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CLOSING INVOICE

Advisory and success teas tor introduction and rmjoliations on 
behalf at Krhoma GmbH and Its customer with cOant in Greece · 
(Olympic Games In Athens)
Propct System C41

Commls&on Contract dated February 20*'. 2002

Total amount due €ur 1.733.400.—  payatle in three
l

• A  DATE INVOICE NR. AMOUNT EURO

03.08.2004 16/04
06.09.2004 17/04
07.09.2004 18/04

576.200 00
573.300.00
543.900.00

DATE OF PAYMENT

5“ August 2004 
6* September 2004 
by Invoice receiving

H Siemens Financial Services otis 30/8/2004 αποδεσμεύει ένα 
ποσό 555.000 ευρώ για ωφέλιμε5 πληρωμέ5 για το C4I. 
Παραλήπτη, η «ενδιάμεση» εταιρεία Tns AuoTpia^KRHOMA 
που το δρομολογεί περαιτέρω.

Οι προκαταβολέ5 των μιζών για το C4I είχαν συμβολαιοποιηθεί 
από τον Φεβρουάριο του 2002. Οι τελευταικ καταγεγραμμένε$ 
πληρωμέ$ έγιναν εν μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων Tns 
AOnvas

Tns ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ KOPAH

Τα πρώτα ντοκουμέντα, 
που δείχνουν πληρωμές 
ύψους 2.348.400 ευρώ, 

οι οποίες έγιναν επί των ημε
ρών της κυβέρνησης της 
Ν . Δ . , από τα μαύρα ταμεία 
της Siemens για την προώθη
ση του συστήματος ασφάλειας 
των Ολυμπιακών Αγώνων C4I 
αποκαλύπτει σήμερα η «Ε».

Στο επίκεντρο των δικαστι
κών ερευνών βρίσκεται η εται
ρεία «Krhoma Handels 
CmbH», η οποία είναι μία από 
τις εταιρείες-μαϊμού οι οποίες 
δημιουργήθηκαν για να δικαιο
λογούν τις εκταμιεύσεις του 
μαύρου χρήματος της Siemens 
όταν άλλαξε το σύστημα των 
προμηθειών (βλέπε μίξες).

Για τις επιτυχείς (!) (όπως χα
ρακτηρίζονται στα ντοκουμέ
ντα) υπηρεσίες που προσέφερε 
η Krhoma για την προώθηση 
του C4I εισέπραξε ι . 793 ·4 θθ 
ευρώ στο διάστημα Αύγου
στος- Σεπτέμβριος του 2004 α
πό την εταιρεία Electronic 
Technology με έδρα τις Βρετα
νικές Παρθένους Νήσους και 
άλλες 555-000 κατευθείαν από 
τη Siem ens, με εντολή των 
Keil-von-Jagemann και 
Reinhart Siekackek, εκ των 
αρχιμαγείρων των μαύρων τα
μείων της εταιρείας, στις 
24/8/2 0 0 4 . Σύμφωνα με το σύ
στημα αυτό, άρχιςε ένας λαβύ
ρινθος offshore εταιρειών και 
βαλιτσών ώστε να φτάσει όλο ή 
μερός των ποσών αυτών στους 
δωρολήπτες.

Το γεγονός, από μόνο του, 
ότι οι συγκεκριμένες πληρω
μές στην «Krhoma» για υπη
ρεσίες επιχειρηματικού συμ
βούλου που υποτίθεται ότι 
προσέφερε για το C4I έγιναν 
μετά τις εκλογές της 7ης Μαρ
τίου του 2004 δεν σημαίνει ότι 
συνδέονται με το κυβερνητικό 
κόμμα ή με πολιτικό πρόσωπο 
της Ν.Δ. και ιδιαίτερα τον τό
τε υπουργό Δημόσιας Τάξης 
Γιώργο Βουλγαράκη και τον υ
φυπουργό Χρήστο Μαρκο-

γιαννάκη ή άλλα γαλάζια στε
λέχη, επί των ημερών των ο
ποίων έγινε επαναδιαπραγμά
τευση της σύμβασης για το 
πανάκριβο σύστημα ασφάλει
ας των Ολυμπιακών Αγώνων, 
το οποίο λειτούργησε μόνο κα
τά ένα μέρος εξαιτίας των ελ
λείψεων που παρουσίαζε.

Πολλοί βέβαια θα μπορού
σαν να ισχυριστούν ότι μπορεί 
να αφορούσαν και ανειλημμέ
νες υποχρεώσεις από το παρελ
θόν, δηλαδή από συμφωνίες 
που έγιναν κάτω από το τραπέ
ζι, με στελέχη των κυβερνήσε
ων του ΠΑΣΟΚ, όταν έκλεισε η 
αγορά του 0 4 ΐ. Η συνεχιζόμε
νη εκροή και επί των ημερών 
της Ν .Δ ., όμως, και μάλιστα 
με ένα σχετικό βομβαρδισμό

πληρωμών προβληματίζει. Ας 
δούμε τα ντοκουμέντα που πα
ρουσιάζει σήμερα η «Ε» και τα 
οποία βρίσκονται στα χέρια του 
εισαγγελέα Π. Αθανασίου (του 
τα παρέδωσε το αμερικανικό 
νομικό γραφείο, τη συνεργασία 
του οποίου ζήτησε η Siemens): 
Ο «Εκκαθαριστικό τιμολόγιο» 
με ημερομηνία 7/9/2004 της 
«Electronic Technology LtD» 
που είναι έκτων εταιρειών-μαϊ- 
μού που δημιουργήθηκαν όταν 
άλλαξε το σύστημα των μιζών 
της Siemens. Το τιμολόγιο α- 
ναφέρεται σε «αμοιβή παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και αμοιβή επιτυχίας (success 
fees) για την εισαγωγή και τις 
διαπραγματεύσεις εκ μέρους 
της “Krhoma” και του πελάτη

αυτής με πελάτη στην Ελλάδα 
(Ολυμπιακοί Αγώνες στην 
Ελλάδα). Εργο: Σύστημα 0 4 ΐ. 
Συνολικό οφειλόμενο ποσό ευ
ρώ 1.793-400, πληρωτέο σε 
τρεις δόσεις, ως ακολούθως:
-  3/8/2004 αρ. τιμ. 16/04 
676.200 ευρώ.
-  6/9/2004 αρ. τιμ. 17/04 
573-300 ευρώ.
-  7/9/2004 αρ. τιμ. 18/04
543-900  ευρώ.

Υπάρχει η σημείωση ότι οι 
πληρωμές έγιναν στις 5 και 6 
Αυγούστου με την παραλαβή 
του τιμολογίου.
0 Επιστολή της «ΚγΙιοπ^»  
προς τον Siekackek (Ζίκατσεκ) 
με ημερομηνία 24/8/2004 με 
τίτλο «Ελλάδα-Ολυμπιακοί 
Αγώνες στην Αθήνα 04 ΐ». «Σχε-

τικά με το συμφωνητικό επιχει- 
, ρηματικού συμβούλου και υπο
στήριξης συνεργασίας παρακα
λώ δεχθείτε το τιμολόγιό μας με 
αριθμό 036/04III* σχετικό με 
την εργασία που εκτελέσαμε». 
Το ποσό είναι 555-000 ευρώ και 
υποδεικνύεται η τράπεζα 
HYPO TIROL Bank AG, Wien, 
ο αριθμός λογαριασμού 
52011019157 (EUR), κώδικας 
τράπεζας 57θθθ, IBAN
ΑΤ1357000052011019157»
SWIFT Η ΥΡΤΑΤ22.
0  «Εντολή Πληρωμής» της 
Siem ens για τα παραπάνω 
555-000 με ημερομηνία 
27/8 /2 0 0 4  (όμεσή ήταν η αντα
πόκριση) που φέρει την υπο
γραφή των Jagemann (Γιάγκε- 
μαν) και Siekackek.

Θ  Τραπεζική επιταγή ύψους 
555-000 ευρώ με ημερομηνία 
2/9/2004 προς την «Krhoma».

Τον ρόλο της εταιρείας 
«Krhoma» φώτισαν οι διαχειρι
στές των μαύρων ταμείων της 
Siem ens. Ο Keil-von- 
Jagemann στην κατάθεσή του 
στον εισαγγελέα Μονάχου ανα
γνώρισε τις μαύρες συμβάσεις 
της «Krhoma», από τις οποίες 
κάποιοι έκαναν το δικό τους ο
λυμπιακό πόρτι πίσω από το 
C4I. Δημιουργήθηκε με άλλες 
εταιρείες-μαιμού όταν άλλαξε 
το σύστημα των προμηθειών 
της Siemens.

«Το 2000-2001 οι Niedl και 
Siekackek πήραν εντολή να αλ
λάξουν το παλιό σύστημα για 
τη διεκπεραίωση των προμη
θειών», κατέθεσε. «Η νέα λύση 
ήταν εταιρείες. Αυτές εξέδιδαν 
τιμολόγια. Πρόκειται για τις 
PromExport, BFA, Krhoma, 
Weavind. Τα χρήματα δεν πα
ρέμεναν σ’ αυτές, αλλά διαβι
βάζονταν περαιτέρω. Ηταν α
πλό εταιρείες διέλευσης».

Στη δική του κατάθεση ο 
Siekackek είπε ότι «οι συμβά
σεις που συνήφθησαν με τις ε
ταιρείες Krhoma και Weavind 
είναι εικονικές». «Δηλαδή οι ε
ταιρείες αυτές δεν προσέφεραν 
ποτέ υπηρεσίες στη Siemens 
για το C4I», δήλωσε. «Ο λόγος 
για τον οποίο έπρεπε να συγκε
ντρώνονται χρήματα για δωρο
δοκίες, ήταν ότι υπήρχαν συνε
χώς απαιτήσεις. korai@enet.gr

2.580.000 ευρώ μέσω χρηματιστή για πληρωμές της Siemens
Tns ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Σ τα χέρια evos χρηματιστή παραδό
θηκε ποσό Oipous 2.580.000 ευρώ 

από τον Μάιο του 2003 μέχρι και τον Σε
πτέμβριο του 2005 για την εκπλήρωση 
πολιτικών «χορηγιών» Tns Siemens.

Το ποσό αυτό, όπα» προκύπτει από 
τραπεζικά έγγραφα m s επ ίμαχα δικο- 
γραφία5, πέρασε από δύο ενδιάμεσα 
κανάλια με δώδεκα εμβάσματα που έ
καναν οι εταιρεία πολιτικού χρήμακ« 
του Μιχάλη Χριστοφοράκου, η Placid 
Blue Corporation και η Fairways.Ta εμ
βάσματα έγιναν npos την εταιρεία του 
Βασίλη Τυρόγαλά, Martechinc 
Bunkering (1.434.000 ευρώ) και npos 
τον λογαριασμό του Αθ. Ράμμου στην

BNP Paribas Γενεύη5 (1.150.000 ευρώ).
Πρόσωπο-κλειδί, για το πού ηαραδό- 

θηκε στη συνέχεια το άνομο χρήμα Tns 
Siemens, είναι ο χρημάτισα , TóBBas 
ΓlavvoKÓKns, Tns Mega Trust, στα χέρια 
του οποίου Τυρογαλάε και Póppos φαί
νεται ότι παρέδωσαν σταδιακά το σύνο
λο των χρημάτων, που tous εμΒάστηκαν 
από το πλέγμα των παρένθετων εταιρει
ών m s γερμανική5πολυεθνική$.

Σύμφωνα με πληροφορία, ο επιχει
ρηματία Β.Τυρογαλά5, που έχει κληθεί 
eos ú n o n T O S  από τον εισαγγελέα Π. Αθα
νασίου, οήμερα θα ισχυριστεί-μέσω του 
υ π ο μ ν ή μ α ά  του- ότι ο χρηματιστήε 
TáBBas navvaKÓKns τού ζήτησε διευ
κόλυνση και ο iôios έδωσε tous λογα

ριασμού5 του στην Κύπρο. Σ ' outoOs έ
φτασαν τα χρήματα από τη Siemens διά 
των Placid Blue και Fairways και ο επιχει
ρηματία  τα παρέδωσε μετρητά στην 
Αθήνα, στον Σάββα Γιαννακάκη. Ο τε- 
λευταίο$ εικάζεται ότι πήρε στο χέρι και 
τα χρήματα που εμΒάστηκαν στον λογα
ριασμό του Αθ. Ράμμου.

Ο χρημάτ ισα  Σάββα5 Γ ιαννακάκη^ 
που θεωρείται Βέβαιο ότι θα κληθεί από 
τον εισαγγελέα, εμφανίζεται cos το πρό
σωπο που κάνει το ταμείο για να παρα- 
δώσει το πολιτικό χρήμα otous ανθρώ- 
nous του Μ. Χριστοφοράκου (Γ. Καλδή 
και Α. Λέτσα). Ο Β. TupoyaXds, μάλλον 
θα αρνηθεί ότι γνώριζε την προέλευση 
των εμβασμάτων, αλλά και οποιαδήπο

τε σχέση με τη Ζίμενε και στελέχη Tns.
Enians, απίθανο θεωρείται το ενδεχό

μενο να δώοει πολιτικό πρόσωπο, eus τε
λικό αποδέκτη «δωρεά5» Tns Ζίμεν5. Πά
ντα», ήδη στον Πειραιά, κάποιοι τον συν
δέουν με εν ενεργεία υπουργό m s Néas 
AnpoKpaTÎas.
• Από το άνοιγμα του λογαριασμού Tns 

Placid Blue Corporation στην ABN 
AMROBANK προέκυψε άλλθ5 ένα$ υψη
λού ενδιαφέροντο5 λογαριασμό$. Πρό
κειται για τον 3090872 στην BNP Paribas 
m s Γενεύη, που δέχεται ένα έμβασμα 
350.000 ευρώ ans 12-3-2004 από την ε
ταιρεία Fiberlite του Ντουμπάι.

Η τελευταία ανήκει στον αστερισμό των 
εταιρειών ms Siemens και συνεστήθη από

τον Amini Hamid Reza για τη δρομολόγη
ση «ωφέλιμων πληρωμών», που έπρεπε 
να γίνονται μυστικά. Στ» ελληνικέ5 δικα
στικές apxés έχει φτάσει η πληροφορία ό
τι ο λογαριασμόε στην BNP Paribas, που 
δέχτηκε το επίμαχο έμβασμα ανήκει σε έ
ναν άλλο χρηματιστή, στον κ. Νίκο ΔεΒλέ- 
τογλου (ms ομώ νυμέ χρηματιστήρια^» 
που πλέον έχει συγχωνευθεί με την 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ).

Χθε5 η «Ε» επικοινώνησε με τον κ. Ν. Δε- 
βλέτογλου zmeímas του να επιβεβαιώσει 
ή να διαψεύσει την πληροφορία περί του 
λογαριασμού του στην BNP Paribas και 
νο εξηγήσει τη σχέση με tis εταιρεία του 
συστήματο5 Ζίμεν$. Ο κ. ΔεΒλέτογλου αρ- 
νήθηκε να κάνει το παραμικρό σχόλιο.

mailto:korai@enet.gr


ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ
ΓΙΑ S I E M E N S

Ζήιηοε «εντιμότητα 
και θάρρος» από τους 
εντιμότατους φίλους του...

Στην «εντιμότητα και στο θάρρο5 των προσώπων 
που έχουν εμπλακεί» καθώς -όπως δήλωσε χθες 
ο συνήγορός του- «γραπτές αποδείξεις δεν υ
πάρχου ν» επαφίεται ο Θόδωρος Τσουκάτος 
προς επιβεβαίωση του κατηγορηματικού ισχυρι
σμού του ότι το ένα εκατομμύριο μάρκα από τα 
«μαύρα ταμεία» της Ζίμενς δεν κατατέθηκαν στον 
τραπεζικό λογαριασμό, το άνοιγμα του οποίου έ
χει παραδεχτεί ότι παρήγγειλε, προς ίδιον όφε
λος, αλλά πήγαν στα ταμεία του κόμματος.

ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ:

«Δεν έχω
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γραπτές αποδείξεις»
Των ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ 
ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΥΝΟΥ

ΟΘόδ. Τσουκάτος ζήτησε χθες 
από τον εισαγγελέα Αθανασί
ου, μέσω του πληρεξούσιου δι

κηγόρου του, Διον. Γκούσκου, να ε
ξεταστεί και ο ίδιος κατ’ αντιπαρά
σταση τόσο με τον σοφέρ του επι
χειρηματία Στ. Βίου που φέρεται να 
υπήρξε ο μεταφορέας και μάλιστα 
σε δόσεις των χρημάτων στα ταμεία 
του κόμματος όσο καί με την τότε 
ταμία Δήμητρα Παπαχρήστου αλλά 
και τον τότε αναπληρωτή γραμμα
τέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Σπ. 
Αυγερινό.

Ετσι ή αλλιώς, τόσο ο Σπ. Αυγερι
νός όσο και τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που εμπλέκονται πλέον στην υπό
θεση θα διαβούν το εισαγγελικό κα
τώφλι στο πλαίσιο της επιχειρούμε- 
νης διερεύνησής της από τον κ. 
Αθανασίου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ο ο
ποίος έχει αναλάβει τη διαλεύκαν
ση της υπόθεσης που θυμίζει Λερ-

ναία Υδρα έχει ήδη καλέσει για σή
μερα το απόγευμα ως μάρτυρες τον 
Σπ. Αυγερινό και τη Δήμητρα Πα
παχρήστου καθώς και τη γραμματέα 
τού πάλαι ποτέ στρατηγού τής Χαρ. 
Τρικούπη.

Των καταθέσεών τους θα έχει 
προηγηθεί η εξέταση του τέως διευ- 
θύνοντος" συμβούλου της Ζίμενς, 
Μιχ. Χριστοφοράκου, τον οποίο ε
πίσης έχει επικαλεστεί στις δημό
σιες εξηγήσεις του ο Θ. Τσουκάτος.

Υπενθυμίζεται ότι όταν «έσκασε» 
η βόμβα για τον λογαριασμό με το 
ένα εκατομμύριο μάρκα, ο Θ. Τσου
κάτος υποστήριξε:

«Δέχτηκα επίσκεψη στο γραφείο 
μου στο ΠΑΣΟΚ από τον κ. Χριστο- 
φοράκο και έγινα αποδέκτης πρότα
σής τρυ για οικονομική συνεισφορά 
στην καμπάνια του κόμματος (σ.σ. 
έρχονταν οι ευρωεκλογές του 1999). 
Μου ζητήθηκε τραπεζικός λογαρια
σμός στο εξωτερικό για να γίνει η 
μεταφορά χρημάτων. Απευθύνθηκα 
σε δικό μου πρόσωπο που ανέλαβε 
να διευκολύνει το ΠΑΣΟΚ χωρίς δι

κό του όφελος και διεκπεραίωσε τη 
σχετική διαδικασία. Τα χρήματα χω
ρίς άλλη δική μου ανάμιξη ήρθαν 
στο ταμείο Οικονομικού του 
ΠΑΣΟΚ, παρελήφθησαν από τους 
αρμοδίους του τομέα Οικονομικών 
και εισήλθαν στο ακέραιο στο τα
μείο του Κινήματος».

Ο Σπ. Αυγερινός, όμως, έχει δια- 
ψεύσειτον Θ. Τσουκάτο, υποστηρί
ζοντας ότι ουδέποτε παρέλαβε από 
κανέναν τέτοιο μεγάλο ποσό, ούτε 
σε μετρητά ούτε από λογαριασμό 
ούτε με επιταγή. «Αποκλείεται να 
είχε γίνει τέτοια χρηματοδότηση και 
να μην το ήξερα εγώ», έχει πει χα
ρακτηριστικά ο κ. Αυγερινός.

Ο εισαγγελέας προτίθεται να εξε
τάσει πρώτα όλους τους άλλους ε- 
μπλεκομένους και τελευταίο τον Θ. 
Τσουκάτο, τον οποίο κάλεσε για το 
ερχόμενο Σάββατο (μετά την προθε
σμία που έλαβε χθες διά του κ. 
Γκούσκου). Μία ημέρα νωρίτερα θα 
εξεταστεί, επίσης ως ύποπτος, ο Γ. 
Γενναίος, σωματοφύλακας του Θ, 
Τσουκάτου, που εμφανίζεται ως δι

καιούχος ή συνδικαιούχος των εφτά 
τραπεζικών λογαριασμών στους ο
ποίους είχε μοιραστεί το ένα εκα
τομμύριο γερμανικά μάρκα, όταν 

. «έφυγε» από τον λογαριασμό τον ο
ποίο είχε ανοίξει ο I. Πιταούλης «σε 
εξυπηρέτηση Στ. Βίου».

Για σήμερα έχουν κληθεί να παρά
σχουν εξηγήσεις και κάποιοι από τους 
φερόμενους ως «παρένθετους» των ι
σάριθμων τραπεζικών λογαριασμών.

«Θα βγει η αλήθεια»
Ο Θ. Τσουκάτος επανέλαβε χθες 

μέσω του δικηγόρου του, Διον. 
Γκούσκου, τους αρχικούς ισχυρι
σμούς του.

Δήλωσε ο κ. Γκούσκος εξερχόμε- 
νος από το γραφείο του εισαγγελέα: 
•«Ο Θ. Τσουκάτος ουδέποτε χειρί
στηκε προμήθειες ή έργα του Δημο
σίου. Ως εκ τούτου σχέση παροχής 
ή αντιπαροχής με τη δίβπΐθη8 δεν 
υπήρχε. Το 1998 ουδείς γνωρίζει 
την ύπμρξη των “μαύρων ταμείων” 
της θίθπίθηΕ. Κατά τα άλλα θα δώ
σει τις εξηγήσεις του και είναι έτοι

Tns ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ

Movôôpop os φαίνεται να είναι πλέον για 
τον θ. Τσουκάτο π αντιπαράθεση με τον 

φίλο τρϋ, Στ. Βίο, αλλά και η ευθεία σύγκρου
ση με τον οδηγό του επιχειρηματία, μεταφο
ρέα των χρημάτων στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κι αυτό γιατί, ônojs προκύπτει από tis κατα
θ έ σ ε ι  επιχειρηματία και οδηγού, που είναι 
πρόσωπα-κλειδιά στη διαλεύκανση του κομ- 
βικού ζητήματο$, που αφορά τον εντοπισμό 
του τελικού αποδέκτη του ενό$ εκατομμυρίου 
μάρκων m s Zipevs, ο μεν npcoTOS δεν εμφανί
ζεται να επιβεβαιώνει κατηγορηματικά tous ι- 
oxupiopoùs Τσουκάτου ότι «τα χρήματα πή
γαν όλα στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ», ο  δε δεύτε- 
pos μιλά ακόμη και για μεταφορά χρημάτων 
στο πολιτικό γραφείο του τότε «στρατηγού» 
m s Χαρ. Τρικούπη σε χρόνο μεταγενέστερο 
από τον επίμαχο.

Μάλιστα ο oônyôs του επιχειρηματία, Σπ. 
Αποστολόπουλοε, καταθέτοντα$ στον εισαγ
γελέα Αθανασίου φέρεται να υποστηρίζει ότι 
KânoiES cpopés πήγε χρήματα στο γραφείο του 
κ.Τσουκάτου στην οδό Πανεπιστημίου. Ισχυ-

μος να αντιμετωπίσει την αλήθεια 
και τις συνέπειές της».
Υπάρχουν στοιχεία  που υποδει
κνύουν ότι τα χρήματα πήγαν στο 
κόμμα;

Γκούσκος: «Αποδείξεις είναι το 
θάρρος και η εντιμότητα των προ
σώπων που έχουν εμπλακεί. Γρα
πτές αποδείξεις δεν υπάρχουν. 
Ισχύει στο ακέραιο η δήλωσή του 
σχετικά με τον προορισμό των χρη
μάτων. Πιστεύω ότι η αλήθεια θα 
βγει και δεν μπορεί ούτε να ταφεί 
ούτε να αλλοιωθεί από παρεμβάσεις 
εξωθεσμικών κέντρων. Και καλά θα 
κάνουν οι εξωθεσμικοί που υπαγο
ρεύουν δηλώσεις, να καταλάβουν ό
τι το πιο δημοκρατικό είναι το αλη
θινό. Η αλήθεια αυτή τη στιγμή εί
ναι κάθαρση».

Για 0 4 ΐ και Λιβερία
Ως μάρτυρες έχουν κληθεί για σή

μερα οι δικηγόροι Σ.Δήμας και Πε
λεκάνος καθώς ο μεν πρώτος φέρε
ται να είναι το πρόσωπο που είχε συ
στήσει στην αμερικανική δΑΙΩ για 
εκπρόσωπό της τον Γ. Τρεπεκλή, ε
νώ ο δεύτερος είναι νομικός σύμ
βουλος της ίδιας εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Τρεπεκλής 
εξετάστηκε προχθές ως μάρτυρας 
καθώς ήταν ο εκπρόσωπος της ΘΑΙΩ 
που συμμετείχε σε κοινοπραξία με 
τη Ζίμενς για την προμήθεια του έρ
γου ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων Ωφ[. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες, ο εισαγγελέας θεώρησε πολύ υ
ψηλή την αμοιβή που έλαβε ο αντι
πρόσωπος, η οποία φέρεται να προ
σεγγίζει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, 
όπως επίσης «περίεργο» και το γεγο
νός ότι τα χρήματα προκαταβλήθη- 
καν χωρίς να έχει το έργο παραλή- 
φθεί. Ενα μεγάλο μέρος αυτής της 
αμοιβής, περί τα 2,5 εκατομμύρια 
ευρώ, φέρεται να πήγαν στον Σ. Δή-

S
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Ολίγον ανοιχτός από Β ίο  και οδηγό
ρισμό τον οποίο -κατά την πλευρά Τσουκά- 
του- διαψεύδουν κατηγορηματικά τα ίδια τα 
γεγονότα koBcûs οι μεταφορέε των χρημάτων 
φέρεται να έγιναν κατά το πρώτο εξάμηνο του 
1999, ενώ το γραφείο του επί Tns Πανεπιστη
μίου 56 άρχισε να λειτουργεί από το 2001 και 
υπάρχουν και οι σχετικέε έγγραφεε αποδείξει 
(π.χ. επίσημα συμφωνητικά).

Συγκεκριμένα, ο  επιχειρηματίαε Στ. .Bios ε
πιβεβαιώνει τον θ. Τσουκάτο, cos npos το ότι 
απευθύνθηκε σ ' αυτόν και «μου ζήτησε εξυ
πηρέτηση για να φέρει χρήματα στο ΠΑΣΟΚ 
από έξω». Μάλιστα ο μάρτυραε φέρεται να κα
ταθέτει ηωε ο Θ.Τσουκάτοε τού είχε πει ότι ε- 
πρόκειτο για χρήματα από κομματικέε οργα
ν ώ σ ε ι τηε Γ ερμανίαε.

Σε ό,τι αφορά την ταμπακέρα ο κ. Bios ανα
φέρει ότι όταν από τον Γ. Γενναίο έφτασαν τα 
χρήματα στον ίδιο, είτε outôs είτε ο οδηγόε του 
τα έστελναν -τμηματικά- στο γραφείο του θ. 
Τσουκάτου στο ΠΑΣΟΚ.

«Το μεγαλύτερο ποσόν -λέει ο μάρτυραε- 
δηλαδή 75 εκατομμύρια δραχμέε τα πήγα ο ί- 
διοε στο γραφείο του Τσουκάτου στον πέμπτο 
όροφο τη$ Χαριλάου Τρικούπη». Σ ' αυτό το 
σημείο όμωε λέει και τη φράση με την οποία 
παίρνει και τιε αποστάσεΐ5 του, και που μπο
ρεί να ερμηνευτεί διττά. Οτι δηλαδή εκεί άκου- 
σε «πωε τα χρήματα θα τα κατέβαζαν στο δεύ
τερο, που ήταν το κομματικό ταμείο».

Επαιρνε αποδείξεις
Αξιοσημείωτο είναι και το σημείο εκείνο τηε 

κατάθεσηβ Βίου όπου ο εηιχειρηματίαε φέρε
ται να λέει πω5 κάθε φορά που έδινε χρήματα 
στον οδηγό του για μεταφορά έπαιρνε και α
π οδείξε ι για την παραλαβή (σ.σ. προφανώ$ 
από τον οδηγό), τιε οποίε$ προτίθεται να προ
σκομίσει στον εισαγγελέα.

Εηίσηε λέει πω$ «άλλεε φορέ$ χρήματα πήγε 
ο οδηγόε μου στα γραφεία τη$ Χαρ. Τρικού- 
π η » .

«Τυλιγμένα με χαρτί»
Από την πλευρά του, ο οδηγό$ Σπ. Αποστο- 

λόπουλοε καταθέτει μεταξύ άλλων ότι:
• Δεν γνωρίζει το ακριβέε ύψο$ των χρηματικών 
ποσών που του παραδόθηκαν από τον Στ. Βίο.
• Τρειε με τέσσερα φορέε παρέδωσε χρήματα 
στΰν κ. Τσουκάτο, περίπου 15 εκατομμύρια 
δραχμέε τη φορά, αλλά τοποθετεί χρονικά τΐ5 
μεταφορέε των χρημάτων το 2000.
• ΚάποιεΞ φορέ$ υποστηρίζει ότι τα χρήματα 
ήταν τυλιγμένα με χαρτί και δεν είναι σίγου- 
ρο5 πόσα ακριβά« ήταν.
• Και, τέλοε, αναφέρει ότι πήγε ορισμένε$ φο- 
ρέ5 και στο γραφείο του κΤσουκάτου στην ο
δό  Πανεπιστημίου, το οποίο  όμωε το περι
βάλλον Τσουκάτου λέει ότι άρχισε να λει
τουργεί το 2001.

Οπα« και να 'χει πάντα«, το βέβαιο είναι πα« 
μοια κατ' α ντιπαράσταση εξέταση μεταξύ 
Τσουκάτου και Βίου ή και του σοφέρ του θα έ
χει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στ. Bios: Επαιρνα αποδείξει για την παραλαβή, tis 
onoies μπορώ να προσκομίσω στον εισαγγελέα

μα για το «προξενιό».
Ως ύποπτος έχει κληθεί για σήμε

ρα και ο Βασ. Τυρόγαλας για την άλ
λη πτυχή του σκανδάλου που αφο
ρά μυστικές διαδρομές εμβασμάτων 
από δύο offshore εταιρείες με έδρα 
τη Λιβερία. Ο Βασ. Τυρογαλάς εμ
φανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος 
τη ς εταιρείας με την επωνυμία 
« M artechn ik B u n k erin g  LTD», 
στην οποία φέρεται να μεταβιβάζο
νται μεγάλα χρηματικά ποσά από 
δύο άλλες εταιρείες, την 
Placid Blue και τη Fairways.
Στην εμπλοκή Τυρόγαλά έχει 
αναφερθεί και ο πρώην γενι
κός διευθυντής του OTE το 
1998, Γ. Σκαρπέλης (σ.σ. ε
ντάσσεται στη λίστα των υπό
πτων), ο οποίος μάλιστα με 
αίτημά του προς τον εισαγγε
λέα ζητούσε την κλήτευση 
του επιχειρηματία προκειμέ- 
νου «να αποκαλυφθεί η αιτία 
μεταβίβασης μεγάλων χρη
ματικών ποσών από τις εται
ρείες Placid Blue Corp. και 
Fairways που φέρεται να ε
λέγχονται από τον Μιχ. Χρι- 
στοφοράκο και έχουν διακι
νήσει “μαύρο χρήμα” για ω
φέλιμες πληρωμές, μολονότι 
σε διάφορα ναυτιλιακά έγ
γραφα ως νόμιμος εκπρόσω
πος της εταιρείας εμφανίζε
ται ο Β. Τυρογαλάς».

Για πρόσθετες εξηγήσεις 
σχετικά, αναμένεται να εξε
ταστεί και ο έτερος ύποπτος, 
τέως διευθύνων σύμβουλος της Ζί- 
μενς Ελλάδος, Μιχ. Χριστοφοράκος.

Ο ίδιος ο Βασ. Τυρογαλάς φέρε
ται να υποστηρίζει ότι η εμπλοκή 
του αφορά «διευκόλυνση» προς τρί
το πρόσωπο, .χρηματιστή, που επι
θυμούσε να αγοράσει μετοχές στο ε
ξωτερικό.

Για σήμερα το 
απόγευμα έχει κληθεί 

να καταθέσει ο« 
μάρτυρα$ ο τότε 
αν. γραμματέα$ 

Οικονομικών 
του ΠΑΣΟΚ, 

. Σπ.Αυγεριν05

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΧΙΟΥ

0  επιχειρηματίας που «σκέφτηκε εντελώς καλοπροαίρετα»
0Στέλιος Βίος, ένας έκτων εμπλεκομέ- 

νων στην υπόθεση «χρήμα Ζίμενς- 
Τσουκάτος-ΠΑΣΟΚ», λέει με έμφαση ότι 
το 1999 διευκόλυνε τον τότε «στρατηγό» 
του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα, χωρίς να γνωρί
ζει ότι ήταν χρή ματα από τα μαύρα ταμεία 
της γερμανικής εταιρείας. Αντίθετα, πί
στεψε ότι ήταν χρήματα που είχαν συγκε
ντρωθεί από εισφορές μελών και φίλων του 
κόμματος στη δυτική Ευρώπη.
Οπως είναι γνωστό, το

συμμετείχα. Ποτέ δεν έχω συμμετάσχει σε 
οργανώσεις, σε διαδικασίες, σε συνελεύ
σεις. Δεν λέω ότι θα ήταν κακό. Πραγμα
τικά δεν έγινε».

Εχω την εξήε απορία. Φεύγουν κάποια χρή
ματα από τη 5ίβπιβη$ για να πάνε στο 
ΠΑΣΟΚ. Ετσι δεν είναι;

. «Οχι. Αυτό λέγεται τώρα. Τώρα ομολογεί- 
ται δημόσια από τον Τσουκάτο. Εγώ εκεί
νη την εποχή γνώριζα -κι αυτό κατατίθε

ται από πάρα πολλούς
όνομα του Βίου ήρθε ............_.....  ................... ...... ανθρώπους κι όλο και

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΙΟΣ:

«Δεν έχει καμία σχέση 

η κατασκευή αηό 

την εταιρεία μου 

της πρεσβείας της 

Ελλάδας στις ΗΠΑ»

στην επιφάνεια όταν ο 
κ. Τσουκάτος παραδέ
χθηκε ότι μεσολάβησε 
για να φτάσει οικονο
μική ενίσχυση της Ζί- 
μενς στο ταμείο του 
ΠΑΣΟΚ. Ο Κ· Βίος, 
στενός φίλος του κ.
Τσουκάτου, προσφέρ- 
θηκε -λέει- να βοηθή
σει κι έπεισε τον επί- ...........
σης φίλο του Ηλία Πι- 
ταούλη να δώσει λογαριασμό του στο εξω
τερικό, μέσω του οποίου διακινήθηκε το έ
να εκατομμύριο γερμανικά μάρκα το 1999· 
Ο Στέλιος Βίος έδωσε συνέντευξη στο «Ρά
διο Αλήθεια» της Χίου (στους δημοσιο
γράφους Γιάννη Τζούμα και Ειρήνη Ανα
γνώστου) και μίλησε για όσα συνέβησαν 
τότε και συμβαίνουν σήμερα. Παραθέ
τουμε ορισμένα αποσπάσματα.

Μιλάμε για το 1999 που το ΠΑΣΟΚ ήταν 
στην εξουσία. Εσειε υπήρξατε μέλοετου 
ΠΑΣΟΚ;

* «Εγώ δεν ήμουν μέλος. Εδώ και τρία-τέσ- 
σερα χρόνια έχω μπει στο μητρώο των φί
λων του ΠΑΣΟΚ και σε κάποιες διαδικα
σίες τοπικά -όπως τα δημοψηφίσματα-

περισσοτερο αρχίζουν 
και τα λένε αυτά, και το 
ίδιο το ΠΑΣΟΚ- ότι ε
μένα μου ζητήθηκε α
πό τον Θόδωρο Τσου
κάτο να βοηθήσω εν ό- 
ψει του συνεδρίου του 
Μαρτίου του 1999» πο- 
λύ καθαρά και ανθρώ
πινα και μου λέχθηκε 
ότι στην εξόρμηση την 
οικονομική που είχε γί

νει και γίνεται από όλα τα κόμματα παρα
μονές συνεδρίων για συγκέντρωση χρη
μάτων από μέλη, φίλους κ.λπ. του κόμ
ματος, μου είπε ότι έχει συγκεντρωθεί ένα 
ποσό “χ" στη δυτική Ευρώπη, από τις ορ
γανώσεις».

Εσειε δεντοαναρωτπθήκατετότε;

«Οχι βέβαια και γιατί να το αναρωτηθώ; 
Και σας ρωτώ και σας το ίδιο. Αν είχατε 
μια τέτοια σχέση με έναν άνθρωπο, στέ
λεχος του επιπέδου του Θόδωρου και μά
λιστα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν 
μέλος ενός κόμματος για να γνωρίζει δια
δικασίες κ.λπ. αν θα 'πρεπε εγώ εκείνη 
την εποχή να αμφισβητήσω πρώτα τα λό
για του Θόδωρου, να με βάλουν σε σκέ

ψεις, να πω: μήπως δεν είναι έτσι;».

Εσειε εκείνη την ώρα -μαε λέτε τώρα- σκε- 
φτήκατε αγαθά και είπατε «αε εξυπηρετή
σω».
«Εντελώς καλοπροαίρετα, να μην πώ αγα- 

’ θά. Αν ξέραμε ότι ήταν μαύρα θα κάναμε 
αυτές τις λειτουργίες; Δεν είμαστε και τό- . 
σο ηλίθιοι».

Βλέπουμε ότι εσείε παίρνετε ένα μεγάλο έρ
γο, που είναι π πρεσβεία τπε Ελλάδαε στην 
Ουάσιγκτον.
«Τι σχέση έχει τώρα αυτό; Είναι περίεργο 
να συνδέονται κάποια πράγματα. Εγώ 
νιώθω πάρα πολύ υπερήφανος που η εται
ρεία μου πήρε και κατασκεύασε την ελλη
νική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και έχει 
πάρει και επαίνους. Αυτή τη στιγμή χρη
σιμοποιείται ένα πολύ σύγχρονο κτίριο, 
πολύ ευαίσθητο, δίπλα στον Λευκό Οίκο. 
Εγινε διαγωνισμός για την πρεσβεία και έ
γινε ο διαγωνισμός στην Ουάσιγκτον. Εγι
νε το 1996-1997, καμιά σχέση με τα χρόνια 
που μιλάμε. Το ’99 εμείς κοντεύαμε νατό 
τελειώσουμε το έργο».

Ο κ. Σημίτπε δεν ήξερετι κάνει ο Τσουκάτοε;

«Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να γνώριζε ό
λες αυτές τις διαδικασίες, όπως δεν τις 
γνωρίζει κανένας πρωθυπουργός. Εχει 
γραμματείς, έχει Φαρισαίους που κάνουν 
κάποιες συγκεκριμένες εργασίες».

Τα λεφτά που κατατέθηκαν στον λογαρια
σμό Πιταούλη πού κατέληξαν;

«Κατέληξαν σε συνεργάτη του Τσουκάτου...» 

Τον κ. Γενναίο.

«Τον κ. Γενναίο, σε λογαριασμούς που έ
δωσε. Ηδη γράφονται και λέγονται όλα 
αυτά τώρα που ’φυγαν από τον κουρνια
χτό! άτι εγώ κι όλες αυτές οι ιστορίες. Κα
μιά ανάμειξη εγώ».
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Σούρλας: Διαβλητό 
το «πόθεν έσχες»

Το κλίμα α ναβρασμού  που επικρατεί 
μεταξύ των βουλευτών τη5 Ν.Δ., για το 
ενδ εχόμενο  εμπλοκή$ και στελεχών 

του κόμματο$ στο σκάνδαλο  τη5 5ΐθηΐθη5, αποτυπώνεται 
στην ερώτηση που κατέθεσε προ5 τον υπουργό Εσωτερικών 
ο α ντιπρόεδρο5 τη5 Βουλή$ Γ. Σούρλα$.

Ο Βουλευτή$ τη5 Ν.Δ. χαρακτηρίζει «διαβλητό, ανεπαρκέ$ 
και αναποτελεσματικό» το νομοθετικό πλαίσιο για το «πόθεν 
έσχε$» πολιτικών και κομμάτων. Ρωτά λο ιπόν τον Π. Παυ- 
λόπουλο αν  και τι προτίθεται να κάνει προ5 αυτή την κατεύ
θυνση. Δεδομένου πάντο« ότι η Ολομέλεια τη5 Βουλή5 κλεί
νει μεθαύριο, η απάντηση θα του δοθεί... καλό Οκτώβριο.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση για επιλεκτικές διαρροές

Ω $ επιβεβαίωση των όσων υποστη
ρίζουν εδώ και μέρεε, ότι δηλαδή 

το 1 εκατ. μάρκα δεν έφτασαν ποτέ στο 
ταμείο του κόμματος θεωρούν στη Χα
ριλάου Τρικούπη τη δήλωση Τσουκά- 
του (μέσω του δικηγόρου του) ότι δεν 
έχει αποδείξει για το αντίθετο.

Παράλληλα το ΠΑΣΟΚ βάλλει κατά 
τηε κυβέρνησή κατηγορώ ντα$ την ότι 
ουσιαστικά έχει οργανώσει μια επιλε
κτική διαρροή πληροφοριών με στόσο 
να πληγεί το ΠΑΣΟΚ, ενώ υποστηρίζει 
ότι η διερεύνηση γίνεται επιλεκτικά.

«Η υπόθεση Ζίμεν$ διαμορφώνεται 
καθημερινά με επιλεκτικέε φήμε$ και 
δ ιαρροές έχουμε μια παρωδία διαδι
κασ ία  και μια κατάρρευση του κύρου$ 
τη5 Δικαιοσύνη», δήλωσε ο εκπρόσω- 
πο$ του κόμμαηκ Γ. Παπακωνσταντί
νου. Κάλεσε την κυβέρνηση «να δια- 
φυλάξει το κύροε τη5 Δ ικα ιοσύνη και 
του πολιτικούκόσμου και να αποδεχθεί 
τώρα την εξεταστική επιτροπή. Για επί
λ ε κ τ α  διαρροέ$ με στόχο το ΠΑΣΟΚ 
έκαναν δηλώσεις χθε$ και πολλά στελέ
χη του κόμματο$.

Ο Απ. KaicAapâvns είπε ότι η έρευνα 
χειραγωγείται και τόνισε ότι δεν είναι βέ- 
Baios ότι θα χυθεί άπλετο cpcos. Είπε ότι η 
έρευνα πρέπει να ανατεθεί σε τακτικό α
νακριτή και όχι σε εφέτη και ότι αν την 
είχε toktikôs avaxpim s θα είχαν ήδη 
προφυλακιστεί όλοι εκείνοι που έχουν 
εμπλοκή τουλάχιστον παθητικού δω- 
ροδόχου. Αναρωτήθηκε επίση5 γιατί 
δεν έχουν-ανοίξει tous Aoyapiaopoùs 
των Χριστόφορόκου και Μαυρίδη.

Να ανατεθεί η υπόθεση σε κανονικό 
τακτικό ανακριτή και όχι σε εφέτη «που

θα προσδοκά σελίγου$ μήνεε να πάρει 
προαγωγή», ζήτησε και ο Χρ. Παπου- 
στή5, ενώ ο Χρ. Βερελή$ επισήμανε ότι 
υπάρχει μια επιλεκτική επικέντρωση σε 
υποθέσει προ του 2004 και όχι σε υπο- 
Θέρεΐ5 μετά το 2004. Υπάρχει μονομε- 
ρή$ ροή πληροφοριών, είπε ο Ανδρέα$ 
ΛοΒέρδο$ και τόνισε πω$ όταν λέμε ό
λα στο φω$ δεν εννοούμε τα μισά δη
λαδή εκείνα που αφορούν την περίοδο 
του ΠΑΣΟΚ.

Στο μεταξύ στη Χαριλάου Τρικούπη 
επιμένουν ότι ο Τσουκάτοε δεν πήγε

ποτέ τα χρήματα Tns Ζίμεν$ στο ΠΑΣΟΚ 
και λένε ότι αυτό επιβεβαιώνεται από 
την παραδοχή του δικηγόρου του ότι 
δεν έχει αποδείξει, θυμ ίζουμε ότι tis 
προηγούμενε$ ημέρε$ τον χαλούσαν 
να αποδείξει tous ισχυρισμού5 του λέ- 
Yovras ότι δεν έχει καταγραφεί τέτοιο 
ποσό από το μαύρο ταμείο Tns Ζίμεν5 
στο (πράσινο) ταμείο του.ΠΑΣΟΚ. Τον 
ισχυρισμό Τσουκάτου έχουν ήδη δια- 
ψεύσει οι υπεύθυνοι για τα οικονομικά 
εκείνη την περίοδο Σπ. Αυγερινό$ και 
Στ.Σουμάκη5. Π.ΣΩΚ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ

Γαλλικό 
«λάδι» στις
ραγές του μέτρο;

Σ κιές στο μετρό της Αθήνας έπεσαν μετά τις 
χθεσινές δικαστικές εξελίξεις με αφορμή α
όριστες πληροφορίες, ως προς τον χρόνο και 

τα πρόσωπα, που κάνουν λόγο για μαύρο χρήμα 
στην ανάθεση έργων. Από γαλλικές πηγές, που 
επικαλούνται ξένα πρακτορεία ειδήσεων, έγινε 
γνωστό ότι στέλεχος της εταιρείας του μετρό στο 
Παρίσι, απολογούμενος ενώπιον της Δικαιοσύ
νης της χώρας του, φέρεται να έχει πει ότι π ε
ριήλθε στην αντίληψή του περίπτωση «λαδώμα
τος» σε διαδικασίες διαγωνισμού για το μετρό 
της Αθήνας.

Η διερεύνηση του θέματος α
νατέθηκε στον εισαγγελέα Πρω
τοδικών κ. Τσιμιτςόγλου, ενώ έ
γινε γνωστό από δικαστικές αρ
χές ότι βγήκε από το συρτάρι 
προκαταρκτική έρευνα που είχε 
ξεκινή σει πριν από μια διετία  
και είχε ανατεθεί στον επίσης ει
σαγγελέα Πρωτοδικών κ. Αθα
νασίου.

Η «Ε» επικοινώνησε με συνεργάτη του υπουρ
γού ΠΕΧΩΔΕ, που επιφυλάχθηκε να σχολιάσει τις 
πληροφορίες. «Δεν έχουμε ενημέρωση, ούτε καν 
για τον χρόνο που αναφέρονται. Στο μετρό τα τε
λευταία χρόνια έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί και 
έχουν υπογράφ ει συμβάσεις με πλήρη διαφά
νεια», μας είπε και υπενθύμισε τις δεκάδες εν
στάσεις που είχαν υποβληθεί από τις υποψήφιες 
κοινοπραξίες και είχαν απορριφθεί από τη Δικαιο
σύνη.

Η πρώτη σύμβαση για την κατασκευή του με
τρό υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1991. Είχε προη- 
γηθεί διαγωνισμός με συγκρούσεις ανάμεσα στον 
ελληνο-γαλλο-γερμανικό όμιλο που ανέλαβε το 
έργο και μια αμιγώς γερμανική κοινοπραξία. Το

«Ολυμπιακό Μετρό», που ήταν ο ανάδοχος, α
παρτίστηκε από 22 εταιρείες. Εκτός από την ελ
ληνική συμμετοχή, κυριαρχούσαν αριθμητικά με
γάλες γαλλικές εταιρείες, όπως οι A lsto m , 
D um ez κ .λπ ., καθώς και η Siem ens, η οποία ή
ταν η επικεφαλής τη ς κατασκευάστριας κοινο
πραξίας.

Ο γερμανικός όμιλος είχε αναλάβει μέρος της 
κατασκευής των βαγονιών καθώς και τα ηλεκτρο- 
μηχανολογικά συστήματα. Η Siem ens στην ου
σία εξακολουθεί να παραμένει ώς σήμερα κατα

σκευαστής στα ηλεκτρομηχανο- 
λογικά, αφού δεν είναι δυνατόν 
να αλλάξει η τεχνολογία των συ
στημάτων και η αρχική επιλογή 
συνοδεύει το έργο ώς το τέλος. 
Συμμετείχε το 2θοι στον διαγω
νισμό για τη δεύτερη γενιά βαγο- 
νιών, αλλά έχασε από κορεάτικο 
όμιλο.

Τα τελευταία χρόνια στα έργα 
του μετρό κυριαρχούν ελληνικές 

εταιρείες. Η Siem ens μαζί με τη γαλλική Vinci, 
που τα τελευταία χρόνια έχει απορροφήσει μερι
κές από τις γαλλικές εταιρείες της κοινοπραξίας 
«Ολυμπιακό Μετρό», συμμετέχουν με ποσοστό 
15% η κάθε μία στα έργα της επέκτασης της γραμ
μής προς Ελληνικό, όπου επικεφαλής με ποσοστό 
70% είναι ο «Ακτωρας». Η υπογραφή της σύμβα
σης έγινε την άνοιξη του 2θο6.

Τον Μάιο του 2θο6 έκθεση καθηγητών είχε α
σχοληθεί με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ύστερα α
πό ανάθεση του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και είχε δια
πιστώσει κατασκευαστικές ελλείψεις στο έργο, ε
πικεφαλής του οποίου είναι η V inci. Το πόρισμα 
έχει αμφισβητηθεί από σημαντικούς επιστήμο
νες, Ελληνες και ξένους. Χ.ΤΖ.

Σε εισαγγελέα 

Πρωτοδικών π υπόθεση 

• Βγήκε από το συρτάρι 

προκαταρκτική πριν 

από δύο χρόνια

Και παράνομες επιδοτήσεις 
Σκαραμαγκά για τις φρεγάτες
Του Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ

Τ ο υπουργείο Εθνική5 Apuvas και τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν 

μπει στο στόχαστρο Tns Ευρωπαϊκή$ 
Υπηρεσία5 Καταπολέμησή m s Απάτης 
(OLAF) καθώς, έπειτα από καταγγελία, 
διαπιστώθηκαν παράνομε5 επιδοτή
σ ε ι  των ναυπηγείων μέσω εξοπλιστι- 
κού προγράμματο5 και δ ια κ ιν ή σ ε ι 
χρημάτων σε υπεράκτιε5 εταιρείες χω- 
pis αντίκρισμα έργου.

Χθες για το υπό έρευνα σκάνδαλο 
Σκαραμαγκά είχαν συνάντηση στην υ- 
πηρεσίαειδ ικώ ν ελέγχων (ΥΠΕΕ) εκ
πρόσωποι m s υπηρεσ ία, ο προϊστά- 
μενο5 Εισαγγελία5 Παν. Πούλιο^ ο  α- 
ποσπασμένο5 εισαγ- 
γελέα$ στον O LAF  κ.
Χατζηηαζαρλής και α
πό την Ευρωπαϊκή 
Μ ονά δα  Δικαστικής 
Σ υ V E p y a o i a s  
(EUROJUSO ο εισαγ- 
γελέα5 A äpnpo s Πα- 
τσαβέλας.

Πρόκειται, όπως α
ποκάλυψε χθες η εφημερίδα «Καθημε
ρινή» σε δημοσίευμα jou Τάσου Τέλ- 
λογλου, για «έρευνα των ευρωπαϊκών 
δικαστικών αρχών εναντίον Tns Ελλη
νικής Δημοκρατίας που εστιάζεται σε 
ύποπτες πληρωμέ5 σε ελβετικέ5 τράπε
ζες καθώς και κ ινήσει npos υπεράκτιε$ 
εταιρείες Tns Kapa'ißiKns και Tns Κύπρου 
τα χρόνια 2003 και 2004 -  2005 από την 
υπόθεση εκσυγχρονισμού 6 φρεγατών 
του Πολεμικού Ναυτικού».

Η έρευνα Tns EUROJUST, σύμφωνα 
με πληροφ ορ ία , δεν  συνδέεται σε 
πρώτη φ άση ούτε με την υπόθεση 
Siemens ούτε και με tis καταγγελίες που 
είχε κάνει στη Γαλλία στέλεχο$ Tns εται
ρ ε ία  Thales για «λαδώματα». Πρόκει
ται για έρευνα, έπειτα από καταγγελία, 
ότι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επιδο
τήθηκαν παράνομα από την κυβέρνη
ση για να υποστηρίξουν το πρόγραμ
μα εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών 
του Πολεμικού Ναυτικού. Οι iöies πη- 
γέ$ υποστήριξαν ότι μπορεί σε πρώτη

φάση οι δύο υ π οθέσει να είναι ξεχω- 
ριστέ5, είναι 0po>s πλέον ή βέβαιο ότι 
τελικά θα συναντηθούν και πολλά θα 
αποκαλυφθούν.

Το πρόγραμμα ήταν ύψους περίπου 
400 εκατομμυρίων ευρώ, είχε εγκριθεί 
από το ΚΥΣΕΑ τον Νοέμβριο του 2002 
και υπογράφηκε το 2003 επί Γιάννσυ 
Παπαντωνίου. Το ανέλαβε η εταιρεία 
Thales Naval Netherlands με εκπρό
σωπο στην Ελλάδα τον κ. Μπεκατώρο 
και συμμετοχή είχαν δύο ελληνικές ε
ταιρείες SSM ART  SA  και Signal Hellas, 
που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, «απ' 
ό,τι δείχνουν τα έγγραφα των ευρω
παϊκών δικαστικών αρχών, είχαν ση

μαντικό ρόλο στη δια
πραγμάτευση».

Το μεγαλύτερο μέ- 
pos των χρημάτων θα 
έπαιρνε η Thales και 
περί το ένα εκατομμύ
ρ ιο  ευρώ  τα Ναυπη
γεία Σκαραμαγκά cos 
επιδότηση. Μόλΐ5 δό
θηκε η προκαταβολή 

στα ναυπηγεία, ξεκίνησαν και οι πλη- 
ρωμέ$ npos τρίτε5 εταιρεία που θα έ
πρεπε να παράξουν έργο σχετικό με 
τον εκσυγχρονισμό  των φρεγατών. 
Αντ' αυτού, ένα πόσο περί τα 5 εκατομ- 
μύρια ευρώ φέρεται να κινήθηκε σε 
δυο υηεράκτιε$ εταιρείε5 στην Κύπρο 
και την Καραϊβική, ενέργεια που για την 
ευρωπαϊκή μονάδα είναι παράνομη 
και κατόπιν αυτού θα πρέπει τα χρήμα
τα να εηιστραφούν.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζο
νται ότι στο σημείο αυτό οι δύο υποθέ
σ ε ι  γίνονται μία και ενδέχεται από την 
αποκάλυψη Tns ταυτότητας των υπε
ράκτιων εταιρειών να προκύψει νέο 
σκάνδαλο όμοιο με αυτό m s Siemens. 
Να σημειωθεί ότι εδώ και τρία χρόνια, 
όταν πρόεκυψε το θέμα των «λαδωμά
των» με υπόνοιε5 για Ελληνες υπουρ
γ ούς ο εισαγγελέα$ Π. Αθανασίου ξε
κίνησε προκαταρκτική έρευνα που σή
μερα έχει αναλάβει ο εισαγγελέας Κ. Σι- 
μιτζόπουλος.

Ψάχνουν τη μαύρη 

διαδρομή 5 εκατ. €  

για πρόγραμμα που 

υπογράφηκε το 2003

*
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Βαθύ λαρύγγι 
με ανταλλάγματα

Π ρ ό σ ω π ο  π ο υ  εμπ λέκετα ι 
ε υ θ έ ο ς  σ το  σ κ ά ν δ α λ ο  τηβ 
«Ζ ίμεν5» (όχι πολιτικόβ) ε ί
ναι αυτ05 που  μ ίλησ ε και α 
κ ο λ ο ύ θ ησ α ν  οι πολύκροτεε 
αποκαλύψ εΐ5  τω ν  ημ ερώ ν. 
Α ν ο ιξ ε  το σ τόμα  του  με κυ 
βερνητική  π α ρ ό τρυ νση  και 
αφ ού  έλαβε τη ν  υ π ό σ χεσ η  
ότι ο  ίδ ιοε «θα πέσει στα μα 
λακά».

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Δ εν έγινε γνωστό αν ο ί
διος επιδίωξε την επαφή 
με κυβερνητικούς παρά

γοντες ή αν εκείνοι τον πλη
σίασαν αμέσως μετά την απο
κάλυψη της άμεσης εμπλοκής 
του στο σκάνδαλο, η οποία 
ήρθε από τη γερμανική εισαγ
γελία.

Μετά την αποκάλυψη αυ

τή , ο ίδιος κατέθεσε στον 
Ελληνα εισαγγελέα «διευθύν
σεις και ονόματα», υποστηρί
ζοντας με έμφαση ότι ποσά α
πό τα μαύρα ταμεία έχουν 
φτάσει σε πολιτικούς τόσο του 
ΠΑΣΟΚ όσο και της Ν.Δ, Και 
μετά την κατάθεση αυτή, άρ
χισαν να έρχονται στη δημο
σιότητα ονόματα όπως του Θ. 
Τσουκάτου και του πρώην υ
πουργού Τάσου Μαντέλη και

να εντείνεται η φημολογία για 
εμπλοκή υπουργών της Ν.Δ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πλη
ροφορίες, το πρόσωπο αυτό, 
πριν το όνομά του έρθει στη 
δημοσιότητα, είχε συναντή
σεις με υψηλόβαθμα πρόσω
πα του κυβερνητικού χώρου, 
εμφανιζόμενος πρόθυμος να 
μιλήσει, υπό την προϋπόθεση 
να υποστεί ο ίδιος όσο το δυ
νατόν μικρότερες συνέπειες.

Φαίνεται ότι τέτοιες υποσχέ
σεις του δόθηκαν, αν και μάλ
λον δεν θα έχουν αντίκρισμα, 
καθώς η περίπτωση των μη 
πολιτικών προσώπων αποσυν
δέεται από τα πολιτικά, για τα 
οποία ισχύει πενταετής παρα
γραφή.

Ομως, ο άνθρωπος αυτός 
δεν εγνώριζε αυτή τη διάστα
ση και, μέσα στον πανικό του, 
αποδέχτηκε τις «παροτρύν

σεις» των συνομιλητών του 
«να ανοίξει το στόμα του». Το 
άνοιξε κι έτσι ήρθαν στην επι
φάνεια ορισμένες από τις πο
λύκροτες αποκαλύψεις των η
μερών. Σύμφωνα με πληρο
φορίες, το πρόσωπο αυτό «εί
ναι δεμένο χειροπόδαρα», κα
θώς οι δικαστικές αρχές γνω
ρίζουν τη διαδρομή της «μαύ
ρης μίζας» που πήρε, η οποία 
ανέρχεται σε μερικές δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, io .8 oo .ooo  
ευρώ εντοπίστηκαν σε «οφ 
σορ» εταιρεία στην Κύπρο. 
Ενα τμήμα αυτού του ποσού 
έφτασε σε λογαριασμούς του 
στην Ελλάδα.

Οι επαφές του προσώπου 
αυτού με υψηλά ιστάμενα κυ
βερνητικά στελέχη της Ν .Δ. 
επιβεβαιώνουν τις καταγγε
λίες ότι στο κυβερνητικό επι

τελείο γνώριζαν εγκαίρως τις 
πρόσφατες αποκαλύψεις, α
φού εν μέρει τις είχαν καθο
δηγήσει. Υπάρχει, όμως, μια 
λεπτομέρεια που δεν έχει 
προσεχθεί όσο θα έπρεπε. Το 
πρόσωπο αυτό μίλησε ελπίζο
ντας ότι θα έχει ευνοϊκή μετα
χείριση. Και μετά τη δική του 
κατάθεση ξέσπασε η κρίση 
στο ΠΑΣΟΚ. Τι θα συμβεί ό
ταν καταλάβει ότι, παρά τις υ
ποσχέσεις, θα έχει την τύχη 
των άλλων αποδεκτών μαύ
ρων ποσών (πιθανή προφυλά- 
κιση και παραπομπή σε δί
κη);

Πρόσωπα που γνωρίζουν, 
δεν αποκλείουν το ενδεχόμε
νο να ’ρθουν τότε στο φως και 
άλλα ονόματα, αυτή τη φορά 
με «γαλάζια» απόχρωση, για 
τα οποία μέχρι στιγμής μόνο 
φήμες ακούγονται. ♦

5 νομικά προβλήματα στην εμπλοκή πολιτικών
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Η υπόθεση των «μαύρων τα
μείων» τηε δίθΓηεηε και η πι

θανή εμπλοκή πολιτικών προσώ
πων, πρώην υπουργών και πολι
τικών κομμάτων ω ί αποδεκτών 
«μαύρου πολιτικού χρήματοε» ε
παναφέρει στο προσκήνιο το 
πρόβλημα αποτελεσματικότητα$ 
των ανακριτικών αρχών όσον α
φορά την αναζήτηση και τον κα
ταλογισμό των ποινικών ευθυ
νών.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαί
σιο, ο νόμο$ περί ε υ θ ύ ν η  υ
πουργών, όπωε ορίζεται στο άρ
θρο 86 του Συντάγματοε, δέχεται 
πυρά από τον νομικό κόσμο για 
μια σειρά από ελλείψει, ανεπάρ- 
κειε$ και κενά, που δημιουργούν 
υπόνοιε$ για διακριτική ευνοϊκή 
μεταχείριση των πολιτικών σε βά- 
ροε των άλλων πολιτών.

Με τη. Βοήθεια έγκριτων νομι
κών εντοπίσαμε τα πιο σοβαρά α
πό τα νομικά αυτά προβλήματα, 
που πιθανόν να αντιμετωπίσου
με στη συνέχεια, ανάλογα και με 
την τροπή τη$ δικαστική$ έρευ- 
ναε.

Το αξιόποινο: Σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του άρ

θρου 86του Συντάγματο5, η Βου
λή μπορεί να ασκήσει διώξει κα
τά υπουργών μέχρι το πέρα$ τη$ 
δεύτερέ τακτικήε συνόδου τηε 
βουλευτικήε περιόδου, που αρ
χίζει μετά την τέλεση του αδική- 
ματο$. Το ίδιο προβλέπει φυσικά 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 
3 και ο νόμο$ περί ευ θ ύ ν η  υ
πουργών, ο οποίο$ υλοποιεί τη 
συνταγματική διάταξη.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έ- 
vas υπουργόε που θα συλληφθεί 
να διαπράπει αδίκημα (πλημμέ
λημα ή κακούργημα)κατά τη 
διάρκεια Tns προηγούμενά Βου- 
λή$ (2004-2007) μπορεί να διω- 
χθεί το αργότερο έα« τον Ιούνιο 
του 2009.

Οσο για αδικήματα πρώην υ
πουργών που διαπράχθηκαν κα
τά την προηγούμενη σύνοδο Tns 
Βουλή5, δηλαδή την περίοδο 
2000-2004, η σημερινή Βουλή 
δεν μπορεί να κάνει απολύτου τί
ποτα.

Η παραγραφή. 0  xpôvos 
παραγραφή$ των αδικημά

των των πολιτικών προσώπων ο
ρίζεται από τον νόμο περί ευθύ- 
vns υπουργών και είναι pôAis πέ
ντε έτη από την ημέρα που τελέ- 
στηκαν, ακόμη και εάν πρόκειται 
για κακούργημα. Για όλουδ tous 
υπόλο ιπ ο ί πολίτε5 η παραγρα
φή στα κακουργήματα είναι εικο- 
σαετή$.

Qs αιτιολογία, ο τότε unoupYÔs 
Δικαιοσύνη του ΠΑΣΟΚ, Φ. Πε- 
τσάλνικο5, που εισήγαγε τον νό
μο, είχε επικαλεστεί την ανάγκη 
ταχεία$ εκκαθάρισή των υποθέ
σεων που αφορούν τον πολιτικό 
κόσμο.

Η πενταετή$ παραγραφή ανα
στέλλεται μόνο όσο διαρκεί η 
βουλευτική rapioôos στην οποία 
τελέστηκε η πράξη (cktôs εάν α
ποφάσισε ήδη η Βουλή), όσο 
διαρκεί η κύρια διαδικασία Tns α
νάκρισή και όσο ισχύει απόφα
ση Tns Βουλή$ για αναστολή Tns 
δίωξη5. Σε κάθε περίπτωση η πα
ραγραφή δεν μπορεί να ξεπερνά 
τα 10 χρόνια.

Ετσι εάν μέσα σε 5 ή στην κα
λύτερη εκδοχή, σε δέκα χρόνια 
δεν υπάρξει τελεσίδικη καταδίκη 
υπουργού, κατά του οποίου α
σκήθηκε ποινική δίωξη, η υπόθε
ση παραγράφεται. Στην περί
πτωσή pas, αυτοί που κινδυνεύ
ουν να διωχθούν είναι όσοι θα α- 
ποδειχθεί ότι διέπραξαν αδική
ματα την προηγούμενη περίοδο 
Tns Βουλή5, δηλαδή μεταξύ 
2004-2007. Εάν τώρα η πράξη έ
χει γίνει στην αρχή, δηλαδή το 
2004, το αδίκημα παραγράφεται 
το 2009.

Συμμέτοχοι: Σύμφωνα με το 
Σύνταγμα, μαζί με tous υ- 

noupYOÙs παραπέμπονται υπο
χρεωτικά και οι τυχόν συμμέτο
χοι. Τα φυσικά δηλαδή πρόσωπα 
που συμμετείχαν στα αδικήματα 
των πολιτικών. Σε περίπτωση που 
η Βουλή δεν προχωρήσει σε ποι
νική δίωξη κατά υπουργών, την 
τύχη των συμμετόχων αποφασί
ζουν τα τακτικά ποινικά δικαστή
ρια.

θέμα έχει δημιουργηθεί εδώ 
με το αν ισχύει και για tous συμ
μέτοχο ι η ευνοϊκή 5ετή5 παρα
γραφή. Πρόσφατα το Τριμελέ5 
Εφετείο Αθηνών είχε απαλλάξει 
τα στελέχη Tns ΔΕΚΑ από το κα
κούργημα Tns amoTias για παι
χνίδια στο Χρηματιστήριο, με το 
σκεπτικό ότι ισχύει και γι' αυτά η 
5ετή$ παραγραφή που καλύπτει 
πρώην unoupYoùs, οι οποίοι ό- 
piùs στην περίπτωση αυτή δεν 
διώχθηκαν.

Πάνω στην υπόθεση αυτή, κά
ποιοι από tous εμπλεκόμενοι 
των ταμείων Tns Siemens επιχεί
ρησαν να στήσουν την υηερα-

σπιστική γραμμή άμυνα5. Ομω5 
ο Αρειοε nàyos tous χάλασε τα 
σχέδια. Μετά από εισήγηση και 
του εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου, Γ. Σανίδά, αναίρεσε την από
φαση KpivovTas ότι δεν ισχύει για 
tous συμμετόχου$ η ειδική παρα
γραφή. Ο κ. Σανιδά5 είχε υποστη
ρίξει μάλιστα ότι η 5ετή5 παρα
γραφή για tous unoupYOÙs είναι 
αντισυνταγματική, καθα« παρα
βιάζει την αρχή Tns loÔTmas.

4  Η έρευνα: Τη δίωξη κατά υ
πουργών ασκεί αποκλειστι

κά η Βουλή. Δεν επιτρέπεται ανά
κριση ή προκαταρκτική εξέταση 
εναντίον tous, xcopis προηγούμε
νη απόφασή ms. Εάν από τη διε
ξαγωγή Kânoias έρευνα$ (àncos 
η προκαταρκτική του κ. Π. Αθα
νασίου καλή ώρα) προκύψουν 
στοιχεία τα οποία σχετίζονται με 
αξιόποινε5 πράξε^ υπουργών, 
αυτά διαβιβάζονται αμελλητί 
(δηλ. αμέσως xcopis υπαίτια βρα
δύτητα) στη Βουλή.

Ο vâpos περί ευθύνη  υπουρ
γών προβλέπει επί πλέον ότι η 
διαβίβαση των στοιχείων αυτών 
δεν εμποδίζει την έρευνα για άλ
λα πρόσωπα, ενώ απαγορεύει 
στον εισαγγελέα ή τον ανακριτή 
να αξιολογήσει τα στοιχεία που έ
χουν σχέση με πολιτικά πρόσω
πα.

Oncos ôpcos έλεγαν ανώτατοι 
εισαγγελικοί κύκλοι, δεν είναι δυ
νατόν évas εισαγγελικό5 λειτουρ- 
YÔs να μην αξιολογεί, τουλάχι
στον σε σχέση με τη Βασιμότητα 
των στοιχείων, το υλικό που συ
γκεντρώνει. Διαφορετικά, έλεγαν, 
θα βομβαρδιζόταν η Βουλή με 
κάθε λογή$ αβάσιμε5 ή παραγε-

γραμμένε5 καταγγελία.
Γ ια τον λόγο αυτό άλλωστε μέ

χρι τώρα ο κ. Αθανασίου δεν έχει 
στείλει τη δικογραφία στη Βουλή, 
αν και αναφέρονται σε καταθέ
σ ε ι ονόματα υπουργών και βου
λευτών. Αλλε$ θεωρεί παραγε- 
γραμμένε5, ενώ για άλλεί εκτιμά 
ότι δεν συνδέονται με συγκεκρι- 
μένε$ αξιόποι νε$ πράξεκ.

5 Η Βουλή. Μπορεί είτε να ε
ρευνά μια υπόθεση ω$ Εξε

ταστική Επιτροπή είτε να συστή
νει προανακριτική επιτροπή, με
τά από πρόταση για άσκηση δίω

Του ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΜΕΝΟΥ

ξη5 -που υποβάλλεται από 30 
βουλευτέ$ και ψηφίζεται από την 
απόλυτη πλειοψηφία του όλου α
ριθμού των βουλευτών.

Οπω$ έλεγαν νομικοί, η Εξετα
στική Επιτροπή δεν έχει ποινικέ$ 
αρμοδιότητε5 και δεν μπορεί να 
προβεί σε α να κ ρ ιτή  πράξειε για 
έλεγχο των καταγγελιών. Αυτό 
μπορεί να το κάνει μόνο η ηροα- 
νακριτική επιτροπή. Αρα, λένε, 
ουσιαστική έρευνα επαλήθευσή 
των διάφορων καταγγελιών μπο
ρεί να κάνει μόνο η προανακριτι- 

κή επιτροπή. zervas@enet.gr
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