
Ο Λυκαβηττός έγινε 
πάλι ασφαλής...
Ο Δήμο$ αποφάσισε να τον ξεσφραγίσει! Η ζη
μιά, πόντοι, έγινε και στο κύροΞ του αλλά και 
στο ίδιο το θέατρο, αφού οι πολίτε$ ίσω5 να μην 
το θεωρούν πια και τόσο ασφαλέε. ΣΕΛ. 3£
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Στο φως ένα ακόμα έμβασμα από τα μαύρα ταμεία της 5ίεηιβη$

Ο Ρόκος και τα 
αδέλφια του...

Το επίμαχο έμβασμα για τις προγραμματικές του OTE

Ζυρίχη (μπέπειτα’ΡΒό)
Αριθμ. λογαριασμού: 480028-60Τ 

Νόμιμη $ικαιοΙίχο$ 
ΠλπρεΤούσιοί δίαχειριστήί 

)u λογαριααμρύ από 1/4/1993 μέχρι 20/3/2003

ílpos τον λογαριασμό 22157. 
Canadian Imperial Bank 

of Commerce Ltd (Ç.I.B.C.) 
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Λογαριασμ05 που μοίραζε npáaivES και μπλε μίζε$ αποδεικνύεται ο 480028 Tns UBS, με I  
νόμιμη δικαιούχο την Α. Μάρκου και διαχειριστή τον Η. Γεωργίου. Από τον λογαριασμό I  
αυτόν Otis 2/11 /98 εστάλη έμβασμα 200.000 μάρκων στον 22157, με δικαιούχο τον «ά- I  
γνωστό» A. Roeos. Πρόκειται για τον λογαριασμό στην Canadian Imperial Bank of I  
Commerce m s ΓEvcúns, που χρεώνεται από τη Siemens σε πρώην υπουργό. ΣΕΛ. 3-5 I

Παρέλαση 
μεσαζόντων 
στον εισαγγελέα
Γκρίνια στο 
ΠΑΣΟΚγιατην 
«εξεταστική» 
Βενιζέλου

ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Περικοπές 
σε ειδικούς 
λογαριασμούς, 
νοσοκομεία, 
δήμους, ΑΕΙ
Στα 5,7 δισ. ευρώ στηρίζει η κυ
βέρνηση tis ελπίδε$ Tns για να 
ενισχύσει tis φτωχέ$ κ ο ιν ώ ν ^  
opôÔES. Ετσι ο Γ. Αλογοσκούφη$ 
βάζει στο παιχνίδι και όλου5 tous 
άλλου$ υπουργούν ΣΕΛ. 55

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Μακελειό με 
δύο νεκρούς 
για μια έΕωση
Εξαλλο$ 68xpovos πυροβόλησε 
και σκότωσε όΟχρονο, που εκπρο
σωπούσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού 
όπου έμενε, για να αποφύγει την έ
ξωση. Τον πυροβόλησε θανάσιμα 
ouvoôôs αστυνομικ05. ΣΕΛ. 22

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

«Θέρισε» και 
τηνΕΑΑΣ. 
η επιχείρηση 
-φιάσκο
Αναπάντητα ερωτήματα από το νέο φιάσκο 
Tns ΕΛ.ΑΣ. με tous χασισοκαλλιεργητέ5 στην 
περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο Tns Κρή- 
Tns. Χαροπαλεύει ο évas από tous TpEis αστυ
νομικούς που «θέρισε» ο ôpào în s για να απο- 
φύγει τη σύλληψή του. Qs ùnom os κρατείται 
40xpovos από χωριό του Ηρακλείου. ΣΕΛ. 22

ΜΥΛΩΝΑΣ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙ

Μια «κακή εμπειρία» 
κόστος 11,5 εκατ. €

ο
χαρακτπρκ 
pous και ευγενικού5, 
αν και δεν tous έβλε
πε. Μόνο στόχο, 
όπω5 συμπεραίνει, 
είχαν τα λύτρα. Σε 
καλό δρόμο οι έρευ- 
νε5 m s AoTuvopias, 
σε πολλά λάθη φαί
νεται ότι υπέπεσαν 
οι δράστε$. ΣΕΛ. 20
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Στον κόσμο του Τύπου

Η μιζούπολη της υποκρισίας
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ όλοι οι ασχολούμενοι με την πολιτική, 

ότι κυρίως κατά την προεκλογική περίοδο κυκλοφορεί 
υπογείως μαύρο χρήμα, το οποίο, βεβαίως, δεν δηλώ
νεται οτις εισπράξεις των κομμάτων και των βουλευτών, 
ούτε και φαίνεται στις εκλογικές δαπάνες.

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ τα χρήματα της προβλεπόμενης από 
το Σύνταγμα οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων, οι 
συνδρομές των μελών και τα ποσά των λεγάμενων οικο
νομικών εξορμήσεων, που συγκεντρώνονται με κουπό
νια, όπως αναφέρεται κατά κόρον τις τελευταίες μέρες. 
Για τα χοντρά ποσά δεν υπάρχουν παραστατικά. Αυτά 
κινούνται με άλλους τρόπους και ακολουθούνται αδια- 
φάνείς διαδικασίες.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ, ωστόσο, οι χρηματοδότες, οι οποίοι 
εκπροσωπούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εμπλε
κόμενα σε κρατικά έργα και κρατικές προμήθειες, να έ
χουν στο χέρι κάποιο στοιχείο. Εξασφαλίζονται τέτοια 
στοιχεία με καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 
κυρίως του εξωτερικού.

ΟΤΑΝ, λοιπόν, ανακαλυφθεί μια κατάθεση οε τραπε
ζικό λογαριασμό, τότε αποκαλύπτεται όλη η διαδρομή 
του μαύρου χρήματος. Ενίοτε τα χρήματα δεν φτάνουν 
όλα στον τελικό τους προορισμό, διότι ξαφρίζονται στη 
διαδρομή.

ΑΥΤΑ ΟΛΑ είναι πάρα πολύ γνωστά στην πολιτική πιά

τσα. Και δεν υπάρχει κανείς πολιτευόμενος, τόσο αφε
λής και απληροφόρητος, που να μην τα γνωρίζει και να 
έχει πέσει από τα σύννεφα με τις αποκαλύψεις για την υ
πόθεση Της Ζίμένς. Ζούμέ, λοιπόν, στη μιζούπολη της 

• υποκρισίας, όπου όλοι παριστάνουν τον ανήξερο, ενώ 
γνωρίζουν και περιμένουν, τάχα, το πόρισμα της δικα
στικής έρευνας για να κινήσουν τις διαδικασίες σύστα
σης εξεταστικής επιτροπής: Η θέση της «Ε» στα άρθρα 
της είναι γνωστή.

ΚΑΝΕΙΣ, όμως, από τον πολιτικό κόσμο, που σύσσω
μος θίγεται και έχει εκτεθεί, δεν τόλμησε να ζητήσει να 
πιάσει η Βουλή τον μίτο της Αριάδνης, ώστε να αποκα
λυφθεί όλος ο χορός των εκατομμυρίων, που διέθεσε για 
μίζες η Ζίμενς:

ΕΙΝΑΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ο μίτος της Αριάδνης όλες οι συμβά
σεις της Ζίμενς με το Ελληνικό Δημόσιο και τους κρατι
κούς οργανισμούς, αλλά και συνολικά ο τζίρος εργασιών, 
που έχει τις δύο τελευταίες δεκαετίες οτην Ελλάδα.

ΑΣΧΕΤΑ από τη δικαστική έρευνα, η Βουλή μπορεί 
ι̂ αι πρέπει εδώ και τώρα να περάσει από κόσκινο όλες 
τις συμβάσεις, την εκτέλεσή τους και τις υπερβάσεις 
που έγιναν για να δικαιολογηθούν πρόσθετες δαπάνες. 
Τότε θα αποκαλυφθεί ακριβώς πόσο χρήμα έχει διατε
θεί για μίζες. Και θα μπει τέρμα στην υποκρισία, που 
ξεχείλισε.

Το χρέος της αντιπολίτευσης

C0BBIEBE DELLA BEBA

Του Se rg io  Rom ano

Η επιμονή με την ο
ποία μιλάει κανείδ για 
την αναγκαιότητα ενόδ 
διαλόγου ανάμεσα

στην πλειοψηφία και στην αντιπολίτευση είναι α- 
πλώδ άλλο ένα σύμπτωμα m s κακήδ κατάστασηδ 
στην οποία βρίσκεται η ιταλική δημοκρατία. Οταν ο 
Ντέιβιντ Κάμερον, ηγέτηδ των Βρετανών συντη
ρητικών, λαμβάνει το λόγο στο Κοινοβούλιο είναι 
οκληρ05, KauoriKÔs και, στην καλύτερη των ρερι- 
ητώσεων, ειρωνικόδ με έναν ατσάλινο τρόπο. Οταν 
ο ΟσκαρΛαφοντέν μιλάει για την κυβέρνηση Μέρ- 
κελ, δεν φείδεται λόγων και επικρίσεων. Οταν οι 
Γ άλλοι σοσιαλιστέ5 μιλάνε για τον Νικολά Σαρκοζί, 
ο tôvos γίνεται οξύ s και σαρκαστικόδ.

Στα καλά δημοκρατικά συστήματα, η αντιπολί
τευση δεν είναι υποχρεωμένη yq μπαίνει σε διαδι
κασία διαπραγμάτευσην Εχει χρέοδ m s να επιτίθε
ται στην κυβέρνηση, να αναλύει λεπτομερώδ τα 
προγράμματα, κι όταν συμμερίζεται κάποιεδ θέ- 
σεΐδ να δείχνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να εηιτευ- 
χθεί με άλλα μέσα, καταλληλότερα για το συγκε
κριμένο σκοπό. Εκείνο που πραγματικά εξυπηρετεί 
τη δημοκρατία δεν είναι ρ διάλογοδ (μια λέξη τηδ ο- 
no ias tous τελευταίουδ μήνεδ έχει γίνει μια βαρετή 
κατάχρηση ρητορικού τύπου), μα έναδ άλλοδ πα
ρά γονταδ που είναι απολύτωδ ουσιαστικόδ. ξίναι 
ανάγκη πλειοψηφία και αντιπολίτευση να ανα
γνωρίζονται αμοιβαία ωδ ισότιμεδ και κανέναδαηό 
tous δύο ηγέτεδ να μηναρνείται στον άλλο τον τίτ
λο που αντανακλά το ότι αντιπροσωπεύει πολιτι
κά και ηθικά το κομμάτι εκείνο του λαού που τον 
έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του.

Κούβα και Ευρώπη

SüddeuTscheifeirungr
Η στάση m s Ευρώπηδ 

απέναντι στην Κούβα ή- 
ταν εδώ και καιρό ρδυ- 

αρθρο  νηρή «ακροβασία».Έπο- 
μένωδ, η απόφαση των Βρυξελλών να τερματί
σουν τώρα τΐδ κυρώσειδ κατά τηδ κυβέρνησηδ Κά
στρο είχε ήδη καθυστερήσει. Οι κοινοτικέδ αντι- 
προσωπείεδ στην Κούβα πάντα προσκαλούσαν ε
πιδεικτικά σε επετείουδ tous αντιπολιτευόμενους ε
νώ οι επαφέδ με Κουβανούδ αξιωματούχουδ ήσαν 
σαφώδ περιορισμένεδ. Παρ' όλο που και η Αβάνα 
είχε στρέψει tis πλάτεδ oto us Ευρωπαίους κι οι δύο 
πλευρέδ συνέχισαν tis επιχειρηματικέδ tous σχέ
σεις πράγμα σπασμωδικό και χωρίδ νόημα. Κιαυ- 
τό αποκαλύπτεται περισσότερο όσο στη σοσιαλι
στική Μεγαλόνησο γίνονται ορατέδ οι απαρχέδ m s 
αλλαγήδ.

Πόσο αδέξια υπήρξε η διεθνήδ αντίσταση κατά 
του Φιντέλ και τώρα κατά του Ραούλ Κάστρο απο- 
δεικνύει το άκαμπτο εμπάργκο m s Ουάσιγκτον -  
από την ψυχροπολεμική εποχή βλάπτει tous Κου
βανούδ κι ωφελείτο καθεστώδ τους που χρειάζεται 
εξωτερικούδ εχθρούδ. Και πόσο υποκριτική είναι 
συχνά η διεθνήδ προάσπιση ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων και δημοκρατίας αποδεικνύεται στήν πε
ρίπτωση τηδ Kivas.

Ο  Ραούλ χαλαρώνει προσεκτικά τη διευθυνό- 
μενη οικονομία, ακόμη λιγότερεδ ελευθερίεδ δια- 
φαίνονται στον πολιτικό χώρο. Η Ε.Ε. θα έπραττε 
καλά να συνοδεύσει tis πιθανέδ αλλαγέδ στην Κού
βα δημιουργικά, συμβάλλονταδ στην οικονομική 
ανάπτυξη και στηρίζονταδ συγχρόνωδ tous ηολι- 
τικούδ κρατουμένουδ και τον πλουραλισμό των α
πόψεων. - >·-

mailto:elef@enet.gr
http://www.enet.gr
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Ενας λογαριασμός με μπλε 
και πράσινους κόκκους

Σε απασφαλισμένη χειροβομβίδα εξε

λίσσεται ο  λογαριασμόν m s  AvTíovías 

Μ ά ρ κ ο υ  στη Ζυρ ίχη, πληρεξούσιο$  

του οπο ίου  ήτα ν  ο  γενικό$ διευθυ vm s  

m s Siem ens EXXás, I-M a s Γεωργίου. 

Tns ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Οπως προκύπτει τώρα, μετά τό ά
νοιγμα του λογαριασμού αυτού, 
του 480028 στην Schwcizetische 

Bankgesellschaft (μετέπειτα UBS), οι 
«πράσινες» και «μπλε» μίζες για τις 
προγραμματικές του OTE έφευγαν από 
το ίδιο κέντρο.

Ενα έμβασμα 200.000 μάρκων έχει 
αποσταλεί στις 2 Νοεμβρίου 1998 από 
τον 480028 στον μέχρι πρότινος «ορφα
νό» λογαριασμό 22157 τη ς C anad ian  
Imperial Bank O f Commerce, στη Γε
νεύη. Εμφανής δικαιούχος αυτού του 
λογαριασμού είναι ο «άγνωστος» Α . 
Roeos, πίσω από τον οποίον, οι διαχει
ριστές των μαύρων ταμείων της

S iem en s, λένε ότι είναι ο πρώην υ
πουργός, Τ. Μαντέλης.

Το έμβασμα αυτό προέκυψε, μαζί με 
άλλα, εσχάτως καθώς η νόμιμη δικαιού
χος του λογαριασμού - delivery, η Αντω
νία Μάρκου, παρέδωσε στον εισαγγε
λέα την κίνησή του από την 1/4/1993, 
που άνοιξε μέχρι τις 20/3/2003.

Η Αντωνία Μάρκου, που προσήλθε 
και κατέθεσε στον εισαγγελέα Π. Αθα
νασίου, έχει υποστηρίξει ότι μέχρι το 
2003 διατηρούσε αισθηματική σχέση με 
το στέλεχος της Ν .Δ. Δ. Νέγρη (μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμμα
τος, πρόεδρο της Α ι ΝΟΔΕ και μέχρι 
προ μηνός αντιπρόεδρο του ΟΠΕ), φίλο 
του Ηλία Γεωργίου και μετέπειτα συ
μπέθερό του.

Οπως αναφέρει στην κατάθεσή της 
(7/5/2008), ο Νέγρης τής ζήτησε, και 
αυτή δέχτηκε, το 1993 να ανοίξει τον ε
πίμαχο λογαριασμό στη Ζυρίχη, δίνο
ντας αμέσως πληρεξούσιο στον Ηλία Γε
ωργίου. Ο τελευταίος έχει εγγράφως α-

ναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση 
αυτού του λογαριασμού μέχρι τον Μάρ
τιο του 2003, οπότε και ήρθη το πληρε
ξούσιο.

Αυτός ο λογαριασμός έχει δεχτεί εκα
τομμύρια μάρκα από τα μαύρα ταμεία 
τη ς S iem en s, έχει τροφοδοτηθεί σε 
τρεις δόσεις για «χρήσιμες πληρωμές» 
προς πολιτικά πρόσωπα και προς στε
λέχη του OTE, που ενδεχομένως συνέ
δρασαν για τα κλείσιμο της προγραμμα
τικής συμφωνίας 8οο2.

Ο Ηλίας Γεωργίου, που ήταν γενικός 
διευθυντής της S iem ens μέχρι τις 
30/9/98  και μετέπειτα σύμβουλός της 
για δύο χρόνια, όπως τώρα προκύπτει, 
ήταν επιφορτισμένος με τη διανομή του 
«χρήματος» από τη μητρική, ακόμα και 
μετά την απομάκρυνσή του από τη θέ- 

% η  που κατείχε. Αυτό μαρτυρά το έμβα
σμα των 200.000 μάρκων τον Νοέμ
βριο του 1998 προς τον «γρίφο» Α. 
ROCOS, αλλά και άλλες «αποστολές» 
ποσών προς Franz και άλλους.

Προπέτασμα καπνού με πολλούς ενδιάμεσους

Του ενδιάμεσου το κάγκελο έχει γίνει, 
προκειμένου ο Μιχάληε Χριστοφορά- 

kos να διακινεί xoîpis να φαίνεται tis «χο- 
ρηγίε$» Tns Siemens npos πολιτικά κόμμα
τα και npos unoupyous ή «tpiXous» Bou- 
XsuTés.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλο$ m s 
Siemens για να διοχετεύει το 2%  το ετήσιου 
τζίρου Tns εταιρειϊ« και npos τα δύο πολι
τικά κόμματα είχε συγκροτήσει μια αλυσί
δα ανθρώπων, κάποιοι από tous onoious 
νόμιζαν ότι: «διευκολύνουν κάποιο φίλο 
tous, που tous ζήτησε τον λογαριασμό  
tous για ôouXeiés πελατών του».

Τρε« τουλάχιστον γνωστοί Ελληνε5 
χρηματιστέε φαίνεται ότι έχουν λάβει χρή
ματα από τα μαύρα ταμεία Tns Siemens και 
τα έχουν παραδώσει σε τρίτουε και αυτοί

otous ανθρώπου του Μ. Χριστόφορόκου. 
Δηλαδή otous Γ ιώργο Καλδή (οικονομικό 
δικαιούχο m s Placid Blue), Αλέξανδρο Λέ- 
τσα (Tns Fairways), κ.ά. τα πρώτα πρόσω
πα που ο Μ. Χ ρ ισ τόφ ο ρ ό ν  άφησε ans ε- 
ταιρείεε πολιτικού χρήμαπ«.

Ο évas, χρηματιστής ο Αθα vàoios Ράμ- 
μθ5, εμφανίζεται να δέχεται στον προσω
πικό του λογαριασμό στην BNP Paribas Γε- 
vsùns 900.000 ευρώ, από τη «μαύρη» εται
ρεία Placid Blue, μέσω πέντε εμβασμάτων, 
που του αποστέλλονται από το Μονακό 
την περίοδο από τον Ιούλιο του 2003 μέ
χρι και τον Μάρτιο του 2004.

Γνώστε5 Tns παράξενα aum s συνναλ- 
λαγήε αναφέρουν, ότι ο κ. Pàppos έδωσε 
τον προσωπικό του λογαριασμό Tns Γε- 
νεύηε (ενεργό$ από τη δεκαετία του '80) σε

συνάδελφό του, που του τον ζήτησε για 
την εξυπηρέτηση πελάτη του, που ήθελε 
να κάνει κάποια επένδυση στο Χρηματι
στήριο.

Ο πρώην επικεφαλή$ Tns «Πήγασο5 
Χρηματιστήρια^» φέρεται να έχει ηαρα- 
δώσει σε μετρητά στον φίλο του χρηματι
στή το ποσόν που του εμβάστηκε από την 
Placid Blue και εκείνοε να το παρέδωσε σε 
τρίτον, εντολοδόχο του Μ. Χριστοφορά- 
κου.

Αυτό που μένει είναι ο κ. Ράμμο$ να α- 
ποκαλύψει όλη τη διαδρομή και τα εμπλε
κόμενα πρόσωπα Tns συναλλαγή$ μεταξύ 
Γενεύηε και Αθήναε στον εισαγγελέα, όταν 
κληθεί. Ο  i6ios, πάντα«, σε επιστολή του 
npos την «Ε» υποστηρίζει, ότι «ουδεμία 
σχέση έχει με τη διακίνηση χρημάτων από

Ετερο λογαριασμό στο ίδιο μοτίβο ο 
κ. Γεωργίου άνοιξε την ίδια εποχή και 
στο όνομα της τέως συζύγου τού Δ. 
Νέγρη, της Ζηνοβίας, από το άνοιγμα 
του οποίου αναμένονται νέες αποκα
λύψεις. Με σοβαρότερη αυτήν που δεί
χνει ότι νεοδημοκράτες δικαιούχοι 
μαύρων λογαριασμών έστειλαν σε «φί
λους» της S iem en s χρήμα, πράσινο 
και μπλε.

Το χρήμα αυτό δρομολογούνταν από 
το «καταφύγιο» της Αυστρίας και την 
Railleisenverband με βασικούς «δια
νομείς» τον Ηλία Γεωργίου και τον Χρή- 
στο Καραβέλη (οικονομικό διευθυντή 
της S iem en s μέχρι τον Ιούλιο του 
1998).

Χθες, πάντως, που εκλήθη για συ
μπληρωματική κατάθεση, ο κ. Γεωργί
ου φέρεται να μην τοποθετήθηκε με σα
φήνεια ενώπιον του εισαγγελέα ούτε 
για το έμβασμα του A. ROCOS ούτε για 
άλλα επίμαχα, επικαλούμενος την πα
ρέλευση δεκαετίας. ♦

τα μαύρα ταμεία τη$ δίβηπβηε προ$ τα πο
λιτικά πρόσωπα» και διευκρινίζει ότι δεν έ
χει ανάμειξη και με τα δομημένα ομόλογα.

Πάντα«, η κοινή μέχρι πρότινο5 επαγ
γελματική πορεία του κ. Ράμμου με τον γιό 
του πρώην υπουργού Εξωτερικών Π. Μο- 
λυΒιάτη, τον Γ ιώργο ΜολυΒιάτη, έδωσε 
πολλά περιθώρια για ερμηνείες

Χθεε ο Γιώργο5 Μ ολυΒιάτη, διευθύ- 
νων σύμβουλθ5 π «  χρηματιστήρια^ ε- 
ταιρεία5 «Πήγασο$», που ρωτήθηκε από 
την «Ε» για το θέμα, είπε: «Οπα« αντιλαμ
βάνομαι, ο κ. Ράμμο$ θα δώσει τ« δέου- 
σε5 εξηγήσει στου$ α ρ μ όδ ιο ί. Η «Πήγα- 
σο$» δεν εμπλέκεται με την υπόθεση, κα- 
θά« ο επίμαχο$ λογαριασμ05 δεν είναι ε
ταιρικός ούτε έχουν γίνει από εμά$ μη νό- 
μιμε5 συναλλαγέ5». Α.Μ .

Παπαρήγα:
Ο ορισμός 
της βίβηιβι« 
είναι...

Τον... ορισμό τη5 δίθΓηθΠ5 
έδωσε χθε$ σε δήλωσή τη5 η 
γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρή

γα, λίγη ώρα μετά την επίσκε
ψή τη5 στο Κέντρο θεραπεί- 

α$ Εξαρτημένω ν Ατόμω ν  
(ΚΕΘΕΑ). Είπε η κ. Παπαρήγα: 
«δίθΐτ»βη5: αμερικα νογερμα- 
νικό$ πόλεμο$ πάνω σε υ
παρκτό σκάνδαλο, που όλε5 

οι εταιρεία πραγματοποιούν 
σε όλε$ τ« χώρε$».

Στη συνέχεια τη$ δήλωσή$ 
τη5, η γ.γ. του ΚΚΕ επανέλα

βε, ό,τι είπε μόλ« προχθέε το 
ΚΚΕ. «Αυτό που έχει πολύ με
γάλη σημασία είναι ότι δεν 
πρέπει ο ελληνικό$ λα05 να 
αποπροσανατολιστεί από τη 
χρησιμοποίηση που γίνεται 
στο σκάνδαλο για να περά
σουν διάφορα πολιτικά σε

νάρια για την ανασύνταξη  
του πολιτικού συστήματο$. 

Ανασύνταξη του λαϊκού κι- 
νήματο$ χρειάζεται σήμερα».

Το ΚΚΕ παραμένει προση
λω μένο στην άποψη που  

διατύπωσε την περασμένη  
Πέμπτη η Αλέκα Παπαρήγα, 
η οποία μίλησε για «σάπιο» 

πολιτικό σύστημα, επιμένο- 
ντα$ ότι δεν πρόκειται να δη
μοσ ιοπ ο ιηθούν  πολλά  

πράγματα σε σχέση με όσα 
αναμένει ο κόσμο5, από την 
υπόθεση τη$ δίβιηεηΒ. θ . ΤΣ.

Α Φ ΙΕΡΩ Μ ΕΝ ΕΣ  ΣΕ ΕΝΑ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Θ ΕΜ Α  β

ΤΡΙΑ DVD σε ένα ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΑΛΜΠΟΥΜ-ΚΑΣΕΤΙΗΛ
με  σχόπια, ηΑηροφορίεε και φ ω ιογραφ ίεε για u w  κάθε 

|| ιαινία, i o u s  ουνεεάεστέε και ιη ν  ισ ιορ ία  m s.
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Π ο λ ιτ ικ ή

ΜΑΚΡΑΙΝΕΙ Ο ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ!

Λάστιχο η εξεταστική.
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Φ οβάται η κυβέρνηση ότι μπορεί 
να υπάρξει εμπλοκή προσώπων 
της Ν .Δ . με τα μαύρα ταμεία 

της «Ζίμενς» και κάνει παιχνίδι με την 
εξεταστική. Ενώ ο υπουργός Δικαιοσύ
νης, Σ. Χατςηγάκης, δεν απέκλεισε να 
συσταθεί Επιτροπή στα μέσα Ιουλίου 
με την ολοκλήρωση της προανακριτι- 
κής διαδικασίας, ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος, Θ. Ρουσόπουλος, χθες μί
λησε για «ολοκλήρωση της δικαστικής 
έρευνας», που σηκώνει πολλή συζήτη
ση για το πόσο θα μπορούσε να τραβή
ξει. Λάστιχο μπορεί να γίνει.

Η τακτική αυτή έχει άμεση σχέση με 
τις εξελίξεις. Αν προκόψουν στο πάν- 
θεον των ενόχων γαλάζια στελέχη, η 
κυβέρνηση το πιο πιθανό είναι να μην 
πάει σε εξεταστική, αφού θα είναι και

τα μόνα για τα οποία δεν θα υπάρχει βλίων που έγινε με μυστικότητα στη 
παραγραφή. Αντίθετα, για τα πολιτι- Ρηγίλλης από τον γενικό διευθυντή 
κά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ υπάρχει πα- του κόμματος Μάνό Δασκαλάκη και
ραγραφή και μια εξεταστική απλώς θα 
λειτουργούσε ως κολυμβήθρα του σι- 
λωάμ για το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Πα- 
πανδρέου, προοπτική που δεν θα άρε
σε καθόλου την κυβέρνηση.

Κατηγορηματική για το κόμμα της 
Ν .Δ . , ότι δεν είχε εμπλοκή με τα μαύ
ρο-ταμείο της *<Ζίμενς», όχι όμως κςι 
για πρόσωπα της παράταξης, εμφανί
ζεται η κυβέρνηση, Ο υπουργός Εηι- 
κρατείας Θ. Ρουσόπουλος, όταν του 
ζήτησε η «Ε» να απαντήσει με ένα 
«ναι» ή ένα «όχι», όσον αφορά την ε
μπλοκή προσώπων του κυβερνώντος 
κόμματος απάντησε: «Δεν είναι τόσο 
απλουστευτικά τα πράγματα στη ζωή».

Ο εξονυχιστικός έλεγχος τω ν βι-

τον γραμματέα Λευτέρη Ζαγορίτη δεν 
έδειξε να έχουν μπει μάρκα ή ευρώ 
της «Ζίμενς» στα κομματικά ταμεία, 
τουλάχιστον από το 1997 που είναι αρ
χηγός ο Κώστας Καραμανλής. Κανείς 
όμως δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά 
για πρόσωπα.

Οσον αφορά τους υπουργούς Μ . 
Λιάπη και Γ. Βουλγαράκη που βρέθη
καν στο επίκεντρο ενός οργίου φη
μών ο πρώτος γιατί συνέχισε τις συμ
βάσεις ΟΣΕ - «Ζίμενς», τις οποίες η 
Ν .Δ . ως αντιπολίτευση τις κατακε
ραύνωνε και ο δεύτερος για το σύστη
μα 0 4 ΐ, ο Θ. Ρουσόπουλος είπε: 
«Εχουμε μια βασική διαφορά. Στη μια 
περίπτωση έχουμε να κάνουμε με

Ψυχραιμία και ενότητα ζητάει ο Γιώργος

συμβάσεις. Δεν μπορεί να δαιμονο- 
ποιεί κανείς, γενικώς, τις συμβάσεις. 
Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι είναι 
το ίδιο πράγμα με χρήματα που διέρ- 
ρευσαν από ένα Ταμείο σε ένα άλλο;»

«Σε αυτή τη φάση εγώ δεν απο
κλείω να υπάρχούν και στελέχη του 
χώρου τη ς Ν .Δ . αναμεμιγμένα στο 
σκάνδαλο της '‘Ζ ίμενς” », δήλωσε ο 
βουλευτής Θ. Καράογλου στον 9,89.

Νέα επίθεση κατά του υπουργού 
Δικαιοσύνης., Σωτήρη.Χατζήγάκη, ε
ξαπέλυσε ο βουλευτής της Ν .Δ ., Πέ
τρος Τατούλης. «ΙΙήρε την υπόθεση 
επάνω του και διατύπωσε την άποψη 
ότι δεν υπάρχουν ευθύνες σε κόμμα
τα και πολιτικά πρόσωπα», είπε στον 
9,89. «Πριν αλέκτορα φωνήσαι, δια- 
ψεύστηκε».

Η ασθένεια 
των δυτών
Δεν είναι σύμπτωμα Kpions 
αυτό που ζει π χώρα. Είναι 
στάδιο Tns παρακμής. Βαθιάς 
παρακμής. Η καταβύθιση της 
πολιτικής ζωής στην ανυπο
ληψία, δεν ήρθε από κάποιο 
παραστράτημα. Ηρθε από την 
προσήλωση όσων νιώθουν ι
σχυροί στις ομορφιές του Βυ
θού .Του πλούτου. Ο οποίος, 
όταν έρχεται απότομα, έχει 
σχέση άμεση είτε με το «Τζό- 
κερ» είτε με το μαύρο χρήμα.
Οι δύτες που κατεβαίνουν σε 
μεγάλα Βάθη γνωρίζουν, ότι ο 
μεγάλος κίνδυνος για τη γνω
στή ασθένεια, τους απειλεί μό
λις αρχίσου ν οι ομορφιές της 
φύσης και αφεθού ν (ωθούμε
νοι από τη ν πίεση του νερού) 
να κατέΒου ν σε μεγαλύτερα 
Βάθη. Ολα, μέχρι να σκάσει η 
υπόθεση Sternes, φαίνονταν 
νόμιμα και μαγικά. Με ζηλευ
τή νομοτυπία όλες οι συναλ
λαγές. Εσοδα, έξοδα. Ισολογι
σμοί. Τους οποίους καταθέ
του ν κατ' έτος τα κόμματα, υ
ποχρεωμένα από τον νόμο, 
καθώς, εκτός των άλλων, απο
λαμβάνουν και τα οφέλη της 
κρατικής επιχορήγησης. Ποιοι 
και πόσοι όμως είναι αληθινοί; 
Τι περιθώρια ουσιαστικού ε
λέγχου έχουν οι ορκωτοί λογι
στές; «Ανελλιπώς», λέει ο υ
πεύθυνος οικονομικών του 
ΣΥΝ, «δίνουμε τους ισολογι
σμούς μας στη δημοσιότητα», 
διαμαρτυρόμενος ευγενώς 
διότι συμπεριελήφθη (από τον 
υπογράφο ντα) το κόμμα του 
στον κατάλογο εκείνων που 
πρέπει να δίνουν αναλυτικό 
λογαριασμό στον πολίτη. 
Ωστόσο, ο έλεγχος ο ουσιαστι
κός ουδένα πρέπει να ενοχλεί. 
Για κάθε κόμμα και κάθε επι
χείρηση. A ντιθέτως, να φωνά
ζει για ριζική αλλαγή του ι- 
σχύοντος νομικού πλαισίου, 
το οποίο προ(σ)καλεί τηυς ε
πιρρεπείς στην αμαρτία. Και 
να δίνει, με όποιον τρόπο Βρί
σκει ευχερή, το καλό παρά
δειγμα. Γ ια τέτοιους λογαρια
σμούς μιλάμε και όχι εύκο
λους ισολογισμούς που βο
λεύουν τον καθένα, είτε άγιος 
είναι, είτε κακός δαίμονας.Το 
σημερινό καθεστώς τους πο
νηρούς βολεύει. Διότι αν ήταν 
ουσιαστικός ο έλεγχος, δεν θα 
γινόταν σήμερα παρέλαση υ
πόπτων, ενώπιον του αρμόδι
ου εισαγγελέα.

Του ΠΑΝΟΥΣΩΚΟΥ

Να σταματήσουν οι εσω
κομματικές γκρίνιες και α

νησυχίες, ότι ο Γ. Παπανδρέου 
βρήκε ευκαιρία να κάνει πολιτι
κές εκκαθαρίσεις στο κόμμα, λέ
νε οι συνεργάτες του, και ζη 
τούν απ' όλους στο ΠΑΣΟΚ ψυ
χραιμία, ενότητα και συντεταγ
μένη πορεία στη γραμμή που έ
χει χαράξει ο Γ. Παπανδρέου για 
να Βγουν όλα στο φως.

«Ψυχραιμία, δεν δικαιολογείται 
τέτοια νευρικότητα» έλεγαν χθες 
συνεργάτες του Γ. Παπανδρέου 
και τόνιζαν πως αν κάποιοι ακραί-

οι τηςΧαριλάουΤρικούπηλένετο 
αντίθετο, εκφράζουν μόνο τον ε
αυτό τους, ενώ όσοι από τον χώ
ρο των λεγάμενων εκσυγχρονι
στών εκφράζουν τέτοιους φό
βους, το κάνουν μόνο για να υπο
δηλώσουν την παρουσία τους.

Εκκαθαρίσεις θα γίνουν, όχι 
όμως πολιτικές αλλά εκκαθαρί
σεις εκείνων που εμπλέκονται 
στο σκάνδαλο, λένε οι ίδιες πη
γές, και επαναλαμβάνουν τη 
διαβεβαίωση, που αρμοδίω ς  
δόθηκε και στον ίδιο τον Κ. Ση
μίτη, ότι δεν συνδέεται η απο
πομπή του με τις αποκαλύψεις

για το σκάνδαλο της Ζίμενς.
Μήνυμα ενότητας της παρά

ταξης, λοιπόν, στέλνει ο Γ. Πα
πανδρέου και είναι χαρακτηρι
στικό ότι χθες σειρά στελεχών ό
λων των τάσεων έκαναν δηλώ
σεις ότι δεν μπορεί να αμαυρώ
νεται από το γεγονός αυτό, και 
από τη δράση κάποιων στελε
χών στο παρελθόν, η κυβερνη
τική περίοδος του ΠΑΣΟΚ και η 
προσφορά του στη χώρα.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ισοπέ- 
δωση του κυβερνητικού έργου 
του ΠΑΣΟΚ και της προσφοράς 
του» δήλωσε στον 9,84 η Μαριλί-

ζα Ξενογιαννακοπούλου.
Με σκληρές εκφράσεις, ο Γιώρ- 

γος Φλωρίδης: «Οι επιτυχίες της 
περιόδου Σημίτη δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να ανατρα
πούν από 5-10 λαμόγια που πά
ντα υπάρχουν» είπε.Τόνισε ότι α
πό τη μια ήταν μια μεγάλη προ
σπάθεια πολλών ηγετών, πολιτι
κών του λαού για να μπορέσει η 
χώρα να ανακτήσει σημαντικά 
πράγματα και από την άλλη ήταν 
5-10 λαμόγια «που κι εγώ τα συ
ναντούσα πάντα μπροστά μου».

Ομως ο Γ. Παπακωνσταντίνου 
χθες άφησε να εννοηθεί ότι ο Κ.

korai@enet.gr

Σημίτης έχει πολιτικές ευθύνες, 
καθώς είπε ότι κάθε πρωθυ
πουργός και υπουργός έχει πο
λιτική ευθύνη για όσα γίνονται 
στον χώρο εποπτείας τους.

Η Λούκα Κατσέλη, επικαλού
μενη δηλώσεις του Γ. Παπαν
δρέου, μίλησε στο viotia. 
βίοςςροΐ.εοπι για επιβολή κυ
ρώσεων για όσους ενέχονται 
στη δημιουργία αυτής της ζοφε
ρής ατμόσφαιρας που προκαλεί 
το δημόσιο αίσθημα και απαξιώ
νει ισοπεδωτικά την πολιτική. 
«Οποιοι κι αν είναι, όπου κι αν 
βρίσκονται» είπε.

57,4%: Να τα παίρνουν από ιδιώτες, που να κατονομάζονται

Ο
ι αποκαλύψεις του σκανδάλου της 
δίθιτίθης πλήπουν τα δύο μεγάλα 
κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, σύμφω

να με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε 
στην κορύφωση των τελευταίων γεγο
νότων. Η συντριπτική πλειοψηφία της 
κοινής γνώμης (71,5%) πιστεύει ότι η υ
πόθεση αυτή αφορά και τα δύο κόμμα
τα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή 
(της M RB για την τηλεόραση του 
«Alpha»):
I  Πτώση παρουσιάζουν τα εκλογικά πο
σοστά και των δύο κομμάτων. Η ΝΑ. συ
γκεντρώνει σήμερα 29,9% έναντι 31,1% 
που είχε στην έρευνα της ίδιας εταιρείας 
τον Μάιο. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μεγαλύ
τερη πτώση: Εχει 25,1% σήμερα έναντι 

28% τον προηγούμενο μήνα.
I  Τα μικρότερα κόμματα -περισσότερο 
ο ΣΥΡΙΖΑ- καρπώνονται ένα μέρος των 
απωλειών των δύο μεγαλύτερων. Ο

Πρόθεση ψήφου

29,9s

15,9s

B É E

1 ν
4,0s

1,3s 2,0s

®ΛΑ0Ι
0ΙΚ0Λ0Γ0Ι 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1 ΑΛΛΟ

ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει σήμερα 15,9% 
(14,1 %  τον Μάιο), το ΚΚΕ 7,5% (6,9%) και 
το ΛΑΟΣ 4%  (4,1%).
I  Χωρίς ουσιαστικές αυξομειώσεις είναι 
η δημοτικότητα Καραμανλή και Παπαν-

Πηγή: MRB για τον Alpha 

δρέου. Οι θετικές κρίσεις για τον πρω
θυπουργό είναι 45,6% (έναντι 44,2% 
τον Μ άιο) και για τον πρόεδρο του· 
ΠΑΣΟΚ 35,3% (34,1 %).
> Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων

(57,4%) εμφανίζεται να συμφωνεί με την 
πρόταση να αφεθούν ελεύθερες οι χο
ρηγίες από ιδιώτες ή επιχειρήσεις προς 
τα κόμματα, με τον όρο να ανακοινώνο
νται τα ονόματά τους. Το 40,3% διαφω

νεί.
I  Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέ
ντων φαίνεται να συμφωνεί με τον ισχυ
ρισμό Τσουκάτου ότι τα χρήματα της 
Siennes πήγαν στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ. 
Το 56,3% του συνόλου υιοθετεί αυτή 
την άποψη έναντι 26,3%, που πιστεύει 
ότι δεν πήγαν.Την ίδια άποψη, αλλά σε 
μικρότερα ποσοστά, εκφράζουν και οι 
ψηφοφόροι (μόνο) του ΠΑΣΟΚ. Το 
43,7% λέει ότι τα χρήματα πήγαν στο 
κομματικό ταμείο, έναντι 37,4%, που λέ
ει ότι δεν πήγαν.

I  Το 55,9% δηλώνει ότι πρέπει να συ
σταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υ
πόθεση αυτή.

mailto:korai@enet.gr


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ I ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

5

Κατηγορούν 
Βουλγαράκη 
για κοριούς ΕΥΠ, 
παγίδευσης 1.500 
τηλεφώνων

Για μεθοδεύσει υπέρ ms Ζί
μενς κατηγορεί τον πρώην υ
πουργό Δημόσιας Τάξης,
Γ ιώργο Βουλγαράκη, το 
ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με ερώτηση 19 
βουλευτών του κόμματος με 
επικεφαλής τον Μιχάλη Καρ- 
χιμάκη, η Ζίμενς, καθ' υπό
δειξη της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου, περιελήφθη 
στη λίστα υποψήφιων εται
ρειών, που θα προμήθευαν 
στην ΕΥΠ κοριούς παγίδευ
σης 1.500 τηλεφώνων. Και 
αυτό, παρά την τεράστια δια
φορά της οικονομικής της 
προσφοράς κατά 400% ή 12 
εκατ. ευρώ από τις υπόλοιπες 
εταιρείες, που λάμβαναν μέ
ρος στον διαγωνισμό.
Η υπόδειξη -κατά τους ερω- 
τώντες- έγινε τον Φεβρουά
ριο, ενώ η διαδικασία αξιολό
γησης των εταρειών είχε ολο
κληρωθεί από τον Οκτώβριο 
του 2005. Σημειώνεται, πά
ντως, ότι τελικά ο διαγωνι
σμός ακυρώθηκε από τον Βύ
ρωνα Πολύδωρα, που ανέλα
βε το χαρτοφυλάκιο μετά τον 
ανασχηματισμό.
Με χθεσινή οργίλη ανακοί
νωσή του, ο Γιώργος Βουλγα- 
ράκης επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ 
ότι «το γαρ πολύ της θλίψεως 
γεννά παραφροσύνη και η 
λάσπη επιστρέφεται σε ό
σους κρίνου ν εξ ιδίων τα αλ- 
λότρια».
Επιχειρώντας να δικαιολογή
σει τη συμμετοχή της γερμα
νικής εταιρείας, υπογραμμί
ζει ότι το υπουργείο είχε ζητή
σει να μην υπάρξει αποκλει
σμός από τη διαγνωστική 
διαδικασία κανενός ενδιαφε
ρομένου.
Υποστηρίζει ότι η πρότασή 
της είχε απορριφθεί ως ακρι
βότερη, εντός εικοσαημέρου 
από τη υποβολή της.
Ο κ. Βουλγαράκης μπήκε ω
στόσο στο στόχαστρο της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης 
και ως υπουργός Πολιτισμού. 
Ειδικότερα, ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ Μάρκος Μπόλαρης 
υποστηρίζει ότι το στέλεχος 
της Ν.Δ. είχε υπογράψει σύμ
βαση με τη Ζίμενς για την 
προμήθεια ηλεκτρονικών ξε
ναγών σε μουσεία και αρχαι
ολογικούς χώρους. Σύμφω
να με τον βουλευτή, η σύμ
βαση δεν έχει εκτελεστεί στον 
ηροβλεπόμενο χρόνο, χωρίς 
η εταιρεία να κηρυχθεί έκ
πτωτη, ενώ την ίδια στιγμή έ
χει ήδη εισπράξει σεβαστό 
ποσό ως προκαταβολή.

Πολιτική
Ν

ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ SIEMENS-ΕΛΛΑΣ

«Με εντολή της μητρικής 
τα 200.000 μάρκα στον Roeos»
Κατόπιν εντολής Tns μητρικής Ζ ίμενς  

«έφυγε» το έ μ β α σ μ α  τω ν 200.000  
γερμανικώ ν μά ρκω ν  στον  λογαρια

σ μ ό  της C an ad ian  Im peria l Bank  o f  
Com m erce επ' ονόματι του A. R o a « ,  

ως δ ικ α ιο ύ χ ο ς  του  ο π ο ίο υ  «φωτο

γραφίζεται» α π ό  εμπλεκόμενους της 

Ζ ίμενς  ο  π ρώ ην  υπουργός Μ εταφ ο

ρών, Τ. Μαντέλης.

Των ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ 
ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΥΝΟΥ

Α υτό φέρεται να υποστήριξε χθες 
εξεταζόμενος εκ νέου από τον 
εισαγγελέα Αθανασίου ο πρώην 

γενικός διευθυντής της Ζίμενς Ελλάς 
και νυν ύποπτος στην υπόθεση των 
«μαύρων ταμείω ν» τη ς εταιρείας, 
Ηλ. Γεωργίου, από λογαριασμό του 
οποίου φέρεται να εμβάστηκαν τα 
χρήματα.

Πρόκειται για τον περιβόητο λογα
ριασμό που είχε ανοίξει στο όνομα 
της Αντωνίας Μάρκου και, όπως έχει 
αποδειχθεί, διαχειριζόταν αποκλει
στικά ο ίδιος.

Λίγη ώρα αργότερα, την πόρτα του 
εισαγγελέα περνούσε ο Αρ. Μαντάς, 
σύμβουλος επί υπουργίας του Τ. Μα- 
ντέλη, στον οποίο πληροφορίες απο
δίδουν τη σύνταξη ιδιόγραφου σημει
ώματος, που αφορά επίσης σε παραγ
γελία εμβάσματος στον λογαριασμό 
επ’ ονόματι A . Roeos.

Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω ση
μείωμα αναφερόταν ο τραπεζικός λο
γαριασμός 22157 τη ς C a n a d ian  
Im perial Bank o f Comm erce της Γε
νεύης επ’ ονόματι A . Roeos, όπου θα 
έπρεπε να εμβαστούν εκατομμύρια 
γερμανικά μάρκα.

Παρένθετοι και Τσουκάτος
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρ. 

Μ αντάς αρνείται ότι είναι ο συντά
κτης του επιβαρυντικού σημειώμα
τος, για το οποίο βέβαια, αν ο εισαγ
γελέας το κρίνει απαραίτητο, μπορεί 
να δίενεργηθεί γραφολογική πραγμα
τογνωμοσύνη. Μάλιστα, ο μάρτυρας 
απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο ο τότε υ
πουργός Μεταφορών Τ. Μαντέλης να 
εμπλέκεται σε παράνομη δραστηριό
τητα.

Οσο για τον πάλαι ποτέ στρατηγό 
της Χαρ. Τρικούπη, Θ. Τσουκάτο, α
ναμένεται να ζητήσει σήμερα από τον 
εισαγγελέα Αθανασίου προθεσμία, 
προκειμένου να παράσχει τις εξηγή

Φορολογικές δηλώσεις ζήτησε ο 
εισαγγελέας από τον κ. Τρεπεκλή γιατί 
η αμοιβή του τού φάνηκε υπέρογκη

σεις του, αφού πρώτα ενημερωθεί για 
το ακριβές περιεχόμενο των καταθέ
σεων, που αφορούν στον περίφημο 
λογαριασμό του ενός εκατομμυρίου 
γερμανικών μάρκων.

Πάντως, σήμερα στον εισαγγελέα 
θα προσέλθει μόνον ο Δ. Γκούσκος, 
πληρεξούσιος δικηγόρος του Θ. Τσου- 
κάτου, προκειμένου να λάβει αντίγρα
φα των καταθέσεων της δικογραφίας, 
που αφορούν τον πελάτη του.

Προθεσμία επίσης ζήτησαν και πή
ραν για την ερχόμενη Δευτέρα και τα 
φερόμενα ως «παρένθετα πρόσωπα» 
των επτά λογαριασμών, στους οποί
ους είχε μοιραστεί το εν λόγω ποσό 
πριν συγκεντρωθεί από τον επιχειρη
ματία Στ. Βίο, και διοχετευτεί στη συ
νέχεια -κατά τους ισχυρισμούς του- 
σε δόσεις στα ταμεία  του ΠΑΣΟΚ. 
Μ εταφορείς μάλιστα των χρημάτων 
είναι, σύμφωνα πάντα με την κατά
θεση του κληθέντος ως υπόπτου, Στ. 
Βίου, οι οδηγοί του. Ανάμεσα στους 
«παρένθετους» είναι και δύο αθλητές 
του στίβου.

Για αύριο έχει κληθεί ως όγδοος ύ
ποπτος για το ίδιο θέμα, ο Γ. Γενναί
ος, σωματοφύλακας του Θ. Τσουκά- 
του, που φέρεται να εμφανίζεται είτε 
ως αποκλειστικός δικαιούχος είτε ως 
συνδικαιούχος τω ν επτά λογαρια
σμών.

Χθες,ο εισαγγελέας Αθανασίου εξέ
τασε μάρτυρα και για το άλλο σκέλος

της υπό διερεύνηση υπόθεσης που α
φορά την προμήθεια, σχετικά με το 
έργο ασφαλείας των Ολυμπιακών 
Α γώνων, C4 I. Π ρόκειται για τον Γ. 
Τρεπεκλή, που στο παρελθόν είχε δια- 
τελέσει γενικός γραμματέας του EOT 
και είναι φιλικό πρόσωπο μελών της 
οικογένειας Παπανδρέου.

Η κατάθεσή του κρίθηκε αναγκαία, 
καθώς ήταν ο εκπρόσωπος της αμερι
κανικής εταιρείας SAIC, που συμμε
τείχε σε κοινοπραξία με τη Ζίμενς για 
την προμήθεια του C4I.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυ
ρας αναφέρθηκε στη διαγωνιστική 
διαδικασία για την προμήθεια του έρ
γου και εξέφρασε την άποψη ότι δεν 
υπήρξε κάτι μεμπτό.

Σύμφωνα με πληροφ ορίες, ο ε ι
σαγγελέας ζήτησε από τον μάρτυρα 
φ ορολογικές δηλώ σεις του, καθώς 
θεώ ρησε πολύ υψ ηλή τη ν αμοιβή 
που φέρεται να έλαβε ως αντιπρόσω
πος τη ς SAIC στην Ελλάδα και που 
προσεγγίζει τα 6,5 εκατ. ευρώ. Ο κ. 
Τρεπεκλής υποστήριξε στην κατάθε
σή του ότι δικαιολογείται, το αντίτι
μο.

Μυστικές διαδρομές
Μια άλλη πτυχή του μεγάλου σκαν

δάλου αφορά τις μυστικές διαδρομές 
εμβασμάτων από δυο offshore εταιρεί
ες με έδρα τη Λιβερία. Ως πρόσωπο- 
κλειδί φέρεται ο επιχειρηματίας, Βασ. 
Τυρογαλάς, που εμφανίζεται ως νόμι
μος εκπρόσωπος της εταιρείας με την 
επωνυμία «M artechnik B u n k erin g  
LTD», στην οποία φέρεται να μεταβι
βάζονται μεγάλα χρηματικά ποσλά α
πό δύο άλλες εταιρείες, την Placid  
Blue και τη Fairways.

Ο εισαγγελέας, Παν. Αθανασίου, 
έχει αποστείλει αίτημα δικαστικής 
συνδρομής στις Αρχές της Λιβερίας, 
ζητώντας να γνωστοποιηθούν τα ο
νόματα των διοικούντων, των εταί
ρων, αλλά και των νόμιμων εκπροσώ
πων της M artechnik, ενώ ο Βασ. Τυ
ρό γαλάς έχει κληθεί ως ύποπτος για 
αύριο.

Υπενθυμίζεται, ότι στην εμπλοκή 
Τυρόγαλά έχει αναφερθεί και ο πρώ
ην γενικός διευθυντή ς του OTE το 
1998» Γ. Σκαρπέλης (σ .σ . εντάσσε
ται στη λίστα των υπόπτων), ο οποί
ος μάλιστα με αίτημά του προς τον 
εισαγγελέα, ζητούσε την κλήτευση 
του επ ιχειρ η μ α τία , π ρ ο κ ειμ έν ου  
«νά αποκαλυφθεί η αιτία μεταβίβα

σης μεγάλων χρηματικών ποσών α
πό τις εταιρείες P laced  B lu e Corp. 
και F airw ays, που φέρεται να ελέγ
χονται από τον Μ ιχ. Χριστοφοράκο 
και έχουν δια κινή σ ει «μαύρο χρή
μα» για ωφέλιμες πληρω μές, μολο^ 
νότι σε διάφορα ναυτιλιακά έγγρα
φα νόμιμος εκπρόσωπος τη ς εν λό
γω εταιρείας εμφανίζεται ο Β. Τυρο- 
γαλάς».

Για πρόσθετες εξηγήσεις σχετικά, έ
χει κληθεί για αύριο και ο έτερος ύπο
πτος, τέως διευθύνων σύμβουλος της 
Ζίμενς Ελλάδος, Μ ιχ. Χριστοφορά- 
κος.

Βάγιας: «Καμία σχέση»
Επιμένει ότι ουδέποτε είχε σχέση 

με τη Ζίμενς ή με πολιτικά πρόσωπα 
ο Μιχ. Βάγιας, ο οποίος χθες εξετά
στηκε συμπληρωματικά από τον ει
σαγγελέα και ουσιαστικά επανέλαβε 
όσα είχε αναφέρει και στις γραπτές 
του εξηγήσεις την προηγούμενη ε
βδομάδα.

Ο Μ . Βόγιας κλήθηκε ως ύποπτος 
καθώς από τις μαρτυρικές καταθέσεις 
και τα σημειώματα που παρέδωσαν οι 
διαχειριστές των «μαύρων Ταμείων» 
της Siem ens στη Γερμανία, φαίνεται 
αποδέκτης συνολικά 3,3 εκατ. γερμα
νικών μάρκων στη Credit Suisse Ζυ
ρίχης-, τα οποία κατά πληροφορίες 
συνδέονται με πρώην υπουργό του 
ΠΑΣΟΚ.

Χθες, υποστήριξε ότι ο θείος του X. 
Γκάλης, ο οποίος έχει αποβιώσει, συ
νεργάστηκε με τη Ζ ίμ ενς για το α
ντιαεροπορικό σύστημα «Patriot», ε
νώ ο ίδιος ήταν ερευνητής ηλεκτρονι
κών εξοπλισμών στο όλο πρόγραμμα 
και δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη 
σύμβαση.

Μάλιστα, προσκόμισε στον εισαγ
γελέα, Π. Α θανασίου, τη ν  κίνηση 
του λογαριασμού τή ς C redit Suisse, 
σύμφωνα με την οποία από τα 3,3 ε
κατ. μάρκα που κατατέθηκαν το 
1998, t a  2,3 εκατ. μάρκα παρέμειναν 
εκ εί -λόγω  του θανάτου του θείου 
του- μέχρι το 2005 και στη συνέχεια 
τα μετέφερε σε άλλους λογαριασμούς 
του, ενώ το ένα εκατομμύριο μάρκα 
μεταφ έρθηκε σε λογαριασμό τη ς 
Εμπορικής Τράπεζας και αργότερα 
διοχετεύθηκε σε κατασκευαστικές ε
τα ιρείες στην Α μερική για να  εξο
φληθούν οικονομικές εκκρεμότητες 
από άλλες επιχειρηματικές δραστη
ριότητες του θείου του. ♦
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Παρέμβαση
ϋ»

Αγνοείται 
η πολιτική 
ευθύνη

noÂ iT iK Ô s, (piÂos του Κ. Σημίτη, 
p a s έλεγε x6es το πρω ί πω5 
δεν ενθουσιάστηκε με τη δήλω

ση του πρώ ην πρωθυπουργού, 
ότι λυπάται για την εμπλοκή στε
λεχών του Π Α ΣΟ Κ  το 1999 στην  
υπόθεση  Ζ ίμενε. Περ ίμενε κάτι 
πιο γενναίο, συμπλήρω σε όμωε 
ότι ε ίνα ι n0iKÔs και iv T ip o s  ο 
πρώην πρωθυπουργ05.

Το θέμα όμω$ δεν είναι η εντι
μότητα του Κ. Σημίτη, αλλά η α 
ποκάλυψη και παραδοχή ότι, ό 
ταν ήταν πρόεδρο5 του Π Α ΣΟ Κ  
και πρωθυπουργόε, 1 εκατ. μά ρ 
κα α π ό  το μα ύρ ο  ταμείο Tns Ζί- 
μεν5 εκταμιεύτηκε για το μαύρο  
ταμείο του ΠΑΣΟΚ, a  νεξαρτήτωε 
αν  έφτασε εκεί όλο το ποσό ή το 
μισό  δεν έφτασε ποτέ, γιατί μπο
ρεί να σκόρπ ισε σε κάποιεε εν- 
διάμεσε5 τσέπε5. Το γεγονό$ εί
ναι ότι η Ζίμενε έστειλε λεφτά στο 
ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι μεταξύ 
to u s  υπήρχε άμεση σύνδεση.

Και γΓ αυτό το μεγάλο σ κάν 
δαλο ο κ. Σημίτηε δεν ανέλαβε  
καμιά πολιτική ευθύνη. Λε5 και ο 
iôios τότε απλώ5 προήδρευε. Το 
μόνο  που είπε είναι ότι λυπάται.

Εχει πολιτική ευθύνη  γιατί ή
ταν πρόεδρο$ του Π Α Σ Ο Κ . Α ν  
δεν ήξερε τι γινόταν, οι ευθύνε5 
του ήταν πάλι μεγάλε5 γιατί δεν  
έκανε καλά τη δουλειά του. Ευ
θύ νέτα ι γιατί αυτόε είχε επιλέξει 
τον θ . Τσουκάτο για συνεργάτη  
του και του είχε αναθέσει να εί
ναι το μάτι και το αυτί του μέσα  
στο Π ΑΣΟ Κ. Ο θ . T o o u k ô t o s  ε
κείνη  την π ερ ίο δ ο  ήταν  ο ά ν - 
Opconos Tns απολύτου εμπιστο- 
a ù vn s  του, που  έκανε όλη  τη 
δουλειά στο Π Α ΣΟ Κ  για να κερ
δίζει ο Σημίτη5 t is  εσω κομματι- 
Kés αναμετρήσεΐ5, τα συνέδρ ια  
και t is  εκλογέ5. (Σ.σ. Ε ν ά μ ισ η  
χρόνο  μετά τον απ ομάκρυνε  κι 
αφού στο μεταξύ είχαν μεσολα
βήσει ένα συνέδριο, δ ύο  εκλο- 
Y ik e s  αναμετρήσεΐ5 και τον είχε 
ανταμείψει για tis υ π η ρ εσ ία  του 
με εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλ
τιο Επικρατεί^.)

Επομένωε, η πολιτική ευθύνη  
του πρώ ην πρω θυπ ουργού  εί
ναι αυταπόδεικτη, αλλά δεν την 
ανέλαβε ποτέ. Ο KÔ opos ôpoas 
ζητάει από το Π Α ΣΟ Κ  εξη γή σ ε ι 
κι αφού ο Κ. Σημίτηε δεν το κάνει 
οφείλει να το κάνει η σημερινή  
ηγεσία - a s  μην έχει άμεση ευθύ
ν η -  και όλοι θα κρ ιθούν στο τέ- 
Xos, ο Ka0évas από την προσω 
πική στάση του.

sokos@enet.gr
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ΠΑΣΟΚ: Πιθανή επιλεκτική 
διαρροή των αποκαλύψεων
Για πρώτη φορά χθε5 στο Π Α ΣΟ Κ  ά

φ ηναν  να εννοηθεί ότι είναι πολύ  

π ιθ α νό  να  γίνεται επιλεκτική διε- 

ρ εύ ν η σ η  του σ κ α ν δ ά λ ο υ  τη$ Ζ ί- 

μεν$ και επιλεκτική δ ιαρροή  των α 

ποκαλύψεων με «δάκτυλο» τη$ κυ

β έ ρ ν η σ ή  ή ακόμα και Αμερικανώ ν  

που ασχολούνται με την υπόθεση. 

Του ΠΑΝΟΥΣΩΚΟΥ

Γτη Χαριλάου Τρικούπη αναμέ
νουν τις καταθέσεις του Τσου- 
κάτου και όσων εμπλέκονται με 

τους λογαριασμούς, αλλά προβλη
ματίζονται για το μέχρι πού θα φτά
σουν οι αποκαλύψεις και αν αυτές θα 
φτάσουν μέχρι και την κυβέρνηση.

Αφήνουν να εννοηθεί-ότι είναι ηβ- 
λύ πιθανό να κρύβεται πίσω απ' όλα 
αυτά κ ι ένας δάκτυλος τη ς Ν .Δ ., 
που ελέγχει τη διαρροή πληροφο-

Η πρόταση Βενιζέλου για εσωτερική 
Εξεταστική δεν ενθουσιάζει το κόμμα

ριών μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί την 
ίδια σοβαρά. Στο πλαίσιο αυτό φαί
νεται να εντάσσουν πηγές της Χαρι
λάου Τρικούπη, όταν ρωτήθηκαν α
πό την «Ε», και την κλήση από τον 
εισαγγελέα ως μάρτυρα του κ. Τρε- 
πεκλή, φιλικού προσώπου με μέλη 
τη ς οικογένειας Παπανδρέου εδώ

και πολλά χρόνια. Ελεγαν ότι δεν αγ
γίζει τον Γ. Παπανδρέου αυτή η κλή
ση, ότι κ . Τρεπεκλής κλήθηκε όχι 
γιατί είχε δημόσια ή κομματική θέ
ση , αλλά μια ιδιωτική δραστηριότη
τα, ότι δεν ήταν ποτέ σύμβουλος του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ενδιαφέρον έχει και η άποψη του 
Χρήστου Παπουτσή. Είπε στον 9,84 
ότι υπάρχει ένας ακόμα πόλος που 
διοχετεύει πληροφορίες στον Τύπο, 
που είναι «το αμερικανικό δικηγορι
κό γραφείο, το οποίο έχει διερευνή- 
σει και επιμελείται της υπόθεσης». 
Οπως είπε, αυτό το γραφείο πιέζει 
την ελληνική δικαιοσύνη να κινηθεί 
και να εξετάσει συγκεκριμένες περι
πτώσεις στο θέμα της Ζίμενς.

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι τα χρή
ματα της Ζίμενς δεν έφτασαν στο τα
μείο τους και καλούν όποιον λέει το

αντίθετο, όπως ο κ. Τσουκάτος, να 
το αποδείξουν. «Τα βιβλία μας είναι 
καθαρά και μπορούν να τα ελέγξουν 
όλοι», είπε χθες ο εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ Γ. Παπακωνσταντίνου.

«Από εκεί και πέρα, να μάθουμε, 
τι ακριβώς έχει συμβεί στη συγκε
κριμένη περίπτωση και να δούμε για 
τον κ. Τσουκάτο εάν τα χρήματα αυ
τά ήταν για δική του χρήση ή οτιδή
ποτε άλλο. Εμείς γι’ αυτό ακριβώς 
ζητούμε την Εξεταστική Επιτροπή 
και το λέμε μονότονα», είπε. Επίσης 
κράτησε αποστάσεις από την εσωτε
ρική εξεταστική που ζήτησε ο κ. Βε- 
νιςέλος, λέγοντας ότι αν αυτή η εξε
ταστική βγάλει ένα πόρισμα που θα 
λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, 
ποιος θα το πιστέψει, ενώ τόνισε ότι 
υπάρχει η επιτροπή διαφάνειας που 
κάνει ελέγχους. ♦

Μ ε κόλπο ψηφίζει το χωροταξικό λόγω Τατοόλη!
Τ ™  ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ

Υ πό την απειλή τηε δ ιατάραξή τη$ 
εύθραυστέ  ισορροπίαε των 151 

βουλευτών, λόγω των εκπεφρασμέ
νων διαφωνιών του Π. Τατούλη, η κυ- 
βερνώσα παράταξη επέλεξε να ψηφί
σει το χωροταξικό με τη διαδικασία 
τηε κ ύ ρ ω σ ή  διοικητικήε πράξης α
ντί αυτήε του νομοσχεδίου.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
δυνατότητα τη$ αν τ ιπ ολ ίτευσή  να 

προτείνει ονομαστική φανερή ψηφο
φορία και ξεπερνιέται ο σκόπελοε του 
βουλευτή τη5 Ν.Δ. που συνυπέγραψε

το κοινό κείμενο με to u s Βουλευτέε 
του Π Α Σ Ο Κ  Σπ. ΚουΒέλη και του 
ΣΥΡΙΖΑ Mix. Παπαγιαννάκη. Κείμενο 

με το οποίο ζητούσαν να αποσυρθεί 
και να δοθεί σε δημόσιο διάλογο.

ΑκριΒώε στο σημείο  αυτό εστιά
στηκε και η αντιπαράθεση χθεε μετα
ξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώ
που του ΠΑΣΟΚ Ε. Βενιζέλου και του 
προέδρου Tns Βουλήε Δ. Σιούφα. Ο  κ. 
Βενιζέλοε επέμεινε ότι βάσει του Συ- 
ντάγματοε και του Κανονισμού  Tns 
Βουλήε (άρθρα 24 παρ. 2 και 78 παρ. 
9) το χωροταξικό πρέπει να αποσυρ-

θεί και να επανέλθει cos νομοσχέδιο, 
διαφορετικά θα καταπέσει στα δικα
στήρια. Αντιθέτου ο πρόεδροε Tns 
Βουλήε επικαλέστηκε νομοθέτημα  

του 1999 o s  οδηγό για να περάσει cas 
διοικητική πράξη.

Εκ των τριών συντακτών Tns επι- 
στολήε μόνο ο Mix. Παπαγιαννάκη  
πήρε τον λόγο για να μιλήσει για α
πουσία οράματοε, αντίθεση npos tis 
κοινοτικέε οδηγίεε και να ζητήσει και 
διά zooans περαιτέρω διαβούλευση.

Στον βουλευτή του ΣΥΡ ΙΖΑ  απ ά 
ντησε ο ελθών με σημαντική καθυ-

στέρηση υπουργόε ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σου- 
φλιάε, για να τα ακούει προφανώε μέ

σω αυτού και ο Π. Τατούληε.
Με επιθετικό ύφο$ ο  υπουργό$ εί

πε ότι οι αντιρρήσεΐ5 οφείλονται σε 
λόγουε «κομματικήε κατανάλωσηε 
και ά ρ ν η σ ή  και μόνο όσοι δεν έχουν 
διαβάσει το κείμενο μπορούν να μι
λήσουν για έλλειψη οράματο$».

Π όντο ι, το νομοθέτημα, αν και οι 
τόνοι των ομιλητών ήταν χαμηλοί, κυ
ρώνει μόνο η κυβερνητική πλειοψη- 
φία. Σύσσω μη η αντιπολίτευση ζητεί 
την απόσυρσή του.

Πιο πολύ θα αγορεύει ο πρωθυπουργός, πιο λίγο οι αρχηγοί!

Ο πισθεν ολοταχώ$ έκανε ο πρόε- 
δρο$ τη5 Βουλή5 Δημήτρη$ Σι- 

ούφαε, ο οποίθ5 μετά τΐ5 αντιδράσει$ 
που προκλήθηκαν αφήνει ω$ έχει 
τον αριθμό των συνεδριάσεων τη$ 
Βουλή$. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφω
να με πρόταση που είχε εντάξει στιε 
αλλαγέ5 του Κανονισμού τηε Βου- 
λήε, συμπίεζε σε τρειε ημέρε$ την ε

βδομάδα τΐ5 συνεδρ ιάσει τη$ Ολο
μέλειας ενώ για τη Δευτέρα όριζε 
συνεδρ ιάσει κοινοβουλευτικών ε

πιτροπών. Ο  ίδιθ5, ωστόσο, φαίνεται 
να εμμένει στι$ υπόλοιπεε αλλαγέ$. 
Ετσι, αναμένεται να συζητηθούν αύ-

ριο με ouvonTiKés διαδικασίεε στην 
Ολομέλεια Tns BouXñs, που και θα 

ψηφίσει tis αλλαγέε του Κανονι
σμού, οι προτάσειε του, που μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνουν:
• Την αύξηση των αντιπροέδρων α

πό πέντε σε επτά.
• Την ισχύ Tns apxñs Tns πλειοψη- 

cpías ακόμα και otis κοινοΒουλευτι- 
κέε επιτροπέ$ (Μορφωτικών Υποθέ

σεων) όπου η Ν.Δ. δεν διαθέτει.
• Τη δυνατότητα να ψηφίζουν με ε
πιστολική ψήφο οι βουλευτέε που 

δηλώνουν ασθενεί^.
• Την αύξηση του χρόνου αγόρευ-

σηε του πρωθυπουργού και την α 
ντίστοιχη μείωση του χρόνου των 
αρχηγών τη$ αντιπολίτευσή. Σύμ
φωνα με πληροφορία, η βιάση του 
κ. Σιούφα να ψηφιστούν στο άψε- 
σβήσε οι αλλαγέ$ συνδέεται με την 

απόφασή του να ολοκληρωθούν οι 
εργασίεε τη$ Ολομέλειαε την προσε

χή Παρασκευή, μετά την προ ημερη- 
σία$ διατάξεωε συζήτηση στη Βουλή 

σε επίπεδο αρχηγών.
Η συζήτηση γίνεται έπειτα από σχετι
κό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ  

και αφορά θέματα ακρίβειαε, όπω5 
όμω$ είναι αναμενόμενο θα στραφεί

στο μέγα ζήτημα τη$ Β ίθ ίτΐθ^ και 
στην εκφρασμένη βούληση τΠ5 α- 

ξιωματική5 α ντιπολίτευση$ για σύ
σταση εξεταστικήε επιτροπή$. Αν τε
λικά η αυλαία τη$ Ολομέλεια$ πέσει 
την ερχόμενη Παρασκευή, η πιθανό
τητα να συσταθεί εξεταστική επιτρο
πή (εφόσον βέβαια ομοφωνήσει και 

η Ν.Δ.) αναβάλλεται για τον ερχόμε
νο Οκτώβριο. Εκτό$ και αν η κυβερ

νητική παράταξη ζητήσει έκτακτη 
σύγκληση τηε Βουλήε μέσα στο κα
λοκαίρι. θα  χρειαστεί όμω$ η έκδο
ση σχετικού Προεδρικού Διατάγμα- 

τοε.

mailto:sokos@enet.gr
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Από τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΙΥΡ ΙΓΟ

Π ε ρ ί σ η μ ιτισ μ ο ύ

Μ α πώς γίνεται, όλα τα διακε
κριμένα λαμόγια αυτής της 
χώρας να έχουν συσπειρωθεί 

γύρω από έναν έντιμο πρωθυπουργό;». 
Την ερώτηση αυτή είχα υποβάλει αμέτρη
τες φορές, κατά τη διάρκεια της οκταετίας 
Σημίτη, σε οπαδούς του εκσυγχρονισμού, 
χωρίς όμως να ευτυχήσω να τύχω απαντή- 
σεως. Μόνο κάτι ειρωνικά ή και απαξιω- 
τικά μειδιάματα εισέπραττα, του στιλ «τι 
είναι αυτά που λες παιδάκι μου; Δεν βλέ
πεις πόσο μεγάλη γίνεται η Ελλάδα...».

Τ Ε Λ ΙΚ Α , βοηθούντων και των Ολυ
μπιακών Αγώνων, που ήταν το τελευταίο : 
στοίχημα του σημιτικού εκσυγχρονισμού, 
ορισμένα λαμόγια έγιναν μεγαλύτερα και 
από τη μεγάλη Ελλάδα που υποσχόταν ο 
μεγάλος κυβερνήτης! Αλλά αυτό δεν είχε 
και τόση σημασία, μπροστά στον εκσυγ
χρονισμό της κοινωνίας που επετεύχθη μέ
σα από το κλέος του χρηματιστηρίου και τις 
προσωπικές θυσίες του Γιάννου, του Νεο- 
νάκη, του Μανίκα και των άλλων παιδιών!

Ε Ν Α  από τα παλληκάρια που έβαλαν 
πλάτη για την επικράτηση και τον θρίαμβο 
του σημιτισμού ήταν και ο Τσουκάτος. 
Αυτός ο ίδιος Τσουκάτος («της Πόπης»... 
όπως έλεγε η αξέχαστη Μαλβίνα) που σή
μερα όλως τυχαίως φέρεται να έχει κάνει 
μια μικρή αρπαγούλα από τη Ζίμενς, αλ
λά ο ίδιος ορκίζεται ότι αμάρτησε υπέρ 
κόμματος και Σημίτη!

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ δεν δύναμαι να συμπερά- 
νω τι είναι χειρότερο για τον ηγέτη του εκ
συγχρονισμού: να τσέπωσε ψυχρά ο στρα
τηλάτης του ένα εκατομμύριο μάρκα από 
το μαύρο ταμείο των Γερμανών ή κάνο
ντας χρήση της εντιμότητας, για την οποία 
τον εμπιστευόταν ο πρωθυπουργός, να έ
δωσε πράγματι τα λεφτά στο ΠΑΣΟΚ του 
κ. Σημίτη;

Β Ε Β Α ΙΩ Σ , ο Τσουκάτος εξεδιώχθη 
ξαφνικά από το ΠΑΣΟΚ και τον εκσυγχρο
νισμό, γιατί πρώτος ο τότε πρωθυπουρ
γός, όταν έμαθε ότι εθεάθη στο κότερο 
του Σ. Κόκκαλη, φοβήθηκε αυτό που ε
μείς οι υπόλοιποι υποψιαζόμαστε μόλις 
τώρα, μετά την παρέλευση τόσων χρόνων!

ΚΑΙ να πει κανείς ότι ο Κόκκαλης ήταν 
αντιπαθής στον Σημίτη; Κάθε άλλο. Από
δειξη ότι λίγο αργότερα, αυτός ο ίδιος του 
εδώρησε το Στάδιο Καραΐσκάκη, για να 
πάνε καλύτερα οι δουλειές του με τον 
Ολυμπιακό!

Μ Π Ε ΡΔ Ε ΥΤ Η Κ Α ΤΕ , ε; Κι εγώ το ί
διο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποιο έ
γκλημα είναι τελικά μεγαλύτερο: να σε 
δουν στο κότερο του Κόκκαλη, ή να παρα
χωρήσεις στον μεγαλοεπιχειρηματία περι
ουσία του κράτους για 49 χρόνια;

Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΙΥΠΙΑ

0 ΚΑΙΡΟΣ Rocanisma
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Βρυξέλλε5 Π -24e Ν. Υόρκη
Ζυρίχη 16-30c Παρίσι
Λονδίνο 10-22c Πράγα
Μαδρίτη 18-33c Ρώμη
Μόσχα 8-23c Φρανκ/ρτη

ΣΗ Μ ΕΡΑΓενικά αίθριος. Το απόγευμα, τοπική Α1 
συννεφιά κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Σή 
Θράκης και Θεσσαλίας. κά
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, δυτικά 3-4, Β'* 
ανατολικά 4-6 και οτο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τ0 
τοπικά 7 Μποφόρ. ™
θερμοκρασία: Βόρεια 18~36°€, υπόλοιπα ηπει- 24 
ρωτικά 20-37°(Ι, νησιά 21 -30°0 και σε ανατ. Αι- γε, 
γαίο,Δωδεκάνησα και Ν. Κρήτη έως 34°0  νε
ΑΥΡΙΟ: Γενικά αίθριος και μόνο τις απογευματι- στ* 
νέε ώρες στα ηπειρωτικά τοπική συννεφιά. Οι ά- κά 
νεμοι από βόρειες διευθύνσεις, δυτικά 3-4, ανα- Ρ° 
τολικά 4-5 και τοπικά στο Αιγαίο την ημέρα 6 αν 
Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 0 > 
ΤΡ ΙΗ Μ ΕΡΟ
Πιθανώε σπρραδικέε καταιγίδεε το απόγευμα το 
στα ορεινά της Ηπείρου και τηε Μακεδονίας. Το συ 
διήμερο τοπικέε καταιγίδεε το μεσημέρι και α- με 
πόγευμα στην Ηπειρο, στη Μακεδονία και πτ- φό 
θανώεστα ορεινά τηεδυτικήε Στερεάε και θεσ- απ 
σαλίαε. Οι άνεμοι από βόρειεε διευθύνσειε, δυ- ρι< 
τικά 3-4, ανατολικά 5-6 και στο Αιγαίο 7 Μπο- Το 
φόρ, με μικρή εξασθένηση από την Παρα- συ
σκευή. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση απά την 
Παρασκευή, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ν. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ° ε

Κάθε μέρα ταξιδεύουμε από ΠΕΙΡΑΙΑ με Blue Star για
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■ Από τον
ΧΡΗΣΤΟ Μ ΙΧΑΗΛΙΔΗ
mich@enet.gr, www.bavze(.blogspoi

ΕΙΝΑΙ δυναμική και πεισματάρα, αλλά οι τόνοι 
της χαμηλοί, οι τρόποι της ευγενέστατοι, ποτέ δεν 
καυγαδίζει, ακούει πολύ, συζητάει, και στο τέλος 
θέλει «η δουλειά να γίνεται». Είναι η Γαλλίδα υ 
πουργός Οικονομικών, η πρώτη γυ
ναίκα που κατέχει αυτό το αξίωμα 
στη χώρα τη ς, Κριστίν Λαγκάρντ, 
την οποία επιστράτευσε στην κυβέρ
νησή του ο πρόεδρος Νικολά Σαρκο- 
ζί με μία βασική εντολή: «Κάν’ τους Γάλλους να δου
λέψουν». Η πρώην δικηγόρος σε θέματα Διεθνούς 
Δικαίου, που μέχρι πριν από 3 χρόνια ήταν επικε
φαλής του δικηγορικού γραφείου «Μπέικερ και Μα- 
κένζΐ» με έδρα το Σικάγο, εντυπωσιάστηκε από (και 
υιοθέτησε) την «εργασιακή ηθική», όπως 

' λέει, των Αμερικανών και έβαλε στόχο 
της να μπολιάσει «με μέρος έστω αυ
τής» και τους δικούς της συμπατριώ
τες. Ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο με ρι
ζικές αλλαγές για δημιουργία περισσό
τερων επιχειρήσεων και αύξηση του 
ανταγωνισμού. «Στόχος μας», δηλώ
νει, «είναι να τονώσουμε την ανάπτυ
ξη, να δημιουργήσουμε καινούρ
γιες θέσεις εργασίας και να ενι- 
σχυθεί η αγοραστική μας 
ναμη». «Για να γίνουν, ό
μως, όλα αυτά», συμπληρώ
νει, «πρέπει οι Γάλλοι να 
σταματήσουμε να ενδια
φερόμαστε μόνο για το 
πότε είναι η επόμενη

αργία, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να στρω
θούμε στη δουλειά».

«ΕΓΩ δεν έχω κατεβάσει ποτέ τα μανίκια μου», α
παντά η Λοράνς Ζακίν, υπάλληλος σε κατάστημα α- 

ντικών στην παλαιά πόλη Λεκτούρ 
• στη νοτιοδυτική Γαλλία, καιπροσκα- 

λεί την κ. Λαγκάρντ «να έρθει εδώ, να 
δει πώς δουλεύω Δευτέρα με Κυρια
κή, συχνά και δέκα ώρες την ημέρα 

και βάζω στην τσέπη, καθαρά, μόλις ι.ο ο ο  ευρώ τον 
μήνα». Στη μικρή αυτή πόλη, οι κάτοικοι φοβούνται 
ότι τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης Σαρ- 
κοζί θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις μεγάλες 
αλυσίδες, κυρίως τα σουπερμάρκετ, και θα εξαφανί

σουν όλα τα άλλα μικρά μαγαζιά που είναι «πα- 
ρατεταγμένα» στις δύο πλευρές του βασι

κού δρόμου της πόλης και που δίνουν σε 
αυτήν το ιδιαίτερό της χρώμα: το μπα
κάλικο, το χασάπικο, ο φούρνος, το ζα
χαροπλαστείο, το ιχθυοπωλείο, το αν
θοπωλείο κ.λπ. «Δεν μπορεί η ζωή μας 
όλη, στο όνομα τάχα της ανάπτυξης, να 

είναι ξύπνα νωρίς, δούλεψε σαν το σκυ
λί, πάρε ψωροδεκάρες για μισθό, και πάρε 

μια εβδομάδα άδεια για διακοπές και 
πολύ σου είναι», δηλώνει στο 

από το ραδιόφωνο του ο
ποίου, το 40 πρόγραμμα, με
ταδόθηκε χθες μια πολύ εν
διαφέρουσα εκπομπή με τον 
τίτλο «Κάνοντας τους Γάλλους 
να δουλέψουν».
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ΤΩΡΑ,
ΤΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΣΟΥ

Αρκεί να έχεις ή να ανοίξεις ένα Λογαριασμό 
Ταμιευτηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Λ Ο

Τ Α Ι

(V
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ • Κάθε μήνα, I00.000C μοιράζονται με κλήρωση σε 3S0 τυχερούς.

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ! • Στο  τέλος του χρόνου, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει I.000.000C! fis
ΗΤρ*

mailto:mich@enet.gr

