Βαριά καταδίκη της Ελλάδας για την υπόθεση του Αχ. Καραμανλή
και την προσμέτρηση των λευκών ψηφοδελτίων

Τρία χρόνια μετά το πολιτικό σκάνδαλο των λευκών ψηφοδελτίων, δηλαδή την
προσμέτρηση στο εκλογικό μέτρο των λευκών ψηφοδελτίων μόνο στην Πέλλα, με
αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα που οδήγησε στα έδρανα της Βουλής τον Αχ.
Καραμανλή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε
τους τρεις θιγόμενους βουλευτές που έχασαν τότε τις έδρες τους. Στο όνομα
της ισονομίας και της ισοπολιτείας, το Δικαστήριο του Στρασβούργου αναγνωρίζει ότι
«υπήρξε παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και επιδικάζει υψηλές
αποζημιώσεις στους Γ. Πασχαλίδη, Στ. Κουτμερίδη και Κ. Ζαχαράκη που έκαναν την
προσφυγή.
Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, τα εθνικά δικαστήρια, κατά τον έλεγχο
της συνταγματικότητας του εκλογικού νόμου, δεν μπορούν να μεταβάλλουν εκ των
υστέρων τους κανόνες της εκλογικής αναμέτρησης.
Δύο κατηγορίες
Κατά την άποψη του δικαστηρίου, «η παρέμβαση στον εκλογικό νόμο
δημιούργησε δύο κατηγορίες βουλευτών». Επίσης, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι «η
ελληνική κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε καμία επιτακτική αιτία που θα έθετε σε κίνδυνο
τη δημοκρατική τάξη, ώστε να δικαιολογήσει την παρέμβασή της στον εκλογικό νόμο»!
Ως εκ τούτου έκρινε ότι παραβιάστηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης (!) και
των ελεύθερων εκλογών (!) «και το κράτος θα πρέπει να πληρώσει μέσα σε
τρεις μήνες στον Γ. Πασχαλίδη 119.613 ευρώ, στον Στ. Κουτμερίδη 78.298
ευρώ και στον Κ. Ζαχαράκη 142.532 ευρώ»!
«Εύχομαι οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί του πολιτικού σκανδάλου των λευκών
ψηφοδελτίων της Πέλλας να συνειδητοποιήσουν τον διασυρμό στον οποίο οδήγησαν
την ελληνική πολιτεία και τη ζημιά που προκάλεσαν με τις αλαζονικές πράξεις τους σε
αυτήν την πολύμηνη επίδειξη πολιτικού κυνισμού», δήλωσε ο Γ. Πασχαλίδης με την
ανάρτηση της απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωδικαστηρίου.
Ο Ευ. Βενιζέλος
«Η σημερινή απόφαση αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση, αλλά και για τους
ανώτατους δικαστές που σχημάτισαν την οριακή πλειοψηφία του ΑΕΔ στην απόφαση
αυτή, ανατρέποντας πάγια νομολογία δεκαετιών και αλλοιώνοντας τους συσχετισμούς
των δυνάμεων στη Βουλή», επισήμανε ο Ευ. Βενιζέλος.
Στο θέμα παρενέβη και ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα
Δικαιοσύνης, Γ. Παπαδημητρίου, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση «να κατανοήσει ότι
δεν επιτρέπεται να εκθέτει τη χώρα μας, είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν ότι
ανήκουμε στην Ευρώπη και ενστερνιζόμαστε τον θεσμικό πολιτισμό της».
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πώς στήθηκε το «πραξικόπημα»
Από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γ. Παπανδρέου, είχε
καταγγείλει τη μεθόδευση των λευκών ψηφοδελτίων ως «δικαστικό πραξικόπημα και
πολιτειακό όνειδος», καταγγέλλοντας την κλοπή μίας έδρας από το ΠΑΣΟΚ.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική Βουλή με μεγάλη καθυστέρηση και κατόπιν εορτής,
εφόσον το ΠΑΣΟΚ ήταν ήδη με μία έδρα λιγότερη, αποφάσισε να επιβεβαιώσει και να
ισχυροποιήσει τα ισχύοντα και να μην προσμετρώνται τα λευκά ψηφοδέλτια στο
εκλογικό μέτρο εν όψει των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών του Οκτωβρίου 2006,
απόφαση που οδήγησε σε παραίτηση τον θείο του πρωθυπουργού.
Υστερα από όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα ρεσιτάλ
παραλογισμού στην αλληλογραφία της με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέθετε κείμενα μνημεία ασυναρτησίας, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Στα κείμενά της προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας επικροτούσε την απόφαση του Εκλογοδικείου να επιβάλει την
προσμέτρηση των λευκών ψηφοδελτίων μόνο στην Πέλλα, κόντρα στη δική της θέση
να ψηφίσει σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή να μην προσμετρώνται ποτέ στο
μέλλον, όπως δεν μέτρησαν και ποτέ στο παρελθόν.
"Έθνος" 11/4/08
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