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«Θολές» μαρτυρίες για ΤσουκάτοΑπό τον γραμματέα οικονομικού και την ταμία του ΠΑΣΟΚ για το ένα εκατομμύριο μάρκα
“ Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α ^
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Κλίμα σύγκρουσης με Φανάρι 
καλλιεργεί η Μόσχα

Της Ευας Κα ρ α μ α ν ω λ η

Θολό παραμένει ενώπιον τηβ Δικαιο σ ύ νη  το ζήτημα του ενόε εκατομμυρίου μάρκων, που σύμφωνα με τον κ. Θόδωρο Τσουκάτο πέρασε από τα ταμεία τηε Ξίεπίθηε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ. Οι καταθέσειε που έδωσαν ο πρώην γραμματέαε οικονομικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Σπύροε Αυγερινόε, και η ταμίαε Δήμητρα Παπαχρήστου ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Παναγιώτη Αθανασίου, κρίσιμεε για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κ.
Καλείται εκ νέου ο εκ
πρόσωπος της Saie, Γ. 

Τρεπεκλής, για την αμοι
βή των 6,5 εκατ. ευρώ.

Τσουκάτου, ήταν σύμφωνα με πλη- ροφορίεε «ασαφείε», και εν μέρει α- ντιφατικέε. Συγκεκριμένα, ο κ. Αυ- γερινόε φέρεται να επέμεινε ενώπιον του εισαγγελέα στην αρχική του τοποθέτηση ότι ποτέ δεν παρέλαβε χρήματα για το ΠΑΣΟΚ από τη δίθπίθηε. Ο ίδιοε αρχικά είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να μπήκε μεγάλο χρηματικό ποσό στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ χωρίε να το γνωρίζει, αλλά ενώπιον του εισαγγελέα φέρεται να άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, λέγονταδ πωε τα χρήματα δεν αποκλείεται νμ κατατέθηκαν τιιηματικά και εν αννοία του. Εξαι-’»’οεν-̂  αττοκΛεΙε-εαι' ϊο- 'κατατεοηκαν - ·τμηματικά και εν  αγνοία του. Εξαιρετική πάντωε σημασία ενόψει τηε επικείμενέ κατάθεσή του κ. Τσουκάτου ενώπιον του εισαγγελέα είναι η  δήλωση του συνηγόρου του κ. Διονύση Γκούσκου σε ραδιοφωνικό σταθμό, ότι ο κ. Τσουκάτοε δεν είχε διευκρινίσει ότι τα χρήματα προέρχονταν, από τη δίεπίθηε. Από την πλευρά τ έ ,  η ταμίαε του ΠΑΣΟΚ Δήμητρα Παπαχρήστου φέρεται να

Ο πρώην γραμματέας οικονομικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, κ. Σπύρος Αυγερινός, φέρεται να επέμεινε ενώπιον -TOU εισαγγελέα στην αρχικΛ του τοποθέτηση, ότι ποτέ δεν παρέλαβε χρήματα για το ΠΑΣΟΚ από τη Siemens.στήριξε οριακά τον κ. Τσουκάτο κα- ταθέτονταε, σύμφωνα με πληροφο- pies, ότι εκείνη τήν περίοδο λόγω συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εισέρρεαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο κόμμα. Η κ. Παπαχρήστου φέρεται να κατέθεσε ότι έλαβε περίπου 200 εκατομμύρια δραχμέε από τον κ. Τσουκάτο εκείνη την εποχή._  Στο μεταξύ, tous 40 έχει αγγίξει ο Στο μεταξύ, tous  40 έχει αγγίξει ο αριθμόε των υπόπτων καθώε χθεε κλήθηκαν από τον εισαγγελέα 3 χρηματιστέε. Πρόκειται για tous κ . Σάββα Γιαννακάκη, ο onoios κατέθεσε xQes με υπόμνημα, Αθανάσιο Ράμμο και Νίκο Δεβλέτογλου. Τον κ. Γιαννακάκη, ο onoios αναμένεται να καταθέσει σήμερα, ενέπλεξε στην κατάθεση που έδωσε χθεε με την ιδιότητα του υπόπτου ο κ. Βασί-

λη5 Τυρογαλά5, εκπρόσωπο3 xns ε- ταιρείαε Mar Technic, στην οποία φέρεται να έχουν εμβαστεί 1,2 εκατομμύριο ευρώ από τα ταμεία xns Siemens. Σύμφωνα με πληροφορίε5, ο κ. Τυρογαλάε ισχυρίστηκε ότι έκανε εξυπηρέτηση στον χρηματιστή Σάββα Γιαννακάκη, o onoios του ζήτησε να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό προκειμένου να κατατεθούν ριασμό προκειμένου ν α  κατατεθούν χρήματα, που κατά πληροφορίεε προορίζονταν για αγορά μετοχών εξωτερικού. Ο κ. Τυρογαλά5 λέγεται ότι υποστήριξε ότι η Mar Technic δεν είναι υπεράκτια εταιρεία, ελέγχεται από ορκωτούδ λογιστή, κα- 0cos και ότι τα χρήματα παραδόθηκαν στον κ. Γιαννακάκη μετρητά.Στο μεταξύ, κατάθεση στον κ. Αθανασίου έδωσε ο δικηγόρο8 xns

Saie, κ. Σίμο5 Δήμα5, ο onoios παραδέχθηκε ότι εκείνο3 έφερε σε επαφή τον κ. Γιώργο Τρεπεκλή με τη Saie συμπληρώνοντα5 ότι οι συναλλαγέε xns εταιρεία5 του -που είχε ρόλο υ- περγολάβου στο C4I- ήταν καθ’ όλα νόμιμεε. Σύμφωνα με πληροφορίε5, ο εισαγγελέα5 έχει καλέσει εκ νέου για διευκρινίσει τον εκπρόσωπο xns Saie Γιώργο Τρεπεκλή, ο onoios xns Sale Γιώργο Τρεπεκλή, θ'“όποΐθ3 εμφανίζεται να λαμβάνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία. Για τη σύμβαση του C4I έχει κληθεί να καταθέσει την Παρασκευή και ο κ. Καρατζά5, επυίειρησιακόδ σύμ- βουλοε του εκπροσώπου xns Saie, κ. Τρεπεκλή. Στο μεταξύ, σήμερα τελικά θα καταθέσει στον εισαγγελέα η γραμματέαε του κ. Τσουκάτου, κ. Ισμήνη Πιστιώνη.

Σιωπή από το 
πρόσωπο «κλειδί»Τον δρόμο της σιωπής επιλέγει εφεξής ο πρώην διευθύ- νων σύμβουλος της Siemens Μιχάλης Χρισχοφοράκος, ο οποίος χθες μέσω των δικηγόρων του Γιάννη Γιαννίδη και Βασίλη Δημακόπουλου αρνή- θηκε να παράσχει διευκρινίσεις για τρίτη φορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Παναγιώτη Αθανασίου. Με δήλωση που προσκόμισαν στον εισαγγελέα οι συνήγοροί του, ο κ. Χριστοφοράκος επιφυλάχθηκε να δώσει διευκρινίσεις, αφού πρώτα ενημερωθεί επί του συνόλου της δικογραφίας. Αντικείμενο της εκ νέου κλήσης του κ. Χριστοφοράκου από τον εισαγγελέα ήταν η συνεννόηση που φέρεται να είχε κάνει με τον κ. Θόδωρο Τσουκάτο για χρηματοδότηση του ΠΑΣΟΚ. Ο  κ. Χριστοφοράκος, διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ελλάς από το 1997 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2007 και εμφανιζόμενος ως το πρόσωπο - κλειδί για το ελληνικό σκέλος του σκανδάλου δωροδοκιών της Siemens, βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα μετά τις καταθέσεις του Reinhard Herbert Siekaczek, ανωτάτου στελέχους της Siemens, στη γερμανική Δικαι-'r31em ens,axn ̂ ρ'μανακή'ΔΊΚαι1"οσύνη. Ηταν ο ίδιος ο Γερμανός παράγοντας που αποκάλυψε τη λειτουργία της εταιρείας Placid Blue, που διαχειριζόταν ο Μ. Χριστοφοράκος, για να δωροδοκεί κόμματα και υψηλά πρόσωπα, ανοίγοντας έτσι τον κύκλο διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το χρήμα Siemens κατέληγε... στον Χριστοφοράκο

Ενα βήμα πριν από το «σχίσμα» μοιάζουν πλέον να βρίσκονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Μ όσχας. Ο  Πατριάρχης Αλέξιος, μιλώντας στη σύνοδο των επισκόπων της ρωσικής Εκκλησίας, κατηγόρησε το Φανάρι ότι με τις ενέρ- γειές του επιδιώκει την «ανατίναξη της ενότητας στον Ο ρθόδοξο κόσμο». Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται το λεγόμενο «εσθονικό ζήτημα» που προέκυψε στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, μετά την απόφαση της Κωνσταντινούπολης να ανασυστήσει την Αυτόνομη Εκκλησία της Εσθονίας. Η Μ όσχα αντέδρασε θεωρώντας την Εσθονία «κανονικό» εκκλησιαστικό έδαφος της. Στην ομιλία του, που απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον τίτλο «Οικουμενικό» για το Πατριαρχείο, ο κ. Αλέξιος έκανε σαφές πως δεν θα παραστεί στη σύναξη των προκαθημένων των Ορθοδόξω ν Εκκλησιών τον ερχόμενο Οκτώβριο στην Πόλη. Κύκλοι του Φαναρίου υπενθυμίζουν πως μόλις πριν από λίγες ημέρες εκπρόσωποι των Ορθοδόξω ν Εκκλησιών αντέδρασαν στις πρακτικές της Μόσχας. «Το Εσθονικό είναι η πρόφαση και το Ουκρανικό η πραγματική αιτία» πρόσθετον, υπενθυμίζοντας πως ένα μεγάλο μέρος του ουκρανικού λαού επιζητεί την εκκλησιαστική ανεξαρτησία του από τη Ρωσία.
ΘΛΙΨΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Πέθανε ο Νίκος Καραντηνός

Το σπάνιο ήθος, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητα του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Καραντη- νού, που πέθανε χθες σε ηλικία 88 ετών, αναγνώρισε στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Μ ε ανακοίνωσή του ο υπουργός Επίκρατείας αναφέρθηκε στην «αντιστασιακή και συνδικαλιστική τοϋ δράση και στα ιδανικά που τον ενέπνευσαν» ενώ ο εκπρόσωπος του" V i K a " n o o - t o v ' e v e n v c v » o a v w e v t t * O - t r . .T p ^ . v w .~ 4 · ,Π ΑΣΟ Κ  εξήρε το «πάθος και τους αγώνες ενός αγωνιστή για τα δίκαια του λαού μας». Το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι ο Καραντηνός «έζησε ως μαχόμενος κομμουνιστής δημοσιογράφος και με την πένα του συνέβαλε στην προβολή του ρόλου του ΚΚΕ», ενώ και ο ΣΥΝ «αποχαιρέτισε τον αντιστασιακό, αριστερό δημοσιογράφο παλαίμαχο συνδικαλιστή στην ΕΣΗΕΑ». Γεννημένος το 1920 στο Ληξούρι, ο Καραντηνός πήρε ενεργό μ έρος στην Αντίσταση, οργανώθηκε στο ΕΑΜ, εξορίστηκε στη Μακρόνησο και την Ικαρία και από το 1974 μέχρι το τέλος της ζωής του εργάστηκε ως δημοσιογράφος στον «Ριζοσπάστη».
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Του Τά σ ο υ  Τ ελλο γλο υΣυνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ διακινή- θηκαν το επίμαχο διάστημα από τον Ιούλιο του 2003 cus τον Ιούλιο του 2005 σε πολιτικό χρήμα xns μητρική5 Siem ens από 6iácpopes εταιρείεε και 3 ή  4 χρηματι- cnés npos ένα παρένθετο πρόσωπο του κ. Μ ιχάλη Χριστοφοράκου και έν  τέλει npos τον ίδιο τον κ. Χριστοφ οράκο, σύμφωνα με μια σειρά μαρτυρικών καταθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το ποσό αυτό, περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ λέγεται ότι διακινήθηκαν npos τον χρηματιστή κ. Σ . Γιαννακάκη από το ν κ. Β. Τυρόγαλά και τον κ. Θ . Ράμμο. Ο  κ. Τυρογαλάε, μ ε υπόμνημα που κατέθεσε ο συνήγορόε του, επιβεβαίωσε χθεε τη διευκόλυνση τη ν  οποία έχει κάνει npos τον κ. Γιαννακάκη που κατέθεσε χθεε το

απόγευμα σ το ν εισαγγελλέα κ . Π . Α θανασίου. Ο  κ . Γιαννακάκηε είπε ότι γνώ ριζε το ν κ. Τυρόγαλά από παλιά, όπα« άλλωστε και το ν κ.. Α λ. Λ έτσα, που εμφ ανίζεται σε όλεε τΐ5 περιπτώσειε ν α  λαμβάνει τα ποσά πριν παραδοθούν σ το ν τελικό to u s  αποδέκτη, τον κ . Μ ίχά- λ η  Χριστοφ οράκο.Σύμφωνα μ ε πληροφορίεε 
xns  «Κ», το σ χήμ α «εταιρεία εκτόε Siem eris - χρηματι- στήε - Αλέξηβ Λέτσαε» εφαρμ όστηκε και σε μία ακόμα περίπτωση σειράε εμβασμάτων από τη  ναυτιλιακή εταιρεία Pim pernel Ship ho ld ing που λαμβάνει 1,3 εκα το μ μύρια  ευρώ από xis  εταιρείεε Placid Blue και Fairw ays, xis δύο εταιρεί- es του συστήματοε των «μαύρων ταμείων» για το πολιτυςό χρήμ α για ν α  πληρώ 

σει σ τη συνέχεια  σ την Α θ ή να . Σημειώ νεται ncos και ο κ . Τυρογαλάε παραδέχθηκε με χθ εσ ινό υπ όμνημ α του συνηγόρου του ότι έλαβε χρήμ ατα σ τη ν Κύπρο για ν α  τα  καταβάλει στον κ . Γιαννακάκη σ τη ν  Α θή να . Ο λα τα  πρόσωπα σε αυτή τ η ν  «αλυσίδά» φ έρονταί'νά  είναι xns επιλογήε του κ . Α . Λ έτσ α. Και 0pcos ο κ . Λέτσαε σ α ν διαχειρισ-ms m s  εται- ρεία5 Fairw ays δ εν θα έπρεπ ε να  φαίνεται στο τέλοε m s  «αλυσίδαε» a u m s , κα- 0G3S ο σκοπόβ των αλλεπάλληλω ν διακινήσεω ν -με εμβάσματα ή  χω- pis- ήταν να  χαθ ούν τα ίχνη  του χρήμ α - m s . Μ ία  τέτοια «τροχιά» διακινήσεω ν που σ τ ο .. .  τέλοε m s  θα υπάρχει πάντα ο κ . Χριστοφοράκο5 και ό χι Ovas m p ia s  πολιτικού θα οδηγούσε a m  χειρότερη

περίπτω ση σ τη ν καταδίκη του κ . Χ ρι- στοφοράκου γ ια .. .  απιστία τουλάχιστον για^ϊην περίπτω ση των πληρω μώ ν μετά το 2004, κα τάληξη που φαίνεται να  αφορά και το ν  κ . Χριστοφ οράκο και τ η  σ ιϊ1 μ ε ρ ιν ή  κ υ β έρ ν η σ η . Εντύπ ω ση, τέλο5, πρόκαλέί καί το γέγόνόε ότι για μ ία  "εκλογική «διακίνηση» του Μ αρτίου του 2004 χρησ ιμ οπ ο ιήθ ηκε ο χρηματιστήε του γνω στού γραφείου Δεβλέτογλου, κ. Ν . Δεβλέτογλου, K àm xo s του λογαριασ μ ο ύ  3090872 σ τ η ν  τρά π εζα  BN P Paribas m s  Γ ε ν ε ύ η . Σ το ν λογαριασμό εμ βάσ τηκαν eras 12 Μ αρτίου του 2004 350:000 ευρώ από το ν γνωστό λογαριασ μό m s  τράπεζα5 A B N  A M R O  στο Μ ο να κό  όπου είχε λογαριασμό η  Placid  Blue Corporation. Τα χρήματα στο Μ ονακό είχ α ν  φτάσει 6 μέρεε νω ρίτερα από εταιρεία του Σίκατσεκ στο Ντουμπάι.

Κεντρικό 
πρόσωπο 

ο κ. Αλ. Λέτσας.

Στη Σαγκάη ο κ. Κ. Παηούλιας

Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για ταχεία πρόοδο στις διμερείς 
σ χ έ σ β ις  Ε Λ Λ ά Ο α ς— isxvat,, υ  ή ρ θ ε 5’" '  δρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παηούλιας αναχώρησε χθες από το Πεκίνο, με προορισμό τη Σα- γκάη, στο πλαίσιο της πενθήμερης επίσκεψής του στην Κίνα.Ο  κ. Παηούλιας στη διάρκεια της παραμονής του στο Πεκίνο συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κίνας κ. Hu Jin tao  και τον πρωθυπουργό κ. W en Jia b a o . Στη Σαγκάη ο Π ρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης κ. H an Zheng, ο οποίος παρέθεσε προς τιμήν του επίσημο δείπνο. Επισκέ- φθηκε το ιστορικό μουσείο της πόλης και το βράδυ ξεναγήθηκε με πλοιάριο στον ποταμό H uangpu. Σήμερα ο κ. Παηούλιας θα παραστεί σε ελληνοκινε- ζικό επιχειρηματικό συνέδριο.

Χαμηλών προσδοκιών η επίσκεψη 
του κ. Νίμιτς σήμερα στην Αθήνα
ΤηςΔ ωρας Α ντωνίου

Πολύωρη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε xQes στο υπουργείο Εξωτερικών, με τη συμμετοχή m s πολιτι- kôs ηγεσία5 και υπηρεσιακών παραγόντων, εν ό- ψει m s ouvâvm ons που θα έχει σήμερα η υπουρ- Yôs κ. Ντόρα Μπακογιάν- νη με τον ειδικό μεσολαβητή του ΟΗΕ κ. Μάθιου Νίμιτε για το θέμα m s ο- νομασίά3 των Σκοπιών. Σύμφωνα με πληροφο- pies, στη σύσκεψη έγινε

Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
«καταδικάζει» την Τουρκία

Της Μ αρίας  
Δ ε λ η ο α ν α ς ηΚόλαφος είναι για την Τουρκία η  έκθεση για τη «λειτουργία των δημοκρατικώ ν θεσμών σ τη ν Τουρκία: Πρό- σφατε3 ε ξ ε λ ίξε ι» , που θα παρουσιασθεί στη σημερινή συνεδρίαση τηε Ολομέλεια5 του Συμβουλίου τηε Ευρώ- πη5 με τη μορφή του κατεπείγοντο3. Η  έκθεση, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο τηε

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Νομιμότητα στις προμήθειες

Για συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας στις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεω ν έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Ευ. Μ εϊμαράκης, κατά τη διάρκεια χθεσινής επίσκεψής του στην Α ΣΔΕΝ . Ο  κ. Μ εϊμαράκης υπογράμμισε ότι «βελτιώνοντας τις υπηρεσίες, τη λεπουργία και τις υποδομές μας, πάντοτε σε καθεστώς διαφάνειας και νομιμότητας και επενδύοντας περισσότερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο, υπηρετούμε όλοι μαζί το δημόσιο συμφέρον, εμπνέουμε αίσθημα ασφάλειας στους Ελληνες πολίτες και συμβάλλουμε στην παγκόσμια ειρήνη». Τον υπόυργό συνόδευαν ο υφυπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης και ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Δη- μήτριος Βούλγαρης.
ΘΕΡΜΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡυΐΒΚΙΘΗΤ

Εγκώμιο Στυλιανίδη
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Αφήνουν ανοιχτό 
το παράθυρο 
για εξεταστική
Ακόμη και πριν από το πέρας της κύριας ανάκρισης

Του Γιώργου Γ. Μ πουρδαρα

Τη φημολογία περί πρόωρων εκλογών, εξαι- τίοΕ του θορύβου που προκαλεί η  υπόθεση τηδ δίβιηβι«, επιχείρησε χθεε να κλείσει, μέσα από τη Βουλή, το κυβερνών κόμμα. Ταυτόχρονα διαμυνήθηκε από τη Ν.Δ. προε όλα τα κόμματα τηε αντιπολίτευσή -που ζητούν επίμονα« Εξεταστική Επιτροπή για τη σκανδαλώδη αυτή υπόθεση- ότι μπορεί μεν το Μέγαρο Μαξίμου να μην συναινεί στο να κρατηθεί ανοικτή η Βουλή εν όψει τ ι«  ολοκλήρωσή του ανα- κριτικού έργου ή «  Δικαιο-

μωε, ολοκληρωθούν τα πρώτα αποφασιστικά στάδια του έργου τ ι«  Δικαιοσύνη. Μό- λ «  ολοκληρωθούν τα πρώτα κρίσιμα στάδια» επέμεινε, «είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικήε διαδικασίαε». Το ποια ακριβά« είναι αυτά τα «πρώτα στάδια» και πότε ολοκληρώνονται, χθε$ τουλάχιστον δεν διευκρινίστηκε. Αντιθέτα«, κατέστη σα- φέ3 ότι δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα που είχαν υποβάλει νωρίτερα οι κ. Απ. Κακλαμάνηε και Ευ. Βενιζέλο$ να μ ην διάκο- ! πούν για τα θερινά τμήματα αύριο Παρασκευή οι ερ-Η  κυβέρνηση απορ
ρίπτει παράταση τωνσύνικ, πλην όμα« θα πρέ- ρ η ν Π Γ Π ώ ν  Τ Π Γ Π λ η ι ΐ Ρ  γασίεε τ ι«  τρέχουσαε Συ- πει να θεωρείται θέμα ίσα« νόδου τη$ ολομέλειαδ τ ι«και λίγου χρόνου πια, το να λ Ε Ι Ο ζ  Τ Π ζ Β ο υ λ ή ς .  Βουλήδ. «Ο προγραμματι-δρομολογηθούν όποιεε κοι- _____.............................................  σμόε ή «  Βουλή$ είναι νανοβουλευτικέε διαδικασίεε κλείσει την Παρασκευή»,πιθανόν να κριθούν αναγκαίεε για την πλή- είπε με έμφαση ο πρόεδρο5 του σώματοε κ.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  /  του Ν ικου Ν ικολάου

Η  συζήτηση στη Βουλή αφορούσε την έγκριση τροποποιήσεων επί του κανονισμού. 
Ωστόσο, το κλίμα των ημερών, αναφορικά μ ε την υπόθεση της δίεητεηδ και την ε
μπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, διαμόρφωσε το κλίμα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.

ρη διελεύκανση τ ι«  υπόθεσηε.«Η κυβέρνηση δεν μελετά ούτε μηχανεύεται ούτε μηχανορραφεί για κανένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών», τόνισε « με κατηγορηματικό τρόπ® ο κοινοβουλευτι- κόε εκπρόσωποβ του κυβερνώντοε κόμμα- το$ κ. Π. Παναγιωτόπουλο$. Παράλληλα, σχολιάζονταε σχετικέ$ επισημάνσε« του κ. Ευ. Βενιζέλου, είπε ότι θέση τι«  κυβέρνη- σηε είναι «να έρθει η Βουλή και να εξετάσει τί πρέπει να κάνει, αφού προηγουμένου ό-

Δ. Σιούφα$, ενώ ανάλογι« κατηγορηματικό- τητα5 ήταν και η  τοποθέτηση του γ.γ. τηε Κ.Ο. τ ι«  Ν.Δ. κ. Γ. Τραγάκη.Η συζήτηση στη Βουλή αφορούσε την έγκριση τροποποιήσεων επί του Κανονισμού. Ωστόσο, το κλίμα των ημερών, αναφορικά με την υπόθεση τη$ δίεηιεηε, η  εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπωε και η  περίπτωση του «αντιρρησία» βουλευτή τηε Ν.Δ. κ. Π. Τατούλη, που ψηφίζει διαφορετικά απ’ εκείνα που πιστεύει για να μην προ- κληθεί κυβερνητική κρίση, διαμόρφωσαν

το κλίμα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.Ο κ. Σιούφα5 και ο κ. Κακλαμάνηε ήταν μεταξύ εκείνων οι οποίοι υπογράμμισαν ότι δεν πρέπει η επιλήψιμη δραστηριότητα κάποιων να γεμίζει με σκιέ3 το σύνολο του πολιτικού συστήματο3.Προχωρώντα3 ένα βήμα περισσότερο, πάντα«, ο κ. Βενιζέλθ3 εμμέσα« κατηγόρησε την κυβέρνηση για πρακτικέ3 συγκάλυψ ή  τη3 υ π ό θ εσ ή  Ξίεπίθηε. Αντιδρώντα3 ο κ. Παναγιωτόπουλθ3 επισήμανε αργότερα ότι «μέχρι τώρα όλε3 οι αποκαλύψε« υποδεικνύουν συγκεκριμένουβ παράγοντεβ που διετέλεσαν εξέχοντα στελέχη συλλογικών ηγετικών μηχανισμών στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά εμεί3 δεν επιχαίρουμε» πρόσθεσε ο

κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε τ ι«  Ν .Δ ., ο οποίοε πάντω3 είχε να αντιμετωπίσει και μία ακόμα οξύτατη επίθεση από πλευράδ του κ. Γ. Καρατζαφέρη. Ο πρόεδρο3 του ΛΑΟΣ είπε ότι το σκάνδαλο αγγίζει και τη Ν.Δ. Ανέφερε ότι γΐ03 πρωθυπουργού ή «  Ν .Δ. μετέχει στο Δ .Σ . ή «  είβιηβι«, τα γραφεία τη3 οποία3 -πρόσθεσε- έχουν επισκε- φθεί πολλοί υπουργοί τη3 παρούση3 κυβέρν η σ ή . «Πείτε ονόματα και καταθέστε στοιχεία», του απάντησε ο κ. Παναγιωτόπουλθ3, αλλά ο κ. Κ αρατζαφ έρη περιορίστηκε να πει ότι η  Ν .Δ. πρέπει να διώξει του3 κλέ- φτε3. (Στελέχη του ΛΑΟΣ σημείωναν στου3 διαδρόμου3 τη3 Βουλή3 ότι ο πρόεδρό3 του3 αναφερόταν στον υιό Τζαννετάκη).
Και εσωκομματικοί τριγμοί στο Π ΑΣΟ Κ  λόγω Siemens

Του Κ. Π. Παπαδιοχου

Ιε  ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ΠΑΣΟΚ έχει μετεξε- λιχθεί η υπόθεση δίβιηεηβ, ενώ ο κ. Γ. Παπανδρέου παραχωρεί σήμερα συνέντευξη Τύπου στη διάρκεια τη3 οποία3 αναμένεται να κάνει λόγο για μια «νέα μεταπολίτευση», κα- λώντα3 και τ «  άλλε3 πολιτικέ3 δυνάμε« σε κοινέ3 πρωτο- βουλίε3 για τη θωράκιση του πολιτικού συστήματο3.Ο κ. Παπανδρέου βρέθηκε χθε3 αντιμέτωπο3 με νέεε έμ- μεσεβ πλην σαφεί3 βολέ3 από τον κ. Ευάγγ. Βενιζέλο, αλλά επί του παρόντοβ προτιμά να αποφύγει τη σύγκρουση. Παράλληλα, τριβέ3 σημειώνονται και στο στενό του επιτελείο: Χθε3, στη διάρκεια του λεγάμενου πρωινού καφ,έ, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κ. Δ. Ρέττπά και X . Κα- ν»α ,το, εάν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένο στα ζητήματα του πολιτικού συστήμά- το3 ή οφείλει να επιχειρήσει αλλαγή τη3 ατζένταε, προ- τάσσονταε εκ νέου τα προβλήματα τη3 καθημερινότητα3, με αυμιή την ακρίβεια, με τον τελευταίο να διαφωνεί κάθετα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ο κ. Παπανδρέου βρέθηκε αντιμέτωπο3 τ «  τελευταίεε ημέρε3 με αλλεπάλλη- λε3 έμμεσε3 αιχμέε για του3 χειρισμούε του, αρχικά από __ ______________________  του3 κ. Γ. Φλωρίδη, Ανδρ.
Σύγκρουση Ρέππα 
- Καστανίδη στον 

πρωινό καφέ.

Λοβέρδο και εν μέρει από την κ. Αννα Διαμαντοπού- λου, με αποκορύφωμα τη χθεσινή δυναμική επανεμφάνιση του κ. Βενιζέλου. Ομα«, σύμφωνα με ηληρο- φορίε3, σήμερα δεν πρόκειται να κινηθεί σε μια λογική σ ύγκρουσ ή, καθα« η Χαρ. Τρυωύπη εκτιμά πα« δεν είναι ο κατάλληλοε χρόνοβ. Ηδη, χθε3, ο εκπρόσωπο3 Τύπου τη3 Χαρ. Τρικούπη κ. Γ. Παπακωνσταντίνου περιορίσθηκε σε μια χλιαρή έμμεση αποδοκιμασία του κ. Βενιζέλου και των λοιπών στελεχών που τοποθετήθηκαν τ «  τελευταίε3 ημέρε3: «Ορισμένα στελέχη μα3 αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν τ «  δικέ3 τουβ παρατηρήσει, αλλά είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο για το ΠΑΣΟΚ και όλοι μα3 χρειάζεται να έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνι«», ανέφερε συγκεκριμένα. Από την πλευρά του, ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να περιοριστεί να επισημάνει πα« το ΠΑΣΟΚ έχπ  -ιιρτπ κπι τη σιτνί-δηίηση του Πολιτικού πω3 το 11ΑΣΟΚ εχει -μετά και τη συνεοριαοη ιυυ ιιυΛίιικυυ Συμβουλίου που συγκαλείται αμέσω3 πριν από τη συνέντευξη- σαφέστατο πλαίσιο για το πολιτικό σύστημα, το οποίο και όλοι πλέον καλούνται να προβάλλουν και να στηρίζουν. Παράλληλα, ο κ. Παπανδρέου θα ασκήσει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για του3 έα« τώρα χειρισμού3 τη3 στα θέματα διαφάνεια3, αλλλά θα επισημάνει παράλληλα πα« είναι ανοικτό3 στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη θωράκιση του πολιτικού συστήματοε. Βαθύτατα α- νήσυχο3 για τ «  επιπτώσε« τη3 υπόθεσηε στο πολιτικό σύστημα εμφανίζεται σε κατ’ ιδίαν συζήτήσε« του ο κ. Κ. Λα- λιώτη3 που επαναφέρει την πρότασή του, η  εξέλιξη των περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών προσώπων να καταγράφεται σε ιστοσελίδα προσβάσιμη σε όλου3. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τηρούσαν σαφεί3 αποστάσε«, όταν ο ίδιοε είχε συγκρουστεί με σφοδρότητα με τη Ν.Δ. για ζητήματα διαφάνεια3.

Ο  κ. Παπανδρέου θα προτείνει σήμερα δέσμη μέτρων κατά του «μαύρου» πολιτικού χρήματος.

Αιχμές για χειρισμούς από Βενιζέλο
Του Κωνσταντίνου Ζουλά

Ο  κ. Βενιζέλος εξέφρασε 
φόβους για «ψυχολογική 
και αισθητική διαίρεση 
του κόμματος».

Να διαχωρίσει πλήρα« τη θέση του από το ελεγχόμενο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η ηγεσία του κόμματο3 το σκάνδαλο ras Siemens έσπευσε χθε3 ο κ. Ευ. Βε- νιζέλθ3. Ο πρώην υπουργό3 μάλιστα -σε συνέντευξή του στη NET- öjÄ μόνον επανέφερε ο« αναγκαία την πρότασή του για τη «διενέργεια εσωτερυζού ελέγχου στο κόμμα από ευτίόληπτα», όπα« τα χαρα- κτήοισε «ποόσωπα». αλλάΛ ω μ ι υ ι  n u | ;u v / u / i iu " , w u i uεμμέσα« εξέφρασε την όχλη- _σή του για το γεγονόβ ότι ο κ.Παπανδρέου δεν τον έχει κα- λέσει να πει καν τη γνώμη του για τα τελευταία γεγονότα. «Πρέπει να μάθουμε και να πούμε την πλήρη αλήθεια στον κόσμο, δεν αρκεί το ΠΑΣΟΚ να λέει “ελέγχω τα βιβλία μου και είναι εντάξει”», είπε σε μια αποστροφή του και πρόσθεσε: «Νιώθω την ανάγκη να πω όσα πιστεύω στην παράταξή μου και φαντάζομαι ή ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία»...Πλήρα« διαφοροπουίθηκε ο κ. Βενιζέλθ3 και έναντι ras διαγραφή3 του κ. Σημίτη. Αφού διευκρίνισε ότι δεν μίλησε εκείνε$ τ «

Ελπίζω να μου 
δοθεί η δυνατότητα 

να πω τη γνώμη 
μου στα όργανα.

ημέρε5 «για να μη ρίξω λάδι στη φωτιά» υπογράμμισε ότι η  αποπομπή του πρώην πρωθυπουργού «και μπορούσε και οφείλε να έχει αποφευχθεί» και τόνισε ότι «η ενότητα πρέπει να υπηρετείται απ’ όλου3 μα3», υπονοώντα5 έτσι ότι η απόφαση του κ. Παπανδρέου ήταν διχαστική. Αίσθηση προκά- λεσε επίσι« πα« όταν ρωτήθηκε «αν είναι ευτυχή3 και αισιόδοξοβ» δήλωσε «όχι καθόλου» και συμπλήρωσε ότι το κόμμα του χρειάζεται απαραιτήτου «φυγή προε τα εμπρόβ», ενώ σε ερώτηση για το αν «το ΠΑΣΟΚ ιιε τη σηιιεοινή πολιτική που ακολουθεί και με τη σημερινή του ηγεσία μπορεί να υπερβεί την κρίση» αρκέστηκε στην απάντηση «δεν έτυχε να συζητήσω, ώστε να ξέρω τ «  ε «  βάθθ8 σκέψε« του κ. Παπανδρέου». Τέλθ5 ενώ δήλωσε ότι δεν θεωρεί 'πιθανή τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε το φόβο του για την «ψυχολογική και αισθητική διαίρεση του κόμ- ματο5», χαρακτηρίζοντα3 τη δική του στάση μετά τ «  ενδοκομματικέ5 εκλογέ3 «πολύ προσεκτική και πολύ συνειδητή» προκειμέ- νου «να χαμηλώσουν οι τόνοι και να συγκολληθεί η  παράταξη».
Ετοιμος να σηκώσει το γάνα στη Βουλή ο πρωθυπουργός

Των Ελλης Τριαντάφυλλου 
-  Γιώργου Τερζη

Αποφασισμένος να σηκώσει το γάντι που θεωρείται σίγουρο ότι θα του πετάξει η  αντιπολίτευση για την υπόθεση τηε δίβπίθηβ και να ηγηθέί προσωπικά ·π« προσπάθει- α5 απεγκλωβισμού π «  πολιτυα« ζωή5 από το ζοφερό κλίμα ή«  σκανδαλολογία5 είναι ο πρωθυ- πουργόβ. Αποτελεί κοινή αίσθηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι ο κ. Καραμανλή5, με αφορμή την αυριανή προ ημερησία5 συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια και τη δεδηλωμένη πρόθεση των κομμάτων τ ι«  αντιπολίτευσι« να ανεβάσουν κατακόρυφα του5 τόνου5, θα εγγυηθεί πpoσωπucά ότι η  αρχή τη3 απόδοσή ευθυνών και τι«  πα

ρεπ όμ ενά πολιτική3 και ηθική5 απομόνω σή όσων αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε έκνομε$ π ράξε«, θα ισχύσει για όλου3, ανεξαρτήτα« θέσεα« ή κομματικήβ προέλευσή. Ταυτοχρόνο«, ο πρωθυπουργό5 θα καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιον τον Γ. Παπανδρέου για υποκριτική στάση, υπενθυμίζοντα5 ό-, τι το κόμμα τη$ αξιωματικήε αντι- . πολίτευίπ« αρνήθηκε να υπερψηφίσει τ «  προτάσε« τη$ Ν.Δ. για αναθεώρηση επί τω αυστηρότερα) του άρθρου 29 του Συντάγματο5 .για τη χρηματοδότηση κομμάτων και πολιτικών και θα μνημονεύσει όλε$ τ «  πρωτοβουλίε5 που ανελή- φθησαν επί των κυβερνητικών ημερών τ ι«  Ν.Δ. για την επιβολή τη5 διαφάνειαε. Επί του θέματο5, ο κυβερνητυ«« εκπρόσωποε κ. Θ.

Ρουσόπουλθ3 έδωσε χθε5 μία πρόγευση: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι οι προτάσε« τ ι«  Ν.Δ. - αν δεν είχε αποχωρήσει το ΠΑΣΟΚ - θα λειτουργούσαν υπέρ τη3 προστασίαβ του πολιτικού κόσμου, ο οποίοβ
Εφόσον προκληθεί 
κατά την αυριανή 

συζήτηση στη Βουλή.

αυτή την περίοδο δέχεται συλλήβδην μία ισοπεδωτική κριτική». Εμπειροι πολιτικοί αναγνώριζαν το δίκαιο π «  κυβερνητιια« θέσι«, σχολίαζαν ωστόσο ότι ούτε η  Ν.Δ. ούτε το ΠΑΣΟΚ έθεσαν θέμα αναθ εώ ρησ ή και των διατάξεων περί

«ευθύνηβ υπουργών», που αποδει- κνύονται αναποτελεσματικέ5.Οι συνεργάτε$ του πρωθυπουργού έχουν επιλέξει να αποφεύγουν οποιοδήποτε σχόλιο επί δηλώσεων γαλάζιων βουλευτών ώστε να μη μεταφερθεί η  δημόσια συζήτηση από το ΠΑΣΟΚ στη Ν.Δ. Είναι χαρακτηριστικό ότι και χθε3, ο κυ- βερνητικό5 εκπρόσωπο3 Θ. Ρουσό- πουλοε αρνήθηκε να σχολιάσει δη- λώ σε« των κ.κ. Μανώλη και Βαρ- βιτσιώτη που κάνουν λόγο ακόμη και για πρόωρε3 εκλογέ$ ή διάλυση των υφιστάμενων κομμάτων. Η  τακτική αυτή, ωστόσο, δεν αποθαρρύνει τουε γαλάζιουβ από ποικίλεβ τοποθετήσε«, που κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν τουε ψηφοφόρου5 του κόμματο5. Χθε5, τον χορό έσυρε ο αντιπρόεδρο5 π «  Βουλήε και

βουλευτι« Μαγνησία3 κ. Γ. Σούρ- λα3, δηλώνοντα3 πα« «δίπλα σε πολιτικού3 ή στελέχη που βάσιμα κατηγορούνται και αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι είναι καταχρα- στέβ, εγώ δεν μπορώ να συνυπάρξω. Ή  αυτοί στο κόμμα ή εγώ». «Εγώ, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν» απάντησε σε ερώτηση περί ενδεχόμε- ν ι«  εμπλοκή5 γαλάζιων στελεχών ο κ. Μάξιμο5 Χαρακόπουλθ5, προε- ξοφλώντα3 ότι, σε αυτό το κλίμα, οι επικείμενε3 εκλογέ5 θα είναι «σοκ για το δικομματισμό». «Το πολιτικό σύστημα νόσησε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και είναι πάρα πάνω από βέβαιο ότι φαινόμενα μιμητισμού εξακολουθούν να υπάρχουν», παρατήρησε ο κ. Βασ. Μι- χαλολιάκο5.

Τι φοβάται 
ο Αλογοσκούφης 
για την οικονομία

Ολη η  αγορά ανάστατη αναρωτιέται με αγωνία γιατί έριξε προχθέ3 ο υπουργόβ Οικονομίαε και Οικονομικών αυτή τη βόμβα για τον προϋπολογισμό και τι κρύβεται πίσω από τη ν  ομολογία του σ την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων τηβ Βουλήβ ότι «αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεσμευτώ για τη ν  πορεία ε κ τ έλ εσ ή  του προϋπολογισμού»! Απ’ ό,τι θυμάμαι από τη ν πολύχρονη θητεία μου στο οικονομικό ρεπορτάζ, πρώτη φορά υπουργόε προβαίνει σε μια τέτοια ωμή δήλωση, ρισκάροντα3 τη δημιουργία συνθηκώ ν αβεβαιότητα3! Βέβαια χθε5 μετά τη μακρά συνεργασία του με τον πρωθυπουργό, ο κ. Γ. Αλογοσκούφη5 διόρθωσε την ομολογία του λέγονταε: «Η βούληση τηε κ υ β έρ ν η σ ή  είναι δεδομένη. Να προχωρήσει δηλαδή με όλα τα μέσα σ την καλή υλοποίηση του προϋπολογισμού με έλεγχο των δαπανών και προσπάθεια για επίτευξη όλων των στόχων για τα έσοδα». ΟΠαρά τη διόρθωση όμα« αυτή και τη  δικαιολογία συνεργατών του υπουργού Οικονομία5 και Οικονομικών, ότι δήθεν η φράση στην Επιτροπή ελέχθη «εν τη ρύμη του λόγου», προσωπικά πιστεύω ότι δ εν του ξέ- φυγε και ότι ο κ . Γ. Αλογοσκούφη5 ήθελε να στείλει με αυτήν ένα δραματικό μήνυμα με αποδέκτε5, πρώτα απ’ όλου5, τουβ συνεργάτε3 του υπουργούε που ζητάνε όλο και περισσότερε5 πιστώ σε« αντί να περιορίζουν τ «  σπατάλε5. Δεύτερον, στουε διοικούντεε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απά νομάρχε5 και δημάρ- χου5, μέχρι διοικητέ3 νοσοκομείων και ΔΕΚΟ που φορτώνουν τον προϋπολογισμό με πρόσθετα ελλείμματα και τρίτον, σε εργοδότε$ και συνδικάτα που προβάλλουν άκαιρε$ αξιώ σε«. Θα μου πείτε γιατί χρειαζόταν να στείλει αυτό το διφορούμενο μήνυμα ο υπουργό5 Οικονομία5 και Οικονομικών αφού αυτό5 έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι και χωρί5 τη δική του υπογραφή καμιά εκταμίευση δημοσίου χρήματο3 δεν γίνεται και από τη ν άλλη πλευρά είναι δική του ευθύνη η  περιστολή τη5 φοροδιαφυγή5 του λαθρεμπορίου στα καύσιμα κ.λπ.Οι ενσ τά σ ε« αυτέε είναι σωστέ3 και πράγματι εάν εν έτει 2008 η κακοδιοίκηση, η  διαφθορά, οι σπατά- κ υ ρ ια ρ χ ο ύ ν  σ τ ο ν  δημόσιο τομέα γι’ αυτό ευθΰνεται ο Καραμανλή5 και όλοι οι υπουργοί του με πρώτον τον αρμόδιο υπουργό Οικονομία5. Εκτό5 εάν το μπάχαλο σ την κυβερνητική διαχείριση έχει πάρει τέτοια έκτασ η, που ο κάθε υπουργόε προσπαθεί τώρα να καλύψει τα δικά του νώτα! Σε κάθε περίπτωση η  εξέλιξη αυτή είναι απογοητευτική για μια κυβέρνηση που δεν έχει συμπληρώσει ακόμη έτοβ από τη δεύτερη αναβάπτι- σή τη$ στη λαϊκή ψήφο.Πάντα« πολλοί άνθρωποι τη3 αγορά3 μού επισημαίνουν ότι η  ομολογία Αλογοσκούφη έχει ίσα« και μια άλλη διάσταση. Ο  υπουργό5 Οικονομίαε βλέπει με ανησυχία ότι τα μαύρα σύννεφα τη$ διεθνού3 χρηματο- πιστωτικήε αναταραχή5 έχουν σκοτεινιάσει ήδη και τον ελληνικό ορίζοντα και αρχίζουν να πλήττουν σκληρά και τη ν πραγματική οικονομία. Χθε$ ο Πανελ- λήνΐ03 Σύνδεσμο5 Εξαγωγέων προειδοποίησε ότι η  επιβράδυνση τη$ α ύ ξ η σ ή  των εξαγωγών κατά, το περασμένο έτο5 έχει μετατραπεί σε πτώση κατά του3 πρώτου5 μήνεβ του 2008. Στην οικοδομή υπάρχει δραματική υποχώρηση, τα απούλητα διαμερίσματα πληθαίνουν απειλώντα5 να  σκάσει κάποτε η φούσκα των υψηλών τιμών και α« συνέπεια αυτή3 τ ι«  κατάστασή ο Αλογοσκούφ η αντιμετωπίζει πόλεμο συμφερόντων στην είσπραξή του Ενιαίου Τέλου5 Ακινήτων, στα έσοδα από το οποίο στηρίζει τον προϋπολογισμό του2008. Ταυτόχρονα, η άνοδθ5 των επιτοκίων αυξάνει τ «  δαπάνε3 εξυ π η ρ έτ η σ ή  του δημοσίου χρέου3, στριμώχνει τ «  επ ιχειρήσε« και τα νοικοκυριά που δανείζονται από τ «  τράπεζε5, ενώ και αυτέ3 οι τελευταίε5 έχουν πια πρόβλημα κερδοφορία3 μια και πληρώνουν υψηλά επιτόκια για καταθέσε« και γενικά για εξεύρεσ η κεφαλαίων. Ολα αυτά και πολλά άλλα, ίσο« προμη- νύουν μια μεγαλύτερη αναστάτωση για την ελληνική οικονομία, η  οποία μπορεί να διαρκέσει και πέραν του2009, που αναμένεται να λήξει η  διεθνή5 αναταραχή, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πιο αδύναμη ουα>- νομία με σταθερά μειούμενη ανταγωνιστικότητα.
Σκληρή στάση
από ΚΚΕ, ΖΥΓΙΖΑ
Σκληρή και ιδιαιτέρα« κριτική στάση έναντι των κυβερνητικών χειρισμών στο θέμα τη3 α κ ρ ιβ έ ς  αναμένεται να τηρήσουν αύριο κατά τη ν προ ημερησία5 διατάξεα« συζήτηση στη Βουλή τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια«, στο επίκεντρο τη3 σ υ ζή τ η σ ή  θα βρεθεί η  υπόθεση είθΐηθΐ«, την οποία τόσο η κ . Αλ. Παπαρήγα όσο και ο κ. Αλαβάνο5 αναμένεται να συνδέσουν με τη ν ευρύτερη δυσμενή οικονομική κατάσταση, προκειμένου να ασκήσουν ακόμα δριμύτερη κριτική στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Η  γ. γ. του ΚΚΕ θα κάνει λόγο για προσπάθεια τηε κυβέρν η σ ή  να αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό και να αποκρύψει πτυχέ5 του σκανδάλου, ενώ ο επικεφαλή5 του ΣΥΡΙΖΑ θα επαναλάβει τη ν πάγια θέση του για σύσταση εξε- ταστικήβ επιτροπή$, «ώστε η υπόθεση ν α  αποτελέσει τη χαριστική βολή του δικομματικού πολιτικού συστήματο5».Πέραν αυτών, η κ. Παπαρήγα θα ασκήσει έντονη κριτική προ5 το οικονομικό επιτελείο τ ι«  κ υ β έρ νη σ ή , το οποίο θακατηγορήσει πα« αντιμετωπίζει το θέμα τ ι«  ακρίβεκ« με τη λήψη διακοσμητικών μέτρων. Η  γ. γ. του ΚΚΕ αναμένεται να προτάξει τη σειρά μέτρων που προτείνει το ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκή3 κατανάλωσι« και τα καύσιμα, καθα« και η  ουσιαστική αύξηση μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ανεργίαβ. Ο  κ. Αλαβάνοε, από την άλλη, αναμένεται να συνδέσει τη διεθνή οικονομική κρίση με την «πλήρη αποτυχία των νεοφιλελεύθερων δογμάτων να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα». Ειδικότερα, ο κ. Αλαβά- νοε θα αναφερθεί στη σειρά μέτρων καταπ ολέμησή τηε ακρίβεκ«, που είχαν αποφασιστεί κατά την τελευταία συνεδρίαση τ ι«  ΚΠΕ του ΣΥΝ. Ο επικεφαλή3 του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να προτείνει συγκεκριμένα: Τον αυστηρό έλεγχο των τιμών στα προϊόντα ευρεία5 κατανάλω σή, την επιβολή πλαφόν σ τ«  τιμέ3 -εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδεια5-, το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και την άμεση ενίσχυση τη$ Επιτροπήε Ανταγωνισμού.• Γιάννης Γουλιελμος
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