχώς ή ευτυχώς, δεν τους καθοδηγούσε κανένα 
ΠΑΜΕ, κανένας ΣΥΡΙΖΑ και καμιά «Χρυσή Αυγή». 
Δεν ήταν ούτε καν αντιεξουσιαστές ή κουκουλο- 
φόροι...
ΟΙ τηλεοπτικές κάμερες δυο φορές απέφυγαν να 
απαθανατίσουν αυτό το πολύ περίεργο συμβάν... 
Εγώ όμως που τους κιαλάρισα μπορώ να στοιχημα
τίσω ότι αυτό το πλήθος όχι μόνο δεν είναι καθο
δηγούμενο και κατευθυνόμενο, αλλά ούτε μπορεί 
πλέον από κάποιον να ελεγχθεί.
ΟΤΑΝ υπάρχει συστημική κρίση, συνήθως γίνεται 
εκτροπή. Κινείται ο στρατός. Κάνει πραξικόπημα. 
Χούντα. Αυτό έγραψαν ευθέως ή το υπαινίχθηκαν 
τις τελευταίες μέρες κάμποσοι αρθρογράφοι της α- 
ριστεράς. Μπορεί όμως να γίνει και επανάστα
ση... κομμουνιστική! Αναρχική. Περίεργη... Με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μπορούσε έτσι να δο
θεί μια λύση σ’ αυτή τη συστημική κρίση.
ΤΙ γίνεται όμως αν δεν υπάρχουν ώριμες αντικει
μενικές συνθήκες για κάθε είδους λύση; Αν το «να 
καεί - να καεί» δεν οδηγεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά 
ούτε ευθεία; Τότε συνειδητοποιείς πως η συστη
μική κρίση είναι ασύμμετρη και ότι αρχίζει ο ε

φιάλτης.. . Το καράβι βολοδέρνει ακυβέρνητο στα 
κύματα. Ο ταμίας της τράπεζας βουτάει τα λεφτά 
και φεύγει Βραζιλία. Τα μπατσάκια με τα παπάκια, 
αντί να κυνηγάνε κλέφτες και αναρχικούς, επιτί
θενται στους περιπτεράδες.
ΚΑΛΕΙΣ το ι 66 και αντί να σε πάνε στο νοσοκο
μείο, σου βουτάνε το πορτοφόλι και σε αδειάζουν 
σ’ ένα πεζοδρόμιο. Το ΠΑΜΕ δεν μπορεί να οδη
γήσει τη διαδήλωση στο Γκάζι, γιατί ο κόσμος σπά
ει τις βιτρίνες και κάνει πλιάτσικο στα μαγαζιά. Βα
θιά και ασύμμετρη συστημική κρίση: Κάτι τέτοιο 
φαντάζομαι... Το απόλυτο μπάχαλο σε μια μη ε
λεγχόμενη πλέον διαδικασία πτώχευσης.
ΘΑ αρκεστεί το εξαγριωμένο πλήθος στο αίμα που 
θα χυθεί στην πολιτική αρένα; Θα επικρατήσει τε
λικά το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και η κοινή 
λογική; Θα καταφέρουμε να μεταμορφωθούμε 
ξαφνικά μέσα σε χρόνο άτ και ν ’ ανακαλύψουμε έ
να κοινό πλαίσιο επιβίωσης; Θ’ ανοίξω γραφείο 
στοιχημάτων για να παίξουμε...
ΥΓ.ι Μέσα σ’ αυτή την κόλαση, απόψε στις 8 το 
βράδυ, στην αγορά της Κυψέλης, ο ποιητής Γιώρ
γος Κακουλίδης μιλάει σε ανοιχτή συγκέντρωση 
για το συγγραφικό έργο και τη ζωή του Δημήτρη 
Παπαχρήστου. Κι εγώ την ίδια ώρα στο «οδός Ονεί
ρων» στη Χαλκίδα για το μυθιστόρημα του Σαλονι- 
κιού Χρήστου Τερζίδη «.. .Και το τέλος πάντα κο
ντά». Δεν μασάμε!

Με τον
ΑΝΔΡΕΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ


