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«Αποτελεσματικός
συντονισμός»

Για τη χθεσινή πυρκαγιά στον 
Υμηττό δεν χρειάζεται να  ει
πω θούν  πολλά. Επισημαί
νουμε απλώς ότι είκοσι τέσ
σερις ώρες νωρίτερα, το πρωί 
της Τρίτης, συνεκλήθη στο υ
πουργείο Εσωτερικών ευρεία 
σύσκεψη, υπό τον υφυπουργό 
Π αναγιώτη Χηνοψώτη, κα
τά τη διάρκεια της οποίας «ε- 
πισημάνθηκε η αποτελεσμα
τικότατα της συνεργασίας που 
έχει επιτευχθεί στον υπηρε
σιακό τομέα με την αμεσότη
τα ανταπόκρισης στην κατά
σβεση των πυρκαγιών»! Σκε- 
φτείτε δηλαδή μέχρι πού θα 
είχε φτάσει η χθεσινή φωτιά 
αν η συνεργασία των αρμό
διων υπηρεσιών δεν ήταν τό
σο αποτελεσματική...

Τα «δήθεν» 
για τη διεπισηθ

«Ολες αυτές τις ημέρες θα  α
κούσετε πολλές προτάσεις 
"δήθεν“», είπε χθες ο βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας 
Λ οβέρδος, αναφερόμενος 
οτα όσα λέγονται περί «πο
λιτικού χρήματος» με αφορ
μή τις αποκαλύψεις για  τη 
δίεπίθηε. Δίκιο έχει, ασφαλώς. 
Και οι πιο «δήθεν» προτά
σεις από όλες όσες έχουν α- 
κουσιεί, είναι εκείνες που α
φορούν την αλλαγή του κα
θεστώτος χρηματοδότησης 
των κομμάτων. Διότι δεν εί
ναι μόνο υποκριτικές, ως ε
π ί το πλείστον, αλλά και πα
ραπλανητικές. Τι σχέση έ
χουν οι μίξες με τη χρηματο
δότηση των κομμάτων; Στην 
Ελλάδα, οι μίξες ουδέποτε 
καταλήγουν σε κομματικά 
ταμεία  Συγκεκριμένα πρό
σωπα τις παίρνουν, για  να  ε
ξυπηρετήσουν συγκεκριμέ
να  συμφέροντα με συγκε
κριμένο τρόπο. Ολα τα άλλα 
περί διαφάνειας στη χρημα
τοδότηση των κομμάτων, πε
ρί εφαρμογής του αμερικα
νικού, του βρετανικού, του 
ιαπωνικού ή δεν ξέρουμε και 
εμείς ποιου άλλου μοντέλου, 
είναι λόγια του αέρα..

Μακριά από 
τη φωτιά

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου 
και η Ρηγίλλης ν α  λένε ότι η 
ΝΔ είναι «καθαρή» και δεν έ
χει να  φοβηθεί τίποτε από 
την υπόθεση της δίειηεηε, 
αλλά οι «γαλάξιοι» βουλευτές 
κρατάνε μικρό, πολύ μικρό,

Φωτιές στο ΠΑΣΟΚ, φωτιές στη 
ΝΔ, φωτιές και στον Υμηττό ■  Το 
πολιτικό σύστημα αδυνατεί να α
ντιμετωπίσει τις φωτιές που ανά
βουν οι αποκαλύψεις για τις μίξες 
της δίβητεηε και η κυβέρνηση -για 
ακόμη μία φορά- δεν μπόρεσε να 
αντιμετωπίσει εγκαίρως το νέο 
χτύπημα τόυ πύρινου εφιάλτη (και 
των εμπρηστών, όπως όλα δεί
χνουν) σε ένα από τα τελευταία πε- 
ριαστικά δάση της Αττικής ■ Παρά 
τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις

των αρμοδίων ότι το περυσινό πά
θημα έγινε μάθημα, η αντίδραση 
της Πυροσβεστικής ήταν... κατα
στροφικά καθυστερημένη, ενώ 
δείγμα του πανικού που επικράτη
σε στην κυβέρνηση ήταν η εντολή 
που δόθηκε για μεταφορά εναέ
ριων μέσων από όλη τη χώρα! ■
Εν τω μεταξύ, ο Γ._ Παπανδρέου 
προσπαθεί να... σβήσει τις φωτιές 
που καίνε στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ ■  Σήμερα θα δώσει συνέ
ντευξη Τύπου (θα προηγηθεί η συ

νεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλί
ου) προκειμένου να παρουσιάσει 
τις πρωτοβουλίες του για τη δια
φάνεια, ενώ θεωρείται πολύ πιθα
νό ότι θα δώσει και ένα πρώτο 
στίγμα των ριξικών αλλαγών που 
προωθεί στη φυσιογνωμία του 
ΠΑΣΟΚ ■  Πάντως, οι συνεργάτες 
του διαβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται 
θέμα... μετονομασίας του κόμμα
τος - «το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ», 
λένε, «δεν είναι το όνομά του, αλλά 
το πολιτικό προσωπικό του»...

ΕΠΙΜ ΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

*  Η «3η σ ελ ίδα»  εκτάκτως 
σήμερα στη σελίδα 4.

Ο δικομματισμός 
υποχωρεί, 
ο ΣΥΝ...
τσιμπάει ψήφους

καλάθι. Χθες, πάλι, αρκε
τοί από αυτούς βγήκαν 
στα ραδιόφωνα και τα κα
νάλια και είπαν το ίδιο 
πράγμα: ότι δεν βάξουν 
το χέρι τους στο φωτιά για  
κανέναν. «Μέχρι στιγμής 
δεν έχει ακουστεί κάη σ’ ε
μ άς. Είμαστε σε φ ά σ η  
ΠΑΣΟΚ. Τίποτα δεν απο
κλείεται όμως», είπε οβου- 
λευτής Θ ανάσης Γιαννό- 
π ο υ λ ο ς , μεταφέροντας 
προςταέξωτο... κλίμα δυ
σπιστίας που επικρσιεί στο 
εσωτερικό του κυβερνώ- 
ντος κόμματος. Η επιφυ
λακτικότατα των «γαλά- 
ξιων» είναι δικαιολογη
μένη, αναμφίβολα. Διότι 
πολλά μπορεί να  καταλο
γίσει κανείς στους Νεο- 
δημοκράτες, αλλά κορόι- 
δα δεν είναι...

Π. ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ ΤΗΛ. ΧΥΤΗΡΗΣ

Μακριά.Συντονισμός» Η δήλωση

Αισιοδοξία
«Η πολιτική μπορεί να τα κάνει όλα, εκτός από παιδί!», απάντησε 
ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρίστος Βερελής, όταν ρωτήθηκε χθες 
(από τον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105,5) αν είναι πιθα
νόν να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον Γ. Παπανδρέου και τον 
Κ. Σημίτη. Αυτή είναι, ασφαλώς, η αισιόδοξη θεώρηση των πραγ
μάτων. Η λιγότερο αισιόδοξη προσέγγιση υπαγορεύει ότι είναι πι
θανότερο να δούμε την πολιτική... εγκυμονούσα, παρά να τα ξα- 
ναβρούν ο νυν με τον πρώην ηγέτη του ΠΑΣΟΚ...

Η δήλωση

«Λέγεται πάρα πολύ εύκολα 
ότι ένας, ο οποίος είναι και ο 
αρχηγός και ο πρωθυπουρ
γός της χώρας θα πρέπει να 
έχει χίλια μάτια και να έχει"  
ευθύνη για τον καθένα. Δεν 
είναι δυνατόν να ξέρουν το 
κάθε στέλεχος πώς κινείται 
και πώς δεν κινείται. Νομίξω 
ότι είναι άδικο. Πρέπει να 
σας υπενθυμίσω ότι κάποια 
στιγμή ο κ. Σημίτης έδιωξε 
και τον κ. Τσουκάτο και τον 
κ. Μαντέλη, κάτι δείχνει αυ
τό».
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τη

λέμαχος Χυτήρης, στον ρα
διοφωνικό σταθμό NET 

1 0 5 ,8
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ΓΛΙΤΩΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5* ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Το παρασκήνιο για τον Π. Τατούλη μετά 
τις «βόμβες» στη Βουλή σ ελ . 1 2

ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

Καρφιά Βενιζέλου, δυσφορία στην ηγεσία
Ο βουλευτής ζήτησε τη συνάντηση όλων των κορυφαίων, για να συζητηθεί η πολιτική κρίση, ενώ πήρε αποστάσεις 

από όσους απαξιώνουν το έργο των κυβερνήσεων Σημίτη. Υπό επιτήρηση τον βάζει η X. Τρικουπη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Σ ε καθεστώς επιτήρησης και 
προειδοποίησης τέθηκαν από 
χθες οι Ευ. Βενιζέλος και Α. 

Λοβέρδος. Προστέθηκαν έτσι σιη λί
στα με τους Α. Παπαδόπουλο, Ν. 
Αλευρά, Γ. Λιάνη, Ε. Νασιώκα και Σ. 
Μερεντίτη που είχαν αντιδράσει ατη 
διαγραφή του Κ. Σημίτη.

Σε διαδοχικές συσκέψεις που έ
γιναν στη Χαριλάου Τρικουπη (πρω
ινός καφές και ad hoc για  την προε
τοιμασία της συνέντευξης του Γ. Πα- 
πανδρέου με τον πρόεδρο του κόμ
ματος παρόντα), κρίθηκε όπ τα δύο 
στελέχη κινούνται στο πλαίσιο προ
σωπικών σιρατηγικών. «ΑντονΑνδρέα 
δεν τον νοιάζει το εκλογικό σύστημα, 
εμάς μας νοιάζει», έλεγε αμέσως με
τά το τέλος των συσκέψεων μέλος του 
πρωινού καφέ, ενώ ιδιαίτερα επικρι- 
τικός ήταν και γ ια  τις συνεχείς ανα
φορές του Ευ. Βενιζέλου σιον... Ανδρέα 
Παπανδρέου! Σύμφωνα, μάλιστα, με 
κάποιες διαρροές που μεταδόθηκαν 
από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, 
στη διάρκεια των συσκέψεων σημει
ώθηκε «ομόφωνη πολιπκή αποδο
κιμασία από όλα τα κορυφαία στελέ
χη»!

Σε καθεστώς προειδοποίησης έθεσε τον Ευ. Βενιζέλο η ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ μετά τις χθεσινές του δηλώσεις

. Εκτός από την επίσκεψή του στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Πα-

■ πούλια, ο Γ. Παπονδρέου έχει σκε- 
, φτεί να προτείνει και στον Κ. Στε- 
Ά- φανόπουλονααναλάβειρόλοατη 

μάχη κατά της διαφθοράς. Συγκε
κριμένα, ο πρώην Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας να ηγηθεί της Επιτροπής 
Διαφάνειας ηου θα εισηγηθεί τις 
προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμι
κές αλλαγές. Στόχος του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ είναι να εμπλακούν 
στην όλη προσπάθεια πρόσωπα υ
ψηλού κύρους, ώστε να οηματοδο- 
τηθούν η αποφασιστικότητα αλλά 
και η ικανότητα του πολιτικού κό
σμου να δώσει λύσεις. Σε ό,τι αφορά 
τον Κ  Καραμανλή, θα του απευθύ
νει ηρόσκληση-πρόκληση, θυμίζο
ντας ότι «έκλεισε τα αυτιά σε όλες 
τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ». Ει
δική αναφορά θα έχει στις ευθύνες 
της Αριστερός, που δεν θα πρέπει 
να θυσιάσει την ουσία για τις μικρο- 
κομματικές της σκοπιμότητες.

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου
Ακολούθησε, πάντως, μία προσε

χτική δήλωση του εκπροσώπου Τύ
που του κόμματος, Γ. Παπακωνστα
ντίνου. Μίλησε για στελέχη που αι
σθάνονται την ανάγκη να κάνουν 
προσωπικές παρατηρήσεις και να 
πουν τη γνώμη τους παρότι -όπως ε- 
πισήμανε- οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι 
σαφείς. «Είναι μια δύσκολη περίοδος 
και χρειάζεται υψηλό αίσθημα ευθύ
νης», προσέθεσε με νόημα. «Δεν κά
ναμε τις συσκέψεις για τα στελέχη, άλ
λωστε δεν συνεδρίασε κάποιο όργα
νο για να  υπάρχει αποδοκιμασία», έ
λεγε στα τηλεφωνήματα με δημο
σιογράφους που του ζητούσαν διευ- 
κρινήσεις αμέσως μετά.

Νωρίτερα ο Ευ. Βενιζέλος είχε ζη
τήσει συνάντηση όλων των κορυ
φαίων στελεχών προκειμένου να συ
ζητήσουν την πολιτική κρίση. «Θα 
τα πω όλα όταν μου δοθεί η ευκαιρία 
σε κάποια εσωτερική συζήτηση στην 
οποία μέχρι τώρα δεν έτυχε να μετά- 
σχω, διότι δεν μετέχω και στα όργα
να», είπε ο βουλευτής Θεσσαλονί
κης μιλώντας στη NET. «Δεν έχειε κλη
θεί από τον κ. Παπανδρέου αυτές τις

Μ ΙΛ Α Ε Ι Γ ΙΑ  Ο Λ Α  Ο  Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ

Μήνυμα για αλλαγή στα πάντα
Αποφασισμένος και διατεθειμένος να  τα αλλάξει όλα 
αλλά όχι το όνομα που συμβολίζει την ενότητα της 
δημοκρατικής παράταξης, θα  εμφανιστεί στη συνέ
ντευξη Τύπου ο Γ. Παπανδρέου. «Το πρόβλημα του 
ΠΑΣΟΚ δεν είναι το όνομά του αλλά το... πολιτικό του 
προσωπικό», έλεγαν χθες συνεργάτες του προέδρου 
του κόμματος. Μετά τον πρωινό καφέ ακολούθησε 
σύσκεψη με τη συμμετοχή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 
Εκεί αποφασίστηκε η στρατηγική της συνέντευξης.

Ο Γ. Παπανδρέου θα επιχειρήσει να  εμφανιστεί ως 
«παράγοντας υπέρβασης της κρίσης και όχι ω ς μέ
ρος του προβλήματος» και θα επιδιώξει το κοντρά
στ με τον Κ. Καραμανλή. Οι συνεργάτες του οδηγή
θηκαν σε αιπές τις επιλογές στηριζόμενοι σε δύο πα
ραδοχές. Πως διατηρεί πολιτικό πλεονέκτημα της η
θικής και ότι οι αντίπαλοί του δεν διαθέτουν ξεκά
θαρη στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστι
κά, «ο Γιώργος έχει μια δεύτερη ιστορική ευκαιρία» 
(σ.σ.: μετά το 2004). Πώς θα  είναι αυτή; Συνεργάτης 
του επισήμανε στο «Εθνος» το βιβλίο του Μ. Πλωρί- 
τη, «ο πολιτικός Σαίξπηρ» όπου επισημαίνεται πως

«η εξουσία είναι συνδεδεμένη με το αίμα»! «Οχι με 
την πεζή λογική των διαγραφών», έσπευσε να μας 
υπογραμμίσει. «Η λογική του Γιώργου είναι φτιάχνω 
το πλαίσιο και όποιος θέλει να  ακολουθήσει ακο
λουθεί»! «Το κόμμα πρέπει να  συνεχίσει αλλά όχι με 
100 φωνές», προσέθεσε ο συνομιλητής μας και μας 
εξήγησε όπ  «αυτή τη φορά είναι ο Γιώργος που θα 
επιλέξει τους συμμάχους του».

Ο Γ. Παπανδρέου θα  απαντήσει στον Ευ. Βενιζέλο 
ότι «μικρό ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον... Πα- 
πανδρέόυ»! Προκειμένου ο πρόεδρος του κόμματος 
να είναι κατοχυρωμένος για τις επόμενες κινήσεις του, 
οι συνεργάτες του έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο συ
μπερασμάτων που θαεισαχθεί προς απόφαση στη συ
νεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου που θα προηγηθεί 
της συνέντευξης Τύπου. Ορισμένοι τού εισηγούνται 
να  μη χάσει ούτε μία μέρα και να προχωρήσει άμεσα 
στις διαδικασίες επανίδρυσης. Του ζητούν να τις α
νακοινώσει σήμερα! Αλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί. 
Του επισημαίνουν ότι μια μείζων κίνηση μπορεί να 
χαθεί αν ακολουθήσουν αποκαλύψεις και του προ
τείνουν να  περιμένει μέχρι την 3η του Σεπτέμβρη.

μέρες», ρωτήθηκε. «Οχι, δεν έτυχε», 
απάντησε αφήνοντας να  εννοηθεί 
όπ... δεν έτυχε, πέτυχε! «Είμαστε ένα 
δημοκραπκό κόμμα που πρέπει να  α- 
ποδεικνύει στην καθημερινή λει
τουργία του όπ είναι ένα δημοκραπ
κό κόμμα», προσέθεσε με νόημα

Στη συνέχεια πήρε αποστάσεις απ' 
όσους -γύρω από τον πρόεδρο- παίρ
νουν αποστάσεις από πς κυβερνήσεις 
Σημίτη:

«Το βρώμικο '89 κάποιοι έλεγαν 
όπ πρέπει να  στείλουμε στο πουργα- 
τόριο τον Ανδρέα Παπανδρέου για να 
σηματοδοτήσουμε εμείς το μέλλον 
του ΠΑΣΟΚ».

«Εάν κάποιοι τώρα πιστεύουν ό
π  μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυ
τό τους και ως ταχυδακτυλουργοί να 
βγουν έξω από το πρόβλημα και να 
πουν "δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέ
ρω, εδώ το Κινημάτων καθαρών", τό
τε θα έχουν και την τύχη των καθα
ρών που στην ιστορία της Δυτικής κυ
ρίως Εκκλησίας έμειναν μια μικρή αί
ρεση. Κάθε περίοδος εξουσίας γεννά 
και τέτοιες παρενέργειες. Αυτό δεν ση
μαίνει όπ  εγκαταλείπουμε την ιστο
ρία μας, όπ ακρωτηριάζουμε την πα
ράταξη».

Κατόπιν αυτών έσπευσε να θυμί
σει όπ σπς κυβερνήσεις Σημίτη «ο 
Γιώργος Παπανδρέου ήταν κορυ
φαίος υπουργός και όλοι εμείς με
τείχαμε με σημαντικά υπουργεία»! 
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και 
στην εκλογή του πρώην πρω θυ
πουργού, στην οποία ο ίδιος ήταν α
ντίθετος, ενώ ήταν υπέρ ο νυν πρόε
δρος του κόμματος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κίν
δυνο να μικρύνει το ΠΑΣΟΚ εξαιπας 
αυτής της τακτικής και αντέταξε το πα
ράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου: «έ
κανε κάπ το ιδιοφυές και το μεγα
λειώδες.

Συγκρότησε τον ενιαίο προοδευ- 
πκό χώρο με όλες π ς  συνιστώσες, με 
όλα τα ρεύματα, με όλους τους αν
θρώπους και το κράτησε αυτό ενωμένο 
με πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι το τέ
λος». Δήλωσε πως δεν φοβάται τη διά
σπαση αλλά «την ψυχολογική και 
αισθητική διαίρεση». Αναφερόμενος, 
τέλος, στην πρόταση Λαλιώτη και 
σπς πληροφορίες περί επανίδρυσης, 
επισήμανε πως πρόκειται για  μία 
διαρκή διαδικασία «Χρειάζεται μια φυ
γή προς τα μπρος - όχι ένα άλμα στο 
κενό», κατέληξε ο κοίνοβουλευπκός 
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
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Υπέρ Τσουκάτου οι μάρτυρες
Ο Σπ. Αυγερινός και η πρώην ταμίας του ΠΑΣΟΚ Μ. Παπαχρήστου κάλυψαν τον πρώην «στρατηγό» της 

X. Τρικούπη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα χρήματα κατέληξαν στο ταμείο του Κινήματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ

Κάλυψαν, σύμφω να με πλη
ροφορίες, με όσα είπαν στις 
καταθέσεις τους τον πρώην 

«στρατηγό» της Χαριλάου Τρικού- 
πη, Θόδωρο Τσουκάτο, ο πρώην 
γραμματέας Οικονομικού του ΠΑΣΟΚ 
Σπύρος Αυγερινός και η πρώην τα
μίας Μαρία Παπαχρήστου.

Οι δύο μάρτυρες που εξετάστηκαν 
από τον κ. Αθανασίου, σε σχέση με 
το ποσό του 1.000.000 μάρκων που 
κατατέθηκε από τη δΐβπιβηε σε λο
γαριασμό επιχειρηματία σε τράπεζα 
της Ολλανδίας και μέσω παρένθετων 
προσώπων έφτασε στον κ. Τσουκά
το, άφησαν να εννοηθεί με όσα εί
παν στις καταθέσεις τους ότι τα χρή
ματα κατέληξαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως ι
σχυριζόταν από την πρώτη στιγμή και 
ο πρώην «στρατηγός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. 
Μαρία Παπαχρήστου υποστήριξε ό
τι εκείνη την περίοδο (1999) η ίδια 
ως ταμίας είχε πάρει πολλά χρήμα
τα από τον κ. Τσουκάτο, περίπου 
200 εκατομμύρια δραχμές (που υ
περκαλύπτουν το ποσό του ενός ε
κατομμυρίου γερμανικών μάρκων), 
ωστόσο, όπως διευκρίνισε, ήταν α
δύνατο να  θυμηθεί σήμερα πόσα α
κριβώς χρήματα είχαν μπει στο τα
μείο, γιατί ήταν μια περίοδος που γι
νόταν συνέδριο και έρχονταν συνέ
χεια χρήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφο
ρίες, ο κ. Α υγερινός ρωτήθηκε από 
τον εισαγγελέα για  τις δηλώσεις που

Ο Σπ. Αυγερινός διευκρίνισε ότι, όταν 
είπε πως δεν είχε φτάσει στα χέρια του 
το ποσό του 1 εκατ. μάρκων από τον Θ. 
Τσουκάτο, εννοούσε ότι δεν είχε φτάσει 
ολόκληρο το ποσό και 
υποστήριξε ότι εκείνη την 
εποχή είχαν μπει στα 
ταμεία του κόμματος *■*·
τμηματικά περίπου 14 0  
εκατομμύρια δραχμές ] I
από τον πρώην ·
«στρατηγό» I *

είχε κάνει, όταν αποκαλύφθηκε, 
πριν από λίγες μέρες, η κατάθεση του 
ενός εκατ. γερμανικών μάρκων.

Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι, όταν 
είπε πως δεν είχε φτάσει στα χέρια 
του τόσο μεγάλο ποσό από τον κ. 
Τσουκάτο, εννοούσε ότι δεν είχε 
φτάσει ολόκληρο το ποσό και υπο
στήριξε ότι εκείνη την εποχή είχαν 
μπει στα ταμεία του κόμματος τμη

ματικά περίπου 140 εκατομμύρια 
δραχμές από τον κ. Τσουκάτο και εν
δεχομένους να κόπηκαν σε κουπόνια

Σήμερα καταθέτει η πρώην γραμ
ματέας του κ. Τσουκάτου I. Πιστώνη.

Ο κ. Τσουκάτος, στην κατάθεση 
που θα δώσει το Σάββατο το πρωί στον 
εισαγγελέα, με την ιδιότητα του υ
πόπτου, αναμένεται να  υποστηρίξει 
ότι το 1 εκατ. γερμανικά μάρκα που

φέρεται να  εκταμιεύτηκε από τη 
διεπιβηε κατέληξε ως οικονομική ε
νίσχυση στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ.

Δεν αποκλείεται, επίσης, ν α  επι- 
μείνει στην κατ' αντιπαράσταση εξέ
τασή του με τον επιχειρηματία Στέλιο 
Βίο, που είχε αποκαλύψει στον ει
σαγγελέα ότι καθ' υπόδειξην του 
πρώην «στρατηγού» έγινε η κατάθε
ση του ενός εκατομμυρίου γερμανι

κών μάρκων από τη δΐβπιβηε στο λο
γαριασμό του επιχειρημαηα Ηλία Πι- 
ταούλη και στη συνέχεια έφτασε στην 
Ελλάδα μέσω επτά παρένθετων προ
σώπων που χρησιμοποιήθηκαν οι 
τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Ο κ. Τσουκάτος έχει ζητήσει, ε 
πίσης, ν α  εξεταστεί κατ' αντιπαρά
σταση, αν προκόψει ανάγκη, και 
με τον οδηγό του επιχειρημαηα Στέ
λιου Βίου, Σπήλιο Αποσιολόπου- 
λο, που φέρεται ότι μετέφερε τα 
χρήματα στον κ. Τσουκάτο με βα
λίτσες.

«Ο Θ. Τσουκάτος είναι η Ιφιγέ
νεια  της υπόθεσης δίθΐηεηε», ανέ
φερε ο συνήγορός του Διον. Γκού- 
σκος, τονίζοντας ότι ο πελάτης του 
είναι αποφασισμένος να  υπερα
σπιστεί τον εαυτό του, χωρίς όμως 
να  εκθέσει κανένα άλλο πρόσωπο 
και ούτε τον κομματικό χώρο στον 
οποίο ανήκει.

Ο κ. Γκούσκος ισχυρίστηκε πως 
το ΠΑΣΟΚ δεν γνώριζε ότι τα χρή
ματα προέρχονται από τη δίετηεηε, 
λέγοντας πως επρόκειτο για ιδιωτικές 
εισφορές μ ικρών ποσών.

Το ΠΑΣΟΚ δεν εισέπραξε χρήματα 
από τη διβπιβηε, τόνισε και εξήγη
σε: «Τα χρήματα αυτά είναι ιδιωτι
κές εισφορές αντίστοιχου χρηματι
κού ποσού σε δραχμές του ενός ε 
κατ. μάρκων, τα οποία  εισήλθαν 
σταδιακά και κόπηκαν γ ια  εντός 
της εισφοράς κουπόνια». «Σε αυτές 
τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν α
ποδείξεις, γιατί δεν μπορούν να  υ
πάρξουν αποδείξεις», τόνισε.

ψ> Ε Ο Ν Ο Σ www.ethnos.gr
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Γκρίνια στη ΝΔ για τη βίβπιβικ
Ο Β. Μιχαλολιάκος τόνισε ότι το σκάνδαλο ξεκίνησε επί ΠΑΣΟΚ αλλά υπάρχουν φαινόμενα μιμητισμού και στη 

ΝΔ. «Αν υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, εγώ δεν μπορώ να συνυπάρξω μαζί τους», δήλωσε ο Γ. Σουρλας

«Υπάρχουν δυσοσμίες 
στον δημόσιο βίο της 
χώρας», είπε ο πρώ
ην υφυπουργός Αμυ
νας Β. Μιχαλολιάκος. 
Θέμα πρόωρων εκλο
γών έθεσε μετά τον I. 
Βαρβιτσιώτη και ο Μ. 
Χαρακόπουλος (δεξιά) 
αν αποδειχθεί εμπλο- . 
κή «γαλάζιων» στελε
χών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Π αρά τη ν  ε π ίμ ο ν η  π ρ ο 
σπάθεια στελεχώντου Με
γάρου Μαξίμου να  εξαι

ρούν διαρκώς τη ΝΔ και τα στελέ
χη της από το σκάνδαλο της δίετηεηε, 
πληθαίνουν οι κυβερνητικοί βου
λευτές που εκφράζουν επ ιφ υλά
ξεις για  το εάν τελικά η  υπόθεση που 
ταλανίζει το πολιτικό σύστημα έχει 
μ όνον «πράσινο χρώμα».

Μετά τον κ. I. Βαρβιτσιώτη, ο ο
ποίος μάλιστα έθεσε και θέμα ε
κλογών εφόσον αποδειχθεί εμπλοκή 
«γαλάζιων στελεχών» στο σκάνδα
λο, και τον κ. Γ. Μανώλη, ο οποίος 
ζήτησε την επανίδρυση και των δυο 
μεγάλων κομμάτων, χθες σειρά βου
λευτών της ΝΔ άφησαν ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να  υπάρξουν αποκα
λύψεις και για  το κυβερνών κόμμα.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γ. 
Σ ούρλας, σε δηλώ σεις του (ρ /σ  
9,84), τόνισε ότι «αν αποκαλυφθεί 
ότι υπάρχουν τέτοια πρόσωπα, εγώ 
δεν μπορώ να  συνυπάρξω μαζί τους.

Ή  εκείνοι ή εγώ στο κόμμα. Δεν χω
ράει άλλο. Τα άλλα όλα είναι συμ
βιβασμός. Αν αποδειχθεί». «Εύχο
μαι αυτό να  μη συμβεί», προσέθε
σε.

Ο πρώ ην υφυπουργός Αμυνας, 
κ. Β. Μιχαλολιάκος, επεσήμανε ό
τι το σκάνδαλο της Siemens ξεκί
νησε επ ί ΠΑΣΟΚ, αλλά προσέθεσε

- αναφερόμενος στη ΝΔ- ότι υπάρ
χουν φαινόμενα μιμητισμού. «Υπάρ
χουν  δυσοσμίες στον δημόσιο βίο 
της χώρας.

*· Είναι παραπάνω  από βέβαιο ό 
τι το πολιτικό σύστημα νόσησε ε
π ί ημερών ΠΑΣΟΚ και είναι πα
ραπάνω  από βέβαιο ότι φ α ινόμ ε
να  μιμητισμού εξακολουθούν να

υπάρχουν», σημείωσε (ρ /σ  Αλφα).
Ο κ. Μ. Χαρακόπουλος έθεσε με 

τη σειρά του ζήτημα άμεσης προ
σφ υγής στις κάλπες στην π ερ ί
πτωση κατά την οποία αποδειχθεί 
εμπλοκή στελεχών της ΝΔ. «Δεν 
μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φω 
τιά για  κανέναν.

Αν υπάρχουν μεμονωμένα πο

λιτικά στελέχη που μ πορεί ν α  έ
χουν εμπλοκή σ' αυτή τη δυσάρε
στη υπόθεση, πραγματικά θα  με 
λυπήσει γιατί αγωνίζομαι μαζί τους 
κάποια χρόνια».

«Μπορεί να  σταθεί μ ια  κυβέρ
νηση στη Βουλή και στην κοινω
νία» -διερωτήθηκε- «εάν στους κόλ
πους της αποδειχθεί τελεσίδικα ό
τι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, υ
πάρχουν στελέχη, υπάρχουν βου
λευτές ή  υπουργοί, οι οποίοι έχουν 
"λαδωθεί" ή έχουν αποδειχθεί δω
ρολήπτες γ ια  να  κάνουν τα  “στρα
βά μάτια", να  κάνουν εκπτώσεις σε 
υποθέσεις τέτοιες; Γία όνομα του Θε
ού».

Από την πλευρά του, ο υπουργός 
Μεταφορών, κ. Κ. Χατζηδάκης, α
φού επεσήμανε ότι δεν  έχει κανέ
ναν  λόγο  ν α  πιστεύει ότι υπάρχει 
ανάμειξη στελεχών του κόμματός 
του, διευκρίνισε ότι εάν θεωρητικά 
υπάρξει ένα  τέτοιο ενδεχόμενο δεν 
υπάρχουν κατηγορούμενοι που να 
χωρίζονται σε γαλάζιους, πράσι
νους και κόκκινους. Ολοι είναι ε
ξίσου κατηγορούμενοι.

Β Α Ρ ΙΕ Σ  Α ΙΧ Μ Ε Σ  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Γ. Κ Α Ρ Α Τ Ζ Α Φ Ε Ρ Η  Σ Τ Η  ΒΟ ΥΛ Η«Γιος πρώην πρωθυπουργού της ΝΔ είναι σήμερα στο ΔΣ της γερμανικής εταιρείας»
Εμπλοκή «γαλάζιων» στελεχών στο 
σκάνδαλο της δΙΕΜΕΝδ κατήγγειλε 
χθες από το βήμα της Βουλής ο 
πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέ- 
ρης, αναφέροντας ότι γ ιο ς πρώην 
πρω θυπουργού της ΝΔ είναι σήμε
ρα  μέλος του Δ Χ  της δΙΕΜΕΝδ. Ακό
μη, αποκάλυψε ότι κορυφαίος υ
πουργός της κυβέρνησης πραγμα
τοποίησε ταξίδι Αθήνα - Ζυρίχη μετ' 
επιστροφής τον περασμένο Δεκέμ
βριο (3/12) μαζί με τον τότε διευ- 
θύνοντα σύμβουλο της εταιρείας 
Μ. Χριστοφοράκο, με πληρωμένατα 
εισιτήρια, αξίας 1.900 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητού
σε την παράταση των εργασιών της 
Ολομέλειας όσο διαρκεί η  δικαση- 
κή έρευνα, με την κυβέρνηση να  α
φήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό 
αν χρειαστεί, αν και ο πρόεδρος 
της Βουλής δήλωσε πω ς ο προ
γραμματισμός είναι να  κλείσει αύ
ριο. ημέρα Παρασκευή.

Ειδικότερα, ο κ. Καρατζαφέρης - 
παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για 
τον Κανονισμό της Βουλής- προα
νήγγειλε νέες αποκαλύψεις κατά την 
αυριανή συζήτηση των πολιτικών αρ
χηγώ ν, ενώ  συνεργάτες του έλε
γαν αργότερα όη πρόκειται γ ια  τον 
γιο του Τζ. Τζαννετάκη.

Σύμφω να με πλη- ■ ■
. ροφορίες, η τοποθέ

τηση του Π. Τζαννε
τάκη στο διοικητικό 
συμβούλιο της εται
ρείας έγινε με τα ΦΕΚ 
163/09 . 01.2008και 
2246/16.04.2008.

Ωστόσο, κύκλοι της 
οικογένειας του πρώ- 

'η ν  πρωθυπουργού ε
ξηγούσαν πως η συμ
μετοχή του υιού του «είναι τυπι
κή».

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, τόνισε 
πω ς υπάρχουν στοιχεία που συν
δέουν ευθέως την κυβέρνηση με τη 
SIEMENS και αναφέρθηκε στην ύ
παρξη ημερολογίου που κρατάει η 
εταιρεία και από το οποίο φαίνεται 
ποιοι υπουργοί έχουν επισκεφτείτα 
γραφεία  της. Η «ρουκέτα» του προ
έδρου του ΛΑΟΣ αιφνιδίασε τη ΝΔ. 
«Δεν ξέρω αν υπάρχει ανιψιός, γιος, 
κουνιάδος και σύγαμπρος πρώην 
πρωθυπουργού, αλλά αν έχετε ο- 
ποιοδήποτε στοιχείο, σας προκα
λώ  ν α  το πείτε», είπε ο κοινοβου
λευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Π. 
Παναγιωτόπουλος απευθυνόμενος 
στον κ. Καρατζαφέρη, τον οποίο αν 
και χαρακτήρισε «συμπαθή, αξιο-

σέβαατο και φ ίλο α
πό χρόνια», τον κα
τηγόρησε ότι «ρίχνει 
τη λάσπη στον ανε
μιστήρα». Ο πρόεδρος 
του ΛΑΟΣ επανήλθε 
προτρέποντας τη ΝΔ 
«να διώξει τους κλέ
φτες».

Αναφέρθηκε ακό
μη  σ τη ν  ετα ιρ ε ία  
MATIN, η οποία -ό

πως είπε- λαδώθηκε από τη SIEMENS 
και είχε πάρει μίζα στο παρελθόν α
πό τη ΛΙΝΤΟΝ, και η  οποία ανήκει 
σε υψηλότατο στέλεχος της ΝΔ.

Για ενδοπαραταξιακή σύγκρου
ση μίλησε ο κοινοβουλευηκός εκ
πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιξέλος, 
λέγοντας πως «ο κ. Καρατζαφέρης 
είναι σαρξ εκ της σαρκός της ΝΔ» 
και ότι η κυβέρνηση με την άρνη
σή της να  δεχτεί τη σύσταση εξετα
στικής επιτροπής «βυθίζεται ω ς χώ 
ρος στην πολιτική και κοινωνική α
νυποληψία» και ότι αν λειτουρ

γούσε σήμερα η εξεταστική θα είχαμε 
«μία διαφανή και θεσμική αποκά
λυψη της αλήθειας».

Παρέμβαση στις τελευταίες εξε
λίξεις έκανε χθες ο πρόεδρος της 
Βουλής Δ. Σιούφας, ο οποίος έκα
νε λόγο γ ια  «σκιές» που υπάρχουν 
«είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιο
λόγητα», εξεφρασε όμως την πε
ποίθησή του ότι το δημοκρατικό 
σύστημα θα  αποκαλύψει και θα  τι
μωρήσει αυτές α ς  συμπεριφορές.

Από το ΠΑΣΟΚ, οι Απ. Κακλαμά- 
νης και Ευ. Βενιζέλος ζήτησαν την 
παράταση των εργασιών της Ολο
μέλειας μέχρι την ολοκλήρωση της 
δικασηκής έρευνας.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος 
της Βουλής άφησε αιχμές γ ια  ε
πιλεκτική διαρροή, εγγράφω ν 
από τον Αρειο Πάγο που μπο
ρεί να  οδηγήσουν σε 
πρόωρες εκλο
γ έ ς  τ ο ν  
Ο κτώ βρ ιο , 
κάτι που θα

0  Γ. Καρατζαφέρης τόνισε όχι υπάρχουν στοι
χεία που συνδέουν ευθέως τη ΝΔ με τη 

δίετηεηε και αναφέρθηκε στην ύπαρξη ημερο
λογίου όπου έχει καταγραφεί ποιοι υπουργοί έ

χουν επισκεφθεί τα γραφεία της εταιρείας

0  πρόεδρος του ΛΑΟΣ 
αποκάλυψε και όπ 
κορυφαίος υπουργός 
πήγε στη Ζυρίχη τον 
περασμένο Δεκέμβριο 
μαζί με τον Μ.Χριστο- 
φοράκο με πληρωμένα 
τα εισιτήρια

σήμαινε την παραγραφή αδικημά
των υπουργώ ν της παρούσας κυ
βέρνησης. Ωστόσο, η κυβέρνηση ε
πιχείρησε χθες να  θολώσει τα  νερά. 
Ο υπουργός Επικράτειας Θ. Ρουσό- 
πουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχό
μενο να  μ η ν  κλείσει η  Ολομέλεια, 
λέγοντας «σηδήποτε χρειαστεί να  γί
νει, θα  γ ίνε ι από την κυβέρνηση». 
Αντίθετα, ο πρόεδρος της Βουλής Δ. 
Σ ιούφας διευκρίνισε ότι «ο προ
γραμματισμός είναι να  κλείσει κα
νονικά την  Παρασκευή».

Λ. ΓΑΛΑΝΟΣ


