Πξνθεξχμεηο ηεο 17Ν γηα Μηράιε Βξαλφπνπιν
Σν πάξα θάησ θείκελν ζπληάρηεθε ηνλ Ινχλε. Η δπλακηθή ελέξγεηα ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη είρε πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη ηφηε. Παξ' φηη φκσο επηρεηξήζακε λα ηελ
πξαγκαηνπνηήζνπκε αξθεηέο θνξέο, ηφζν ηνλ Ινχλε θαη ηνλ Ινχιε φζν θαη ζηηο αξρέο
ηνπ επηέκβξε, δελθαηνξζψζακε λα ηελ θέξνπκε ζε πέξαο γηα δηαθφξνπο ιφγνπο
αλεμάξηεηνπο απφ ηε ζέιεζε καο.
Σα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζ' απηνχο ηνπο έμη κήλεο επηβεβαίσζαλ φζα
ππνζηεξίδακε ζ' απηφ ην θείκελν. Κπξίσο ηε ζέζε καο φηη ηφζν ε θνηλνβνπιεπηηθή
εμεηαζηηθή επηηξνπή ησλ αξγπξψλεησλ βνπιεπηψλ, φζν θαη ε δηθαζηηθή έξεπλα ηεο
εμσλεκέλεο δηθαηνζχλεο δελ είλαη παξά ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ.
Σν παξνπζηάδνπκε ινηπφλ ζήκεξα αλέπαθν, φπσο αθξηβψο ην γξάςακε ηφηε,
πξνζζέηνληαο απιά ζην ηέινο ηα ζρφιηα γηα ηα λέα ζπληξηπηηθά ζηνηρεία πνπ
πξνέθπςαλ ζ' απηφ ην δηάζηεκα.

Δπαλαζηαηηθή Οξγάλσζε 17 ΝΟΔΜΒΡΗ
Αζήλα Ινχλεο 93
Η 17Ν έρεη επαλεηιεκκέλα ζηηγκαηίζεη κε ηε κεγαιχηεξε δχλακε ηελ πνιηηηθή ησλ
ιεγφκελσλ «ηδησηηθνπνηήζεσλ», ην μεπνχιεκα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ
βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ. ε πξνθήξπμε καο πνπ δεκνζηεχζεθε πξηλ
απφ δχν ρξφληα, ηνλ Ινχλε ηνπ 91, κε ηίηιν: έκπνξε θαηάπιεπζνλ, εμεινχ, πάληα
πέπξαηαη (έκπνξε έια, εχγα, εδψ φια πνπιηνχληαη) γξάθακε κεηαμχ άιισλ:
«Η ζπλεηδεηή παξάδνζε ελφο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ αμίαο πεξίπνπ ελφο
ηξηζεθαηνκκπξίνπ κε ραξηζηηθνχο θαη εμεπηειηζηηθνχο φξνπο ζην Γπηηθφ κεγάιν
θεθάιαην φρη κφλν απνηειεί ηεξάζηην ζθάλδαιν κπξνζηά ζην νπνίν σρξηά ην
ζθάλδαιν Κνζθσηά αιιά ζπληζηά ην έγθιεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο. Κη αλ ππήξρε
ζήκεξα πνιηηηθή αληηπνιίηεπζε θαη ηχπνο ζάραλ ζηειηηεχζεη κε ηε κεγαιχηεξε
έληαζε απηφ ην έγθιεκα. Αλ ππήξρε αλεμάξηεηε θη φρη εμσλεκέλε δηθαηνζχλε ζάρε
απαγγείιεη θαηεγνξία θαη ζάρε θάηζεη ζην ζθακλί ηνπο ππεχζπλνπο». Καη ζηε
ζπλέρεηα θαηνλνκάδνπκε ζαλ ππεχζπλνπο φζνπο ππνπξγνχο θαη αλψηαηνπο
θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο ρεηξίδνληαλ ηφηε άκεζα ηηο επί κέξνπο πεξηπηψζεηο.
Γπν ρξφληα κεηά, ηε δεζπφδνπζα ζέζε αλάκεζα ηνπο θαηέρεη ην ζθάλδαιν ηεο
πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ-Ηξαθιήο.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ΑΓΔΣ-Ηξαθιήο πνπιήζεθε ην Μάξηε ηνπ 92 ζηελ ηηαιηθή
εηαηξία Καιηζεζηξνχηζη, ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Φεξνχηζη. Αλαθνηλψζεθε επίζεκα
φηη ε Καιηζεζηξνχηζη πήξε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ κηαο θνηλνπξαμίαο κε ηελ
Δζληθή Σξάπεδα έλαληη ζπλνιηθά 124 δηζεθαηνκκπξίσλ, αλαιακβάλνληαο ζπγρξφλσο
θαη ηε δηνίθεζε ηεο ΑΓΔΣ. Οη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ν ζηθέ δηαγσληζκφο θαη ην
ρακειφ αληίηηκν θαηαγγέιζεθαλ θξαζηηθά θαηά θαηξνχο απφ ηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη κεξίδα ηνπ ηχπνπ.
Δληνχηνηο ελάκηζε ρξφλν κεηά θαλείο ζηε ρψξα εθηφο απφ ηνπο Μεηζνηάθε,
Βξαλφπνπιν, Μάλν δελ μέξεη πφζν πξαγκαηηθά πνπιήζεθε ε ΑΓΔΣ-Ηξαθιήο. Πφζν
ξεπζηφ θαηαβιήζεθε ην Μάξηε ηνπ 92; Πφζε ε δαλεηνδφηεζε θαη απφ πνηνλ;
(Μήπσο απφ ηνλ άιιν αγνξαζηή, ηελ Δζληθή Σξάπεδα, δειαδή ην Γεκφζην;) Πνηα ε
πεξίνδνο απνπιεξσκήο; (Μήπσο ζε δέθα ρξφληα;).
Έηζη νη ηξεηο απηνί θχξηνη «πνχιεζαλ» κηα επηρείξεζε αμίαο ηνπιάρηζηνλ 200 δηο θαη
ζχκθσλα κε άιινπο άλσ ησλ 300 δηο καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο, πνπ αλήθε ζηνλ

ειιεληθφ ιαφ, ζαλ λάηαλ ηδησηηθή ηνπο πεξηνπζία ρσξίο λα δίλνπλ ηνλ παξακηθξφ
ινγαξηαζκφ ζε θαλέλα.
Η ΝΓ ιέεη φηη νη Ιηαινί ζα δψζνπλ 62 δηο. Σν ΠΑΟΚ ιέεη 45 δηο. Σν ΚΚΔ ιέεη 35
δηο, ελψ θαλέλαο ηνπο δελ ιέεη ιέμε γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο. Αλ
φκσο ιάβνπκε ππφςε ην επίζεκν πνζφ, ηε δηεζλή πξαθηηθή ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο
θαη θπξίσο ηελ θαηάζηαζε ππεξρξέσζεο θαη νπζηαζηηθήο ρξενθνπίαο ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ε κεηξηθή ηεο Καιηζεζηξνχηζη Φεξνχηζη κε ζπζζσξεπκέλα ρξέε άλσ ησλ
3 ηξηο, ην ζπλνιηθφ ξεπζηφ πνπ πιήξσζε ε Καιηζεζηξνχηζη ην 92 γηα ηελ εμαγνξά
ηεο ΑΓΔΣ απνθιείεηαη λα μεπεξλάεη ηα 12 κε 15 δηο.
Απηφ άιισζηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζεκεξηλή πξφηαζε πξψελ ππνπξγνχ ηνπ
ΠΑΟΚ λα εμαγνξάζεη ε Δζληθή ηηο κεηνρέο ηεο Καιηζεζηξνχηζη γηα λα πάξεη ηνλ
έιεγρν ηεο ΑΓΔΣ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 10-11 δηο. Σα ππφινηπα είλαη δαλεηνδφηεζε
ηεο Δζληθήο ζηελ Καιηζεζηξνχηζη. Οη ηίηινη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απηφ ην δάλεην
ζα ππνζηνχλ κηα ζεκαληηθή απαμίσζε θαη ζα πιεξσζνχλ κφλν θαηά έλα πνζνζηφ
ηνπο απφ ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή ηεο ΑΓΔΣ, Ιηαιηζηκέληη ή Υφιληελκπαλθ αθνχ ε
δαλεηνιήπηξηα Φεξνχηζη φληαο ππεξρξεσκέλε αδπλαηεί λα πιεξψζεη. Με ζπλέπεηα
ην ζπλνιηθφ αληίηηκν λα είλαη αθφκε πην ρακειφ.
Σν ζρέδην ηνπ επξσπατθνχ θαξηέι ηζηκέληνπ γηα ηε δηάιπζε ηεο ειιεληθήο
ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη ηελ θπξίεπζε ηεο ΑΓΔΣ δελ ήηαλ ζηηγκηαίν αιιά
παξαηείλνληαλ ρξνληθά ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε ε πξνβιεκαηηθή
Καιηζεζηξνχηζη εμαγνξάδεη ηελ ΑΓΔΣ. Η αγνξά απηή είλαη πξνζσξηλή. Δίλαη κηα
αλαγθαία κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Έλαο απ' ηνπο ζηφρνπο ηεο είλαη λα κείλεη θξπθφ,
ζηελ αξρηθή θάζε ηνπ αθειιεληζκνχ, ην φλνκα ηνπ ηειηθνχ αγνξαζηή. Απηφ
άιισζηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πξαθηηθή ηεο Καιηζεζηξνχηζη ζηελ ΑΓΔΣ.
Δθηφο απφ ηνλ ινγηθφ δηνξηζκφ κηαο νιηγάξηζκεο νκάδαο θπξίσο Ιηαιψλ ζηειερψλ
δελ πξνρψξεζε ζε θακηά νπζηαζηηθή αιιαγή, ζε θακηά αλαδηάξζξσζε ηεο
επηρείξεζεο, αθήλνληαο ηελ λα ιεηηνπξγεί φπσο πξηλ. Πξάγκα ηειείσο αθχζηθν γηα
ηελ εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο ηέηηνπ κεγέζνπο απφ κηα επξσπατθή κνλάδα.
ηε δεχηεξε θάζε αλαθνηλψλεηαη ζηελ Ιηαιία φηη ε κεηξηθή ηεο Καιηζεζηξνχηζη
Φεξνχηζη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε νπζηαζηηθήο ρξενθνπίαο αδπλαηψληαο λα
εμππεξεηήζεη ηα ζπζσξεπκέλα ρξέε ησλ 3 ηξηο. Η θαλνληά απηή φκσο δελ είλαη
θεξαπλφο ελ αηζξία. Η δεκνζίεπζε ησλ ρξεψλ ηεο Φεξνχηζη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία,
δείρλεη φηη ε πξαγκαηηθή ηεο θαηάζηαζε ήηαλ θνηλφ κπζηηθφ ζ' φιν ην ρξεκαηηζηηθφ
θαη ηξαπεδηθφ δπηηθφ θαηεζηεκέλν. Καη δεδνκέλνπ φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε
πξνζιάβεη ην ρξεκαηηζηηθφ φκηιν Μφξγθαλ-ηάλιετ, ζαλ ζχκβνπιν γηα ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΑΓΔΣ, ζηελ νπνία πιήξσζε άιισζηε αξθεηά δηο, απνθιείεηαη
ηειείσο ε Μφξγθαλ-ηάλιετ λα κελ είρε πιεξνθνξήζεη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα
ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ππνρξέσζεο ηνπ νκίινπ Φεξνχηζη.
Όηαλ ινηπφλ ην Μάξηε ηνπ 92 ην ηξίν Μεηζνηάθε, Βξαλφπνπινπ, Μάλνπ πνχιαγε
ηελ ΑΓΔΣ, είρε απφιπηε γλψζε φηη ηελ πνπιάεη ζε κηα πξνβιεκαηηθή θη
ππνρξεσκέλε επηρείξεζε. Δίραλ απφιπηε ζπλείδεζε ηνπ ηη έθαλαλ. Γελ ππήξμαλ
ζχκαηα ηεο Φεξνχηζη. Αιιά ζχηεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, αθνχ ηνλ εμαπάηεζαλ
ζπλεηδεηά πξνβάινληαο κηα ην φλνκα ηεο Φεξνχηζη, κηα ην παξακχζη γηα ηελ
πξφζεζε ηεο λα εμαγνξάζεη θαη ηα ηζηκέληα Υαιθίδαο έλαληη 41 δηο θαη
απνθξχβνληαο ην βαζηθφ: ηελ πξνβιεκαηηθφηεηα ηνπ αγνξαζηή.
ηελ ηξίηε θάζε έξρεηαη έλα κέινο ηνπ θαξηέι Ιηαιηζηκέληη ή ε Υφληελκπαλθ ζαλ
απφ κεραλήο ζεφο θαη ζψδεη ηελ θαηάζηαζε βγάδνληαο απφ ην αδηέμνδν ηφζν ηελ
ΑΓΔΣ θαη ηελ Δζληθή Σξάπεδα φζν θαη ηελ Καιηζεζηξνχηζη-Φεξνχηζη. Δμαγνξάδεη
ηελ ΑΓΔΣ πιεξψλνληαο ηνπο ηίηινπο ζε αζήκαληεο ηηκέο αθνχ ζαλ επηζθαιή δάλεηα

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θνπξειφραξηα ελψ αλνίγεη παξάιιεια ν δξφκνο θαη γηα ηα
Σζηκέληα Υαιθίδαο.
Σν ζρέδην απηφ βέβαηα παξ' φηη επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ, δελ ζάρε θακηά
πηζαλφηεηα επηηπρίαο αλ δελ ππνζηεξίδνληαλ κε ζέξκε απφ ηνπο γξαηθχινπο
πνιηηηθνχο, απαηεψλεο ηχπνπ Μεηζνηάθε θαη ζία.
νβαξή έκκεζε επζχλε φκσο έρνπλ θαη ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ΠΑΟΚ,
ΚΚΔ, πλαζπηζκφο θαη ν ηχπνο. Δπί έλα ρξφλν δεκηνχξγεζαλ έλα πέπιν ζησπήο
γχξσ απφ ηελ ππφζεζε απνθξχβνληαο ηελ αιήζεηα. Η επηηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ
ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο πνπ δήζελ εξεπλνχζε γηα ηηο ζπλζήθεο πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ,
κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνκκάησλ ζπλεδξίαζε ζ' έλα δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ κφλν
δχν θνξέο. Η ζπλσκνζία απηή ηεο ζησπήο ζα ζπλερίδνληαλ αλ δελ μέζπαγαλ ηα
ζθάλδαια ζηελ Ιηαιία θαη δελ απνθαιχπηνληαλ φηη ε Φεξνχηζη-Καιηζεζηξνχηζη
ιάδσλε ζπζηεκαηηθά Ιηαινχο πνιηηηθνχο γηα λα αλαιάβεη δεκφζηα έξγα.
Ο ζάινο πνπ μεζεθψζεθε απφ απηέο ηηο απνθαιχςεηο, ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη πηα
Έιιελαο πνπ λα κελ πηζηεχεη φηη ε Καιηζεζηξνχηζη-Φεξνχηζη δελ ιεηηνχξγεζε
παξφκνηα κε ηνπο Έιιελεο πνιηηηθνχο πνπ ηεο πνχιεζαλ ηελ ΑΓΔΣ, μαλάθεξε ην
δήηεκα ζηελ επηθαηξφηεηα θαη ππνρξέσζε ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θφκκαηα λα
δεηήζνπλ ηελ δεκηνπξγία εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Καη νη πέηξεο φκσο γλσξίδνπλ φηη
ηφζν ε επηηξνπή ησλ αξγπξψλεησλ πνιηηηθψλ φζν θαη ε έξεπλα ηεο εμσλεκέλεο
δηθαηνζχλεο δελ είλαη παξά ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ.
Όζνλ αθνξά ηε ζεκαζία θαη κφλνλ ηεο πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ δελ ζα καθξπγνξήζνπκε.
ζ' αλαθέξνπκε απιά ηα ιφγηα ελφο νηθνλνκνιφγνπ δεκνζηνγξάθνπ ηνπ
θαηεζηεκέλνπ, κηαο εθεκεξίδαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πνπ φπσο φινη γλσξίδνπλ θάζε
άιιν παξά καο ζπκπαζεί. Ο δεκνζηνγξάθνο απηφο ινηπφλ ζε πξφζθαην άξζξν γηα ηηο
ηδησηηθνπνηήζεηο γξάθεη: «Η ΑΓΔΣ δελ είλαη ζνχπεξ κάξθεη πνπ ην αγνξάδνπλ νη
Βέιγνη νχηε κηα ζνθνιαηνβηνκεραλία πνπ πσιείηαη ζηνπο Διβεηνχο. Δίλαη κηα
νγθψδεο βηνκεραλία πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο
ππνδνκήο είλαη θαζνξηζηηθή θαη ηαπηφρξνλα ξπζκηζηηθή. Έζησ θη αλ δελ πνπιεζεί
αξγφηεξα ζε ηνπξθηθά ζπκθέξνληα, ην γεγνλφο φηη ζα πεξηέιζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
επξσπατθνχ θαξηέι ηζηκέληνπ ζεκαίλεη φηη ζα εληαρζεί ε ζηαδηνδξνκία ηεο ζε έλα
ζρεδηαζκφ πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ηίπνηα κε ηα εζληθά ζπκθέξνληα. Σν θαξηέι
κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ηελ θιείζεη, λα ηελ ππνβαζκίζεη ιεηηνπξγηθά, λα ηελ
απαμηψζεη, λα ηελ θάλεη φ,ηη ζέιεη θαη ε Διιάδα δελ ζα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακηά
αληίξξεζε».
Καη ηειεηψλεη: «Όινη κηιάκε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, γηα ηηο πξνεθινγηθέο ζηξεβιψζεηο
πνπ ζα ππνζηεί ε νηθνλνκία απφ ηηο παξνρέο πνπ ζρεδηάδεη ε θπβέξλεζε, απφ ηνπο
δηνξηζκνχο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη θαη θπξίσο απφ ηε ραιάξσζε ηεο πνιηηηθήο πνπ
νδεγεί ζε κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Όια απηά είλαη βεβαίσο
ππαξθηά αιιά ζπγθξηλφκελα κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο είλαη... πηαίζκαηα. Γηφηη νη
δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζηξεβιψζεηο απηέο, φζν νδπλεξέο θαη λα είλαη,
ηειηθά κπνξνχλ λα επηδηνξζσζνχλ αξγφηεξα. Αληίζεηα ε δεκηά απφ ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο επηρεηξήζεσλ, φπσο ν ΟΣΔ, ηα δηπιηζηήξηα
θιπ., είλαη δπζαλαπιήξσηε θαη κνηξαία, δηφηη δελ ηζνδπλακεί κφλν κε απψιεηα
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη κε απνζηέξεζε ηνπ θξάηνπο απφ ξπζκηζηηθνχο θαη
παξεκβαηηθνχο κεραληζκνχο, πνπ εάλ ηνπο ράζεη, δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα νχηε ηελ
αλάθακςε λα επηηαρχλεη, νχηε λα πξνεηνηκάζεη ζσζηά ηελ ππνδνκή πνπ ζα ζηεξίμεη
ηελ ελζσκάησζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε».
Όπσο αλαθέξακε πην πάλσ
— ε δηάιπζε ηεο ειιεληθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο κε ην μεπνχιεκα ηεο ΑΓΔΣΗξαθιήο, φπσο θαη ν ηξφπνο πνπ έγηλε, κε ηελ εμαπάηεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.

— ε πψιεζε ζηελ Καιηζεζηξνχηζη πνπ έγηλε κε πιήξε γλψζε φηη ε κεηξηθή ηεο
Φεξνχηζη έρεη νπζηαζηηθά ρξενθνπήζεη.
— ε απφθξπςε φηη μεπνπιηέηαη ζην επξσπατθφ θαξηέι ηζηκέληνπ γηα πεληαξνδεθάξεο
κεηά απφ κηα πξψηε ελδηάκεζε πψιεζε ζε πξνβιεκαηηθή-ππεξρξεσκέλε επηρείξεζε
ζπληζηνχλ ην έγθιεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο ελάληηα ζηε ρψξα. Άκεζνη ππεχζπλνη
απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο είλαη απηνί πνπ ην απνθάζηζαλ, ην κεζφδεπζαλ θαη ην
πξαγκαηνπνίεζαλ εκπαίδνληαο ηνλ ειιεληθφ ιαφ, δειαδή ν πξσζππνπξγφο
Μεηζνηάθεο, ν Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Βξαλφπνπινο, ν ππνπξγφο Δζληθήο
Οηθνλνκίαο Μάλνο θαη νξηζκέλνη άιινη.
Απνθαζίζακε ινηπφλ λα εθηειέζνπκε ηνλ Βξαλφπνπιν, Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο, λνχκεξν δχν ππεχζπλν κεηά ηνλ πξσζππνπξγφ Μεηζνηάθε.
Η ελέξγεηα καο απηή είλαη θαη κηα πξνεηδνπνίεζε πξνο φζνπο είηε ρεηξίδνληαη απ' ηε
κεξηά ηνπ Γεκνζίνπ ζπγθεθξηκέλεο «ηδησηηθνπνηήζεηο» είηε απ' ηελ πιεπξά ηεο
ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, εμαγνξάδνληαο κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο επηρεηξήζεηο ηνπ
Γεκνζίνπ. Όζνλ αθνξά ηα καληξφζθπια ησλ απαηεψλσλ, ηνπο ζσκαηνθχιαθεο ηνπο
ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο νκάδαο, δελ έρνπκε λα πξνζζέζνπκε ηίπνηε. Σνπο έρνπκε
επαλεηιεκκέλα πξνεηδνπνηήζεη.
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ε πεξζηλή πξνθήξπμε ππνζηεξίμακε φηη ε αζσσηηθή απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ
Γηθαζηεξίνπ γηα ην ζθάλδαιν Κνζθσηά είρε έλα γεληθφηεξν πνιηηηθφ πεξηερφκελν:
Γελ ππάξρνπλ ππεχζπλνη νχηε έλνρνη γηα κείδνλα εγθιήκαηα ησλ πνιηηηθψλβνπιεπηψλ θαη άιισλ αλψηαησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε βάξνο ηεο ρψξαο.
Αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο απάηεο πνπ νη θχξηνη απηνί δηέπξαμαλ,
εμ νξηζκνχ είλαη φινη ηνπο αζψνη. (Η εζθεκκέλε θαηαδίθε ηνπ αζψνπ θαη άζρεηνπ κε
ην ζθάλδαιν Κνζθσηά Σζνβφια είλαη ε θσκηθή ζηελ πεξίπησζε καο εμαίξεζε πνπ
επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα.)
Δλψ ε «Γηθαηνζχλε» θαηαδηθάδεη ζε εμνλησηηθέο πνηλέο ηα κηθξνθιεθηξφληα δελ
ζέιεη θαη δελ κπνξεί λ' αζρνιεζεί κε ηηο κεγάιεο θαη ζνβαξέο ππνζέζεηο ησλ
ηεξάζηησλ ζθαλδάινπ, δελ ζέιεη θαη δελ κπνξεί λα δηθάζεη ηνπο ππεχζπλνπο.
Η αζσσηηθή απφθαζε φρη κφλν γεινηνπνίεζε θαη θνληνξηνπνίεζε ηελ «θάζαξζε» ηεο
ΝΓ θαη ησλ ρξενθνπεκέλσλ αξηζηεξψλ ηνπ πλαζπηζκνχ θαη ηνπ ΚΚΔ, αιιά επί
πιένλ ζήκαλε ην πξάζηλν θσο γηα ηε ρηνλνζηηβάδα ησλ λέσλ ζθαλδάισλ πνπ
ζπγθιφληζαλ ηε ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο ηξίρξνλεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΝΓ αθνχ ζα
επαθνινπζνχζε ζίγνπξα ην θνπθνχισκα ηνπο.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην ζθάλδαιν ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο ΑΓΔΣ-Ηξαθιήο
θαίλεηαη φηη φζα λέα ζηνηρεία θη αλ απνθαιπθζνχλ θαλείο ζηελ θπβέξλεζε, ζηελ
αληηπνιίηεπζε, ζηνλ ηχπν δελ πξφθεηηαη λα ζπγθηλεζεί. χκθσλα κε θαηάζεζε ηνπ
ρξεκαηηζηή, νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ θαη ππεχζπλνπ ησλ «ππφγεησλ ζπλαιιαγψλ»
ηνπ νκίινπ Φεξνχηζη ζηε Γελεχε, Μπεξιίλη, ζηνλ Ιηαιφ εηζαγγειέα Νηη Πηέηξν ηνλ
Ινχιε, ε Καιηζεζηξνχηζη-Φεξνχηζη εμαγφξαζε κε κίδεο 3 δηο Έιιελεο
αμησκαηνχρνπο γηα λα πεηχρεη ηελ εμαγνξά ηεο ΑΓΔΣ-Ηξαθιήο.
Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε απφ καξηπξία ηεο δηεζλνχο εηαηξίαο ινγηζηηθψλ
ειέγρσλ PRICE WATERHOUSE ε νπνία απέζπξε ηελ ππνγξαθή ηεο απφ ηνπο
ηζνινγηζκνχο ηεο Καιηζεζηξνχηζη, φηαλ πιεξνθνξήζεθε απφ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν
ηεο φηη πνζφλ 3 δηο δφζεθε ζε θπζηθά πξφζσπα ρσξίο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα γηα ην
πνζφλ απηφ.

Καη ελψ ηα ζπληξηπηηθά ζηνηρεία δελ αθήλνπλ θακηά ακθηβνιία φηη νη ππεχζπλνη ηνπ
μεπνπιήκαηνο ηεο ΑΓΔΣ Μεηζνηάθεο, Βξα-λφπνπινο, Μάλνο κνηξάζηεθαλ ηα 3 δηο,
ρσξίο λ' απνθιείεηαη νξηζκέλνη άιινη λα εηζέπξαμαλ δηάθνξα άιια κηθξνπνζά. Δλψ
νη απνθαιχςεηο απηέο επέβαιαλ ηελ άκεζε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο απφ ηελ
εηζαγγειία, ψζηε λ' απνθαιπθζνχλ ηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ ησλ ινγαξηαζκψλ
ζηηο μέλεο ηξάπεδεο, ηφζν ε πξψελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ φζν θαη ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε «αλεμάξηεηε» Γηθαηνζχλε ηνπο ζπλαγσλίδνληαη ζηνλ
εκπαηγκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, θσιπζηεξγψληαο εζθεκκέλα γηα λα δψζνπλ ηνλ
απαξαίηεην ρξφλν ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ινγαξηαζκψλ λα θάλνπλ ηηο αλαγθαίεο
ελέξγεηεο κεηαβίβαζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζε άιινπο.
Έηζη επί ΝΓ ν αληηεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Βνινλάζεο θιείλεη εζπεπζκέλα
ηελ ππφζεζε δχν κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο. Καηαζέηεη πφξηζκα φπνπ ηζρπξίδεηαη φηη δελ
πξνθχπηνπλ ελδείμεηο πνηληθψλ επζπλψλ ελαληίνλ «νησλδήπνηε πξνζψπσλ» θαη ε
εηζαγγειία ζέηεη ηνλ θάθειν ζην αξρείν.
Ο εκπαηγκφο φκσο ζπλερίδεηαη επί ΠΑΟΚ, παξά ηε γεληθή θαηαθξαπγή θη απαίηεζε
λ' απνδνζεί δηθαηνζχλε. Όρη κφλν δελ αζθείηαη πνηληθή δίσμε, φρη κνλφ δελ
δεκηνπξγείηαη λέα θνηλνβνπιεπηηθή εμεηαζηηθή επηηξνπή αιιά επί πιένλ ε λέα
θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ αλαζέηεη ηε λέα πξνθαηαξθηηθή πνηληθή εμέηαζε ζηνλ ίδην
αληηεηζαγγειέα Βνινλάζε, πξνδηθάδνληαο ηελ έθβαζε ηεο.
Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ δελ επηζπκεί ηελ
εμνλπρηζηηθή έξεπλα ηεο ππφζεζεο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλνο θαη ζνβαξφο. Έρεη λα
θάλεη κε ηα Σζηκέληα Υαιθίδαο. Όζν θη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν ν Παπαλδξένπ είλαη
φκεξνο ησλ Μεηζνηάθε θαη ζία, κέζσ απηψλ. Γηαηί απνδέρζεθε ζαλ κίδα πξηλ ην 89,
απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδαο Κηνζένγινπ; ην παξαδνζηαθφ ζπίηη ηνπ
ζηε ρψξα ηεο Πάηκνπ, ζεκεξηλήο αμίαο 400 εθαηνκκπξίσλ (πφζελ έζρεο είπαηε;
θφξνο κεηαβίβαζεο δεθάδσλ εθαηνκκπξίσλ;). Μίδα κε ηελ νπνία απηφο πέηπρε λ'
απνθχγεη ηε κνίξα πνπ είρε ν Σζάηζνο ζηελ ΑΓΔΣ θη ελψ ε θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο
ηνπ ήηαλ ηξηζρεηξφηεξε απ' απηήλ ηνπ Ηξαθιή.
Απηφ είλαη ην κπζηηθφ ηεο αλαθνξάο ζηα Σζηκέληα Υαιθίδαο απφ ηνλ Βξαλφπνπιν,
ζηελ ηειεπηαία ζπλέληεπμε ηνπ, ηελ εκέξα ηεο απνρψξεζεο ηνπ απφ ηελ Δζληθή
Σξάπεδα. Αλαθνξά ηειείσο άθαηξε θαη μεθάξθσηε αθνχ ε ππνηηζέκελε αγνξά ησλ
Σζηκέλησλ Υαιθίδαο απφ ηελ Καιηζεζηξνχηζη είρε καηαησζεί πξν πνιινχ. Ήηαλ κηα
πξνεηδνπνίεζε, κηα απεηιή, κηα βνιηδνζθφπεζε ησλ πξνζέζεσλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο
ηνπ ΠΑΟΚ. ήκαηλε ζε απιά ειιεληθά: Καζήζηε ήζπρα γηαηί ζα βγάινπκε ηελ
ππφζεζε ηεο κίδαο-βίιαο Κηνζένγινπ.
Καη ε απάληεζε Παπαλδξένπ ηελ επφκελε («ε ππφζεζε έρεη παγίδεο, ζα
πξνρσξήζνπκε πξνζεθηηθά, δελ είκαζηε ξεβαλζηζηέο») ηνπο ηθαλνπνίεζε πιήξσο θη
έθιεηζε νξηζηηθά ηελ ππφζεζε, αθνχ ζήκαηλε γη απηνχο: ην κήλπκα ειήθζε, κε
θνβάζηε, δελ πξφθεηηαη λα γίλεη ηίπνηε, πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ίζνλ ληφξνο λα
γίλεηαη κέρξη λα μεθνπζθψζεη ε ππφζεζε.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ν φκνξθνο πνιηηηθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ είλαη
πξνλφκην κφλν ηεο δχζκνηξεο Ιηαιίαο. Δπδνθηκεί κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα θαη ζε
καο. Κη αλ ε ειιεληθή δηθαηνζχλε δελ ήηαλ θη απηή εμσλεκέλε, δελ εμαξηηφηαλ
νινθιεξσηηθά απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, αλ αθήλνληαλ λα ιεηηνπξγήζεη έζησ θαη ζε
έλα κηθξφ πνζνζηφ φπσο ε ηηαιηθή, φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Ιηαιία ζα θάληαδαλ αζηεία
παηρληδάθηα κπξνζηά ζηα δηθά καο. Οιφθιεξνο ν πνιηηηθφο θφζκνο καδί κε ηνπο
κεγαινεπηρεηξεκαηίεο ζα παξαπέκπνληαλ θαη ζα θιείλνληαλ ζηνλ Κνξπδαιιφ, εθηφο
απφ νξηζκέλνπο πνπ κεηά βίαο ζα μεπέξλαγαλ ηα δάθηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ.
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Τ.Γ. Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε γηα ηηο δπλακηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηνλ πεξαζκέλν ρεηκψλα κέρξη ζήκεξα:
α) κε βφκβεο ζηηο εμήο εθνξίεο: ζην Μνζράην, ζην Μαξνχζη, ζην Υατδάξη, ζηελ
Πεηξνχπνιε, ζην Πεξηζηέξη.
β) κε απηνζρέδηα κπαδνχθαο ζηηο εθνξίεο ηεο Ν. Φηιαδέιθεηαο θαη ζηα Κακίληα.
γ) κε βφκβεο ελάληηα ζηα απηνθίλεηα δηεπζπληψλ εθνξηψλ: ζηα Ιιίζηα, ζην Παγθξάηη,
ζε δχν απηνθίλεηα ζηα Παηήζηα, ζηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζε έλα ηεο ΤΠΔΓΑ ζην
Γαιάηζη.
Πξνεηδνπνηνχκε γηα ηειεπηαία θνξά ηνπο δηεπζπληέο εθνξηψλ, ηνπο δηεπζπληέο ηεο
ΤΠΔΓΑ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη
γηα ηα θνξνινγηθά, ζα ηνπο ρηππάκε απφ εδψ θαη κπξνο ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε,
— φζν νη έκκεζνη θφξνη αλέξρνληαη ζε 45% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ έλαληη 30%
ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ΟΟΑ. Καη ε λέα θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ επέβαιε λένπο
έκκεζνπο θφξνπο ζε θαπλφ θαη πνηά — φπσο αθξηβψο θαη ε ΝΓ — ελψ απνδέρηεθε
θαη πηνζέηεζε φινπο ηνπο έκκεζνπο θφξνπο πνχρε επηβάιεη ε ΝΓ (ζε θαχζηκα,
αχμεζε πνζνζηνχ ΦΠΑ θιπ.),
— φζν ε θνξνινγία θεξδψλ ζάλαη ε κηθξφηεξε κε 4% έλαληη 13% ζηε Μ. Βξεηαλία
θαη 25% ζηελ Ιαπσλία,
— φζν δελ απμεζεί ζεκαληηθά ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο φζσλ έρνπλ πςειά
εηζνδήκαηα,
— φζν ην «πφζελ έζρεο» είλαη θνξντδία πνπ θαηεπζχλεηαη ελάληηα ζηνπο κηθξνχο ελψ
νη κεγάινη ην θαηαζηξαηεγνχλ εχθνια κε ηε δήισζε ηνπ 91,
— φζν δελ θνξνινγνχληαη νη κεγάιεο θαηαζέζεηο ζε ξέπνο, ηα νκφινγα θαη νη
κεηνρέο ελψ θνξνινγνχληαη νη κηθξνθαηαζέζεηο,
— φζν ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνληαη ζηελ εθνξία ην 93 θαη πξνέξρνληαη απφ
κηζζσηέο αλέξρνληαη θαηά κέζν κεληαίν φξν ζε 180.000 δξρ. θαη απηά απφ
βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζε 114.000 δξρ.!!!
— φζν ελψ νη κεγαινεηζνδεκαηίεο πνπ θεξδίδνπλ άλσ ησλ 7 εθαηνκκπξίσλ εηήζηα
αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 236.000, ζηελ εθνξία ην δειψλνπλ κφλν 58.185 δειαδή
πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην, κε ηελ εηήζηα θνξνδηαθπγή 280 δηο, πνζφ πνπ μεπεξλάεη ην
ζχλνιν ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (273 δηο) φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ!!!
— φζν νη θπβεξλήζεηο ηφζν ηεο ΝΓ φζν θαη ηνπ ΠΑΟΚ κηιψληαο γηα θνξνδηαθπγή
ζα ελλννχλ ηελ δεπηεξνγελή ησλ εβγαηδή-δσλ, θαθελείσλ, κηζζσηψλ κε ηηο δχν
δνπιεηέο θιπ. ηελ νπνία ζα παηάζζνπλ ακείιηθηα ελψ ζα αθήλνπλ αλέπαθε θαη ζα
πξνζηαηεχνπλ ηε κεγάιε πξσηνγελή ησλ κεγαινθαξραξηψλ,
— φζν ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζάλαη κηα απάηε ζε βάξνο ησλ κηζζσηψλ, ησλ
ζπληαμηνχρσλ, ησλ κηθξνβηνηερλψλ, ησλ κηθξψλ εηαηξεηψλ θαη ζα νξγαλψλεη ηελ
επίζεκε, κεγάιε, πξσηνγελή θνξνδηαθπγή ησλ κεγαινβηνκήραλσλ, εθνπιηζηψλ,
κεγαιεκπφξσλ, κεγαινκεραληθψλ, κεγαινεξγνιάβσλ, κεγαινγηαηξψλ, κεγαινδηθεγφξσλ, βνπιεπηψλ, δεκνζηνγξάθσλ, απφ ηνπο νπνίνπο θαλέλαο δελ
πιεξψλεη ηνπο θφξνπο πνπ αλαινγνχλ ζηα πξαγκαηηθά ηνπ εηζνδήκαηα.

