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Οι Γερμανοί 
νικητές στο ματς 
των ανατροπών
TE N  K A T E
ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ Τ  
ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ I ;
ΣΕΛ. 25, 28, 37
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Ναυάγιο
στον
Υμηττό
Β Α Ρ ΙΕ Σ  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Καθυοτέρησαν
εγκληματικά
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15 ΚΑΙ 
ΡΙΠΕΣ [ΣΕΛ. 3)

ρΕΜ Π ΤΗ  
26 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ 2008
ΕΥΡΟ 1,30 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΥΡΩ 3,30 T A N

Έξι απειλές 
για τις διακοπές
Ηλίαση, πνιγμοί, δηλητηριάσεις, έντομα, 
τσούχτρες, εγκαύματα και καρδιακές 
ανακοπές απειλούν τις διακοπές μας.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

Εκπτώσεις 
20 μέρες νωρίτερα

Την ακτινοβολία του σπιτιού του 
θα μπορεί να μετρήσει κάθε Έλληνας 
σε δύο χρόνια.

ΣΕΛΙΔΑ 16

Για την περίοδο 2003 - 2005
Οι εκπτώσεις αρχίζουν από σήμερα, 
επειδή οι έμποροι δεν μπορούν να 
περιμένουν τη 15η Ιουλίου. 

ΣΕΛΙΔΑ 53

Με τα blogs θα 
αλλάξουμε τον κόσμο
Οι μπλόγκερ πιστεύουν ότι μπορούν 
να αλλάξουν τον κόσμο και με την 
τεχνολογία να φέρουν την ευτυχία. 

ΣΕΛΙΔΑ 51

Με 100 €  μετρήστε 
την ακτινοβολία σας

ΣΕΛΙΔΕΣ 7-10

Κλειδί πάλι ο 
Χριστοφοράκος
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΛΛΟΙ 
ΔΥΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 1.500.000€

Σ το στόχαστρο του 
εισαγγελέα μπαί
νουν εμβάσματα ύ

ψους 1,2 εκατομμυρίων ευ
ρώ, επί κυβερνήσεως Ν.Δ.

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟ 
ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ

Πήραμε έως 200 εκατ. 
δρχ. από τον Τσουκάτο

Τ Σ Ο Υ Κ Α Τ Ο Σ

Κανείς δεν 
ότι ήταν από τη 
SIEMENS

ΕΜΦΥΛΙΟΣ

2 . I U
ΠΑΣΟΚ

Οι διαδρομές του μαύρου χρήματος____
________ ■

Placid Blue
18/11/2004 ΟΣ 6/7/2005
■ 2 1 2 .0 0 0 C
MARTECHNIC
BUNKERING Τα χρήματα παίρνει σε 

μετρητά ο χρηματιστής 
Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

συμφερόντων 
Β. ΤΥΡΟΓΑΛΑ

Βόμβα 1.212.000C 
με γαλάζια μίζα
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Πρετεντέρης
(ο αρθρογράφος, για τη χρηματοδό
τηση των κομμάτων με φόντο το 
σκάνδαλο της Ζίμενς)
£ £  Υποκρινόμαστε όλοι ότι ου- 
Í H Í  δεις γνοίρίζει πού βρίσκουν 

τα κόμματα τα τεράστια π ο 
σά με τα οποία χρηματοδοτούν την 
πολιτική δραστηριότητάτους. Και 
μόλις πέσουμε πάνω σε μια περί
πτωση Siemens (τώρα) ή Mayo (πα- 
λαιότερα), όλοι μαζί αναφωνούμε 
«πω, πω, πω, τι κακό!». Πολύ κακό, 
όντως. Αλλά μετά τι κάνουμε;
Διότι η υποκρισία δεν αποτελεί πο
λιτική διαδικασία. Ή ταν υποκριτι
κή η διάταξη περί «βασικού μετό
χου» και γι' αυτό δεν λειτούργησε. 
Ό πω ς είναι υποκριτικό να περιμέ
νει κανείς ότι τα κόμματα πολιτεύο
νται μόνο με τη δημόσια επιχορή
γηση και τις εισφορές των αγνών 
μελών τους. Αφού λοιπόν ξέρουμε 
τι ΔΕΝ συμβαίνει, χρήσιμο είναι να 
προσπαθήσει το δημοκρατικό σύ
στημα να ρυθμίσει αυτό που πραγ
ματικά συμβαίνει.
Η υπόθεση της Siemens εξελίσσε
ται σε μια σκληρή δοκιμασία για το 
σύνολο του πολιτικού συστήματος. 
Αν από τη δοκιμασία απλώς τσαλα
κωθούν δέκα, δεκαπέντε άνθρωποι 
(άλλοι δικαίως, άλλοι αδίκως), μι
κρό το κακό. Αν όμως τα πράγματα 
παραμείνουν ως έχουν περιμένο- 
ντας την επόμενη Siemens, 
τότε το κακό θα είναι όντως α- Μ Ι  
βάσταχτο.

(«Το Βήμα»)

Τ Δ  Ι ϋ Ρ Λ Ε Τ Ο Σ 6 3 ο  
Ι Μ  Γ Ι Β Μ α Ρ. Φ ΥΛΛΟ Υ 19.167 
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Ν. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗΣ 
_____________________ ΣΤΕΦ. ΣΤ.ΤΖΑΝΑΚΗΣ

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.
Εκτελεστική Επιτροπή

Χρηστός Δ. Λαμπράκης, Π ρόεδροςΔ.Σ., Σταύρος 
Π. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Π. Καψής, μέλος Δ.Σ., Στ. Νέζης, Γενι
κός Επιχειρησιακός Διευθυντής, Ν. Πεφάνης, Γε
νικός Οικονομικός Διευθυντής, Πόνος Στ. Ψυχά
ρης, Διευθυντής Ψηφιακών Μέσων, Τ. I. Κουταλί- 
δης, Νομικός Σύμβουλος, I. Μόνος, Σύμβουλος Δι- 
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Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΗ  & Η ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠ Ο ΣΤΗ ΡΙΞΗ : 
MULTIMEDIA Α.Ε.

£ΑΙ Τ2ΡΑ Tl fcAH2;™
TU Í£HH2...’U ΑΦΗΗ2 HA fcAEl TO 1UMTIAH 

fcAl HAS HE ΕΥΛΟΓΕΙ·,...

Του Δ π μ ή χ ρ π  Χ α ν τ ζό π ο υ λ ο υ

[ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ]

Όταν η Ζίμενς 
συνάντησε τα ομόλογα
Ενώ τα πράγματα στον χώρο της οικονομίας παραμένουν μαύρα
Δουλειές με φούντες χθες στο γραφείο του εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση της 
Ζίμενς, καθώς παρουσιάσθηκαν αφενός μεν οι μάρτυρες που έχει προτείνει ο Θόδωρος 
Τσουκάτος, αφετέρου κάποιοι «ενδιαφέροντες» χρηματιστές, οι οποίοι φέρονται να 
έχουν ανάμειξη στην υπόθεση, αφότου ανέλαβε την εξουσία η Ν.Δ.

Τ η ς  Ε ιρ ή ν η ς  Δ . Κ α ρ α να σ ο τ ιο ύ λο υ

Τρεις χρηματιστές -  ο ένας με εμπλοκή και 
στην υπόθεση των ομολόγων -  πρόκειται 
να διαβούν σήμερα το κατώφλι της Εισαγ

γελίας για να δώσουν εξηγήσεις... ύψους 2,5 ε
κατομμυρίων ευρώ. Τόσα είναι συνολικά τα χρή
ματα που λέγεται ότι πέρασαν από τα χέρια τους, 
ξεκινώντας από τα μαύρα ταμεία της Ζίμενς.
Η ΤΑΜ ΙΑΣ του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά επιβεβαίωσε 
ότι έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τον «στρα
τηγό» τις επίμαχες ημερομηνίες, χωρίς βέβαια να 
γνωρίζει την προέλευσή τους. Άλλωστε και ο ί
διος ο κ. Τσουκάτος υποστήριξε χθες μέσω του 
δικηγόρου του πως μόνον ο ίδιος γνώριζε. 
ΟΜΩΣ οι τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ λόγω της υπόθε
σης Τσουκάτου συνεχίζονται. Ενώ έχει προ- 
γραμματισθεί για σήμερα συνέντευξη Τύπου του 
Γιώργου Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
παρενέβη χθες -  μόνο και μόνο για να λάβει την 
«προειδοποίηση» του εκπροσώπου του κόμμα
τος ότι πρέπει τα στελέχη να προσέχουν τι λένε 
για την υπόθεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρε
ται να ενοχλήθηκε από την άποψη του κ. Βενι- 
ζέλου ότι «το κόμμα πρέπει να πει όλη την αλή
θεια για την υπόθεση».
ΚΑΙ ΣΤΟ Ν ΧΩΡΟ της Ν.Δ. όμως τα πράγματα 
δεν είναι ρόδινα, κυρίως μετά τις καταγγελίες του 
Γιώργου Καρατζαφέρη ότι γιος πρώην πρωθυ
πουργού -  πρόκειται για τον κ. Τζαννετάκη -  με
τέχει στο Δ.Σ. της Ζίμενς, όπως και ότι ο κ. Χρι- 
στοφοράκος είχε πάει ταξίδι στη Ζυρίχη συνο- 
δευόμενος από νυν υπουργό!
ΑΚΟΜΗ τηο μαύρα είναι τα πράγματα στον χώ-

■  Η Βρετανία αφήρεσε χθες από τον πρόεδρο 
της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε τον 
τίτλο του Ιππότη, που του είχε απονεμηθεί 
το 1994 από τη βασίλισσα Ελισάβετ, «σε 
ένδειξη αποτροπιασμού για την παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ασέβειας 
προς τη δημοκρατία». Ασκώντας βία και εκ
φοβισμούς, ο 84χρονος Μουγκάμπε προ
σπαθεί να παρατείνει την 28χρονη παραμο
νή του στην εξουσία, κερδίζοντας τις προε
δρικές εκλογές από τις οποίες αποσύρθη
καν οι αντίπαλοί του.

ρο της οικονομίας, κάτι που επεσήμανε χθες και 
η Κομισιόν. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποι
ήθηκε η συνάντηση του Κώστα Καραμανλή με 
τον Γιώργο Αλογοσκούφη σε μάλλον βαρύ κλίμα, 
καθώς αντικείμενο ήταν η πορεία υλοποίησης 
του προϋπολογισμού.

[ΡΙΠΕΣ I

Αδιόρθωτοι
ΣΕ φιάσκο για τον κρατικό μηχανισμό 

και ιις  πυροσβεστικές δυνάμεις εξελί
χθηκε η πρώτη σοβαρή πυρκαγιά του 
καλοκαιριού.

ΟΙ αστοχίες, η έλλειψη συντονισμού και 
η ασυνεννοησία των αρμοδίων, χθες 
στον Υμηττό, ξύπνησαν τις θλιβερές 
μνήμες του περυσινού καλοκαιριού 
και προκαλούν έντονη ανησυχία 
στους πολίτες για την ετοιμότητα και 
αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 
πυρόσβεσης.

ΠΑΡΑ τις κυβερνητικές διακηρύξεις για 
προετοιμασία και ετοιμότητα του 
κρατικού μηχανισμού, αποδείχθηκε ό
τι η πραγματικότητα είναι εντελώς 
διαφορετική.

ΥΠΗΡΧΕ, από ημέρες, προειδοποίηση 
της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για

' καιρικές συνθήκες -  ζέστη και άνεμοι 
-  ιδιαίτερα ευνοϊκές για πυρκαγιές.
Και ο κρατικός μηχανισμός υποτίθε
ται ότι είχε τεθεί στον μέγιστο βαθμό 
επιφυλακής.

ΚΑΙ όμως, στην κρίσιμη στιγμή υπήρξε 
ασυγχώρητη καθυστέρηση στην επέμ
βαση των πυροσβεστικών μέσων. Α
νεξάρτητα δε από το ότι οι ευθύνες γ ί
νονται και πάλι μπαλάκι, το σίγουρο 
είναι ότι, τουλάχιστον, ένα τμήμα του 
μηχανισμού δεν λειτούργησε σωστά.

ΑΛΛΑ και όταν έφθασαν, το σχέδιο που 
εφάρμοσαν είχε περισσότερο επικοι- 
νωνιακό παρά ουσιαστικό στόχο: να 
μην εμφανιστούν καπνοί στην πλευρά 
της Αθήνας και τους δείξουν οι τηλεο
ράσεις. Στο μεταξύ η φωτιά φούντωνε 
από την πλευρά των Μεσογείων.

Η ανησυχία γίνεται μεγαλύτερη αφού ού
τε στον Υμηττό, το μισοκατοικημένο 
βουνό της Αττικής στο οποίο υπάρ
χουν και ευαίσθητες εγκαταστάσεις, 
στρατιωτικές και άλλες, δεν υπάρχουν 
αντιπυρικές ζώνες ή δρόμοι για τα πυ
ροσβεστικά οχήματα.

ΕΙΝΑΙ δυνατόν να ισχυρίζεται η Πυρο
σβεστική ότι ο Υμηττός είναι δύσβα
τη περιοχή και δεν μπορούν να επέμ- 
βουν χερσαίες δυνάμεις; Τότε στην υ
πόλοιπη χώρα τι θα γίνει. Θα επανα- 
ληφθούν τα περυσινά στην Πελοπόν
νησο;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ηγεσία της Πυροσβε
στικής να αφήσουν τις δικαιολογίες 
και να οργανώσουν, έστω και στο πα
ρά πέντε, την αντιπυρική άμυνα της 
χώρας. Πριν θρηνήσουμε νέα θύματα.

http://www.tanea.gr
http://digital.tanea.gr
mailto:info@tanea.gr


Βαριές κουβέντες για τις ρίζες
Αιχμές Π ΑΣΟ Κ  για «τον ρόλο των δικαστών» και προειδοποίηση για «κίνδυνο παραγραφής»
Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οδήγησαν χθες στη Βουλή τα μαύρα ταμεία της Ζίμενς. Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι 
επιχειρεί να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη και αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών έκανε λόγο για «επιλεκτικές διαρροές» 
γύρω από την υπόθεση, ενώ το θερμόμετρο ανέβασε στα ύψη ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος κατήγγειλε την κυβέρνηση για άμεση εμπλοκή στο σκάνδαλο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δτιμτίτρης Τζάθας_______

Οι καταγγελίες του κ. Καρατζαφέρη ότι 
στο Δ.Σ. της Ζίμενς μετέχει ο υιός πρώ
ην πρωθυπουργού -  σύμφωνα με το πε

ριβάλλον του προέδρου του ΛΑΟΣ πρόκειται 
για τον υιό τού Τζαννή Τζαννετάκη -  ότι ο κ. 
Χριστοφοράκος πραγματοποίησε ταξίδι στη 
Ζυρίχη συνοδευόμενος από νυν υπουργό, κι α
κόμη ότι η εταιρεία ΜΑΤΙ, στην οποία έχουν 
καταλήξει μαύρα ποσά από τη Ζίμενς, ανήκει 
σε υψηλότατο στέλεχος της Ν.Δ., προκάλεσαν 

εκρηκτικό κλίμα στην αίθουσα και α
ναταραχή στην πτέρυγα των βουλευ
τών του κυβερνώντος κόμματος. -  

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της Ν.Δ. Πόνος Παναγιωτόπουλος, σε 
έντονο ύφος, ζήτησε από τον πρόεδρο 
του ΛΑΟΣ να «μη ρίχνει λάσπη στον α
νεμιστήρα» και τα στοιχεία που κατέ
χει να τα στείλει στον εισαγγελέα, ενώ 
ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρατήρησε ό

τι «όλα εδώ πληρώνονται, αφού ο κ. Καρατζα
φέρης είναι σαρξ εκ σαρκός της Ν.Δ.».

Το θερμόμετρο, ωστόσο, είχε αρχίσει να α
νεβαίνει από την έναρξη της συνεδρίασης, στην 
οποία κυριάρχησαν οι μίζες της Ζίμενς. Ο πρώ
ην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλα- 
μάνης ζήτησε την παράταση της Ολομέλειας 
για να μην παραγραφούν ενδεχόμενα αδική
ματα των νυν υπουργών, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος 
επέρριψε προσωπικές ευθύνες στον Πρωθυ
πουργό και τον κατηγόρησε για προσπάθεια 
«συγκάλυψης και υπεκφυγής» με την άρνησή 
του να δεχθεί «εδώ και τώρα Εξεταστική Επι
τροπή», ανάλογες θέσεις διατύπωσαν και οι εκ
πρόσωποι του ΚΚΕ Αντώνης Σκυλλάκος και του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης, ενώ ο πρόεδρος 
του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης πρότεινε να 
συ σταθεί προανακριτική επιτροπή.

Στον αντίποδα, ο κ. Δ. Σιούφας έσπευσε να 
επισημάνει ότι «σκιές είτε δικαιολογημένα εί
τε αδικαιολόγητα, αληθινά ή όχι, θα παρου
σιάζονται... Σημασία έχει να μην υπάρξει κρί
ση στη δημοκρατία». Και πρόσθεσε με νόημα 
για τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων: «Το φως 
για να υπάρχουν αυτές οι σκιές το δίνει το δη
μοκρατικό μας πολίτευμα κι αυτή πρέπει να εί
ναι η έγνοια μας».

ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟ Σ ΚΑΚΛΑΜΑ- 
ΝΗΣ. Τη σοβαρή περίπτωση 
πρόωρης εκλογικής αναμέ
τρησης επεσήμανε στην ομι- 
λία-παρέμβασή του ο πρώην 
πρόεδρος της Βουλής, ο ο
ποίος επιτέθηκε στην κυβέρ
νηση λέγοντας ότι χειραγωγεί 

τη Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο της Ζίμενς.

ΑπεταΤάμην τις κάλπες
Σε ανάλογους τόνους κινήθηκε και ο γραμ

ματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. 
Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος απέκλεισε κατη
γορηματικά το ενδεχόμενο παράτασης των ερ
γασιών της Ολομέλειας, ενώ ο κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Πόνος Παναγιωτό- 
πουλος, απαντώντας σε δηκτικό σχόλιο του Ευ
άγγελου Βενιζέλου για περίπτωση πρόωρων 
εκλογών, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση δεν με
λετά, ούτε μηχανεύεται, ούτε μηχανορραφεί 
για κανένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών».

Από την άλλη, όμως, τη σοβαρή περίπτωση 
πρόωρης εκλογικής αναμέτρησης επεσήμανε

ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος επιτέθηκε 
στην κυβέρνηση λέγοντας ότι χειραγωγεί τη 
Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο της Ζίμενς, πα
ρομοίασε την υπόθεση μ' αυτή των υποκλοπών 
και καυτηρίασε τις «επιλεκτικές διαρροές» -  ό
πως είπε -  διότι «διά του εισαγγελέως διαρρέ
ει όποιο "χαρτί" κρίνεται ότι διευκολύνει την 
καλλιέργεια εντυπώσεων και κλίματος που μπο
ρεί να οδηγήσουν τον Οκτώβριο αιφνιδιαστι
κά σε εκλογές».

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αποκλείει το εν
δεχόμενο να συνεχιστούν οι εργασίες της Α' 
Συνόδου της Βουλής προκειμένου να ολοκλη
ρωθεί η δικαστική προκαταρκτική έρευνα στις 
10 Ιουλίου για την υπόθεση της Ζίμενς και στη 
συνέχεια να συζητηθεί και να αποφασισθεί η 
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, εφόσον α- 
ποδειχθεί η εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην 
υπόθεση.

Πάντως, στην περίπτωση που αύριο ή την 
Τρίτη «κλείσει» η Α' Σύνοδος και ξεκινήσουν 
σε δέκα μέρες τα Θερινά Τμήματα, θα χρειάζε
ται πλέον η υπογραφή Προεδρικού Διατάγμα
τος προκειμένου να κληθεί εκτάκτως η Ολο
μέλεια μέσα στο καλοκαίρι και να αποφασίσει 
ή όχι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Α Ι Χ Μ Ε Σ
Α Ι ΠΩΣ θα τελειώσει αυτή η γερ
ανική καταιγίδα που σαρώνει το το- 
ίο με εμβάσματα παρενθέτων σε ε- 
ωχώριους λογαριασμούς;

Κανείς, στ’ αλήθεια 
δεν μπορεί να προ- 
βλέψει. Αλλά, οι πε
ρισσότεροι πιθα
νολογούν ότι το τέ
λος θα κληθεί να 
δώσει μια εξετα
στική επιτροπή της 
Βουλής, η οποία 
αφού συνεδριάσει 

με ταρατατζούμ στην αρχή, σε πνι- 
ηρή αδιαφορία στη συνέχεια -  θα α- 
οδώσει, κατά τα ειωθότα, πέντε πα- 
άλληλα πορίσματα, όσα και τα μετέ-

Εξεταστική ή Συντακτική;
χοντα της Βουλής κόμματα, τα οποία 
πορίσματα κανείς ποτέ δεν θα διαβά
σει... ___
Εξεταστική Επιτροπή; Ωραία ιδέα. Αλ
λά τι ακριβώς θα εξετάσει;
• Αν η Ζίμενς -  και όχι μόνον αυτή, ού
τε κυρίως αυτή -  επιχορηγούσε τα τα
μεία των πολιτικών κομμάτων;
• Αν, γενικά, το κόστος της Πολιτικής 
στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κατά πο
λύ τα όρια, όχι μόνον των υποκριτικών 
νομικών περιορισμών, αλλά και κάθε 
λογικής και ανοχής;
• Αν η τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στο 
πραγματικό κόστος της Πολιτικής και 
το δηλωμένο νόμιμο εισόδημα των κομ
μάτων καλύπτεται από μαύρο χρήμα;
• Αν όποιος υπηρετεί τον Κερδώο Ερ

μή στην Ελλάδα ξέρει πως πρέπει να 
δώσει τον οβολό του στα κόμματα (και 
δη τα κόμματα εξουσίας) ως «λύτρα» 
ή «διόδια» - λύτρα για να μην απαχθεί 
όμηρος από την κομματικά ποδηγε- 
τούμενη και αχόρταγη κρατική γρα
φειοκρατία και «διόδια» για επικερδείς 
συμβάσεις με το Δημόσιο;
Άδικος θα ήταν ο εξεταστικός κόπος. 
Τις απαντήσεις στα προς διερεύνη- 
ση ερωτήματα, λίγο-ηολύ, τις γνωρί
ζουμε ήδη. Και το ζητούμενο δεν εί
ναι να ικανοποιήσουμε απλώς την πε- 
ριέργειά μας, καρφιτσώνοντας με
ρικά ονόματα, δειγματοληπτικά, δίπλα 
στις διαρκώς ανανεούμενες πρακτι
κές κυκλοφορίας του μαύρου χρή
ματος στα υπόγεια του Δήμου και της

Αγοράς. Το ζητούμενο είναι να κα
θαρίσουμε, κάπως, τα υπόγεια αυ
τά.
Ας σκεφτούν λοιπόν οι ενδιαφερόμε
νοι μήπως, αντί μιας άχρηστης επανά
ληψης της γνώριμης πια κοινοβουλευ
τικής κωμωδίας των εξεταστικών επι
τροπών, θα ήταν καλύτερο να συμφω
νήσουν σε μια νέα Συντακτική Συνέλευση. 
Η οποία θα αλλάξει εκ θεμελίων τους 
βασικούς «κανόνες του παιχνιδιού», που 
έχουν διαβρωθεί επικίνδυνα από τη 
σκουριά της γενικής δυσπιστίας. Και 
καταδικάζουν το παιχνίδι το ίδιο -  το 
παιχνίδι της Δημοκρατίας, δηλαδή -  σε 
πρόίούσα απαξίωση και τους παίκτες 
του -  τους πολίτες -  σε αποξένωση και 
αποστροφή.

...και στο βάθος
πρόωρες
εκλογές...
ΣΥΝΑΓΕΡΜ ΟΣ σήμανε χθες στη 
Ν.Δ. από την εισαγγελική κλήση 
στους γαλάζιους χρηματιστές που έ
χουν διακινήσει μετά τις εκλογές τού 
2004 μεγάλα χρηματικά ποσά από 
τα μαύρα ταμεία της Ζίμενς, ενώ αυ
ξάνεται καθημερινά ο αριθμός των 
βουλευτών του κυβερνώντος κόμμα
τος που θεωρούν ότι το σκάνδαλο 
μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες ε
κλογές. Οι εξελίξεις από το δικαστι
κό μέτωπο ανάγκασαν χθες τους επι
τελείς της Ρηγίλλης να επαναλάβουν 
τους όρκους καθαρότητας του κόμ
ματος, επιχειρώντας να το διαχωρί
σουν από τα πρόσωπα, ενώ το βαρύ 
κλίμα που επικρατεί στην κομματική 
βάση τροφοδοτεί αλυσιδωτές εκρή
ξεις στους κόλπους της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας.

Αίσθηση προκάλεσε 
χθες η παρέμβαση 
του Μάξιμου Χαρα- 
κόπουλου, ο οποίος 
εκτιμά ότι η Ν.Δ. 
δεν μπορεί να βγει 
αλώβητη από το 

σκάνδαλο. «Οι ευρωεκλογές θα αηο- 
τελέσουν ένα πραγματικό σοκ για 
τον δικομματισμό», είπε (στη NET) ο 
βουλευτής Λάρισας, προσθέτοντας 
με έμφαση ότι η κυβέρνηση «δεν 
μπορεί να σταθεί στη Βουλή και 
στην κοινωνία, εάν στους κόλπους 
της αποδειχθεί τελεσίδικα ότι υπάρ
χουν βουλευτές ή υπουργοί που θα 
έχουν λαδωθεί». Επιπλέον, τράβηξε 
μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στους βουλευτές από την περιφέ
ρεια και τα μεγάλα αστικά κέντρα, 
κρίνοντας ότι οι δεύτεροι είναι ευά
λωτοι στα σκάνδαλα. «Δεν είναι τυ
χαίο ότι όλοι όσοι φέρονται εμπλεκό
μενοι κατά καιρούς στα σκάνδαλα 
πολιτεύονται σε μεγάλες εκλογικές 
περιφέρειες, στο Λεκανοπέδιο ή στη 
Θεσσαλονίκη. Δεν νόσησαν ξαφνικά 
από φιλαργυρία. Το πολιτικό σύστη
μα τούς κάνει πιο ευάλωτους σε τέ
τοιες αδυναμίες».

Εξάλλου, «να κρε
μαστεί στο ψηλότε
ρο κατάρτι κάθε ε
μπλεκόμενος» ζή
τησε ο Σίμος Κεδί- 
κογλου, ο οποίος 
θεωρεί ότι οτ εκλο

γές είναι αναπόφευκτες στην περί
πτωση που προκόψει ευθύνη κε
ντρικών, στελεχών της Ν.Δ. Και αυ
τό γιατί, όπως τόνισε, «η αποκατά
σταση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών είναι μείζον ζήτημα δημο
κρατίας και υπερέχει της επιβίωσης 
μιας κυβέρνησης».
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Ψάχνουν γαλάζια εμβάσματα 1,2 εκατ. €
Μ έσω  τριών χρηματιστών αναζητούν το νήμα για τη δεξαμενή της Placid Blue
Γαλάζια μίξα που φεύγει από τα μαύρα ταμεία της Siemens την περίοδο 2004-2005 κρύβει η δαιδαλώδης 
διαδρομή εμβασμάτων 1.212.000 ευρώ, που περνούν από τη δεξαμενή μίας και μόνο υπεράκτιος 
εταιρείας (Pladid Blue), η οποία εδώ και καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο του εισαγγελέα.

Ρ Ε Π Ο Ρ ΤΑΖ : Μ ίνα  Μ ο υ σ τά κ α
m inam @ dolnet.gr

Τα πέντε γαλάζια εμβάσμα
τα, που ο χρόνος διακίνη
σής τους συμπίπτει χρονι

κά με την περίοδο διακυβέρνησης 
της Ν.Δ., οδήγησαν ήδη στο γρα
φείο του εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Παναγιώτη Αθανασίου ως ύποπτο 
τον χρηματιστή Σάββα Γιαννακά- 
κη, ενώ στην αλυσίδα των υπό
πτων για την υπόθεση της δίειηεηΒ 
προστέθηκαν από χθες οι χρημα
τιστές κ.κ. Αθανάσιος Ράμμος και 
Νίκος Δεβλέτογλου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος ποι
νικά χρηματιστής στα χέρια του 
οποίου ύστερα από ένα μεγάλο 
«ταξίδι» καταλήγουν σε μετρητά 
1.212.000 ευρώ, παραπέμπει για

Ο  Ε ΙΣ Α Γ Γ Ε Λ Ε Α Σ  Α Ν Α Ζ Η Τ Α
το πρόσωπο στο οποίο κατέληξαν 
ύστερα από ένα μεγάλο «ταξίδι» τα 
μετρητά του 1,2 εκατ. ευρώ

περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά 
με το  επ ίμ α χο  π ο σ ό  σ του ς εκ 
προσώπους της υπεράκτιος εται
ρείας Placid Blue κ.κ. Γιώργο Καλ- 
δή και Αλέξανδρο Λέτσα. Και οι 
δύο, όπω ς όλα δείχνουν, θα ξα- 
νακληθούν να καταθέσουν στον 
εισαγγελέα για τον αποδέκτη των 
χρημάτων που περιφέρονταν μέ
σα σε βαλίτσα, δεδομένου, ότι ε- 
ρευνάται αν πίσω από τη δική τους 
εταιρεία κρύβεται ουσιαστικά ο 
πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens 
Μιχάλης Χριστοφοράκος.

Δείχνει Χριστοφοράκο
«Αν ο εισαγγελέας φτάσει στον 

πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της 
γερμανικής εταιρείας, θα έχει ξε
κλειδώσει ένα σημαντικό κομμά
τι από τον μηχανισμό με τον ο
ποίο λειτουργούσαν τα μαύρα τα
μεία της Siemens με στόχο να μη 
μένουν ίχνη  στη δ ιαδρομή των 
χρημάτων» εκτιμούν νομικοί κύ
κλοι μετά τις τελευταίες εξελίξεις. 
Το όνομα του χρηματιστή κ. Σάβ
βα Γιαννακάκη έπεσε στο τραπέ
ζι του εισαγγελέα μετά τη  χθεσι
νή  κατάθεση του επιχειρηματία 
Βασίλη Τυρόγαλά, εκπρόσωπο της 
Martechnic Bank, με έδρα την Κύ
προ, ο οποίος είχε κληθεί να δώ
σει εξηγήσεις για την εμπλοκή του 
στην υπόθεση.

Στην εταιρεία  αυτή, η οποία 
δεν είναι υπεράκτια, αλλά ελέγ
χεται από ορκωτούς ελεγκτές, κα
ταλήγουν τα τελευταία πέντε ύ 
ποπτα -  κατά τις εισαγγελικές αρ
χές -  εμβάσματα συνολικού ύψους 
1.212.000 ευρώ που φτάνουν εκεί 
το χρονικό διάστημα μεταξύ 18

Οι διαδρομές των εμβασμάτων
Δώ δεκα εμβάσματα περίπου 2,5 εκατ. € που φέρεται ότι διακινήθηκαν μέσω  

υπεράκτιος εταιρείας και συνδέονται με συγκεκρ ιμένους χρηματιστές, ψάχνει ο 
εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση για τα μαύρα ταμεία της Ζ ίμενς

P LA C ID  B LU E  (υπεράκτια εταιρεία)

Από 7/5/2003 
έως 2/3/2004

φεύγουν έξι 
εμβάσματα - 

1 .1 5 0 .0 0 0  €
στην Τράπεζα BNP 

PARIBAS, στη Γενεύη, 
προς άγνωστο 

αποδέκτη

12/3/2004
ένα έμβασμα που 

φτάνει μέσω εταιρείας 
στο Ντουμπάι σε 

λογαριασμό στην BNP 
PARIBAS Γενεύης,

ύψους 3 5 0 .0 0 0  €  
προς άγνωστο 

αποδέκτη

Ερευνάται αν τα 
χρήματα συνδέονται 

με τον Αθ. Ράμμο

Ερευνάται αν συνδέε
ται με τον χρηματιστή 

Ν. Δεβλέτογλου

Από 18/11/2004 έως 6/7/2005
φεύγουν πέντε εμβάσματα 1.212.000 €  
στην εταιρεία MARTECHNIC BUNKERING -  

συμφερόντων του επιχειρηματία Β. Τυρόγαλά

Ο κ. Τυρογαλάς κατονόμασε τον 
χρηματιστή Σ . Γιαννακάκη, τον οποίο 
δέχθηκε -  όπως είπε -  να εξυπηρετήσει

Ερευνάται ο ρόλος του χρηματιστή 
Σ . Γιαννακάκη ατη διακίνηση χρημάτων 

από τα μαύρα ταμεία της Ζίμενς

Ο Σ . Γιαννακάκης παραπέμπει για το 1 ,2  
εκατ. €  οτα «αφεντικά» της Placid Blue, 

που ερευνάται αν έχουν αχέαη με τον πρώην 
διευθυντή της Ζίμενς Μ. Χριστοφοράκο

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ !

Κολοσσαίο
Το ζήτημα δεν είναι εάν ο Τσουκάτος κρά
τη σ ε ή έ δ ω σ ε  στο κόμμα τα λεφ τά  της 

βίετηεηβ. Ούτε και εάν 
τα δέχθηκε. Το ζήτημα 
είναι ότι θεώ ρησε φυ
σικό ένα κόμμα να δέ
χεται λεφτά από μία ε
πιχείρηση. Φταίει όμως 
γ ι ’ αυτό μόνο ο Τσου
κάτος ή φταίει πρωτί- 
στως το σύστημα του ε

πιχορηγούμενου δικομματισμού;
Αλλά τι είναι οι Τσουκάτοι των δύο μεγάλων 
κομμάτων; Μονομάχοι είναι. Προσωρινοί α
στέρες της πολιτικής αρένας. Υφιστάμενοι 
του θεαματικού παιχνιδιού της φ ιλελεύθε
ρης δημοκρατίας. Είναι κυρίως μελλοντικά 
περιφερόμενα πτώματα. 0  Καίσαρας έχει 
την ευθύνη. Αυτός οργανώνει τις μονομα
χίες. Δέχεται τον χαιρετισμό των μελλοθά
νατων. Στρέφει προς τα επάνω ή αντιστρέ
φει το δάχτυλο.

Του Γ ιώ ρ γο υ  
Β έλτσ ο υ

Ο Ι  Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ

Ν ΙΚ Ο Σ  Δ Ε Β Λ Ε Τ Ο Γ Λ Ο Υ

0 χρηματιστής της 
«καλής κοινωνίας»
ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ χρηματιστές είναι η 
οικογένεια Δεβλέτογλου, που είχαν την 
ομώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία η 
οποία έχει πλέον συγχωνευθεί με την 
Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Μεγάλο 
αφεντικό της Ν.Δ. Δεβλέτογλου 
ΑΧΕΠΕΥ ήταν ο κ. Νίκος Δεβλέτογλου, 
τον οποίο χρηματιστηριακοί 
παράγοντες τον χαρακτηρίζουν ως 
βαθύ γνώστη των οικονομικών και 
παράγοντα μεγάλης οικονομικής 
επιφάνειας.
Πολύ πριν από το ράλι το 1998-1999, 
ήταν γνωστός ως ο χρηματιστής της 
«καλής κοινωνίας», των λίγων εκείνων 
που έπαιζαν στο Χ.Α., ενώ αργότερα -  
όταν ασχολήθηκε με τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές το ευρύ 
κοινό -  κατάφερε να διευρύνει πολύ 
περισσότερο τον κύκλο εργασιών του, 
καθώς όλο και περισσότεροι ιδιώτες 
(και θεσμικοί) επενδυτές συνέρρεαν 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σ Α Β Β Α Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Α Κ Η Σ

Χρηματιστής 40.000 ιδιωτών 
και θεσμικών επενδυτών

ΤΗ  ΘΕΣΗ του αντιπροέδρου στη 
M egatrust Ολυμπιακή

- '* *  4 Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠ ΕΥ, από τις
μεγαλύτερες ανεξάρτητες 
χρηματιστηριακές ετα ιρείες της 
ελληνικής αγοράς, δ ιατηρεί ο 
χρηματιστής κ. Σάββας 
Γιαννακάκης που θεωρείται 

στέλεχος με μεγάλη εμπειρία .
Η Megatrust Ολυμπιακή Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ 
έχει μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ, 
απασχολεί 43 άτομα και διαθέτει περισσότερους 
από 40.000 ιδιώτες και θεσμικούς 'Ελληνες και 
ξένους πελάτες. Σήμερα ως μέτοχοι της Megatrust 
Ολυμπιακή αναφέρονται μεταξύ άλλων η Best Une 
Cards (εταιρεία συμφερόντων του κ. Κοντομηνά), η 
Interamerican Ζωής, η ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και ο κ. 
Σάββας Γιαννακάκης. Στις 23 Ιουνίου 2008 η Best 
Une Cards και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
ανακοίνωσαν τη δημιουργία εταιρείας για τη 
διαχείριση πιστωτικών καρτών με την επωνυμία Post 
Credit S A 'koi πρόεδρο τον επικεφαλής του Τ.Τ. κ. Α. 
Φιλιππίδη.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Ρ Α Μ Μ Ο Σ

Είχε εμπλοκή και στην 
υπόθεση των ομολόγων

ΕΝΑΣ από του παλαιότερους 
31 χρηματιστές στην αγορά 

είναι ο πρώην επικεφαλής 
τής Πήγασος 
Χρηματιστηριακή κ. 
Αθανάσιος Ράμμος. Έπειτα 
από πολυετή παρουσία στην 
εταιρεία αποχώρησε τελικά 

από αυτήν τον Μάιο του 2007 πουλώντας και 
τη συμμετοχή του σε αυτή.
Η αποχώρηση αυτή συνδέθηκε από 
παράγοντες της αγοράς και με την εμπλοκή 
του ονόματος της Πήγασος σε συναλλαγές 
που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει η 
εταιρεία με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 
Τον Οκτώβριο του 2007 η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο 240.000 
ευρώ στην Πήγασος. Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς τότε είχε περιοριστεί να 
αναφέρει ότι η εταιρεία έχει υηοπέσει σε 
«παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας και για 
την υπόθεση έχει υποβληθεί μηνυτήρια ’ 
αναφορά».

Νοεμβρίου 2004 και 6 Ιουλίου 2005.

«Έκανα εξυπηρέτηση»
Ο κ. Τυρογαλάς κλήθηκε από τον 

κ. Αθανασίου να δώσει στοιχεία για 
την αιτία που τα χρήματα αυτά κα
ταβλήθηκαν στην εταιρεία του και 
να εξηγήσει ποια ήταν η σχέση του 
με την εταιρεία Placid Blue, μέσω 
της οποίας διακινήθηκαν τα 1.212.000

ευρώ. Στο υπόμνημα που κατέθεσε 
διά των πληρεξουσίων δικηγόρων 
του ο κ. Τυρογαλάς υποστήριξε ότι 
δέχθηκε να εμβάσουν τα χρήματα 
αυτά στην εταιρεία του προκειμέ- 
νου να εξυπηρετήσει φίλο του χρη
ματιστή. Και θέλοντας να αποδείξει 
ότι η δική του ανάμειξη σε όλη αυ
τή τη διαδρομή είναι απολύτως δια
φανής, κατονόμασε τον χρηματιστή

κ. Σάββα Γιαννακάκη, θέτοντας μά
λιστα τα πλήρη στοιχεία του στη διά
θεση του εισαγγελέα. Ο τελευταίος 
κατέθεσε ήδη υπόμνημα στον ει
σαγγελέα, ο οποίος περιορίστηκε α
πλώς να γυρίσει πίσω το μπαλάκι 
και να παραπέμψει στους εκπρο
σώπους της Placid Blue.

Στους άλλους δύο χρηματιστές 
κ.κ. Αθ. Ράμμο και Ν. Δεβλέτογλου

ο εισαγγελέας έφτασε μέσω δη
μοσιευμάτων των τελευταίων η
μερών, που συνέδεαν τα δύο συ
γκεκριμένα πρόσω πα με τη  δια
κίνηση ορφανών εμβασμάτων τα 
οποία  έφυγαν και πάλι από την 
Placid Blue καταλήγοντας σε δύο 
συγκεκριμένους λογαριασμούς 
στην τράπεζα BNP PARIBAS της 
Γενεύης.

mailto:minam@dolnet.gr
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Το υ
Α λέξη
Κ αλοκαιρινού

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Ένα απλό 
ερώτημα

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι οι προεκλογι
κές δαπάνες των κομμάτων υπερ
βαίνουν τις νόμιμες χρηματοδοτή
σεις τους; Σε αυτό το απλό ερώτη
μα, που απευθύνεται ιδιαίτερα στα 
κόμματα εξουσίας, καλούνται να α
παντήσουν ευθέως οι ηγέτες τους. 
Καθώς το ερώτημα αφορά στους 
πολιτικούς φορείς των οποίων 

προίστανται οι 
ίδιοι, είναι μά
ταιο να παρα
πέμπουν για 
την απάντηση 
στη Δικαιοσύ
νη ή στην Εξε
ταστική Επιτρο
πή της Βουλής. 
Υπό άλλες συν
θήκες, η σιω

πή των πολιτικών αρχηγών θα μπο- 
οούσε να εκληφθεί ως αυτονόητα 
αρνητική απάντηση στο ερώτημα. 
Ετην παρούσα συγκυρία, η σιωπή 
προσλαμβάνεται από την κοινή γνώ
μη (δίκαια ή άδικα) ως αμηχανία α
πέναντι σε ένα ερώτημα που έχει εκ 
των πραγμάτων απαντηθεί θετικά. 
Ευνεπώς, οι πολιτικοί αρχηγοί οφεί- 
\ουν μια ρητή απάντηση, εφόσον ε
πιθυμούν να διατηρήσουν την επα
φή τους με την κοινωνία. Εκτός αν ο- 
.ιολογούν ότι η υπεκφυγή απέναντι 
στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα 
ερμηνεύεται με βάση τα κατά συν
θήκην ψεύδη που διέηουν τη σχέση 
τους με τους πολίτες. Στην περίπτω
ση αυτή, θα βρίσκονται στην παρά
δοξη θέση να διεκδικούν την αντι
προσώπευση της κοινωνίας έχοντας 
παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της ε
μπιστοσύνης της.
Η αντιπροσώπευση χωρίς εμπιστο
σύνη αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 
για το πολιτικό σύστημα. Όμως, η 
παραίτηση και από τη διεκδίκηση, α
κόμα της εμπιστοσύνης δημιουργεί 
προϋποθέσεις για την κατάρρευσή 
του.

«Εκατομμύρια μέσω Τσουκάτου»
■»

Περίπου 200 εκατ. δρχ. στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ,'παραδέχονται οι μάρτυρες
Στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ, με τη μεσολάβηση του τότε «στρατηγού» της Χαριλάου Τρικούπη Θεόδωρου Τσουκάτου, κατέληξαν 
περίπου 200 εκατ. δραχμές, γεγονός που φέρεται ότι παραδέχθηκαν στις χθεσινές πολύωρες καταθέσεις που έδωσαν 
στον εισαγγελέα οι άλλοτε αρμόδιοι του Οικονομικού Τομέα κ.κ. Σπύρος Αυγερινός και Δήμητρα Παπαχρήστου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μ ίνα Μ ουστάκα ___________

Σ ύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αυγερινός, 
ο οποίος ανέμενε πολλές ώρες έξω από 
το εισαγγελικό γραφείο, κατέθεσε στον 

κ. Π. Αθανασίου ότι ουδέποτε μπήκε εις ολό
κληρον στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ το ποσό του ε
νός εκατομμυρίου γερμανικών μάρκων, που μέ
σω των ταμείων της δίβιηεηβ, και αφού... στάθ- 
μευσαν για λίγο σε λογαριασμό του επιχειρη
ματία Ηλία Πιταούλη, φέρεται ότι τμηματικά 
κατέληξαν στο ταμείο του κόμματος.

Ωστόσο, ο κ. Αυγερινός -  κατά τις ίδιες πλη
ροφορίες -  δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το πο-

Κ Α Τ Α Θ Ε Τ Ε Ι Τ Ο  Σ Α Β Β Α ΤΟ
Ο θ. Τσουκάτος για να δώοει τις δικές του 
εξηγήσεις και για τη συνάντηση που ε(χε με 
τον Μιχάλη Χριστοφοράκο

σό να μπήκε τμηματικά στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ, 
υποστηρίζοντας ότι μπορεί να  εκδόθηκαν και 
κουπόνια.

Είχε προηγηθεί η  επίσης πολύωρη κατάθε
ση της κ. Δήμητρας Παπαχρήστου, η&ποία με 
τη  σειρά της είχε βεβαιώσει τον εισαγγελέα ό
τι την επίμαχη χρονική περίοδο έφταναν, μέ
σω του κ. Τσουκάτου, χρήματα στο ταμείο του 
ΠΑΣΟΚ, υπολογίζοντας με επιφύλαξη ότι μέ
σω αυτής της οδού πρέπει να είχαν εισρεύσει 
στα ταμείο της Χαριλάου Τρικούπη περίπου 
200.000.000 δραχμές.

Από την πλευρά του πάντως ο Θ. Τσουκά
τος ετοιμάζεται να δώσει τις δικές του εξηγή
σεις το Σάββατο το πρωί στον εισαγγελέα για 
τη διαδρομή του ενός εκατομμυρίου γερμανι
κών μάρκων και για τη συνάντηση που είχε με 
τον πρώην ισχυρό άνδρα της δΐεηπεηδ Ελλάδας 
Μιχάλη Χριστοφοράκο, ο οποίος φέρεται να 
του έκανε την πρόταση για την οικονομική ε
νίσχυση του κόμματος.

Ο συνήγορος του Θ. Τσουκάτου, κ. Διονύ-

ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ:
«Το ΠΑΣΟΚ δεν γνώριζε ότι τα χρήματα προέρχονταν από τη 
δίβιπβηε. θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε ειπώθηκε ό
τι το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε χρήματα από τη δίβπιβηε. Το ΠΑΣΟΚ 

δεν εισέπραξε χρήματα από τη θίβπιβηε. Τα χρήματα αυτά 
είναι ιδιωτικές εισφορές αντιστοίχου χρηματικού πο

σού σε δραχμές του ενός εκατομμυρίου μάρκων, τα 
οποία εισήλθαν σταδιακά και κόπηκαν γι’ αυτές τις 
εισφορές κουπόνια»

ΣΠΥΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
0 πρώην αρμόδιος του 
Οικονομικού Τομέα του 
ΠΑΣΟΚ δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο το ποσό (του 1 
εκατ. μάρκων) να μπήκε 
τμηματικά στο ταμείο του 
ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας ότι 
μπορεί να εκδόθηκαν 
και κουπόνια

σης Γκούσκος, μιλώντας χθες στον ραδιοφω
νικό σταθμό ΑΙρήα 9,89 δήλωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ 
δεν γνώριζε ότι τα χρήματα προέρχονταν από 
τη δίειηεΐΉ». Και πρόσθεσε ότι «θα ήθελα να δι
ευκρινίσω ότι ουδέποτε ειπώθηκε όπ  το ΠΑΣΟΚ 
εισέπραξε χρήματα από τη δΐεηιβηδ. Το ΠΑΣΟΚ 
δεν εισέπραξε χρήματα από τη δίειηεΐΉ. Τα χρή
ματα αυτά είναι ιδιωτικές εισφορές αντίστοι
χου χρηματικού ποσού σε δραχμές του ενός ε
κατομμυρίου μάρκων, τα οποία εισήλθαν στα
διακά και κόπηκαν γ ι' αυτές τις εισφορές κου
πόνια . Αν υπάρχουν αυτά τα  κουπόνια, το 
γνωρίζει το κόμμα και κανένας άλλος».

Στο δεύτερο ανοιχτό μέτωπο της εισαγγε-

λικής έρευνας, το οποίο συνδέεται με την υ
πέρογκη -  κατά τις Αρχές -  αμοιβή των 6,5 ε
κατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έλαβε ο 
σύμβουλος της εταιρείας δΑΙΟ, ο κ. Αθανασί
ου ξανακαλεί ως μάρτυρα τον κ. Γιώργο Τρε- 
πεκλή, προκειμένου να δώσει περαιτέρω δι
ευκρινίσεις για το ζήτημα που ανέκυψε μετά 
την εξέτασή του.

Επίσης, χθες εξετάστηκε ο δικηγόρος κ. Σ. 
Δήμας, ο οποίος υποστήριξε ότι όλες οι διαδι
κασίες που έγιναν εκ μέρους της αμερικανι
κής εταιρείας που είχε αναλάβει την εργολα
βία του συστήματος ασφαλείας 041 ήταν απο
λύτως διαφανείς και νόμιμες.

o·.,.· J ¡ b M f e p i  «Μ  S I l m i m i i  ■'■■■- s i p i ■ ■ ■ - m · ' · ' ·  "Κίνα· ο
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είναι και μια πραγματικότητα. Γιατί, κάποιος που επενδύει σε Αμοι(: 
έχει έκπτωση στο φόρο που καταβάΜει μέχρι και 1200

¡τα Αμοιβαία ΚεφάΑαια  ̂
α και τα διατηρεί για 3 χρόνια,

Αμοιβαία Κεφάλαια
Διαχρονική αξία.

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
W Y Y W . a g i i . g r
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Τραβάνε πάλι το σχοινί
Τρ ιγμούς προκαλεί οτο Π Α Σ Ο Κ  η υπόθεοη Τσουκάτου
Έντονους τριγμούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η υπόθεση Τσουκάτου, μετά τη 
χθεσινή -  παραμονή της σημερινής, βαρυσήμαντης, όπως προαναγγέλλεται, συνέντευξης 
Τύπου του Γιώργου Παπανδρέου -  παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :
Γ ιώ ρ γ ο ς  Χ ρ . Π α πα χρήσχο ς_______

Μ ε μια δήλωση που δεν επιδέ
χεται πολλές παρερμηνείες, ο 
εκπρόσωπος Τύπου του κόμ

ματος ουσιαστικά προειδοποίησε τα στε
λέχη, και τον κ. Βενιζέλο φυσικά, «να 
προσέχουν» τι λένε για την υπόθεση αυ
τή, η οποία -  όπως είναι γνωστό -  έχει 
ρίξει το ΠΑΣΟΚ σε βαθιά δίνη, από την 
οποία δεν φαίνεται επί του παρόντος να 
ξεφεύγει.

Η προειδοποίηση του εκπροσώπου 
Τύπου Γ. Παπακωνσταντίνου, παρ' ότι 
δεν «προσωποποιήθηκε», αφορά και τον 
Ευ. Βενιζέλο, αλλά και τον Α. Λοβέρδο 
που προέβη σε νέες δηλώσεις, ενώ κατ' 
ορισμένους περιλαμβάνει και τους Χρ.

«Φ Ρ Α Γ Η » Α Π Ο  X . Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η
Προειδοποίηση στα στελέχη «να προσέ
χουν» τι λένε για την υπόθεση Ζίμενς, η ο
ποία έχει ρίξει το ΠΑΣΟΚ σε μια βαθιά δίνη

Παπουτσή και Γ. Φλωρίδη, οι οποίοι ε 
πίσης έχουν τοποθετηθεί για την υπό
θεση Τσουκάτου και το σκάνδαλο Ζί
μενς. Προηγήθηκε συνεννόηση με τον 
Γ. Παπανδρέου που εξέφρασε την έντονη 
δυσφορία του για  την παρέμβαση του 
Ευ. Βενιζέλου, ο οποίος σε συνέντευξή 
του στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή 
της NET δήλωσε ότι δεν αρκούν οι δια
βεβαιώσεις (της Χαρ. Τρικούπη) για τα 
βιβλία και τους ισολογισμούς του ΠΑΣΟΚ 
ότι το επίμαχο ένα εκατομμύριο μάρκα 
της Ζίμενς δεν μπήκε στα ταμεία του 
κόμματος και τόνισε: «Πρέπει να ερευ
νήσουμε σε βάθος (...), το κόμμα πρέπει 
να μάθει και να πει όλη την αλήθεια για 
την υπόθεση». Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ό
τι χρειάζεται «φυγή προς τα εμπρός» και 
προσέθεσε: «Το κόμμα μπορεί να κάνει 

την υπέρβαση και να πείσει την 
κοινωνία ότι μάχεται για τη δια

φάνεια». Δήλωσε ότι συμφω
νεί απολύτως με τις προτά- 
σ ε ις  του  π ρ ο έδ ρ ο υ  του 

*  ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια, τις

ΧΑΙΡΕΤΕ!
ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ 

ΑΘΑΝα Σ ι Ο Σ  ΑΝΕΡΓο Σ  
ΚΑι δεν ΜΠοΡ2 Να  Σ·νΝΤμρμ&2 
Με ΤΝΝ ΚΡΑΤιΚΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
TcN ΤΆΜΕΐοΝ ΑΝΕΡΓιΑΣ !
»»Τι ΠοΣο ΕΧΕΤΕ ΝΑ 
Μοψ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ;

οποίες όπως είπε «προσυπογράφω» και 
σημείωσε ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ου
σιαστικά δεν έχουν ενημέρωση για τα 
οικονομικά του κόμματος. Για την «υ
πόθεση Τσουκάτου» σημείωσε ότι ο πρώ
ην ισχυρός άνδρας του ΠΑΣΟΚ έχει τα 
δικά του επιχειρήματα και πρέπει να α
ντιμετωπίζεται με σεβασμό «ως οιονεί 
κατηγορούμενος» με τα αντίστοιχα δι
καιώματα και υποχρεώσεις.

«Δύσκολη περίοδος»
Η παρέμβαση Βενιζέλου, που απο- 

κρυπτογραφήθηκε από τα ηγετικά κλι
μάκια της Χαρ. Τρικούπη ως «σφήνα» 
στη σημερινή παρέμβαση του προέδρου 
του Κινήματος Γ. Παπανδρέου, εξ ου και 
η δυσφορία που ήταν διάχυτη χθες με
ταξύ των περί τον κ. Παπανδρέου στε
λεχών, προκάλεσε την ακόλουθη δή
λωση του κ. Παπακωνσταντίνου: «Έχουν 
γίνει πολλές δηλώσεις τις τελευταίες η
μέρες για ένα θέμα, το οποίο μας καίει 
όλους. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις 
αυτές, ειδικά δεν θα τις σχολιάσω μία 
μόλις ημέρα πριν από μια πολύ σημα
ντική συνέντευξη Τύπου του προέδρου

Ο  Γ. Παπανδρέου καταθέτει πρόταση 
για τη χρηματοδότηση των κομμάτων
ΚΥΚΛΟΙ της Χαρ. Τρικούπη υ
ποστήριξαν, από την πλευρά 
τους, ότι οι δηλώσεις στελεχών 

«ρίχνουν λάδι στη φωτιά» και 
σημείωσαν ότι «αυτό που 
προέχει είναι το πώς θα 
βγούμε από την κρίση και 

όχι το πως θα ωφελη
θούμε 
κάποιοι 
πολιτικά 
σε προ

σωπικό επίπεδο».
• Όσον αφορά τη σημερινή συνέντευ
ξη, έγινε γνωστό ότι ο κ. Παπανδρέ- 
ου θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη · 
πρόταση για τη χρηματοδότηση των 
κομμάτων, η οποία -  όπως αναμέ- 
νεται να τονίσει -  θα οδηγήσει στην 
«απελευθέρωση» του πολιτικού συ
στήματος από τον βραχνά των οικο
νομικών συμφερόντων. 0 κ. Παπάν- 
δρέου αναμένεται επίσης να τονίσει , 
ότι η κρίση που σήμερα πλήττει το

ΠΑΣΟΚ είναι κρίση του πολιτικού 
συστήματος, το οποίο πρέπει να λά
βει μέτρα για την προστασία του. Ο 
πρόεδρος του Κινήματος θα επανα- 
λάβει τα 8 σημεία για τη διαφάνεια 
που είχε καταθέσει τον Δεκέμβριο 
του 2005, όπως και την απαίτηση 
του προς την κυβέρνηση να συστα- 
θεί αμέσως Εξεταστική των πραγ
μάτων Επιτροπή που θα διεξαγάγει 
την έρευνα για το σκάνδαλο της Ζί
μενς.

του ΠΑΣΟΚ και μια συνεδρίαση του Πο
λιτικού Συμβουλίου, η οποία θα ασχο
ληθεί με τα ζητήματα αυτά. Αυτό που έ
χω να πω είναι ότι η  θέση του ΠΑΣΟΚ 
για τα ζητήματα στα οποία αναφέρεστε 
είναι σαφής, είναι καταγεγραμμένες οι 
αποφάσεις οι συλλογικές, τις έχει εκ
φέρει επανειλημμένα ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, ορισμένα 
στελέχη μας αισθάνονται την ανάγκη 
να κάνουν και τις προσωπικές τους πα
ρατηρήσεις και να εκφέρουν την προ
σωπική τους γνώμη. Αυτό που έχω να 
πω είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη πε
ρίοδο για  το ΠΑΣΟΚ και όλοι μας χρει
άζεται να έχουμε ψυχραιμία και ένα υ
ψηλό αίσθημα ευθύνης».

Αναστολή ιδιότητας μέλους
Επικύρωσε η  Επιτροπή Τήρησης Κα

ταστατικού και Πιστοποίησης του ΠΑΣΟΚ 
(ΕΚΑΠ) την αναστολή της ιδιότητας του 
μέλους για  τους κ.κ. Θ. Τσουκάτο και 
Αν. Μαντέλη.

Η αναστολή ισχύει μέχρι το τέλος 
των δικαστικών διαδικασιών, αναφέ- 
ρεται στην απόφαση.

[ Α Ι Χ Μ Ε Σ ]

Φτερό
Έ κ α νε  που έκα νε το λάθος εξ  αρχής το 
Π ΑΣΟ Κ  να εγκαταστήσει το σκάνδαλο της 
Ζ ίμενς  στο εσω τερ ικό  του και να το μετα
τρέψει σ ε  εσω κομματικό του θέμα, το συ
νεχ ίζε ι κι από πάνω . Τα χθεσ ινά  -  επ ιε ι

κώς βλακώδη -  που συ- 
νέβ η σα ν, με τη συνέ
ντευξη  Β εν ιζέ λ ο υ  και 
την, μετά αυστηρής προ- 
ε ιδ οπο ιή σεω ς, αποδο
κιμασία  της Χαρ. Τρ ι- 
κούπη, επιβεβα ιώ νουν 
για άλλη μια φορά τις 
εκτιμήσεις  ότι η ενότη
τα στο εσω τερ ικό  του 
κόμμα τος ε ίνα ι ε ίδ ο ς  

ο υ σ ιώ δ ες  εν  ανεπαρκεία. Και πω ς είναι 
π ιο επ ισφαλής από την τύχη που έχει ένα 
«φτερό στον άνεμο». Ίσ ω ς  στην πιο κρίσι
μη περ ίοδο της ιστορίας του, το Π ΑΣΟ Κ  α
ντί να είναι ενφ μ ένο  και δυνατό, προκει- 
μένου να ξανακερδίσει την εμπ ιστοσύνη 
τω ν πολιτώ ν, είναι έτοιμο να κατασπαρα
χτε ί οτο πλαίσιο ενό ς εμφ υλίου  που φαί
νεται έτο ιμος να ξεσπάσει στην επόμενη 
στροφή, με αφορμή μια δήλω ση ή έναν υ
παινιγμό. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται δου
λειά . Κι όπο ιος δεν το καταλαβαίνει αμτό, 
προφανώ ς είναι άξιος της τύχης του. |

Του
Γ ιώ ρ γο υ  Χ ρ. 
Π απαχρήστου
gpapachristos@dolnetgr

Ε Υ Α Γ Γ . Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Σ

«Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ 
δεν ακρωτηριάζεται»
ΣΤΗ  ΧΘΕΣΙΝΗ συνέντευξή του στη NET, ο Ευ. Βε
νιζέλος σχολίασε και την αποπομπή του πρώην 
πρωθυπουργού Κ. Σημίτη και αφού γνωστοποίησε 
εκ νέου ότι εξέφρασε τη διαφωνία του στον Γ. Πα
πανδρέου, συμπλήρωσε: «Βλέπω ότι ορισμένοι δεν 
αντιλαμβάνονται πως η συναρπαστική ιστορία χου 
ΠΑΣΟΚ, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και π ι
στορία της χώρας, είναι ενιαία και δεν ακρωτηριά
ζεται». .
Προσέθεσε μάλιστα ότι είναι τραγικό λάθος να μην 
αναγνωρίζεται η περίοδος Σημίτη, η οποία είναι η 
περίοδος όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Όσον α
φορά την πρόταση Λαλιώτη περί επανίδρυσης του 
ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι αυτή η πρότα
ση επαναλαμβάνεται συχνά και ση- ,
μείωσε ότι η διαδικασία αυτή είναι 
διαρκής για ένα κόμμα. 0 Ευ.
Βενιζέλος που ρωτήθηκε αν θέ
τει «θέμα ηγεσίας», τόνισε πως 
αυτό το θέμα έκλεισε με την ε
πανεκλογή του Γ. Πα
πανδρέου και ότι 
ο ίδιος παραμέ
νει στο ΠΑΣΟΚ 
με στόχο τη 
νίκη στις ε
κλογές.
Παράλλη
λα είπε 
ότι το 
2009 
είναι 
πολύ πι
θανό να 
γίνουν βου
λευτικές ε
κλογές, 
μαζί με 
τις ευρω
εκλογές.



ΑΦΙΕΡΙ
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ΤΑ ΝΕΑ J
[ ΑΓ ΙΟΓ ΡΑΦΙ ΕΣ ]

Πατινάζ
ΤΟ  ΠΕΔΙΟ τη ς π ολ ιτικής ηθ ικής είνα ι ολισθηρό 
-  σαν π ίσ τα  π ατινάζ. Μ πορείς να  κ άνεις υ π έ 
ροχες π ιρουέτες. Μ πορεί και να  φ ας τα  μούτρα 
σου. Στην υπ ό θεσ η  Ζίμενς, ο ι περ ισ σ ότερο ι έ
χουν  π ια σ τε ί από  τη ν  μπάρα  σ τον φράχτη.

Του
Δ η μ π τρ η
Μ ηχρόηουλου
mhtro@dolnet.gr

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η  π ερ ίπ τω σ η  του Γιώ ργου Φ λωρίδη. 
Ο β ου λευτή ς Κ ιλκίς α νή κ ε ι σ τα  σ τελέχη  του  
ΠΑΣΟΚ που  εξόρμησαν από  την  περ ιφ έρεια  και 
έγ ινα ν  π α ίκ τες κέντρου επ ί Σημίτη, πρώ τα  ω ς 
υ φ υ π ο υ ρ γο ί και μετά ω ς υπ ουργο ί. Ο Φλωρί- 
δ η ς  δ ιακ ρ ίθηκε ω ς υ φ υ π ο υ ρ γό ς  Ε σω τερικώ ν 
στον  σεισμό του  1999. Π έρασε από  τη  νευραλ
γ ικ ή  θέσ η  του  Γενικού Λ ογιστηρίου. Και δ ια 
δ έ χθ η κ ε  το ν  Χ ρ υσ ο χο ΐδη  σ τη ν  Κ ατεχάκη  το  
2003.

ΜΠΟΡΕΙ από την  εποχή  αυτή ν α  μας χω ρίζει τώ 
ρα μια αιω νιότητα. Ω στόσο, ο ι κυβερνήσεις Ση
μίτη π έτυ χα ν  στόχους και -  κακά τα  ψέματα -  

έβαλαν τη  χώ ρα  σ τον  δρόμο π ο υ  βρίσκετα ι 
σήμερα. Εξ ου και διαβάζουμε σήμε

ρα στις εφ ημερ ίδες γ ια  τη  διεθνή  
οικονομική κρίση και το  ράλι του 

πετρελαίου, αντί να  μετράμε υ 
ποτιμήσεις και ν α  κρατάμε την 
ανα π νοή  μας σε κερδοσ κ οπ ι
κές επιθέσεις -  όπω ς αυτή που 
δέχθηκε η  Ισλανδία.

ΑΥΤΟ ΒΓΗΚΕ να  θυμίσει ο Φλω- 
ρ ίδης. Π ολιτικός π η γα ίο ς , με ι

σχυρό θυμικό, ήταν το υ ς  τελευ 
τα ίο υ ς  μ ή νες όμ η ρος τ η ς  α π α ι

σ ιοδοξίας του. Ίσ ω ς  γ ια τί α ισθα
νότα ν  π ω ς  το  ΠΑΣΟΚ μετά τη ν  11η 

Νοεμβρίου δεν  π ήγα ινε  πουθενά . Εί
χ ε  υπ ολογίσ ει χω ρ ίς το ν  π ά το  -  π ο υ  

π ά ντα  ενερ γο π ο ιε ί όσους είνα ι ακόμη 
ζω ντανοί.

«Π Ε Ν ΤΕ -Δ Ε Κ Α  λα μ ό γ ια  υ π ά ρ χ ο υ ν  π ά ν τα  
στην πολιτική», ε ίπ ε  ο Φ λω ρίδης, θυμίζο
ντα ς τη  σύγκρουση π ο υ  ε ίχε  ω ς υ φ υ που ρ
γ ό ς  Αθλητισμού με διάφ ορα  ενδο-Π ασοκι- 
κά  συσ τή μ α τα . Σ ω στά . Ω στόσο , το  π ρ ό 
βλημα του  ΠΑΣΟΚ στη  φ ά σ η  αυτή  δεν  εί
να ι το  ξεκαθάρισμα λογαριασμώ ν. Αλλά να 
α π ο φ ύγει μια ισοπεδω τική  γεν ίκευσ η  του 

στυλ -  με τη ν  αναγκαία  συγγνώ μη  στον δη
μιουργό του στίχου -  «είμαστε δυο, είμαστε 

τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς».

mailto:mhtro@dolnet.gr

