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ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ - Ενας υπουργός, παλίίός ναυτικός

((Λεν έχω φτάσει
άκόμα

νά... με βρίζουν»!
Λ ΙΓΑ τετράγωνα πιό κάτω όπιά τδ 

Υπουργείο Χωροταξίας, στήν ο
δό Χαριλάου Τρικούπη 182, 

βρίσκεται τό γραφείο τού υπουργού 
Δημοσίων Έργων κ. Τζαννή Τζαννετά 
κη ή «Τζανήμπεη* σπως γράψει ή αση
μένια ταυτότητα, πού δεν όπτοχωρίζεται 
ποτέ άπό τό δεξί του χέρι.

ΟΙ ομοιότητες ανάμεσα στούς δύο 
«αγαπητούς συναδέλφους» (όπως άπο- 
καλεί ό ένα ςτόν άλλο) είναι ίσως πε
ρισσότερες, απ ' όσες θά περϊμενε κα
νείς γιά κυβερνητικούς υποψήφιους τού 
ίδιου ψηφοδελτίου.

Τόσο ό κ. Πλυτάς όσο καί ό κ. Τζαν
νετάκης:

•  έχουν άπό τις ωραιότερες καί κομ
ψότερες Ιδιαιτέρες ύιτουργών (ή μία 
ξανθιά, ή άλλη τελαχροινή),

•  καί οι δύο πίνουν χυμούς όταν ερ
γάζονται πρωί - άπόγευμα (πορτοκαλά-

ΤουΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
δα δ κ. Τζαννετάκης, σουμάδα ό κ.
Πλυτάς),

•  καί οί δύο καπνίζουν άσταμάτητα 
(πίπα ό ένας, «άσσο φίλτρο» ό κ. 
Πλυτάς),

•  καί οί δύο πιστεύουν —  σοβαρό
τατα μάλιστα —  ότι έχουν έπιτόχει 
στόν τομέα τους.

’Αλλα κοινά στοιχεία δέν μπορεί εύ
κολα νά έντοπίσει κανείς, έκτος άπό τό 
γεγονός ότι καί οί δύο υπουργοί θεω
ρούν ότι «κακώς» άσκούνται ορισμένες 
αρμοδιότητες τού ενός άπό τόν άλλο.

Δέν είμαι 
«σαλονάκιας»

Γεννημένος στό Γύθειο Λακ 
1927, ό κ. Τζαννετάκης φοί· 
Σχολή Δοκίμων (1945— 49)

Γεννημένος στό Γύθειο Λακωνίας τδ 
οίτησε στή 
‘ άψού πέ

τυχε νά καταταχτεί έβδομος (γιά 15 
θέσεις) έπί 850 υποψηφίων. Μετεκπαι
δεύτηκε δύο φορές στις ’Ηνωμένες Πο
λιτείες. Τελείωσε τήν Σχολή ’Ηλεκτρονι
κών στις ΗΠΑ τό 1957, πήγε δέκα 
χρόνια άργότερα στή Σχολή Πολέμου, 
έχοντας πάρει πτυχίο Κυβερνήτη 6πο- 
βρυχίων τό 1963.

ΟΙ «υπόγειες» όμως δραστηριότητες, 
τού τό αναγνωρίζουν καί οί επικριτές

του, είναι ξένες στόν ευθύ χαρακτήρα
του. Ό  Ιδιος τόν προσδιορίζει ότι 
«παίζω πάντα ανοιχτά καί σύμφωνα μέ 
τούς κανόνες τού παιχνιδιού».

Ψαρομάλλης, γοητευτικός καί μόνι
μα χαμογελαστός ό κ. Τζαννετάκης 
παραδέχεται άτι δέν είχε ποτέ τις κο
σμικές ενασχολήσεις τού παλιού συνα
δέλφου του κ. ’Αλέξανδρου Παπαδόγ- 
γονα.

« Ό χι αύτό, πού λέμε σαλονάκιας, 
δέν είμουνα ποτέ» υπογραμμίζει. Χό- 
μπυ του ή Ιστιοπλοΐα, τό ακί καί τό 
ψάρεμα —  χωρίς Ιδιαίτερη επίδοση 
σε κανένα άπό αυτά.

Γενικός γραμματέας τού EOT την 
πρώτη μεταχουντική τριετία, 6 κ. 
Τζαννετάκης άντιμετωπίζει σήμερα ώς 
υπουργός Δημ. Έργων τις εύθύνες ά
πό τις «συγκαλύψεις» τών ξενοδοχείων 
τής έπταετιας, πού κατέρρευσαν ή έ- 
παθαν μεγάλες ζημιές στούς πρόσφα
τους σεισμούς.

—  Σάς κατηγορούν κ. ύπουργέ ότι 
στον EOT παίξατε ρόλο «Ποντίου Πι
λάτου»...

—  Δέν είναι έτσι αγαπητέ. Τά πρά
γματα μέ τις χουντικές δανειοδοτήσεις 
ξενοδοχείων δέν ήταν τόσο εύκολα. Ό 
ταν άνέλαβα γενικός γραμματέας τού 
EOT έκανα μιά ύπηοεσιακή,^ έσωτε- 
οική έπιτοοπή, πού έξέτασα όλες τις 
πεοιπτώσεις.

Ξεχώρισε κάπου 100 καί τις παρέ- 
πεμψε γιά  έρευνα σέ άνώτερο δικα
στικό.

— ’Ονόματα;
—  Δέν θυμάμαι, είλικοινά.
— Τελικά κ. ύπουργέ δέν βγήκε τί

ποτα. Καμιά δανειοδότηση δέν κρίθη- 
κε σκανδαλώδης.

—  Είναι αλήθεια αύτό;
—  ΚΓ όμως κ. ύπουργέ πεποίθηση 

ορισμένων είναι ότι συμβάλλατε στό 
«κουκούλωμα». Έ τσ ι τά  δάνεια_ εκείνα, 
τά χαμηλότοκα καί μέ τις έντεχνες 
υπερβάσεις, τά πληρώνουν σήμερα οί 
Έλληνες φορολογούμενοι καί θά τά ξα 
ναπληρώσουν ώς «σεισμόπληκτα».

—  Έ να - ένα αγαπητέ μου. Χω
ρίς νά σημαίνει άτι δέν έγιναν χαρι
στικές μεταχειρίσεις ατά ξενοδοχειακά 
δάνεια έπί δικτατορίας, συνέβαινε τού
το. ’Ολόκληρη τήν έπταετία ό τουρι
σμός χορηγούσε μόνο τήν λεγάμενη 
κοπαλληλότητα, ότι δηλαδή συμφωνού
σε νά γίνει μιά ξενοδοχειακή μονάδα. 
Ήτανε ή άδεια σκοπιμότητας, όπως 
λέγεται, πού πήγαινε οστό τόν EOT 
προ« τήν ΕΤΒΑ, τήν Εθνική καί τις

άλλες Εμπορικές Τράπεζες, οί όποιες 
αύτές καί μόνο, θά αποφάσιζαν τελι
κά, άν έπρεπε νά γίνει ή χρηματοδότη
ση καί μέ ποιούς όρους. Παραδέχο
μαι βέβαια, ότι στήν πράξη ή εισήγη
ση τού Μπαλσπουλου σήμαινε διατα
γή πρός τις Τράπεζες. ’Αλλά αύτό ή
ταν «ντε φάκτο» άτυπη κατάσταση τό
τε, πού δέν αλλάζει τό γεγονός ότι 
στά χαρτιά τήν ευθύνη τής χρηματο
δότησης δέν τήν είχε ό τουρισμός, αλ
λά οί Τράπεζες. ’Ετσι, μετά τήν δι
κτατορία μπορεί νά υπήρξαν περιπτώ
σεις, πού μέ τά μέτρα" τού EOT ήταν 
κατάδηλα σκανδαλώδεις ορισμένες χρη 
ματοδοτήσεις, αλλά αύτό^ ήταν θέμα 
Τραπεζών καί ζήτημα δικών τους κρι
τηρίων.

—  Τώρα κ. Τζαννετάκη ξαναβρί
σκεστε μπροστά στά ξενοδοχεία τής 
δικτατορίας καί σ’ ένα δεύτερο σκάν
δαλο. Τί θά κάνετε;

—  Μά έχει ήδη εξαγγελθεί άπό 
τήν Κυβέρνηση, άρχισε μάλιστα προ
ανάκριση, άτι θά άναζητηθούν εύθύ
νες γιά  όλες τις κακοτεχνίες καί θά 
επιβληθούν κυρώσεις στούς ύπεύθυ- 
νους. ΓΓ αύτό νά είσθε όατολύτως 
βέβαιος. Πιστεύω άτι σέ 15 —  20 
ήμερες θά μπορέσουμε νά ανακοινώ
σουμε ονόματα καί περιπτώσεις.

Δέν θέλησα νά υπενθυμίσω οπόν υ
πουργό Δημοσίων Έργων ότι τά αδι
κήματα αύτά (όπως στήν υπόθεση 
τής πολυκατοικίας τής λεωφόρου Κη
φισίας, που κατέρρευσε) έχουν χαρα
κτηριστεί πλημμελήματα, πού σημαί- 
νει ότι έχουν παραγραφεί πέντε χρόνια 
άπό τότε πού τελείωσε ή κατασκευή 
αυτών τών ξενοδοχείων. Δηλαδή καί 
τελικά, δεν θά βγει τίποτα.

Τότε μέ Φώναξε 
ό κ. Ράλλης

Άπόστρατος πλωτάρχης καί πατέ
ρας δύο παιδιών (τού Πέτρου, πού σή
μερα κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στά 
οικονομικά, καί τής Τόνιας, πού τελειώ
νει νομικά), ό κ. Τζαννετάκης βρήκε 
μιά μέρα ατό δρόμο τόν τότε βιομήχα- 
νο καί σήμερα συνάδελφό του, υπουρ
γό Εσωτερικών κ. Χριστ. Στράτο.

— ΤΙ κάνεις; Δουλεύεις πουθενά;
—Ό χ ι.  Ψάχνω όμως.
— Νά έρθεις σέ μάς.
Έ τσ ι, ό σημερινός υπουργός Δημβ-

σίων Έργων βρέθηκε κατά καιρούς καί
ώς τη μεταπολίτευση, υπεύθυνος σχε- 
διασμού καί οργάνωσης προσωπικού σέ 
εταιρίες τών οικογενειών Κατσάμπα 
καί Στράτου.

Στήν «κίνηση» τού Ναυτικού τόν 
Μάιο τού 1973 ό κ. Στρατός δέν θά 
μπάσει τόν παραδοσιακό κεντρώο κ. 
Τζαννετάκη, πού έχει φυλακιστεί (Ε- 
ΣΑ, Δροσιά) καί εξοριστεί (Κύθηρα) 
γ ιά  18 μήνες. Μετά τήν αλλαγή καί 
άφού ό κ. Τζαννετάκης επανήλθε ατό 
Ναυτικό μέ τό βαθμό τού πλοιάρχου, 
παραιτήθηκε, γιατί όπως έξηγεί «επτά 
χρόνια ένιωθα ότι είχα κάπως άποξε- 
νωθεί άπό τό Σώμα, υπήρχαν στοιχεία 
πού δέν μού πήγαιναν πιά. Είχα απο
κτήσει άλλη νοοτροπία, δουλεύοντας 
χρόνια σέ ιδιωτική επιχείρηση».

«Μέ φώναξε μιά μέρα ό κ. Ράλλης, 
πού έπίσης δέν μέ γνώριζε καί μού 
είπε άν θέλω νά πολιτευθώ.Τού απάν
τησα ναι, γιατί πεποίθησή μου άπό 
τήν περίοδο τής δικτατορίας ήταν πώς 
χρειάζονται νά άλλάξουν μερικές δομές, 
δέν φτάνει νά κάνεις μόνο έσύ καλά 
τή δουλειά σου. Ήλθα δεύτερος έπιλα- 
χών. Δέν έκανα μεγάλη διαφημιστική 
έκστρατεία, δέν λανσάρησα σέ καμιά 
περίπτωση τις άντιδικτατορικές μου 
περγαμηνές, όπως έκαναν άκόμα καί 
άνθρωποι, πού δέν διέθεταν τέτοιες. 
Μετά τις εκλογές μέ ξαναφώναξε δ κ. 
Ράλλης καί μού είπε ότι ό κ. Καρα
μανλής είχε συγκατατεθεί νά άναλάβω 
τή γενική γραμματεία τού EOT. Δέ
χτηκα μέ τόν όρο νά μή μέ πιέζουν 
για ρουσφέτια καί άλλες προτιμήσεις. 
Μού τδ ύποσχέθηκαν. Τόν κ. Καραμαν
λή τόν πρωτογνώρισα τόν Δεκέμβοιο 
τού 1974, όταν τόν συνοδέυσα τά Χρι
στούγεννα στό ταξίδι του στή Ρόδο».

—  Νά σάς ρωτήσω κύριε ύπουργέ, 
γιά  τις στρατιές τών οπτσστράτων, πού 
προτιμά νά διορίζει^ σέ δημόσιες θέσεις 
ή παράταξή σας, θά ήταν νομίζω άκομ
ψο. Έ τσ ι δέν είναι;

—  Ό χ ι. Αρχικά, ξέρετε, ή διοίκηση 
καί ή οργάνωση ξεκίνησαν άπό τά στρα
τιωτικά σώματα. Έπειτα, μήν παίρνε
τε όλους τούς αξιωματικούς σάν ορισμέ
νους μάχιμους τού Στρατού καί κυρίως 
τού παλιού Πεζικού.^ Οί ττερισσότεροι α
ξιωματικοί έχουν ειδικές e y a i j à  
πείρα επιτελική, ξερού δηλαδή νά διοι
κούν σύμφωνα μέ μοντέρνες αντιλήψεις. 
Πάντως, συμφωνώ μαζί σας ότι πρωτεύ
ον στοιχείο είναι ή λεγάμενη προσωπι
κότητα. Αυτή, υπάρχουν αρκετοί όπτό- 
στρατοι, πού τή διαθέτουν, γιατί το έ
χουν αποδείξει αύτό.

Οταν ήταν κάποτε 
γενικός γραμματέ
ας τού EOT ό σημε
ρινός υπουργός Δη
μοσίων "Εργων, κ. 
Τζαν. Τζαννετάκης, 
βρήκε μπροστά του 
σκανδαλώδη χουν
τικά δάνεια γιά ξε
νοδοχεία. Σήμερα  
ξαναβρίσκει μπρο
στά του αύτά τά ξε
νοδοχεία... πεσμένα 
καί διαβεβαιώνει ό
τι θά διωχτούν οί ύ- 
παίτιοι. Μόνο πού οί 
ανάλογες περιπτώ
σεις χαρακτηρίζον
ται πλημμελήματα 
καί παραγράφονται 
μετά πενταετία ά
πό τό χτίσιμο!

—  Κι όμως εσείς κ. Τζοηνετάκη, μού 
είπατε ότι ή εμπειρία σας άπό τις Ιδιω
τικές επιχειρήσεις, σάς δημιούργησε 
προβλήματα προσαρμογής κατά τήν έ- 
πάνοδό σας στά Ναυτικά;

—  Ναι είναι αλήθεια, πώς άπόκτη- 
σα διαφορετικές εμπειρίες, βρέθηκα σέ 
διαφορετικό σύστημα δουλειάς όπά έ- 
κείνο τού Στρατεύματος.

—  Σάς ώφέλησε;
—  ’Αναμφίβολα.
—  Ίσ ω ς γ ι’ αύτό κύριε ύπουργέ, εί- 

σαστε οστό τά ελάχιστα μέλη τής κυ- 
βερνήσεως, πού δέν χρησιμοποιείτε άπό- 
στροττους σέ θέσεις οργανισμών τού υ
πουργείου Δημοσίων ’Εργων;

—  Μή τό λέτε. Πρόκειται γιά κάτι 
συμπτωμοττικό.

Νωρίτερα άγαπητέ 
πολύ νωρίτερα

Ό  κ. Τζαννετάκης κάνοντας ένα ά
κόμα διαχωρισμό ανάμεσα στήν Ιδιότη
τα ενός στρατιωτικού ή τυπικού άττό- 
στρατου καί ένός πολιτικού (όπως θεω
ρεί σήμερα τόν εαυτό του) έπισημαίνει 
ότι ό πολιτικός παίρνει πιά «ζυγισμέ
νες» απόψεις. Ο Ιδιος προσθέτει σάν 
χαρακτηριστικό του γνώρισμα ότι παίρ 
νει γρήγορα αποφάσεις, επειδή τροτι-' 
μά νά αποφασίζει παρά νά αναβάλλει. ,

—  ’Εχετε πάρει καί λαθεμένες απο
φάσεις, αύτούς τούς δέκα μήνες τής ύ- 
πουργίας σας;

Σταματά, χαμογελά καί ανάβει τό 
πέμπτο τσιγάρο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΥΤΑΣ -  Ενας «ονειροπόλος» πού δέν τόν καταλαβαίνουν

«Τό μεγαλύτερο λάδος 
τού Ράλλη δάναι τό... 

ότι μτ έκανε υπουργό» !
Π Ο ΙΟ Ι, έγώ;» μέ βννεχή έπι- 

ψωνήματα έκπληξης καί κάπο
τε αγανάκτησης ό υπουργός 

Χωροταξίας, Οίκισψού καί Περιβάλ
λοντος κ. Γεώργιος Πλυτάς άρνβίται 
κατηγορηματικά κάθε δημοσίευμα, ά
ποψη ή πληροφορία πού τόν φέρει ώς 
τόν πιό προβληματικό υπουργό τής 
Κυβέρνησης.

Ό  ίδιος διαβεβαιώνει γιά  τ ις  καλύ
τερες τών προθέσεών του απέναντι σέ 
όλους τούς συναδέλφους του (πού κα
τά  καιρούς φέρεται νά έχει ενοχλήσει 
μέ τ ις  δημόσιες εξαγγελίες του), άν 
καί δέν άρνείται ότι υπάρχουν διαφω
νίες σέ «θέματα αρχών».

Πρόσφατα στό έπίκεντρο τής δημο
σιότητας βρέθηκε ό κ. Πλυτάς μέ τήν 
απόφασή του νά αποσύρει τούς πολι
τικούς μηχανικούς τού υπουργείου του 
άπό τά συνεργεία πού θά έλεγχαν 
σ πίτια  καί σχολεία μετά τόν πρώτο 
μεγάλο σεισμό.

Ό  ίδιος δέν κρύβει, ότι διεκδίκησε 
γτά λογαριασμό τού 'Υπουργείου Χω
ροταξίας τήν αρμοδιότητα τής αποκα
τάστασης τών σεισμοπλήκτων καί λέ
ει :

«ΟΙ κύριοι τής Κυβερνητικής Ε π ι
τροπής, βέβαια, είχαν άλλη γνώμη καί 
αποφάσισαν παμψηφεί μάλιστα νά ο
ριστεί αρμόδιο τό 'Υπουργείο Δημο
σίων Έργων».

Κι όμως κατά τόν κ. Πλυτά μιά ά- 
πλή ανάγνωση τών «κατά νόμρν» αρ
μοδιοτήτων τού υπουργείου του αρκεί 
νά πείσει τόν καθένα γιά τό ποιος εί- 
νρμ ό αρμόδιος υπουργός. 'Αναμφίβο
λα ό ίδιος! Έ χει παραιτηθεί άπό τήν 
Ιδέα αυτής τής όρμοδιότητας πιό ό κ. 
Πλυτάς μετά τήν πρώτη ήττα του άπό 
τούς «κυρίους συναδέλφους» τής Κυ
βερνητικής Επιτροπής;

. —  Γιά νά δούμε, άπαντά, μέ σημα
σία. Χρειάζεται νά δημοσιευτεί διάτα
γμα γΓ βύτή τή ρύθμιση, Θά γίνει ό
πως τό νομίζουν;

Ό  ίδιος ό κ. Πλυτάς. πού οριοθετεί 
τΙς καταβολές τής «άκαμπτης αγωνι
στικότητας» του άπό τούς καιρούς τής 
Κατοχής καί τής δικτατορίας (πρά
γμα πού πολλοί δέν τού τό άμφισβη- 
τούν), δηλώνει ότι μπορεί νά χάθηκε 
μιά μάχη, δέν χάθηκε όμως ό πόλεμος 
γιά  τό υπουργείο του.

Μάλιστα δέν παραλείπει νά υπο
γραμμίσει μέ χιούμορ;

—  Φοβάμαι, πώς τό μεγαλύτερο λά
θος τού κ. Ράλλη θά αποδειχτεί ότι 
μέ έκανε υπουργό.

Γιός τού παλιού δημάρχου 'Αθηναί
ων ’Αμβρόσιου Πλυτά, γεννημένος τό 
1910, ό κ. ύπουργός σπούδασε οικονο
μικά στήν Ε λβετία , ειδικεύτηκε στά 
4ηωαλ«···Μβ σωθ μ 4  Μ ν «ρΦ-

βει ότι άπό τά προπολεμικά χρόνια 
συστηματοποιούσε τήν πολιτική του 
σταδιοδρομία.

—  Δηλαδή;
—  Ξέρεις άτι έγώ έχω κάνει κόπου 

5.000 κουμπαριές μέ γόμους καί _βα- 
πτίσεις. 'Αλλά δέν θυμάμαι πάνω άπό 
300 τέτοιους συγγενείς. Έρχονται στό 
γραφείο μου κάτι νταγκλαράδες καί 
μού λένε «νονέ, ήρθα» καί τ ί νά πώ, 
τού λέω «καλώς τον». Οί περισσότε
ροι, ξέρεις, άπό όσους μέ έπισκέπτον- 
ται ατό πολιτικά μου γραφείο δέν μέ 
λένε «κύριε ύπουργέ», άλλά «νονέ καί 
κουμπάρε». Αύτό μέ βολεύει κάπως, γ ι
ατί, άν ξεχνώ ονόματα, αρχίζω καί έ
γώ τά «κουμπάρε».

’ Ενα βιβλίο 
κάποτε θά βγει

Τή στιγμή πού χιλιάδες ιδιοκτήτες, 
ενοικιαστές, γονείς καί εκπαιδευτικοί 
ζητούσαν τήν περασμένη εβδομάδα νά 
διαταχθεί αυτοψία στά σπίτια, κατα
στήματα καί σχολεία τά δύο τεχνικό 
ύπουργεία είχαν μεταβληθεί σέ άντιμα- 
χόμενα στρατόπεδα. Λέγεται μάλιστα 
ότι ή προσωπική αντιδικία τών κ.κ. 
Πλυτά καί Τζαννετάκη — πού πολιτεύ
ονται στήν Α' 'Αθηνών —  εκδηλώθηκε 
μέ συγκεκριμένες πράξεις καί άποφά- 
σεις.

Τήν προπερασμένη Παρασκευή, ό κ. 
Πλυτάς φερόταν έντονα δυσαρεστημέ- 
νος έπειδή τού πήραν τ ις  αρμοδιότη
τες γιά  τούς σεισμόπληκτους καί μά
λιστα λεγόταν ότι εξαφανίστηκε άπό 
τό γραφείο του. Εμφανίστηκε γύρω 
στή 1 τό μεσημέρι καί διαδόθηκε ότι 
είναι «ΰπό παραίτησιν».

Πριν άπό τήν άπόφαση τής Κυβερνητι 
κής Επιτροπής, που «ευεργέτησε» τόν 
κ. Τζαννετάκη, ό κ. Πλυτάς είχε έτοιμό 
σει σχέδιο τού όπταραίτητου Προεδρι
κού Διατάγματος, γιά  τά  μέτρα όπο- 
καταστάσεως «τών ζημιών έκ τών σει
σμών».

—  Είναι αλήθεια, κύριε ύπουργέ, 
καί κυρίως πόσο είστε αρμόδιος;

—  Κοιτάξτε, εδώ φτιάχτηκε ένα νέο 
υπουργείο, έπειδή κυρίως τό θέλησε 
καί τό προώθησε ό κ. Μόνος.

—  Δέν ήταν άναγκαίο;
—  ’Αναγκαίο ήταν καί μάλιστα μέ 

σπουδαία αποστολή. 'Αλλά, μή γελιό
μαστε, μόνο ό κ. Μόνος είχε τή δύνα
μη νά τό προωθήσει. Αύτό τό σπου
δαίο υπουργείο, λοιπόν πού έχω άνα- 
λάβει, έχει ορισμένες αρμοδιότητες 
πού τού δίνει ό νόμος πού φήφισε ή 
Βουλή τών Ελλήνων. Καί ©I αρμόδιό- 
την«« « M t  «Mm σαφείς.

—  Τότε, πώς οί συνάδελφοί σας —  
καί μάλιστα, παμψηφεί—  έκριναν, ότι 
άρμοδιότερος είναι ό κ. Τζαννετάκης;

—  'Ακούστε, μέ τόν κ. Τζαννετάκη, 
πού πολύ τόν εκτιμώ, δέν έχουμε τ ί
ποτα προσωπικό. Είναι θέματα αρ
χής. Τούτο εδώ τό υπουργείο είναι 
συντονιστικό.

Ό  κ. Τζαννετάκης πιστεύει ότι εί
ναι άπλώς επιτελικό, χωρίς ιδιαίτε
ρες τεχνικές άρμοδιότητες.

—  Μά άφού σέ εμένα υπάγονται τά 
πολεοδομικά γραφεία;

—  Τά πολεοδομικά γραφεία κ. Πλυ 
τά είναι νά έκδίδουν άπλώς τις οικο
δομικές άδειες. Τόν τεχνικό έλεγχο 
τών κατασκευών διενεργούσε πάντα τό 
'Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αύτό 
άλλωστε έγινε καί μέ τούς σεισμούς 
τής Θεσσαλονίκης.

—  Τότε δεν υπήρχε αύτό τό υπουρ
γείο. Σύμφωνα μέ τόν νόμο ή έπικι,ν- 
δυνότητα τών οικοδομών άπό στατική 
καί δομική άποψη ανήκει στό 'Υπουρ
γείο Χωροταξίας, όπως επίσης καί ή 
άρση αυτής τής επικίνδυνοι ήτας.

—  Οί συνάδελφοί σας, όμως, υ
πουργοί τής Κυβερνητικής Επιτροπής 
ερμήνευσαν αλλιώς τό νόμο καί τήν Ι
κανότητα τών δύο υπουργείων.

Ό  κ. Πλυτάς συνεχίζει τή συζή
τηση σέ ένα βιβλίο πού γράφει τόν 
τελευταίο καιρό γιά τήν ελληνική πο
λιτική κατάσταση στήν Ελλάδα, τά 
ήθη καί τούς άνθρώπους της. Δέν 
κρύβει άτι είναι άπαισιόδοξες ο! δια
πιστώσεις του, άλλά δέν θέλει νά έ- 
πεκταθεί άπό ποιά πρόσωπα καί περι
πτώσεις τής «Νέας Δημοκρατίας» ένι- 
σχύθηκε αυτή ή συλλογιστική.

—  Κρατάω εκτενείς σημειώσεις, 
γιατί ξεχνάω, ξέρετε. ’Αργότερα θά τις 
αναπτύξω σέ ένα βιβλίο, όπου θά ει
πωθούν πολλές αλήθειες γ ιά  τόν τόπο 
μας.

—  Ό π ω ς, κύριε Πλυτά..;
—  Ό π ω ς, ότι είμαστε μιά χώρα 

καί μιά παράταξη, πού ό ένας δέν δι
στάζει νά πατήσει πάνω ατό κεφάλι 
τού άλλου, προκειμένου νά ανέβει.

—  Άλλη άπό τ ις  αλήθειες σας, κύ
ριε υπουργέ;

—  Ό τ ι  σάν χώρα καί σάν παράτα
ξη είμαστε σάν τή Λερναία ’Υδρα. Κό
βεις ένα κεφάλι καί βγαίνουν άλλα δέ
κα.

—  Αύτό μέ ποιά έννοια μού τό λέ
τε κ. Πλυτά; Ό τ ι  λόγου χάρη υπάρ
χουν πολλοί νέοι, πού αποβλέπουν τήν 
υπουργική σας θέση; Τά ξέρετε αύτά 
πού λέγονται;

— Ό λ ο ι, άγαπητέ αου, θέλουν νά 
γίνουν δπουργοί καί μάλιστα υπουργοί

Χωροταξίας. Καί ξέρεις γ ια τί; Γιατί 
ό Πλυτάς τό ζωντάνεψε αύτό τό υπουρ
γείο, τό έβαλε ατό σωστό δρόμο, ηού 
είχε αρχίσει ό κ. Μόνος.

—  Δηλαδή εσείς δέν είστε τίποτε 
άλλο παρά συνεχιστής τής πολιτικής 
τού κ. Μάνου καί τών σχεδιασμών του;

—  Ά , όχι, σάς παρακαλώ. Μή βγά
ζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Ό  κ. 
Μόνος είχε τή δύναμη νά φτιάξει ένα 
υπουργείο καί νά τό βάλει σ’ ένα δρό
μο. Έγώ ακολουθώ ορισμένες άπό τις  
πρώτες κατευθύνσεις, πού δέν χάραξε 
ό κ. Μόνος, άλλά ή τότε Κυβέρνηση 
καί έπιπλέον έχω τούς δικούς μου σχε- 
βιασμούς.

Τού λόγου τό αληθές τού υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλον
τος επιβεβαιώνουν δύο πράγματα. Ό  
κ Πλυτάς άλλαξε τόν χρωματισμό τού 
γραφείου του άπό εκείνον πού προτι
μούσε ό κ. Μόνος (τόν έκανε πιό σκού
ρο) καί μέ τ ις  ύπηρεσίες του έχει συν- 
τάξει καί θά δώσει σύντομα στή δημο
σιότητα ένα δίτομο σχέδιο πανελλή. 
νιας δραστηριοποίησης τού υπουργείου 
του.

—  Αύτά πού έχω σχεδιάσει, δέν έ
χουν γίνει σέ ελληνικό υπουργείο άπό 
καταβολής 'Ελληνικού Κράτους. Αύτό 
τό υπουργείο, όχι μόνο είναι συντονι
στικό, άλλο ύπερυπουργείο, παρόμοιο 
μέ τό υπουργείο Συντονισμού.

Τέσσεοις νιλιάδες 
υπαλλήλους

Ό  κ. Πλυτάς δέν. αγνοεί, ότι, άπό 
πλευράς πρωτοκόλλου, τό υπουργείο 
του έχει τοποθετηθεί δέκατο έβδομο 
(καί μάλιστα μετά τό 'Υπουργείο Δη
μοσίων Έργων) άλλά πιστεύει, πώς 
σύντομα θά συνειδητοποιηθεί ή σημα
σία του, πού θά κάνει αναπόφευκτη τήν 
τοποθέτηση του μετά τό Υπουργείο 
Συντονισμού.

«Λέω μετά, δηλαδή δεύτερο, γιά  νά 
μήν πώ ότι τό Υπουργείο Χωροταξίας 
πρέπει νά γίνει ισότιμα πρώτο μέ τό 
Συντονισμού. Τό έχω γνωστοποιήσει 
άλλωστε αύτό στόν πρωθυπουργό, κ. 
Ράλλη, ότι πρέπει νά γίνει όπωαδήπο- 

Εκεί όδηγε! ή φύση καί ή αποστο
λή τού υπουργείου, πού διευθύνω».

’Εξομολογείται μερικούς σχεδια- 
σμούς του, πού θά ανακοινώσει σύν
τομα στήν κυβερνητική ηγεσία καί μά
λιστα θέτοντας θέμα συνέπειας πρός 
τήν άξια καί τήν άποστολή τού υ
πουργείο« πού έχει άναλάδει. Μιλάει 
παρσοτοπικά, μ | πάθος φωνής, μέ

«Στήν π α ρ ά τ α ξ ή  
μας 6 ένας πατά τόν 
άλλο γιά νΤ άνέβει», 
θά πει μέ πίκρα ό 
παλιός Δήμαρχος... 
Καθόλου ευτυχής  
μέ τά πρόσωπα τής 
παράταξής του, ό κ. 
Πλυτάς δέν ε ίνα ι  
τόσο α ισ ιό δο ξ ο ς  
γιά τήν κυβερνητι
κή βοήθεια πού θά 
έχει στά σχέδια καί 
τά «οράματα» τού 
ύπουργέ ίου του. Δη
λώνει, πάντως, πώς 
χόρτασε τήν πολιτι
κή καί μπορεί νά 
πάει στό κτήμα του 
νά «άρμέγει τις κα
τσίκες του».
πειστικά επιχειρήματα πού αίωρούν- 
ται πάνω άπό πολύχρωμους χάρτες, 
καί ειδικά σχεδιαγράμματα μέ τ ις  μελ 
λοντικές άρμοδιότητες τού υπουργείου 
του, όπως τ ις  έχει συλλάδει μέ τούς 
συνεργάτες του.

—  θα  ζητήσω σύντομα άπό τό Υ 
πουργείο Προεδρίας νά μού εγκρίνει 
τέσσερις χιλιάδες θέσεις ύπαλλήλων, 
όλων τών κατηγοριών. Δέν μπορώ, άλ- 
λιώς νά δουλέψω. Μέ τόν άριθμό τών 
ύπαλλήλων αυτών, πού θά προστεθούν 
στούς χίλιους περίπου υπαλλήλους, 
διοικητικούς καί τεχνικούς (πού έχει 
σήμερα τό ’Υπουργείο Χωροταξίας 
στήν κεντρική υπηρεσία καί τήν ε
παρχία, ά κ. Πλυτάς πιστεύει καί λέει:

«Οά τά  βγάλω πέρα καλά, όπως τά 
έβγαλα καί στό ’Υπουργείο Πολιτι
σμού».

—  Κι άν δέν γίνουν δεκτά, όλα αύ
τά  πού σχεδιάζετε νά ζητήσετε άπό 
τήν κυβερνητική ηγεσία, τ ί θά κά
νετε;

—  θ ά  έχω αντιδράσεις, τδ ξέρω, 
άλλα πρέπει σ’ αύτό τό υπουργείο 
νά συγκεντρωθούν όλες οί άρμοδιό
τητες Χωροταξίας, Περιβάλλοντος καί 
Οίκισμού άπό τά άλλα υπουργεία^ καί 
νά γίνει πραγματικά συντονιστικό, ι
σάξιο του Υπουργείου Συντονισμού. 
Γιά ποιόν νομίζετε θά αγωνιστώ; Γιά 
τόν εαυτό μου;

Έγώ, τή δόξα καί τήν πολιτική τή 
χόρτασα καί νά μήν ξαναβγώ, λίγο μέ 
νοιάζει. Θά πικραθώ, δέν λέω, θά βγά
λω τά συμπεράσματα μου, αλλά δέν 
θά χαθώ. Θά πάω στό κτήμα στή Σύ- 
ρα νά γράψω τά  όπτομνημονεύμοπά 
μου, νά ψαρεύω καί νά αρμέγω τις 
κατσίκες μου.

—-  Nal, Μ Μ  θιιάρχ ιτ τ ί  δττοβργιλί-

τ—  Θά μπορούσα, κάποτε, νά είχα 
πάρει καλύτερες.

Δέν θέλει νά γίνει περισσότερο συγ
κεκριμένος ό κ. ύπουργός, πού διαβε- 
βαιώνει ότι είναι ικανοποιητική ή δρα- 
στηριοποίηση τού υπουργείου Δημοσί
ων Έργων τώρα μέ τούς σεισμούς. Αι
σιόδοξε! ότι μέ τόν νέο ειδικό Φορέα 
πού δημιουργήθηκε —  κατά τά πρότυ
πα τής ΥΑΣΒΕ —  θά προχωρήσει σύν
τομα ή άποκατάσταση τών σεισμόπλη
κτων στά Μέγαρα καί στούς νομούς Κο
ρινθίας καί Βοιωτίας.

—  Μά υπάρχουν άκόμα άστέγαστοι 
καί σχεδόν άβοήθητοι καί σεισμόπλη
κτοι τής Θεσσαλίας -άπό τόν περασμέ
νο Ιούλιο...

—  Δέν είναι έτσι όπως τά λέτε. Σάς 
δίνω τήν κατηγορημοπτκή διαβεβαίωση 
ότι ώς τά τέλος τού χρόνου θά έχει ό- 
λρκλη,ρώθεϊ ή άποκατάσταση τών σει
σμόπληκτων τής Θεσσαλίας. Μπορεί νά 
ύπάρξουν έξαιρέσεις, άλλά αύτές θά ο
φείλονται σε αρνήσεις καί ύπαιτιότητες 
όχι δικές μας, όπως συμβαίνει μέ τούς 
σεισμόπληκτους τής Θεσσαλονίκης.

— Ειδικότερα κύριε ύπουργέ, τώρα 
πού έγιναν μάλιστα καί οί έξαγγελϊες 
γιά  δάνεια, ένισχύσεις, ειδικούς φορείς, 
έπάρκειες σέ ειδικευμένο προσωπικά, 
πότε πιστεύεται ότι θά έχει τελειώσει 
ή άποκατάσταση όσων έπληγησαν ά
πό τούς πρόσφατους σεισμούς; Φτάνει 
τό διάστημα ώς τόν έρχάμενο χειμώνα;

— Πολύ νωρίτερα άγαπητέ μου, πολύ 
νωρίτερα.

— Έχετε δίκιο. Θά γίνουν έκλογές

τόν Νοέμβριο μέ ’Οκτώβριο. Θά έχουμε 
άλλη διακυβέρνηση.

_ — Ό χι δέν τό είπα, όπως τό εννο
είτε^ έσείς. Έ γώ  νά σάς πώ κάτι; Πι
στεύω ότι στις έκλογές ή «Ν.Δ.» θά 
συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσοστό ψή
φων οπτό τό 1977. Θά το δείτε..

—Μή τά λέτε αύτά. Θά μάς πλακώ
σει τό ταβάνι...

— Μή φοβάσαι άγαπητέ μου. Είναι 
έτσι όπως στά λέω. Δέν υπάρχει άλλη 
εναλλακτική λύση, άλτερνατίβα πού λέ
με, άπό τή «Ν.Δ.». Μ’ αύτό τό πνεύμα, 
σού απαντώ ότι οί νέοι σεισμόπληκτοι 
θά τακτοποιηθούν πολύ νωρίτερα άπό 
όσο πιστεύεις.

— Πότε άκριβώς; Περίπου έστω...
— Δέν μπορώ νά στά προσδιορίσω. 

Πάντως πολύ νωρίτερα.
Τή διπλή του αισιοδοξία, ό κ. Τζαν

νετάκης τήν άποδίδει,_ γιά μέν τούς 
σεισμόπληκτους στήν έμπειρία πού έ
χουν αποκτήσει οί ύπηρεσίες τού υ
πουργείου άπό τά προηγούμενα τής 
Θεσσαλονίκης καί τής Μαγνησίας, γιά 
6έ τή «Ν.Δ.» στήν αντίληψη ότι υ
πάρχουν πολλοί παραπονεμένοι καί ά- 
γανακτισμένοι άπό τήν Κυβέρνηση, άλ
λά τελικά δέν θά ψηφίσουν άλλο κόμμα.

— Έσείς θά ξαναβγείτε βουλευτής 
κ. ύπουργέ;

—Δέν ξέρω. Έσύ τί λές;
— Πώς έχετε φθορά σάν μέλος τής Κυ
βέρνησης καί προσωπική. Ίσως όυως 
λιγότερη άπό άλλους συναδέλφους σας 
τής Α’ Αθηνών.

— Ναι, δέν έχω φτάσει άκόμα νά μέ 
βρίζουν.

κι, ή εξουσία, ή δύναμή της.,.
-— Αύτά_ είναι γιόωτούς βιαστικούς 

καί τούς αμαθούς, —έρεις τ ί είναι τό 
υπουργιλίκι καί μάλιστα σήμερα; Αύ· 
τό_ πού λέει ό_ Καζαντζίδης! Έ χε ι δύο 
πόρτες. Μπαίνεις άπό τή μιά καί 
βγαίνεις άπό τήν άλλη. Ά σε πού σέ 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί νά 
βγεις καί άπό τό παράθυρο...

—  Δηλαδή;
—  Νά, σέ ένα άνασχηματισμό. Εί

ναι γνωστά αύτά. Τά έχουμε ζήσει.
—  Σέ μιά τέτοια περίπτωση, κύριε 

Πλυτά, άν σάς έλεγε ό κ. Ράλλης νά 
διαλέξετε, όποιο υπουργείο θέλετε, γιά 
ποιο θά νομίζατε κατάλληλο καί ε
παρκή τόν έαυτό σας;

—  Έ να άπό τά οικονομικά υπουρ
γεία καί βασικά άπό τά σπουδαιό- 
τερα.

—  Μά ξέρετε οικονομικά, έχετε 
πείρα;

—  Γιατί, ξέρουν ορισμένοι άλλοι; 
Μή μέ προκαλείτε...

—  Κύριε ύπουργέ, ό κ. Έ δερτ, ό 
κ. Παλαιοκρασσάς καί άλλοι έχουν 
τουλάχιστον σπουδάσει οικονομικά καί 
μάλιστα πρόσφατα. Λέω τουλάχιστον

—  Γιατί; Έγώ δέν έχω σπουδάσει 
οικονομικό;

—  Έ χετε, κ. Πλυτά, άλλά πριν πε
νήντα νοόνια.

—  Ώ στε έγώ τά έχω δεχάσει καί 
αυτοί τά θυμούνται; ’Αγαπητέ μου φί
λε σημασία δέν έχει πότε σπούδασες 
οικονομικά, άλλά πόσο καλά ξέοεις νά 
εφαρμόσεις τ ις  γενικές αρχές. Ά ς  
πούμε τίποτα άλλο...

—  Τή γνώμη σας γ ιά  τόν κ. Άπο- 
στολάτο, πού πολιτεύεσθε μαζί...

—  Πονηρός, σάν όλους τούς Κεφαλ-
λονίτες.

—  Γιά τόν κ, Τζαννετάκη, πού επί
σης πολιτεύεσθε μαζί...

—  ’Αγαπητός μου συνάδελφος κ«Ι 
καλός σάν άξιωματικός.

—  Γιά τήν κ. Συνοδινού, πού έίν«ι 
κι αυτή τής Α’ Αθηνών. ¡,

—  Τήν ψηφίζουν οί γυναίκες, άφού 
είναι καί ή μοναδική γυναίκα υποψή
φια. Είναι ικανός άνθρωπος. Άλλά, ό
πως στις μέρες μας, οί γυναίκες συ
νηθίζουν νά ψηφίζουν υποψήφιους τού 
φύλου τους, όταν είσαι μοναδική υπο
ψήφια, άναγκασακά θά βγεις. Πάντως, 
πιστεύω ότι αύτή τή φορά ό κ. Ράλ
λης θά βάλει στήν Α’ Αθηνών, άλλες 
δύο γυναίκες υποψήφιες.

Δεύτερος^ βουλευτής Αθηνών ό κ. 
Πλυτάς στις έκλογές τού 1977, λέει 
ότι δέν ξέρει ποιά άτομα καί κοινω
νικά στρώματα τόν ψήφισαν. Πάντως 
υπολογίζει ότι πρέπει νά είναι οί 
περισσότεροι τής φτωχολογιάς, γιατί 
πάντα τέτοια ήταν ή εκλογική του πε
λατεία. Ό  ίδιος_ δέν κρύβει τις ζωη
ρές του αμφιβολίες γιά  τό πόσοι συ
νάδελφοί του τής «Νέας Δημοκρατί
ας» τόν βοήθησαν είλικοινά στις δη
μοτικές εκλογές τού 1978, πού κέρ 
δισε ό κ. Μπέης.

«Ά ν μέ είχαν υποστηρίξει όλοι τός 
Α’ ’Αθηνών πραγματικά καί πέ-α ά
πό λόγια θά είχα πάρει ένα 2% πε
ρισσότερο, πού δέν τό πήρα».

Γ ιά τήν προσεχή εκλογική αναμέ
τρηση τής παράταξής του μέ τό ΠΑ- 
ΣΟΚ ό κ. Πλυτάς λέει πώς είναι αι
σιόδοξος, όπως καί γιά τή δική του 
έπανεκλογή.

—  Δηλαδή άποκλείεται νά άποτύ· 
χετε σέ μιά έκλογική περιφέρεια πού 
θεωρείται ή λαιμητόμος τών υπουργών;

—  Τίποτα δέν αποκλείεται. Ότα» 
μάλιστα αύτό θά είναι μιά ωραία εισ 
καίρια γιά  ορισμένους νά μέ βγάλους 
άπό τή μέση.
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