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Τέλος στην ατιμωρησία στο Δημόσιο
Το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο με αυστηρές διαδικασίες για επίορκους υπαλλήλους

Εκκρεμείς υποθέσεις και η έως χώρα ατιμωρησία

ι%
«συλλαμβάνεται 
για διαφθορά στο 
δημόσιο μόνο

Από τις
αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων που 
ερεύνησε ο κ. Ρακιντζής άσκησε έφεση σε 214, 
είτε γιατί ήταν πολύ επιεικείς οι ποινές 
είτε γιατί ήταν λανθασμένη η κρίση τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
Πολλές πειθαρχικές και ποινικές διώξεις 

πριν καν εκδικασιούν, ενώ οι κρίσεις 
των αρμόδιων συμβουλίων είναι στην 

πλειονότητά τους αθωωτικές.

υπάλληλοι απολύθηκαν πέρυσι
από το Δημόσιο. Προέρχονταν κυρίως
από οικονομικές υπηρεσίες και τις εφορίες,

600
υποθέσεις εκκρεμούν στο 
δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο προς διερεύνηση.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Γης ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗ

Με συνοπτικές και εξαιρετικά αυ- 
στηρέε διαδικασίεε θα απολύονται 
οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, 
σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
που προωθεί το υπουργείο Εσωτε
ρικών στο πειθαρχικό δίκαιο. Πα
ράλληλα, αναδιαρθρώνεται η σύν
θεση τω ν Πειθαρχικών Συμβου
λίων, στη λογική να μην συμμετέ
χουν σε αυτά δημόσιοι υπάλληλοι, 
οι οποίοι λόγω συναδελφικήε αλ- 
ληλεγγύηε επιβάλλουν κατά παγία

Αναδιαρθρώνεται η σύν
θεση των Πειθαρχικών 
Συμβουλίων, στα οποία 
δεν θα συμμετέχουν δη
μόσιοι υπάλληλοι.

τακτική επιεικείε ποινέε στουε υ- 
παλλήλουε, ακόμη κι όταν εμπλέ
κονται σε πειθαρχικέε υποθέσειε δια- 
φθοράε. Με στόχο να μπει τέλοε 
στην ατιμωρησία, το υπουργείο θα 
θέσει ασφυκτικά χρονικό περιθώρια 
εντόε των οποίων θα πρέπει να λαμ- 
βόνονται οι αποφάσειε από τα πει
θαρχικά συμβούλια, ενώ ανάλογοι 
χρονικοί περιορισμοί θα προβλε- 
φθούν και όταν οι υποθέσειε οδη
γούνται στα δικαστήρια.

Στην κατεύθυνση αυτή ο υπουρ- 
γόε Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσηε έ
χει ζητήσει από τον γενικό επιθεω
ρητή Δημόσιαε Διοίκησηε κ. Λ. Ρα- 
κιντζή στοιχεία για την πορεία τω ν 
υποθέσεων διαφθοράε στον δημό
σιο τομέα. Η έκθεση για τη δρα
στηριότητα τηε Αρχήε είναι έτοιμη 
και περιλαμβάνει περί τιε 2.500 υ- 
ποθέσειε σοβαρών πειθαρχικών πα
ραπτωμάτων που στην πλειονότη
τά τουε αφορούν συναλλαγέε «κά

τω  από το τραπέζι». Ο κ. Ρακιντζήε 
αποκαλύπτει στην «Κ » ότι «μόνο το 
1% τηε διαφθοράε στο Δημόσιο συλ- 
λαμβάνεται». Κατά το ποσοστό αυ
τό περιορίστηκε φέτοε η διαφθορά, 
εξοικονομώνταε περίπου 200 εκατ. 
ευρώ, με δεδομένο ότι το κράτοε χά
νει τον χρόνο 20 δισ. ευρώ από πα- 
ράνομεε συναλλαγέε».

Από την άλλη, η κυβέρνηση με

λετά την ενοποίηση των ελεγκτικών 
μηχανισμών, με ενίσχυση τω ν αρ
μοδιοτήτων τω ν ελεγκτών ωε «να έ
χουν δικαιοδοσία σε ολόκληρο τον 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο το
μέα». Θα διενεργούν έρευνεε στιε δη- 
μόσιεε υπηρςσίεε, θα επιβάλουν 
διοικητικέε κυρώσειε, θα ασκούν πει- 
θαρχικούε ελέγχουε. Στην Ελλάδα η 
μονιμότητα τω ν δημοσίων υπαλ

λήλων έχει μυθοποιηθεί», έχει το 
νίσει σε συνεντεύξειε του ο υπουρ- 
γόε κ. I. Ραγκούσηε, προαναγγέλ- 
λονταε αλλαγή του Πειθαρχικού 
Δικαίου. Είναι χαρακτηριστική η πα
ρατήρηση του υπουργού ότι «σή
μερα πρώτα βγαίνει κανείε στη  σύ
νταξη και μετά τελεσιδικεί ειε βάροε 
του η πειθαρχική απόφαση».

Είναι γεγονόε ότι η πειθαρχική

διαδικασία στο Δημόσιο εμφανίζε
ται σε όλεε τιε εκθέσειε του γενικού 
επιθεωρητή ωε πράξη υποβαθμι
σμένη. Δεν κινούνται οι διαδικασίεε 
με ταχύτητα και το  σημαντικότερο, 
οι ποινέε είναι αντιστρόφωε ανά- 
λογεε με τη σοβαρότητα τω ν  αδι
κημάτων. Περισσότερεε από 200 υ- 
ποθέσειε τον χρόνο παραπέμπονται 
στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όρ

γανο μετά τη διαπίστωση ότι οι ποι- 
νέε που επιβάλλονται στον πρώτο 
βαθμό είναι άκρωε ετπεικείε. Στο δευ
τεροβάθμιο Πειθαρχικό εκκρεμούν 
600 υποθέσειε. Από τιε 2.408 απο- 
φάσειε πειθαρχικών συμβουλίων 
που ερεύνησε ο κ. Ρακιντζήε, ά
σκησε έφεση σε 214, ποσοστό πε
ρίπου 8,8%, γιατί οι ποινέε ήταν πο
λύ επιεικείε ή λανθασμένη η κρίση 
τουε. Πέρυσι απολύθηκαν από το Δη
μόσιο 38 υπάλληλοι, κυρίωε οικο
νομικών υπηρεσιών και εφοριών.

Σχα «μαλακά»
Ιδιαιτέρωε καυστικέε είναι οι πα- 

ρατηρήσειε του γενικού επιθεωρη
τή  στο θέμα τηε ατιμωρησίαε υ
παλλήλων που παραπέμπονται στα 
πειθαρχικά και πέφτουν στα  «μα
λακά». Πολλέε πειθαρχικέε και ποι- 
νικέε διώξειε παραγράφονται πριν 
καν εκδικαστούν, ενώ οι κρίσειε των 
αρμοδίων συμβουλίων είναι στην 
πλειονότητά τουε αθωωτικέε. Πρό
δηλη η περίπτωση ιατρού, επιμελητή 
του ΚΑΤ, ο οποίοε διατηρούσε ι
διωτικό ιατρείο. Οταν παραπέμ- 
φθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο ι- 
σχυρίσθηκε ότι οι ασθενείε που ε
ντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο ήταν... 
φίλοι και συγγενείε που είχαν συ
γκεντρωθεί για να γιορτάσουν! 
Επεισε έτσι, τα μέλη του πειθαρχι
κού που τον αθώωσαν. Δύο χρόνια 
μετά, και κατόπιν ελέγχων του γε
νικού επιθεωρητή, διαπιστώθηκε ό
τι ο εν λόγω ιατρόε, σε έξι χρόνια εί
χε αποκτήσει εισόδημα άνω τω ν δύο 
εκατ. ευρώ και εναντίον του εκ- 
κρεμεί πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ 
για φοροδιαφυγή. Εντύπωση προ- 
κάλεσε και η αναφορά του κ. Ρακι- 
ντζή  ότι υπάρχουν καταγγελίεε για 
ιατρούε που έχουν ιδρύσει o ff shore 
εταιρείεε, σε τραπεζικούε λογαρια- 
σμούε τω ν οποίων καταθέτουν τα 
φακελάκια...

Το ύπαρχον σύστημα απογοητεύει τους πολίτες και τους αποθαρρύνει να καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς.

Απλή επίπληξη για κατάχρηση
Υπάλληλος του υπουργείου Οικο
νομικών δεν απέδωσε στο κράτοε 
116.000 ευρώ από τέλη κυκλοφο- 
pias που είχε εισπράξει παρακρα- 
τώνταε το ποσό. Ποια ήταν η πει
θαρχική ποινή που του επιβλή
θηκε; Απλή επίπληξη, χωρίε καμία 
άλλη επίπτωση. Evas άλλοε, εφο- 
piaKós, είχε σοβαρή διένεξη με γεί- 
τονά του, τον οποίο είχε πυροβο
λήσει. Καταδικάστηκε από μεικτό 
ορκωτό δικαστήριο σε ποινή φυ
λάκ ισή  τριών ετών, για απόπειρα 
ανθρωποκτονίαε και οπλοχρησία. 
Παρά την ετυμηγορία τηε Δικαιο
σ ύ ν η , το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
δεν διαπίστωσε παράπτωμα αθω- 
ώνοντάε τον! Σε μια άλλη περί
πτωση, που περιλαμβάνεται στη 
νέα έκθεση του Γενικού Επιθεω
ρητή, η οποία αναμένεται να δη- 
μοσιευθεί στο προσεχέε διάστημα, 
évas υπάλληλθ5 με σοβαρέε πα- 
ρατυπίεε κατά την άσκηση τω ν κα
θηκόντων του, έλαβε την πειθαρ
χική ποινή στέρησηε του δικαιώ- 
ματοε να προαχθεί για τρία χρόνια. 
Μια μικρή λεπτομέρεια: Είχε ήδη, 
εξαντλήσει τη  βαθμολογική κλί
μακα, έχονταε τον ανώτερο βαθ
μό και άρα η ποινή δεν είχε νόη
μα...

Από τιε σοβαρέε υποθέσειε, που 
χειρίστηκε ο κ. Ρακιντζήε, ζητώ-

νταε από το Συμβούλιο τηε Επι- 
κρατείαε να προχωρήσει ακόμη και 
στην απόλυση τηε ιατρού, αφο
ρούσε τη  διευθύντρια του Παι
διατρικού Τμήματοε του γενικού 
νοσοκομείου Σάμου, η οποία θε
ωρήθηκε υπαίτια για τον θάνατο 
επτάχρονου αγοριού από υπερ
βολική δόση φαρμάκου που του χο
ρήγησε. Το Κεντρικό Πειθαρχικό 
Συμβούλιο Ιατρών του ΕΣΥ αρχι
κά αθώωσε την παιδίατρο από τιε

Δέσμη επτά μέτρων 
που πρέπει άμεσα να 
ληφθούν για να 
αποσυμφορηθούν τα 
διοικητικά δικαστήρια.

κατηγορίεε τηε αμέλειαε και τηε α- 
τελούε εκπληρώσεωε καθήκοντοε, 
ενώ το Τριμελέε Εφετείο Αιγαίου, 
επέβαλε στην παιδίατρο φυλάκιση 
12 μηνών με τριετή αναστολή, που 
επικυρώθηκε τελεσίδικα από τον  
Αρειο Πάγο. Μετά την εξέλιξη 
αυτή ο υπουργόε Υγείαε ζήτησε 
την επανάληψη τηε πειθαρχικήε 
διαδικασίαε. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μέχρι να φθάσει η υπόθεση στο 
ΣτΕ, για το πειθαρχικό σκέλοε τηε

ποινήε, πέρασε μια δεκαετία. Εν 
πολλοίε η ποινική ή πειθαρχική τι
μωρία τω ν επίορκων υπαλλήλων ε
πέρχεται έπειτα από πολλά χρόνια, 
αποθαρρύνονταε τουε πολίτεε να 
καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθο
ράε, καθώε πιστεύουν ότι κανέναε 
δεν θα τιμωρηθεί.

Κομβικό σημείο
Το τεράστιο πρόβλημα τω ν κα

θυστερήσεων στη Δικαιοσύνη και 
κυρίωε στη  διοικητική συμπαρα- 
σύρει και τιε περιπτώσειε τω ν 
πειθαρχικών. Πάντωε, χθεε, η 
Ολομέλεια του ΣτΕ κατέθεσε στον 
υπουργό Δικαιοσύνηε δέσμη επτά 
μέτρων που πρέπει άμεσα να λη
φθούν για να αποσυμφορηθούν τα 
διοικητικά δικαστήρια.

Κομβικό σημείο είναι να δοθεί 
η δυνατότητα απευθείαε εκδίκασηε 
στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστή
ριο (ΣτΕ) κρίσιμων υποθέσεων με 
μεγάλο ενδιαφέρον, όπωε οι προ- 
σφυγέε κατά τηε έκτακτηε εισφο- 
ράε. Με την απευθείαε εισαγωγή 
μιαε υπόθεσηε, που αφορά πολύ 
κόσμο, να κριθεί στο ΣτΕ, εκτιμά- 
ται ότι θα επιτευχθεί σημαντική ε
πιτάχυνση και αποσυμφόρηση 
τηε απονομήε σε όλεε τιε βαθμίδεε 
τηε Δικαιοσύνηε.
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Κλήση Μαντέλη προς απολογία
Και εξονυχιστικός έλεγχος από την Επιτροπή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Καθολικός θα είναι ο έλεγχος για την περιουσία του κ. Μαντέλη από την Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος.

Η δίωξή του 
ως απλού πολίτη 
διχάζει τους νομικούς

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Το σύνολο τηε περιουσίαε του πρώ
ην υπουργού Τάσου Μαντέλη ε
λέγχεται εξονυχιστικά από την Επι
τροπή για το ξέπλυμα μαύρου χρή
ματοε, την ώρα που η Δικαιοσύνη 
προχωρεί με ταχύτατουε ρυθμούε, 
καλώνταε τιε προσεχείε ημέρεε σε 
απολογία τον πρώην υπουργό. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε η εφέτηε α-

Κατηγορίες θα 
αποδοθούν και στον 
επιχειρηματία και φίλο 
του κ. Γ. Τσουγκράνα, 
που άνοιξε τον επίμαχο 
λογαριασμό.

νακρίτρια κ. Μαρία Νικολακέα, που 
χειρίζεται την έρευνα για τα «μαύ
ρα ταμεία» τηε δίειηεηε, προχωρεί, 
μετά την κυνική ομολογία του πρώ
ην υπουργού, στη  σύνταξη κατη
γορητηρίου σε βάροε του για κα
κούργημα με βάση τον  νόμο για το 
ξέπλυμα μαύρου χρήματοε.

Η κλήση σε απολογία του κ. Τά
σου Μαντέλη αναμένεται την προ
σεχή εβδομάδα, ενώ κατηγορίεε 
θα αποδοθούν για την ίδια υπόθε
ση και στον επιχειρηματία και φίλο 
του κ. Γ. Τσουγκράνη, που δέχθηκε 
να ανοίξει τον επίμαχο λογαριασμό 
και να διευκολύνει τον  πρώην υ
πουργό για να πάρει τη «χορηγία», 
όπωε τη χαρακτήρισε ο ίδιοε, τω ν 
200 χιλιάδων μάρκων.

Στο πλαίσιο τω ν  δικαστικών ε
ρευνών, η ανακρίτρια έχει στα χέ
ρια τηε πλήρη στοιχεία από το ά
νοιγμα του επίμαχου λογαριασμού, 
αλλά και τιε καταθέσειε Μαντέλη και 
Τσουγκράνη ενώπιον τηε Εξετα- 
σπκήε Επιτροπήε, που πυροδότησαν 
τιε ραγδαίεε εξελίξετε με τη δίωξη του 
πρώην υπουργού και την απαγό
ρευση εξόδου του από τη χώρα.

Από τα έγγραφα που υπάρχουν 
στη δικογραφία και προέρχονται α
πό το άνοιγμα του λογαριασμού με 
την κωδική ονομασία «Α.ΚΟ(ΧΌ» 
προκύπτει ότι τα χρήματα που έχουν 
κατατεθεί στο συγκεκριμένο λογα
ριασμό προέρχονται από τα «μαύρα 
ταμεία» τηε δίετηεηε, γεγονόε που 
επιβεβαίωσε στην κατάθεσή του, μό
νο για τα 200 χιλιάδεε μάρκα, ο ίδιοε 
ο πρώην υπουργόε, ενώ αρνήθηκε 
να δώσει στοιχεία για τον καταθέ
τη ενόε ακόμα ποσού, ύψουε 250 χι
λιάδων μάρκων. Κι ενώ η Δικαιοσύνη 
συντάσσει κατηγορητήρια για την 
υπόθεση, καθολικόε είναι ο έλεγχοε 
που έχει διαταχθεί από την Επιτροπή

για το ξέπλυμα μαύρου χρήματοε για 
την περιουσία του κ. Μαντέλη, αλ
λά και τω ν  άμεσα συγγενικών του 
προσώπων, ενώ παράλληλη έρευνα 
διενεργεί και η Υπηρεσία Ειδικών 
Ελέγχων.

Στη δέσμευση λογαριασμού που 
εντοπίστηκε σε ελληνική τράπεζα, 
στην Alpha Bank, στο όνομα του κ. 
Τσουγκράνη, προχώρησε χθεε ο ε- 
πικεφαλήε τηε Επιτροπήε για το ξέ
πλυμα μαύρου χρήματοε, αντει- 
σαγγελέαε του Αρείου Πάγου κ. 
Γκρόζοε. Σύμφωνα με πληροφορίεε 
η δέσμευση κρίθηκε αναγκαία, κα- 
θώε από την έρευνα τηε Επιτροπήε 
έχουν προκύψει βάσιμα στοιχεία ό

τι τα χρήματα που περιείχε αυτόε ο 
λογαριασμόε, περίπου 170 χιλιάδεε 
ευρώ, προέρχονται από τα μαύρα τα
μεία τηε δίετηεηε.

Ο πρώην υπουργόε είναι πλέον α- 
ντιμέτωποε με τη Δικαιοσύνη, καθώε 
αντιμετωπίζεται ποινικά ωε απλόε 
πολίτηε και όχι ωε υπουργόε. Με δή
λωσή του μετά τη  δίωξη σε βάροε 
του και την απαγόρευση εξόδου του 
από τη χώρα, έκανε γνωστό ότι «θέ
τει τον εαυτό του στη διάθεση τω ν 
δικαστικών αρχών» και μέσω του δι
κηγόρου κ. Καζή ενημέρωσε τιε δι- 
καστικέε αρχέε ότι θα εμφανιστεί ε
νώπιον τηε ανακρίτριαε μόλιε -και 
όποτε- κληθεί.

Δντικρουόμενες προσεγγίσειε α
πό νομικούε και ποινικολόγουε 
προκάλεσε η δίωξη που ασκή
θηκε ειε βάροε του κ. Τάσου 
Μ αντέλη  ωε απλού πολίτη, με 
βάση το ν  νόμο για το  ξέπλυμα 
μαύρου χρήματοε, τη  στιγμή 
που τα  αδικήματα για τα  οποία 
κατηγορείται θα είχαν παρα
γράφει, αν εφαρμοζόταν ο νόμοε 
για  τη ν  ευθύνη τω ν  πολιτικών 
προσώπων.

Η Δικαιοσύνη στήριξε τη  δίω
ξη  του πρώην υπουργού Τάσου 
Μ αντέλη  σ τα  δεδομένα τηε δι- 
κογραφίαε, αλλά και σ τη ν  ομο
λογία του ίδιου σ τη ν  Ε ξεταστι
κή Επιτροπή τηε Βουλήε, που 
δ ιερευνά  το  σκάνδαλο τω ν  
«μαύρων ταμείων» τηε δίθητεηε.

Σύμφωνα με αυτά, ο κ. Τάσσε 
Μαντέληε, και έπειτα από το  
2000, οπότε έπαψε να  είναι υ
πουργόε, συνέχισε να κατέχει τα 
χρήματα που έλαβε -ωε εκλογι
κή «χορηγία», όπωε ο ίδιοε είπε- 
από τη  δίεηίθηε.

Επιπλέον, είχε στείλει από αυ
τά  τα  χρήματα εμβάσματα στα  
παιδιά του για τη ν  κάλυψη εξό
δω ν για τιε σπουδέε τουε σ το  ε
ξωτερικό.

«Κατασκευή του νόμου»
Ο κ. Ιω. Χειρδάρηε, δικηγόροε 

εξειδικευμένοε σε θέματα οικο
νομικού εγκλήματοε, εκφράζει 
τη ν  άποψη, πωε «η  συγκεκρι
μένη δίωξη αποτελεί νομολο- 
γιακή κατασκευή».

Υποστηρίζει χαρακτηριστικά 
τα  εξήε: «Για να  υπάρξει παρα
βίαση τηε νομοθεσίαε για το  ξέ
πλυμα μαύρου χρήματοε, πρέπει 
το  βασικό αδίκημα που είναι ε
κείνο τηε δωροδοκίαε να  μην έ
χει παραγραφεί».

Εξηγεί πωε σ τη ν  περίπτωση 
του κ. Μ αντέλη, ο πρώην υ
πουργόε «πήρε τα χρήματα όταν

ή ταν υπουργόε, με αποτέλεσμα 
το  αδίκημά του -η δωροδοκία δη
λαδή- να  έχει από χρόνια πα
ραγράφει».

Α ντιθέτω ε, ο ποινικολόγοε κ. 
Α ντ. Βγόντζαε εκφράζει τη ν  ά
ποψη πωε «η  δίωξη Μαντέλη για 
αδικήματα που σχετίζοντα ι με 
το ν  νόμο περί νομιμοποίησηε 
μαύρου χρήματοε, στηρ ίζετα ι

Αντικρουόμενες 
είναι οι απόψεις 
σχετικά με το αν 
τα αδικήματα του 
έχουν παραγραφεί 
ή όχι. Αιτιάσεις 
αναμένεται να 
προβάλει και ο ίδιος 
ο πρώην υπουργός.

στιε προϋποθέσειε που θέτει αυ
τόε ο νόμοε αφού αναφέρονται 
πράξειε, οι οποίεε του αποδίδο
νται, όταν είχε πάψει να είναι υ
πουργόε».

«Νομικά ορθή η δίωξη»
Ο κ. Βγόντζαε επισημαίνει ό

τι σ τη ν  προκειμένη περίπτωση, 
«ο  κ. Μαντέληε, διώκεται ωε α
πλόε πολίτηε και όχι ωε υπουρ
γόε και η δίωξή του νομικά εί
ναι ορθή».

Βεβαίωε, αιτιάσειε για τη  δίω
ξή του, αναμένεται να  προβάλει 
και ο ίδιοε ο κ. Μαντέληε.

Ο ίδιοε έχει δικαίωμα να  προ- 
σφύγει κατά τηε απαγόρευσηε 
εξόδου του από τη  χώρα, οπότε 
το  δικαστικό συμβούλιο θα κρί
νει όλα τα  θέματα που ανακύ
πτουν με τη ν  άσκηση δίωξηεειε 
βάροε του.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος για την υπόθεση του Βατοπεδίου άφησε ο κ. Καρατζαφέρης κατά την ομιλία του στη Βουλή.

«Εξηγήσεις» προς τη Βουλή ζητούν ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ

Πλήρης οικονομικός 
έλεγχος από τη Βουλή

Του Φ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνέχεια στο  θερμό σκηνικό που 
άναψε η ομολογία του Αν. Μα
ντέλη , ότι πήρε χρήματα από τη  
δίθηίθηε όταν ή ταν υπουργόε και 
μάλιστα αρμόδιοε στουε τομείε εν- 
διαφέροντοε τηε γερμανικήε ε- 
ταιρείαε, έδωσαν πολιτικοί αρχη
γοί τηε αντιπολίτευσηε χθεε, κα- 
λώνταε τουε κ. Κ. Σημίτη και Κ. 
Καραμανλή να  δώσουν εξηγή- 
σειε στη  Βουλή για τα  έργα και τιε 
ημέρεε σ τενώ ν  τουε συνεργατών 
«που μπήκαν σ το  κάδρο τηε δια- 
φθοράε».

Ο κ. Γ. Καρατζαφέρηε τόν ισε ό
τι συμπτωματικά σ το  προσκήνιο 
έρχονται αυτοί που ήταν κοντά σε 
πρωθυπουργούε: Τσουκάτοε, Μα
ντέληε, Αγγέλου, Ρουσόπουλοε. 
«Τώρα το  πώε εκείνοι δεν έβλεπαν 
και δεν άκουγαν, προκαλεί εντύ 
πωση». Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ υ
πογράμμισε ότι «το  πολιτικό σύ
στημα κώλωσε κι αρνήθηκε τη ν α
κρόαση Καραμανλή για το  Βατο-

Από τους κ. Κ. Σημίτη 
και Κ. Καραμανλή για 
τις πράξεις άλλοτε στε
νών συνεργατών τους.

πέδι», ενώ  διερωτήθηκε αν «μετά  
τιε ομολογίεε τω ν εξαπτέρυγων του 
κ. Σημίτη, θα πρέπει ο πρώην πρω- 
θυπουργόε να δώσει εξηγήσειε».

Επίθεση σε Σημίτη
Αλλά και ο πρόεδροε τηε Κ.Ο. του 

ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπραε επετέθη 
σ το ν  κ. Σημίτη τον ίζονταε ότι 
«παρουσιάστηκε να  πέφτει από τα 
σύννεφα για τιε μίζεε που έπαιρ
ναν στενοί συνεργάτεε του και φά
νηκε να  το ν  νοιάζει μόνο μήπωε 
δυσφημισθεί το  έργο τηε κυβέρ- 
νησήε του και “τα  μεγάλα έργα” 
τηε εποχήε του που κόστισαν τρ ι
πλάσια στον λαό για να πληρωθούν 
μίζεε και να  πάνε και στα  ταμεία 
και τω ν δύο κομμάτων». Ο κ. Θ. Πά-

γκαλοε, που απάντησε αντί του α- 
πουσιά ζοντοε πρωθυπουργού 
στον  κ. Καρατζαφέρη, παραδέ
χθηκε εκφράζονταε προσωπική 
άποψη πωε υπάρχει μια τρομολα- 
γνεία γύρω από τιε Εξεταστικέε 
Επιτροπέε και την «ποινικοποίηση 
τηε πολιτικήε ζωήε».

Ο έλεγχοε όμωε μέσω τω ν  επι
τροπών θα πρέπει να  προχωρήσει 
υπό τιε σημερινέε συνθήκεε όταν 
είναι έντονοε ο προβληματισμόε 
Τύπου και κοινήε γνώμηε. Ο κ. Πά- 
γκαλοε έκρινε επίσηε ενδιαφέ
ρουσα τη ν πρόταση του κ. Καρα
τζαφέρη να γίνει σύσκεψη τω ν  πο
λιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο 
τηε Δημοκρατίαε, σ τη ν  οποία θα 
κληθούν και οι πρώην πρωθυ
πουργοί προκειμένου να δώσουν 
εξηγήσειε πώε έφθασε το  χρέοε 
στα  300 δισ.

Χρήσιμη χαρακτήρισε την πρό
ταση του προέδρου του ΛΑΟΣ να 
επανεξετασθούν χρέη από συμ- 
βάσειε οπλικών συστημάτων του 
παρελθόντοε, εν όψει του διαρκούε

ενδιαφέροντοε για μελλοντικέε α- 
γορέε. Εξάλλου, ο υπουργόε Απα- 
σχόλησηε κ. Αν. Λοβέρδοε, απα- 
ντώνταε στον κ. Τσίπρα σχετικά με 
τιε υπό διαμόρφωση δυσμενείε 
προοπτικέε στα  εργασιακά ζη τή 
ματα, επανέλαβε ότι η συνεχιζό
μενη συζήτηση με τη ν  τρόικα γί
νετα ι με βάση το  Μνημόνιο που έ
χουμε συμφωνήσει και έχει ήδη 
ψηφιστεί από τη  Βουλή.

«Επικοινωνιακό παιχνίδι»
Αντιθέτωε, ο πρόεδροε τηε 

Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι οι 
επιστολέε και οι δήθεν μάχεε που 
δίδονται σ το  παρασκήνιο εν τά σ 
σοντα ι σε ένα ακόμη επικοινω- 
νιακό παιχνίδι, σ τη  στρατηγική 
τηε μπλόφαε και σ το  ότι οι «κακοί 
φ τα ίνε». «Ομωε μπλόφα στη ν 
μπλόφα, υπάρχει ο κίνδυνοε να μεί
νε τε  ταπί σ το  τέλοε», υπογράμμι
σε ο κ. Τσίπραε, συμπληρώνονταε 
ότι η επιμήκυνση του εργασιακού 
βίου στα  70 περιλαμβάνεται ήδη 
σ το  Μνημόνιο που έχει ψηφιστεί.

Με ταχύτατες διαδικασίεε τα  ε
λεγκτικά όργανα τηε Βουλήε 
διεκπεραίωσαν χθεε τα  απαι- 
τούμενα για το ν  ενδελεχή επα
νέλεγχο τω ν  δηλώσεων περιου- 
σιακήε κατάστασηε και το ν  πλή
ρη οικονομικό και φορολογικό έ
λεγχο, με άρση του σχετικού α
πορρήτου, του πρώην υπουργού 
κ. Αν. Μ αντέλη, μετά και τη ν  ο
μολογία του ότι πήρε τουλάχι
σ το ν  200.000 μάρκα ωε «εκλο
γική χορηγία» από τη  βίετηεηε, 
τη ν  εποχή μάλιστα (1997) τηε υ- 
πογραφήε σειράε προγραμματι
κών συμφωνιών του ΟΣΕ, του 
OTE και τω ν ΗΣΑΠ ύψουε 1 τρισ. 
δραχμών.

Η επιτροπή ελέγχου τω ν  οι
κονομικών κομμάτων και βου
λευτών συνήλθε χθεε υπό την 
προεδρία του τρίτου αντιπροέ
δρου τηε Βουλήε κ. Ευ. Αργύρη. 
Πήραν μέροε οι βουλευτέε κ. Κ. 
Βρεττόε (ΠΑΣΟΚ), Αθ. Μπούραε 
(Νέα Δημοκρατία), Α. Σκυλλάκοε 
(ΚΚΕ), Φ. Κουβέληε (ΣΥΡΙΖΑ), Β. 
Αποστολάτοε (ΛΑΟΣ), η αρεο- 
παγίτηε κ. Ρένα Ασημακοπούλου, 
ο αντιπρόεδροε του Συμβουλίου 
τηε ξπ ικρατείαε κ. Δημ. Πε- 
τρούλιαε και ο αντιπρόεδροε 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιω- 
άννηε Καραβοκύρηε.

Επανέλεγχο5 «πόθεν έσχεε»
Η κοινή γραμμή πλεύσηε που 

θα οδηγήσει -σύμφωνα με όλεε 
τιε παραδοχέε- σε ομόφωνεε α- 
ποφάσειε, ύστερα από τη ν  πα
ραδοχή ότι υπάρχει παραβίαση 
του νόμου περί «πόθεν έσχεε» λό
γω  τηε μη αναγραφήε τηε «χο- 
ρηγίαε», προβλέπει το ν  επανέ
λεγχο όλων τω ν  δηλώσεων πε- 
ριουσιακήε κατάστασηε «πόθεν 
έσχεε» του πρώην υπουργού.

Επιπλέον, προβλέπει το  ά
νοιγμα και το ν  έλεγχο όλων τω ν  
τραπεζικών λογαριασμών του ί
διου και τω ν  οικείων του, ύστε
ρα από άρση του τραπεζικού και

φορολογικού απορρήτου. Η σχε
τική έγγραφη παραγγελία δόθη
κε προχθέε με ομόφωνη από
φαση τηε Εξεταστικήε Επιτροπήε 
για τη  Siemem.

Ο έλεγχοε που θα γίνει από τα 
μεικτά επιτελεία ορκωτών λογι
σ τώ ν  και υπηρεσιακών παραγό
ντω ν  τηε Βουλήε θα εξετάσει τιε 
δηλώσειε από το 1990 και η γραμ
μή θα είναι να προσδιοριστεί κυ- 
ρίωε το  «πόθεν» τω ν  περιουσια
κών στοιχείων.

Δεύτερη κίνηση θα είναι να α-

Αρση του τραπεζικού 
και φορολογικού 
απορρήτου και αίτημα 
για δήμευση των 
περιουσιακών 
στοιχείων του κ. 
Μαντέλη έως το ποσό 
των 200.000 ευρώ.

ποσταλεί σ τον επίτροπο του Ελε
γκτικού Συνεδρίου παραγγελία 
για δήμευση τω ν  περιουσιακών 
στοιχείων του υπουργού μέχρι 
του ποσού τηε «χορηγίαε».

Ηδη ο λογαριασμόε στο  όνο
μα του κουμπάρου του κ. Μα
ντέλη, κ. Γ. Τσουγκράνη, στην 
τράπεζα Alpha έχει δεσμευθεί με 
απόφαση τηε Εξεταστικήε Επι- 
τροπήε αμέσωε μετά τη  λήξη τηε 
εξέτασηε του πρώην υπουργού, 
κατά την οποία παραδέχθηκε την 
«εκλογπαί χορηγία» τηε Siemens.

Τέλοε, θα αποσταλούν τα  πρα
κτικά και η απόφαση τηε επι- 
τροπήε στον αρμόδιο εισαγγελέα, 
προκειμένου να  ασκηθεί συ
μπληρωματική δίωξη για παρα
βίαση του νόμου περί «πόθεν έ
σχεε». Η ποινή που προβλέπεται 
είναι κάθειρξη έωε δέκα χρόνια.

Φ.Κ.
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Ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Γ. Πεταλωτή και την κ. Θ. Κόκλα, γενική γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην Κομοτηνή.

Αρνηση Μαξίμου να κληθεί 
ο κ. Σημίτης στην Εξεταστική
Θεωρεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κίνηση εντυπωσιασμού

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΛΟΥ

Αρνητικοί στη ν  προοπτική να κλη
θεί ο κ. Κ. Σημίτηε σ τη ν  εξεταστι
κή επιτροπή, δήλωναν χθεε στενοί 
συνεργάτεε του πρωθυπουργού 
κ. Γ. Παπανδρέου. Παρέπεμπαν μά
λιστα σ τη ν  προχθεσινή δήλωση 

του κ. Γ. Πεταλωτή, ότι «το  να  συ
γκεκριμενοποιούμε και να  σ το 
χεύουμε σε πρόσωπα για λόγουε ε
ντυπωσιασμού πολλέε φορέε μπο
ρεί να  καλύπτει και τη  διερεύνη- 
ση τηε αλήθειαε». Επισήμωε, πά- 
ντω ε, η κυβέρνηση δεν τοποθε
τήθηκε με κάποιο τρόπο, τηρώνταε 
σαφείε αποστάσειε από τη ν  Εξε
τασ τική  και τιε  εργασίεε τηε. 
Υπάρχει πάντωε και μια τρ ίτη  ά
ποψη, σύμφωνα με την οποία, ε
φόσον οι ίδιοι οι πρώην πρωθυ
πουργοί το επιθυμούν (Κ. Σημίτηε 
και Κ. Καραμανλήε), μπορούν να α- 
ποστείλουν στιε  εξεταστικέε επι- 
τροπέε υπόμνημα, στο οποίο θα ε- 
πεξηγούν τιε θέσειε τουε.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντωε θε
ωρούν ότι η πρόταση τηε Ν.Δ. για

κλήτευση του κ. Σημίτη, αποτελεί 
κίνηση εντυπωσιασμού από τον  κ. 
Αντ. Σαμαρά, ο οποίοε προσπαθεί 
να αποσπάσει τη ν  προσοχή από το 
-αρνητικό γι’ αυτόν- ενδοκομματι- 
κό μέτωπο. Υποστηρίζουν επίσηε ό
τι πρόκειται και για αντιπερισπασμό 
από την υπόθεση του Βατοπεδίου,

Συνεργάτες του πρώην 
πρωθυπουργού σημείω
ναν πως δεν έχουν προ- 
κύψει στοιχεία για τα 
οποία θα μπορούσε να 
δώσει διευκρινίσεις.

στη ν  οποία εμπλέκονται στελέχη 
τηε Ν.Δ. Κατά τιε ίδιεε πηγέε, στην 
Εξεταστική Επιτροπή για το  Βατο- 
πέδι, συμφωνήθηκε ότι για την κλή
τευση μαρτύρων -όπωε ο κ. Καρα
μανλήε- θα πρέπει να υφίσταται ο
μοφωνία. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν πά
ντω ε ότι μετά τη ν κίνηση τηε Ν.Δ.,

το ζήτημα τηε ομοφωνίαε ενδεχο- 
μένωε μπορεί να συζήτηθεί ξανά και 
να τεθεί σε νέα βάση.

Καμία επικοινωνία
Από το Μέγαρο Μαξίμου δεν έ

γινε χθεε καμία απόπειρα επικοι- 
νωνίαε με τον  πρώην πρωθυπουρ
γό. Από την πλευρά του κ. Σημίτη 
πάντωε συμφωνούν με το περι
βάλλον του κ. Παπανδρέου, ότι η 
κλήτευση αποτελεί κίνηση τακτικήε 
εκ μέρουε του κ. Σαμαρά.

Παρέπεμπαν επίσηε στη ν Εξε
ταστική Επιτροπή, η οποία δεν έ
χει καν συζητήσει το ενδεχόμενο 
κλήτευσηε του πρώην πρωθυ
πουργού. Συνεργάτεε του κ. Σημί
τη  ανέφεραν ότι για να γίνει κλή
τευση, θα πρέπει να έχουν προκύ- 
ψει ερωτήματα. Και όπωε έλεγαν, 
από τα στοιχεία που μέχρι στιγμήε 
έχουν δει το φωε τηε δημοσιότηταε, 
δεν προκύπτει ότι ο κ. Σημίτηε πρέ
πει να δώσει οποιεσδήποτε διευ
κ ρ ιν ίσ ει, όσον αφορά τη ν ομολο
γία του κ. Τ. Μαντέλη.

Την είδηση για την πρόταση τηε

Ν.Δ., ο πρωθυπουργόε πληροφο- 
ρήθηκε στην Κομοτηνή, όπου βρι
σκόταν χθεε συνοδευόμενοε από υ
πουργικό κλιμάκιο, στο πλαίσιο τω ν 
περιοδειών του στην επαρχία. Ο κ. 
Παπανδρέου μιλώνταε σ τη ν  τοπι
κή ΟΚΕ αναφέρθηκε σ τη  διαφθο
ρά «όπου και αν βρίσκεται» λέγο- 
νταε ότι πρέπει να παταχθεί «ακόμη 
κι αν χρειαστεί να  ματώσουμε». 
Οταν υπάρχει διαφθορά, δήλωσε ε
πίσηε ο πρωθυπουργόε «δεν λει
τουργούν οι μηχανισμοί, δεν λει
τουργούν οι θεσμοί, δεν λειτουργεί 
το κράτοε σωστά, χάνονται τερά
στια ποσά, δήμιου ργείται το  αί
σθημα τηε ατιμωρησίαε». Πρό- 
σθεσε, τέλοε, ότι η πάταξη τηε δια- 
φθοράε είναι σ την πραγματικότη
τα  «εθνικό, κοινωνικό και οικονο
μικό ζήτημα». Ο πρωθυπουργόε ε
πανέλαβε τη  βούλησή του να προ
χωρήσει σε πολύ μεγάλεε αλλαγέε, 
και επέλεξε να κάνει εκτενή ανα
φορά σ τον  «Καλλικράτη». Επίσηε, 
κατηγόρησε τη ν προηγούμενη κυ
βέρνηση για τη ν  απραξία τω ν  
προηγούμενων ετών.

Η μεταστροφή 
της Ρηγίλλης 
και το παρασκήνιο
Της ΕΛΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Με μια κίνηση που έχει στόχο να  
υπερτονίσει τη  σύνδεση  του 
ΠΑΣΟΚ με τη ν  υπόθεση τηε 
δίειηεηε, να  διαχωρίσει τη  δική 
του ηγεσία από κάθε υπόθεση 
διαφθοράε, ακόμα κι αν αφορά 
πρόσωπα τηε γαλάζιαε παρά- 
ταξηε, και τελικά να  συσπειρώ
σει τη  Ν.Δ., ο κ. Σαμαράε ζή τη 
σε χθεε αιφνιδίωε τη ν  κλήτευ
ση του πρώην πρωθυπουργού Κ. 
Σημίτη σ τη ν  Εξεταστική  τηε 
δίεητεηε. Η πρωτοβουλία του αρ
χηγού τηε Ν.Δ. οδηγεί σχεδόν με 
βεβαιότητα σ τη ν  κλήτευση και 
του τέω ε πρωθυπουργού Κ. Κα
ραμανλή σ τη ν  Εξεταστική  για 
τη ν  υπόθεση τηε Μ ονήε Βατο
πεδίου ή και σε αυτή για τη  
δίειηεηε, προοπτική που προ- 
'κάλεσε χθεε τη ν  οργή τω ν  βου
λευτών που διατηρούν ανοιχτή 
γραμμή με το ν  προκάτοχο του 
κ. Σαμαρά. «Ολα σ το  φωε. Α ν το  
σκεπτικό στοιχειοθετεί χωρίε αμ
φιβολία αίτημα κλήτευσηε του 
οιουδήποτε, όσο ψηλά κι αν βρί
σκεται, η Ν.Δ. δεν  θα το  απορ- 
ρίψει», σχολίαζε αργότερα χθεε 
βουλευτήε του κόμματοε που πε
ριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων 
που απηχούν τιε απόψειε του κ. 
Σαμαρά.

Από το  βράδυ τηε Πέμπτηε, ο 
αρχηγόε του κόμματοε είχε αλ- 
λεπάλλήλεε συσκέψειε με τουε 
συνεργάτεε του σ το  στρατηγείο 
τηε Μουρούζη, προκειμένου να  
διαμορφώσει τη ν  τελική θέση 
τηε Ν.Δ., η οποία σημειωτέον μέ
χρι το  απόγευμα τηε ίδιαε ημέ- 
ραε εμφανιζόταν επιφυλακτι
κή σ τη ν  προοπτική κατάθεσηε 

αιτήματοε για κλήτευση του κ. 
Σημίτη.

Το σκεπτικό που έγειρε τη  ζυ
γαριά υπέρ τηε διατύπωσηε του 
αιτήματοε ανέπτυξε, σύμφωνα 
με πληροφορίεε, ο κοινοβου- 
λευτικόε εκπρόσωποε κ. Κ. Τζα- 
βάραε, ο οποίοε και έκανε χθεε 
τη  σχετική δήλωση. «Η  κατά
θεση του κ. Μ αντέλη  και οι συ- 
γκλονιστικέε αποκαλύψειε που 
τη  συνοδεύουν διαμορφώνουν 
νέα δεδομένα για τη ν  επιτροπή 
που διερευνά τη ν  υπόθεση, και 
εν  όψει αυ τών τω ν  δεδομένων 
θεωρεί απολύτωε αναγκαία τη ν  
κατάθεση του πρώην πρωθυ
πουργού», δήλωσε και πρόσθε- 
σε: «Αλλωστε, πιστεύω ότι μπρο
σ τά  σε αυτέε τιε εξελίξειε και ο

Ο κ. Σαμαράς είχε αλλεπάλληλες 
συσκέψεις με τους συνεργάτες 
του, μέχρι να διαμορφώσει την τε
λική θέση της Ν.Δ.

Πώς ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. κατέληξε στην 
απόφαση να ζητηθεί 
η εξέταση του πρώην 
πρωθυπουργού.

ίδιοε, ωε υπεύθυνοε πολιτικόε, 
πρέπει να  επιθυμεί να  συμβάλει 
με τη  μαρτυρία του σ τη ν  πλήρη 
διαλεύκανση τηε αλήθειαε». 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, η 
Ν.Δ. ζη τε ί τη ν  κλήτευση του 
πρώην πρωθυπουργού διότι θε
ωρεί το ν  επί σειράν ε τώ ν  συ
νεργάτη του, κ. Τ. Μαντέλη, το ν  
βασικότερο κρίκο τηε αλυσίδαε 
τηε διαφθοράε σ το ν  τομέα τω ν  
τηλεπ ικοινωνιών από το  1987 

και εκτιμά ότι θα πρέπει να  α
παντηθεί από το ν  κ. Σημίτη 
γιατί επέλεξε το  συγκεκριμένο 
πρόσωπο αφού αποδέχθηκε τη ν 
παραίτηση του αρνούμενου να  
υπογράψει τιε κολοσσιαίεε συμ- 
βάσειε κ. X. Καστανίδη.

Το επιτελείο τηε Ρηγίλληε ε 
κτιμά ότι θα είναι δύσκολο για 
τη ν  κυβερνητική πλειοψηφία να 
απορρίψει το  αίτημα τηε Ν.Δ. 
διότι, σε αυτή τη ν  περίπτωση, 
κινδυνεύει να  κατηγορηθεί για 
υπονόμευση τηε διαδικασίαε. 
Πολύ περισσότερο, ό ταν μέχρι 
σήμερα δεν έχει απαιτηθεί ού
τε  μία φορά ψηφοφορία, καθώε 
δεν κατεγράφησαν διαφωνίεε σε 
ό,τι αφορά τα  πρόσωπα που θα 
πρέπει να  κληθούν.

Αποδοκιμασία για τρεις από Σαμαρά

Οι κ. Ο. Ρουσόπουλος, Γ. Βουλγαράκης και Αρ. Παυλίδης αποδοκιμάστη
καν δημοσίως από τον πρόεδρο της Ν.Δ.

Νόμος του κράτους 
πλέον ο «Καλλικράτης»Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Ετοιμος να κόψει κάθε δεσμό με το 
παρελθόν, ο πρόεδροε τηε Νέαε Δη- 
μοκρατίαε κ. Αντ. Σαμαράε προ
χώρησε χθεε στη  δημόσια αποδο
κιμασία του πρώην στενού συνερ
γάτη του κ. Κ. Καραμανλή, κ. Θό
δωρου Ρουσόπουλου, και άλλων δύο 
πρώην υπουργών τω ν κυβερνήσε
ων τηε Νέαε Δημοκρατίαε, τω ν  κ. 
Γ. Βουλγαράκη και Αρ. Παυλίδη. Σε 
υψηλούε τόνουε, δε, υπογράμμισε 
πωε ο ίδιοε δεν θα απολογείται για 
το  χθεε. Ερωτηθείε για τη ν  επι
τροπή αξιολόγησηε τω ν στελεχών 
που συνεστήθη χθεε, ο κ. Σαμαράε 
δήλωσε μπροστά στιε τηλεοπτικέε 
κάμερεε: «Α ν δεν το έχετε κατα
λάβει, εγώ έχω πάρει εντολή να χτί
σω μια καινούργια Ν.Δ. Δ εν  απο
λογούμαι για το χθεε. Δεν θα απο
λογούμαι για νοοτροπίεε και συ- 
μπεριφορέε τύπου Παυλίδη ή Βουλ- 
γαράκη ή Ρουσόπουλου. Οποίοε έ
χει βλάψει την παράταξη, δεν θα εί
ναι μαζί μαε. Αλλά και δεν πρόκει
ται να αφήσω κανέναν να στοχο- 
ποιηθεί άδικα».

Η δήλωση έρχεται ωε συνέχεια ό
σων, κατά το παρελθόν, έχει πει σχε
τικά με τα «βαρίδια», έστω  κι αν -ε
πί τηε ουσίαε- αφορά μόνο ένα εν ε- 
νεργεία στέλεχοε του κόμματοε, 
το ν  κ. Βουλγαράκη. Ο κ. Παυλίδηε 
διεγράφη προ μηνόε, ενώ ο κ. Ρου- 
σόπουλοε έχει αναστείλει την κομ
ματική του ιδιότητα. Ωστόσο, η ε
πιλογή να αποδοκιμασθεί ό άλλοτε

«Δεν  απολογούμαι για 
το χθες. Οποιος έχει 
βλάψει την παράταξη, 
δεν θα είναι μαζί μας».

στενόε συνεργάτηε του κ. Κ. Καρα
μανλή θεωρείται ότι αποσκοπεί και 
στο να σταλεί το  σαφέε μήνυμα ό
τι ο κ. Σαμαράε δεν θα διστάσει να 
κόψει κάθε δεσμό με το παρελθόν.

Συνεργάτεε του κ. Σαμαρά ση
μείωναν ότι πρόκειται για την πρώ
τη φάση τηε επιχείρησηε κάθαρσηε 
του κόμματοε ενόψει συνεδρίου 
και, ενδεχομένωε, γενικότερων ε
ξελίξεων το φθινόπωρο και προσέ
θεταν ότι θα είναι ο ίδιοε ο πρόεδροε 
που θα αποφασίσει για τα πρόσωπα 
που θα απομακρυνθούν αλλά και για

το ν  χρόνο ανακοίνωσηε τηε σχετι- 
κήε απόφασηε.

Η κίνηση του κ. Σαμαρά, ωστό
σο, δεν φαίνεται να είναι ανεξάρ
τητη και με τιε αυριανέε εκλογέε για 
τη ν ανάδειξη τοπικών οργανώσε
ων τηε Ν.Δ. που διενεργούνται σε 
έν το νο  κλίμα αντιπαράθεσηε. 
Αρκετοί θεωρούν ότι η επιλογή του 
χρόνου δεν είναι τυχαία καθώε ε- 
πιχειρείται να «κινητοποιηθεί» η μά
ζα τω ν  ψηφοφόρων του κόμματοε 
και να προσέλθει στιε κάλπεε. Την 
ίδια στιγμή, ωστόσο, και παρά το γε- 
γονόε ότι η απαλλαγή του κόμμα
τοε από τα «βαρίδια» αποτελεί αί
τημα τηε βάσηε, ο τρόποε και ο χρό- 
νοε που επέλεξε ο κ. Σαμαράε προ- 
κάλεσε αντιδράσειε. Αρκετά σ τε
λέχη σημείωναν ότι «η Ν.Δ. ομφα
λοσκοπεί ξανά, την ώρα που η κοι
νωνία  ασχολείται με τον Μαντέλη

και το ΠΑΣΟΚ». Αποστάσειε κρά
τησε και ο κ. Δ. Αβραμόπουλοε, συ- 
νεργάτεε του οποίου υπογράμμιζαν 
ότι ασχολείται με το  συνέδριο και 
όχι με την καθημερινή άσκηση πο- 
λιτικήε.

Απάντηση Ρουσόπουλου
Οξύτατη ήταν η δημόσια αντί

δραση του κ. Ρουσόπουλου, στον ο
ποίο σημειωτέον το πόρισμα τηε 
Ν.Δ. για το Βατοπέδι δεν απέδιδε ού
τε καν πολιτικέε ευθύνεε. «Από τη 
σημερινή δήλωση του αρχηγού 
τηε Νέαε Δημοκρατίαε είναι φανε
ρό ότι ο ίδιοε δεν σέβεται τιε δια- 
δικασίεε που βρίσκονται σε εξέλι
ξη στη Βουλή και στη Δικαιοσύνη 
και έχει εκδώσει ήδη τιε αποφάσειε 
του. Δεν ζήτησα ποτέ και από κα
νέναν, ούτε από τον κ. Σαμαρά, να 
απολογηθεί για εμένα. Η αλήθεια και 
το ήθοε μου δεν έχουν ανάγκη από 
τέτοιου είδουε υπεραστήσειε. Προσ
δοκώ να κριθώ από τη Δικαιοσύνη 
και όχι από κομματικούε μηχανι- 
σμούε και τιε οκοτπμότητέε τουε. Θα 
το επιδιώξω μέχρι τέλουε. Και θα δι
καιωθώ πλήρωε. Δεν είμαστε όλοι 
ίδιοι, κύριε Σαμαρά και εσείε αυτό 
το γνωρίζετε» καταλήγει ο κ. Ρου- 
σόπουλοε.

Για «γκρέμισμα» τηε παράταξηε 
κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά και ο Αρ. 
Παυλίδηε, χαρακτηρίζοντάε τον μά
λιστα όχι ωε πρόεδρο κόμματοε, αλ
λά ωε «πρόεδρο ομίλου που δεν έ
χει πάρει χαμπάρι ποιοε έβλαψε και 
συνεχίζει να βλάπτει το κόμμα».

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Το τέλος Ιουνίου προσδιόρισε χθεε 
ο υπουργόε Εσωτερικών ωε ορό
σημο για τη  λήψη απόφασηε α
ναφορικά με το εκλογικό σύστη
μα που θα ισχύσει στιε προσεχείε 
εκλογέε για την Τοπική Αυτοδι
οίκηση. Ειδικότερα, κλείνονταε 
την πολυήμερη συζήτηση του 
νομοσχεδίου «Καλλικράτηε» χθεε 
στη Βουλή και υπό το βάροε τω ν 
δεκάδων ενστάσεων που εξέφρα- 
σαν βουλευτέε από όλα τα κόμ
ματα -και από το ΠΑΣΟΚ-, ο κ. Γ. 
Ραγκούσηε· τόνισε: «Η κυβέρνηση, 
καταδεικνύονταε την ειλικρινή 
τηε βούληση να επιτευχθεί η με
γαλύτερη δυνατή συναντίληψη και 
συναπόφαση για ένα τόσο μεγά
λο ζήτημα όπωε είναι ο τρόποε ε- 
κλογήε τω ν δημάρχων, θα ανοίξει 
τη συζήτηση με όλα τα κόμματα 
το αμέσωε προσεχέε διάστημα ώ
στε έωε το τέλοε του επόμενου μή
να να ληφθεί απόφαση για το σύ
στημα με το οποίο είτε θα διεξά
γονται παγίωε είτε και μεταβατι
κά οι πρώτεε εκλογέε στον νέο αυ- 
τοδιοικητικό χάρτη».

Επιμέρουβ αλλαγέβ
Ωε γνωστόν, η αρχική πρόταση 

τηε κυβέρνησηε, να απαιτείται το 
50% συν ένα για την εκλογή δη
μοτικών αρχών, προκάλεσε σειρά

αντιδράσεων, με τη  Ν.Δ. να επι
μένει στο «δικό τηε» σύστημα, που 
προέβλεπε 42%, και τα άλλα μι
κρότερα κόμματα να καταθέτουν 
εναλλακτικέε ιδέεε. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι ο κ. Ραγκούσηε παρου
σίασε και μια μικρή σειρά άλλων 
επιμέρουε αλλαγών επί του νο
μοσχεδίου, που όπωε ανέφερε α- 
ποφασίστηκε κατόπιν σχετικών 
παρατηρήσεων τω ν βουλευτών.

Το σκηνικό εντόε του οποίου 
διεξήχθη χθεε η συζήτηση των πε
ρισσοτέρων από 250 άρθρων του 
«Καλλικράτη», πέραν δηλαδή του 
πρώτου που αφορά το χωροταξι
κό, ήταν τελείωε διαφορετικό σε 
σχέση με τιε προηγούμενεε τέσ- 
σεριε συνεδριάσειε: Παρόντεε και 
με βούληση να τοποθετηθούν ή
ταν μόλιε 30 (το 1/10 δηλαδή επί 
του συνόλου) βουλευτέε, ενώ η τε
λική ψηφοφορία πραγματοποιή
θηκε από ακόμα λιγότερουε. Τέλοε, 
σύμφωνα με τον υπουργό Εσω
τερικών, το σύνολο τω ν νέων αρ
μοδιοτήτων που μεταφέρονται α
πό τον δεύτερο βαθμό (καταρ- 
γούμενεε Νομαρχιακέε Αυτοδιοι- 
κήσειε) στουε δήμουε θα καλυφθεί 
ωε εξήε: «Ο πρώτοε βαθμόε θα α
ντλεί τα έσοδά του με 20% ωε πο
σοστό του φόρου εισοδήματοε φυ
σικών και νομικών προσώπων, με 
12% του ΦΠΑ καθώε και με το 50% 
του Φόρου Ακίνητηε Περιουσίαε».
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