
Υπό διάλυση τα 
κέντρα πρόληψης

Παγκόσμια Ημερα κα
τά των Ναρκωτικών ’ 
σήμερα αλλά η Πολι- . 
τεία οδηγέ ί σε διάλυ- ··■. 
ση το σύστημα απε
ξάρτησή , στραγγαλί- 
ζαντα* τη χρηματοδό
τησή ιο ιι. ΣΕΑ. 24,41 1

Αγωγές κατά των 
γόμων ομοφύλων
Να κηρυχθούν ανυπόστατοι , 
οι πρόσφατοι γόμοι στηνΤήλο 
ζητεί ο εισαγγελέαε Ρόδου, με 
αγωγέε κατά τωνζευγαριών 
και του δημάρχου. Σ Ε Α  43
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Απογευματινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Μπορεί το 
ταμιευτήριό σου 
να σε κάνει 
εκατομμυριούχο;
βλ. οπισθόφυλλο

[« ■ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  
¿££3 Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

κ II i

ιλυσίδα χρηματιστών - μεσαζόντων

Το κύκλωμα 
με τις μαύρες
βαλίτσες...

Βενιζέλου 
για τους χειρισμούς 
Παηανδρέου

ΠΑΣΟΚ: Να δείξουν 
.ιπευθυνότητα 

στελέχη

Παρέλαση χρηματιστών στην Ευελπί- 
δων. Με την εμπλοκή των ΔεΒλέτο- 
γλου, Ράμμου, Γ ιαννακάκη και ενόε ε
πιχειρηματία (Τυρογαλάε) η δίθητθηε 
δρομολόγησε προε την Αθήνα 3 εκατ. 
ευρώ σε δύο χρόνια. Το πολιτικό χρήμα 
σταθμέυσε σελογαριασμούε συντελε
στών τηε Ιοφοκλέουε, ενώ στην Αθή
να παραδόθηκε σε τσά ντεε σε χρηματι
στή που έκανε τον ταμία. Σ ΕΑ  3-7

Καταθέσεις με 
όχι μεν... αλλά 
από την ταμία 
και τον Αυγερινό 
για τα χρήματα 
Τσουκάτου

S I E M E N S
Ενδιάμεσά εταιρεία óiaxívnons μιζί

Iris 12/3/2004 αποοτέλλίται iva ίμΒαομο 
úipous 350.000 τυρώ στον λοναριαομό 
3090872 οτην BNP PARIBAS, Α»ήκμ στον 
χρηματιοιή Ν. Αίβλέτογλου. Αγνωστο 
πού ηαραδόβηκον

BfA TAMARIND
Global Advisors

: InWIKlUIUI
CROUP HBERUTÍ

Placid Blue Corporation
Λογαριασμοί:
ABN AMRO BANK ΜΟΝΑΚΟ
Νόμιμοί ôikqiouxos: .
Γεώργιοί Κσλδήί

Από ns 7/5/2003 μίχρι TIS 2/3/2004 
αποστίλλονται ίίι τμΟάομοτο úipous 
1.150.000 τορώ στον λογαριασμό 
0787612 οτην BNP PARIBAS. Αγήχτι οτρν 
χρηματιοιή Α.Ρήμμο

Από 18/11/2004 μίχρι 6/7/2005 
αποοττλλοντοι πόντε τμϋάομοια 
συνολικού ύψουί 1.212.000 τυρώ 
οτη MARTECHNIC BUNKERING 
οί δύο λογαριαομούί rns οτη Λιυχωοίο. 
Ανήκουν οτον Βοοίλη Τυρόγαλό

ΥΜΗΠΟΙ: ΓΙΑ 2η ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ 0  ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εμπρηστική
αδιαφ ορία
Ελλιπή τα μέτρα 
προστασίας, 
βουνότα σκουπίδια

Η φωτιά στα Γλυκά Νερά 
πέρασε την κορυφογραμ- 
μή και αποτέφρωσε 1.000 
στρέμματα ôàoous στον 
Υμηττό. Xtûpis προστασία 
évas από tous τελευταίουε 
πνεύμονε$. ΣΕΑ. 18-20

m m n
Υποσχέσεις της 
πυρκαγιάς... / ς ε λ 2

Π ΡΟ Σ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Δίκτυο 
μεπλασιέ 
γιατρό για 
εμπόριο 
νεφρών
Συνελήφθησαν τρεΐ5 
γυναίκεε.Οι δύο, ιδιο- 
κτήτριε$ καταστήματο5 
στο Ιλιον και η τρίτη,

' νεφρολόγοε ηου εργά
ζεται σε δύο ιδιωτικά 
νοσοκομεία. ΣΕΛ. 42
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Οι ύποπτοι κρίκοι στη 
σύναξη των χρηματιστών

Ν

Οι «άπληστοι χρηματιστε5», o to u s  
ono íous, πριν από ένα  χρόνο , η κυ
βέρ νη σ η  επ ιχείρησε να μεταθέσει 
την ευθύνη για την ξύλευση  των α- 
ποθεματικών των ασφαλιστικών Τα
μείων -μέσω  των δομημένω ν ομο
λό γω ν- επέστρεψ αν στο π ρ οσκή
νιο , μέσω S iem ens.
Tns ΑΡΙΓΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Είναι, και αυτοί, βασικοί ύποπτοι 
κρίκοι στη διακίνηση του μαύρου 
πολιτικού χρήματος της Siem ens, 

που ξεκίνησε από το Μονακό και κατέ
ληξε στην Αθήνα σε βαλίτσες.

Χθες, άρχισαν να παρελαύνουν από 
την, Ευελπίδων, όχι για το σκάνδαλο 
του Χρηματιστηρίου ή για τα δομημέ
να, αλλά για το «προπατορικό» αμάρ
τημα του ξεπλύματος χρήματος με αι
τιολογία «τη διευκόλυνση φίλων και 
γνωστών», που περίμεναντα δώρα α
πό τη Siem ens.

Οι χρηματιστές Αθανάσιος Ράμμος 
(τέως επικεφαλής της «ΠΗΓΑΣΟΣ»), 
ο Νικόλαος Δεβλέτογλου (της ομώνυ
μης ετα ιρεία ς, ν υ ν  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ) και ο Σάββας 
Γιαννακάκης (της M ECA TRUST) ε- 
κλήθησαν χθες από τον εισαγγελέα 
Π . Αθανασίου, για να εξηγήσουν για
τί (οι δύο πρώτοι) έχουν δεχτεί εμβά
σματα από τη ν εταιρεία  πολιτικού

Υποπτα εμβάσματα πέρασαν και από 
tous εταιρικούε λογαριασμούς του 
Β.Τυρόγαλά

χρήματος τη ς S iem en s, την Placid  
B lue Corporation.

Ο τελευταίος εκλήθη για να εξηγή
σει ποιος του ζήτησε να διευκολύνει 
τη διέλευση του πολιτικού χρήματος 
της Siem ens από τους προσωπικούς 
λογαριασμούς τω ν Ράμμου και Δε- 
βλέτογλου και σε ποιον παρέδωσε τα 
«μαύρα» σε βαλίτσες.

Ο Α. Ράμμος θα δώσει εξηγήσεις τηξ 
Δευτέρα με υπόμνημα, ο Ν. Δεβλέτο-. 
γλου θα ζητήσει σή μέρα από τον εισαγ

γελέα παράταση, ενώ γρατπώς θα απα
ντήσει επί του γρίφου και ο Σάββας 
Γιαννακάκης, που έκανε το «ταμείο».

Τρία, εκατομμύρια ευρώ από τη 
Siem ens έχουν σταλεί μέσω της οδού 
των παρένθετων χρηματιστών και του 
επιχειρηματία Βασίλη Τυρόγαλά από 
τον Μάιο του 2003, μέχρι και τον Σε
πτέμβριο του 2005.

Δώδεκα ύποπτα εμβάσματα πέρα
σαν από τον προσωπικό λογαριασμό 
του χρηματιστή Α . Ράμμου και από 
τους εταιρικούς λογαριασμούς του Β. 
Τυρόγαλά. Το χρή μα της Ζίμενς εστά
λη από τις διάσημες πια εταιρείες-βι- 
τ^ίνα του Μ . Χριστοφοράκου Placid 
Blue Corporation και Fairw ays.

Ο χρηματιστής και ο επιχειρημα
τίας του Πειραιά ισχυρίζονται ότι με 
συμψηψιστικές πράξεις παρέδωσαν 
σε μετρητά τα χρήματα, που τους εμ- 
βάστηκαν στον χρηματιστή Σάββα 
Γιαννακάκη.

Ο Β. Τυρογαλάς,-στο υπόμνη μα 
που κατέθεσε χθες, δηλώνει άγνοια 
για την προέλευση των χρη μάτων αυ
τών, αλλά και για την κατάληξή τους. 
Ο Σάββας Γιαννακάκης φέρεται να έ
χει αποδεχτεί και εγγράφως ότι εισέ- ‘ 
πραξε σταδιακά και από τους δύο τα 
προερχόμενα από τα μαύρα ταμεία 
της Ζίμενς και ότι τα παρέδωσε στον 
συμμαθητή του Αλέξανδρο Λέτσα.

Πρόκειται για τον άνθρωπο του Μ . 
Χριστοφοράκου, που είχε οριστεί ως 
τοποτηρητής στην εταιρεία πολιτικού 
χρήματος της Ζίμενς, στη Fairways.,

Αίφνης, λοιπόν, μετά τις'αποκαλύ
ψεις, ο χρηματιστής Σάββας Γιαννακά
κης, εμφανίζεται από δύο «διακινη- 
τές» του χρήματος της Ζίμενς (Ράμμο 
και Τυρόγαλά) ως ο παράξενος εντολέ- 
ας και ως ο αποδέκτης των μετρητών.

Ετσι, οι υποψιασμένοι τώρα υηοθέ- 
τουν ή ότι υπήρχε σχέδιο με «ιμάντες» 
του χρήματος ανθρώπους της Σοφο- 
κλέους ή ότι αυτό εφευρέθηκε εσχά
τως από την ανάγκη.. .  συγκάλυψης 
των πολιτικών που τελικά τα πήραν.

Επομένως, ο Σάββας Γιαννακάκης 
ή ήταν στο κόλπο εξαρχής και όσοι τον 
επικαλούνται έχουν δίκιο ή προσεψέρ- 
θη για «θυσία». Ο τελευταίος, πά
ντως, αποδέχεται ότι ήταν το δοχείο 
συλλογής των άνομων χρημάτων που 
η Ζίμενς έστελνε μέσω έξι καναλιών.

Πάντως, προς το παρόν «ορφανό» 
παραμένει μόνο το έμβασμα, που δέ
χτηκε στον προσωπικό του λογαρια
σμό στην BNP Paribas της Γενεύης ο , 
χρηματιστής Ν. Δεβλέτογλου. Πρό
κειται για 350-000 ευρώ, που εμβά- 
στηκαν στον λογαριασμό του στις 12- 
3-2004 και τα οποία δεν είναι γνωστό 
σε ποιον και αν τα παρέδωσε στην 
Αθήνα ο Ν. Δεβλέτογλου. ♦

Εξεταστική από Οκτώβριο και βλέπουμε...
Τη$ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Φ οβάται την εμπλοκή και δικών τηε 
στελεχών στην υπόθεση του μαύ

ρου χρήματοε τηε Ζίμενε το κυβερνών 
κόμμα και μεταθέτει το ενδεχόμενο μιαε 
Εξεταστική5 Επιτροπήε από το φθινόπω
ρο και βλέπουμε.

Παρά τη δήλωση του υπουργού Δικαιο- 
σύνηε Κωστή Χατζηγάκη, ότι θα μπορούσε 
να γίνει εξεταστική και μέσα στο καλοκαί
ρι με την ολοκλήρωση τη$ προκαταρκτι- 
κή5 δικαστική$ διαδικασίαε, κυριάρχησαν 
τελικά άλλεε σκέψειε.

θέλει να κερδίσει χρόνο η Ν Α  και γι' αυ
τό θα αρνηθεί την πρόταση τηε αντιπολί
τ ε υ σ ή  να συνεχιστούν οι εργασίεε τηε 
Ολομέλειαε το καλοκαίρι, για να μπορεί να 
γίνει και εξεταστική επιτροπή για τη Ζίμενε. 
Ετσι η Βουλή θα κλείσει την Παρασκευή και 
το θέμα τηε εξεταστικήε θα ξαναμπεί στο

τραπέζι από τον Οκτώβριο, που θα λει
τουργήσει και πάλι η Ολομέλεια.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεί
χνει ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί ανάλογα 
με το αν θα προκύψει εμπλοκή δικών τηε 
στελεχών στο σκάνδαλο τηε Ζίμενε. Αν υ
πάρξει δεν θα προχωρήσει στην εξεταστι
κή, γιατί δεν υπάρχει παραγραφή για τα δι
κά τηε στελέχη, ενώ αντίθετα την έχουν ε
ξασφαλίσει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

«Σύμφωνα με τη συνταγματική αναθε
ώρηση του 2001, η παραγραφή γίνεται με 
τη λήξη τη$ Β' Συνόδου τηε Βουλήε, δηλα
δή υπάρχουν χρονικά περιθώρια μέχρι 
τον Ιούνιο του 2009», είπε στην «Ε» κυβερ
νητική πηγή. «Αε συνεχίσει τώρα η δικαιο
σύνη το έργο τη5 και από το φθινόπωρο 
βλέπουμε».

Το αρρωστημένο κλίμα που υπάρχει με 
τΐ5 διαδρομέΒ του μαύρου χρήματοε τηε Ζί-

μεν$ έχει φέρει σε αμηχανία τουε Βουλευ- 
τέε και τα στελέχη του κυβερνώντοε κόμ- 
ματοε. Πολλοί Βουλευτέε δεν αποκλείουν 
το γεγονόε να εμπλέκονται και πολιτικά στε
λέχη τηε Ν Α , ενώ ο γενικ05 γραμματέαε τη$ 
Κ.Ο. τηε Ν.Δ., Γιάννηε Τραγάκηε, δεν απέ
κλεισε να υπήρχαν μαύρα ταμεία και στη 
Ν Α  στην εποχή πριν από τον Κώστα Κα
ραμανλή. Στην ερώτηση «Είναι αλήθεια, ό
τι υπάρχουν "μαύρα" ταμεία στα κόμματα; 
Ενα "λευκό", ένα κανονικό κι ένα "μαύρο" 
για τα δύσκολα;» απάντησε: «Δεν είμαι σε 
θέση να το γνωρίζω αυτό» (105,8).

«Δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι που να 
χωρίζονται σε γαλάζιουε, πράσινουε και 
κόκκινος», δήλωσε ο υπουργόε Μεταφο
ρών Κ. Χατζηδάκη$. «Αν τυχόν προκύψει 
κάτι, όλοι είναι εξίσου κατηγορούμενοι».

Να κρεμαστεί στο ψηλότερο κατάρτι ό- 
ποιοε από τη Ν Α . τυχόν βρεθεί να έχει ε

μπλοκή με το σκάνδαλο τηε Ζίμενε, ηρό- 
τεινε ο βουλευτή$ Σίμοε Κεδίκογλου.

«Η κυβέρνηση, όπωε γνωρίζετε, έχει α
ποδείξει στην πράξη ότι αυτό που την εν
διαφέρει είναι να ερευνήσει η Δικαιοσύνη 
κάθε υπόθεση σε Βάθοε και να δημιουρ
γήσει όλεε εκείνε$ τΐ5 συνθήκεε, οι οποίε$ 
θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή», 
δήλωσε ο υπουργόε Επικρατεία5 θ . Ρου- 
σόπουλοε. «Οτιδήποτε, λοιπόν, χρειαστεί 
να γίνει, θα γίνει από αυτή την κυβέρνηση. 
Εκείνο το οποίο όμωε δεν μπορώ να μη 
σημειώσω, είναι ότι έρχεται πρόταση από 
στέλεχο5 κόμμακκ (εννοεί τον Απ. Κακλα- 
μάνη), το οποίο μετέτρεψε την απιστία στην 
υπηρεσία από κακούργημα σε πλημμέλη
μα. Η Ν Α , και ωε αντιπολίτευση και ωε κυ- - 
βέρνηση, είχε κάνει πάρα πολλέε προτά- 
σεΐ5 και έχει κάνει πράξη πολλέ$ προτάσε^ 
για τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο».

Νέες κατηγορίες 
14 βουλευτών για 
«δουλειές» της 
κ. Αλογοσκούφη

Νέε$ κατηγορία κατά 
του Γ. Αλογοσκούφη για ε
πιχειρηματία δραστηριό- 
τητε5 ms συζύγου του πε
ριλαμβάνονται σε ερώτη
ση που κατέθεσαν στη 
Βουλή 14 βουλευτέβ του 
ΠΑΣΟΚ με αφορμή σχετικό 
δημοσίευμα.

Στην ερώτηση αναφέρε- 
ται ότι η κ. Αλογοσκούφη 
εισέηραξε, cas κτηματομε
σίτη, πάνω από 1 εκατ. ευ
ρώ, επειδή μεσολάβησε σε 
αγοραπωλησία ακινήτων 
μεταξύ μεγάλα κατασκευ- 
aoTiKÔs εταιρεία και εται
ρ εία  ακινήτων που ανήκει 
στον όμιλο Tns Eurobank.

Οι βουλευτέ5 συνδέουν 
τη ν αγοραπωλησία με «χα- 
pioTiKés», ôncos tis ονομά
ζουν, πράξεΐ5 και αποφά- 
σεΐ5 του υπουργού Οικο
νομικών npos τη συγκε
κριμένη τράπεζα.

Αναγνώρισαν 
104 από τα 
402 λείψανα 
αγνοουμένων

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Εκατόν τέσσερα από τα 

402 ανευρεθέντα λείψανα 
σε EKTacpÉs τα τελευταία δύο 
έτη έχουνταυτοποιηθεί και 
επιστραφεί otous oikeious 
tous, ôncos δήλωσε ο Κρι- 
στόφ Ζιρόντ, μέλθ5 Tns Διε- 
ρευ vnTiKÔs EniTponâs για 
tous Αγνοουμένου.

Η Επιτροπή, ônos ανα- 
φέρεται από τουρκοκυ- 
ηριακά μέσα ενημέρωσή, 
αναμένεται να συνεχίσει 
το έργο των εκταφών λει
ψάνων αγνοουμένων για 
άλλα δυο-τρία έτη.

On<os δήλωσε ο κ. Ζιρό
ντ, υπάρχουν αρκετοί πα
ρά γοντε5 που επηρεάζουν 
αρνητικά το έργο των εκτα
φών, ôpois τα οικονομικά 
προβλήματα ποτέ δεν ε
μπόδισα ν τη συνέχιση του 
όλου προγράμμακ» Tns 
EniTponâs. «Το πρόγραμ
μα -πρόσθεσε ο κ. Ζιρό ντ- 
εφαρμόζεται με χρηματο
δότηση εκ μέρου5 δωρη
τών». Φ . Κ.
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0 ταμίας του ΠΑΣΟΚ 
δεν διαψεύδει Τσουκάτο

Για λάσπη 
εναντίον του 
μιλάει το ΚΚΕ

«Λάσπη» χαρακτηρίζουν 
στελέχη του ΚΚΕ, όσα λένε 
σχολιαστέΞ σε δελτία ειδήσε
ων, που αφήνουν υπονοού
μενα, ότι στην υπόθεση 
Siemens εκτόε του ΠΑΣΟΚ και 
Tns Ν.Δ., εμπλέκεται και άλλο 
κόμμα. Στο ΚΚΕ θεωρούν ότι 
με τον τρόπο αυτό γίνεται 
προσπάθεια να εμπλακεί και 
το κόμμα Tns Αριστερά5. Tis 
τελευταία  ημέρες υπήρξαν 
σχόλια στον Τύπο , όπου η 
στάση του ΚΚΕ στην υπόθεση 
Tns Siemens χαρακτηριζόταν 
«χαμηλών τόνων». Σ' αυτή τη 
λογική , η ηγεσία του ΚΚΕ, 
χθε5, έσπευσε, μέσω του γρα
φείου Τύπου του κόμματοε, 
να εκδώσει ανακοίνωση με 
τον τίτλο, «οι aopicrrES αναφο- 
ρέε αποτελούν λάσπη». Το 
σχόλιο είναι χαρακτηριστικό:

«Επειδή ορισμένοι δημο
σιογράφοι, σχολιαστέ5 και 
πολιτικοί, αφήνουν σε δελτία 
ειδήσεων υπονοούμενα ότι 
και άλλα κόμματα, πέρα από 
τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, εμπλέ
κονται στην υπόθεση Ζίμεν5, 
το ΚΚΕ δηλώνει: Onoios επιδί
δεται σε τέτοιε$ αναφορέ$, ο
φείλει, καταθέτοντα5 τα σχετι
κά στοιχεία, να κατονομάσει 
τα κόμματα που υπονοεί, και 
όχι να αοριστολογεί, αφήνο- 
vtos έτσι να πέφτει η κατηγο
ρία επί όλων. Σε αντίθετη πε
ρίπτωση as σιωπούν, για να 
μην εκτίθενται. Η αοριστολο
γία δεν είναι δημοσιογραφία 
ούτε έντιμοε πολιτικόδ σχο- 
λιασμ05».

«Δεν μπήκαν μεν στο ταμείο 
του ΠΑΣΟ Κ μαζεμένα ένα ε
κατομμύριο μάρκα», π λην 
όμωβ «δεν αποκλείω να μπή
κε μέσα το ποσόν τμηματι
κά» και μάλιστα «μπορεί να 
εκδόθηκαν και κουπόνια». 
Τη$ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ

Η θέση αυτή του τότε ανα
πληρωτή γραμματέα Οι
κονομικών του ΠΑΣΟΚ, 

Αθ. Αυγερινού, όπως φέρεται 
να διατυπώθηκε ατη χθεσινο
βραδινή του κατάθεση στον ει
σαγγελέα για το επίμαχο ζήτη
μα του ενός εκατομμυρίου 
μάρκων, έρχεται να αλλάξει το 
μέχρι στιγμής τοπίο στη θολή 
υπόθεση του ενός εκατομμυ
ρίου μάρκων της Ζίμενς.

Καθώς φαίνεται να ρίχνει 
σανίδα σωτηρίας στον Θεόδ. 
Τσουκάτο, ο οποίος από τη δι
κή του πλευρά ανταποδίδει 
δηλώνοντας -χθες μέσω του 
συνηγόρου του Γ. Γκούσκου- 
ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν γνώριζε 
πως τα χρήματα προέρχονταν 
από τη Ζίμενς» και ότι ο ίδιος 
ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι «Ζί
μενς και ΠΑΣΟΚ είχαν οποιο- 
δήποτε αλισβερίσι».

Ετσι από τη μία δεν διαψεύ- 
δεται ο Τσουκάτος, που από 
την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν

Ο Σπ . Αυγεριν05 κατέθεσε ότι 
μπορεί τα χρήματα να πήγαν 
από τον Τσουκάτο στο κόμμα

άνοιξε τον επίμαχο λογαρια
σμό για δικό του όφελος, αλλά 
«τα χρήματα μπήκαν τμηματι
κά στα ταμεία του κόμματος» 
κι από Την άλλη το Κίνημα ου- 
δεμία σχέση έχει με το .. .δω- 
ράκι της Ζίμενς. Εκοψε μάλι
στα και κουπόνια, όπως και οι 
δύο πλευρές (Τσουκάτος και 
ΠΑΣΟΚ) ισχυρίζονται.

Αρκεί βέβαια, όταν δημο
σιοποιηθεί η κατάθεση Αυγε
ρινού, το περιεχόμενό της να 
ταυτίζεται με τις πληροφορίες 
που διοχετεύθηκαν αργά το 
βράδυ από έγκυρες δικαστικές 
πηγές.

Αποστάσεις και από την επί
σημη θέση του ΠΑΣΟΚ αλλά 
και από την κατηγορηματική

«γραμμή» Τσουκάτου φέρε
ται, σύμφωνα με πληροφο
ρίες, ότι επιχείρησε να κρατή
σει χθες κατά την κατάθεσή 
της στον εισαγγελέα Παν. 
Αθανασίου, η ταμίας του κόμ
ματος τη χρονική περίοδο (στις 
αρχές του 1999) κατά την ο
ποία ο πάλαι ποτέ στρατηγός 
της Χαριλάου Τρικούπη υπο
στηρίζει ότι «μπήκε» το ένα ε
κατομμύριο μάρκα τής Ζίμενς.

Η Δήμητρα Παπαχρήστου, 
υπάλληλος τότε στο ΠΑΣΟΚ, 
φέρεται να υποστήριξε κατά 
τη χθεσινή της κατάθεση ότι 
την επίμαχη χρονική περίοδο 
είχαν εισρεύσει στα ταμεία του 
κόμματος πολλά λεφτά.

Κι ακόμη ότι από το σύνολο 
τω ν χρημάτων αρκετά απο- 
στέλλονταν στα ταμεία που ή
ταν στον δεύτερο όροφο των 
γραφείων της Χαρ. Τρικούπη 
από τον κ. Τσουκάτο το γρα
φείο του οποίου ήταν στον πέ
μπτο όροφο του κτιρίου. Επι
καλούμενη όμως η μάρτυρας 
-πάντα κατά τις ίδιες πληροφο
ρίες- τα χρόνια που έχουν πε
ράσει δεν ήταν σε θέση να βε
βαιώσει τον εισαγγελέα πόσα 
ακριβώς ήταν τα χρήματα με α
ποστολέα τον Θεόδ. Τσουκά
το. Φέρεται να ανέφερε με επι
φύλαξη το ποσό των περίπου

200 εκατομμυρίων δραχμών.
Μετά την κατάθεση της τα

μία σειρά πήρε ο Σπ. Αυγερι
νός, ο οποίος ανέμενε επί ώ
ρες για να εξετασθεί χωρίς ό
μως να θελήσει να απαντήσει 
σε σχετικές δημοσιογραφικές 
ερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αυ
γερινός είχε υποστηρίξει σε δη
λώσεις του ότι ουδέποτε παρέ
λαβε τέτοιο χρηματικό ποσό 
(ο.ο. Τσουκάτος και μάρτυρες 
λένε ότι τα χρήματα πήγαν σε 
δόσεις), ούτε σε μετρητά ούτε 
από λογαριασμό ούτε με επι
ταγή.

«Αποκλείεται να είχε γίνει 
τέτοια χρηματοδότηση και να 
μην το ήξερα εγώ», είχε πει χα
ρακτηριστικά ο κ. Αυγερινός.

Η έτερη μάρτυρας για το ί
διο θέμα, Ισμήνη Π ιστόνη, 
γραμματέας του Θεόδ. Τσου
κάτου, δεν εξετάστηκε τελικά 
χθες αν και προσήλθε στον ει
σαγγελέα, ο οποίος ανανέωσε 
το «ραντεβού» τους για άλλη 
ημέρα.

Οσο για τον τέως διευθύνο- 
ντα σύμβουλο της Ζίμενς 
Ελλάδος και νυν ύποπτο στη 
ζοφερή υπόθεση των «μαύρων 
ταμείων» της εταιρείας, Μιχ. 
Χριστοφοράκο, που επίσης εί
χε κληθεί χθες να εξετασθεί α

ναφορικά με το θέμα Τσουκά
του, δεν προσήλθε στον εισαγ
γελέα.

Του διεμήνυσε όμως διά του 
πληρεξουσίου δικηγόρου του 
ότι επιφυλλάσσεται να απα
ντήσει σε όλα τα ζητή ματα που 
αφορούν και τον κ. Τσουκάτο 
μόλις λάβει γνώση της δικο
γραφίας οπότε και θα ασκήσει 
και τα νόμιμα δικαιώματά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. 
Τσουκάτος, που θα δώσει τις 
δικές του εξηγήσεις στον ει
σαγγελέα μεθαύριο, έχει επι- 
καλεσθεί τον Μιχ. Χριστοφο- 
ράκο για να επιβεβαιώσει ότι 
το ένα εκατομμύριο γερμανι
κά μάρκα ήταν χορηγία της Ζί
μενς στο ΠΑΣΟΚ κι αυτός α
πλώς μεσολάβησε όπως του 
ζητήθηκε για το άνοιγμα του 
τραπεζικού λογαριασμού.

Στο μεταξύ ο επιχειρημα
τίας, Στ. Βίος, με χθεσινή του 
δήλωση διά του πληρεξουσίου 
δικηγόρου του, Ανδρ. Γκούβα, 
υποστηρίζει ότι «όσα αποδίδο
νται με δημοσιεύματά σας, ότι 
δήθεν έχει καταθέσει για την υ
πόθεση, δεν ανταποκρίνονται 
στην αλήθεια και φαίνονται υ- 
ποβολιμιαία» τονίζοντας ότι 
αυτό θα φανεί «μετά το πέρας 
της προδικασίας όταν θα δημο
σιοποιηθεί η κατάθεσή του». ♦

0 διευκολύνας του διευκολύναντος από τους χρηματιστές
Tns ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΥΝΟΥ

Α λλα τρία πρόσωπα, που εμπλέκο
νται στην υπόθεση των «μαύρων 

ταμείων» Tns Ζίμεν5, καλούνται να εξε
ταστούν με την ιδιότητα του υπόπτου 
από τον εισαγγελέα Tns πολύκροτα  έ
ρευνας Π. Αθανασίου.

Πρόκειται για tous χρηματιστέε Αθ. 
Ράμμο, Ν. Δεβλέτογλου και Σ . Γιαννα- 
κάκη, που εμφανίζονται οι δύο πρώτοι 
cos ενδιάμεσοι και ο τελευταίοε cos απο- 
δέκτηε στη διακίνηση εμβασμάτων ε
κατομμυρίων ευρώ -από τον Μάιο του 
2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο τού 2005- 
για την εκπλήρω ση πολιτικών χορη
γιών Tns Ζίμενε.

Το όνομα του Σ . Γιαννακάκη, που μέ
σω του πληρεξουσίου δικηγόρου του 
υποστήριζε χθεε το απόγευμα ότι πα

ρουσιάστηκε αυτοβούλου στον εισαγ
γελέα, ακούστηκε από τον έτερο úno¿ 
πτο Β. Τυρόγαλά, στην εταιρεία του ο
ποίου (Martechinc Bunkering) είχαν εμ- 
βάσει χρήματα (1.434.000 ευρώ) οι ε
ταιρεία του Μιχ. Χριστοφοράκου (Plací 
Blus Comp, και Fairways). Πάντως στο 
γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε χθεε 
και δεν ξεπερνούσε τη μισή σελίδα, φέ
ρεται -σύμφωνα με πληροφορία- να 
«δείχνει» tous επίσηε unóm ous Γ. Καλ- 
δή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβου
λο Tns εταιρείαε «XouBapóós Α.Ε.», και 
Αλ. Λέτσα, péXos του Δ .Σ . Tns εταιρείαν 

Το  άλλο ενδιάμεσο κανάλι είναι, ό- 
ncos προκύπτει, npos ένα λογαριασμό 
στην BNP Paribas Γ ε ν ε ύ η  (1.150.000 
ευρώ) του χρηματιστή Αθ. Ράμμου, ο ο- 
noíos επίσηε εμφανίστηκε χθεε στον ει

σαγγελέα και έλαβε προθεσμία για να 
εξεταστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο Β. Τυρογαλάε, ο onoios χθε5 δεν 
προσήλθε στον εισαγγελέα, αλλά έδω
σε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου 
του έγγραφε5 εξη γή σ ε ι, φέρεται να ι
σχυρίστηκε ότι ο χρηματιστήε Σ . Γιαν- 
νακάκηε του είχε ζητήσει διευκόλυνση 
και ο iôios του έδωσε tous λογαρια- 
σμούε του στην Κύπρο. Οταν έφτασαν 
σε outoùs τα χρήματα από τη Siemens, 
τα παρέδωσε μετρητά στον Σ . Γιαννα- 
κάκη, ο onoios μάλιστα εικάζεται ότι πή
ρε στο χέρι και τα χρήματα π<?υ εμβά- 
στηκαν στον λογαριασμό του Αθ. Ράμ
μου.

Οσο για τον τρίτο χρηματιστή, Ν. Δε- 
βλέτογλου, αναμένεται να εμφανιστεί 
στον εισαγγελικό λειτουργό tis επόμε-

νεε μέρεε. Οπωε αποκάλυψε χθεε η «Ε», 
φαίνεται να είναι το πρόσωπο που δέ
χτηκε μέσα από τον λογαριασμό του 
3090872 στην BNP Paribas Tns Γενεύη5, 
ένα έμβασμα 350.000 ευρώ oris 12-3- 
2004  από την εταιρεία F ib e rlite  του 
Ντουμπάι, π οποία ανήκει στον αστερι
σμό των εταιρειών Tns Siemens.

Παράλληλα, x0es εξετάστηκαν cos 
μάρτυρε5 ο ôiKnyôpos Σ . Δήμαε, που 
φέρεται να σύστησε στην αμερικανική 
SAIC για εκπρόσωπό Tns τον Γ. Τρεπε- 
κλή, και ο κ. KapavTzôs, επιχειρηματι- 
kôs σύμβουλθ5 του Γ.Τρεπεκλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σ . Δή- 
μας δικηγόρο$ Tns SAIC, που συμμετεί
χε σε κοινοπραξία με τη Ζίμενε για την 
προμήθεια του έργου ασφάλειαε των 
Ολυμπιακών Αγώνων C4I, υποστήριξε

ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ncos 
η εταιρεία είναι έτοιμη να προσκομίσει 
ό,τι στοιχεία m s ζητήσει ο εισαγγελέαε.

Τέλθ5, ο κ. Kapavrzas, ο onoios ανα
νέωσε το ραντεβού του με τον Π. Αθα
νασίου για την Παρασκευή, εμφανίζε
ται cos το πρόσωπο που ανέλαΒε να φέ
ρει σε επαφή tis δύο πλευρέε. Κλήθηκε 
από τον Π. Αθανασίου για την παροχή 
εξηγήσεων όσον αφορά tis υψηλέε α- 
μοιβέε που δόθηκαν σε διάφορα πρό
σωπα, ανάμεσά tous και ο Γ.Τρεπεκλής

Ο τελευταίο$ κλήθηκε χθε$ από τον 
εισαγγελέα για συμπληρωματική κατά
θεση και φέρεται να έχει πάρει αμοιβή 
6,5 εκατ. ευρώ, ένα μεγάλο μέρο$ Tns ο
ποίας περί τα 2,5 εκατ. ευρώ, εμφανίζε
ται να πήγαν στον Σ . Δήμα για το «προ
ξενιό».
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7
Η Νομαρχία 
επιχορηγεί 
τα κόμματα 
σε ώρα λιτότητας

Ελεγχο και δραστικό περιο
ρισμό των δαπανών στην το
πική και νομαρχιακή αυτοδι
οίκηση ζητεί, με επίκαιρη ερώ
τηση προε τον υπουργό Οικο
ν ο μ ίες  και Ο ικονο μικώ ν Γ. 
Αλογοσκούφη, η β ο υ λ ευ τ ή  
Α' Αθηνών τηδ Ν .Δ. Φωτεινή 
Πιπιλή.

Αφορμή για την κατάθεση 
τη$ ερ ώ τησ ή ήταν «η απόφα
ση τη$ Ν .Α . Αθηνώ ν και τη5 
πλειοψηφία$ του νομάρχη κ. 
Σγουρού για τη διάθεση πο
σού 500.000 ευρώ στη διορ
γάνωση του 23ου Παγκόσμι
ου Συνεδρίου τηε Σοσιαλιστι- 
κήε Διεθνούε», την οποία η κ. 
Πιπιλή χαρακτηρίζει «απαρά
δεκτη και παράνομη», διευ- 
κρι νίζονταε πωδ το αρχικό αί
τημα του γ . δ ιευθυντή  του 
Π Α ΣΟ Κ ΡΛ Σπ υρόπ ο υ λο υ  
προ5 τη νομαρχία  ήταν για 
συμμετοχή τη$ στη δ ιοργά 
νω ση του σ υ ν εδ ρ ίο υ  με 
1.000.000 ευρώ!

Για το παράνομο τηε από- 
φασηδ, η κ. Πιπιλή επικαλείται 
παράβαση των αρμοδιοτή
των, όπωδ ορίζονται στο άρ
θρο 49 του Π .Δ . 30 /196 , «α
φού πρόκειται για συμμετοχή 
τηδ ν ο μ α ρ χ ία  σε κομματικό 
σ υ ν έδ ρ ιο , που επ ιπλέον 
πραγματοποιείται εκτόδ των 
διοικητικών ορίων τηδ (Λαγο
νήσι)».

ΣΥΡΙΖΑ: Να πού 

πάνε τα λεφτά
Ολα όσα έρχονται στη δη

μοσιότητα δεν είναι μεμονω
μένα σκά νδ α λα , εκτιμά ο 
ΣΥΡ ΙΖΑ , που σε ανακοίνωσή 
του, μιλά για «χορό εκατομμυ
ρίων ευρώ σε μίζεδ για ανάλη
ψη έργων από "αξιόπιστεδ" ε- 
ταιρείεδ τύπου $ΙΕΜ ΕΝ 5». 
Αναιρούν τρανταχτά το δόγ
μα «δεν υπάρχουν λεφτά και 
άρα απαιτείται περικοπή δα
πανών για μισθούδ, συ ντάξειδ 
και δημόσιεδ - κ ο ιν ω ν ία  υ- 
πηρεσίεδ»!

Σύμφωνα με το κόμμα τηδ 
Αριστεράδ, οι «νέεδ αποκαλύ- 
ψείδ για μαύρο χρήμα σε "ευϋ- 
πόληπτα και επίλεκτα" μέλη 
τηδ κο ινω νίες  για μετρό και 
φρεγάτεδ στον Σκαραμαγκά 
αποδεικνύου ν περίτρανα πωδ 
δεν πρόκειται για μεμονωμέ
να σκάνδαλα. Σκα νδα λώ δ η  
είναι η σ υ ν ή θ η  λειτουργία 
του συστήματοδ και του νεο
φ ιλ ελευ θ ερ ισ μ ο ύ . Ισχύει η 
γνωστή φράση "έτσι γίνονται 
οι δουλειέδ"»!

Πολιτική

Ο ΒΕ Ν ΙΖΕΛΟ Σ ΒΑΖΕΙ Φ Ω Τ ΙΑ  ΣΤΟ  Κ Ο Μ Μ Α  Μ ΙΑ  Μ ΕΡΑ ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ Ο Υ  Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ

«Δεν είναι αυτό 
το ΠΑΣΟΚ που θέλω»
Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο 
Tns S ie m e n s  είνα ι και οι ε- 
σω κομματικέ$  κόντρεδ σε 
καθημερινή βάση , που επι
τ ε ίν ο υ ν  την κ ρ ίσ η  στο 
Π ΑΣΟ Κ, ενώ φαίνεται να α
ναζω πυρώ νετα ι η κόντρα 
μεταξύ παπανδρεϊκώ ν και 
βενιζελικών, η οποία βέβαια 
δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει 
στο παρασκήνιο.
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Ετσ ι, μία  μέρα μετά  τη 
μάχη τη ς σημαίας, αιχ
μές για τη σημερινή ει

κόνα το υ  Π ΑΣΟ Κ , τον τρό
πο λε ιτο υ ρ γ ία ς  κ α ι λή ψ η ς 
τω ν αποφ άσεω ντου, ακόμη 
και για  το ν  τρόπο με τον ο
ποίο  χειρ ίζετα ι τη ν υ π ό θε
ση το υ  σ κ α νδ ά λο υ  
S ie m e n s , ά φ η σ ε  χθ ες ο 
Ευάγγελος Β ενιζέλος.

«Δ εν ε ίν α ι α υτό  το 
Π ΑΣΟΚ που θέλω. Δ εν μου 
αρέσει ένα Π ΑΣΟ Κ που μι
κ ρ α ίν ει, αλλά ένα  Π Α Σ Ο Κ  
που μεγαλώ νει, ανανεώνε
ται, φεύγει προς τα εμπρός, 
χωρίς να διακινδυνεύει ένα 
άλμα στο κενό».

«Δεν είμαι ικ α νοπ οιη μ έ
ν ο ς , ο ύ τε  ευ τ υ χ ή ς  ο ύ τε  
προσωπικά αισιόδοξος, έχω 
όμ ω ς υποχρέωση απέναντι 
ο το υ ς π ο λίτες  να  γ ίνω  και 
να  είμ α ι α ισ ιόδοξος», είπε 
μ ιλώ ν τ α ς  σ τη ν  «Π ρώτη 
Γραμμή» τη ς  NET, αναφε- 
ρ ό μ ε ν ο ς  σ τη ν  π ο ρ εία  το υ  
Π ΑΣΟ Κ .

Τ ις δηλώ σεις Β ενιςέλο υ , 
όπω ς άλλω ν στελεχώ ν π .χ . 
του  Α νδρέα  Λ οβέρ δου, τις 
α π ο δ ο κ ίμ α σ ε  ε π ί τ η ς  ο υ 
σ ία ς  ο εκ π ρ ό σ ω π ο ς το υ  
Π ΑΣΟΚ Γ. Π απακωνσταντί
ν ο υ , χα ρ α κ τη ρ ίζο ντά ς τες  
π ρ ο σ ω π ικ ές κ α ι σ υ σ τή ν ο 
ντα ς υπευθυνότητα.

Σήμερα ο Γ. Παπανδρέου σε 
συνέντευξη Τόπου θα ανακοι
νώσει τις προτάσεις του 
ΠΑΣΟΚ και τις πρωτοβουλίες 
του και για τη Ζίμενς και για 
τη διαφθορά και για την έξοδο 
του κόμματος από την κρίση.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος 
ούτε ευτυχής ούτε προσωπικά 
αισιόδοξος»

«Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ εί
να ι σ α φ είς , ε ίνα ι καταγε- 
γραμμένες οι συλλογικές α
ποφ άσεις, τις έχει εκφέρει 
επανειλημμένα ο πρόεδρος 
το υ  Π Α Σ Ο Κ , από ε κ ε ί και 
π έρ α , ο ρ ισ μ έν α  σ τελέχη 
μ α ς α ισ θάνοντα ι τη ν  α νά
γκη να κάνουν και τις προ
σωπικές τους παρατηρήσεις 
κα ι να  εκ φ έρ ο υ ν τη ν  π ρ ο 
σω πική τ ο υ ς γ ν ώ μ η . Αυτό 
που  έχω να  πω είναι ότι εί

μαστε σε μια  δύσκολη π ε 
ρίοδο για το Π ΑΣΟ Κ και ό
λοι μας χρειάζεται να  έχου
με ψυχραιμία και ένα υψ η
λό αίσθημα ευθύνης», είπε 
ο κ . Π απακωνσταντίνου.

Τ η ν  ίδ ια  σ τ ιγ μ ή , π η γές 
το υ  κ ό μ μ α το ς  έλ εγ α ν  ότι 
δ εν  μ π ορ εί να  α νο ίγ ον τα ι 
θέματα και να β ά ζουν στε
λέχη λάδι στη φωτιά σε μια 
δ ύ σκ ολη  π ερ ίο δ ο  κα ι μια  
μέρα πριν από τη συνέντευ
ξη του Π απανδρέου, ενώ υ 
π ο γ ρ ά μ μ ιζα ν  ότι παρά το 
γεγονός ότι είχε γ ίνει γνω 
στή από προχθές η δυσφ ο
ρία το υ  Γ. Π απανδρέου για 
τη ν πρόταση του Β. Β ενιςέ
λου περί εσω τερικής εξετα
στικής επιτροπ ής, αυτός ε
πανήλθε ακόμη πιο α ιχμη
ρός.

Ο κ . Β ε ν ιζ έ λ ο ς  ε ίπ ε  ότι 
«το Π Α Σ Ο Κ  π ρ έπ ει να  μά
θει και να π ει τη ν  αλήθεια 
για τη Β ίεπ ιεηε και δεν αρ
κ εί να λέει ελέγχω τα βιβλία 
μου και είναι εντάξει». Για 
τον κ . Τσουκάτο είπε ότι έ

χει τα  δικά του επιχειρήμα
τα και πρέπει να  α ντιμετω 
π ίζετα ι με σεβασμό ω ς οιο- 
νεί κατηγορούμενος, με τα 
αντίστοιχα δικαιώ ματα και 
υποχρεώσεις, ενώ επισήμα- 
ν ε  ό τ ι τα  σ τελέχη  το υ  
Π Α ΣΟ Κ  ουσια στικά  δεν έ 
χουν ενημέρω ση για τα οι
κονομικά  του κόμματος.

«Αυτό π ο υ  χ ρ ε ιά ζε τα ι η 
παράταξη είναι φ υγή προς 
τα εμ πρός και όχι άλμα στο 
κ ε ν ό . Ο χι στη σ υ λλ ο γ ικ ή  
κα τά θλιψ η κ α ι ο ύ τε  ν α  έ 
χουμε ένα αίσθημα ενοχής. 
Ο ύ τε  να  δ ια χ ω ρ ίζο υ μ ε  τη 
θέση μα ς. Χ ρειάζεται συλ
λογική ευθ ύνη . Το Π ΑΣΟΚ 
έχει τ ις  δ υνά μ εις να  υπερ- 
β ε ίτ η ν  κρίση», είπε.

Τ όνισε ότι μέχρι στιγμή ς 
δεν είχε τη ν ευκαιρία να  το
π οθ ετη θ εί στα όργανα του 
κόμ μα τος, ούτε αυτός ούτε 
κ ι άλλα κορυφ αία  στελέχη 
π ο υ  επ ικ ο ιν ω ν ο ύ ν  με τη ν  
κοινωνία και ούτε κλήθηκε 
από τον Γ. Π απανδρέου να 
συζη τήσουν. Π άντω ς, είπε

Σήμερα συνέντευξη Γιώργου 
με σημαία την κάθαρση

Τ ιςπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ και tis πρωτο
βουλίες του για την πάταξη m s διαφθο

ράς και για την έξοδο του KôppaTos από την 
κρίση, μετά το σκάνδαλο Ζίμενς, αναμένεται 
να παρουσιάσει σήμερα ο Γ. Παπανδρέου.

Οι προτάσεις του θα στηρίζονται κυρίως σε 
όσα κατά καιρούς έχει ηει (προχθές η «Ε» πα
ρουσίασε tis οχτώ προτάσεις που έκανε τον 
Δεκέμβριο του 2004, ενώ μήνες είχε καταθέ
σει ένα πιο συνολικό πλαίσιο 30 σημείων). Για 
τα οικονομικά των κομμάτων είχε ταχθεί υπέρ 
in s αύξησης m s κρατικής χρηματοδότησης 
και υπέρ m s ονομαστικοηοίησης των ιδιωτι
κών συνδρόμων και ms διακίνησής τους μέσα 
από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με συνεργάτες του θα εμφανίσει 
τον εαυτό του ως αποφασισμένο να πατάξει 
τη διαφθορά και να συγκρουοθεί με όσους 
χρειαστεί, θα προτάξει την ανάγκη ms κάθαρ
σης, θα υπερασπισθεί την ιστορία του ΠΑΣΟΚ

και την ενό
τητά του, θα 
τονίσει ότι 
το ΠΑΣΟΚ 
είναι φορέ
ας αλλαγής 
και ανανέω
σης και ότι η 
επανίδρυσή 
του δεν ση
μαίνει αλλα
γή ονόμα
τος και συμ
βόλων. Επί
σης, θα ξε
καθαρίσει ότι αντίπαλοι και στόχοι του ΠΑΣΟΚ 
είναι η Ν.Δ. και τα προβλήματα του πολίτη και 
θα τονίσει ότι το ΠΑΣΟΚ ή θα υπάρχει για τον 
πολίτη ή δεν θα υπάρχει και ότι η νομή της 
κομματικής εξουσίας δεν αφορά κανέναν.

Αποφασισμένος να χτυπήσει 
τη διαφθορά

ότι αποδέχεται αυτά που λέ
ει το Π ΑΣΟΚ για το σκάνδα
λο  κα ι σ υ μ φ ώ ν η σ ε  μ ε τ ις  
π ρ ο τά σ εις  π ο υ  κ α τά  κ α ι
ρ ο ύ ς έχ ε ι κ α τα θ έσ ει ο  Γ. 
Π απανδρέου για  τη διαφά
νεια .

Ο σον αφορά το  θέμα που 
έχει προκληθεί, κυρίως από 
διαρροές υποστηραετών του 
Γ. Π απανδρέου και όχι από 
επώ νυμες δηλώσεις, ότι δη
λαδή ο Γ. Π απανδρέου και 
το  Π Α Σ Ο Κ  μ ε αφ ορμή τη ν 
α π ο π ο μ π ή  Σ η μ ίτη  κ α ι το 
σκάνδαλο πρέπει να  διαχω
ρίσουν τη θέση του από το 
παρελθόν, υποστήριξε ότι η 
συναρπ αστική ιστορία του 
Π ΑΣΟ Κ , που σε πολλές πε-' 
ριπτώ σεις είνα ι και η ιστο
ρία τη ς χώρας, είναι ενιαία 
κ α ι δ ε ν  α κ ρ ω τη ρ ιά ζε τα ι. 
«Το Π ΑΣΟΚ χρειάζεται όλες 
τ ις  σ υ ν ισ τώ σ ε ς  τ ο υ . Ο σ ο ι 
λένε ότι δεν είδα, δεν άκου- 
σα, θα έχουν τη ν τύχη μιας 
μικρής αίρεσης τη ς δυτικής 
Ε κ κ λ η σ ία ς, τ η ς  α ίρ εσ η ς 
τ ω ν  κα θ α ρώ ν. Τ ο  κ ρ ίσ ιμ ο  
μέγεθος τη ς πλειοψ ηφ ικής 
π α ρ ά τα ξη ς επ ιτυ γχά νετα ι 
μ έσα  από τη  σ υ νέχεια  κα ι 
τη σύνδεση με το παρελθόν 
κ α ι όχι μ έσα  από τη ν  απο
κο π ή  το υ . Είμαστε όλοι υ 
περήφανοι για τις κυβερνή
σ εις  μ α ς κ α ι το υ  Σ η μίτη». 
Για τη ν  αποπομπή Ση μίτη, 
τόνισε ότι δεν μίλησε δημ ό
σια για να μη ρίξει λάδι στη 
φ ω τιά , εξέφ ρ α σ ε ό μ ω ς τη 
διαφω νία τους στον Γ. Πα
πανδρέου.

Α ιχμ ές ά φ η σε, μιλώ ντας 
στον F la sh  96 και ο  Ανδρέ- 
ας Λ οβέρδος. Τόνισε ότι εί
να ι υποκρισ ία  όταν γίνεται 
συζή τη σ η  για τη διαφθορά 
κ ά π ο ιο ι να  π ρ ο τ ε ίν ο υ ν  ε 
κλογικά  συστήματα και τά
χθη κε επ ί τη ς  ουσίας υπέρ 
του αμερικανικού μοντέλου 
χρ ημ ατοδότησης τω ν  κ ο μ 
μάτων. Προχθές είχε π ει ότι 
όσοι δ εν  θ έλο υ ν  να  σ η κ ώ 
σ ο υ ν  τη  σ η μ α ία  το υ  
Π ΑΣΟ Κ , να  φ ύγουν από το 
κό μ μ α . ♦


