
∂Δ√™ 35Ô 
∞Ú. Ê‡ÏÏÔ˘ 10.213
∂Àƒø 1,30

Παραβίαση συνταγματικών διατάξεων καταγγέλλουν έγκριτοι νομικοί 

TÔ ¶A™OK ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËÎÂ Ï‹Úˆ˜
Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ «Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Â›ıÂÛË» ÌÂÙ¿
ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ˆ˜
«‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·». ™∂§. 3

EÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Â·ÓÂÎÏÔÁ‹
¶·Ô‡ÏÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·fi BÔ˘Ï‹ ÌÂ Óˆ‹ Ï·˚Î‹ ÂÓÙÔÏ‹. ™∂§. 7

TÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÂÈ 
¯Ú˘Ûfi ·ÚfiÓ! H EıÓÈÎ‹ N¤ˆÓ Ó›ÎËÛÂ ÛÙÔÓ 
ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙË °·ÏÏ›· 
90-85 Î·È ÛÙ¤ÊıËÎÂ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·  ™∂§. 41

Mεγάλος Aδελφός
για το... καλό μας

ΣAPKOZI ΞAΦNIKA AΠO TO TZOΓKINΓK ΛIΠOΘYMOΣ ΣTO NOΣOKOMEIO /ΣΕΛ. 12

ΠPOEΔPOΣ KAI EKΛOΓEΣ

O N. Aλιβιζάτος έγειρε
την πλάστιγγα

ΣYNENTEYΞH Γ. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY 

MΠAΣKET EΘNIKH NEΩN

¢EYTEPA 27 π√À§π√À 2009

™ËÌÂ›Ô - ÎÏÂÈ‰› ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ-
Î‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô MÂÁ¿ÏÔ˜
A‰ÂÏÊfi˜ Á¤ÌÈÛÂ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂ
Î¿ÌÂÚÂ˜ Î·È ÙÈ˜ «ÙÚ¿Â˙Â˜» ÙË˜
E§.A™. ÌÂ ÙÔ DNA ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÔÏ-
Ï·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÎÚÔ¿ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙÔÓ «ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚÈfi» ÙË˜ EY¶ ¯ˆ-
Ú›˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤ÓË ÁÓÒÌË Î·È ÔÈ ÂÈ-
Û·ÁÁÂÏÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ¿ÚÛË ÙÔ˘
·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·. EÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ¿‰˘Ù· ÙË˜ EY¶ ̇ ËÙÂ›
Ë A¢AE. ™Ù· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ı· ÎÚÈıÂ› Ë
ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ™·ÓÈ‰¿. ™∂§.  16,17

A¶OæEI™

Aπειλή για 
τη Δημοκρατία

™E§. 2

«Kαμπανάκι» στον Kαραμανλή από 16 γαλάζιους της Λάρισας

Nα τοι οι 
πρώτοι σε όλη
την Eυρώπη!

Aποκαλύψεις 
στην Aγια - Σοφιά

Πολιτικό, όχι 
συνταγματικό 
το πρόβλημα 
της χώρας

TÔÓ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ «‰ÂÓ ı· Í·Ó·„ËÊ›ÛÔ˘Ó N.¢. ·Ó ‰ÂÓ ¿ÚÂÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ·fi ÚfiÛˆ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó». ™∂§. 3

¶ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ·ÈÒÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÏˆÛË ÙË˜ ¶fiÏË˜ Ô ÙÚÔ‡ÏÔ˜ ÙË˜ AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ ·¤ÎÙËÛÂ Í·-
Ó¿ Ù· ÂÍ·Ù¤Ú˘Á¿ ÙÔ˘. TÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô „ËÊÈ‰ˆÙ¿ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ·ÁÁ¤-
ÏÔ˘ ‹ÚıÂ ÛÙÔ Êˆ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·ÛÙ‹ÏˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÂ›Ô˘. ™∂§. 26
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Πολιτική

Eμβόλιο για καύσωνα έχετε;

A ˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ ‹Û·ÛÙÂ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ̄ ıÂ˜-ÚÔ¯ı¤˜ Î·È Î˘-
ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·ÙÂ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔÓ Èfi ÙË˜ ÁÚ›Ë˜. TÈ Èı·-

ÓfiÙËÙÂ˜ Â›¯·ÙÂ Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÙÂ; EÍ·ÚÙ¿Ù·È. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹
ÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ·Ó ‰ÂÓ ·ı·›Ó·ÙÂ ÂÎÂ›ÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ì-
ÊÚ·ÁÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ Â›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ·fi Ù· ‰‡Ô
ÓÂ˘ÌfiÓÈ·, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ‹Ù·Ó 999ò ÌÂ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜. AÊ‹Óˆ
ÙÔ 1ò ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ
EÚÌÔ‡ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û¿˜ ̄ Ù˘Ô‡ÛÂ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ.

™Â ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ̆ ¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÂÓ›ÔÙÂ Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· Î·È Ë ·Ú¿ÏÏË. ™ÙË ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ˘fiıÂÛË Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù·
ÙËÏÂÔÙÈÎ¿ ‰ÂÏÙ›· ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ, ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ-
ÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙË ‚Á¿˙·ÙÂ ‰ÂÓ ÙË
‚Á¿˙·ÙÂ. °È·Ù› ·Ó ÁÏÈÙÒÛÂÙÂ ·fi ÙÔÓ Èfi ÙË˜ ÁÚ›Ë˜, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎ-
ÌÂÙÚ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ˙ËÓ ·fi ÙÔ˘˜ 39 ‚·ıÌÔ‡˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÚˆÙÔ-
Ê·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ, ·fi ÙË Ì¤-
Ú· Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ù· 42¿ÚÈ· Â›Ó·È ÚÔ˘Ù›Ó·, ÌÂ ÌÔÓ·‰È-
Îfi ı‡Ì· Î·Ó¤Ó· ‚·ÛÈÏÈÎfi Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ ·fiÙÈÛÙÔ˜.

™ ÙË ˙ˆ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÈÔ›, Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË
ÙË˜ ̇ ˆ‹˜. OÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Â¯ıÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍÔÓÙÒÓÔ-

ÓÙ·È. ¢‡Ô Â›Ó·È ·Ó›ÎËÙÔÈ: ÙË˜ ·ÓÔËÛ›·˜ Î·È ÙË˜ ·Ì¿ıÂÈ·˜.
¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·-

ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊÔ‚ÈÎÔ‡˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ÁÓˆ-
ÛË: Ô Èfi˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÚ›Ë˜ Â›Ó·È ‹ÈÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ËÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÚ›Ë, Ô˘ Û¤ÚÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ.

M¿ÏÈÛÙ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· OÚÁ¿ÓˆÛË YÁÂ›·˜, ÎÈÓ-
‰˘ÓÂ‡ÂÈ ÙÔ 2% ÙÔ˘ 30% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÓÔ-
Û‹ÛÂÈ. N· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡ÌÂ. OÙ·Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ï¤ÂÈ «ÓÔÛ‹ÛÂÈ˜» ÂÓ-
ÓÔÂ› Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔÓ Èfi, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ˜. OÙ·Ó Ô
Ì¤ÛÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ï¤ÂÈ «ÓÔÛ‹ÛÂÈ», ÂÓÓÔÂ› Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ.
™˘ÓÂÓÓfiËÛË, ÂÚ›ÙÂÚÔ.

TÔ 2% ÙÔ˘ 30% ÙˆÓ 11.000.000 Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ̄ ÒÚ·˜ Â›-
Ó·È 60.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. K·È fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË «ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ» ÂÓ-
ÓÔÂ› fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÚÈ¤˜ ÓÂ˘ÌÔ¿ıÂÈÂ˜, AIDS, ‚·-
ÚÈ¤˜ Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈÂ˜, ‚·ÚÈ¤˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈÂ˜, ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ˘˜ Î·Ú-
Î›ÓÔ˘˜, ÂÛÌ¤ÓÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi, Û¿ÓÈÂ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·. ¢ËÏ·‰‹, ¿Óˆ ·fi ÌÈÛfi ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈÔ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ
EÏÏ¿‰·! A’ ·˘ÙÔ‡˜, ‰ÂÓ ı· Âı¿ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂ
ÂÈÏÔÎ¤˜ 60.000! KÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·,
Ô˘ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È
–ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿– ÛÙ· ·ÓÂ·ÚÎ‹ ‹ Î·Îfi‚Ô˘Ï· ¯¤ÚÈ· ÁÈ·ÙÚÒÓ, È-
‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÓÔÛÔÎÔÌÂ›ˆÓ, ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·‰È·ÊÔÚ›·˜
Û˘ÁÁÂÓÒÓ.

¶ÚÔ˜ ÙÈ ÏÔÈfiÓ Ô ÓÙfiÚÔ˜ Î·È Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÏÔ„›·˜,
ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ˘ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ X¿ÓÈÌ·Ï Ó· Ì·˜
Ê¿ÂÈ ÙÈ˜ Û¿ÚÎÂ˜, ˘fi ÙËÓ ÔÌÒ‰Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·-
ÛÙ‹, Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ¿ÌÂÚ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ̄ ÂÛÙÂ› ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·’ ÙÔ Êfi‚Ô
Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ;

E›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ıÂ·-
ÙÚÈÎ¿ Î·ËÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙÔ˘˜ ÌÂ Ù· ÌÈÎÚfiÊˆÓ· ÛÙÔ ̄ ¤ÚÈ
ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ò˜ ˙Ô‡ÌÂ ·fi ı·‡Ì· ÛÙÔ˘˜ ·Ó˘fi-
ÊÔÚÔ˘˜ 39 ‚·ıÌÔ‡˜, IÔ‡ÏË Ì‹Ó·, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ –‚·ıÌÔ›– ¤-
ÊÙÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ˘˜ 25!

¶ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿, Â›Ó·È Ó· ·ÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ò˜ ˙Ô‡ÌÂ. MÂ ÙÔÓ ˘-
Ô˘ÚÁfi YÁÂ›·˜ Ó· ̆ fiÛ¯ÂÙ·È (!) fiÙÈ Ë ̄ ÒÚ· ı· ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ›

ÂÁÎ·›Úˆ˜ fiÏ· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Ô˘ ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È (;;;), ÌÂ ÙÔ ¶A™OK Ó· Î·-
ÙËÁÔÚÂ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙË˜
·Ó‰ËÌ›·˜ (!), ÌÂ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ IÂÚÒÓ˘ÌÔ Ó· Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë £Â›·
KÔÈÓˆÓ›· (ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙË ıÂ›· AÁÏ·˝·) Â›Ó·È ıÂÔÏÔÁÈÎfi ˙‹ÙË-
Ì·, ÌÂ ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¢. TÚÈ¯fiÔ˘ÏÔ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ·ÚÈıÌËÙÈ-
Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· 4.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÂ Î¿ıÂ 1.000.000 ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜
Î·È ÌÂ ÙÔÓ Andrew Witty ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Á›Á·ÓÙ· Glaxo Smith
Kline Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ: «E¯Ô˘ÌÂ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ÁÈ· 195.000.000 ÂÌ‚fiÏÈ·
Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ 50 Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ˜». H Glaxo Â›Ó·È Ì›· ÌfiÓÔ ·fi ÙÈ˜
5 ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘... ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ! EÓÒ ÔÈ
·ÛÈÚ›ÓÂ˜, Ù· ·Ï¿ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎ¿ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó ̄ ˆÚ›˜
Ó· Â›Ó·È ÛÂ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ™›ÁÔ˘ÚÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜.

E›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÏÂÊÙ¿, AÚË. AÏÏ¿ Ë ‚Ï·ÎÂ›·, ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË.

ΔEYTEPH
πέννα

°. ¶A¶A¢O¶OY§O™-TETPA¢H™

∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙË˜ ‰È-
Ï·Ó‹˜ fiÚÙ·˜. EÓ·˜ Ó¤Ô˜
‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ 34 ÂÙÒÓ, ·fiÊÔÈ-
ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·-
ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∂›Ó·È Ô ¿Ó-
ıÚˆÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Î·-
Ù¿ ÙË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜
Î·È ¤Ù˘¯Â ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·-
ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙË˜.
ΔÔÓ £fi‰ˆÚÔ ™ÎÔ˘˙fi, Ô˘
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ‰ÈÎË-
ÁfiÚˆÓ, ÙÔÓ ‚Ï¤Ô˘ÌÂ Â‰Ò
Î·È Ì›· Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÏÈÔÚ-
ÎËÌ¤ÓÔ ·fi Ù· Î·Ó¿ÏÈ·, Ó·
ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· Ì¿¯Ë. ΔËÓ Ô-
Ô›· Ô ›‰ÈÔ˜ ıÂˆÚÂ› «·ÔÏ‡-
Ùˆ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹». ¶ÔÈÔ˜ Â›-
Ó·È, fiÌˆ˜, ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆ-
Ô˜ Ô˘ Ù· ¤‚·ÏÂ ÌÂ ÙÔ ÈÛ¯˘-
ÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ̆ Ô˘ÚÁÂ›ˆÓ;

™YNENTEY•H
ÛÙË NANTIA °IANNIPH

«∫
άτι που με στενα-
χωρεί διαρκώς
στην Ελλάδα είναι

ότι το κράτος δεν κάθεται στο
τραπέζι να συζητήσει με τους
πολίτες του, είναι όσο καιρό το
γνωρίζω εχθρός τους. Σε κοι-
τάζει καχύποπτα είτε πας να
δώσεις, είτε να πάρεις. Δεν σε
βλέπει σαν προστατευόμενο
μέλος ούτε καν σαν πελάτη
του. Αφού, όμως, το κράτος
πρέπει να έχει έσοδα πρέπει
να σέβεται και τον πελάτη
του, δηλαδή τον πολίτη».

Τι σας έκανε να αντιδράσε-
τε, τι υπαγόρευσε την προ-
σφυγή σας στη δικαιοσύνη;

«Μου ήρθε το εκκαθαριστι-
κό και αισθάνθηκα ότι μου
βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Το συναίσθημα που μου προ-
κλήθηκε ήταν πως είτε το
κράτος αγνοεί-περιφρονεί
κατάφωρα το Σύνταγμα είτε
του ξέφυγε-ξέχασε να το ε-
λέγξει. Είμαι δικηγόρος και
δεν μου επιτρέπει η επαγγελ-
ματική μου αξιοπρέπεια να
πληρώσω κάτι που είναι αντι-
συνταγματικό».

«Kι ένας φοιτητής...»

Δηλαδή, θέλετε να πείτε πως
βάσει των γνώσεων που έχε-
τε, η εξαγγελία τού μέτρου
σας προσέβαλε;

«Αν θέλετε την αλήθεια, ό-
ταν το άκουσα και συνειδητο-
ποίησα ότι με αφορά, αρχικά
αισθάνθηκα λίγη περηφάνεια
που στα 34 μου είμαι μεταξύ
αυτών που βγάζουν αρκετά
και μάλιστα από τη δουλειά
τους και πάντα μετά χαράς ή-
μουν πρόθυμος να συνεισφέ-
ρω στα οικονομικά βάρη του

κράτους, στο βαθμό που μου
αναλογεί. Oμως έχω ορκιστεί
στο Σύνταγμα, ως δικηγόρος,
και αυτά είναι συνταγματικά
θέματα που ακόμα κι ένας
φοιτητής μπορεί να διατυπώ-
σει. Δεν χρειάζονται ιδιαίτε-
ρες γνώσεις. Επικαλούμαι
την αντισυνταγματικότητα
και γι’ αυτό δεν πρόκειται για
ατομική περίπτωση, όπως
παραπλανητικά ανακοινώνει
το υπουργείο».
Κι όμως το κράτος (υπ. Οικο-
νομικών) θα προσφύγει κατά
της απόφασης.

«Κλωθογυρίζουμε γύρω α-
πό τον εαυτό μας εδώ και μια
βδομάδα αλλά το κράτος δεν
έχει απαντήσει. Κανείς από
τους διάφορους συμβούλους
(με τις αμοιβές των οποίων κι

εγώ επιβαρύνομαι) δεν  έχει
απαντήσει επί της ουσίας.
Εξάλλου, είναι αντίδραση αυ-
τή να απειλείς τους πολίτες;
Αντί να κάτσουν και να συζη-
τήσουν επί της ουσίας, λένε
στην πραγματικότητα σε
200.000 φορολογούμενους
να προσφύγουν στα δικαστή-
ρια για ένα θέμα που το ορί-
ζει ρητά το Σύνταγμα στο άρ-
θρο 78 παράγραφος 2; Μάλι-
στα, τώρα, που λόγω φόρτου
εργασίας χρειάζεσαι πέντε
χρόνια για να πάρεις απόφα-
ση από τα πρωτοδικεία, κάτι
που αγγίζει την αρνησιδικία.

Οταν για ένα τόσο απλό θέ-
μα τα θεσμικά όργανα του
κράτους δεν απαντούν άμε-
σα, μετατρέπουν ένα καθαρά
νομικό θέμα σε κοινωνικό και

πολιτικό επειδή δεν το αντι-
μετωπίζουν. Κατά κάποιον
τρόπο το κράτος σε κοιτάζει
και πάλι λοξά, η κυβέρνηση
δείχνει εχθρότητα στον πολί-
τη, και αυτήν τη φορά έθιξε
μάλιστα την κλασική μερίδα
ψηφοφόρων της».

«Hθελε θάρρος»

Το δικαστήριο πάντως απο-
φάσισε, για εσάς, την αναστο-
λή είσπραξης της έκτακτης ει-
σφοράς μέχρι να συζητηθεί το
ζήτημα επί της ουσίας.

«Ναι, έτσι είναι, αλλά ση-
μειώνω πως για να βγει αυτή
η πρώτη απόφαση αναστο-
λής, το δικαστήριο κρίνει τη
βασιμότητα της προσφυγής
σου. Εδώ, θέλω να πω πως αι-
σθάνθηκα θαυμασμό για την
πρόεδρο που έδωσε αυτή την
απόφαση εκφράζοντας την
άποψή της, γιατί θεωρώ ότι
λειτούργησε κατά συνείδη-
ση, υπακούοντας στο Σύ-
νταγμα. Και ανέλαβε μεγάλο
βάρος. Hθελε θάρρος αυτό».

Τι μήνυμα στέλνει αυτή η ε-
πιτυχής μέχρι στιγμής κίνη-
σή σας; Τι σας λένε στο περι-
βάλλον σας για το γεγονός ό-
τι κυνηγήσατε το δίκιο;

«Αυτό που θα ’θελα περισ-
σότερο είναι ο κόσμος να μη
στέκεται στις εντυπώσεις που
προκαλούνται από μια διατα-
γή αλλά να σκέφτεται επί της
ουσίας, να ανοίξει το Σύνταγ-
μα, όπως και οι ιθύνοντες,
και να το σκεφτούν λογικά.
Το ίδιο λέω και για τους δη-
μοσιογράφους, που αυτές τις
ημέρες καίγονται για το θέ-
μα. Αυτό που έκανα εγώ μπο-
ρούσε να το έχει κάνει κάθε
εγγράμματος άνθρωπος.

Από το περιβάλλον μου με
ρωτούν αν θα πρέπει να πλη-
ρώσουν τώρα ή με συγχαί-
ρουν για το νομικό σκέλος ή
μου λένε “καλά τους έκα-
νες”. Κάτι που δεν ταιριάζει
καθόλου με τη δική μου αντι-
μετώπιση».◆

O NEAPO™ ¢IKH°OPO™ ¶OY ¶ETYXE ANA™TO§H TH™ EKTAKTH™ EI™ºOPA™:

«Tο κράτος δεν μιλάει
με τους πολίτες.
Eίναι εχθρός τους»

Eδώ και μια βδομάδα, το κράτος 
δεν έχει απαντήσει. Mετατρέπει ένα καθαρά
νομικό θέμα σε πολιτικό και κοινωνικό,
επειδή δεν το αντιμετωπίζει
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