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■ Η  Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε ότι ανεστάλη η κομματική ιδιότητα του κ. Τσουκάτου και του κ. Μαντέλη μετά τΐδ τελευταίεδ εΣελίΣεΐδ
■ Ο  κ. Τσουκάτοδ με δήλωσή του ανέφερε ότι υττήρΣε «αποδέκτηδ πρότασηδ για οικονομική συνεισφορά στην καμπάνια του Κινήματοδ»

■ Ο  κ. Σημίτηδ δήλωσε: «Λυπούμαι για την εμπλοκή στελεχών του Π αΣοΚ  στην υπόθεση Ξίειπεηδ, εφόσον αποδειχθούν αληθείδ οι ισχυρισμοί»«Ολα στο φωδ» ζητεί το Π α Σ ο Κ
Ο κ. Παπανδρέον προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση μετά την αποκάλυψη για την εμπλοκή Τσουκάτου

Ο κ. Θ. Τσουκάτοε στα έδρανα τηε Βουλήε την περίοδο 2000-2004. Από νωρ'ιε χθε5 το μεσημέρι η Χαριλάου 
Τρικούπη αποφάσισε την αναστολή τηε κομματικήε του ιδιότηταε

Μ ε αλληλοκαρφώματα και δη- λώσειε αποποίησηε ευθυνών πρώην στελέχη κυβερνήσεων ίου ΠαΣοΚ αντέδρασαν χθεε στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που τουε εμπλέκουν στην πολυσχιδή υπόθεση τηε Siemens. Με απόφαση του κ. Γ. Παπανδρέου κινήθηκαν πει- θαρχικέε διαδικασίεε σε βάροε των κκ. Θ. Τσουκάτου και Αν. Μαντέ
λη, ενώ ο αρχηγόε τηε αΕιωματικήε αντιπολίτευσηε διεμήνυσε προε το εσωτερικό του κόμματο5 ότι δεν πρό-
___________________Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ ___________________

Α γ γ . Κ ω β λ ι ο ςκειται να ανεχθεί öoous καταχρά- στηκαν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Χη λύπη του για την εμπλοκή στελεχών του ΠαΣοΚ στην υπόθεση εΕέφρασε ο κ. Κ. Σημίτηε.Μιλώνταε χθεε το βράδυ στο γραφείο του στη Βουλή ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε: «Δεν θα ανεχθώ 
καμία πρακτικά, κανέναν που κα- 
ταχράστηκε την εμπιστοσύνη του 
ελληνικού λαού και των ψηφοφό
ρων μαε. Καμία ενέργεια που κ η 
λιδώνει το κύροε του Κινήματοε 
μαε, αλλά και τουε θεσμούε τηε Δ η 
μοκρατία ε».

«Για τον λόγο αυτόν απαιτώ και 
απαιτούμε: Ολα στο φωε. Εμείε δεν 
έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» υπογράμμισε ο κ. Παπανδρέου και απευθύνθηκε στον κ. Καραμανλή και την κυβέρνησή του, που óncos είπε «φο
βάται να προχωρήσει, δεν τολμά». 0  πρόεδροε του ΠαΣοΚ ζήτησε διαλεύκανση ms υπόθεσηε ms Siemens, των ομολόγων, των υποκλοπών, του υπουργείου Πολιτισμού, των καρτέλ και m s μεταβίβασή του OTE και επανέφερε την πρότασή του για τη σύσταση εΕεταστικήε επιτροπήε.Από νωρίε χθεε το μεσημέρι η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε την αναστολή m s κομματικήε ιδιότηταε του πρώην στενού συνεργάτη του κ. 
Κ. Σημίτη κ. Θ. Τσουκάτου και του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Αν. Μαντέλη. Η Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησή εΕέτασε μόνο ns δύο συγκεκριμένεε περιπτώσειε, πιθανολογείται όμωε ότι θα ακολουθήσουν και άλλεε ανήστοιχεε ns επό- μενε5 ημέρεε.Τη χθεσινή πειθαρχική απόφαση ανακοίνωσε ο εκπρόσωποε Τύπου του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπακωνσταντί
νου, o onoios σημείωσε ότι «η ανα
στολή τηε ιδιότηταε του μέλουε σε 
καμία περίπτωση δεν προδικάζει, 
δεν αποτελεί τεκμήριο για το απο
τέλεσμα τηε δικαοτικήε και ανα- 
κριτικήε δια δικασίαε»  και υπογράμμισε, δίνονταε το στίγμα m s crráons που θα τηρήσει στο εΕήε το ΠαΣοΚ: «Τη δική μαε πράΕη περι
μένουμε να ακολουθήσει η ΝΔ».Ο κ. Τσουκάτοε δημοσιοποίησε λίγη ώρα αργότερα τη δική του δήλωση, στην οποία ανέφερε: «Í2s μέ
λσε τηε Κεντρικήε Επιτροπήε του 
ΠαΣοΚ και εν συνεχεία μέλοε τηε

εκτελεστικήε γραμματείαε, μετείχα 
ενεργά στην οργάνω ση τηε κ α 
μπάνισε για τιε εκλογέε (σ.σ. τιε ευ- 
ρωεκλογέε του 1999)». Επιβεβαιώ- νονταε ένα σκέλοε των πληροφοριών σημείωσε: «Δέχθηκα επίσκεψη

στο γραφείο μου στο Π αΣοΚ  από 
τον κ. Μ. Χριστοφοράκο και έγινα 
αποδέκτηε πρότασηε για οικονο
μική συνεισφορά στην καμπάνια 
του Κινήματοε και μου ζητήθηκε 
τραπεζικόε λογαριασμόε στο εΕω-

τερικό για να γίνει η μεταφορά χρη
μάτων».Ο πρώην συνεργάτηε του κ. Σημίτη, που απομακρύνθηκε από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού από το 2000, προσέθεσε ότι για τη

διεκπεραίωση τηε διαδικασίαε απευθύνθηκε σε γνωστό του πρόσωπο και τόνισε: «Τα χρήματα χωρίε άλ
λη δική μου ανάμειΕη ήλθαν στον 
Τομέα Ο ικονομικού του Π αΣοΚ, 
παρελήφθησαν από τουε αρμοδί- 
ουε του τομέα Οικονομικού και ει- 
σήλθαν στο ακέραιο στο ταμείο του 
κόμματοε (1 εκατ. μάρκα). Δ εν  ̂ εί
χα ποτέ καμία προσωπική ανάμει- 
Εη ή άλλη αθέμιτη συμμετοχή. Σ η 
μειώνω επίσηε ότι ποτέ δεν δια
χειρίστηκα χρήματα στο Κίνημα, 
ούτε είχα οποιαδήποτε θέση στο 
Δημόσιο. Οι δραστηριότητέε μου 
στο Π αΣοΚ ήταν πάντα πολιτικέε 
και κινήθηκαν στο πλαίσιο που όρι
ζαν κάθε φορά τα αρμόδια όργανα 
του Κινήματοε».

«ΕΕοργιστικά ψευδή και βαθύ
τατα συκοφαντικά» χαρακτήρισε εΕάλλου τα δημοσιεύματα ο κ. Μα- ντέληε και ζήτησε να δοθούν όλα τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη.Γ ραπτή ανακοίνωση εΕέδωσε λίγη ώρα αργότερα ο ίδιοε ο κ. Σημίτηε, τονίζονταε τα εΕήε: «Λυπούμαι για 
την εμπλοκή στελεχών του ΠαΣοΚ  
στην υπόθεση δίβτηεηε, εφόσον 
αποδειχθούν αληθείε οι ισχυρισμοί 
που προβάλλονται. Δημιουργούνται 
έτσι σκιέε και αμφιβολίεε για μια 
μεγάλη προσπάθεια στην οποία συμ
μετείχε έναε πάρα πολύ μεγάλοε 
αριθμόε ανθρώπων που δεν είχαν 
καμιά σχέση με όλα αυτά».Τον κ. Τσουκάτο διέψευσαν με δικέε του5 δηλώσειε ο πρώην γραμ- ματέα5 Οικονομικού του ΠαΣοΚ κ. 
Στ. Σουμάκηε και ο κ. Σπ. Αυγε- 
ρινόε, ο οποίοε κατά την επίμαχη περίοδο εκτελούσε χρέη διευθυντή στο κόμμα. Ο μεν κ. Σουμάκηε διέ- ψευσε κάθε προσωπική του εμπλοκή στην υπόθεση και τόνισε: «Είμαι 
όμωε σε θέση να διαβεβαιώσω ότι, 
υπό την τότε ιδιότητά μου του γραμ
ματέα Οικονομικών του ΠαΣοΚ, ου
δέποτε αντιλήφθηκα ούτε να ει- 
σπράττονται ούτε να εγγράφονται 
στουε λογαριασμούε του οποιαδή
ποτε ποσά θα μπορούσαν να προ- 
έλθουν από την εν λόγω εταιρεία ή 
συναλλασσόμενουε με αυτήν». Ο δε κ. Αυγερινόε, ο οποίοε προσήλ- θε στη Χαριλάου Τρικούπη, δήλωσε ότι το «να μπήκε στο Π αΣοΚ έστω 
και μία δραχμή και να μην το γνω
ρίζω αποκλείεται» και τόνισε: «Ο κ. 
Τσουκάτοε είπε ότι ήλθαν λεφτά 
στο ΠαΣοΚ. Μπορεί να Εέρει κάτι 
παραπάνω από μένα».Ο τότε Γραμματέαε τηε Κεντρικήε Επιτροπήε του ΠαΣοΚ κ. Κ. Σκαν- 
δαλίδηε ρωτήθηκε από «Το Βήμα» και δήλωσε ότι εκ τηε θέσεώε του και βάσει των καταστατικών αρμοδιοτήτων του δεν είχε καμία εμπλοκή με το ταμείο του κόμματοε. Στελέχη με πείρα στα κομματικά υπογράμμιζαν ότι παραστατικά για την επίμαχη είσπραΕη δεν υπάρχουν στο ΠαΣοΚ, ενώ επισήμαιναν με νόημα πωε ούτωε ή άλλωε δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν έγγραφα για τέτοιου είδουε συναλλαγέε.

Η  άνοδος και η πτώση του «στρατηγού»
Ο κ. Θ. Τσουκάτοε, ο επονομαζόμενοε και «στρα- τηγόε», εθεωρείτο επί πολλά έτη το alter ego του κ. Κ. Σημίτη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο πρώην πρωθυπουργ05 επικράτησε στο ΠαΣοΚ χάρη στιε δραστηριότητε5 του συνεργάτη του. Η ισχύε του (και οι αντιδράσειε που προκαλού- σε) ήταν τέτοια ώστε σε συνέδρια του κόμματοε οι συμμετέχοντεε του φώναζαν ειρωνικά «είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργόε», «κόμμα και κράτοε Θόδω- ροε Τσουκάτοε», προκαλώνταε τη δυσφορία του κ. Σημίτη. Ο κ. Τσουκάτοε απομακρύνθηκε από το πλευρό του τότε πρωθυπουργού το 2000 έπειτα από δύο δραματικέε συναντήσειε, όπου τουλάχιστον σε μία ακούγονταν οι φωνέε ωε την Ηρώδου Αττικού. Το όνομά του, εΕαιτίαε τηε «κοτερολογίαε», έγινε δι- καίωε ή αδίκωε συνώνυμο τηε διαπλοκήε και των σκοτεινών σχέσεων πολιτικών και επιχειρηματιών.Πολλοί τον χαρακτήριζαν «σκιά» και «δεΕί χέρι» του κ. Σημίτη, ο κ. Τσουκάτοε όμωε ενεργούσε και αυτοβούλωε όταν το θεωρούσε απαραίτητο -  ήταν αυ- τόε που «διέρρευσε» την είδηση για το «δείπνο των τεσσάρων» για να δημιουργήσει ρεύμα. Προκειμέ- νου να στηριχτεί ο κ. Σημίτηε στη μάχη τηε διαδο- χήε του Ανδρέα Παπανδρέου δημιούργησε το περίφημο «δίκτυο επικοινωνίαε», κινούμενοε σε συν- θήκεε ημιπαρανομίαε. Η αντίστροφη μέτρηση για

τιε «ημέρεε εΕουσίαε» του κ. Τσουκάτου Εεκίνησαν μετά τιε εκλογέε του 2000, και κυρίωε όταν σε μια συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γ ραφείου ο κ. Θ. Πά- 
γκαλοε «κάρφωσε» συντρόφουε του ότι βρέθηκαν σε κότερα επιχειρηματιών. Η οριστική ρήΕη επήλθε όταν πολέμησε σφόδρα το νομοσχέδιο για το ποδόσφαιρο που προωθούσε ο κ. Γ. Φλωρίδηε με εντολή του κ. Σημίτη.Η σχέση των δύο ανδρών Εεκίνησε στα τέλη του 1990, σε μια συνέλευση τηε Νομαρχιακήε Επιτρο- πήε τηε Α ’ Αθήναε. Την εποχή εκείνη ο κ. Τσουκάτοε ήταν αναπληρώστε γραμματέαε Οικονομικού και υποστήριζε αιρετικέε απόψειε απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Παρά τη στενή συνεργασία τουε, οι δύο άνδρεε δεν έγιναν ποτέ προσωπικοί φίλοι, οι σχέσειε τουε παρέμεναν αυστηρά πολιτικέε και κλυδωνίζονταν αναλόγωε των εΕελίΕεων. Την περίοδο 2000-2004, ωε βουλευτήε αλλά έχονταε απομακρυνθεί πλήρωε από το περιβάλλον του κ. Σημίτη, εΕακολουθούσε να ταράζει τα νερά, π.χ. πότε με την πρόταση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πότε με τιε θέσειε του για το Ασφαλιστικό. Το 2004 ο κ. Τσουκάτοε ήταν υποψήφιοε στη Β’ Αθήναε αλλά δεν εΕελέγη βουλευτήε.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ



A 4 ·  ΤΟ ΒΗΜΑ Π α ρ α σ κ ε υ ή  20 Ι ο υ ν ί ο υ  2008SiemensΗ  κυβέρνηση φοβάται εμπλοκή «γαλάζιων»
Τι έδειίε εσωτερική «έρευνα» -  Βέβαιη θεωρείται πλέον η διαβίβαση τηε δικογραφίαε στη Βουλή

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΜ ετά το ΠαΣοΚ έρχονται αποκαλύψεις και για τη ΝΔ; Η κυβέρνηση απαντά «όχι» από τις Βρυ- Εέλλες, διαβεβαιώ νοντας ότι ο κ. 
Μ. Χριστοφοράκος δεν είχε επιδιώκει συναντήσεις με κομματικούς παράγοντες της Ρηγίλλης, ανάλογες με αυτές που αποκάλυψε χθες ο κ. Θ. Τσουκάτος για το ΠαΣοΚ.Κυβερνητικά στελέχη όμως εΕέ- φ ραζαν φόβους ότι είναι πιθανόν να εμπλακούν στη δικαστική έρευνα και υπουργοί της ΝΔ, οι οποίοι υπέγραψ αν συμβάσεις συνεργα-
_______  ΑΠΟΣΤΟΛΗ _____

Β. ΧίΩΤΗΣσίας με τη Siemens, όπως και για την εμπλοκή κομματικών στελεχών, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις των οικονομικώ ν διευθυντών της Ρηγίλλης ότι δεν μπήκαν ποτέ στα ταμ ε ία  της Ν Δ  χ ρ ή μ α τα  από τη Siemens,Η κυ β έρ νη σ η  υποστηρίζει ότι ολοκλήρωσε μια σειρά εσωτερικών ερευνών που πραγματοποίησε για να διαπιστώσει αν κάποιος υπουργός της υπέγραψε μετά το 2004 κάποια σύμβαση συνεργασίας με τη Siem ens χωρίς να προκόψει κάτι τέτοιο, ούτε για το υπουργείο Μ εταφορών (όπως έντονα φημολο- γείται) ούτε για το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.Σύμφω να με πληροφ ορίες του «Βήματος», ο υπουργός Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπης διαβεβαίωσε και χθες το Μέγαρο ΜαΕίμου ότι ως υπουργός Μεταφορών δεν υπέγραψε καμία σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία ως γνωστόν παρείχε υπηρεσίες και προϊόντα στον Ο Σ Ε . Το υπουργείο Μ εταφ ορώ ν όμως υπέγραψε μετά το 2004 κάποιες συμβάσεις έργου με άλλες εταιρείες, εκ των οποίων κάποιες εΕακολουθούν να συνεργάζονται με τη S ie m e n  στους τομείς των σιδηροδρομικών μεταφορών και των νέων τεχνολογιών στις Ενοπλες Δυνάμεις.Μία από τις σ υ μ β ά σ εις αυτές ήταν για την ενοικίαση συρμών του προαστιακού σιδηροδρόμου για τη γρα μμή Α θή να  - Κ ό ρ ινθ ο ς, όταν διαπιστώθηκε αδυναμία της εταιρείας να υλοποιήσει την παραγγε-

Ο κ. Θ. Ρουσόπουλος κατηγόρησε 
τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ότι «θολώνει 
τα νερά» εΣαιτίαε «των αποκαλύψεων 
που αφορούν στελέχη του ΠαΣοΚ»

0  Γραμματέας της ΝΔ κ. Ελ. Ζαγορίτης 
δηλώνει ότι «η ΝΔ δεν έχει εμπλοκή 
με τη γερμανική εταιρεία.
Για πρόσωπα δεν Εέρω...»

Ο υπουργός/Ιολιτισμού κ. Λιάπης 
διαβεβαίωσε το ΜαΕίμου ότι ως 
υπουργός Μεταφορών δεν υπέγραψε 
καμία σύμβαση με τη βίΘητθης

λία για την κατασκευή συρμών από τα Ν α υ π η γ εία  Σ κ α ρ α μ α γ κ ά , η οποία κατά την κυβέρνηση υλοποιείται και σήμερα, χωρίς όμως σκανδαλώ δεις ρήτρες και ρυθμίσεις.Από την άλλη πλευρά, οι χθεσινές εΕελίΕεις ανακούφισαν την κυβέρνηση, η οποία για πρώτη φορά είδε τους πολιτικούς της αντιπά- λούς να βρίσκονται σε δ υ σχερέστερη θέση από αυτήν σε σχέση με την υπόθεση.Ο κ. Κ αραμανλής πληροφορή- θηκε από τους συνεργάτες του, μόλις ολοκλήρωσε την αγόρευσή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όσα δήλω σε ο κ. Τσουκάτος και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του που το ζήτημα αυτό αρχίζει να προκα- λ εί σ η μ α ν τ ικ ό τ ερ ο  κό σ το ς στο Π αΣοΚ από ό,τι πρόκαλεί στη Νέα Δημοκρατία.Παρ’ όλα αυτά, ο πρωθυπουργός επέμεινε και χθες στην απόφασή του να μη συγκροτηθεί εΕεταστική επιτροπή πριν ολοκληρωθεί η έρευνα που διεΕάγει η Δικαιοσύνη (παρά τις πιέσεις που ασκεί πλέον και η υπουργός ΕΕωτερικών κυρία Ντά
ρα Μπακογιάννη).Η κυβέρνηση θα αλλάΕει γνώμη μόνον εφ όσον η εμπλοκή πολιτικών προσώπων οδηγήσει σε αναγκαστική διακοπή της ανάκρισης, η οποία θεωρείται πλέον πιθανή μετά την επιβεβαίωση ότι κάποια από τα κονδύλια των «μαύρων ταμείων» της δίεητεης κατέληΕαν σε κομματικά ταμεία.Συνεργάτες του Πρωθυπουργού υπ ογράμμιζαν χθες ότι μετά την α ν ά μ ειΕ η  του ο ν ό μ α τ ο ς  του κ. Τσουκάτου και την ομολογία ότι χρηματοδοτήθηκε το ΠαΣοΚ, η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή θεωρείται αναγκαστική, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος.Από την άλλη πλευρά, είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αΕιοποιήσει την εμπλοκή  κ ο μ μ α τικ ώ ν  σ τ ελ εχ ώ ν  του ΠαΣοΚ και στενών συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημί
τη για να αποκομίσει κομματικά οφέλη, αλλά και για να διευρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταΕύ του προέδρου του ΠαΣοΚ και του προκατόχου του.

Αναρωτιούνται noios θα έχει σειράΜ ε έκδηλη αγωνία και προβληματισμό παρακολουθούν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές όλων των κομμάτων τις ραγδαίες εΕε- λίΕεις στο σκάνδαλο δίεητεης. Οι φήμες για επικείμενες νέες αποκαλύψεις πυρπολούν την πολιτική ζωή και ενισχύουν τα φοβικά σύνδρομα για τη στατικότη- τα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Η χθεσινή εμπλοκή του ονόματος του πρώην βουλευτή του ΠαΣοΚ κ. Θ. Τσουκάτου, αλλά και οι διαρροές για δημοσιεύματα για «τον βίο και την πολιτεία» υπουργών σε σχέση με τη δίεηιεης ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης στα υπουργικά και πολιτικά γραφεία. Ουδείς είναι σε θέση να προσδιορίσει τον επόμενο στόχο και τα ερωτήματα είναι πολλά για τα πολιτικά στελέχη που θα συμπαρασύρει ο «τυφώνας» των αποκαλύψεων.Σε πολλά υπουργικά γραφεία και στη Ρηγίλλης κυριαρχεί ανησυχία για τα μελλούμενα και κυρίαρχη είναι η παραδοχή ότι θα έχουμε χιονοστιβάδα εΕελίΕε- ων. «Είναι πολύ νωρίς ακόμη να προσδιορίσουμε τι 
ακριβώς θα αποκαλιχρθεί και τι θα γίνει» έλεγε με νόημα κορυφαίος υπουργός παραγωγικού υπουργείου. 
«Ποιος έχει σειρά;» ήταν το κυρίαρχο ερώτημα στην πολιτική «αγορά» και ειδικά στο «γαλάζιο» σύστημα εΕουσίας υπήρχε προβληματισμός για ενδεχόμενη εμπλοκή ορισμένων υπουργών ή στελεχών της ΝΔ.Ουδείς από το κυβερνών κόμμα είναι σε θέση να δώσει Εεκάθαρες απαντήσεις για το σκάνδαλο δίεπιεης και κανένας δεν μπορεί να ορκιστεί για κανέναν. Υψη

λόβαθμα κομματικά στελέχη επέμεναν ότι για τη ΝΔ που μπορούν να μιλήσουν δεν υπάρχει ζήτημα και υπενθύμιζαν την πρόσφατη δήλωση του Γραμματέα του κόμματος κ. Ελ. Ζαγορίτη που είπε με νόημα και με τις αναγκαίες επιφυλάΕεις: «Η ΝΔ δεν έχει εμπλο
κή με τη Ξίεητεης. Για πρόσωπα δεν Ξέρω...».Αρκετοί υπουργοί έσπευδαν να σημειώσουν, σε όποιον τους ρωτούσε, ότι δεν παριστάνουν τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Παράλληλα προέβλεπαν με βεβαιότητα ότι θα έχουμε γρήγορες εΕελίΕεις. Οσο για τις φήμες περί εμπλοκής στελεχών της ΝΔ, κανένας δεν μπορεί να πει τι θα γίνει. Δεν είναι λίγοι όσοι αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός κ. Κ. Κα
ραμανλής πρέπει να ακολουθήσει την τακτική του προέδρου του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου και να θέσει εκτός κόμματος όποιον εμπλέκεται ώσπου να Εε- καθαρίσει η υπόθεση.Πάντως η χθεσινοβραδινή δήλωση του κ. Παπανδρέου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, εν αντιθέσει με την αποδοχή που είχε σε βουλευτές της ΝΔ. «Σε μια επο
χή που η απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης 
αποδίδει καρπούς ο κ. Παπανδρέου με τη δήλωσή του 
στοχεύει στη διάχυση ευθυνών» τόνισε αργά το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Θ. Ρουσόπουλος. Και συμπλήρωσε: «Θολώνει τα νερά εΕαιτίας του προ
φανούς κομματικού αδιεΕόδου στο οποίο έχει πε- 
ριέλθει από τις συνταρακτικές αποκαλύφεις που αφο
ρούν στελέχη του ΠαΣοΚ».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Α . Ραβανος

Ο εισαγγελέαδ καλεί ωδ ύποπτο τον κ. Τσουκάτο
Κλήση και στον σύμβουλο τον κ. Μαντέλη -  Θα ζητηθεί η άρση τον απορρήτου για σειρά τραπεζικών λογαριασμώνΝ τόμινο εΕελίΕεων σημειώνεται στην έρευνα για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens. Ο εισαγγελέας κ. Π. Αθανασίου καλεί ως ύποπτο τον κ. Θεόδωρο Τσουκάτο. Την ίδια ώρα αποστέλλει κλήση στον κ. Αριστείδη Μαντά, σύμβουλο του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Τά

σου Μαντέλη, ενώ καλεί συμπληρωματικά τον επιχειρηματία και ύποπτο στην υπόθεση κ. Μι- 
χάλη Βάγια. Η συμπληρωματική κατάθεση κρί- θηκε αναγκαία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει στοιχεία που τον οδηγούν στην υποψία ότι τα χρήματα που η Siemens κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό του κ. Βάγια δεν αφορούσαν τις υπηρεσίες του στην κατασκευή πλακετών για τους πυραύλους Patriot, όπως εκείνος υποστήριΕε στο υπόμνημά του, αλλά προορίζονταν για τον τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας και σήμερα βουλευτή του ΠαΣοΚ. κ. Ακη Τσοχατζόπουλο. Ιδιαίτερη ερευνητική αΕία εκτιμάται όμως ότι θα έχουν και οι εΕη- γήσεις που θα δώσει στον εισαγγελέα ο επίσης ύποπτος στην υπόθεση, ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας MARTECHNIC BUNKERING ING κ. Βασίλης Τυρογαλάς, ο οποίος την πε

ρίοδο 2004-2005 έλαβε από την offshore Placid Blue 1,5 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον της κατάθεσής του έγκειται κυρίως στο ότι, όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι, πίσω από τον ίδιο βρίσκεται πρόσωπο τού στενού περιβάλλοντος εν ενεργεία υπουργού. Προς την κατεύθυνση αυτή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση πρόκειται να ζητήσει την άρση απορρήτου σειρά ς τραπεζικώ ν λο γ α ρ ια σμών, προσώπων τα ονόματα των οποίων ενε- πλάκησαν πρόσφατα.Οσον αφορά τον κ. Θ . Τσουκάτο, στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα 
Σημίτη και βουλευτή του ΠαΣοΚ ως το 2000, ο εισαγγελέας έφτασε σε αυτόν μέσω των έγγραφων υπομνημάτων δύο προσώπων που είχε καλέσει με την ιδιότητα του υπόπτου.Πρώτος από αυτούς κλήθηκε και κατέθεσε ως ύποπτος ο επιχειρηματίας κ. Ιωάννης Πι- 
ταούλης σε τραπεζικό λογαριασμό του οποίου στην ABN AMRO BANK του Ρότερνταμ, στις 4 Φεβρουάριου του 1999, κατατέθηκαν 1.000.000

γερμανικά μάρκα μέσω της εταιρείας των «μαύρων ταμείων» Fairways Estates.Ο  κ. I. Πιταούλης, καταθέτοντας, υποστήριΕε ότι τα χρήματα αυτά δεν προορίζονταν για τον ίδιο και ότι αυτό που έκανε ήταν να διαθέσει τον τραπεζικό λογαριασμό του που διατηρούσε στο Ρότερνταμ σε έναν φίλο του, τον κ.
Στέλιο Bio, επίσης επιχειρηματία, για να τον εΕυπηρετήσει.Κατόπιν της πληροφορίας αυτής ο εισαγγελέας κάλεσε με την ιδιότητα του υπόπτου και τον κ. Σ . Βίο, ο οποίος με τη σειρά του υποστήριΕε ότι ζήτησε από τον κ. Πιταούλη να του διαθέσει τον λογαριασμό του «καθ' υπόδειΕη» του κ. Θ . Τσουκάτου.Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση των ει- σαγγελικών αρχών στην κατάθεση του κ. Βίου ο οποίος «έδειΕε» τον κ. Τσουκάτο. Αμέσως μετά το πέρας της κατάθεσης ο εισαγγελέας κ. Π. Αθανασίου μετά του προϊσταμένου του κ. Π. Πούλιου μετέβησαν στο γραφείο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γεωργίου 

Σανίδά. Λίγο αργότερα και ενώ νωρίτερα οι εισαγγελείς συσκέφτηκαν, από την Εισαγγε

λία του Αρείου Πάγου επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του ονόματος του κ. Τσουκάτου στην υπόθεση, ενώ την ίδια ώρα διευκρινίστηκε ότι η δικογραφία παραμένει στα χέρια του Εισαγγελέα διότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την εμπλοκή πρώην ή νυν κυβερνητικού στελέχους που να επιβάλλουν τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και ότι ο εισαγγελέας θα συνεχίσει καλώντας υπόπτους, μάρτυρες αλλά και ανοίγοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλων προσώπων.Αγνωστο παραμένει αν ο εισαγγελέας θα κα- λέσει και τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Τ. Μαντέλη. Προς την κατεύθυνση της διερεύ- νησης της εμπλοκής του πρώην υπουργού προς το παρόν καλεί τον πρώην σύμβουλό του κ. Αρ. Μαντά, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο που συνέταΕε το ιδιόχειρο σημείωμα με το οποίο υποδείκνυε στους διαχειριστές των «ειδικών πληρωμών» m s Siemens το νούμερο του τραπεζικού λογαριασμού σε υποκατάστημα της Canadian Imperial Bank of Commerce LTD στον οποίο θα έπρεπε να κατατεθούν τα εμβάσματα της Siemens.
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