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Οι καταναλωτές πετρελαίου «αιχμάλωτοι στηνΤζέντα»

Ούτε το μεγαλοπρεπές σκηνικό στην αίθουσα διασκέψεων της Τζέντας ούτε η δέσμευση του οικοδεσπότη της διεθνούς Ενερ
γειακής Συνάντησης στη Σαουδική Αραβία για περιορισμένη αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου, συγκίνησαν τις* 
αγορές: Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» κινούνταν και χθες σε ανοδική τροχιά, βοηθούντων και των σεναρίων για σύγκρουση 
μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το χάσμα μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών πετρελαίου παραμένει αγεφύρωτο, καθώς οι πρώτοι 
ενοχοποιούν την αυξημένη ζήτηση και οι δεύτεροι τη χρηματιστική κερδοσκοπία. (Σελ. 10 και 30)

Εισαγγελείς Ε.Έ 
στην Αθήνα γιε 
την υπόθεση  
των 6 φρεγατώ
Υποπτες πληρωμές σε ελβετικές 
τράπεζες κατά τα έτη 2003 - 20
Σε  μια περίοδο κατά τη ν οποία οι αποκαλύψειν για τη χρηματοδότηση πολιτικών και κομμάτων από τα «μαύρα ταμεία» την δίθΐηθην έχο υν προσλάβει καταιγιστικό ρυθμό, μια ακόμη υπόθεση, αυτά του εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών από τη ν Ολλανδία, τίθεται στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστικών αρχών.Μ ια ομάδα εισαγγελέων την ΕιίΓΟ,ΐιιεί, αλλά και υπαλλήλων την ευρωπαϊκήν υπηρεσίαν για τη ν καταπολέμηση την διαφθοράν, ενημερώνουν σήμερα Ελλη- νεν συναδέλφουν τουν την Εισαγγελίαν Αθηνώ ν αλλά και την Υπηρεσίαν Ειδικών Ελέγχων για «ύποπτο» υλικό που έχει συγκεντρωθεί

από τιν γαλλικήν και τι λανδικέν αρχέν, καθώ υπηρεσίεν την Ευρωπι Ενωσην εναντίον την 1 νικήν Δημοκρατίαν γκ υπόθεση.Οι έρευνεν των ευρι κών δικαστικών αρχε σ π ά ζο ντ α ι σε ύπε πληρωμέν σ ε ελβε' τράπεζεν, καθών και σειν προν υπεράκτιεν ρείεν την Καραϊβικήι την Κ ύπρου τα  χρ 2003 και 2004-2005.·! θυμίζεται ότι για τη ν θέση του εκσυγχρονι των φρεγατών άρχισε καταρκτική έρευνα τη ν  ελληνική Δίκαιο πριν από δυόμισι χρ χωρίν όμων μέχρι οχ να  έχουν προκύψει ατ ποτελέσματα. (Σελ. 4 ’

Σφίγγει ο κλοιός για πρώην υπουργό ΠΑΣΟΚ Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ
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Ενδείξεις για μίξες και την περίοδο 2004 - 2005 -  Στον Α. ΙΙοεςοε 200.000 μάρκα το 1998
Οι αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με αφορμή την υπόθεση δίειηβην συνεχίζονται με συνεχών κλιμακούμενη ένταση. Ενώ σήμερα καταθέτει στιν δι- καστικέν αρχέν ο κ. Θόδωρον Τσουκά- τον, που επιμένει ότι το ποσό του ενόε εκατομμυρίου μάρκων καχευθύνθηχε στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, χθεν το στέλε- χον την εταιρείαν κ. Ηλίαν Γεωργίου πα-

ραδέχτηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είναι ο συντάκτην σημειώματον που δίνει εντολή να εμβαστούν, στιν 2 Νοεμβρίου του 1998, από τον λογαριασμό την κ. Αντωνίαν Μάρκου 200.000 μάρκα και να κατατεθούν στην τράπεζα Canadian Imperial Bank o f Commerce επ’ ονόματι A  Roccov. Σύμφωνα με πληροφορίεν, ο κ. Γεωργίου ρωτήθηκε

ευθέων από τον εισαγγελικό λειτουργό εάν ευσταθούν δημοσιεύματα που συνδέουν τον Κοοοον με τον πρώην υπουργό Μεταφορών Τάσο Μαντέλη. «Δεν γνωρίζω» ήταν η απάντηση του κ. Γεωργίου. Εν τω μεταξύ, χρήματα από τα «μαύρα ταμεία» την δίειηεην προν πολιτικά στελέχη στην Ελλάδα προκύπτει ότι κατευθύνθηκαν και μετά το 2004,

μέσω την εταιρείαν Martechnic Bunkering με εκπρόσωπο τον κ. Βασίλη Τυρόγαλά. Ο κ. Τυρογαλάν φέρεται ότι έχει πάρει τα χρήματα για λογαριασμό τρίτου προσώπου. Τέλον, όπων αποκαλύπτεται, τον Απρίλιο του 2005 υ- πεγράφη σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και κοινοπραξίαν στην οποία μετείχε και η  Siemenv. (Σελ. 5)

Σκότωνε και Νέα πρόκληση στο κράτος του νόμου
μετά εγραφε 
το ρεπορτάζ
Σκοπιανός ρεπόρτερ
Διέπραπε ειδεχθή εγκλήματα και μετά κάλυπτε δημοσιογραφικών τα συμβάντα, αποκαλύπτονταν στα άρθρα του «αποκλειστικέν πληροφορίεν». Τα παραπάνω δεν αποτελούν σενάριο κινηματογραφικήν ταινίαν, αλλά την τραγική ιστορία του Σκοπιανού δημοσιογράφου Βλάνχο Ταντέσκι που αυ-

Συγκλονισμένοι οι συ
νάδελφοι του τραυμα
τισμένου σοβαρά 
38χρονου αστυνομι
κού Θόδωρου Γενι- 
τσαρίδη έχουν συ
γκεντρωθεί έξω από 
το Νοσοκομείο Ηρα
κλείου. Η  ιστορία ε
παναλαμβάνεται. Μ ό
νο τα τοπωνύμια αλ
λάζουν. Οχι Ζωνιανά,

Αποθράσυνο 
των ανόμωιΟ  νόμον και η  τά ξη < β α σ ιλ εύ ο υ ν  σ τ η ν  πεδ: Κ ρή τη . Ο ι Ε λληνεε πολί β ρέθηκαν κ α ι πάλι στο ί θλιβερό έργο θεατέε και να ι δύο τα  σ το ιχεία  τ π ρέπ ει ν α  μαν προβλημι σ ο υ ν . Η  χα σ ισ οφ υτεία  | σκόταν δίπλα σ ε κατοι μ έν η  π εριο χή , ενώ  ο επ  

ξοε δολοφ όνον ό χι μ· δ ε ν  φ οβήθηκε τουε πα ν τεε ασ τυνομ ικο ύν, α> τουν αιφ νιδίασε. Α υτό < μ α ίνει ότι η  εγκληματι τητα ό χι μόνο δ εν μειώ ται, αλλά οι εγκληματίει ποθρασ ύνονται. Κ ατά περίεργο τρόπο νιώ θου σ φ α λ ε ί ν α  προκαλούν νο μιμ ότητα  κατά το ν ρότερο τρόπο.Τ ο  π ρ ο χθ εσ ινό  π ερκ  τικ ό , το  δεύτερο  μετά
Ζ ω νια νά
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Τι θα πει σήμερα 
ο κ. Τσουκάτος 
στον εισαγγελέα
Επιμένει ότι τα χρήματα πήγαν στο Π Α ΣΟ Κ
Στην εκδοχή του ότι μεσολάβησε για να δοθεί οικονομική ενίσχυση στο Π Α ΣΟ Κ  θα επιμείνει ο κ. Oôôcopos Τσουκάτοε κατά τη σ ημερινή εξέτασή του από τον εισαγγελέα κ . Αθανασίου. Ο  κ. Τσουκάτοε θα υποστηρίξει ότι crus apxés του 1999 έ- vas επιχειρηματία3 τον έφερε σε επαφή με τον κ. Μ ιχάλη Χρι- στοφοράκο που του πρότεινε να  ενισχύσει το Π Α ΣΟ Κ  με το ποσό του 1 εκατομμυρίου μάρκων. Για λόγουε τα- χύτηταε ο κ. Χριστοφο- 
pàKos ζήτησε λογαριασμό εξωτερικού - λογα- ριασμόε που εξασφαλίστηκε με τη  μεσολάβηση του επιχειρηματία κ. Σ . Βίου. Ο  κ. Bios είχε φιλικέε σχέ- σ ε «  με τον κ . Τσουκάτο, αλλά η  σ χέση αυτή ίσα« να σχετίζεται και με το γεγονόε ότι ένα συγγενυώ του πρόσωπο, ο κ. Μ . Βό- Yias, που είναι και συνέταιρόε του σε κα-

τασκευαστική εταιρεία, συμπεριλαμβάνε- ται και αυτόε στο σχήμα «πολιτικό χρήμα 2%». Ο  κ . Βόγιαε αρνείται ότι έδωσε χρήματα σε οποιονδήποτε, αλλά τα 3,3 εκατομμύρια μάρκα των πληρωμών σε αυτόν έχουν καταχωρίσθεί ωε «πολιτικέε πληρω- μέε» και σύμφωνα με το ν υπάλληλο που τον πλήρωσε ή ταν «πο- λιτικέε πληρωμέ$».Σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσουκάτο5 θα μιλήσει για το 1 εκατομμύριο μάρκα που τον αφορούν και θα επαναλάβει ότι μ εταφ έρθηκαν «σπασμένα» σε μικρότερα ποσά από 25 έω5 75 εκατομμύρια δραχμέ5 στα ταμεία του κόμμα- τοε. Για να «συναρμολογήσει» τα «θραύσματα π «  μνήμη3» του σχετικά με πλη- ρωμέ3, που βρίσκονται 9 χρόνια πίσω ο κ. Τσουκάτο3 θα επικαλεστεί και τ η  σύμπραξη  των δύο υπαλλήλων του οικονομικού

Σε ποσά από 2 5  έω ς 75  
εκατομμύρια δραχμές 

τα χρήματα της δίεηιεηε 
οτ η Χ . Τρικούπη.

Ο  κ. Θ. Τσουκάτος υποστηρίζει ότι μέρος των χρημάτων της Σίβπιβηδ χρησιμοποιήθη
κε από το ΠΑΣΟΚ στοί' προεκλογικό αγώνα το 2000.του Π Α ΣΟ Κ , η  μία έκ τ ω ν  οποίων θυμάται και τΐ3 «αθηνάίκέε διαδρομέ3» ι;ων χρημάτων ή«  γερμανική3 εταιρείαε έω$ όΤσυ καταλήξουν στα ταμεία του κ ό μ μ α το ε.0  κ· Τσουκάτοε θα υποστηρίξει ότι διαδικασία σ α ν κι αυτή δ εν αφορούσε μόνο τη δΐβιηβηε, αλλά ήταν ο τρόπο3 με τον οποίο τα «κόμματα έκαναν εκλογέ3». Φαίνεται

μάλιστα, αν ευσταθεί η  εκδοχή του κ. Τσουκάτου, ότι τελικά ένα τμήμα τω ν χρημάτων τα οποία είχε στείλει ο κ. Χριστο- φοράκο3 έφθασε στα ταμεία τη3 Χαριλάου Τρικούπη μετά τΐ3 ευρωεκλογέ3 του 1999 και χρησιμοποιήθηκε στΐ3 εθνικέ3 εκλογέ3 του 2000. Τ.Τ.

Στην ταυτοποίηση φυσικών προσώ
πων με κώδικά ονόματ^αλλά και υ
περάκτιες εταιρείες, που εμφανίζο
νται να λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά από τα μαύρα ταμεία της 
δίθΓΠβηε, επικεντρώνεται πλέον η έ
ρευνα που διενεργεί ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Παναγιώτης Αθανασίου. 
Κλειδί για την περαιτέρω εξέλιξη της 
έρευνας αποτελεί η αποκάλυψη του 
προσώπου που κρύβεται πίσω από 
την κωδικό ονομασία Κ 0 & Χ )$ . Στην 
κατεύθυνση αυτή κατέθεσε για τρίτη 
φορά χθες το πρώην στέλεχος της

Η κωδικιί ονομασία R0CC0S, το σημείωμα και τα 200.000 μάρκα
δίσπίθπβ Ηλίας Γεωργίου, ο οποίος, 
σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτήθη
κε ευθέως από τον εισαγγελικό λει
τουργό, εάν ευσταθούν δημοσιεύμα
τα που συνδέουν τον βΟ ίΧΟ δ  με 
τον πρώην υπουργό Μεταφορών Τά
σο Μαντέλη. «Δεν γνωρίζω» φέρεται 
να ήταν η απάντηση του κ. Γεωργίου, 
ο οποίος, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι 
είναι ο συντάκτης σημειώματος που 
δίνει εντολή να εμβαστούν στις 2 
Νοεμβρίου του 1998 από τον λογα
ριασμό της κυρίας Αντωνίας Μάρ
κου 200.000 μάρκα και να κατατε-

θαύν στην τράπεζα CANADIAN 
IMPERIAL BANK OF COM M ERCE 
επ' ονόματι A. ROCCOS,
Ενώπιον εισαγγελέα εμφανίστηκε 
χθες ως μάρτυρας και σ πρώην σύμ
βουλος του κ. Μαντέλη, Αριστείδης 
Μαντάς. Ο κύριος Μαντάς φέρεται 
να αρνήθηκε ότι είναι ο συντάκτης 
του σημειώματος που εμπλέκει τον 
πρώην υπουργό Μεταφορών με την 
υπόθεση. Στο μεταξύ κατάθεση για 
δεύτερη φορά στον εισαγγελέα 
Πρωτοδικών έδωσε και ο επιχειρη
ματίας Μιχάλης Βάγιας σε λογαρια-

σμό του οποίου φέρεται να κατατέ
θηκαν από τη Siemens 3,3 εκατ. 
μάρκα, Ο επιχειρηματίας φέρεται να 
αρνήθηκε τη διοχέτευση χρημάτων 
σε πολιτικά πρόσωπα, ισχυριζόμενος 
ότι άνοιξε τον λογαριασμό κατ' εντο
λήν του θείου του Χάρη Κάλλη (σ.σ. 
έχει αποβιώσέι) που συνεργάστηκε 
με τη Siemens για τις πλακέτες των 
πυραύλων Patriot Ο κ. Βάγιας υπο
στήριξε στον εισαγγελέα ότι αφαίρε- 
σε ένα εκατομμύριο μάρκα από τον 
συγκεκριμένο λογαριασμό προκειμέ- 
νου να αποπληρώσει αγορά μαρμά-

ρων για εταιρεία του στην Αμερική. 
Ως προς τα 2,3 εκατ. μάρκα υποστη
ρίζει ότι παρέμειναν στον λογαρια
σμό μέχρι το 2005.
Κατάθεση στον εισαγγελέα έδωσε ο 
εκπρόσωπος της εταιρείας SAIC Γ. 
Τρεπεκλής, ο οποίος αναφέρθηκε 
στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
στην προμήθεια του C4I. Τέλος, προ
θεσμία έλαβαν για τις 30/6 οι δικαι
ούχοι με κοινό παρονομαστή τον σω
ματοφύλακα του Θεόδωρου Τσουκά
του, κύριο Γιώργο Γενναίσ.

Ευα Καραμανωλη

¡Σ ύμ β α σ η  ο ς τ  - S iem e n s

τον Απρίλιο του 2005
Δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ότι η  διοίκηση του ΟΣΕ δεν έχει υπογράψει σύμβαση με τη Siemens μετά τα 2004. Ornes επιβεβαίωσε xOes στην «Κ» και τον ΣΚΑΪ η  νέα διοίκηση του ΟΣΕ, τον Απρίλιο τομ 2005 είχε υπογράφει, σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και m s  κοινοπραξία5 των εταιρειών ΑΚΤΩΡ/ΤΕΡΝΑ /Siemens με αντικείμενο τα έργα του προαστιακού σιδηροδρόμου. Το úi|jos m s σύμβασηε ήταν 160 εκατ. ευρώ και από ηητΛ an πντιπτηιγηιντπν στη ιιρηΐδιη τη.ς S iem ens Το έονο νιαÜ U IU  HU  UV U U  lU lA O U U u v  υ ω  μ ο μ ιυ ιυ  u i a  o i c u i c i i a .χ \j  «_ΚΤν  1τη Siemens αφορούσε τη σηματοδότηση και το τίμημα γι’ αυτό το τμήμα μειώθηκε στα 33 εκατ. ευρώ. Το Δημόσιο έδωσε συνολικά προκαταβολή το 10% m s αξία3 του έργου (κάπου 16 εκατ.). Το έργο θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο προέκταση των «ολυμπιακών έργων» και γι’ αυτό το Δημόσιο έθεσε ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα με στόχο να ολοκληρωθεί το 40% αυτού cos τον Δεκέμβριο του 2005. Κατά τον ΟΣΕ σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 1/5 του έργου m s Siemens. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε πριν από δύο εβδομάδεε στην Εισαγγελία Αθηνών η  αμερικανική δικηγορική εταιρεία Debevoise and Plimpton LLP, crus apxés του 2005 συστάθηκε crus βρετανικέε παρθένεε νήσουε μία εταιρεία napoxás συμβουλών ονόματι Technomid Co. LTD για λογαριασμό m s onoías κατατέθηκαν 770.000 ευρώ. Για λογαριασμό m s Siemens επί(π« εκταμιεύτηκαν για την ενοικίαση των γνωστών αμαξοστουαών για u s  ανάγκε5 του προαστιακού 8,5 εκατ. ευρώ. Η  πρώτη σύμβαση υπεγράφη από τον διευθύ- νοντα σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Γιαννακό που διατήρησε στη θέση του ο τότε υπουργόε Μεταφορών κ. Μ. Aiánns και μετά την αλλαγή m s κυβέρνησή, αλλά και μετά το τέλοε των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάντα«, ο κ. Raw aKOs χαρακτηριζόταν δειν03 μάνατζερ σε έναν οργανισμό που δυσκολευόταν πολύ να λάβει αποφάσε«. Από το διαβιβασθέν υλικό στην Εισαγγελία Αθηνών προκύπτει άλλη μια πληρωμή για τα τρένα στο διάστημα 2000-2001 úijjous 2 εκατ. ευρώ την περίοδο που το Δημόσιο επαναδιαπραγματευόταν την προγραμματική συμφωνία του ΟΣΕ με τη Siem ens. Τ.Τ.

Η  γερμανική εται
ρεία συμμετείχε 

σε κοινοπραξία με  
αντικείμενο έργα 

του Προαστιακού.

Ό ι δαιδαλώδεις διαδρομές
Του Β α σ ίλ η  Ν ε δ ο υ

Μέσω τριών εταιρειών γινόταν η μεταφορά κάποιων εκ των εμβασμάτων από τα «μαύρα ταμεία» m s  Siemens npos πολιτικά στελέχη. Οι ναυτιλιακέε εταιρείεε είναι οι Pimpernel Shipholding, Martechnic Bunkering, ενώ υπάρχει évas λογαριασμ05 στην τράπεζα BNP Paribas τ ι«  Γενεύηε με δικαιούχο τόν κ. Θανάση Ράμμο, πρώην στέλεχοε m s χρηματιστηριακήε εται- ρεία5 «ΠΗΓΑΣΟΣ». Στον λογαριασμό αυτό έχουν κατατεθεί μέσω των εταιρειών του κ. Μιχάλη Χριστοφοράκου ε- κατοντάδεε χιλιάδεε ευρώ από u s  15 Ιουλίου 2003 έα« και u s  2 Μαρτίου τοϋ 2004, ενώ ο συγκεκριμένο5 κωδικόε έχει χρησιμοποιηθεί επανηλειμμένω5 για μικρότερα ή μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ ποσά. Ο  δικηγόροε του κ. Ράμμου, κ. Δημήτρηε Τσιμπανούληε δεν αναγνωρίζει καν ότι υπάρχει εμπλοκή του πελάτη του στην υπόθεση και χαρακτηρίζει «ανύπαρκτα σενάρια», τα περί του αντιθέτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ» ήταν από u s χρηματιστηριακέε εται- ρείεε, οι οποίεε είχαν ερευνηθεί για την υπόθεση των δομημένων ομολόγων.Qs εκπρόσωπο5 m s Martechnic Bunkering (ναυτιλιακά καύσιμα), η  οποία διατηρεί γραφεία στον Πειραιά (πα- ρότι έχει cos έδρα τη Λιβερία), φαίνεται ο κ. Βασίληε Τυρο- γαλάε, ο onoîos έχει ήδη κληθεί να καταθέσει στον εισαγγελέα. Από u s  19 Νοεμβρίου 2004 έα« και u s  6 Ιουλίου

Μ έσω  τριών εταιρειών γινόταν η με
ταφορά κάποιων εκ  των εμβασμά
των από τα «μαύρα ταμεία» της 
Siemens προς πολίΏκά στελέχη.2005, σε λογαριασμού5 m s' «Martechnic» crus τράπεζε3 «Bank o f Cyprus !de Nicosia» και «Hellenic Bank de Nicosia» κατατέθηκαν επτά εμβάσματα OiJjous 1.212.000 ευρώ. Ο κ. Τυρογαλάε φέρεται o u  έχει πάρει τα χρήματα για λογαριασμό τρίτου προσώπου, το οποίο αναμένεται να κληθεί u s  επό- μενε5 ημέρε5 από τον εισαγγελέα. Νομικοί κύκλοι που γνωρίζουν τα πρόσωπα auuis m s υ π ό θ εσ ή  εκτιμούν o u  η πληρωμή στη «Martechnic» έχει σχέση με τη σύμβαση του C4I. Ο  κ. Τυρο- γαλάε επίσηε αρνείται ότι έχει σχέση με την υπόθεση. Το όνομα του κ. Τυρό-

Π ώ ς  έφθαναν τα 
εμβάσματα από τα 

«μαύρα ταμεία» στα 
πολιτικά στελέχη.

γαλά έχει εμπλέξει και έναε εκ των υπόπτων, ο πρώην γενικόε διευθυντήε του ΟΤΕ κ. Γιώργοε Σκαρπέληε.Η  τρίτη εταιρεία είναι η  Pimpernel Shipholding LTD. Σε λογαριασμό m s συγκεκριμένα εταιρείαε, κατατέθηκαν από u s  14 Ιουνίου έα« και u s  2 Νοεμβρίου 2004 σε επτά δόσε« 1.100.00 ευρώ. Τουλάχιστον μέχρι την προηγούμεν η  εβδομάδα στο υποκατάστημα m s Ε μ π ό ρ ιά  Τράπεζα5 m s  Ελλάδθ5 στο Λονδίνο, όπου έγινε και η κατάθεση των χρημάτων για την Pimpernel, δεν είχε γίνει καμία κρούση από την Εισαγγελία ώστε να γνωστοποιηθούν λεπτο- μέρειεε για τον λογαριασμό. Η  συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπήρχε καταχωρισμένη πουθενά, παρά μόνο cos Pimpernel Shipping, σε μια υπόθεση α- γοραπωλησίαε ενόε πλοίου ονόματι «Sevilla Wave» τον Οκτώβριο του 2003. Η  Pimpernel είχε μάλιστα προσφύγει και στο ναυτιλιακό τμήμα του δικαστηρίου m s  Νέα$ Ο ρ λ εά ν η , προκειμένου να διεκδικήσει την κυριότητα του πλοίου. Αυτή είναι η  μοναδική δραστηριότητα στην οποία η Pimpernel έλαβε ποτέ μέροε. Εκτοτε δεν εμφανίζεται σε κανένα έγγραφο. Δήλωνε cos έδρα τη λεωφόρο Κηφισού 138 -140. Εκεί βρίσκονται τα γραφεία m s  ν α υ τ ιλ ία ^  εταιρείαε «ΤΕΟ Shipping», η  οποία ανήκει στον Επιχειρηματικό Ομιλο Θεο- χαράκη. Εκπρόσωποι m s  «ΤΕΟ», οι οποίοι ήταν εμφανά« έκπληκτοι από την ερώτηση m s  «Κ», δηλώνουν ότι πpάγμαu η εταιρεία tous είχε συνεργαστεί με τη ν Pimpernel Shipping πριν από πέντε χρόνια για την αγορά evos πλοίου. E n ian s, λένε ότι η Pimpernel ήταν κυπριακών, και όχι λι- βεριανών συμφερόντων.

ΑΝΑΛΥΣΗ / τ ο υ  Ν ικ ο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ

Δομική η κρίση 
της διεθνούς 

οικονομίας
Η αδυναμία του προχθεσινού Συμβουλίου Κορυφήε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε να ανακοινώσει ένα κάποιο πρόγραμμα καταπολέμησή τηε ακρίβεκ« και να στείλει ένα μήνυμα ελπίδα5 στου5 αγωνιώντε5 για το αύριο Ευ- ρωπαίουε πολίτεε, είναι ίσω5 εντυπωσιακή. Αποδεικνύ- ει τη σοβαρότητα και το μέγεθοε τ ι«  πληθωριστικήβ α- πειλήε που αντιμετωπίζουν οι 27 χώρε5 - μέλη, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει και το έλλειμμα ηγεσίαε που υπάρχει στην Ευρώπη, όταν οι επικεφαλήε των ισχυρών χωρών (Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία κ.λπ.) αντί ενόε ρεαλιστικού σχεδίου καταφεύγουν σε μικροπολιτικέε προ- τάσε«, για να ικανοποιήσουν τ «  πιο μαχητικέ5 ομάδεε των απεργών, όπα« π.χ. την πρόταση Σαρκοζί για μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Αλλά επίσηε εντυπωσιακή και , ίσα« ανεξήγητη είναι η  απραξία τηε Ευρωπαϊκήε Επι- τροπήε, δηλαδή του τεχνοκρατικού συμβούλου των πολιτικών ηγετών, που δεν είχε έτοιμεε κάποιεε συγκεκρι- μένεε προτάσε« για την καταπολέμηση τηε ακρίβειαε. Και λέγω ανεξήγητη, γιατί η ακρίβεια στην Ευρωζώνη, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έπεσε ξαφνικά α« κεραυν03 την παραμονή τη5 Συνόδου Κορυφή3. Αντίθετα, έχει αρχίσει τουλάχιστον έξι μήνεε τώρα και από μήνα σε μήνα η κατάσταση επιδεινώνεται.Η  αδυναμία των 27 ηγετών, αλλά και η  ανετοιμότητα τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε (η οποία, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υπόσχεται τώρα ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφήε θα υποβάλει προτάσε«) οδηγούν κατά τη γνώμη μου σε ένα θλιβερό συμπέρασμα. Η Ευρώπη και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο τε- χνοκρατικό είναι αδύναμη να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη απειλή των τελευταίων 20 ετών, τον πληθωρισμό που ανατρέπει ένα ανεκτό επίπεδο ζωή3 που είχαν επιτύχει τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού τηε Γη- ραιάε Ηπείρου και ένα κοινωνικό κράτοε για του3 φτω- χότερούε.Και είναι αδύναμη η  Ευρώπη, γιατί η  άνοδοε του πληθωρισμού αυτήν τη φορά δεν είναι συγκυριακή, δεν οφείλεται δηλαδή σε μεταβολέε οικονομικών μεγεθών που είναι πρόσκαιρεε και αύριο θα διορθωθούν. Αντίθετα η πληθωριστική απειλή εκφράζει μια συστημική διαταραχή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που εκδηλώνεται τώρα με την αύξηση τηε τιμή5 του πετρελαίου και των βασικών τροφίμων, που έρχονται σαν αποτέλεσμα τηε ανατροπή5 τηε ισορροπίαε προσφοράε και ζήτησηε στον χώρο αυτόν. Η  ανατροπή αυτή τείνει να πάρει μόνιμο χαρακτήρα και θα διαρκέσει για χρόνια ακόμη, αφού αντανακλά δομικέε αλλαγέε στην παγκο- σμιοποιημένη αγορά.Ποιεε είναι οι δουικέε αυτέ.3 αλληνές· Απληήπτπτπ α.ΰ  μέρΤκέε εκατοντάδεε εκατ. ανθρώπων στον πλανήτη πέρασαν στα λίγα τελευταία χρόνια από το καθεστώε τηε μακραίωνηε πείναε σε συνθήκεε κλειστήε οίκονο- μίαε, σ την κοινωνία τηε κατανάλωσηε. Μπορεί το επίπεδο ζωήε 300 εκατ. Κινέζων, 200 εκατομμυρίων Ινδών και άλλων 100 εκατ. Βραζιλιάνων, Ρώσων κ.ά. να μ ην έχει φθάσει ακόμη τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά αυτά τα 600 εκατ. ανθρώπων δεν ζουν πια με μια χούφτα ρύζι και έχουν εισοδήματα που τουε επιτρέπουν τώρα να καταναλίσκουγ κρέαε, γάλα, διίμητριακά, φρούτα, είδη ενδύσεωε και υποδήσεωε, να έχουν αυτοκίνητα και συνεπώε να είναι καταναλωτέε πετρελαίου και βενζίνηε.Εισήλθε λοιπόν σ την παγκόσμια οικονομία μια μαζική δύναμη νέω ν καταναλωτών που αλλάζει ό λ η τ η  ου- μή τηε παγκόσμιαε αγοράε, προσθέτονταε μια ζήτηση, την οποία η  προσφορά δεν μπορεί ακόμη να αντιμετωπίσει και να  καλύψει.Η  διεθνήε οικονομία βρίσκεται λοιπόν σε μια μεταβατική φάση έλλειψηε ισορροπίαε, η  οποία βέβαια σε λίγα χρόνια και με τη  βοήθεια τηε τεχνολογία5 θα αποκατασταθεί, αλλά μ έχρι τότε ο κόσμοε θα μαστίζεται από ένα συστημικό πληθωρισμό. Βέβαια, η  κερδοσκοπία επιτείνει το κακό, αλλά η  ρίζα του προβλήμα- τοε βρίσκεται σ την αύξηση τηε κα τα νά λ ω σ ή . Μ έχρι να  αποκατασταθεί η  ισορροπία, ο πληθωρισμό5 θα απειλεί τα φτωχά και μεσαία στρώματα των κατοίκων του πλανήτη.
0  κ. Βουλγαράκης για την ΕΥΠ

Σε «πανικό» της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδίδει ο υ
πουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώργος Βουλγαράκης, την 
ερώτηση 19 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την ο
ποία η δίθΐΏβηβ είχε προτιμηθεί παρότι ασύμφορη για μια 
σύμβαση με την ΕΥΠ. Οι βουλευτές του Π ΑΣΟ Κ αναφέρο
νταν συγκεκριμένα σε ένα διαγωνισμό του 2006 , ο οποίος 
εξ  αντικειμένου (ανάθεση προμήθειες κοριών 1 .500 τηλε
φώνων) δεν δημοσιοποιήθηκε. Ο κ. Βουλγαράκης, που ήταν 
τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης, είπε επίσης ότι «η πρόταση 
της δίθηίθηδ απορρίφθηκε ως ακριβότερη, εντός εικοσαη- 
μέρου από την υποβολή της».

Εξεταστική μετά και την κύρια ανάκριση ελπίζει σε συμφηφισμό
Των Ε λ λ η ς  Τ ρ ια ν τ ά φ υ λ λ ο υ  

-  Γ ιώ ρ γ ο υ  Π . Τ ερ ζ η

Σε δεύτερο χρόνο, και πάντα« μετά την ολοκλήρωση και τη$ κύρια5 ανάκρισή, παραπέμπει πλέον η κυβέρνηση την πιθανότητα σ ύστασή εξεταστική5 επι- τροπήε για το σκάνδαλο τη5 δίεηιεηε. Παρά το γεγονό5 ό u  οι δηλώσε« του υπουργού Δικαιοσύνη κ. Σ. Χατζηγάκη και άλλων στελεχών τη$ Ν.Δ. προδιέθεταν για σύσταση εξεταστική5 επιτροπή3 ίσα« και εντόε του Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση ή «  προανάκρισηε, χθε5 κο- ρυφαύ« κυβερνητικό5 παράγων άφηνε σαφα« να εννοηθεί πα« «η όποια διαδικασία τοποθετείται μετά την ολοκλήρωση και τηε κύριτ« ανάκρκπ«». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ενδεχόμενο σύστασή εξεταστική3 επιτροπή3 από τη Βουλή ετεροχρονίζεται για το φθινόπωρο του 2009, αν όχι αργότερα. Είναι ενδεικτικό ότι για τα δομημένα ομόλογα -υπόθεση για την οποία επίση5 ζητήθηκε η σύσταση εξεταστική5 επιτροπή5 - η κύρια ανάκριση μετράει ήδη δέκα μή- νε$, χωρί5 να υπάρχει ορατό5 ορίζοντα

ολοκλήρωσή του ανακριτικού έργου. Ο κυβερνητικόε εκπρόσωπο5 κ. Θεόδ. Ρουσόπουλοε απέφυγε να διευκρινίσει χθεε τ «  κυβερνητικέε προθέσε« ή , έστω, να επαναλάβει τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνη για εξεταστική επιτροπή «ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι». Σε επίπεδο πολιτικήε διαχ ε ίρ ισ ή , η  κυβέρνηση ανεβάζει του$ τόνου$ έναντι του ΠΑΣΟΚ αλλά και των μέσων ενημέρωσ ή ,  κάνοντα5 λόγο για προσπάθεια συμψηφισμού και υπογραμμίζο- νταε ότι όλε5 οι συμβά- σ ε«  που υπεγράφησαν από τη Ν.Δ είναι σύννο- μεε. «Αν και έχουμε αποκαλύψε« συ- γκεκριμένε5, με ονοματεπώνυμο για τα όσα έχουν συμβεί στο ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα δημιουργούνται εντυπώσε« με αό- ριστεε φημολογίε5» δήλωσε ο κ. Ρουσό- πουλοε, προσθέτοντα5 πα« «ο συμψηφι- σμ05 είναι καταφύγιο όσων προσπαθούν να διαχύσουν σε άλλου5 χώρου5 τ «  δικέε τουε ευθύνε$ και τ «  δικέ5 του5

ενοχέ5». Την ίδια γραμμή ακολουθούν σχεδόν όλα τα γαλάζια στελέχη. Πλην του κ. Θεόδ. Καράογλου που δήλωσε χθεε (Αθήνα 9.84): «Σε αυτήν τη φάση, εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν και στελέχη του χώρου π «  Νέαε Δημοκρατία3 αναμεμιγμένα στο σκάνδαλοSiemens». Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντα«, δεν αποκλείει (όπα« αποκάλυψε η «Κ») νέα πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με την αντιπολίτευση, για τα οικονομικά των κομμάτων, ενώ απορρίπτει τα σενάρια πρόα)- ρων εκλογών. Στο ίδιο μήκοε κύματοε και ο πρώην πρόεδροε κ. Μιλτ. Εβερτ, που εκτίμησε πα« «η Ν.Δ. δεν έχει κανένα λόγο (σ.σ. προσφυγήε σ τ«  κάλπε5), δεν έχει να φοβηθεί τίποτε». Κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνη κ. Χατζηγάκη για την πρωτοβουλία του να αποκλείσει, προ εβδομάδων, την εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο δΐθΐηθηε άσκησε ο κ. Πέ- τρ. Τατούλη5.

Το ΠΑΣΟΚ...
Του Κ .Π .  Π α π α δ ιο χ ο υ

Στην αποκάλυψη στουίείων που θα εμπλέκουν στην υπόθεση δίεηΐθΜ  και στελέχη τ ι«  Ν .Δ. «επενδύει» πλέον η Χαριλάου Τρικούπη, καθά« γίνεται σταδιακά αντιληπτό ότι το κόστο$ του σκανδάλου για το ΠΑΣΟΚ θα είναι τόσο μεγάλο που επί του παρόντοε δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Για τον ίδιο λόγο, ο πρόεδροε του κόμματοβ κ. Γ. Παπαν- δρέου, που φέρεται ιδαίτερα ανήσυχο5 για τ «  εξελίξε«, αναζητεί μεγάλεε πολι- τικέ3 πρωτοβουλίε5, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να μην βρεθεί σε τροχιά ελεύ- θερηε πτώτπ«. Σύμφωνα με συνεργά- τε$ του κ. Παπανδρέου η  αποφασιστική στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έναντι των κ. Θ. Τσουκάτου και Τ. Μαντέλη, καθιί« και οι δημρσιεε τοποθε- τή σ ε« του στο τέλο$ ή«  περασ μένα εβδομάδαε, «έδωσαν στο κόμμα τηε α- ξιωματικήε αντιπολίτευσηε μια μικρή ανάσα», όπ&« προκύπτει και από τ «  κυλιόμενε5 δημοσκοπήσε« που διενεργεί η  Χαριλάου Τρικούπη. Ομο«, οι ί- διε$ πηγέ5 προσθέτουν πα« «αυτά δεν

επαρκούν εάν όλη την εβδομάδα στην επικαιρότητα κυριαρχεί η  εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση δίθπίθηε».
0 κ. ΒενιζέλοςΤο ήδη άσχημο κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη επιβάρυνε περαιτέρω η δημόσια πρόταση του κ. Ευ. Βενιζέλου το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει εσωτερική Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση. Συνομιλητέ5 του κ.Παπανδρέου δεν έκρυβαν την οργή τουε για την παρέμβαση, την οποία ενέτασσαν στην προσωπική στρατηγική του πρώην υπουργού. Οι ίδιε3 πηγέε πρόσθετον πα« το ΠΑΣΟΚ ούτε τη δικογραφία τηε υπόθεσηε διαθέτει ούτε μπορεί να καλεί τα στελέχη του και «να τα ανακρίνει προκειμένου να μάθει εάν χρηματίστηκαν από τη δίβπίθηβ». Παράλληλα, από χθε5 μια σειρά από στελέχη άρχισαν να τοποθετούνται δημοσία« κατά μιαε πιθανή5 απόπειρα5 πλή-

pous απαξίω σή του έργου των κυβερνήσεων Σημίτη, εξαιτίαε των τελευταίων αποκαλύψεων. Ο κ. Γ. Φλωρίδη5 δήλωσε (στον «Αλφα») ότι η  υπόθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί «για εκκαθάριση εσωκομματικών λογαριασμών», ενώ έσπέυσε να προσθέσει ότι «η ιστορία του ΠΑΣΟΚ τεμαχίζεται». Από την πλευρά του, ο κ. Χ ρ. Παπουτσή5 (ανέφερε στη NET) ότι «κα- νεί5 δεν έχει το δικαίωμα να ταυτίζει παραβατικέε πολιτικέβ συμπεριφορέ5 ή πρακτικέε που δεν τιμούν την ιστορία m s  πα- ράταξή5 pas, με ρεύματα σκέψηε, με ιδεολογίε5, με απόψε« και με συνο- λικέε προσπάθειεε που αφορούν ένα σχέδιο για την ελληνική κοινωνία». Τέλοε, ο κ. Ντ. Ρόβλια5 υπογράμμισε πο« «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο το σημιτικό παρελθόν το διαγράφουμε ή όλοι οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τον Σημίτη είναι καταδικαστέοι και οι υπόλοιποι είναι όλοι καλοί».

Κυβερνητικές πη
γές επιμένουν στην 
ανάγκη ολοκλήρω
σης της δικαστικής 

διερεύνησης.

Δυσφορία για 
τον κ. Βενιζέλο 
που πρότεινε ε

σωτερικό έλεγχο.


