
Την ώρα που το ΔΝΤ δηλώνει ότι η Ελ
λάδα δεν έχει καταφέρει να πετύχει πολ
λούς από τους στόχους του προγράμμα

τος και είναι ακόμα πρώιμο να γίνουν 
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ΑΝΕΡΓΊΑ-ΣΥΜΦΟΡΑ!
22,5% τον Απρίλιο από 16,2% που ήταν τον ίδιο μήνα του 
Ί 1.1.109.658 άτομα χωρίς δουλειά και ελπίδα. Τραγωδία για 
τους νέους κάτω των 25. ■ Σελ. 12
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Η Εθνική Νέων νίκησε χθες 2-1 την Αγγλία και δι- 
εκδικεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σελ. 43
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Σημίτη και έξι υπουρνοΰθ
Επιμένει να καταθέσουν επειγόντως όλα τα μέλη του ΚΥΣΕΑ που υπέγραψαν για τα «αμαρτωλά» υποβρύχια
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Καλεί ως κατηγορουμένους 
10 Γερμανούς. · Σ ε λ .  13

Γιατί εξέδω
σε απαγο
ρευτικό ο μη- 
τροπολίτης 
Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας 
κ. Κοσμάς. 
■ Σελ. 27
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Τσοχατζόπουλοβ: 
Εκβιάζει Σημίτη 

και έξι υπουργού δ
Ρεπορτάζ
ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΙΟΥ
vpalaiou@dimokratianews.gr

Α ίτημα στον ανακριτή Γαβριήλ 
Μαλλή προκειμένου να κληθούν 
να εξεταστούν όλα τα πολιτικά 
στελέχη της κυβέρνησης Σημίτη, 

τα οποία την περίοδο 1998-1999 μετείχαν στο 
ΚΥΣΕΑ, κατέθεσε χθες ο Ακης Τσοχατζόηου- 
λος διά των πληρεξούσιων δικηγόρων του. Επί
σης, ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός 
Εθνικής Αμυνας ζητά να εξεταστούν ως μάρτυ
ρες και αξιωματούχοι του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας της ίδιας περιόδου. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που ο πρώην υπουργός «δείχνει» και 
προς άλλες πολιυκές πλάτες για την υπόθεση 
της προμήθειας των εξοπλισπκών προγραμμά- 
των.Ύο ίδιο αίτημα έχει υποβάλει τέσσερις φο
ρές στο παρελθόν. Εκτός από τον κ.
Σημίτη, το αίτημα του πρώην υπουρ
γού αφορά τους Αλέκο Παπαδόπου- 
λο, Θεόδωρο Πάγκαλο, Γιάννο Πα- 
παντωνίου, Βάσω Παπανδρέου, Κώ
στα Λαλιώτη και Γιώργο Ρωμαίο που 
είχαν συνυπογράψει. Είναι προφα
νές όπ ο κ. Τσοχατζόπουλος εκβιά
ζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τους πρώην συναδέλ
φους του, στέλνοντας το μήνυμα «αποθανέτω 
η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων».

Ενδεικηκό του πόσο επιμένει ο Ακης Τσο
χατζόπουλος σε αυτό το ζήτημα είναι όη στην 
ανακοίνωση των συνηγόρων του αυτή η αί
τηση χαρακτηρίζεται «επείγουσα». Οπως επι- 
σημαίνεται στη σχεηκή ανακοίνωση της νο
μικής ομάδας που έχει αναλάβει την υπερά
σπισή του, «η εξέταση των εν λόγω προσώπων 
κρίνεται στην παρούσα φάση τής εν εξελίξει 
ευρισκομένης τακτικής ανακρίσεως εντελώς 
απαραίτητη. Και τούτο γιαη έτσι η διερεύνη- 
ση της υπόθεσης Τσοχατζόπουλου ουσιαση- 
κοποιείται πλήρως, αφού τα ως άνω πρόσω
πα μετείχαν ή προετοίμασαν (σ)τη λήψη των 
υπό εξέταση ομοφώνων αποφάσεων του ΚΥ
ΣΕΑ για προμήθεια των τεσσάρων υποβρυχί
ων 214 για π ς  ανάγκες του Πολεμικού Ναυ- 
πκού. Διευκρινίζεται όπ το ΚΥΣΕΑ με διαδο
χικές ομόφωνες αποφάσεις του ενέκρινε την 
αγορά των υποβρυχίων. Είχε προηγηθεί η κα
τά νόμο αναγκαία υπηρεσιακή και ιεραρχτκή 
προετοιμασία από το Πολεμικό Ναυηκό (αρ
μόδιες υπηρεσίες και συμβούλια) και από πς 
υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Αμυνας 
της προτάσεως του Σ.ΑΜ. με τον ΥΕΘΑ κ  Α  
Τσοχατζόπουλο προς το ΚΥΣΕΑ».

Η πλευρά του κατηγορούμενου πρώην 
υπουργού θεωρεί όπ χωρίς την ενδελεχή και 
τε βάθος διερεύνηση των αποφάσεων του 

ΥΣΕΑ ο δικαστικός έλεγχος καθίσταται ελ
πίς, αφού δεν θα υπήρχε σύνδεση με την

«Αποθανέτω 
η ψ υχή μου  

μετά των 
αλλοφύλων»

Επιμένει να καταθέσουν 
όλα τα μέλη του ΚΥΣΕΑ 

που υπέγραψαν για 
τα «αμαρτωλά»υποβρύχια

αφετηρία της όλης υπόθεσης. Τονίζει δε ότι 
η περαίωση της ανάκρισης χωρίς την εξέτα
ση των προτεινόμενων προσώπων είναι «λο
γικά και νομικά» αδύνατη. Επισημαΐνεται όπ 
αυτό το αίτημα έχει υποβληθεί επίσημα από 
την πλευρά του πρώην υπουργού τρεις φορές 
(στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της 
Βουλής, στην προκαταρκτική εξέταση από την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και κατά την 

απολογία του). Στο τέλος της ανα
κοίνωσης, οι συνήγοροι του πρώην 
υπουργού εκφράζουν την «απόλυ
τη πίστη» τους στη Δικαιοσύνη. Τις 
ερχόμενες ημέρες ο ανακριτής θα 
αποφασίσει για το επίμονο αίτημα 
του Ακη Τσοχατζόπουλου, ωστόσο 
πρέπει να σημειωθεί όπ η υπόθεση 

που ερευνά τώρα αφορά τον τρόπο απόκτη
σης των περιουσιακών στοιχείων του πρώην 
υπουργού. Οταν ολοκληρωθεί αυτή η δικο
γραφία, θα αρχίζει να μελετά την υπόθεση των 
υποβρυχίων αλλά και αυτήν των ΤΟΚ-Μ1.

Και ο εξάδελφ οβ  
Ζήγραβ θέλει 

τώρα ν α  μιλήσει!

Η ΩΡΑ που ο Νίκος Ζήγρας, ξάδελφος του 
Ακη Τσοχατζόπουλου, θα ανοίξει τα χαρτιά 
του ενώπιον των δικαστικών αρχών έφτασε.

Με δικό του αίτημα, το οποίο υπέβαλε 
διά των συνηγόρων του, θα βρεθεί ενώπι
ον του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή την επό
μενη εβδομάδα, προκειμένου να δώσει συ
μπληρωματική απολογία για την ουσία των 
κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

Μ έχρι τώρα, ο πρώτος ξάδελφος του 
πρώ ην υπουργού και διαχειριστής, κατά 
το κατηγορητήριο, των χρημάτων του είχε 
αρνηθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των 
δικαστικών αρχών.

Εξηγήσειβ
Στην πρώτη του απολογία τον Απρίλιο εί
χε  κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπής 
και είχε οδηγηθεί χω ρίς να πει κουβέντα 
στις φυλακές Κορυδαλλού. Ειδικότερα, είχε 
αναφέρει ότι «δεν επιθυμώ στην παρούσα 
φάση να δώσω εξηγήσεις για την κατηγο
ρία, ούτε να απαντήσω σε σχετικές ερωτή
σεις σας, καθώς ήταν πολύ ελλιπής ο χρό
νος που είχα στη διάθεσή μου για να προ
ετοιμαστώ».

Εξηγήσεις είχε αρνηθεί να δώσει και 
όταν είχε κληθεί ως ύποπτος από τις ει
σαγγελείς Πρωτοδικών Ευγενία Κυβέλου 
και Ελένη Σίσκου. Επομένως, αυτή θα είναι 
η πρώτη φορά που θα πει τη θέση του για 
όσα του αποδίδονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο κ. Ζήγρας κατέθεσε και 
αίτηση αποφυλάκισης επικαλούμενος λό
γους υγείας. Αντίστοιχη αίτηση, τη δεύτε
ρη στη σειρά, κατέθεσε και ο επίσης προ
φυλακισμένος στον Κορυδαλλό Γιώργος 
Σαχπατζίδης.

▲ Από αριστερά οι: Γιώργος Ρωμαίος, Κώστας Λαλιώτης, Γιάννος Παπαντωνίου, Θεόδωρος Πάγκαλος, Βάσω Παπανδρέου και Αλέκος Παπαδόπουλος. 
Πάνω (μεγάλες φωτό): Ο Ακης Τσοχατζόπουλος και ο Κώστας Σημίτης

ΣΑΦ ΕΙΣ υπαινιγμούς ότι όση 
ευθύνη είχε ο ίδιος είχαν και 
τα υπόλοιπα μέλη του ΚΥΣΕΑ, 
υπουργοί του ΠΑΣΟΚ επί Ση
μίτη, αλλά και ο ίδιος ο κ. Ση
μίτης είχε αφήσει ο Ακης Τσο
χατζόπουλος στην «απολογία» 
του στη Βουλή για τα υποβρύ
χια από τον περσινό Ιούλιο. Κα
τονομάζοντας τους Γ. Παπαν-

Υπαινιγμοί στη Βουλή έναν χρόνο πριν
δρέου, Ευ. Βενιζέλο, Βάσω 
Παπανδρέου, Κ. Σκανδαλίδη, 
Γ. Μαγκριώτη, Μ. Χρυσοχόίδη 
και Δ. Ρέππα, οι οποίοι ως βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ υπέγραφαν 
την παραπομπή του στην τακτι
κή Δικαιοσύνη γιά παθητική δω
ροδοκία, είπε όπ και αυτοί ήταν

μέλη του ΚΥΣΕΑ, όταν λαμβά- 
νονταν οι αποφάσεις για τα 
υποβρύχια, και ότι το πιο τίμιο 
που θα είχαν να κάνουν ήταν να 
πάρουν τον λόγο και να εξηγή
σουν στη Βουλή τι είχε συμβεί.

«Πώς διευκόλυνα εγώ τη 
ΡθΠΌβΙθθΙ χωρίς να επηρεάσω

τα μέλη του ΚΥΣΕΑ και των άλ
λων αρμόδιων συλλογικών ορ
γάνων του Πολεμικού Ναυτι
κού; Διευκόλυνση, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, χωρίς επη- 
ρεασμό των μελών του ΚΥΣΕΑ 
και του Ανώτατου Ναυτικού 
Συμβουλίου δεν γίνεται» έλεγε 
τότε ο κ. Τσοχατζόπουλος.
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