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Πανικός στα κόμματα
Π α Σ ο Κ  και Ν Λ  φοβούνται τα χειρότεραΑλλεπάλληλες συσκέψεις σε Χαριλάου Τρικούπη και ΡηγιλληςΤο φάντασμα τηε δίεηιεηε στοιχειώνει τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Ρηγίλληε. Τα επιτελεία του ΠαΣοΚ και τηε ΝΔ φοβούνται ότι οι αποκαλύψειε βρίσκονται μόνο στην αρχή και ουδείε γνωρίζει αν τιε επόμενεε ημέ- ρεε εμπλακούν στο σκάνδαλο ονόματα κορυφαίων στελεχών τουε. Ο  πρωθυπουργόε

Ολοι οι άνθρωποι 
του σκανδάλου Siemens 
-  Ο ι σχέσεις και οι μίζες

κ. Κ. Καραμανλήε «διαβεβαίωσε» από τιε Βρυδέλλεε ότι η Ν Δ δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση δίβιηεηε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συσταθεί Εδεταστική Επιτροπή -  την οποία δήτησε και χθεε ο πρόεδροε του Π αΣοΚ κ. Γ. Π απανδρέου -  μόλιε ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα, σελίδες 3-5
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Το Αιγαίο 
θα μείνει 

χωρίς πλοία
Ισχυρίζονται ότι δουλεύουν με ζημιέςΟ ι ακτοπλόοι απειλούν να αφ ήσουν τα νησιά χωρίε πλοία μετά την καλοκαιρινή περίοδο αν η κυβέρνηση δεν καταργήσει τουε φ όρουε υπέρ τρίτων που επ ιβαρύνουν σ ή μ ερα  την τελική τιμή των εισιτηρίων κατά 50%. σελίδα Α15

ΕΚ Θ ΕΣΗ  ΙΤ Ε ΠΔυσοίωνες προβλέψεις για τον τουρισμό
ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  4

Καλά νέα για Σκόπια, άσχημα για φτώχειαΕυνοϊκά για την Ελλάδα τα συμπεράσματα τηε εκφράστηκαν μόνο ευχέε. Μέτρα για τιε ασθε-Συνόδου Κορυφήε των Βρυδελλών όσον αφο- νέστερεε οικονομικά τάδειε υποσχέθηκε ο κ. Κ. ρά το θέμα των Σκοπιών αλλά αρνητικά (για όλεε Καραμανλήε σε συνέντευδη Τύπου που έδω-τιε χώρεε) στο θέμα τηε ακρίβειαε, για το οποίο σε μετά το τέλοε τηε Συνόδου. σελίδες 6-7

Α Π Ο  ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣχεδιάζουν αλλαγές στον ΦΙΙΑ
Αυξάνονται οι σνντελεστέε 
για τα είδη πολυτελείαε και 
μειώνονται για τα τρόφιμαΑ ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η  του κ α θ ε- στώτοε ΦΠΑ, αυδήσειε συντελεστών για τα είδη πολυ- τελείαε και μειώ σειε για τα τρόφιμα και τα είδη ευρείαε κατα νά λω σηε εισηγούνται στον υπουργό Οικονομίαε κ. 

Γ. Αλογοσκούφ η στελέχη του υπουργείου. Στόχοε να α υ δ η θ ο ύ ν  τα φ ο ρ ο λ ο γ ικ ά  έσοδα χωρίε να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο πληθωρισμόε.
ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  1, 3

Ν Ε Α  Ε Π ΙΤ Ο Κ ΙΑ

Διπλάσιο 
το βάρος 

για δάνεια
Καλύτερεε αττοδόσειε 

για τιε καταθέσειεΟ σ οι π ήραν στεγαστικό δά ν ε ιο  π ρ ιν  α π ό δ ύ ο  ή τρία  χρόνια  με χα μ ηλό σταθερό αρχικό επιτόκιο 3%-3,5% θα δουν το επιτόκιό τουε να  διπλασιάζεται στο 6%-7%, μ ετά και τιε αυδήσειε των ευ- ρω επιτοκίων που α ν α μ έν ο νται τον Ιούλιο.
ΤΟ ΒΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ·  1, 4Ωρες αγωνίας για τον βιομήχανο της Θεσσαλονίκης

Σ ε κρίσιμο σημείο χθεε το βράδυ οι διαπραγματεύσεις uis οικογένειας με w vs απαγωγείς
ΣΕΛΙΔΑ Α13

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Στη φυλακή μητροπολπηβ
0  Μητροπολίτηε πρώην Αττικήε 
κ. Παντελεήμων καταδικάστηκε 
από το Εφετείο σε κάθειρΕη έδι ετών 
για υπεδαίρεση 1 9 5 .0 0 0  ευρώ από 
τη Μονή του Οσίου Εφραίμ. σ ε λ ίδ α  α ι 4

Χάοσ
Σοβαρότατεε καταγγελίεε για τη λειτουρ
γία του Σώματοε Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείαε στη Θεσσαλονίκη κάνουν στελέχη 
τηε Υπηρεσίαε. σ ε λ ίδ α  α ι 2

Ηταν φάρσα το «έκτο πόδι»
Εργο φαρσέρ απεδείχθη το «έκτο» κομμέ
νο πόδι που Εέβρασε η θάλασσα στο 
Βανκούβερ του Καναδά. Τα πρώτα πέντε 
πόδια ήταν ανθρώπινα. σ ε λ ίδ α  α ι 7

0  κύκλοβ των 17 εγκύων μαθητριών
Μια πρωτοφανή «συμφωνία εγκυμοσύνηε» έκλεισαν 17 μαθή- 
τριεε σε λύκειο τηε Μασαχουσέτηε, στιε Ηνωμένεε Πολιτείεε. 
Αποφάσισαν ότι είναι τόσο καλέε φίλεε ώστε θα πρέπει να μεί
νουν έγκυοι και να μεγαλώσουν όλεε μαζί τα παιδιά τουε! 6ι 
περισσότεροι πατεράδεε είναι συμμαθητέε τουε, ενώ η μεγα
λύτερη σε ηλικία μέλλουσα μητέρα είναι 16 ετών. σ ε λ ίδ α  α ιθ

Ισραηλινά παιχνίδια πολέμου
«Γενική δοκιμή» για επιδρομή στο Ιράν 
έκαναν στιε αρχέε Ιουνίου 100 μαχητικά 
αεροπλάνα του Ισραήλ, πιθανώε πετώνταε 
επάνω και από την Ελλάδα σ ε λ ίδ α  Α ΐ7

Οι Γάλλοι ψωνίζουν γερμανικά
0  Νικολά Σαρκοζί καλεί t o u s  συμπατριώ- 
τεε του να σταματήσουν να περνούν τα 
σύνορα με τη Γερμανία σε αναζήτηση... 
φθηνών προϊόντων, το β η μ α -ο ικ ο ν ο μ ια  ·  ι ι

Ερχονται δύσκολεβ ημέρεε
Η Morgan Stanley σε έκθεσή τηε για την 
Ελλάδα προβλέπει υποχώρηση του ρυθμού 
ανάπτυδηε στο 2% το 2009, με τον πληθω
ρισμό στα ύψη. το βημα-οικονομια ·  ι

ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ
Εδώ και έναν χρόνο η χώρα 
τελεί υπό την πίεση της εξε
λισσόμενης διεθνούς οικονο
μικής κρίσης. Τώρα, με τις 
αποκαλύψεις του σκανδάλου 
δίεπιβηε η χώρα αντιμετωπί
ζει και πολιτικό πρόβλημα. Ο  
συνδυασμός οικονομικής και 
πολιτικής κρίσης είναι εκρη
κτικός και οι απειλές αυξα
νόμενες. Περιθώρια παιγνίων, 
πολιτικών και άλλων, δεν 
υπάρχουν, ούτε επιτρέπονται. 
Γι’ αυτό οφείλουν πλέον οι 
ηγεσίες να σιαθούν στο ύψος 
των περιστάσεων, αναλαμβά
νοντας ευθύνες και πρωτο
βουλίες. Αλλιώς, απροσμέ
τρητα τα δεινά για τη χώρα 
και τους πολίτες της.

ΤΟ ΒΗΜΑ
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Λεπτότερη κατά 1/3, 
χάρη στην τεχνολογία SlímFit

% Siemens Samsung Full HD LCD TV
με "Super Clear Panel'’

Π α Σ ο Κ  και Ν Δ  φοβούνται τα χειρότερα
Α λλεπάλληλε8 συσκέψ εκ στα κομματικά επιτελεία τηε Ρ ηγίλληε και τηε Χα ριλά ου ΤρικούπηΣ ε κατάσταση πανικού βρίσκονται τα επιτελεία των δύο κομμάτων από τον «τυφώνα» των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο δίβηεηε. Σε Νέα Δημοκρατία και ΠαΣοΚ φοβούνται τα χειρότερα. Ποια είναι αυτά; Απο- καλύψειε και για άλλα στελέχη των δύο κομμάτων, κυρίαν υπουργούε τηε παρούσαε κυβ έρνη σ ή  και πρώην υπουργούε των κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ. Υπό τον φόβο των αποκαλύψεων οι συσκέψειε είναι συνεχείε στα επιτελεία των κομμάτων. Σε Ρηγίλληε και Χαριλάου Τρικούπη τα σενάρια που εΕετάξονται είναι πολλά και υψηλόβαθμα στελέχη μιλάνε ανοιχτά για το ενδεχόμενο αποσταθεροποίη σ ή  του πολιτικού συστήματοε. Η διαχείρι

ση τηε κατάστασηε αποδεικνύεται άκρωε προβληματική και ουδείε μπορεί με βεβαιότητα να προβλέψει τα μελλούμενα, σε μια χρονική στιγμή που η Δικαιοσύνη προαναγγέλλει χιονοστιβάδα αποκαλύψεων.Ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Καραμανλήε από τιε ΒρυΕέλλεε όπου ήταν ωε χθεε το απόγευμα για τη Σύνοδο Κορυφήε τηε ΕΕ ήταν σε «ανοιχτή γραμμή» με τη Ρηγίλληε και τον Γραμματέα τηε ΝΔ κ. Ελ. Ζαγορϊτη, ενώ συζήτησε εκτενώε το θέμα με την υπουργό Εξωτερικών κυρία Ντάρα Μπακογιάννη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Θ. Ρουσόπου- 
λο. Η κυβέρνηση παραμένει οχυρωμένη στη γραμμή ότι δεν δέχεται την Εξεταστική Επι

τροπή όσο διαρκεί η δικαστική έρευνα. Ο πρό- εδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου εμμένει στην πρότασή του για την Εξεταστική Επιτροπή, εκτιμώνταε ότι θα εξαναγκάσει την κυβέρνηση να συναινέσει.Το κλίμα συνολικά για το πολιτικό σύστημα είναι βαρύ. Η πολιτική απαξιώνεται και τα δύο κόμματα εΕουσίαε παρακολουθούν με αμηχανία και με έκδηλο τον φόβο τιε στο- χευμένεε διαρροέε. Οι φήμεε και τα σενάρια τουε ακολουθούν σε κάθε τουε βήμα. Μιλάνε για κρίσιμη καμπή και ουδείε μπορεί να προβλέψει την επόμενη ημέρα. Το ενδιαφέρον και ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι και στο κυβερνών κόμμα και στην αξιω

ματική αντιπολίτευση αρχίξουν και μιλάνε για τα σενάρια αποσταθεροποίησηε του σημερινού πολιτικού συστήματοε.Η εμπλοκή πολιτικών προσώπων και οι φήμεε για άλλα σκάνδαλα εντείνουν το κλίμα απαξίωσηε, από το οποίο χαμένο θα εξέλθει, όπωε παραδέχονται στα επιτελεία των κομμάτων, το πολιτικό σύστημα. Οι αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό, τα διαλυτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στο ΠαΣοΚ και τα φοβικά σύνδρομα που υπάρχουν -  μέχρι στιγ- μήε -  στη ΝΔ ενισχύουν τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, που ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν και τροφοδοτούνται ακόμη και από κορυφαίουε υπουργούε.
Το φάσμα νέων αποκαλύψεων πλανάται πάνω από το
Οφόβοε επικείμενων αποκαλύψεων για «γαλάξια» στελέχη πλανάται πάνω από το Μέγαρο Μα- ξίμου και τη Ρηγίλληε. Η φράση την οποία προτάσσει ο Γραμματέαε τηε ΝΔ κ. Ελ. Ζαγορϊτηε, ότι «η ΝΔ 
δεν έχει εμπλοκή με τη δίεητεηε, 
δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, αλλά 
για πρόσωπα δεν Εέρω», είναι ενδεικτική του κλίματοε ανησυχίαε που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα. Η αγωνία και ο προβληματι- σμόε κυριαρχούν. «Δεν Ξέρουμε τι 
θα μας Ξημερώσει και ποιον θα 
αφορά» λέει με νόημα κορυφαίοε υπουργόε παραγωγικού υπουργείου. Η κυβέρνηση επίσημα μεταδίδει ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε
__________________ΡΕΠΟΡΤΑΖ__________________

Α . Ρλ β α ν ο ςκαι επιμένει στην επισήμανση πωε έχει εμπιστοσύνη στη λειτουργία τηε Δικαιοσύνηε που είναι ανεξάρτητη και διερευνά σε βάθοε την υπόθεση. «Η κυβέρνηση δεν έχει 
να φ οβηθεί τίποτε από μια επι
χείρηση διάχυσης ευθυνών εκεί 
που δεν υπάρχουν» τόνισε ο ανα- πληρωτήε κυβερνητικόε εκπρόσω- ποε κ. Ευ. Αντώναροε.

Κυβερνητική αναδίπλωσηΟ υπουργόε Δικαιοσύνηε κ. Σ. Χα- 
τΖηγάκηε, ο οποίοε προ ημερών υπερασπίστηκε την άποψη περί μη εμπλοκήε πολιτικών προσώπων στην υπόθεση, αναδιπλώθηκε χθεε και δήλωσε: «Θέλω να υπογραμ
μίσω ότι δεν είμαι μελλοντολόγος 
και ούτε δικαιούμαι να δώσω συ
χωροχάρτι σε κανέναν. Οταν έκα
να τη δήλωση εκείνη, ήταν πρά- 
Ξη ακριβήε και υπεύθυνη, διότι 
δεν είχαν προκύψει οποιαδήποτε 
στοιχεία για εμπλοκή πολιτικών 
προσώπων, από καμία πλευρά. Α ν  
αποδειχθεί η εμπλοκή τέτοιων προ
σώ πω ν- πράγμα που απεύχομαι-, 
δεν θα χαριστώ σε κανέναν, διό
τι δεν θα χαριστεί ούτε η Δικα ιο
σύνη ούτε η κυβέρνηση». Παράλληλα σημείωσε ότι η έρευνα τηε Δι- καιοσύνηε προχωρεί με ταχύτατουε ρυθμούε, χωρίε παρεμβάσειε, χωρίε σκοπιμότητεε και με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία τηε.Ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσω- ποε τηε ΝΔ κ. Π . Παναγιω τό- 
πουλοε μιλώνταε στο «Βήμα» υποστηρίξει ότι το κυβερνών κόμμα επιμένει στο ξεκαθάρισμα τηε υπό-
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Η σιλουέτα ενόε διαβάτη έ£ω από τα γραφεία τηε ε ίβ ιτίθηε στο Μόναχο. Στην Ελλάδα, η σκιά του σκανδάλου 
πλανάται πάνω και από τα δύο μεγάλα κόμματαΣενάρια αποσταθεροποίησηε και «αποσιασίαε»Σ τα σενάρια που εΕετάξει η Ρηγίλληε εντάσσεται και αυτό τηε αποσταθεροποίησηε του πολιτικού συστήματοε. Κανέναε δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιεε μπορεί να είναι οι συνέπει- εε για το πολιτικό σύστημα. Υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη που αναλύουν τα δεδομένα και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι υπάρχει πίσω από τιε διαρροέε εγγράφων για να βρουν τα πολιτικά κίνητρα δεν διατάξουν να πουν ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κατακερματισμό των κομμάτων. Κάποιοι ήδη μιλάνε για τον φόβο τηε «ιτα- λοποίησηε» τηε πολιτικήε ξωήε.

Αν και θεωρούν πιο ευάλωτο το ΠαΣοΚ, δεν μπορούν να προβλέψουν με βεβαιότητα ποιεε μπορεί να είναι οι εΕελίΕειε και στη ΝΔ. Στιε ανα- λύσειε που γίνονται μιλάνε για «άλλου τύπου αποσταθεροποίηση». Οσο ακραίο και αν ακούγεται, έχει πέσει στο τραπέξι για συξήτηση ακόμη και το σενάριο τηε «αποστασίαε», που θεωρείται όμωε απίθανη. Τι εννοούν ωε «αποστασία»; Με δεδομένη την οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 152 βουλευτών, δεν μπορούν να μη συξητή- σουν το ενδεχόμενο «διαρροήε» ενόε ή δύο βουλευτών.θεσηε από τη Δικαιοσύνη και μετά να εξεταστεί το ενδεχόμενο για τη σύσταση ΕΕεταστικήε Επιτρο- πήε, άποψη την οποία εξέφρασε με δημόσια δήλωσή του και ο πρώην πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Μ. Εβερτ. «Δεν μπορεί να δημιουργείται η 
εικόνα ότι όλος ο πολιτικός κ ό 

σμος είναι για πέταμα. Ο π οιος  
ανακατεύθηκε, να φανεί. Η  ΝΔ  
δεν έχει να φοβηθεί τίποτε» υπογράμμισε ο κ. Παναγιωτόπουλοε. 
«Οποιοι και α ν  είναι, όπου και 
α ν ανήκουν, πρέπει το κουβάρι 
να Εετυλιχθεί μέχρι τέλους» τόνισε στον Ρ/Σ του Alpha ο δήμαρ-

χοε Αθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνηε.Η κυβερνητική γραμμή είναι πωε 
«ό,τι υπάρχει θα βγαίνει στο φως», όπωε είπε χθεε και από τη Βουλή ο υπουργόε Εσωτερικών κ. Πρ. 
Παυλόπουλοε, αλλά δεν είναι λίγοι οι υπουργοί και τα κομματικά στελέχη που επιλέγουν το... «σκο

τάδι» και διακινούν στο παρασκήνιο τιε φήμεε για εμπλοκή άλλων συναδέλφων τουε, επιτείνονταε τη σύγχυση. Σε αυτό το κλίμα έχει τη σημασία του και η παρέμβαση του προέδρου του ΑΑΟΣ κ. Γ. Καρα- 
τξαφέρη που είπε προ ημερών ότι η κυβέρνηση «δύσκολα θα βγάλει 
το καλοκαίρι». Ο κ. Καρατξαφέρηε χθεε προέβλεψε εκλογέε, αναδει- κνύονταε αυτό που λένε πολλοί στο εσωτερικό τηε κυβέρνησηε. «Το 
σύστημα δεν μπορεί να αντέΕει 
αυτό που έρχεται» είπε και διερω- τήθηκε, όπωε και αρκετοί και στα δύο κόμματα, ποιοε μπορεί σήμερα να είναι επικυρίαρχοε των εξελίξεων.
Η  Εξεταστική Επιτροπή

«Αυτός που έχει τους φακέλους που 
έχει πάρει ο εισαγγελέας ή αυτός 
που θα βάλει στην τσέπη το ημε
ρολόγιο της Siem ens την τελευταία 
δεκαετία; Αυτός ο κατάλογος έχει τέ
τοια ονόματα που θα πάθουν αστιγ
ματισμό τα μάτια όλων των Ελλή
νων» είπε ο κ. Καρατξαφέρηε στον Ρ/Σ του Alpha και συνέχισε: «Δεν 
μπορεί παρά να πάμε για εκλογές, 
εκτός και αν γίνει κάποια εσωτε
ρική μοιρασιά της τράπουλας. Ο 
Καραμανλής τι θα κάνει αν αύριο 
τού σκάσουν αποκαλύψεις για δύο- 
τρία πρωτοκλασάτα στελέχη του; 
Θα χάσει την αυτοδυναμία και θα 
πάμε σε εκλογές».Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη σύσταση ΕΕετα- στικήε Επιτροπήε, αν και περιμένει την εξέλιξη τηε δικαστικήε έρευναε. Στο εσωτερικό τηε ΝΔ πληθαίνουν οι φωνέε που συντάσσονται με την υπουργό Εξωτερικών κυρία Ντάρα 
Μ πακογιάννη, η οποία ξήτησε πρώτη την Εξεταστική Επιτροπή. 
«Επρεπε εμείς να πρωτοστατήσου
με και να Ιητήσουμε ΕΕεταστική 
Επιτροπή. Ηταν πολιτικό λάθος. Δεν 
Εέρω γιατί δεν το κάναμε» τόνισε ο κ. Θ. Καράογλου μιλώνταε στον Ρ/Σ τηε NET. Η γκρίνια περισσεύει στη ΝΔ και ο βουλευτήε κ. Π. Τα- 
τούληε εξαπέλυσε χθεε νέα επίθεση, σημειώνονταε αναφερόμενοε και σε στελέχη τηε ΝΔ: «Η προλη
πτική αναστολή της κομματικής 
ιδιότητας από τον πρόεδρο του 
Π αΣοΚ δικαιολογεί τη θεωρία μου 
του τεκμηρίου της ενοχής, δηλαδή 
πρέπει οι πολιτικοί να αποδεικνύ- 
ουν πρώτα ότι δεν είναι ένοχοι και 
μετά να προχωρούν».



A 4 *  ΤΟ Β Η Μ Α Siemens Σ αββατο 21 Ιουνίου 2008

Ο  πρώην διευθυντή του κόμματοε δηλώνει ότι ία ποσά που περιγράφει ο χ  Θ . Τσουκάτοε δεν εισήλθαν στα ταμεία τη8 Χαριλάου ΤρικούπηΤο Π α Σ ο Κ  επιμένει για την Εξεταστική
Γ . Παττανδρέον: «Σε αντίθεση μ ε τον κ. Καραμανλή, θα αγωνιστώ για να καθαρίσει αυτός ο τόπος»

Αηαντώνταε στην παρότρυνση πολιτών να «καθαρίσει την κατάσταση», ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου 
. επανέλαβε από τον Πειραιά ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα αυθαιρεσίαε, διαφθοράε ή εμπλοκή στελεχών 
I σε υποθέσειε διακίνησηε «μαύρου χρήματοε»

Η Χαριλάου Τρικούπη «άδειασε» χθεε και επί τηε ουσίαε τον κ. Θ. 
Τσουκάτο, διαψεύδονταε τα όσα υποστήριξε ο πρώην στενόε συνερ- γάτηε του κ. Κ. Σημίτη περί εισροήε χρημάτων τηε δίεηιεηε στα ταμεία του ΠαΣοΚ. Ο αρχηγόε τηε αΕιωμα- τικήε αντιπολίτευσηε από τον Πειραιά επανέλαβε όη δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα αυθαιρεσίαε, δια- φθοράε ή εμπλοκή στελεχών σε υπο- θέσειε διακίνησηε «μαύρου χρήμα- τοε». Το επιτελείο τηε Χαριλάου Τρι- κούπη παραμένει πάντωε σε κατά-

_____ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
A i t . Κ ω β α ι ο ςστάση συναγερμού εν όψει ενδεχόμενων νέων αποκαλύψεων. Πειθαρχικά μέτρα ειε βάροε και άλλων στελεχών δεν αποκλείονται.

«Δεν ανέχομαι και δεν θα ανέ
χομαι και θα αγωνιστώ για να χτυ
πηθεί κάθε évas που αυθαιρετεί ή 
έχει σχέση με τα θέματα m s ακρί
βεια s, με τα καρτέλ, ή έχει σχέση με 
τη διαφθορά και το "μαύρο χρήμα”» σημείωσε ο κ. Παπανδρέου, εν μέσω παροτρύνσεων από μερίδα του κόσμου να «καθαρίσει την κατάσταση».

«Σε αντίθεση με τον κ. Καρα
μανλή, εγώ θα αγωνιστώ για να κα
θαρίσει ainôs ο τόποε» υπογράμμισε στη συνέχεια και αργά το μεσημέρι πήγε στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου είχε συνεργασία με t ou s  στε- νούε συνεργάτεε του. Σήμερα ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ θα παραστεί στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 12 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Πα- 
πανδρέου (10 π.μ., Α' Νεκροταφείο).Tis επόμενεε ημέρε5 ο κ. Παπανδρέου θα συνεχίσει να επαναδιατυ- πώνει το αίτημά του για τη σύσταση ΕΕεταστικήε Επιτροπήε και να κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, όσο εξακολουθεί να μην το αποδέχεται.Για δεύτερη ημέρα στη Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε χθεε ο πρώην διεύθυνσή του κόμματοε κ. Σπ. Αυ- 
γερινόε. Διαβεβαίωσε ότι τα ποσά

που περιγράφει ο κ. Τσουκάτοε δεν εισήλθαν στα ταμεία του κόμματοε, τμηματικά ή σε μία δόση, κάτι που επανέλαβε και σε δηλώσει του εΕερ- χόμενοε από τα γραφεία του ΠαΣοΚ. 
«Αν είχαν μπει αυτά τα χρήματα,

θα φανεί» είπε, ενώ απαντώνταε σε πιεστικέε ερωτήσειε για τα όσα ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Τσουκάτοε είπε: «Ρωτήστε τον, μπορεί να 
Ξέρει κάτι παραπάνω από εμένα». Πάντωε ο κ. Αυγεριν05 επιβεβαίωσε

ότι προ ημερών είχε συναντηθεί και είχε συζητήσει την υπόθεση με τον κ. Τσουκάτο στο γραφείο του πρώην βουλευτή του ΠαΣοΚ κ. Διον. 
Γκούσκου.Σε διάψευση των όσων υποστή-

ριΕε ο κ. Τσουκάτοε προχώρησε χθεε και ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Ο εκπρόσωποε Τύπου του ΠαΣοΚ μίλησε στον Flash και σημείωσε μεταξύ των άλλων: «Αυτή τη στιγμή κα- 
τηγορούμαστε, αιωρούνται διάφορα 
πράγματα, υπάρχουν καταγγελίεε, 
δεν επιβεβαιώνονται από πουθενά 
αυτά που λέει ο κ. Τσουκάτοε. Πε
ριμένουμε λοιπόν να αποδειχθούν».Παράλληλα αισθητή ήταν η προσπάθεια του εκπροσώπου του ΠαΣοΚ να διαφοροποιήσει ns ευθύνεε μεταξύ παλαιότερων στελεχών και του κόμματοε εν συνόλω. «Είναι κατα
στροφικό για μεγάλα κόμματα και 
είναι καταστροφικό για το ΠαΣοΚ  
και για τη μεγάλη δημοκρατική πα- 
ράταΕη να ενοχοποιείται συνολικά» τόνισε και προσέθεσε αναφορικά με την επιμονή του κ. Γ. Παπανδρέου για τη σύσταση ΕΕεταστική5 Επιτρο- πήε: «Μην υποτιμάτε τη σημασία 
που έχει για την ανανέωση m s πο
λιτικής στη χώρα pas το να υπάρ- 
Ξουν πορίσματα που να αναγνωρί
ζουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύ- 
vss σε πολιτικά πρόσωπα, ακόμη κι 
αν έχουν παραγραφεί ποινικά κά
ποιες από aw0s».Στη φημολογία και στην εμπλοκή του ονόματόε του στην υπόθεση αντέδρασε χθεε ο κ. Α. Τσοχατζό- nouXos, προσφεύγονταε στη Δικαιοσύνη. Σε ανακοίνωση την οποία εΕέδωσε ο πρώην υπουργόε και γραμματέαε του ΠαΣοΚ κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση ΕΕεταστικήε Επιτροπήε και τόνισε μεταξύ άλλων τα εξή5: «Επειδή 
επιχειρείται Ξανά μέσω επιλεκτικών 
διαρροών, “πληροφοριών" και συ
γκεκριμένου δημοσιεύματοε η δια
σύνδεσή μου με το σκάνδαλο m s  
Siem ens, γεγονόε που δείχνει μια 
σχεδιασμένη πλέον επιχείρηση συ- 
κοφ άντησηε και σπίλωσήε μου, 
προσέφυγα σήμερα στη Δικαιοσύ
νη. Οσον αφορά τα αναφερόμενα 
πρόσωπα, μου είναι παντελώς άγνω
στα και ουδεμία σχέση έχω μαζί 
wus, όπως ουδεμία σχέση έχω και 
με n s οποιεσδήποτε λειτουργίες m s  
Siemens».

Υπαινιγμοί Καρατζαφέρη για νέε$ αποκαλύψειςΥ παινιγμοί για επικείμενεε νέεε αποκαλύψειε στην υπόθεση με τΐ5 μίδεε τηε δίεητεηε διατυπώθηκαν χθεε στη Βουλή από τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ κ. 
Γ. Καρατζαφέρη και -  εμμέσωε -  από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλο.

«Ετοιμαστείτε για σεισμό πολλών ρίχτερ από αυ
τά που συμβαίνουν με τη Siem ens»  ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρατέαφέρηε. Και απευθυνόμενοε στον κ. Παυλόπουλο συμπλήρωσε: «Επειδή είστε ο 
καθ' ύλην αρμόδιοε υπουργός, έχω την αίσθηση ότι 
πρέπει να βγάλετε έΞω τιε κάλπεε και να τις καθα

ρίσετε, γιατί θα χρειαστούν πολύ σύντομα».Ο υπουργόε Εσωτερικών, παρακάμπτονταε την αναφορά του προέδρου του ΛΑΟΣ στο ενδεχόμενο εκλογών, απάντησε: «Ιδιον αυτής τηε κυβέρνησης 
είναι ό,τι υπάρχει και πρέπει να βγει στην επιφά
νεια να βγαίνει στο φωε». Και συμπλήρωσε: «Η αλή
θεια, όπου και αν βρίσκεται και όποια και αν εί
ναι, δεν προκαλεί σε/σμούε, φωε προκαλεί. Από την 
άποψη αυτή λοιπόν, καλοκαίρι έχουμε, περισσότε
ρο φως θα έχουμε, και είναι ευπρόσδεκτο. Αυτό ζη
τάει ο κόσμος».Κ . Καραμανλήδ: «Πλήρηδ διερεύνηση από πι Δικαιοσύνη»

Ο  Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ν Δ  δεν είχε ποτέ επαφές μ ε  στελέχη τηε εταιρείας για προεκλογική χρηματοδότηση

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Απόλυτοε για το κομματικό ταμείο τηε ΝΔ, αλλά όχι και για στελέχη του κόμ- ματοε εμφανίστηκε χθεε ο κ. Κ. Καραμανλήε, υπογραμμίΕονταε ότι η κυβέρνηση δεν εισέ- πραΕε ποτέ οικονομική ενίσχυση από τη δίεηιεηε. «Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση 
με την υπόθεση τηε Siemens» υπογράμμισε χθεε από τιε ΒρυΕέλλεε ο Πρωθυπουργόε, δη- λώνονταε κατηγορηματικά ότι η παράταξή του δεν είχε ποτέ επαφέε με στελέχη τηε εταιρείαε για προεκλογική χρηματοδότηση. Αντιθέτωε σχολιάέονταε την έντονη φημολογία ότι μπορεί να αποδειχθεί ανάμειξη στελεχών τηε ΝΔ στην υπόθεση, ο κ. Καραμανλήε σημείωσε ότι δεν ασχολείται με φημολογίεε, αλλά σε ό,τι αφορά τα στελέχη τηε ΝΔ η ενδεχόμενη ανάμειξή τουε αποτελεί αρμοδιότητα τηε έρευναε που διεξάγει η Δικαιοσύνη.Ο κ. Καραμανλήε απέρριψε εκ νέου το αίτημα των κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε για τη συγκρότηση εΕεταστικήε επιτροπήε, επισημαίνο- νταε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο διαρκεί η δικαστική έρευνα. Προανήγγειλε όμωε τη σύσταση τηε επιτροπήε μόλιε ολοκληρωθεί η έρευνα του εισαγγελέα, υπογραμμίέονταε μάλιστα ότι αυτή η προοπτική δεν πρέπει να θεωρείται μακρινή, εκφράέονταε τη βεβαιότητα ότι η δικαστική έρευνα θα ολοκληρωθεί σύντομα.

«Η θέση τηε ΝΔ είναι πλήρης διερεύνη- 
ση της υπόθεσης Siem ens από τη Δ ικα ιο
σύνη, πλήρης αποκάλυψη και απόδοση ευ
θυνών» τόνισε χθεε ο Πρωθυπουργόε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στιε ΒρυΕέλ- λεε μετά την ολοκλήρωση τηε Συνόδου Κορυφήε τηε ΕΕ.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με την 
υπόθεση αυτή. Δ εν  φοβάμαι τίποτε» τόνισε ο κ. Καραμανλήε, προσθέτονταε ότι η γενική εικόνα περί συγκάλυψηε που υπήρχε στο παρελθόν έχει πλέον καταργηθεί.Ο κ. Καραμανλήε χρησιμοποίησε ειρωνικούε

τόνουε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την υπόθεση το ΠαΣοΚ, σημειώνονταε ότι ο ίδιοε δεν θα επιχειρήσει να αΕιοποιήσει πολιτικά μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται κομματικά στελέχη τηε αΕιωμα- τικήε αντιπολίτευσηε.«Δεν είναι στιε προθέσειε μου 
να αναζητήσω κομματικά οφέλη από αυτή 
την υπόθεση, η δημοκρατία δεν θα ωφεληθεί 
από κορόνες, θα ωφεληθεί όταν όλα βγουν 
στο φως» τόνισε.Απαντώνταε εξάλλου στην ερώτηση αν θα διαγράψει στελέχη τηε ΝΔ που θα αποδει- χθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση σημείω

σε: «Η  δική μου στάση είναι διαχρονική  
και δεδομένη. Το τελευταίο που ενδιαφέρει τουε έλληνεε πολίτεε είναι αν κάποιος χά 
σει την κομματική του ιδιότητα■ αυτό που 
θέλουν οι έλληνεε  πολίτεε είναι να αποκα
λυφθούν τα πάντα γύρω από την υπόθε
ση».

Εσωτερικός έλεγχοςΚαι χθεε πάντωε συνεχίστηκε ο εσωτερικόε έλεγχοε που έχει ξεκινήσει με μυστικότητα το Μέγαρο ΜαΕίμου για τιε συμβάσειε που έχουν υπογράφει μεταξύ τηε δίεητεηε και του ελληνικού Δημοσίου μετά το 2004. Από τα μέχρι στιγμήε στοιχεία προκύπτει ότι συμ- βάσειε υπογράφηκαν μεταξύ του ΟΣΕ και τηε δίετηεηε για την προμήθεια συρμών στον προαστιακό σιδηρόδρομο, σε συνέχεια τηε προγραμματικήε συμφωνίαε που είχε υπογράφει το 2000 από το ΠαΣοΚ. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλοε τηε εταιρείαε κ. Μ. Χριστοφοράκοε δεν είχε επιδιώξει επαφέε με τα στελέχη τηε ΝΔ που είχαν την ευθύνη των οικονομικών του κόμματοε και ότι δεν έχουν μπει χρήματα στη Ρηγίλληε που να προέρχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Δ εν  αλλάζει ο νόμο5 για το πολιτικό χρήμα
Κ αμία θεσμική πρωτοβουλία δεν προτίθεται να αναλάβει -  προε το παρόν τουλάχιστον -  η κυβέρνηση για να θωρακίσει το πολιτικό σύστημα που σκιάδεται από τιε απο- καλύψειε για το «μαύρο χρήμα». Ετσι, ο νόμοε για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τον έλεγχο των δαπανών των υποψήφιων βουλευτών, που κατήρτισε ο πρώην υπουργόε Εσωτερικών κ. Κ. Σκανδαλίδηε πριν από τιε βουλευτικέε εκλογέε του 2004, θα παραμένει σε ισχύ, παρ' ότι έχουν διατυπωθεί ενστάσειε για την αποτελεσματικότητά του.Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών διαβεβαίωναν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να συρθεί πίσω από τιε αποκαλύψειε των ημερών, αλλά η όποια απόφαση για τη θωρά- κιση του πολιτικού συστήματοε θα ληφθεί εν ευθέτω χρόνω και αν προκύψει πραγματική ανάγκη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
Β. Χ ίΩ Τ Η Σ



Σ αββατο 21 Ιουνίου 2008 Siemens ΤΟ Β Η Μ Α ·  Α 5Τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μεγάλου σκανδάλου
Ο ι δύο παλιοί φίλοι από τη Χ ίο , ο συντοπίτη8 τ ο ^  επιχειρηματίας 

και ο στενός συνεργάτης πρώην υπουργού

Κ εντρικά πρόσωπα στην ανάκριση για την υπόθεση m s Siemens αναδεί- χθηκαν ns τελευταίε5 ημέρεβ τα παιδιά από τη Χίο. Φίλοι από τα παλιά, οι κκ. Σχέλιοβ 
Bios και HAias Πιταούληε εμφανίζονται ω5 οι βασικοί μεσάζοντεε cms χορηγίεε του πολυεθνικού κολοσσού στο κόμμα m s αΕιωματικήε αντιπολίτευσή. Ο npcoTOS, ο κ. Στ. Bios, που βοήθησε στη μεταφορά του 1 εκατ. μάρκων από τη Γερμανία για λογαριασμό του κ. Θ. Τσου- 
κάτου, σπούδασε στο Πολυτεχνείο τα χρόνια m s δικτα- TOpias, Yôvos οικογένειαε με αριστερέε καταβολέβ, εντάχθηκε στην ΚΝΕ στα φοιτητικά του χρόνια και διετέλε- σε μέλοε του ΔΣ του Συλλόγου Χίων Φοιτητών από το 1971 cûsto 1973.Στην εΕέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μέλοε m s Επι- τροπήβ Κατάληψηε και για ένα διάστημα από t o u s  εκ- φωνητέβ του ραδιοφωνικού σταθμού. Λίγο μετά την πτώση m s χούνταε αποχώρησε από την ΚΝΕ. Από τη δεκαετία του 1980 εκινείτο στον χώρο του ΠαΣοΚ. Μετά την αποφοίτησή του από το Πολυτεχνείο ασχολήθηκε με επιχειρήσει στο νησί του. Είναι βασικόε μέτοχοε στο Εενο- δοχείο Ερύθα και στην κατασκευαστική εταιρεία Αρχι- πέλαγοε, που έχει αναλάβει μεγάλα έργα στη Χίο (νέα πτέρυγα νοσοκομείου, φράγμα στη θέση Kôpns Γεφύρι

κτλ.). Πριν από πέντε χρόνια είχε αναλάβει και την ανα- κατασκευή τηβ ελληνική5 πρεσβείαε στην Ουάσιγκτον.Στα χρόνια τηβ δικτατο-
pias ο κ. Bios ήταν αχώρι- στοβ με τον έτερο πρωταγωνιστή των ημερών, τον κ. Ηλ. Πιταούλη. Κινούμενοε στον χώ ρο του τότε ΚΚΕ

εσωτερικού, ο κ. Πιταούληε ήταν εκείνη την εποχή πρό- εδροε του Συλλόγου Χίων Φοιτητών. Ο κ. Πιταούληε, το όνομα του οποίου εμπλέ
κεται επίσηβ στην υπόθεση τηε μεταφοράε του 1 εκατ. γερμανικών μάρκων, ασχολήθηκε με Εενοδοχειακέε ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ι και διαθέτει

αναπτυΕιακή εταιρεία , η έδρα m s onoias βρίσκεται στην Αθήνα. Ο ίδιοε κατέθεσε ότι όντα« τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό του στην ABN AMRO Bank στο Ρότερνταμ, αλλά για τον κ. Βίο τον οποίο εΕυπηρέτη- σε. Η οικογένεια του κ. Πι- ταούλη ασχολείται και με το εμπόριο δερμάτων.Από τη Χίο κατάγεται ένα ακόμη από τα λεγάμενα παρένθετα πρόσωπα (σ.σ.: μέσω των οποίων ερευνάται αν και npos noious διακι- νήθηκαν οι μίζεε), ο επιχει- ρηματία5 κ. Mix. Βόγιαβ. Ο κ. Βόγιαε είναι avnpios του κ. Βίου.Σε αντίθεση με tous προη- γούμενουε τρ ε« , ο κ. Α ρ. 
Mavxas δεν είχε φιλική αλλά υπαλληλική σχέση με πολιτικό πρόσωπο. Ηταν στε- vos συνεργάτη5 του υπουργού Μεταφορών του ΠαΣοΚ κ. Αν. Μαντέλη την περίοδο των συμφωνιών με τη Siemens. Στον κ. Μαντά αποδίδεται η σύνταΕη του ιδιόγραφου επιβαρυντικού ση- 

m μειώματοε με αριθμό λογα- S ριασμού στον οποίο επρό- 
ξ  κειτο να κατατεθούν χρήμα- ε  τα από τα «μαύρα» ταμεία ms |  Siemens. Ο ίδιοε ο κ. Mavras στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα αρνήθηκε ότι είναι ο συντάκτηε του σημειώμα- 

t os και δήλωσε πλήρη άγνοια για την υπόθεση. Πάντα«, ο εισαγγελέαε ζήτησε να διε- νεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.Ο ι λογαριασμοί και οι ßaAixoss με ίο  1 εκατ. μάρκαΣ ε επτά τραπεζικούε λογα- ριασμού5 διαμοιράστηκε το ποσό του 1 εκατ. μάρκων που την 4η Φεβρουάριου 1999 είχε κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του επιχειρηματία κ. Ηλϊα Πιταούλη στην ΑΒΝ AMRO Bank στο Ρότερνταμ. Αποκλειστικόε διαχειριστήε του ενόε εκ των τραπεζικών λογαριασμών ήταν ο κ. Γ. Γεν- 
vaios, o t ïv ô s  συvεpγáms του κ. Θ. Τσουκάτου, ο onoios ήταν συνδικαιούχοε και των άλλων έΕι τραπεζικών λογαριασμών. Τα χρήματα από tous έΕι τραπεζικούε λογαριασμούε «μάζεψε» ο επιχειρηματίαε κ. 
Στέλιοβ Bios, ο onoios και τα διοχέτευσε αποσπασματικά, μέσα σε βαλίτσε5, στο ταμείο του ΠαΣοΚ.Αυτή είναι η πορεία του 1 εκατ. μάρκων, ônoos την πε- ριέγραψε στο υπόμνημα που κατέθεσε στον εισαγγελέα κ. 
Π. Αθανασίου ο κ. Bios. Την ίδια ακριβά« διαδρομή χρημάτων θα περιγράφει και ο κ. Τσουκάπ«, ο onoios την προσεχή Τρίτη καλείται να δώσει εΕηγήσε« στον εισαγγελέα με την ιδιότητα του υπόπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Τσουκάπ« δεν θα διαφοροποιηθεί από τον κ. Βίο, το υπόμνημα του οποίου και πρόκειται να επικαλεστεί για να αποδείΕει ότι ο ίδιοε δεν είχε καμία ενεργό συμμετοχή, ούτε έλαβε ποτέ το ποσό ή μέρο8 του ποσού του 1 εκατ. μάρκων.Επιπλέον, ο κ. Τσουκάτο5 θα προτείνει στον εισαγγελέα να εΕετάσει τέσσερ« μάρτυ- 
ρεε, και συγκεκριμένα δύο οδηγούβ (φέρονται να μετέφεραν

τον κ. Βίο και τ« βαλίτσεε με τα χρήματα στο ΠαΣοΚ) και δύο ταμίεε του κόμματοε.Κατόπιν όλων αυτών ο αριθ- pos των υπόπτων που έχει κα- λέσει ο εισαγγε- λέαβ ήδη έχει εκτοΕευθεί uraus 33. Ο κ. Τσου- κάτοβ ήταν ο 26os αλλά στη διαρκά« αυΕανόμενη λίστα προστέθηκαν ακόμη επτά άτομα, και συγκεκριμένα ο κ. Γεν- vaios και οι έΕι με t o u s  οποί-

ουβ ήταν συνδικαιούχοε των επίμαχων τραπεζικών λογαριασμών.Οι έΕι καλούνται από τον εισαγγελέα να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ ο κ. Γενναίοε προσήλθε αυτοβούλα« χθεβ στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να προετοιμάσει τ«  θέσε« του. Επί

ση5 για την προσεχή Τετάρτη ο εισαγγελέαε καλεί συμπληρωματικά το πρώην διευθυντικό στέλεχοε τηε δίεηιεηβ και ύποπτο στην υπόθεση κ. Μ. Χριστοφοράκο. Η επανακλήτευση του κ. Χρι- στοφοράκου κρίθηκε αναγκαία καθα«, σύμφωνα με τ« δηλώσε« του κ. Τσουκάτου, ήταν ο διευθύνων σύμβουλοε τηβ δίεπιεη5 ο οποίοε τον επι- σκέφθηκε στο γραφείο του και προσφέρθηκε να του δώ

σει χρήματα για το ΠαΣοΚ από τα ταμεία m s εταιρείαε τα οποία θα έπρεπε να κατατεθούν σε τράπεζα του εΕω- τερικού.Παράλληλα με την εΕέταση των υπόπτων ο κ. Αθανασίου εΕακολουθεί να εΕετάζει και μάρτυρεε. Tis επόμενεβ ημέ- pes αναμένεται ότι θα εΕετα- στούν ο κ. Σπ. Αυγερινόε, διευθυντής και ταμίαβ του ΠαΣοΚ m v επίμαχη περίοδο, και η κυρία Δήμητρα Παπαχρίστου, μέλθ5 του τομέα οικονομικού του ΠαΣοΚ.Εν τω μεταΕύ χθεε φέρεται να κατέθεσε στον εισαγγελέα ο κ. Αριστεϊδηβ Μαντάβ, σύμβουλος του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Τάσου 
Μαντέλη. Σύμφωνα με τ«  ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μα- vTäs αρνήθηκε ότι είναι το πρόσωπο που συνέταΕε το ιδιόχειρο σημείωμα με το οποίο υποδεικνυόταν η καναδική τράπεζα όπου θα κατετίθεντο τα εμβάσματα m s Siemens. Μετά mv άρνησή του εκπμάται ότι ο εισαγγελέας θα προχωρήσει στη διενέργεια γραφολογικήε εΕέτασης.

Αγω γή για δημοσίευμα από τον Α . ΤσοχατζόπουλοΣ την αστική Δικαιοσύνη προσέφυ- γε χθεε ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυναβ και βουλευτής του ΠαΣοΚ κ. 
Απ. Τσοχατζόπουλοβ, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε βάρος του «Βήματος» για χθεσινό δημοσίευμα με τίτλο «Ο ει- σαγγελέα5 καλεί ωε ύποπτο τον κ. Τσου- κάτο». Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, το δημοσίευμα αυτό, κατά το μέρος που αναφέρεται στο πρόσωπό του, είναι «ψευδές» και «συκοφαντικό». Ο κ. Τσοχατζόπουλοε δεν αΕιώνει χρηματική ικανοποίηση αλλά την ηθική του αποκατάσταση «με σχετικό δημοσίευ

μα αποκαταστατικό της τιμής» του και με όποιον άλλο τρόπο κρίνει το δικαστήριο.Οπως αναφέρεται στην αγωγή: «Το 
δημοσίευμα αυτό είναι “ψευδές"κατά 
περιεχόμενο και ως εκ τούτου συκο
φαντικό, καθώς “εν γνώσει της ανα
λήθειας” σε σχέση μ ’ εμένα υπεστηρί- 
χθη υπό των ανωτέρω εναγόμενων δι’ 
αυτού ότι υπάρχουν (δήθεν) “πληρο
φορίες ότι ο εισαγγελέας)!) έχει στοι
χεία που τον οδηγούν στην υποψία ότι 
τα χρήματα που η Ξίεητβης κατέθεσε 
σε τραπεύκό λογαριασμό του κ. Βάγια

δεν αφορούσαν τις υπηρεσίες του στην 
κατασκευή πλακετών για τους πυραύ
λους Patriot... αλλά προορίζονταν για 
τον τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας κ. 
Ακη Τσοχατίόπουλο”, δηλ. εμέ».«Το Βήμα» δεν είχε καμία πρόθεση να θίΕει την τιμή και την υπόληψη του κ. Τσοχατζόπουλου. Το δημοσίευμα στηρίχτηκε σε πληροφορίεβ που προήλθαν από νομικούς κύκλουβ και έκαναν λόγο για υπόνοιες eras οποίεβ έχει οδηγηθεί ο εισαγγελέας, η ακρίβεια των οποίων μένει να αποδειχθεί ή να δια- ψευσθεί από την ίδια την έρευνα.
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