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Καμιά απόφαση
από ιούς ηγέτες της Ε.Ε.
Παραπομπή στις κα λένδες και τις ε 
θνικές κυβ ερ νή σ εις αποφ άσισαν κα
τά τη χθεσινή σύνοδο κορυφ ής οι
Ευρω παίοι ηγέτες για τα δύο κρίσιμα
ζητήματα, τη Συνθήκη της Λισσαβώ νας και την ακρίβεια. (Σελ. 3)

Βρετανός δικαστής του

Ανωτάτου

Δ ικαστηρίου του Λ ονδίνου κάλεσε
την κυβέρ νησ η να μην προχω ρήσει
στην επικύρω ση της Σ υνθήκης της
Λισσα βώ νας μέχρ ις ότου εξ ετά σ ε ι το
αίτημα για δη μ ο ψ ή φ ισ μ α σχετικά με
τη Μ ετα ρ ρ υθμισ τική Συνθήκη.

€

1,50

Από τα «μαύρα ταμεία» της Ξίβπιβηε - Καραμανλής: Εξεταστική επιτροπή μετά την ανάκριση
σ ή του ΠΑΣΟΚ από τα «μαύρα ταμεία» τη$
δίθίπσηε είναι, σύμφωνα με ασφαλείε πληροφορίεε, το 1 εκατ. γερμανικά μάρκα που ο
μολόγησε ότι έλαβε ο κ. Θόδωρος Τσουκάτοε,
προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως τα έδωσε
στα ταμεία του κόμματος, με τη Χαρ. Τρικούπη
να τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Οπως

ΓΙΑ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ

·

Πολλά εκατ. μάρκα στο ΠΑΣΟΚ
Κορυφή του παγόβουνου τηε χρηματοδότη

Κάθε Σάββατο
στα περίπτερα με €6,90!
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προκύπτει από την έρευνα της «Κ», τα χρή
ματα που κατευθϋνθηκαν από τη Siemens προς
το κόμμα και το πολιτικό προσωπικό του
ΠΑΣΟΚ, προσεγγίζουν τα 8-10 εκατομμύρια
μάρκα και αφορούν τόσο τις προγραμματικές
συμφωνίες του OTE όσο και εξοπλιστικά προ
γράμματα. Ο κ. Τσουκάτος φέρεται να γνωρίζει
αυτού του είδους τις «χορηγίες» και επιχειρεί

«διαπραγμάτευση» με τη Χαρ. Τρικούπη, αλ
λά σταθερή γραμμή του κ. Γιώργου Παπανδρέου, όπως επανέλαβε και χθες από τον Πει
ραιά, είναι «όλα στο φως». Την ανάγκη «να υ
πάρξει πλήρης διερεύνηση, να αποκαλυ
φθούν τα πάντα και οι παραβάτες να οδηγη
θούν στη Δικαιοσύνη», επισήμανε από τις Βρυ
ξέλλες ο πρωθυπουργός. Ο κ. Καραμανλής, α-

παντώντας παράλληλα στην κριτική του κ. Παπανδρέου, ανέφερε ότι δεν είναι στις προθέ
σεις του να αναζητήσει κομματικά οφέλη, αν
και θα μπορούσε να το επιχειρήσει, και τόνισε
ότι «η Ν.Δ. δεν έχει σχέση» με την υπόθεση
Siemens. Αφησε, τέλος, να εννοηθεί ότι με
τά το πέρας της δικαστικής έρευνας θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή. (Σελ. 13)

πάνε φέτος
Τουρκία
λόγω ευρώ

Εικονικές
επιθέσεις
από Ισραήλ

Απώλειες στην Ευρώπη

Στα πυρηνικά του Ιράν

Το ισχυρό ευρώ, τα επέκεινα της διε

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία φέρεται
να πραγματοποίησε ασκήσεις εικονικών
επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις
του Ιράν σε ελληνικά χωρικά ύδατα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Νιού Γιορκ
Τάιμς, στην άσκηση συμμετείχαν περισ
σότερα από εκατό ισραηλινά Ε-16 και Ε15, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανε
φοδιασμού. Το ελληνικό υπουργείο Αμυ
νας επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση της
άσκησης αλλά χαρακτήρισε «ανυπόστα
το» το δημοσίευμα περί εικονικών επι
θέσεων σε ιρανικούς στόχους. (Σελ. 6)

Ο ι τουρίστες

Με ποδήλατο στη δουλειά

θνούς οικονομικής κρίσης, αλλά και οι
υψηλές υπηρεσίες που παρέχονται, ο
δηγούν φέτος τους τουρίστες κατά... κύ
ματα στις τουρκικές θάλασσες. Σε μια
σεζόν, που για τους υπόλοιπους βασι
κούς ευρωπαϊκούς -κ α ι κατ’ επέκταση
και τους ελλη νικο ύς- προορισμούς, οι
απώλειες που καταγράφονται παραπέ
μπουν σε ρεκόρ, στην Τουρκία η αύξηση
που καταγράφεται ξεπερνά το 12%. (Οι
κονομική Εβδομάδα σελ. 3)

Πυρκαγιά: Μάχη

με τις φλόγες έδι
ναν χθες μέχρι αργά το απόγευμα στον
Κάλαμο υπό αντίξοες συνθήκες οι ενα

ΚΥΡΙΟ

έριες και επίγειες πυροσβεστικές δυ
νάμεις μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που

Ο τουρισμός

ξέσπασε στη θέση Λαγομάνδρα και α
πειλούσε κατοικημένες περιοχές.

Παιδιά: Ενα

στα δύο παιδιά πά

σχουν από κατάθλιψ η ή άγχος, λόγω
της κα θημερινής πίεσης, τη ς ενδ οσχολικής βίας και της μικρής ενδοοικογενειακής επικοινωνίας, διαπιστώ 
νει έρευνα. (Σελ. 17)

Συγκοινωνίες:

Η αύξηση της τι

μ ή ς της β εν ζίν η ς δ εν έ σ τ ρ ε ψ ε τους
Α θ η να ίους ΙΧ ή δ ε ς στα Μ αζικά Μ έσα
Μ εταφ οράς, σ ύμφ ω να μ ε τα τ ε λ ε υ 
ταία στοιχεία του ΟΑΣΑ. (Σελ. 16)

Ποιοι είναι
οι πρωταγωνιστές
της ανακύκλωσης;

Μαθηματικά:

Επιλέγοντας
κινηματογράφο

||

Θερινό ή κλιματιζόμενο;

|

Εσείς τι προτιμάτε όταν αποφασίσετε να

Σελ. 17
Η αλματώ δης ανά 

πτυξη των μαθηματικώ ν στον τομέα
των σ υμμ ετρ ιώ ν υπόσχεται επ α ν α 
στατικά άλματα στις θετικ ές επ ισ τή 

ΑΡΘΡΟ

αφιερώσετε τη βραδιά σας στον κινη
ματογράφο; Τ η ν παλιά, καλή, κλασική
ατμόσφαιρα του θερινού σινεμά με θέα
τ ’ αστέρια ή τη ν κλιματιζόμενη αίθου
σα ενός πολυ-σινεμά με άρτιο, μεν, ήχο
αλλά με συνθετική μοκέτα αντί για χα 
λίκι; (Ζωή · Τέχνη, σελ. 3)

Ο Ινδονήσιος πρόεδρος, Σουσίλο Μ παμπάνγκ Γιουντχογιόνο, τέθ η κ ε επ ικ εφ α λ ή ς πομπής
ποδηλάτων χθ ες στην Τζακάρτα, στο πλαίσιο της εκστρατείας « Μ ε ποδήλατο στη δουλειά».
Μ αζί μ ε 5 0 0 άλλους συμπολίτες του απ οφ άσισε να δώ σει το καλό παράδειγμα, ηροτρέποντας
τους ερ γα ζομ ένους να σ ταματήσουν να μεταβαίνουν στη δουλειά με αυτοκίνητο, σε μια

Η απάντηση στις μειωμένες αφίξεις
τουριστών, λόγω ακριβού ευρώ, δεν
είναι οι εκπτώσεις. Είναι η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας του τουρι
στικού μας προϊόντος. Αυτό επιτυγ
χάνεται μόνο με καλύτερη ποιότητα.
Κάποτε το συγκριτικό πλεονέκτημα
της Ελλάδας ήταν ο ήλιος και η θά
λασσα. Αυτό σήμερα δεν αρκεί. Πολ
λές χώρες γύρω μας μπορούν να προ
σφέρουν τα ίδια και πολύ πιο φθηνά.
Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα πλέ
ον πρέπει να είναι οι καλές υπηρεσίες.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι στη βαριά βιο
μηχανία της χώρας μας πρέπει να α
γαπήσουν αυτό που κάνουν. Να κα
τανοήσουν ότι υπάρχουν πολλοί
στον κόσμο που θα πλήρωναν οποιεσδήποτε τιμές για να αποκτήσουν υ
πηρεσίες υψηλού επιπέδου. Αρκεί να
νιώσουν ότι τα χρήματά τους δεν πά
νε χαμένα. Οτι παίρνουν αυτό που
πληρώνουν.

προσπάθεια απ οσ υμφ ό ρησ ης της πρω τεύουσας και περιορισμού των ρύπων.

μες. (Σελ. 10)

Σπουδές: Το α υ ξη μένο

Σ Χ Ο Λ Ι Ο I Τ ο υ Ν ικ ο υ Γ. Ξ υ δ α κ η

κόστος

σπουδώ ν εκτός τόπου δια μο νής οδ η
γεί πολλούς υπ ο ψ η φ ίου ς σ ε επ ιλο
γ ές όχι μ ε βάση το αντικείμενο
σπουδώ ν αλλά την κατοικία. (Σελ. 5)

Υγεία: Π άνω

από 1.200 ευ ρ ώ τον

χρόνο δίνει απ ό την τσέπη του ο
Ελληνας για γιατρούς κοι εξετάσ εις.
(Σελ. 4)

Παπαλουκάς: Τη φ ανέλα

του Ολυ

Χαρτοπόλεμος στα μούτρα τον κοινού
Το αιφνιδιαστικό σφράγισμα του θεά

τη 19η Ιουνίου, την κορύφωση της σεζόν,

λάκι ώς την Αβινιόν! Και υπαινίσσεται ότι

τρου Λυκαβηττού προχθές το βράδυ από

για να σφραγίσουν το θέατρο;

δεκάδες άλλοι χώροι λειτουργούν παρανό-

τον Δήμο Αθηναίων, λίγη ώρα προτού αρχί

Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ, παρακολουθού

μως... Για σκέψου, ο δήμαρχος ανακαλύ

σει συναυλία προγραμματισμένη από μή

με κατάπληκτοι έναν πόλεμο ανακοινώσε

πτει έκπληκτος, αθώος, την πόλη της αυθαι

νες, αναστάτωσε όχι μόνο το κοινό που α

ων. Το Φεστιβάλ επιτίθεται στον Δήμο, ο

ρεσίας και της ασχήμιας, την πόλη του! Και

νέβαινε αμέριμνο τον λόφο υπό κάυσωνα,

Δήμος αντεπιτίθεται στο Φεστιβάλ, ο EOT

ξεκινά την κάθαρση από τον Λυκαβηττό...

μπιακού θα φ ορ έσ ει ξανά, έπ ειτα α 

αλλά όλη την Αθήνα. Δηλαδή, το δημοφι

και τα Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) σιωπούν. Το

Αυτή τη στιγμή, δεν είναι φανερό ποιος έ 

πό έξι χρόνια, ο 31χρονος γκαρντ.

λέστερο ανοιχτό θέατρο της πρωτεύουσας,

Φεστιβάλ υποστηρίζει ότι κατόπιν δεύτερου

χει δίκιο και ποιος άδικο. Η ασφάλεια πά

το θαυμαστό έργο του αρχιτέκτονα Ζενέ-

στατικού ελέγχου, από ανεξάρτητο εμπει

ντως του δημόσιου χώρου δεν μπορεί να

του, ο τόπος καλλιτεχνικής μύησης για γε

ρογνώμονα και από τον μηχανικό της ΕΤΑ

είναι πεδίο γραφειοκρατικών καθυστερή

νιές και γενιές, το θέατρο που υποδεχόταν

το θέατρο κρίθηκε κατάλληλο, και ότι γι’

σεων, καπετανάτων, προσωπικών αντε

προ ημερών χιλιάδες ανθρώπους για τις

αυτό ειδοποιήθηκε εγκαίρως ο Δήμος. 0

γκλήσεων και ασυνεννοησίας. 0 πρόεδρος

συναυλίες του Νικ Κέιβ,του Μαρκ Νόπ-

Δήμος μένει στην πρώτη αυτοψία, που το έ 

του EOT κ. X. Κοκκώσης και ο δήμαρχος κ.

φλερ, του Λ. Μαχαιρίτσα, είναι ετοιμόρρο

κρινε ακατάλληλο και οχυρώνεται πίσω από

Κακλαμάνης οφείλουν να συνεννοηθούν

πο; Και πότε ανακαλύφθηκε ο κίνδυνος κα

παλαιό αλληλογραφία- επιπλέον ο δήμαρ

απευθείας, για να δώσουν λύση, για να

τάρρευσης; 0 ιδιοκτήτης EOT, ο διαχειρι

χος Νικήτας Κακλαμάνης επικαλείται τη

προστατεύσουν το κοινό και το κύρος των

στής Ελληνικό Φεστιβάλ, και ο φύλακας

στήριξη που παρείχε στον διευθυντή του

θεσμών. Κι όχι να κρύβονται πίσω από τον

του άστεως, Δήμος Αθηναίων, περίμεναν

Φεστιβάλ Γιώργο Λούκο, και πετάει το μπα

χαρτοπόλεμο.

Εθνική: Π έ ν τ ε

προσω πικότητες του

ελληνικού αθλητισμού σχολιάζουν
την εμ φ άνισ η του αντιπροσω πευτι
κού μας συγκροτήματος στο ε υ ρ ω 
παϊκό πρωτάθλημα ποδοσφ αίρου.
(Αθλητισμός, Σελ. 3)

Τζούντο:

Μ ά θ ε τ ε όλα τα μυστικά

και τις τεχνικές μιας... ευ γ ενικ ή ς πο
λεμική ς τέχνης. (Αθλητισμός, Σελ. 6)

Αυτόν τον Ιούνιο,
ένα είναι to á9rtó

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου 2008
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Ενα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, αναζήτηση και εκπληκτικά ανθρώπινα επιτεύγματα
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κ. Καραμανλής:
«Η Ν.Δ. δεν έχει
καμία σχέση»
Σκληρή απάντηση στον κ. Γ. Πα-

πανδρέου που τον εγκαλεί ότι δεν
επιθυμεί τη ν κάθαρση, έδωσε από
tis Βρυξέλλεε με αφ ορμή xis κα
ταιγιστικές ε ξ ε λ ίξ ε ι σ τη ν υπόθε
σ η Siem ens και τη ν εμπ λοκή του
κ. Θ . Τσουκάτου, ο πρωθυπουργόε
κ. Κ. Κ αραμανλήε.
Αφού κα τέστησε σαφ έε ότι «η
Ν .Δ . δ εν έχει σχέσ η» με τ η ν υπό
θεση, ο πρωθυπουργός έσπευσε να
προσθέσει: «Προσωπικά δ εν είναι
axis προθέσειε μου ν α αναζητήσω
κομ μα τικά οφ έλη, α ν και θα μ π ο 
ρούσα ν α το επ ιχειρήσ ω . Η δ η 
μοκρα τία δ εν ωφελείται από κο 
ρώ νες».
Παράλληλα, ο κ. Καραμανλής τό
νισ ε ότι απαιτείται «πλήρη5 δια
λεύκανση, πλήρης αποκάλυψη χω-

Απάντησε στον
Παττανδρέου, λέγοντας
ότι δεν θα επιδιώξει
κομματικά οφέλη.
pis εκπτώσειε α π ό δ ο σ ή ευθυνών,
όπου υπάρχουν στελέχη που ε
μπλέκονται». Τέλθ5 άφ ησε σαφώε
να εννο η θ εί ncos θα συσταθεί Εξε
ταστική Επιτροπή xns Βουλή5 ευ0ùs μόλις ολοκληρω θεί η ε ν εξελί
ξει δικαστική έρευνα. «Δ εν φοβά
μαι τίποτα, πολύ λιγότερο σε τέτοια
ζητήματα», κατέληξε ο κ. Καρα-

μανλή5.
Από τη ν πλευρά του, ο πρόεδροε
του Π Α Σ Ο Κ είχε στρέψ ει εκ νέου
τα πυρά του κατά του πρωθυ
πουργού, προβάλλοντας το ν ισχυ
ρισμό ότι δεν έχει την πολιτική βού
ληση για τ η ν πάταξη xn s διαφθοpàs. Π αράλληλα, διαμήνυσε ότι θα
α π ομ α κ ρύ νετα ι ά μ εσ α άπό το
Π Α ΣΟ Κ κάθε στέλεχος για το οποίο
προκύπ τουν στοιχεία εμπλοκής
σε υ π ο θ έ σ ε ι «μαύρου χρήματος».
Από τον Π ειραιά, όπου περιοδέυ
σε χθες στο πλαίσιο κομπανίας του
Π ΑΣΟ Κ για την ακρίβεια, ο κ. Γ. Παπανδρέου υπογράμμισε συγκεκρι
μένα: «Δ εν ανέχομαι, και δ εν θα α-

νέχο μ α ι και θα αγωνιστώ για να
χτυπηθεί καθένα.5 που αυθαιρετεί,
ή έχει σ χ έσ η με τα θέματα τηε ακρίβεια5, με τα καρτέλ ή έχει σχέ
σ η μ ε τη διαφθορά και το μαύρο
χρήμα». «Σε αντίθεση με τον κ. Κα
ραμανλή εγώ θα αγωνιστώ για να
καθαρίσει αυτόε ο τόπθ5», κατέληξε.
Μ ετά τιε τελευταίε5 ε ξ ε λ ίξ ε ι, α
νοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκήΒ πο
λιτικώ ν προσώπων αφήνει πλέον,
εμμέσω ς π λην σαφώς, ο υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Σωτ. Χ α τζηγά κης,
αναδιατυπώνοντας παλαιότερη δή
λω σή του περί μ η ύπαρξης στοι
χείω ν για πολιτικούς σ τη ν υπόθε
σ η τηε Siem ens. Δήλω σε χαρα
κτηριστικά χθεε μετά τα νέα στοι
χεία που διαρρέουν: «Ο σον αφορά
τη ν παλαιά δήλω σή μου περί μ η εμπλοκή5 πολιτικώ ν προσώ πω ν,
θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν εί
μαι μελλοντολόγοε. Οταν έκανα τη
δήλω ση εκ είνη , ή τα ν πράξη ακριβή5, διότι δεν είχα ν προκύψ ει ο
ποιαδήποτε στοιχεία για εμπλοκή
πολιτικώ ν προσώπω ν, από καμία
πλευρά. Α ν α ποδειχθεί η εμπλοκή
τέτοιων προσώπων δεν θα χαριστώ
σε κ α νένα ν, διότι δεν θα χαριστεί
ούτε η Δ ικα ιοσ ύνη, ούτε η κυβέρ
νη σ η » , ανέφ ερε ο κ. Χατζηγάκης.
Εν τω μεταξύ, ο πρώην υπουργόε
Αμυνα5 κ. Α . Τσοχατζόπουλος α
νακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή (κα
τά του «Βήματος»), επειδή εμφα
νίσ θ ηκ ε σε χθεσ ινό του δ η μο σ ί
ευμα να εμπλέκεται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφ ορίεε, μ ε τη ν
αγωγή ο κ. Τσοχατζόπουλος δεν
διεκδικεί οικονομική α ποζημίω 
σ η , αλλά τη ν αποκατάσταση του ο
νόματος του.
Τ έλος, και σ ήμερα , για δεύτερη
σ υ νεχ ό μ ενη η μ έρα , ο π ρώ η ν οι
κονομικός διευθυντής του Π Α Σ Ο Κ
κ. Σπύροε Α υγερινός διέψ ευσε ότι
το Π Α Σ Ο Κ έλαβε χρήματα από τη
δίειηεη5, όπω5 ισχυρίζεται ο κ. Θ.
Τσουκάτος. Σε σχετική δήλω ση
προέβη ύστερα από συνάντηση που
είχε με συνεργάτες του κ . Γ. Παπανδρέου στη Χ α ρ . Τρικούπη, ενώ
ανάλογη συνάντηση φέρεται να εί
χε με τον κ. Ν . Α θανασάκη και η υ
πεύθυνη για το ταμείο του κόμματοε υπάλληλο3.
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Παζάρια, ψέματα
και τα εκατομμύρια
του Π Α ΣΟ Κ
Του ΤΑΣΟ Υ ΤΕΛ Λ Ο ΓΛ Ο Υ

Ζήτησε πλήρη διαλεύκανση inc, υπόθεσης
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

·

Τα παρένθετα πρόσωπα στα οποία

«προσέκρουσε» η έρευνα του ει
σαγγελέα κ. Παναγιώτη Αθανασί
ου σχετικά με την πληρωμή 1 ε
κατομμυρίου γερμανικών μάρκων
σε ένα λογαριασμό του Ρότερνταμ είναι μόνο η κορυφή του πα
γόβουνου;
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίε5 xns «Καθημερινήε», τα χρή
ματα που κατευθύνθηκαν από τη
Siemens npos το κόμμα και το πο
λιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ προ
σεγγίζουν τα 8-10 εκατομμύρια
μάρκα, τόσο για xis προγραμματιKés συμφωνίες του OTE όσο και για
ια,εξοπλιστικά προγράμματα. Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν
διαφορετικοί λογαριασμοί, πέραν
αυτού του κ. Ηλία Πιταούλη στην
τράπεζα ABN AMRO στο Ρότερνταμ.
Ο κ. Θόδ. Τσουκάτος γνωρίζει αυ
τού του είδους xis προεκλογικέ5 χο
ρηγίες τόσο από τη Siemens όσο και
από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ, αλλά και από

Το 1 εκατ. μάρκα είναι,
σύμφωνα με
πληροφορίες, μόνο η
κορυφή του
παγόβουνου.

Ο πρω θυπουργός Κώστας Καραμανλής απάντησε, από τις Βρ υξέλλες, σε σει
ρά ερω τήσ εω ν για την υπόθεση τω ν «μαύρω ν ταμείω ν» της δίεπίθης.

«Η αλήθεια δεν προκαλεί σεισμούς»
Σεισμό πολλών Ρίχτερ που θα οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές μέσα στο καλο
καίρι, θα προκαλέσουν οι αποκαλύψεις του σκανδάλου δΨηίθης, προέβλεψε
χθες στη Βουλή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρης. Μ ε την ευκαιρία
συζήτησης επίκαιρης ερώτησης για τους σεισμόπληκτους Ηλείας και Αχαΐας,
κάλεσε τον υπουργό Δημόσιας Διοίκησης να ξεσκονίσει τις κάλπες. «Ιδιον αυ
τής της κυβέρνησης είναι να βγαίνει ό,τι υπάρχει στο φως και η αλήθεια δεν
προκαλεί σεισμούς», απάντησε ο κ. Π. Παυλόπουλος, σημειώνοντας με νόημα
ότι «το καλοκαίρι με περισσότερο φως επιφυλάσσει και αλήθειες».
Στην πολιτική αντιπαράθεση περί τη δίθίτιεηε παρενέβη χθες και ο πρώην
πρόεδρος της Ν.Δ. Μιλτιάδης Εβερτ. Σημειώνει ότι με την πρόταση του
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή «ουσιαστικά επιδιώκεται η αδρανοποίηση
της εισαγγελικής έρευνας» με στόχο να ανακοπεί η καταιγίδα των αποκαλύ
ψεων. «Πρέπει πρώτα να τελειώσει η εισαγγελική έρευνα και μετά μπορεί
ενδεχομένως να γίνει σύσταση εξεταστικής επιτροπής», καταλήγει ο κ. Εβερτ
εηισημαίνοντας προς το ΠΑΣΟΚ ότι «ο πανικός είναι κακός σύμβουλος».

άλλες εταιρείες και βρίσκεται σε έ
να περίεργο είδοε «διαπραγμάτευ
σ ή » με το Π Α ΣΟ Κ, η ηγεσία του
οποίου εμμένει στη γραμμή «όλα
στο φως». «Αυτά τα “όλα” , είναι τό
σο πολλά που αν αποδειχθούν δεν
θα μείνει τίποτα όρθιο από το πο
λιτικό σκηνικό που ξέρουμε . . .»,
αναφέρει νομική πηγή, που έχει
παραστεί στιε πάμπολλε5 διαβουλεύσεις και σ υ ζη τή σ ει, που έ
χουν διεξαχθεί. Οι διαπραγμα
τεύσεις και οι σ υ ζη τ ή σ ε ι των εμπλεκομένων τους τελευταίους μήvss στην υπόθεση του λογαρια
σμού του Ρότερνταμ περιλαμβάνει
κασέτες, σημειώματα, γράμματα
και α π ο δ ε ίξε ι. Τα «κλειδιά» βρί
σκονται στα χέρια των κ. Βίου και
Τσουκάτου.
Αλλά και τα επιχειρήματα του
έτερου των παρενθέτων προσώ
πων, του κ. Μιχάλη Βόγια, δεν φαί
νεται να απαντούν στο ερώτημα
γιατί για το έργο των Patriot, πλη-

Ο κ. Τσουκάτος επ ιμ ένει στην
εκδοχή ότι τα χρήματα πήγαν στο
τ α μ είο του ΠΑΣΟ Κ.

ρώνεται από το 2% των πολιτικών
πληρωμών. Ο κ. Βόγιαβ, στο υπό
μνη μ α των συνηγόρω ν του, υπο
στηρίζει, όπως είχε πει και στην
«Κ», ότι πληρώ θηκε σε τράπεζα
της Ελβετίαε για το έργο των α
ντιπυραυλικών συστημάτων. Επ ’
αυτού ο εισαγγελέας κ. Παν. Α θα
νασίου μπορεί πολύ απλά, με μια
επιστολή στη μητρική δ ίε ιη ε ^ να
μάθει αν πραγματικά ο κ. Βάγιας
πληρώθηκε για κάτι τέτοιο, καθώς
και αν είχε προσφέρει πραγματικέε υπηρεσίε5.
Ο κ. Βάγιας φαίνεται να έχει συγ
γενική σχέση με τον κ. Βίο, ο οποίος
με την ΟΜ ΗΡΟΣ κατασκευαστική
αναλαμβάνει να κατασκευάσει την
ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον στα μέσα της δεκαετία5 του
’90. Ενα τέτοιο έργο δεν θα ήταν
δυνατόν να αναληφθεί χωρίς να υ
πάρχουν ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεΐ5 με το τότε σύστημα εξουσία5. Το γεγονός ότι ο κ. Βόγιας
υποστηρίζει ότι από τα 3,3 εκα
τομμύρια μάρκα που λαμβάνει από
τη δίειηεης μετά τιε προγραμμα
τικές συμφωνίες δεν δίνονται χρή
ματα σε τρίτους από τον λογαρια
σμό του στη Ζυρίχη δεν σημαίνει
και πολλά πράγματα, καθώς ο ίδιοε
διαθέτει την οικονομική επιφάνεια
να δώσει χρήματα σε τρίτους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Ο κ. Βάγιας, μάλιστα, υποστήριζα
ότι εισήγαγε από την Ελβετία στην
Ελλάδα 210 εκατ. δραχμέ5 για την
πληρωμή μιας εταιρείαε μαρμάρων,
της ΘΕΟΜ ΑΡ Α.Ε. Το ποσό είναι ό
σο στρογγυλό το 1 εκατομμύριο
μάρκα του... κ. Τσουκάτου.

Την Τρίτη απολογείται ο κ. Τσουκάτος
ματοε. Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Bios
φέρεται να υποστήριξε στον εισαγγελέα
ότι πίστευε nais πρόκειται για χρήματα
που π ροέρχοντα ν από φίλους του
Π ΑΣΟ Κ Ο κ. Bios, opens, περιέγραψε στον
εισαγγελέα και τον τρόπο με τον οποίο,
κατά τον ίδιο, κατέληξε το ποσό του 1 ε
κατομμυρίου μάρκων στο Π ΑΣΟΚ. Κομβίκο πρόσωπο σε αυτή τη διαδικασία, κα
τά τον κ. Βίο, είναι ο σωματοφύλακας του
κ. Τσουκάτου, κ. Χρ. Γενναίοε. Ο κ. Bios
φέρεται να υποστήριξε ότι από τον λο
γαριασμό του επιχειρηματία κ. I. Πιταούλη, το ποσό «μοιράστηκε» σε επτά λο
γαριασμούς των οποίων συνδικαιούχος
εμφανιζόταν ο κ. Γενναίοε.
Εν συνεχεία ο κ. Bios φέρεται να υ
ποστήριξε ότι ρευστοποίησε τα χρήμα
τα από tous λογαριασμούς του κ. Γενναίου
και ακολούθωε τα απέστελνε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα στο ΠΑΣΟΚ.
Ο σωματοφύλακα5 του κ. Τσουκάτου,
κ. Χρ. Γενναίοε, έλαβε χθες προθεσμία α
πό τον εισαγγελέα προκειμένου στα μέ
σα m s εβδομάδος να καταθέσει ωε ύ
ποπτος.

Γης ΕΥΑΣ Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Ω Λ Η

Εξηγήσεις στον εισαγγελέα Πρωτοδι
κών Παναγιώτη Αθανασίου για την ε
μπλοκή του στην υπόθεση ras Siemens
θα δώσει τη ν Τρίτη μέσω υπομνήματος
ο κ. ΘεόδωροΒ Τσουκάτος, ο onoios πα
ραδέχθηκε με προχθεσινή δήλωσή του
ότι έλαβε ποσό 1 εκατομμυρίου γερμα
νικών μάρκων από τα «μαύρα ταμεία» ras
Siemens. Σύμφωνα με πληροφορίες κεντρικό άξονα m s υπερασπιστικής γραμpùs του κ. Τσουκάτου θα αποτελέσει η
άρνησή του ότι το ποσό του 1 εκατομ
μυρίου γερμανικών μάρκων, που κατα
τέθηκε στην τράπεζα ABN AMRO του Ρό
τερνταμ, προοριζόταν για προσωπικό του
όφελος. Κατά τιε ίδιεε πηγές, ο κ. Τσου
κάτος αναμένεται να ισχυριστεί ότι τα
χρήματα αυτά κατέληξαν στο ΠΑΣΟΚ, ι
σχυρισμό πάντως που έχει διαψεύσει η
Χαριλάου Τρικούπη.

Οι μάρτυρεβ
Μεταξύ των μαρτύρων που θα προ
τείνει, σύμφωνα με πληροφορίεε ο κ.
Τσουκάτος, θα συμπεριλαμβάνονται
δύο οδηγοί-σωματοφύλακέ5 του -οι ο
ποίοι φέρονται να μετέφεραν τα χ ρ ή 
ματα στο Π ΑΣΟ Κ- αλλά και δύο ταμίες
του κόμματος ras αξιωματικής αντι
π ο λ ίτ ευ σ ή .
Στο απολογητικό του υπόμνημα, κα
τά πληροφορίεε, ο άλλοτε στενός συ
νεργάτης του πρώην πρωθυπουργού κ.
Κώστα Σημίτη, αναμένεται να επικα
λεστεί και τα όσα ισχυρίστηκε ενώπιον
του εισαγγελέα ο επιχειρηματίας κ.
Στέλιος Bios, ο onoios κατέθεσε cas ύ
ποπτος. Η συγκεκριμένη κατάθεση ά
νοιξε επί m s ouoias τον «ασκό του Αιό
λου», δίνοντας νέα κατεύθυνση στην
προκαταρκτική έρευνα, που διενεργεί-

Ο κ. Mavxàs
γραφολογική εξέταση του σημειώ ματος
που εμπλέκει τον κ. Μαντέλη με την υπό
θεση Siemens.

ται από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.
Παναγιώτη Αθανασίου.
Κατά πληροφορίες στην ανωμοτί κα
τάθεσή του, ο κ. Bios υποστήριξε ότι ε
κείνος, καθ’ υπόδειξη του κ. Θεόδωρου
Τσουκάτου, ζήτησε από τον επιχειρη
ματία κ. I. Πιταούλη να διαθέσει ένα λο
γαριασμό προκειμένου να κατατεθούν
χρήματα για την εξυπηρέτηση του κόμ-

Χθες στον κ. Αθανασίου προσήλθε και
ο σύμβουλθ5 του πρώην υπουργού κ. Τά
σου Μαντέλη, κ. Α ρ ισ τ είδ η Mavxàs. Ο
κ. M avxàs φέρεται ωε ο συντάκτης του
σημειώματος που εμπλέκα τον πρώην υ
πουργό με ποσό των 10 εκατομμυρίων
μάρκων που εντοπίστηκαν σε καναδική
τράπεζα m s Γενεύης. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, ο κ. M avrâs αρνήθηκε ότι εί
ναι ο συντάκτης του σήμειώματθ5, ενώ
σημειώνεται ότι ο κ. Μαντέλης έχει διαψεύσει ότι εμπλέκεται στην υπόθεση
Siemens. Κατόπιν αυτών ο εισαγγελέας
αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια γραφολογικής εξέτασης.

vodafone
Η εταιρία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ AEET (Vodafone) ανακοινώνει την από 20-06-2008 διάθεση στους συνδρομητές
με συμβόλαιο δύο νέων Ατομικών Προγραμμάτων:
• Το ατομικό πρόγραμμα συμβολαίου Vodafone TOP 5, δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να δηλώνουν
έως πέντε αριθμούς εθνικών δικτύων της επιλογής τους, προς τους οποίους θα έχουν έως 2.500 λεπτά
δωρεάν χρόνο ομιλίας. Από τα 2.500 λεπτά τα 2.300 αφορούν Vodafone προορισμούς (κινητά), και τα υπόλοιπα
200 λεπτά αφορούν προορισμούς υπολοίπων εθνικών δικτύων (κινητών ή σταθερών).
• Το ατομικό πρόγραμμα συμβολαίου Vodafone TOP 5 με SMS δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να
δηλώνουν έως πέντε αριθμούς εθνικών δικτύων της επιλογής τους, προς τους οποίους θα έχουν έως 2.500
λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας. Από τα 2.500 λεπτά τα 2.300 αφορούν Vodafone προορισμούς (κινητά), και τα
υπόλοιπα 200 λεπτά αφορούν προορισμούς των υπολοίπων εθνικών δικτύων (κινητών ή σταθερών). Επίσης,
δίνονται και 2500 SMS προς όλους τους επιλεγμένους προορισμούς (εθνικούς, προς κινητά ή σταθερά δίκτυα)
Οι χρεώσεις για τα νέα προγράμματα συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μηνιαίο πάγιο
Μέγιστος Αριθμός επιλεγμένων αριθμών (κινητά & σταθερά εθνικών δικτύων)
Συνολικά δωρεάν λεπτά προς όλους τους επιλεγμένους εθνικούς προορισμούς
Δωρεάν Λεπτά προς επιλεγμένους αριθμούς Vodafone
Δωρεάν Λεπτά προς επιλεγμένους αριθμούς υπολοίπων εθνικών δικτύων
Δωρεάν SMS προς όλους τους επιλεγμένους προορισμούς
Χρέωση εθνικών κλήσεων προς επιλεγμένους αριθμούς (Vodafone,
Cosmote, TIM, 0, OTE και όποιο άλλο εθνικό δίκτυο σταθερής
Τηλεφωνίας) μετά το πέρας των δωρεάν λεπτών.
(χρέωση ανά δευτερόλεπτο, ελάχιστος χρόνος χρέωσης 30 δευτερόλεπτα)
Αποστολή μηνύματος (SMS) προς επιλεγμένους αριθμούς μετά το πέρας
των δωρεάν SMS
Χρέωση εθνικών κλήσεων προς Vodafone, Cosmote, TIM, Q, OTE και λοιπά
εθνικά δίκτυα σταθερής Τηλεφωνίας (εκτός κλήσεων προς επιλεγμένων
αριθμών)
(χρέωση ανά δευτερόλεπτο, ελάχιστος χρόνος χρέωσης 30 δευτερόλεπτα)
Αποστολή μηνύματος (SMS) προς εθνικά δίκτυα εκτός επιλεγμένων
αριθμών

Vodafone TO PS

V odafone Τ 0 Ρ 5 μ ε S M S

25€
5
2.500
2.300
200
-

30€
5
2.500
2.300
200
2.500

0,0042€/δευτ.

0,0042€/δευτ.

0.1071C/SMS

0.1071C/SMS

0,0042€/δευτ.

0,0042€/δευτ.

0,1071€/SMS

0.1071C/SMS

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.ΠA 19%

-Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας προς τους επιλεγμένους αριθμούς εθνικών δικτύων (κινητών ή σταθερών), δεν αφορούν κλήσεις
προς τις χρεώσιμες υπηρεσίες Vodafone, διεθνείς κλήσεις, κλήσεις περιαγωγής, χρήση της υπηρεσίας Data Fax. Όλες οι
υπόλοιπες χρεώσεις είναι αντίστοιχες με εκείνες του προγράμματος συμβολαίου Vodafone 150.
Η καταμέτρηση των 2300 και 200 λεπτών γίνεται ανά ημερολογιακό μήνα.
-Οι συνδρομητές μπορούν να δηλώνουν ταυτοχρόνως και Vodafone και λοιπούς προορισμούς αλλά τα λεπτά δωρεάν χρόνου
ομιλίας θα κατανέμονται μεταξύ τους σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα
-Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Vodafone TOP 5 και Vodafone TOP 5 με SMS δύνανται να είναι μόνο
για εθνικές κλήσεις και δεν δύνανται να προσμετρούνται στην υπηρεσία μεταφοράς χρόνου ομιλίας.
-Η τροποποίηση των αριθμών μπορεί να πραγματοποιείται μία φορά κάθε μήνα.

»
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