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«Ανίκανος ή συνένοχος»; 
 
 

Σκάνδαλο Βατοπαιδίου. Σίγουρα, ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα της 
Μεταπολίτευσης, όχι µόνο για το ύψος της ζηµιάς που υπέστη το ∆ηµόσιο, αλλά και για το 
γεγονός ότι φέρεται να εµπλέκεται σ’ αυτό το µισό Υπουργικό Συµβούλιο! Ένα 
σκάνδαλο που απαρνήθηκε εξ αρχής ο Πρωθυπουργός και που προσπάθησε να 
κουκουλώσει η  κυβέρνησή του. Μια κυβέρνηση που σύρθηκε στη σύσταση της 
Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από την παραίτηση των δύο δικαστικών λειτουργών 
και το σάλο που ξεσηκώθηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. 

Αν επιχειρήσει, κανείς, να σταχυολογήσει το πόρισµα της Επιτροπής, θα επισηµάνει 
τα παρακάτω: 
 

� Την ταύτιση και των τεσσάρων 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης στην 
αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση 
του σκανδάλου µε σύσταση 
Προανακριτικής Επιτροπής για 
ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες πέντε (5) 
Υπουργών και Υφυπουργών. 

� Τη διαπίστωση όλων των κοµµάτων 
για ύπαρξη πολιτικών ευθυνών, είτε 
αυτές αφορούν και τα δύο κόµµατα είτε 
µόνο το ένα (Ν.∆.). 

� Την οµοφωνία στην ύπαρξη πολιτικών 
ευθυνών σε δύο πρόσωπα που κατέχουν, 
µέχρι και σήµερα, κυβερνητική θέση 
(Κοντός, ∆ούκας). 
 
Θα σταθούµε, ιδιαίτερα, στο ζήτηµα της πολιτικής ευθύνης, για το οποίο γίνεται 

πολύς λόγος τις τελευταίες ηµέρες. Ας δούµε πώς περιγράφεται στο Σύνταγµα ο όρος 
αυτός (άρθρο 85): «Τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι 
συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της κυβέρνησης και καθένας από αυτούς 
για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρµοδιότητάς του…». Είναι, σαφές, πως πέρα από 
τη συλλογική ευθύνη, υπάρχει η ατοµική πολιτική ευθύνη. Και η Εξεταστική Επιτροπή, 
οµόφωνα, καταλογίζει πολιτικές ευθύνες σε δύο νυν κυβερνητικά στελέχη. Για να το πούµε 
πιο απλά: καταλογισµός πολιτικής ευθύνης σηµαίνει καταλογισµό πολιτικής 
ανικανότητας.  Πώς είναι δυνατόν, άραγε, να παραµένουν στη θέση τους οι δύο Υπουργοί, 
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ύστερα από τη δηµοσίευση του πορίσµατος; Αφού δεν υπάρχει τσίπα (αυτή έχει χαθεί προ 
πολλού), ώστε να παραιτηθούν από µόνοι τους, τι κάνει ο Πρωθυπουργός; Από πού αντλεί 
τη νοµιµοποίηση και τους διατηρεί στη θέση τους, µέχρι τον επικείµενο(;) ανασχηµατισµό; 

 
Ερχόµαστε, λοιπόν στον Πρωθυπουργό. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του 

κόµµατός του ανέλαβε ο ίδιος την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Πράξη «πολιτικής 
γενναιότητας» τη χαρακτήρισαν ορισµένοι …έγκυροι πολιτικοί αναλυτές. Αλήθεια, τι µας 
λέτε; ∆εν είναι αυτονόητη η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού; Κατά το 
Σύνταγµα η αρχή του ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥ αφορά µόνο το πρόσωπο του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας και γι’ αυτό οι πράξεις του προσυπογράφονται από τον αρµόδιο κάθε 
φορά Υπουργό, που µε την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος (άρθρο 35, παρ. 1). Για τον 
Πρωθυπουργό το Σύνταγµα επιφυλάσσει άλλη θέση, αυτή του ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
(άρθρο 82, παρ. 2): «Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης και 
κατευθύνει τις ενέργειές της… µέσα στα πλαίσια των νόµων». Με την - αυτονόητη - 
ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, ίσως, να ήθελε ο κ. Καραµανλής να δώσει, έστω και 
ετεροχρονισµένα, απάντηση στο ερώτηµα που έθεσε ο – διαγραφείς – Βουλευτής κ. 
Τατούλης: «Ανίκανος – πολιτικά - ή συνένοχος»; Επέλεξε το πρώτο και γι’ 
αυτό …καταχειροκροτήθηκε από τους Βουλευτές του! 

 
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όντας στριµωγµένος στη 

γωνία, επικαλείται την ανικανότητα µήπως και διασωθεί. Την προηγούµενη φορά, στο 
σκάνδαλο των δοµηµένων οµολόγων, µιλώντας και πάλι στην Κοινοβουλευτική του 
Οµάδα, αναγνώρισε πως «µου πήρε τρία χρόνια να σκεφτώ τον τρόπο επιλογής των 
∆ιοικητών των Ασφαλιστικών Ταµείων». Και στις δύο περιπτώσεις η ζηµιά για το ∆ηµόσιο 
ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατοµµύρια Ευρώ! Αλλά, «το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός 
σοφού», κ. Καραµανλή. Αν προσδοκάτε «άφεση αµαρτιών», µην προστρέχετε ούτε στον 
Εφραίµ ούτε στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα. Το λόγο έχει ο ελληνικός λαός! Ιδού η 
Ρόδος, ιδού και το πήδηµα! 
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