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ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ο ί
Οι Τζίνα Ρόουλαντς και Τζέιμς Γκόρνερ,
μας καλούν να ξετυλίξουμε την ιστορία 

ενός αθάνατου έρωτα

Ανακαλύψτε
μια Ελλάδα διαφορετική
ki ανπ'γιχττχ-

ΜΙΑ ΔΟΣΗ
* &HAHTHPÍO

Το μυστήριο- 
Φ . Χουσοσηηλια .......

»ΤΡΑΠΕΖΑ!
ΪΠΕίΡΑΐηχ!

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
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ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΚΡΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΙ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΝΥΝ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Στα άδυτα
της Μαφίας
«Η  Μαφία στην Κοβομβία»

ΠΛΟΙΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
+ 20%  οι τιμές 
στα κυλικεία
► ΣΕΛ. 46
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2.500
τυχερά ζευγάρια 

κερδίζουν
8 ημέρες διακοπές

σε ειδικές τιμές &
1 στους 2 δωρεάν 

το αεροπορικό 
ή ακτοπλοϊκό 

εισιτήριο μόνο 
ε 1 κουπόνι 
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της Siemens Π Α ΣΟ Κ  -  Ν Δ
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
ΟΚΤΩ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 
«ΜΑΥΡΑ ΜΑΡΚΑ»

Ε ισηγήσεις για φυγή προς τα εμπρός δέχεται ο Γ. Παπανδρέου μετά την έκρηξη της «βόμβας Τσου- κάτου». Σε αναμμένα κάρβουνα και ο Κ. Καραμανλής σε ενδεχόμενο ντόμινο αποκαλύψεων για ανάμειξη στο σκάνδαλο και γαλάζιων στελεχών. ► ΣΕΛ. 4 -5 , 9

ΓΙΩΡΓΟΣ:
Θα αγωνιστώ 
για να καθαρίσει 
επιτέλους ο τόπος

ΚΑΡΑΜ ΑΝ ΛΗ Σ:

Απόδοση ευθυνών, 
όπου υπάρχουν, 

χωρίς εκπτώσεις
01 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ 01 ΦΟΒΟΙ ΤΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ

Τα ηγετικά 
στελέχη 
μπροστά 
στην επόμενη
ημέρα ►σ ε λ .  6 -7.... .....

Ικανότητα διακυβέρνησης

31,5 34,3
ΚΑΝΕΝΑ
ΚΟΜΜΑ

26,7
ΑΛΛΟ
4,2

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Οταν το κόμμα 
του «Κανένα» 
έχει ρεύμα ···

► ΣΕΛ. 13

88  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Είδη ένδυσης 
σε τιμές στοκΟι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 80% χωρίς τα προϊόντα να στερούνται καλής ποιότητας.

► ΣΕΛ. 28-30

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μπαράζ προσφυγών 
από επιχειρήσεις ► σελ. 45

Αυτόν τον Ιούνιο, ένα είναι το άθλημα.

ΤΟΙΜΗΜΑ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου 2008

·* %
οπαπ

Λ
 ¿

V



2 Σάββατο 21 Ιουνίου 2008 ΕΘΝΟΣ

Ραντεβού τον Οκτώβριο 
έδωσαν οι ηγέτες της Ε.Ε. 
για να συζητηθεί το θέμα 
της Ευρωσυνθήκης και το 
Κόσοβο ►Μ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4-13
ΔΙΕΘΝΗ 14-20
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21-30,43
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 31-42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 45-50
ΕΘΝΟΣ ΑΟΥΤ 51-62
ΕΗΕΕίε & ΜΟΤΟΘΟε 67-70

Απειλούνται με θάνατο
Με θάνατο απειλούνται πέντε ε
κατομμύρια Αφρικανοί εξαιτίας 
της ασυνέπειας των ηγετών των 
οκτώ πιο ανεπτυγμένων βιομη
χανικά κρατών. Τα κονδύλια 
που έφτασαν στις χώρες της 
«μαύρης ηπείρου» είναι κατά 40 
δισ. δολάρια λιγότερα απ' όσα εί
χαν υποσχεθεί. 18

Αντιπυρική αυτοάμυνα
Επί ποδός πολέμου βρίσκεται η 
Θάσος. Εχοντας πληρώσει ακό
μα και με ανθρώπινες ζωές τη 
λαίλαπα των δασικών πυρκα
γιών, οργανώνει την αυτοάμυ
νά της. Πάνω από 3 0 0  εθελο
ντές συγκρότησαν την Πρωτο
βουλία Πολιτών και δημιούρ
γησαν 30  ομάδες περιπολίας 
στο δάσος. 21

Ηταν κάποτε εξορίες
Αλλοτινοί τόποι εξορίας έχουν α- 
ναδειχθεί πλέον σε ιδιαίτερα ελ
κυστικούς προορισμούς για ε
κατομμύρια επισκέπτες, Ελληνες 
και ξένους. Εχουν αναπτυχθεί υ
περσύγχρονες ξενοδοχειακές 
μονάδες, οι οποίες κατακλύζο
νται από τουρίστες. Τίποτα δεν 
θυμίζει πια τα διατάγματα που 
όριζαν τα νησιά αυτά ως «τόπους 
εξορίας». 22-23

Πρωτοπόρα δασκάλα
Η πορεία προς τα εμπρός της ελ
ληνικής εκπαίδευσης συνδέε
ται συνήθως με τη δράση και την 
προσφορά ανδρών εκπαιδευτι
κών, όπως του Αλ. Δελμούζου, 
του Μ. Τριανταφυλλίδη, του Δ. 
Γληνού. Πλάι σ' αυτούς, όμως 
βρέθηκαν και σπουδαίες γυναί-

Πρόβα επίθεσης στις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις 
του Ιράν πραγματοποίησε 
σε άσκηση στις 6 Ιουνίου η 
Ισραηλινή Αεροπορία ►Ιβ

Ενθαρρυντικά τα αποτελέσ
ματα μεταμοσχεύσεων νησι
δίων παγκρέατος σε πειρα
ματόζωα για την καταπο
λέμηση του διαβήτη ^25

Η τραγουδίστρια Σάρον 
Τζόουνς μιλά για την 
καριέρα της και για το 
πώς βρέθηκε να εργάζεται 
ως δεσμοφύλακας ►δΐ

Ολες οι τελευταίες 
ειδήσεις και τα νέα 
μοντέλα αυτοκινήτων που 
κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά ►67-70Η μικρή και η μεγάλη... «εικόνα»!

ΑΠΟ ΤΟΝ Παναγιώτη 
Δ. Παναγιώτου
panpan@pegasus.gr

Οσοι νομίζουν ότι το 
σκάνδαλο της Εϊειηβηδ 
είναι θέμα λ.χ. «προε
δρικών» κατά «εκσυγ
χρονιστών» ή «μητσοτα- 
κικών» κατά «καραμαν- 
λικών» και τούμπαλιν 
είναι βαθιά νυχτωμένοι 
για το τι ακριβώς γίνεται 
γύρω τους...

Η υπόθεση του «μαύρου πολιτικού χρήματος», που... άφθονα διέρρεε από τα ταμεία της δίβητεηε, πλήττει συνολικά το πολιτικό σύστημα εξουσίας. Οποιος δεν αντιλαμβάνεται αυτό, δεν καταλαβαίνει τίποτα! Υπερβαίνει ακόμα και τις σημαντικές ατομικές ευθύνες (μεγάλες) των εμπλεκόμενων προσώπων. Τίθεται θέμα αξιοπιστίας του συστήματος, που το καθιστά ακόμα πιο δραματικό η αρνητική οικονομική συγκυρία.Με βάση αυτά τα δεδομένα, θέλουμε να προ- καλέσουμε την προσοχή του αναγνώστη σε μερικές παρατηρήσεις, με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα.
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η υπόθεση δίετηεηβ δεν προσφέρεται για... εσωκομματικά παιχνίδια. Οσοι το κάνουν, βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος! Αν νομίζουν ότι το θέμα είναι λ.χ. «προεδρικοί» κατά «εκσυγχρονιστών» ή αύριο «καραμανλικοί» κατά «μητσοτακικών» και τούμπαλιν, τότε είναι βαθιά νυχτωμένοι για το τι ακριβώς γίνεται γύρω τους...Βλέπουν τη «μικρή εικόνα» και χάνουν τη «μεγάλη εικόνα». Μοιάζουν με μερικούς από τους επιβάτες της «πρώτης θέσης» του... Τιτανικού πριν από το μοιραίο!Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο κ. Πα- πανδρέου με «σημείο αναφοράς», εγκαίρως, την «εξεταστική επιτροπή» και το «όλα σιο φως», αλλά και τη γενικότερη στάση του, έχει δημι

ουργήσει πολιτικά αναχώματα. Οι αποκαλύψεις γιαΤσουκάτο και Μαντέλη αποτελούν, δυστυχώς, αντικειμενικά πλήγμα για την «εποχή Σημίτη».Είναι κάτι που ισχύει για όλους τους πρωθυπουργούς, όταν συνεργάτες τους, και μάλιστα στενοί, συνδέονται με συμπεριφορές ποινικά διερευνητέες (βλέπε και Ζαχό- πουλο κ.ο.κ.). Αλλο όμως αυτό και άλλο η «διασύνδεση» που επιχειρούν μερικοί με τη «διαγραφή Σημίτη»... Αυτό και λάθος είναι και πολιτικά απαράδεκτο!Η τρίτη παρατήρηση έχει σχέση με τις «πηγές» των διαρροών, τη «σειρά» που γίνονται και τις πέραν του προφανούς «στοχεύσεις» που μπορεί να υπάρχουν, αν υπάρχουν...
Αυτό είναι «αυτόνομο» κάπως θέμα, από το ίδιο το «σκάνδαλο», που η πλήρης αποκάλυψή του είναι «εκ των ων ουκ άνευ» αναγκαία. Και η τέταρτη παρατήρηση αφορά τη στάση «φοβικής αναμονής» που έχει η κυβέρνηση. Οι «φήμες» για εμπλεκόμενους υπουργούς της την αποδιοργα- νώνουν. Ομως για να βγει το πολιτικό σύστημα από την κρίση που ακόμα... έρχεται, χρειάζονται άλλου τύπου πρωτοβουλίες. Η αναμονή πλέον «ρευστοποιεί» έτι περισσότερο το πολιτικό σκηνικό.

κες, όπως η δασκάλα και φιλό
λογος Π. Χριστάκου, που απο- 
τέλεσε την αφορμή για το κλεί
σιμο του Παρθεναγωγείου του 
Βόλου. · 43

Παιχνίδια κερδοσκόπων
Τα άγρια κερδοσκοπικά παιχνί
δια σαρώνουν την αγορά πε
τρελαίου. Ακόμα και η πιο ασή
μαντη αφορμή μπορεί να επη
ρεάσει αποφασιστικά τις τιμές 
στην αγορά του «μαύρου χρυ
σού». Η κατακόρυφη αυτή άνο
δος δημιουργεί ανυπέρβλητες δυ
σκολίες για τον καταναλωτή. 47

«ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ...»

«Το ακούω σαν τριτοκο
σμικό», δηλώνει με αγα
νάκτηση η Χαρούλα Αλε
ξίου για το λουκέτο του 
Δήμου Αθηναίων στο θέ
ατρο του Λυκαβηττού 
και τη ματαίωση των 
δύο συναυλιών της. Στο 
Καλλιμάρμαρο θα πραγ
ματοποιήσει μία και μο
ναδική συναυλία ► Μ
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Σάββατο 21 Ιουνίου 2008
Εορτολόγιο: Ιουλιανού του Ταρσέως, Αφροδισίου μάρτ. 
Σελήνη: 18 ημερών 
Ανατολή: 05:03, Δύση: 19:51

Κ Α ΙΡ Ο Σ
Σήμερα στην Αθήνα: +32 το ανώ
τερο +21 το χαμηλότερο. Λεπτομέ
ρειες στη σελίδα 71

Ο Δ Α Κ Τ Υ Λ ΙΟ Σ
Σήμερα και αύριο δεν ισχύει ο δακτύλιος

ΚΤΕΟ________________________
Το σύστημα ελέγχου των ΚΤΕΟ άλλαξε.
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν 
στο πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και στον καθορισμό ρα
ντεβού για τεχνικό έλεγχο στα δημόσια ΚΤΕΟ, μπορούν να α
πευθύνονται στο 1525

ΠΟΛΙΤΙΚΗ__________
Μνημόσυνο (Σάββατο)
[10.00] Στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας τελείται μνημόσυνο για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Σύσκεψη (Σάββατο) 
[10.30] Στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ πραγματοποιείται η πανελλαδική σύσκεψη του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του Συνασπισμού.
Εκδήλωση (Κυριακή)
[22.00] Στον ανοιχτό χώρο μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία του Λευκού Πύργου, πραγματοποιείται εκδήλωση για τον Μέγα Αλέξανδρο, με διοργανωτή τον νομάρχη Θεσσαλονίκης.
ΔΙΕΘΝΗ___________
Σκόπια (Σάββατο)Πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που προέκυ- ψε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 1 ητ Ιουνίου και την επαναλι, πτική εκλογή της 15ης Ic νίου.
Βρετανία (Σάββατο)Εορταστικές εκδηλώσ για το θερινό ηλιοστύ πραγματοποιούνται στο χαίο μνημείο του Στόο χετζ.
Ισραήλ (Κυριακή)Αρχίζει η τριήμερη επί ψη του Γάλλου προέδγ Νικολά Σαρκοζί στο Ισρα 
Συρία (Κυριακή)Στη Δαμασκό μεταβαίνει μάδατης Διεθνούς Υπη( σίας Ατομικής Ενέργειας για να ελέγξει αν ευστα- θούν οι κατηγορίες των ΗΠΑ ότι η Συρία κατασκευάζει πυρηνικό αντιδραστήρα.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ______
Ποδόσφαιρο (Σάββατο)
[21.45] Ολλανδία - Ρωσία (Euro 2008)
Ποδόσφαιρο (Κυριακή)
[21.45] Ισπανία - Ιταλία (Euro 2008)
www.ethnos.gr
Δείτε το ΕΘΝΟΣ στο 
internet:

http://w vYw .ethnos.gr

1»

mailto:panpan@pegasus.gr
http://www.ethnos.gr
http://wvYw.ethnos.gr


«Ο ,τι ποσά μπήκαν στα Ταμεία, μπήκαν νόμιμα» δήλωσε ο πρώην ταμίας του 
ΠΑΣΟΚ Σ. Αυγερινός μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ν. Αθανασάκη
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ

Εισηγήσεις στον Γιώργο 
για φυγή προς τα εμπρός
Συνέχεια στην εκστρατεία για κάθαρση έδωσε χθες από τον Πειραιά ο πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ. Να προχωρήσει σε επανίδρυση του κόμματος ζητουν συνεργάτες του

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣα αγωνιστώ για να κα- 
/ / 1 Μ  I  θαρίσει επιτέλους αυ- ”  ν ^ /  τός ο τόπος και π πολι- πκή ζωή»! Με αυτή τη σκληρή δήλωση -κατά την περιοδεία του στην αγορά του Πειραιά- ο Γ. Παπανδρέου έδωσε συνέχεια στην εκστρατεία για την κάθαρση που εξήγγειλε με το διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την πολιτική που θα ακολουθήσει.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -που δέχεται εισηγήσεις να προχωρήσει στην επανίδρυση του κόμματος- θεωρεί το πεδίο της διαφάνειας προνομιακό τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και για την αντιμετώπιση των εσωκομματικών του αντιπάλων (στον βαθμό που αποτελούν πρώην κυβερνητικά στε- ■ ■  λέχη).Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιαχές «διώξ τους όλους» και «πάρε και άλλα κεφάλια» ακούστηκαν πολλές φορές από οπαδούς του κόμματος που τον ακολουθούσαν. «Είμαι και θα είμαι κοντά στον πολίτη που υποφέρει όταν βλέπει στην πολιτική ζωή του τόπου τα χρήματά του να μην τα σεβόμαστε, αλλά να υπάρχει κατάχρηση, διαφθορά, ασυδοσία», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ανέχομαι και θα αγωνιστώ για να χτυπηθεί κάθε ένας που αυθαιρετεί, αυτή είναι και η βούλησή μου και η υπόσχεσή μου», κατέληξε στις δηλώσεις του.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις βασικών υπο- στηρικτώντου. «Ο Γ. Παπανδρέου, για να επιβιώσει το ΠΑΣΟΚ πολιτικά, χρειάζεται να προχωρήσει σε ριζικές ανατροπές και σε εκκαθαρίσεις του προβλήματος», δήλωσε στο ραδιόφωνο του Alpha ο X. Καστανίδης. «Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και πρέπει ο καθένας να αναλάβει αυτές που του αναλογούν», δήλωσε, αφήνοντας υπονοούμενα για το κυ-

Προσφυγή του 
Α. Τσοχατζό- 
πουλου στη 
Δικαιοσύνη

«Θα αγωνιστώ για να χτυπηθεί καθένας που αυθαιρετεί. Αυτή είναι και η βούλησή μου και η υπόσχεσή μου» τόνισε ο Γ. Παπανδρέου κατά την περιοδεία του στην αγορά του Πειραιά

Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ΓΙΑ ΟΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ψάχνουν στα βιβλία για μεγάλες αγορές κουπονιών
Μέχρι χθες το απόγευμα ο θ. Τσουκάτος εξέφραζε την 
απορία του για τις πληροφορίες πως έχει κληθεί ως κα
τηγορούμενος από τον εισαγγελέα που χειρίζεται την 
υπόθεση της έίεηίθηε. «Δεν με έχει ενοχλήσει κα
νείς», απαντούσε στα σχετικά ερωτήματα. Ο πρώην 
«στρατηγός» διατύπωνε και την κατανόησή του στην 
επιλογή του πρώην ταμία της Χαριλάου Τρικούπη να 
διαψεύσει τους ισχυρισμούς του, ηαρότι ήταν παρών ό
ταν συνέτασσε την επιστολή του. «Επεσε όλο το 
ΠΑΣΟΚ επάνω του», έλεγε χαρακτηριστικά, «τι να σου 
κάνει ένας συνταξιούχος υπάλληλος», αναρωτιόταν.
Ο Σ. Αυγερινός πέρασε και χθες την πόρτα της Χαριλά
ου Τρικούπη, προκειμένου να συναντηθεί εκ νέου με 
τον Ν. Αθανασάκη. Στις δηλώσεις του που ακολούθη
σαν έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις αρχικές 
κατηγορηματικά αρνητικές αναφορές του.
«Ο,τι ποσά μπήκαν στα ταμεία, μπήκαν νόμι
μα», είπε, βάζοντας φωτιά στις σχετικές έρευ
νες. Καθώς, για να συμβεί αυτό, απαιτείται να 
έχουν κοπεί κουπόνια. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει 
κάθε χρόνο στη Βουλή τα στελέχη όσων έχει 
πουλήσει. Προκύπτει, λοιπόν, ένα ερώτημα: υ
πάρχει περίπτωση να έχει κρατήσει κά
ποιος από τους εμπλεκομένους στην

V

υπόθεση τα κουπόνια; Ο θ. Τσουκάτος αρνείται να α
νοίξει τα χαρτιά του. Περιορίζεται απλά να δηλώνει ότι 
«για όλα υπάρχουν μάρτυρες». Πρόσωπο-κλειδί φέρε
ται να είναι ο αστυνομικός που τον συνόδευε και η υ
πάλληλος του λογιστηρίου Δ. Παπαχρήστου, που και 
αυτή ήταν στο γραφείο του όταν συνέτασσε τη δήλω
ση.
Σύμφωνα με πληροφορίες και η Δ. Παπαχρήστου είχε 
επικοινωνία -τηλεφωνικά- με τον Ν. Αθανασάκη. Οι ε
πιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη είναι εξαιρετικά προ
σεκτικοί, καθώς δεν γνωρίζουν αν τα στελέχη στα ο
ποία απευθύνονται έχουν καταθέσει ως μάρτυρες. Αν, 
λοιπόν, τους ασκήσουν πιέσεις και βρεθούν να κάνουν 
αντιφατικές δηλώσεις, τότε μπορεί να βρεθούν οι ίδιοι 

εμπλεκόμενοι στην υπόθεση για... παρακώλυση ε
ρευνών ή προσπάθεια επηρεασμού μάρτυρα! Σε 

κάθε περίπτωση, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρ- 
: Μ .  χει κανένας λόγος να πιέσουν κανέναν, κα- 

φ ίί θότι δεν έχουν κάτι να κρύψουν και παραπέ- 
Υ  |  μπουν στους ελέγχους των ορκωτών λογι

στών. Ο πρώην βουλευτής Θ. Τσουκάτος
βερνπτικό παρελθόν ο Π. Μπεγλί- τπς.Απέναντι σε αυτή τη λογική στάθηκε ο Χρ. Βερελής που επισήμανε πως «δεν είναι δυνατόν να ποινικο-

ποιούμε κάποιον κάθε φορά, όταν υπάρχει ένα ζήτημα εκ των υστέρων για έναν συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να έκανε το οτιδήποτε». Εν τω μεταξύ ο Α. Τσοχατζόπουλος προσέφυγε στη
Δικαιοσύνη κατά δημοσιευμάτων που τον εμπλέκουν σητν υπόθεση, κάνοντας λόγο για επιλεκτικές διαρροές στο πλαίσιο επιχείρησης συκο- φάντησης.

Μ. ΒΟΓΙΑΣ

Απέκλεισε 
εμπλοκή πρώην 
υπουργού
Απέκλεισε εμπλοκή πολιτι
κού προσώπου στο ποσό των 
3,3 εκατομμυρίων γερμανι
κών μάρκων, που φέρονται 
να έχουν κατατεθεί στον λο
γαριασμό του από τη δϊειπθηε 
ο Μ. Βάγιας, που έχει κληθεί 
να καταθέσει συμπληρωμα
τικές εξηγήσεις ως ύποπτος 
από τον εισαγγελέα. Ο Μ. 
Βάγιας, που διερευνάται α
πό τον εισαγγελέα εάν λει
τούργησε ως παρένθετο πρό
σωπο και εάν τα χρήματα 
που κατατέθηκαν στον λογα
ριασμό του είχαν τελικό α
ποδέκτη πρώην υπουργό, στο 
απολογητικό του ανέφερε ό
τι τα χρήματα δεν έχουν κα
μία σχέση με τη Βίειτιβηε και 
ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ ο
ποιαδήποτε σχέση με πολιτι
κά πρόσωπα.

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
«Απολογία» 
Χατζή γάκη
«Απολογία» για την πρόσφατη 
δήλωσή του ότι στην υπόθε
ση της 8ΐ6ηΊεηε δεν υπάρχει 
εμπλοκή πολιτικών προσώπων 
έδωσε χθες ο υπουργός Δι 
καιοσύνης Σ. Χατζηγάκης μ 
τον ισχυρισμό ότι «δεν είνσ 
μελλοντολόγος» αντιμετωπί
ζοντας «με δύο μέτρα και 
δύο σταθμά» τα στοιχεία που 
έχουν έλθει στο φως για στε
λέχη του ΠΑΣΟΚ και της κυ
βέρνησης. Ο υπουργός, που 
είχε υιοθετήσει πλήρως το ει- 
σαγγελικό «σιωπητήριο» για 
το περιεχόμενο της δικογρα
φίας ακριβώς πριν γίνουν 
γναχττά στοιχεία συναλλαγών 
της οικογένειας Μητσοτάκη 
με τη θιεπιεηε και είχε αηο- 
φανθεί ότι τα στοιχεία δεν 
είναι σοβαρά, χθες αναδι
πλώθηκε: «Δεν είμαι μελλο
ντολόγος ούτε δικαιούμαι να 
δώσω συγχωροχάρτι σε κα
νέναν», είπε διευκρινίζοντας 
ότι όταν έκανε τη δήλωση 
δεν είχαν προκύψει στοιχεία 
εμπλοκής πολιτικών προσώ
πων. Προσέθεσε δε ότι «αν 
αποδειχθεί η εμπλοκή τέτοι
ων προσώπων -πράγμα που 
απεύχομαι- δεν θα χαριστώ 
σε κανέναν, διότι δεν θα χα
ριστεί ούτε η Δικαιοσύνη ού
τε η κυβέρνηση» .
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ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ «Ν ΤΟ Μ ΙΝ Ο » δΙΕΜΕΝδΕντολή Καραμανλή για ελέγχους στα υπουργεία ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός σελ. 9

ΥΠΟΘΕΣΗ SIEM ENS

0  εισαγγελέας καλεί 8 υπόπτους
Εμφανίζονται ως παρένθετα πρόσωπα στη διαδρομή του 1 εκατ. μάρκων. Τις προσεχείς 

ημέρες η κατάθεση Τσουκάτου, ο οποίος αρνείται αθέμιτη συμμετοχή

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ
m b enea @ peg asus .g rΤ ην ώρα που οι αποκαλύψεις περί εμπλοκής σε καταθέσεις «μαύρου πολιτικού» χρήματος για τον Θ.Τσουκάτο, συμπαρασύρουν στον εισαγγελέα για την υπόθεση της δίειπεηβ οκτώ νέους υπόπτους που εμφανίζονται ως παρένθετα πρόσωπα στη διαδρομή του 1 εκατ. γερμανικών μάρκων, νέα τροπή στην έρευνα δίνουν οι ισχυρισμοί του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, που αρνείται αθέμιτη συμμετοχή.Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Τσουκάτος, που θα καταθέσει ως ύ

ποπτος την ερχόμενη βδομάδα, αναμένεται να επικαλεστεί τις μαρτυρίες οδηγών του επιχειρημαη'αΣτ. Βίου που φέρεται ότι μετέφεραν τα χρήματα με βαλίτσες στο ΠΑΣΟΚ, ενώ θα προτείνει να εξεταστούν ως μάρτυρες και οι ταμίες του Κινήματος που φέρεται ότι τα παρέλαβαν.Ο επιχειρημαπ'ας Στ. Βίος, ο οποίος και κατονόμασε στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ως ύποπτος προχτές και φέρεται να είπε στον κ. Αθανασίου στην ανωμοτί κατάθεσή του ότι το ποσόν του 1 εκατ. μάρκων, κατατέθηκε από τη δίεητεπΒ αρχικά στον λογαριασμό του επιχειρηματία Γ. Πιταούλη σε

ολλανδική τράπεζα και «έσπασε» στη συνέχεια σε λογαριασμούς επτά προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετα πρόσωπα. Ως κοινός παρονομαστής και συνδι- καιούχος των τραπεζικών λογαριασμών εμφανίζεται ο Γ. Γενναίος.Σύμφωνα με την κατάθεση Βίου, τα χρήματα αποδεσμεύτηκαν σταδιακά από τους κατόχους των επτά λογαριασμών και φέρεται να καταλήγουν ως μετρητά στον ίδιο, ο οποίος στη συνέχεια τα έστελνε με βαλίτσες τμηματικά, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς του, οι οποίοι και τα μετέφεραν στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.Υποστηρίζει επίσης -σύμφωνα

πάντα με πληροφορίες- ότι οι οδηγοί του τα παρέδιδαν στους ανθρώπους του Κινήματος που ήταν επιφορτισμένοι με τα οικονομικά. Με βάση τις εξηγήσεις του επιχειρηματία Βίου, κλήθηκαν ως ύποπτοι και οι επτά δικαιούχοι των «παρένθετων» τραπεζικών λογαριασμών και πρόκειται να καταθέσουν τη Δευτέρα.Ενώ ο όγδοος, ο Γ. Γενναίος, που επίσης έχει κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου, προσήλθε -κατά πληροφορίες- χτες και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη.Με τις καταθέσεις Τσουκάτου, Γενναίου καθώς και των επτά προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως

παρένθετα πρόσωπα, αυξάνεται στους 34 ο αριθμός των προσώπων που έχουν κληθεί μέχρι τώρα με την ιδιότητα του υπόπτου.Στο μεταξύ, καλείται ως μάρτυρας στον εισαγγελέα, στενός συνεργάτης πρώην υπουργού κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αρνείται ότι ήταν ο συντάκτης ιδιόχειρου σημειώματος που ερευνάται εάν συνδέεται με τα «μαύρα ταμεία» της Siemens.Στις έξι γραμμές του σημειώματος, για το οποίο θα γίνει γραφολογική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν ανήκει στον συγκεκριμένο συνεργάτη του πρώην υπουργού, γράφεται ότι τα εμβάσματα της Siemens θα πρέπει να σταλούν στον λογαριασμό 22157 της Γενεύης, στην Τράπεζα Canadian Imperial Bank (CIBC), ενώ ως δικαιούχος του λογαριασμού εμφανίζεται κάποιος A. Roeos.
Το δίκτυο έρχετα ι κα ι 
στη γ ε ιτ ο ν ιά  σ ας  με

100%
έκπτωση
στα τέλη  σ ύ ν δ ε σ η ς .
Το φυσικό αέριο εηεκτείνεται σιην Αττική 
και φτάνει και στη δική σας γειτονιά. 
ΓΓαυτό τώρα σας προσφέρει δωρεάν τα 
τέλη σύνδεσης, για να κάνει τη ζωή σας 
πιο οικονομική και άνετη. Τηλεφωνήστε 
σήμερα στο 1133 και ενημερωθείτε για 
το αν θα περάσει το δίκτυο φυσικού 
αερίου από την περιοχή σας, μέσα στους 
επόμενους μήνες. Υπογράψτε συμβόλαιο 
και κερδίστε 100% έκπτωση στα τέλη 
σύνδεσης για οικονομία στη θέρμανση, 
άφθονο ζεστό νερό και νόστιμο μαγείρεμα.

.συμφέρει!

éφυσικό <αεριο τ  αττικής ΓΕταιρεία Π αροχήϊ Αερίου Αττικήε Α.Ε.
Δ ε ί ι ε  το ζ ε σ ι ά !

Τώρα και εσείε που βρίσκεστε ήδη μπροστά από το δίκτυο
50%
έκπτωση
στα τέλη σύνδεσηε!
Συνδεθείτε τώρα και κερδίστε! 
Ισχύει μέχρι 30 Ιο υ ν ίο υ  2008.

mailto:mbenea@pegasus.gr
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Η τροπολογία του Γ. Φλωρίδη για τον αθλητισμό, τον Αύγουστο του 2000, ήταν το γεγονός που εξώθησε στα άκρα τις σχέσεις του Θ. Τσουκάτου με τον Κ. ΣημίτηΤΟ Δ ΙΑ Ζ Υ ΓΙΟ  ΤΟΥ 2 0 0 0
Πώς ο Κ. Σημίτης είχε δείξει την 
«κόκκινη κάρτα» στον Θ. Τσουκάτο

Στον κόσμο των ρευστών -όπως είναι οι διαπροσωπικές και πολιτικές σχέσεις- πάντα υπάρχει μία σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει. Στην περίπτωση του Θ. Τσουκάτου ήταν μια... παρά- γκα που έκανε θρύψαλα το ποτήρι.Η τροπολογία του Γ. Φλωρίδη, τον Αύγουστο του 2000, που απαγόρευε τη συμμετοχή στην αθλητική ηγεσία παραγόντων με καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων, ήταν το γεγονός που εξώθησε στα άκρα τις σχέσεις του με τον Κ. Σημίτη. Η κάθαρση στο ποδόσφαιρο ήταν μία από τις προτεραιότητες της δεύτερης τετραετίας. Ηταν ο λόγος που ο τότε πρωθυπουργός είχε τοποθετήσει στη θέση του πολιτικού προϊσταμένου του ελληνικού αθλητισμού τον επιτυχημένο και άτεγκτο υφυπουργό Οικονομικών της πρώτης τετραετίας, Γ. Φλωρίδη.Μέσα σε λίγους μήνες μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του στο υφυπουργείο Αθλητισμού, η μείζων παρέμβαση που είχε σχεδιάσει από κοινού με τον Κ. Σημίτη ήταν έτοιμη με μορφή τροπολογίας. Η κυβέρνηση είχε τη στήριξη και της ΝΔ που δεν ήθελε να αφήσει στο ΠΑΣΟΚ το μονοπώλιο της σύγκρουσης με τα συμφέροντα.Σε συνάντηση του Γ. Φλωρίδη με τον τότε πρόεδρο της Βουλής, Α. Κακλαμά- νη, αποσπάστηκε η συναίνεση όλων των κομμάτων για να ψηφισθεί η επίμαχη τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Επειτα από λίγες μέρες, όμως, ο τότε υφυπουργός Αθλητισμού διαπίστωσε με οδυνηρό τρόπο -μέσα στη Βουλή- ότι τα πάνω είχαν έρθει κάτω! Ο I. Βαρβι-

τσιώτης της ΝΔ αντέδρασε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, X. Σμυρλής, σιώπησε, το ΚΚΕ απέσυρε τη συναίνεσή του λόγω αλλαγής στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Φ. Κουβέλης εξέφρασε και αυτός τη διαφωνία του.Ο Α. Κακλαμάνης απαίτησε την απόσυρση της τροπολογίας. Αμέσως ε νημερώ θηκε ο Κ. Σημίτης, που βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ. Ηταν η πρώτη στιγμή που μερικοί έμαθαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός με τη γερμανική ιδιοσυγκρασία μπορούσε να χάσει τη ψυχραιμία του και να βάλει τις φωνές. Εδωσε εντολή να επα- νέλθει η τροπολογία ως ανεξάρτητο νομοσχέδιο, όπερ και εγένετο.Το ημερολόγιο έδειχνε αρχές Σ επτεμβρίου. Ακολούθησε η περίφημη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου, όπου ο Θ. Πάγκαλος μίλησε για τους συντρόφους που υπέκυψαν στη γοητεία της μπουρζουαζίας, αφηγούμενος ένα περιστατικό με στέλεχος του Κινήματος που τον κάλεσε σε κότερο επιχειρηματία.Αφησε να εννοηθεί ότι ο «σύντροφος» ήταν ο Θ. Τσουκάτος και ο επιχειρηματίας μεγαλοπαράγοντας του ποδοσφαίρου. Οι υποψίες όπ ο Θ. Τσουκάτος βρισκόταν πίσω από τις αντιδράσεις στην τροπολογία βρήκαν τις αποδείξεις που έψαχναν. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και ο πρώην «στρατηγός» είδε την κόκκινη κάρτα με αφορμή πρότασή του για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ

«  Μόνοι εναντίον
Οι φόβοι και οι θέσεις των βασικών στελεχών στο

ολισθηρό οδόστρωμα της υπόθεσης είβιτίθηε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Φ αινόμενα αποσύνθεσης με χτυπήματα πάνω και κάτω από το «τραπέζι» κυριαρχούν στο Π Α Σ Ο Κ  ε ν  μέσω  της σ ύ γκρουσης κορυφής και της κρίσης με αφορμή την υπόθεση της δϊεηίθηε.Επειτα από 35 χρόνια κοινής ζωής φαίνεται πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν μαζέψει πολλά ο ένας για τον άλλο. Και δεν διστάζουν να αλληλοκατηγορούνται ανοιχτά. Η περίφημη ενότητα και η συνοχή -προϋποθέσεις εκ των ων ουκ άνευ για την επιβίωση οποιουδήποτε ανθρώπινου σχηματισμού- ανήκουν στο απώτερο παρελθόν.Κανείς δεν στηρίζει κανέ- ναν. Το σήμερα σε τίποτα δεν θυμίζει το 1989. «Το ΠΑΣΟΚ έχει μεταβληθεί σε ένα  άθροισμα... μονογονεϊκώ ν οικ ο γ εν ε ιώ ν » , δή λω σε στο «Εθνος» ιστορικό στέλεχος του Κινήματος, με την απογοήτευση για το παρόν και την αγωνία για το μέλλον να πνίγουν τη φωνή του. Τα ίδια συναισθήματα -συν αυτό της οργής- κυριαρχούν στην κομματική βάση, που βλέπει τον κόσμο γύρω της και τα πρόσωπα στα οποία πίστεψε να καταρρέουν.Μέσα σε αυτό το κλίμα όλοι οι πρωταγωνιστές αγωνίζονται ο καθένας για τον εαυτό του. Η προσφ ώ νηση «σύντροφοι και συντρόφισ- σες», άλλωστε, έχει πάψει να χρησιμοποιείται εδώ και καιρό. Η γνώση τού «όποιος γλιστρήσει στη δίεητβηε χάνεται από το πολιτικό σκηνικό», τους κάνει όλους ατομι- στές...
■ Ανοίγει νέο 

«λογαριασμό»...Ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος έδωσε το παράδειγμα, α π ευ θ υ νόμ ενος σε πρώτο πρόσωπο στους πολίτες στο προχθεσινό του διάγγελμα. Ο Γ. Παπανδρέου, καταπονημένος από τις εκλογικές ήττες και τη συνεχή αμφισβή

τηση, βλέπει στην κρίση την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Στελέχη και πολιτικοί παρατηρητές συμφωνούν πως οι εξελίξεις τού προσφέρουν ανάσες, που μπορεί -όμως- να αποδειχθούν... εισπνοή επικίνδυνων αερίων. Γιατί όταν το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απειλή, αυτή αφορά και τον πρόεδρό του. Εστω κι αν ο Γ. Παπανδρέου επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του από το κακό παρελθόν, στα χρόνια του οποίου διετέλεσε σε κορυφαίες κομματικές και κυβερνητικές θέσεις.Ουσιαστικά προσπαθεί να ανοίξει έναν νέο «λογαριασμό» στην «τράπεζα» της κοινωνίας, οι παλιές «κινήσεις», όμως, δεν έχουν σβηστεί από τα αρχεία και μπορούν α- νά πάσα στιγμή να έρθουν στην επιφάνεια, διαταράσ- σοντας τις υπό διαμόρφωση νέες «ισοτιμίες». Τα περισσότερα στελέχη κοιτούν με απορία τους συνεργάτες του που δηλώ νουν... «δικαιωμένοι» από τις τελευταίες εξελίξεις.
ΣτόχοςΟ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, προσέρχεται στο μέτωπο της κρίσης χωρίς ταμπού. Δ εν φείδεται κανενός «πιονιού». Ούτε καν και αυτού ακόμη του «ιερού» που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Αλλωστε, ανέκαθεν ήθελε να συνδέσει το όνομά του με την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης . Το είπε ανοιχτά το βράδυ της Πέμπτης, καλώντας τούς πολίτες σε ένα νέο ξεκίνημα. Το πρόβλημα που έχει μπροστά του και πρέπει να διαχειρισθεί είναι η αφετηρία, καθώς οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιρροή του ΠΑΣΟΚ βαίνει συρρικνούμενη...
■ Υπερασπίζεται 

ίο  έργο ίου...

0
γόλογη και χα-
υπερασπιστεί το έργο του. Η ανακοίνωση της Πέμπτης ήταν πολύ κα

τώτερη -ως συνέχεια- των δύο επιστολών του στον Γ. Παπανδρέου, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο απ’ ό σους είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες.«Τι άλλο να κάνει, βρέθηκε στη δυσχερή θέση να πρέπει να απολογηθεί ότι δεν είναι ελέφαντας», ανέφερε στο «Εθνος» συνομιλητής του, απαντώντας στο συγκεκριμένο κλίμα που έφθασε μέχρι την οδό Αναγνωστοπούλου. Οσοι κινούνται γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό κατηγορούν τη νέα ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη πως επιχαίρει για τα δεινά που έχουν αναφορά στο κυβερνητικό παρελθόν.Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, περιορίζουν και αυτοί τις πολιτικές τους δραστηριότητες στην υπεράσπιση του εαυτού τους και όσων τους αφορούν. Πέραν αυτού ουδέν! Γεγονός που στερεί το ΠΑΣΟΚ από μία σημαντική «τράπεζα πληρο φοριών και ανθρώπων» πο θα μπορούσε να προσφέρτ ιδέες και λύσεις στον πόλεμ που βρίσκεται σε εξέλιξη..
■ Εντός, εκτός 

κι επί τ’ αυτά!Η Α. Διαμαν πούλου κι\ θηκε στην κμ ση με τρεις σκι πιμότητες. Ντ μ ε ίν ε ι εντότ των προεδρικών γραμμών, να πει έναν καλό λόγο για τον Κ. Σημίτη (εκτός) και να βάλλει κατά του Ευ. Βενιζέλου και του ρεύματος (επί τ’ αυτά). Θεωρεί πως το πέτυχε αλλά βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά.Οσοι κινούνται κοντά στον Γ. Παπανδρέου θυμήθηκαν με τη δήλωσή της την «παράταση» και όσοι πλαισιώνουν τον Ευ. Βενιζέλο δηλώνουν «ανακουφισμένοι που η Αννα έχασε μία ακόμη ευκαιρία να απευθυνθεί στο εκσυγχρονιστικό ακροατήριο».Αντίθετα, οι υποστηριχτές της δηλώ νουν ότι «έκανε το περισσότερο που μπορούσε, ενώ ο Βαγγέλης δεν έκανε τίποτα»!
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...όλων» το δόγμα των κορυφαίων

Ε Υ . Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Σ
Στάση
αναμονής παρά 
τις γκρίνιες...
Ο Ευ. Βενιζέλος προτίμησε να μείνει έξω από τη φωτογραφία της κρίσης Παπανδρέου - Σημίτη, μένοντας στα απολύτως βασικά. Μία δήλωση για την ενότητα πριν από την κορύφωση του δράματος και μία διαρροή περί διαφωνίας μετά.Το ίδιο έχει πράξει μέχρι στιγμής και για την υπόθεση της δίεητεηε. Οσοι προσέβλεπαν σε αυτόν δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Ηθελαν ο βουλευτής Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει την κρίση όχι για να αμφισβητήσει τον Γ. Παπανδρέου, αλλά για να αποδείξει τα ηγετικά του προσόντα.Οι διαφωνίες στο εσωτερικό των βουλευτών που τον στηρίζουν κατέστησαν δημόσιες, αφού οι περισσότεροι περίμεναν μια πιο δυναμική στάση και δεν το έκρυψαν...

0  Γ. Παπανδρέου βλέπει στην κρίση την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα

Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι αναζητούν τους Αλ. Παπαδόπουλο, Γ. Φλωρίδη και Α. Λοβέρδο για να ανταλλάξουν απόψεις μαζί τους
ΑΛΕΚΟΣ - ΦΛΩΡΙΔΗΣ - ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ζητούν πιο δυναμική 
αντίδραση στην κρίση
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Α. Παπαδόπουλος -ο οποίος βέβαια δεν ήταν ποτέ οργανικό κομμάτι του ρεύματος- άνοιξε τη δική του περπατησιά, διατυπώνοντας μια θέση αρχής (ένας πρώην πρωθυπουργός δεν διαγράφεται), που έμελλε να ακολουθήσουν άλλοι τέσσερις βουλευτές (δημόσια) και πολύ περισσότεροι (ιδιωτικά). Μαζί με τον Γ. Φλωρίδη είναι τα δύο στελέχη που έχουν θητεύσει θησαυροφύλακες του ελληνικού κράτους και ποτέ δεν έχει ακουστεί κάτι γι’ αυτούς.Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι τους αναζητούν για να ανταλλάξουν απόψεις μαζί τους. Δέκτης αντίστοιχων αιτημάτων έχει γίνει και ο Α. Αοβέρδος. Την περασμένη Πέμπτη συμπύκνωσε σε μία φράση το κλίμα βουλευτών και οπαδών: «το ΠΑΣΟΚ βάλλεται αλλά δεν αμύνεται»! Ανέδειξε έτσι το κλίμα δυσαρέσκειας κατά των βασικών παικτών...

■ Ανεβάζει 
τους τόνους...— Ξ ε κ ίν η σ ε  με σιω π ή, α λλά  *  σιγά  σιγά  α-ν  νοίγειτο στόμα του. Ο Κ. Σκαν- Α τ « ·  δαλίδης χαρακτηρίζει λάθος την επιστολή Σημίτη και ζητά εξηγήσεις «γιατί τώρα». Ταυτόχρονα, όμως, επισημαίνει ότι υπάρχει έλλειμμα συλλογικής λειτουργίας στο κόμμα. «Ολες οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται σε συσκέψεις προσωπικών συνεργατών του προέδρου χωρίς καμία συμμετοχή των εκλεγμένω ν οργάνω ν, που συ

νέρχονται μάλλον για να επιβεβαιώσουν προειλημμένες αποφάσεις». Σύμφωνα με όσους κινούνται στο περιβάλλον του «είναι ένα βήμα πριν πει τα πράγματα με τ’ όνομά τους», καθώς πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ απειλείται με διάσπαση.
■ Ετοιμος 

να εκραγεί...Ο σ ο ι ξέρ ο υ ν  τον Θ. Πάγκαλο  λ έ ν ε  ότι «αυτή την περίοδο είναι ασ υ ν ή θ ι σ τ α  κόκκινος»! Το ιστορικό στέλεχος διαφωνεί τόσο με τους

χειρισμούς του πρώην πρωθυπουργού όσο και με τις αντιδράσεις των νυ ν πρωταγωνιστών (Παπανδρέου και Βενιζέλου). Η μακρά πολιτική πείρα που διαθέτει του επιτρέπει να οσμίζεται ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα απ’ ό,τι φαίνεται, καθώς στην κοινωνία «έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι προσδοκίες από το ΠΑΣΟΚ». Αν και τα... μπιφτεκάκια που κέρα- σε προ της 11ης Νοεμβρίου άλλους κορυφαίους του κόμματος αναζητώντας τον τρίτο πόλο δεν απέδωσαν, «δεν αποκλείεται να στείλει σύντομα νέες προσκλήσεις». Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, άλλωστε, προ-

σφέρονται για ανήσυχες αναζητήσεις. Ειδικά με συνδαιτυμόνες που σε έχουν κε- ράσει κι αυτοί στο παρελθόν...
■ Εχει πίστη 

στον πρόεδρο...Ο X . Π α π ο υ τσής είναι το στέλεχος με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Χαρ ιλ ά ο υ  Τ ρι- κούπη. Απ’ όσους βρίσκονται σήμερα κοντά στον Γ. Παπανδρέου (Δ. Ρέππας, X. Καστανίδης, Γ. Ραγκούσης, Γ. Παπακωνσταντίνου κ.ά.) είναι ο μόνος που έχει οργα

νω μένες δυνάμεις και βουλευτές να αθροίζονται πίσω του. Α ν και ο ίδιος απορρίπτει μετά βδελυγμίας τη λογική της ομάδας, όσοι ξέρουν το ΠΑΣΟΚ γνω ρίζουν ότι είναι στέλεχος αναφοράς για όσους κινούνται στις αριστερές τάσεις, ενώ έχει ιστορικούς δεσμούς και με πολλά εκσυγχρονιστικά στελέχη που βρίσκονται σήμερα στις τάξεις του «ρεύματος»...
■ Ετοιμος ν' ανέβει 

κατηγορία...Το στίγμα του Π. Ευθυμίου α- ποτυπώνεται ανάγλυφα στη φ ράση «δεν είμαστε στο

Π Α Σ Ο Κ  ούτε για τον Κ. Σ η μίτη ούτε για τον Γ. Παπανδρέου». Ο ουδέτερ ο ς της 11ης Νοεμβρίου φιλοδοξεί να αλλάξει κατηγορία και δεν αποκλείει τίποτα για τη συνέχεια. Δέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα μηνύματα βουλευτών και κομματικών στελεχών που δεν βλέπουν λύση στα πρόσωπα της προηγούμενης αναμέτρησης και προετοιμάζει την πολιτική και ιδεολογική του πλατφόρμα. Για το πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεχίσει τη διαδρομή του στον πολιτικό βίο της χώρας...
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f ΕΟΝΟΕΓ Ν Ω Μ Η
Η αλήθεια δεν  

συγκαλύπτεται...ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ των γερμανικών δικαστικών Αρχών για τη δραστηριότητα της Siemens στη χώρα μας είναι σαφή και συγκεκριμένα: Τεράστια χρηματικά ποσά διο- χετεύθηκαν και προς τα δύο μεγάλα ελληνικά κόμματα. Αρα οι μέχρι τώρα αποκαλύψεις αποτελούν την κορυφή και μόνο του παγόβουνου και είναι πολλά και χειρότερα τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.ΣΦΑΛΛΟΥΝ ΚΑΤΑ συνέπεια ή κινούνται από κοντόφθαλμη κομματική και μόνο σκοπιμότητα όσοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή είναι δυνατόν να περιοριστεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο ή, πολύ περισσότερο, να α- ξιοποιηθεί κομματικά. Εκείνο που διακυ- βεύεται από το σκάνδαλο της Siemens είναι η αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος και αυτό οφείλουν να έχουν κατά νου όλοι οι διαχειριζόμενοι την υπόθεση ή εμπλεκόμενοι σε αυτήν.ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ οι όποιες αποκαλύψεις έρθουν στο φως θα έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι με το σύνολο του πολιτικού κόσμου ή των στελεχών και βουλευτών των εμπλεκόμενω ν, σύμφωνα με τους Γερμανούς, πολιτικών κομμάτων. Αλλά για να γίνει αντιληπτή και αποδεκτή από την κοινή γνώμη η διαφοροποίηση αυτή, θα πρέπει τα ίδια τα κόμματα να αποδείξουν ότι αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του προβλήματος και ότι το αντιμετωπίζουν ανάλογα.Ενας και μόνο είναι ο τρόπος μιας τέτοιας απόδειξης: η ειλικρινής και χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις αποδοχή της αναγκαιότητας ότι η έρευνα θα πρέπει να προχωρήσει σε βάθος και να αποκαλύψει όλες τις παραμέτρους και τις πτυχές του πολύκροτου σκανδάλου.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει επιδειχθεί ακόμα τέτοια διάθεση. Οταν μόλις προ ημερών ο ενεργών την ανάκριση και ο υπουργός Δικαιοσύνης αποφαίνονταν, ως μη έδει, ότι δεν υπάρχει ανάμειξη πολιτικών προσώπων, όχι μόνο δεν αξιοποιούσαν τα όσα η γερμανική δικαστική έρευνα έχει αποκαλύψει, αλλά επιχειρούσαν και να τα διαψεύσουν.ΓΓ αυτό ας σοβαρευτούν έστω και καθυστερημένα. Στην υπόθεση αυτή η αλήθεια δεν συγκαλύπτεται.

ΜΥΘ02 ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΕΙΝΑΙ μ  ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ XQPA
Τ Η Σ  Ε Υ Ρ 2Π Η 2! i.· ΚΑΠΟΙΑ ψ δ Μ ΙΑ

/  Ε ΙΝΑΙ Φ Θ ΗΝΑ!!1

pmaragos@pegasus.gr
ΕΠΩΝΥΜΟΣ Η Ευρώπη των λαών

Από τον Δημήτρη
Παπαχρήστο,
συγγραφέα

Η  Συνθήκη της Λισαβόνας θα 
καταψηφιζόταν σε όποια χώρα της 
ΕΕ κι αν γινόταν δημοψήφισμα

Οι Ιρλανδοί με το δημοψήφισμά τους τορπίλισαν τη νέα εκδοχή του Ευρωσυντάγματος που είχαν α- πορρίψει οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί παλιότερα... Αν γινόταν και στη χώρα μας δημοψήφισμα, η πλειο- ψηφία θα ήταν συντριπτική εναντίον αυτού του καθ’ όλα αντιδραστικού Συντάγματος που υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και την αυτονομία και την εθνική κυριαρχία των μελών-χωρών και δίνει δικαιολογία και άλλοθι στις κυβερνήσεις να επικαλούνται για τις οδυνηρές αποφάσεις τους νόμους, νομοθετήματα, ντιρεκτίβες, το κονκλάβιο των Βρυξελλών.Αν γίνονταν σε όλες τις χώρες δημοψηφίσματα, αυτή η εκτρωματική Ευρωσυνθήκη δεν θα περνούσε, και δεν είναι τυχαία η επιλογή να γίνεται η επικύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια, όπου οι πλειοψηφίες, δηλαδή οι κυβερνήσεις, νομίζουν και πιστεύουν πως με μία ή δύο ή και περισσότερες ψήφους ξεμπέρδεψαν.Αν γινόταν και εδώ όπως στην Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Ολλανδία παλιότερα, δεν θα το ψήφιζε κανείς, γΓ αυτό και στο ΠΑΣΟΚ μαλώνουν και στη Νέα Δημοκρατία δεν μίλησε κανένας για δημοψήφισμα...Ετσι έχουν τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα, ξέρουμε πού το πάει η ελίτ που κυβερνάει και εξουσιάζει τη λεγάμενη Ευρωπαϊκή Ενωση. Εμείς όμως δεν γνωρίζουμε πού πάμε, έχουμε χάσει τον δρόμο.Ηδη, όμως, αρχίζει όχι απλώς ένας ευρωσκεπτικισμός, αλλά ένας ευρωξεσηκωμός, όχι μόνο για την ακρίβεια, αλλά εναντίον της Ευρώπης, των μονοπωλίων, των καρτέλ, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, που με «το έτσι θέλω» ανεβάζει τα επιτόκια, εναντίον των εξήντα ημερών ερ

γασίας, εναντίον των υποτιθέμενων αντιτρομοκρατικών νόμων, εναντίον της ανεργίας που παράγει και δημιουργεί το σύστημα που επιβάλλουν, εναντίον του άρματος που σέρνεται πίσω από όλες τις αποφάσεις των ΗΠΑ, εναντίον των πολέμων και της πολιτικής των επικυρίαρχων που ξεχαρβάλωσαν τα Βαλκάνια, που φτιάχνουν διαλυτικά προτεκτοράτα τύπου Κοσόβου και ΠΓΔΜ, που απειλούν με ε πέμβαση στο Ιράν και συνεχίζουν τον καταστροφικό πτ λεμο στο Ιράκ και στηρίζουν το μισητό καθεστώς τα Ισραηλινών που πνίγει στο αίμα και δολοφονεί ατιμώρ τα, χρόνια τώρα, τους Παλαιστινίους που μάχονται για τ  ύπαρξή τους, για την απελευθέρωσή τους και για την γ τρίδα τους.
Και ο Ομπάμα και η Κλίνιον και ο Τζον ΜακΚέιν σέρνο πίσω από το πανίσχυρο λόμπι των Αμερικανοεβραν χρηματοδοτούνται και ενθαρρύνουν και στηρίζουν τη γκληματική κατοχική και στρατιωτική πολιτική στη Με Ανατολή, με την Ενωμένη Ευρώπη απλώς να συνιστά ο γκράτηση όταν δολοφονούνται αθώοι, άμαχοι και μικρά πο διά και ξεριζώνονται οι ελιές, τα αμπέλια, τα σπαρτά του< χτίζονται τείχη και τους στερούν το νερό και τη ζωή.Δεν είναι κραυγή του Μαχμούτ Νταρουίς οι στίχοι που έγιναν σύνθημα: «Φύγετε από τη γη μας, από τις ακτές μας, τη θάλασσά μας, το στάρι μας, το αλάτι μας, τις πληγές μας». Θα μπορούσαμε και μεις να βροντοφωνάζουμε, άρα να γίνει πολιτική μας, δεν αντέχουμε άλλο την κοροϊδία σας και τον εμπαιγμό σας, στην Κύπρο που την κάνατε ισότιμο μέλος και στο Σκοπιανό που δεν διστάζετε να συντηρείτε τον εθνικισμό και τον αλυτρωτισμό σε βάρος της χώρας μας, και φυσικά να τάσσεστε με την Τουρκία, γιατί έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά σας.Η Ευρώπη των λαών, της δικαιοσύνης, της αδελφοσύνης και της ελευθερίας και της ισότητας μέσα στο διαφορετικό που είμαστε θα είναι η απάντηση που θα καταδει- χθεί από τον ευρωξεσηκωμό για την ακρίβεια και την ανεργία.
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Διευθυντής Εκδοσης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΜ ΠΑΚΗΣ 

Διευθυντής Σύνταξης: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Αρχισυντάκτες: ΒΑΓΓΕ Λ Η Σ Β. Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α Σ , Κ Ω Σ Τ Α Σ  Μ Ο Υ Ρ Δ Ο Υ Κ Ο Υ Τ Α Σ , Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Φ Λ Ω Ρ Ο Σ  

Αρθρογράφοι: ΕΡΡΙΚΟ Σ Μ Π Α Ρ Τ Ζ ΙΝ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Υ

Κεντρικά γραφεία: Οδός Μπενάκη -  Μεταμόρφωση Χαλανδρίου 152 38 
Τ η λεφ ω ν ικό  κέντρο: 21060.61.000, FAX: 2106391337 f a x  π ο λ ί τ ι κ ο υ : 2106396515 
f a x  ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ : 2106003786 FAX TV ΕΘΝΟΣ 2106013570 f a x  ε θ ν ο ς π ο ρ : 2106061346
Γραφεία Αθήνας: Σταδίου 5 Τηλ.: 2103254062,2103254079, 2103239901 FAX: 2103254442. Γραφεία Πειραιά: Κουντουριώτου 143 
Τηλ.: 2104131803 FAX: 2104170048 Γραφεία Θ εσσαλονίκης: Μητροπόλεως 6 (Λαδάδικα) Τηλ.: 2310-561000 FAX: 2310-561001 
Γραφεία Κρήτης: Καντανολέοντος 10 και Χάνδακος (Λιοντάρια) Ηράκλειο. Τηλ.: 2810286415 FAX: 2810286416.

mailto:pmaragos@pegasus.gr
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«ΝΤΟΜΙΝΟ SIEMENS» ΤΡΕΜΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κραυγές και ψίθυροι για υπουργούς
Ο Κ. Καραμανλής ζήτησε να διενεργηθούν έλεγχοι σε υπουργεία ώστε να μην υπάρξει 

νέος αιφνιδιασμός με «γαλάζια» στελέχη που έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
saradako s@ peg asus .g r

Σ τάση αναμονής τηρεί η κυβέρνηση στην υπόθεση της δίεηιεηΒ, καθώς, όπως παραδέχονται ακόμη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ουδείς ε ίναι σε θέση αυτή την ώρα να προ- βλέψει το εάν υπάρχουν και γαλάζια στελέχη ή ακόμη και υπουργοί που έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο και ποιο είναι ακριβώς το μέγεθος της εμπλοκής τους.Μετά την «ψυχρολουσία» που υπέστησαν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη όταν δημοσιοποιήθηκε η ανάμειξη «γαλάζιων παραγόντων» στην υπόθεση που έχει επηρεάσει συνολικά το πολιτικό σύστημα στη χώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Ρη- γίλλης έχουν επιλέξει να είναι πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους.Οι καταγγελίες για εμπλοκή του πρώην προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Αθηνών κ. Νέγρη, της κυρίας Μάρκου (μέλος της ΔΑΚΕ εφ οριακών), αλλά και του κ. Κυρ. Μητσο- τάκη, αιφνιδίασαντονπρω θυπουρ- γό αλλά και τα υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.Για τον λόγο αυτό, ο κ. Καρα- ιανλήςέδω σε εντολή τόσο στους ιυνεργάτες του στην κυβέρνηση ό- ο και στη Ρηγίλλης να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη έλεγχο, έτσι ώστε να γνωρίζει εκείνος πρώτος το εάν υπάρχει εμπλοκή και άλλων στελεχών στην υπόθεση.
Στο «κόσκινο» συμβάσειςΣύμφωνα με πληροφ ορίες, ο έ λεγχος αφορά συμβάσεις που υπε- 

0 γράφησαν σε διάφορα υπουργεία από το 2004 μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα στο Δημόσια ς Τ άξης, στο Μεταφορών και στο υπουργείο Αμυνας. Πρόκειται για τομείς που η δίετηεηΒ είχε ούτως η άλλως εμπλοκή σε διαγωνισμούς.Επίσης, στη Ρηγίλλης εξετάζουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εάν η εταιρεία είχε προσφερθεί να στηρίξει οικονομικά την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας του 2000 και του 2004.Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν έχει προκύψει εισροή χρημάτων από τη δίετηεπΒ στα ταμεία του κόμματος, γεγονός που έχει επιβεβαιώσει ο κ. Λ . Ζαγορίτης. Χθες ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχείρησε -για πρώτη φορά- να αμυνθεί απέναντι στα όσα λέγο-

Οι αποκαλύψεις για τον Κορ. Μητσοτάκη αιφνι- δίασαν τον πρωθυπουργό, ενώ σε Μαξίμου και Ρηγίλλης φοβούνται την εμπλοκή και άλλων στελεχών. Από την πλευρά του ο Λ. Ζαγορίτης βεβαιώνει ότι δεν έχει προκύψει εισροή χρημάτων α πότη θϊβπιβηε στα ταμεία της ΝΔ

ί  ,V f S : m

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
«Δεν φοβάμαι τίποτα. Η ΝΔ δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση». Την 
απάντηση αυτή έδωσε χθες ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε, αν 
ενδέχεται να είναι μπλεγμένοι στην υπόθεση της Ζίμενς και στελέχη της 
ΝΔ, ενώ στο ερώτημα του «Εθνους», αν η ισχνή πλειοψηφία που διαθέτει 
στη Βουλή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο να προχωρήσει εκείνος 
σε διαγραφές, αν προκύψει θέμα, όπως έκανε ο Γ. Παπανδρέου, ο κ. 
Καραμανλής δήλωσε: «Η στάση μου είναι δεδομένη. Εκείνο που προέχει 
είναι να αηοκαλυφθούν τα πάντα και σε αυτή τη θέση είμαι αμετακίνητος. 
Λίγο ενδιαφέρει τον λαό, αν ένας βουλευτής χάσει την κομματική του 
ιδιότητα».
Το σκάνδαλο της Ζίμενς κυριάρχησε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, που 
έδωσε ο πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις 
Βρυξέλλες. Στο ερώτημα, γιατί δεν συναινεί υπέρ της σύστασης 
Εξεταστικής Επιτροπής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και παραπέμπει στη 
Δικαιοσύνη, ο κ. Καραμανλής απάντησε, πως η Δικαιοσύνη ερευνά και 
λειτουργεί απρόσκοπτα τα τελευταία χρόνια και μέχρι να ολοκληρώσει τό 
έργο της δεν θα αναλάβει πρωτοβουλία.

νται στο παρασκήνιο περί εμπ λοκής στο σκάνδαλο ακόμη και μ ελώ ν της κυβέρνησης.Ο κ. Αντώναρος, αφού επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη Δ ικα ιοσ ύνη», προσέθεσε: «Η κυβέρνηση δεν έχει να  φοβηθεί τίποτα από την επιχείρηση διάχυσης ευθυνώ ν εκεί που δεν υπάρχουν».Ουσιαστικά, πρόκειται για  μία γραμμή άμυνας του Μεγάρου Μαξίμ ου , στελέχη του οποίου «χρεώ νουν» στο ΠΑΣΟΚ τα όσα διαδίδονται για εμπλοκή υπουργών και παράλληλα  τονίζουν ότι αυτό γίνεται συνειδητά και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Χαριλάου Τρι- κούπη να πείσει ότι «όλοι είναι το ίδιο».
Υπαρκτό το πρόβλημαΟι πιο μετριοπαθείς στη ΝΔ και στην κυβέρνηση, θεωρούν ωστόσο ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει εμπλοκή και «γαλάζιων πολιτικών στελεχών».Τ α ίδ ια  πρόσω πα σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν  μάλιστα ότι εά ν τελικά απο- δειχθεί ότι και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχου ν εμπ λακεί, τότε ο κ. Κ. Κ αραμανλής είναι πιθαν ό ν  να εξετάσει πιο σοβαρά το εν δεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες με σύνθημα την ανάγκη κάθαρσης του δημοσίου βίου της χώ ρας.«Ο πρωθυπουργός μπ ορεί να προχωρήσει σε εκλογές με λίστα, αφού δεν θα έχει παρέλθει το 18μη- νο , και να αποκλείσει από τη Βουλή εκείνους που αποδεδειγμένα και όχι απλά με φήμες, έχουν οιαδήποτε ανάμειξη στο σκάνδαλο της Siem ens», προσθέτουν.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

Προέβλεψε
σύντομα
εκλογές
Την πρόβλεψη ότι πο
λύ σύντομα θα γίνουν ε
κλογές έκανε χθες στη 
Βουλή ο πρόεδρος του 
ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέ- 
ρης κατά τη συζήτηση 
επίκαιρης ερώτησής 
του προς τον υπουργό 
Εσωτερικών σχετικά με 
τη λήψη μέτρων για 
τους πληγέντες από τον 
σεισμό στην Ηλεία. 
«Θέλω να κάνω και ε
γώ μία πρόβλέψη για έ
ναν μεγάλο σεισμό. 
Ετοιμαστείτε για σει
σμό πολλών Ρίχτερ από 
αυτά που συμβαίνουν 
με τη 5ίειηβη5», είπε ο 
κ. Καρατζαφέρης στο 
κλείσιμο της ομιλίας 
του, για να προσθέσει 
με νόημα απευθυνόμε
νος στον Π. Παυλό- 
πουλο: «Εχω την αί
σθηση ότι πρέπει να 
βγάλετε έξω τις κάλ
πες και να τις καθαρί
σετε γιατί θα χρεια
στούν πάρα πολύ σύ
ντομα».
Απαντώντας ο υπουρ

γός Εσωτερικών ση
μείωσε ότι «η αλήθεια, 
όπου και να βρίσκεται, 
δεν προκαλεί σεισμούς, 
φως προκαλεί» και συ
μπλήρωσε ότι «σύμ
φωνα με αυτή την προ
σέγγιση, καλοκαίρι έ
χουμε, περισσότερο 
φως θα έχουμε και εί
ναι ευπρόσδεκτο».

ΛΕΠΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

Ζωντανεύει πάλι η διαμάχη «Μητσοτακικών» - «Καραμανλικών»
Στο εσωκομματικό πεδίο, οι ισορροπίες παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες. Το Μέγαρο Μαξίμου πήρε διακριτικές αποστάσεις από το θέμα που έχει ως πρωταγωνιστή τον κ. Κυρ. Μητσοτάκη.Αρχικά, σχολίασαν με μια διαρροή «κύκλων» την τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ και 24 ώρες αργότερα έγινε επίσημη δήλωση στήριξης των επιχειρημάτων του κ. Κυρ. Μητσοτάκη, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τώρα, αποτελεί ερώτημα το ποια στάση θα τηρήσει ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ κ. Κ.

Μητσοτάκης, στην περίπτωση κατά την οποία εμφανιστεί και α- ποδειχθεί ανάμειξη υπουργού στο σκάνδαλο.Ο ίδιος ο κ. Καραμανλής, πάντως, δεν προτίθεται επί του παρόντος να αλλάξει την τακτική του: θα συνεχίσει να απορρίπτει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα σταματούσε αμέσως τις έρευνες της Δικαιοσύνης, και θα δηλώνει ότι είναι υπέρ της πλήρους διαλεύ-

0 πρωθυπουργός θα 
συνεχίσει να απορρί
πτει το αίτημα ΠΑΣΟΚ 
για Εξεταστική

κανσης του σκανδάλου και υπέρ της απόδοσης ευθυνών ακόμη και σε πολιτικούς, όσο ψηλά κι αν αυτοί βρίσκονται.Χθες στο όλο ζήτημα παρε- νέβη και ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνης, ο οποίος σε δηλώσεις του (ρ/σ Alpha) τόνισε: «Οποιοι και αν είναι, όπου και αν ανήκουν, πρέπει το κουβάρι ναξετυλιχθεί μέχρι τέλους. Και το τέλος είναι η φυλακή, εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες».

mailto:saradakos@pegasus.gr

