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Προς τον Κο. Κωνσταντίνο Σημίτη , Πρωθυπουργό

Η κυβέρνηση του Πα.Σο.Κ υπέάαλψε , δια πράξεων ή παραλείψεων κατά περίπτωση , την διαπλοκή εκδσ- 
τικο-επιχειρηματικών συμφερόντων με το Λημόσιο Συμφέρον με συνέπεια την ενθάρρυνση και την γιγάντωση 
των , ώστε η άτυπη , μη άεσμσάετημένη , παραεξουσία την οποία ασκούσαν μέσα από τους λαβύρινθους των 
διαπλοκών να προβάλει πλέον στο προσκήνιο και να τείνει να καταστεί ουσιαστική πολιτική εξουσία η οποία 
άξιοι πλέον την ανακατανομή ρόλων και θέσεων στ ο σύστημα εξουσίας.

Είναι γνωστό ότι το Πα.Σο.Κ της 1 Οετίας του ’SO εξέάρεψε τον «Κοσκωτισμό» , όμως τσ φαινόμενο αυ
τό da μπορούσε να χαρακτηριστεί από τον πρωτογονισμό , την αφέλεια . την πλεονεξία , την ελαστικότητα 
των συνειδήσεων . κυρίως όμως η απόπειρα αυτή ακτινογράφησε το πολιτικό μας σύστημα σαν ανοχύρωτο 
και ανασφαλές .με συνέπεια να δημιουργήσουν εξελιγμένες και συμβατές με την Τεχνολογία σύγχρονες μορ
φ ές  του φαινομένου. Στην δεκαετία του ’9 0  τα εκδοτικό-επιχειρηματικά συμφέροντα , τα οποία γιγαντώνο
νται σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος σε μια νοσηρή αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση πολιτικής και οικο
νομικής διαπλοκής.

Κατά τρόπο απολύτως αναιδή , μεγαλόσχημοι απατεώνες συγκρούονται δημόσια με σφοδρστηΐα που da 
ζήλευαν και οι συμμορίες του Αμερικάνικου υποκόσμου της εποχής του μεσοπολέμου ,'μ ε  σαφή την διατύπωση 
της άρασύταΐης αξίωσης . στο όνομα της παρεχόμενης εκλογικής και πολιτικής υποστήριξης στο Πα,Σο.Κ , 
για μεγαλύτερο μερίδιο από το μοίρασμα των εκατοντάδων δις , των προγραμματικών και λοιπών συμφωνιών 
του Δημοσίου στο χώρο των επικοινωνιών , της ενέργειας, του αμυντικού εξοπλισμού των δημόσιων έργων , 
της Ολυμπιάδας του 2 0 0 4  , του εργοστασίου της Δ.Ε.Η. στην Φλώρινα , της ψηφιακής - δορυφορικής T.V.
, τα τυχερά παίγνια κ.α. .

Η κατάσταση έχει καταστεί δύσοσμη και κακόφημη, και τείνει να εξελιχάεί σε ανεξέλεγκτη , δεδομένου ότι 
οι διαπλεκόμενοι διαάέτουν δικό τους «μικρό Υπουργικό Συμβούλιο» και δική τους «Κοινοβουλευτική ομάδα» οι 
οποίοι συμπράττουν στην απαξίωση του πολιτικού κόσμου και την υποτίμηση του πολιτικού μας συστήματος, 
ώστε να καταστεί ευάλωτο και να μειωάούν οι όποιες αντιστάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση ατενίζει απαάής την κατάσταση .παραμένει δέσμια των σχέσεων και των εξαρ
τήσεων , ουδέν πράττει για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος , ούτε καν ευαισθητοποιείται για την 
διερεύνηση των βαρύτατων κατηγοριών για ποινικά κολάσιμες πράξεις ,οι οποίες δημόσια και ενυπόγραφα α
νταλλάσσονται από τους συμπλεκομένους. Η Κυβέρνηση φαίνεται να ενδιαφέρεται μόνο για την ανεύρεση ε 
νός modus vivendi , να νοιάζεται μόνο να διατηρεί ισορροπίες και να αδιαφορεί για τις πολιτικές παρενέρ
γειες και τις επιπτώσεις .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

με δεδομένο ότι udova ι &έμα Δημοκρατίας και επιβίωσης του Πολιτικού μας Συστήματος

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Πρωθυπουργός

τι προτίάεται να πράξει για να προστατέψει τον δημόσιο βίο και το δημόσιο συμφέρον από την σε εξέλιξη 
επιδρομή των διαπλεκομένων συμφερόντων. . s· ........ ·
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