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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπόθεση Σαββαΐδου: Το κομματικό κράτος αντεπιτίθεται Κυβερνητική σπουδή με
οσμή Βενεζουέλας
H Δράση θεωρεί απαράδεκτη την πίεση που ασκεί η κυβέρνηση για να εξαναγκάσει
την κ. Κατερίνα Σαββαΐδου σε παραίτηση. Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Σαββαΐδου είναι η
μόνη κρατική λειτουργός σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, η επιλογή της οποίας έγινε
με αξιοκρατικά κριτήρια και χωρίς καμία κομματική παρέμβαση. Μέχρι σήμερα, σε
αντίθεση με την πλειονότητα των αντίστοιχων κρατικών λειτουργών, έχει
αποδεδειγμένα επιτελέσει σημαντικό έργο.
Δεν γνωρίζουμε αν κάποιοι μηχανισμοί κινήθηκαν υπόγεια εις βάρος της στην
συγκεκριμένη υπόθεση την οποία επικαλείται η κυβέρνηση. Γνωρίζουμε όμως ότι με
τον συγκεκριμένο τομέα, που είναι δημόσια γνωστό ότι χαρακτηρίζεται επί
δεκαετίες από εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις σκληρής διαφθοράς (εκατοντάδες
χιλιάδες λαδώματα δηλαδή, όπως αποδεικνύουν οι σχετικές έρευνες της Διεθνούς
Διαφάνειας), η δικαιοσύνη έχει ελάχιστα ασχοληθεί. Προκαλεί λοιπόν απορία πως
ξαφνικά η κ. Σαββαΐδου, που είναι βέβαιο ότι δεν ανήκει ούτε καλύπτει τα
κυκλώματα αυτά, βρέθηκε να είναι η μόνη εμπλεκόμενη με τη δικαιοσύνη, για
αμφιλεγόμενες ως προς την στοιχειοθέτησή τους υποθέσεις και ότι η κυβέρνηση
«πριν αλέκτορα φωνήσαι» άρχισε να πιέζει για την παραίτηση της.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα η κυβέρνηση -την έλλειψη ευαισθησίας της οποίας στα
συγκεκριμένα θέματα δείχνει η απάθειά της στη σκαστή υπόθεση Φλαμπουράρηγιατί σπεύδει στην υπόθεση Σαββαΐδου; Μήπως επιθυμεί διακαώς να ελέγξει
κομματικά την ΓΓΔΕ, ακολουθώντας την «ευγενή» παράδοση αντιδημοκρατικών
καθεστώτων –τύπου Βενεζουέλας- που χρησιμοποιούν τους φοροελεγκτικούς
μηχανισμούς ως μέσο εξόντωσης των αντιπάλων τους; Κάτι που συνάδει δυστυχώς
με την γενικότερη μέχρι σήμερα στάση της σε θέματα κράτους δικαίου και των
συνταγματικών εγγυήσεων των δικαιωμάτων των πολιτών.
Η Δράση θα παρακολουθήσει από κοντά την υπόθεση και ελπίζει ότι τα
κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιδράσουν στην προσπάθεια
ωμής παρέμβασης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών στο
έργο του μόνου τομέα στον κρατικό μηχανισμό όπου υπάρχει –εδώ και μερικά
χρόνια- θεσμικά κατοχυρωμένη αλλά και πραγματική αντίσταση στην αθλιότητα
του κομματικού κράτους.
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