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Μ 
ία εβδοµάδα µε-
τά τις αλυσιδωτές 
αποκαλύψεις για 
το µεταπτυχιακό 
που δεν υπήρχε, 

το πτυχίο που... εξαφανίστηκε από 
το βιογραφικό και αφού φτάσαµε 
στο σηµείο να γίνεται θέµα συζή-
τησης ακόµη και αν υπάρχει απο-
λυτήριο λυκείου, ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Αντώνης ∆ιαµατάρης 
αποπέµφθηκε µε εντολή του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Είναι το πρώ-
το βαρύ πλήγµα στην κυβέρνηση 
και την αξιοπιστία της.

Σε όλο αυτό το διάστηµα κά-
ποιοι προσπάθησαν να βάλουν 
το θέµα κάτω από το χαλί, διαβε-
βαιώνοντας ότι δεν υπήρχε θέµα 
παραίτησης και πως οι εξηγήσεις 
του ήταν επαρκείς, αλλά η τακτική 
τού «θα το ξεχάσουν» δεν πέτυχε. 
Οι αντιδράσεις ήταν πολλές και τα 
κόµµατα της αντιπολίτευσης ζήτη-
σαν την αποποµπή του, βάζοντας 
στο κάδρο τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό, ο οποίος είναι προσωπι-
κός φίλος του κ. ∆ιαµατάρη, εγκα-
λώντας τον µε βάση ένα υπαρκτό 
πρόβληµα που δηµιουργούσε συ-
νεχώς σκοπέλους για την κυβέρ-
νηση. Η σταγόνα, όµως, που ξε-
χείλισε τελικά το ποτήρι, σύµφωνα 
µε πηγές από το πρωθυπουργικό 
γραφείο, ήταν ότι ο κ. ∆ιαµατάρης 
συνέχισε να δραστηριοποιείται 
επαγγελµατικά στις ΗΠΑ, ακόµη 
και σε εταιρία real estate, παράλ-
ληλα µε τη θητεία του ως υπουρ-
γός, κάτι που απαγορεύεται.

Το κόστος από την υπόθεση 
ήταν βαρύ για την κυβέρνηση, 
που έφερε την «αριστεία» ως κυ-
ρίαρχο ζήτηµα στην πολιτική ζωή 
της χώρας, και έτσι χθες το πρωί 
ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον 
κ. ∆ιαµατάρη την παραίτησή του, 
την οποία ο πρώην υφυπουργός 
έστειλε από τη µακρινή Αυστρα-
λία, όπου και βρισκόταν στο πλαί-
σιο µιας οκταήµερης επίσκεψης 
προκειµένου να συναντηθεί µε 
µέλη της οµογένειας ή όπου, κατ’ 
άλλους, είχε καταφύγει προκειµέ-
νου να περάσει η µπόρα.

Επιστολή
Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. 
∆ιαµατάρης πλέκει το εγκώµιο του 
εαυτού του, γράφοντας ότι ασχο-
λείται µε τα θέµατα της οµογένει-
ας επί δεκαετίες και µόνο του µέ-
ληµα όλα αυτά τα χρόνια ήταν η 
προσφορά στον Ελληνισµό. «Για 
αυτό µε µεγάλη τιµή αποδέχθη-
κα την πρόταση του Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη να ανα-
λάβω το χαρτοφυλάκιο του Υφυ-
πουργού Εξωτερικών αρµόδιου 
για τα θέµατα του Απόδηµου Ελ-
ληνισµού» έγραψε σε αυτή. ∆εν 
απέφυγε, όµως, και την πεπατη-
µένη περί «αποπροσανατολισµού», 
καθώς συµπλήρωσε ότι τις τελευ-
ταίες ηµέρες δεχόταν προσωπικές 
επιθέσεις που λειτουργούν απο-
προσανατολιστικά, µε σκοπό να 
πλήξουν την κυβέρνηση και τον 
πρωθυπουργό, τον οποίο τονίζει 
ότι αγαπά και εκτιµά, αλλά και να 

υπονοµευτεί το έργο του. Αυτός 
είναι, σύµφωνα µε τον κ. ∆ιαµα-
τάρη, ο λόγος της παραίτησής του. 

Πρόκειται για την πρώτη σο-
βαρή πολιτική ήττα της κυβέρνη-
σης, αν και όχι την πρώτη αστοχία 
σε θέµατα επιλογής προσώπων 
από τον Κ. Μητσοτάκη, καθώς λί-
γο µόλις καιρό πριν το πανελλή-
νιο ασχολούνταν µε την υπόθεση 
Πατέρα και το εάν ο διορισµός του 
στη θέση διοικητή νοσοκοµείου 
ήταν ρουσφέτι ή όχι.

 ■ Εκτός κυβέρνησης τελικά ο υφ. Εξωτερικών.
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και 

η σταδιακή αποδόμηση του βιογραφικού του

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ρητό του Ανδρέα ∆ρακόπου-
λου (φωτό), προέδρου του Ιδρύµατος Πολιτισµού 
«Σταύρος Νιάρχος», είναι: «Εκείνος που φυτεύει 
δέντρα, γνωρίζοντας πως δεν θα καθίσει ποτέ στη 
σκιά τους, έχει αρχίσει να καταλαβαίνει το νόηµα 
της ζωής». Που να 'ξερε πως θα έµπλεκε χωρίς 
τη θέλησή του µε τους «κάκτους» της πολιτικής...

Η εντυπωσιακή αποκαθήλωση του οριστικά 
τέως υφυπουργού Εξωτερικών Αντώνη ∆ιαµα-
τάρη, ο οποίος µεταξύ αστείου και σοβαρού κα-
λείται πλέον να αποδείξει αν τελείωσε το... δη-
µοτικό, συµπαρασύρει στην απογοητευτική πτώ-

ση και τα σχέδια ορισµένων ηγετικών κύκλων 
περί το Μαξίµου που ήθελαν τον κ. ∆ρακόπου-
λο στον θώκο του όγδοου Προέδρου της Ελλη-
νικής ∆ηµοκρατίας.  

Ενθερμη εισήγηση
Υστερα από ένθερµη εισήγηση ∆ιαµατάρη, ο 
πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωνε ότι θα πάρει 
τις αποφάσεις του αυτές τις χρονιάρες ηµέρες 
«στο βουνό», φέρεται ότι είχε συµφωνήσει µε τον 
Ανδρέα ∆ρακόπουλο για το ανώτατο αξίωµα της 
χώρας από το περασµένο καλοκαίρι, αµέσως µε-

τά τις εκλογές, χωρίς να µοιραστεί µε κανέναν 
την επιλογή του.

Ο ηθικός καταποντισµός του τέως υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ατιµωτικά 
πλαστούς ακαδηµαϊκούς τίτλους, ίσως αποδει-
χθεί καθοριστικός για την τύχη του κ. ∆ρακό-
πουλου, ο οποίος, σύµφωνα µε το βραχύ βιογρα-
φικό του, αποφοίτησε από το Hamilton College, 
όπου σπούδασε Ιστορία της Ασίας (1600-1900), 
και έχει εµπνευστεί από τη (σταρ του Χόλιγουντ) 
Οντρεϊ Χέπµπορν και τη µοναδική συµπόνοια και 
αποφασιστικότητά της να βοηθά ανθρώπους...

«Καίγεται» τώρα και το σενάριο για Δρακόπουλο στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Αποπομπή (με
καθυστέρηση)
του Διαματάρη

Ο τέως, πλέον, υφ. Εξωτερικών Αντ. 
Διαµατάρης. Ενθετη: Ο Στ. Πέτσας

Μέγα θέμα και για τον Πέτσα που 
απέκλειε παραίτηση του υφυπουργού

 ∆ιασύρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας 
από την εξέλιξη της υπόθεσης ∆ιαµατάρη, αφού ο πρώτος δι-

αβεβαίωνε τους πάντες ότι θέµα παραίτησης για την κυβέρνηση δεν 
τίθεται και έκρινε ότι οι εξηγήσεις του πρώην υφυπουργού Εξωτερι-
κών ήταν επαρκείς. Από ό,τι φαίνεται, όµως, η αξιοπιστία του Στέλι-
ου Πέτσα αντιµετωπίστηκε από το Μαξίµου ως παράπλευρη απώλεια 
και χάθηκε... µαζί µε τα πτυχία του κ. ∆ιαµατάρη. Είναι πρωτοφανές 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να διαβεβαιώνει την Τρίτη ότι θέµα πα-
ραίτησης ή αποποµπής του υφυπουργού Εξωτερικών δεν υπάρχει 
και δύο ηµέρες µετά, την Πέµπτη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης να τον... στέλνει σπίτι του. Συγκεκριµένα, ερωτη-
θείς ο κ. Πέτσας εάν µετά τις διευκρινίσεις του κ. ∆ιαµατάρη έχει 
κλείσει το θέµα για την κυβέρνηση, απάντησε τότε ότι ο κ. ∆ιαµατά-
ρης εξέφρασε τη λύπη του για την παρερµηνεία και την παρανόηση 
που συνέβη µε τον όρο «σπούδασε», τον οποίο χρησιµοποιούσε στο 
βιογραφικό του, και το θέµα έχει λήξει για την κυβέρνηση.

Η αποποµπή ∆ιαµατάρη έγινε µάλιστα µε απαξιωτικό για τον ίδιο 
τρόπο, καθώς ταξίδεψε στην Αυστραλία για θέµατα της αρµοδιότη-
τάς του και από εκεί έστειλε την παραίτησή του. Οι επικοινωνιακοί 
χειρισµοί, ωστόσο, στην υπόθεση, µε τον ΣΥΡΙΖΑ επί µέρες να ζη-
τά την αποποµπή του, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Πέτσα. Είναι 
ίσως το πρώτο άδειασµά του από το Μέγαρο Μαξίµου και ήδη η ει-
κόνα του έχει «τσαλακωθεί».

δδ


