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Βίος-Τσουκάτος: 

Οδηγοί του 
επιχειρηματία 
μετέφεραν 
στο ΠΑΣΟΚ 
τα χρήματα 
με βαλίτσες

Στη δίνη των αποκαλύψεων του σκανδάλου τηε 
ΒίθΓΠθηε βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην κυ
βέρνηση φωλιάζει ο φόβθ5 ότι οι αποκαλύψεΐ5 
αυτέ$ θα επεκταθούν και στον δικό τηε χώρο. Το 
ΠΑΣΟΚ ζητεί να «έρθουν όλα στο φωε», η κυβέρ
νηση εκφράζει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, αλ
λά επί του παρόντοε απορρίπτει το αίτημα τηε α
ντιπολίτευσή για εξεταστική επιτροπή. ΣΕΛ. 3-6

Συνεργοί στο κουκούλωμα ςελ. 2Α Π Ο Ψ ΕΙΣ

Τα μέτρα για την ακρίβεια στις 
καλένδες του... Οκτωβρίου
Αφού ο καθέναε είπε τα δικά του, οι «27» ανέθεσαν στον Μπαρόζο να επε
ξεργαστεί το θέμα και να υποβάλει προτάσειε σε τέσσεριε μήνεε. ΣΕΛ. 14-15

Πύρινος εφιάλτης και πάλι 
στην Ανατολική Αττική
Τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα χθεε η πυρκαγιά που έπληξε 
την περιοχή του Καλάμου, καίγονταε σπίτια και δάσο$. ΣΕΛ. 42

I λ ιι< > ι s η π ;&Τεχνολογία

Η ΑΛΛΗ 
ΟΨΗ

Η χημεία του 
έρωτα: Πώε προ- 
καλούνται τα 
σφοδρά ρομα

ντικά και σαρκικά πάθη

■ & Πολιιείεδ
Πώε μπο
ρούν να 
αναμορ
φωθούν οι 

πίσω όψειε δύο πολυκατοι
κιών στη Δ, Αρεοπαγίτου.

m e d i a  Ποια κανά
λια κέρδισαν τη μάχη, ποια 
έμειναν πίσω, τι περιμένου
με για τη νέα σεζόν.

Ι ΪΒ Β  Kouzivas
Απολαύστε 
χοιρινά 
μπριζολά- 
κια με oos... 
εσπρέσο

Φ Α Κ ΕΛ Ο Σ Πρόσφυγε$ 
στα κέντρα
TnsvTponhs
Στοιβαγμένοι σε xa>pous 
unoôoxôs-KoXaoTnpia 
zou ν κάτω από απαράδε- 
KTes συνθπκε5. Η Ελλάδα 
εφαρμόζει για tous πρό- 
σφυγε$, που αναζητούν ε
δώ καταφύγιο, πρακτικέ5 
που έχουν αποδοκιμαστεί 
από πολλέ5 ευρωπαϊκέβ ε- 
nnponés. Μια έρευνα με 
αφορμή τη χθεσινή Πα
γκόσμια Ημέρα Προσφύ
γων. ΣΕΛ. 21,22,35,36
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σ τ η ν  Σ ' Σ
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Συνεργοί στο κουκούλωμα
ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ μυστικό ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στα 

οικονομικά των κομμάτων και στις εκλογικές δαπάνες 
τους, όπως και στις δαπάνες των βουλευτών. Γι’ αυτό 
και κάθε τόσο αποκαλύπτονται υποθέσεις όπως αυτή 
με τη Ζίμενς, οι οποίες έχουν οσμή σκανδάλου και εκ
θέτουν τον πολιτικό κόσμο.

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ο ίδιος ο πολιτικός κόσμος, επειδή δεν θέ
λησε να θεσμοθετήσει κανόνες πλήρους διαφάνειας και 
πραγματικού ελέγχου στη διακίνηση των χρημάτων που 
διαχειρίζονται τα κόμματα και οι βουλευτές, ιδιαίτερα 
κατά την προεκλογική περίοδο. Το αποτέλεσμα είναι να 
διακινείται υπογείως πολιτικό χρήμα, όχι βέβαια καθα
ρό, αλλά μαύρο χρήμα. Επιτρέπεται η χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων από τα μέλη και φίλους τους, 
πέραν της οικονομικής ενίσχυσης που έχουν από το κρά
τος για τις εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες.

ΠΡΕΠΕΙ, ΟΜΩΣ, να δηλώνονται οι χρηματοδότες ή 
οι πηγές χρηματοδότησης, για να γνωρίζει το εκλογικό 
σώμα με ποια συμφέροντα συνδέονται ποια κόμματα. 
Και στην περίπτωση αυτή, λογικό είναι να δημιουργούν 
υποψίες διαπλοκής οι υψηλές χρηματοδοτήσεις από ε
ταιρείες ή όποια οικονομικά συμφέροντα, τα οποία 
συνδέονται με κρατικά έργα και προμήθειες.

ΚΡΙΘΗΚΕ απόλυτα αναγκαίος ο έλεγχος του πολιτι
κού χρήματος και για να χτυπηθούν η διαφθορά και η

διαπλοκή, αλλά και διότι θεσμοθετήθηκε η κρατική ε
νίσχυση , ώστε να μην εξαρτώνται τα κόμματα από χρη
ματοδότες, οι οποίοι, βεβαίως, δεν είναι ευεργέτες, 
αλλά προσδοκούν πάντοτε ανταλλάγματα.

ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ άρθρο 29, παράγρ. 2 του Συντάγματος τα 
σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των κομμάτων και 
αναφέρει ότι «νόμος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως 
προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονομική 
διαχείριση των κομμάτων, των βουλευτών και των υ
ποψηφίων βουλευτών».

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ, όμως, οι εγγυήσεις διαφάνειας; Αν υ
πήρχαν, δεν θα είχαμε κάθε τρεις και πέντε πρόβλημα 
με την τιμή του πολιτικού κόσμου. Και το τελευταίο σω
ματείο ή σύλλογος έχει ανοιχτά στον δημόσιο έλεγχο λο
γιστικά βιβλία, όπου αναγράφονται οι εισπράξεις και οι 
δαπάνες, αλλά και τηρείται αρχείο με τα σχετικά παρα
στατικά. Και, βεβαίως, μπορεί να ζητηθεί και να γίνει 
έλεγχος από ορκωτούς λογιστές.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ στις δαπάνες των κομμάτων και των υ
ποψηφίων γίνεται «από ειδικό όργανο, που συγκροτεί
ται και με τη συμμετοχή ανωτάτων δικαστικών λει
τουργών». Απαρτίζεται το «ειδικό όργανο» και από βου
λευτές! Οι ελεγχόμενοι είναι και ελέγχοντες, για να 
προστατεύουν την τιμή τους! Το όργανο ελέγχου πρέπει 
να είναι ανεξάρτητο.

Η Δύση μετά τον Μ ηους
[._]Κι οι δύο

nAEUpÉS του 
Ατλαντικού κα

τα φ εύγουν  στο  
παρελθόν - στα ιδρυτικά χρόνια Tns Δυτικήδ συμ- 
paxias, που γιόρτασε τον μεγαλύτερο θρίαμβό 
τηε την 9η Νοεμβρ ίου  1989. Η 9/11 υπήρξε κά
ποτε, αλλά επισκιάστηκε από την 11/9. Σ 'α υ τό  
προστίθενται τα κατασκευάσματα του M n o u s  - 
«ο πόλεμο ί Tns τρομοκρατία», η εκστρατεία στο 
Ιράκ, το Γκουαντάναμο. Από  τότε πολλοί αναφέ- 
ρονται στη Δύση, μόνον  μέσα σε εισαγωγικά.!....] 

[,...]Μια νέα Α-Ταξία εμφανίζεται, αμφισβητώ- 
vtos διπλά τη Δύσ η  - για την εναπομείνασα δύ 
ναμή  Tns και την ύπαρξή Tns.[...]. Ευρωπαίοι κι 
Αμερικανοί δ εναπ οτολμούνένα ντ ίμ ιο  διάλογο 
περί του μελλοντικού ρόλου  tous στην υφήλιο 
κι οι ελπίδεδ για αλλαγή «α λα Μη. Ομπάμα» δεν 
αρκούν για την αντιμετώπιση Tns εξ Ανατολώ ν 
πρόκλησηδ, όπου από καιρό σχηματίζεται évas 
άλλθ5 κόσμοδ, ο  κόσμοδ δίχωδ τη Δύση.[...] 

[...]Ηδη διαφαίνεται ncos θα είναι το μέλλον - οι 
κρατούντεε σε Βιρμανία, Σουδάν, Ζιμπάμπουε 
μπ ορούν  να αισθάνονται ασφαλείδ από κάθε ε
ξωτερική ανθρωπιστική επέμβαση. Η Κίνα toùs 
προστατεύει, η Ρωσία toùs παραστέκεται. Αμερ ι
κανοί κι Ευρωπαίοι πρέπει ν 'απ οφ ασ ίσουν  εάν 
θέλουν να ζήσου  ν ο  'έναν τέτοιο κόσμο. Ο  καθέ- 
va s  tous μόνθ5 του είναι από καιρό aôùvapos, 
ω στόσο oos Δ ύση  είναι ακόμη χρειαζούμενοι. Ει
δικά στην εποχή μετά τονΤζ.Ουόκ. M nous.

Ζιμπάμπουε στο έλεος της βίας
Τα νέα από 

τη Ζιμπάμπουε 
είναι κάθε ημέ
ρα ολοένα και 
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  

ανησυχητικά. Ξυλοδαρμοί, κακοποιήσει, ακό
μη και μαζικέδ δολοφονίεδ ολόκληρω ν οικογε
νειώ ν πραγματοποιούντα ι στο πλαίσιο Tns εκ- 
στρατείαδ τρόμου που διεξάγει ο πρόεδροε Μ ου- 
γκάμπε και οι πιστοί για να μειώ σουν τΐδαντιστά- 
σεΐδ των μελών Tns αντιπολίτευσή. Χθεδ ακόμη 4 
aKTiBioTés Tns αντιπολίτευση5 (M DC ) απήχθη- 
σαν, δολοφ ονήθηκαν και βρέθηκαν νεκροί στον 
δρόμο. Ασφαλείδ δεν είναι ούτε οι άνθρω ποι με 
σχετική δύναμη: η σύζυγοδ του νέου εκλεγμένου 
δημάρχου  Tns Χαράρε απήχθη και στη συνέχεια 
βρέθηκε νεκρή σε νοσοκομείο. Ανθρωποι έχουν 
υποστεί ακρωτηριασμούδ και άλλοι έχουν πυρ- 
ποληθεί ζω ντανοί μέσα στα σπίτια tous. (...) Τα ε
πίπεδα Bias θυμ ίζουν  αυτά στη Σιέρα Λεόνε και 
στη Ρουάντα, όπου επιχειρούν σαδιστικέδ ομά- 
ôes θανάτου και πολέμαρχοι εφ αρμόζουν το δι
κό tous δίκαιο του τρόμου. Η Ζ ιμπάμπουε έχει 
προσπαθήσει να κρύψει αυτά τα εγκλήματα από 
την ανθρω πότητα απαγορεύονταδ την είσοδο 
στη χώρα σε ξένουδ δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ι και σε διε- 
θνείδ παρατηρητέδ εκλογών. (...) Ομωδ, η ανθρω 
πότητα γνωρίζει για tis βιαιότητεε και αυξάνονται 
τα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι διεξάγεται γε
νοκτονία (...) Η ανθρωπότητα θα πρέπει να προ
ειδοποιήσει τον Μ ουγκάμπε ότι συλλέγει στοι
χεία για τα εγκλήματά του και σκέπτεται πολύ ου
σιαστικά το ενδεχόμενο Tns π α ρέμβ α σ ή .

T H E  ̂ É É s T I M E S

Από το κύριο άρθρο

SüddeuTsciieZelTu ng 

Του Christian Wernicke

mailto:elef@enet.gr
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Ο ΤΣΟΥΚΑΤΟΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Βίος: Με τους οδηγούς μου 
έστειλα τα λεφτά στο ΠΑΣΟΚ

θ. Τσουκάττν

Με αγωγή απάντησε χθεε ο πρώην υ- 
noupyos Εθνικήε Αμυναε, Axns Τσοχα- 
τζόπουλοε, σε δημοσιεύματα που ε
μπλέκουν το όνομά του στην υπόθεση Tns Siemens. 
Το στέλεχοε του ΠΑΣΟΚ στρέφεται εναντίον m s εφη- 
μερίδαε το «ΒΗΜΑ» για δημοσίευμα στο οποίο ανα
φερόταν ότι «ο εισαγγελέαε έχει στοιχεία που τον ο 
δηγούν στην υποψία ότι τα χρήματα noun  Siemens 
κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό του κ. Βόγια δεν 
αφορούσαν Tis υπηρεσίεβ του στην κατασκευή πλα- 
κετών για t o u s  πυραύλου5 ΠΑΤΡΙΟΤ, όπω5 e k s i ' v o s  υ
ποστήριξε στο υπόμνημά του, αλλά προορίζονταν 
για τον τότε υπουργό E 0 v i k ô s  Apuvas και σήμερα

Στ. Bios

Αγωγή Ακη
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ακη Τσοχατζό- 
πουλο». Από την πλευρά του ο κ. Τσοχα- 
τζόπουλθ5 υποστηρίζει ότι ο Μ. Βόγιαβ 

είναι άγνωσκκ σ ' αυτόν και χαρακτηρίζει το δημοσί
ευμα «ψευδέε και συκοφαντικό». Προσθέτει δε ότι 
«πρόθεση είναι να πληγεί και να αποπροσανατολι
στεί η κοινή γνώμη κοιτώναν προε εμέ αν δήθεν ε
μπλεκόμενο αντί οποιοσδήποτε άλλου». Με την αγω
γή του ο ΑκηεΤσοχατζόπουλοε δεν ζητεί χρηματική 
αποζημίωση, αλλά να αναγνωριστεί η προσβολή τη5 
προσωπικότητάε του και να υποχρεωθεί η εφημερί
δα να επανορθώσει δημοσιεύοντα5 το σκεπτικό π ν  
απόφασηε.

Tous οδηγούε του Στέλιου 
Βίου, που σύμφωνα με τον ί
διο τον επιχειρηματία, αλλά 
και tous ισχυρισμούεΤσου- 
κάτου, μετέφεραν σπαστά 
σε βαλίτσεε στα ταμεία του 
ΠΑΣΟΚ το ένα εκατομμύριο 
μάρκα Tns Siemens, θα προ
τείνει eus μάρτυρεε ο πάλαι 
ποτέ στρατηγ05 Tns Χαριλά
ου Τρικούπη.

Tns ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ

Α κόμη, προς επίρρρωσιν 
των ισχυρισμών του ότι 
τα χρήματα δεν κατέλη

ξαν στις τσέπες του αλλά στα 
ταμεία του κόμματος και αυτός 
απλώς είχε προστρέξει προς ε
ξεύρεση τραπεζικών λογαρια
σμών, ο Θόδωρος Τσουκάτος 
θα ζητήσει να κληθούν για εξέ
ταση οι δύο υπάλληλοι του 
ΠΑΣΟΚ που φέρεται να είχαν 
τότε παραλάβει την ενίσχυση 
από τη Siemens.

Μάλιστα, ο Θόδωρος Τσου
κάτος, πρώην στενός συνεργά
της του Κώστα Σημίτη, εμφα
νίζεται έτοιμος να δώσει εξη
γήσεις στον εισαγγελέα οποια
δήποτε ημερομηνία ορίζει η 
κλήση που του έχει αποσταλεί 
προκειμένου να καταθέσει ως 
ύποπτος.

Δικαιούχος σε γ
Σύμφωνα με πληροφορίες, 

πρόθεση του κ. Αθανασίου εί
ναι να ξεκαθαρίσει πρώτα το 
τοπίο σε ό,τι αφορά την κίνηση 
του επίμαχου λογαριασμού.
Ετσι, για την ερχόμενη Τετάρ
τη έχει καλέσει ως μάρτυρα τον 
κ. Γενναίο, συνεργάτη του Θό
δωρου Τσουκάτου, ο οποίος 
φέρεται μετά τον I. Πιταούλη 
να έχει εμπλοκή στην κίνηση 
του λογαριασμού.

Κι αυτό, γιατί, όπως προκύπτει, «φεύγο
ντας» το ένα εκατομμύριο μάρκα από τον λο
γαριασμό επ’ ονόματι «Πιταούλη» μοιράστη
κε σε άλλους 7 λογαριασμούς, στους οποίους ο 
κ. Γενναίος εμφανίζεται είτε ως αποκλειστι
κός δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος.

Σ’ αυτούς τους λογαριασμούς έχουν εμπλα- 
κεί άλλα 7 «παρένθετα» πρόσωπα, τα οποία ε
πίσης έχουν κληθεί ως ύποπτοι την ερχόμενη 
Δευτέρα από τον εισαγγελέα της υπόθεσης. 
Πάντως, ο κ. Γενναίος προσήλθε χθες αυτο- 
βούλως στον εισαγγελέα προκειμένου να πα
ράσχει εξηγήσεις.

Το ένα εκατομμύριο γερμανικά μάρκα, σύμ
φωνα με την κατάθεση του επιχειρηματία Στέ
λιου Βίου, συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο σε 
μετρητά και στη συνέχεια απεστάλησαν σε δό
σεις στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Μεταφορείς, κα
τά τους ισχυρισμούς του, ήταν οι οδηγοί του.

Φέρεται μάλιστα να έχει κατατεθεί στον ει
σαγγελέα ότι γι’ αυτά τα χρηματικά ποσά που 
περνούσαν ως νόμιμες εισφορές κόβονταν 
κουπόνια από τους παραλήπτες ταμίες. Οι τε
λευταίοι είναι βέβαιον ότι θα κληθούν να εξε
ταστούν από τον εισαγγελέα προκειμένου να

επιβεβαιώσουν ή όχι τους ισχυρισμούς Βίου 
καιΤσουκάτου.

Αρνείται ο Μαντάς
Στο άλλο μέτωπο της μεγάλης έρευνας για 

τα μαύρα ταμεία της Siemens, που αφορά τον 
λογαριασμό με δικαιούχο τον A. Roeos, τον ο
ποίο οι συνεργάτες της Siem ens φέρεται να 
«ταυτοποιούν» με τον τότε υπουργό Μεταφο
ρών, Τάσο Μαντέλη, φέρεται να καλείται σε 
εξέταση ο σύμβουλος του υπουργού Α. Μα
ντάς. Είναι το πρόσωπο που, σύμφωνα με 
πληροφορίες, συνέταξε το ιδιόγραφο σημείω
μα με το οποίο δίνονται οδηγίες (σ.σ. ο αριθ
μός λογαριασμού) για το πού θα κατετίθεντο 
τα εμβάσματα της Siemens.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας αρ- 
νήθηκε ότι είναι ο συντάκτης του σημειώμα
τος.

Αν βέβαια κριθεί,απαραίτητο από τον εισαγ
γελέα, θα διενεργηθεί σχετική γραφολογική 
πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να βεβαι
ωθεί αν πράγματι, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, 
δεν είναι ο Α. Μαντάς ο άνθρωπος που έγραψε 
το σημείωμα.

Στο μεταξύ, ο Μιχ. Βάγιας, ο οποίος εξε
τάστηκε ως ύποπτος με αφορμή άλλο λογα
ριασμό, στον οποίο φέρεται να εισέρρευσαν 
3 ,3  εκατομμύρια γερμανικά μάρκα από τα
μεία της 5 ίθΐΠ6 η 3 , που κατά πληροφορίες 
συνδέονται με πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, 
στις έγγραφες εξηγήσεις του στον εισαγγε
λέα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εμπλο
κή πολιτικού προσώπου. Κατά τους ισχυρι
σμούς του, τα 3 ,3  εκατομμύρια δεν έχουν κα
μία σχέση με τη Βίθίτίθηε και ο ίδιος δεν είχε 
ποτέ οποιαδήποτε σχέση με πολιτικά πρόσω
πα.

Υποστηρίζει πως το επίδικο ποσόν κατατέ
θηκε στον συγκεκριμένο λογαριασμό, τον ο
ποίο είχε ανοίξει ο ίδιος, κατόπιν πρότασης 
θείου του (σ.σ. έχει αποβιώσει) για να του χρη
ματοδοτήσει επιχειρηματική του δραστηριό
τητα στην Ελλάδα. «Η χώρα προέλευσης των 
εμβασμάτων -σημειώνει- είναι η Αυστρία, ε
νώ όλο το ποσόν διατέθηκε στη συνέχεια (α
ναφέρει συγκεκριμένα πού) από τον ίδιο και 
κανένα ποσόν δεν κατεβλήθη σε οποιονδήπο- 
τετρίτο». ♦

Η... τιμή του χρήματος

Εννοια απροσδιόριστη, δύσληπτη και εν τέλει 
ύποπτη: Η έννοια του πολιτικού χρήμα κν, 

σήμερα. Πόθεν έρχεται, πού πηγαίνει και τι εξυ
πηρετεί. Το σκάνδαλο Κοσκωτά, όπαν και το έ
τερο -δ ίδ υμ ο  α υ τό - των αεροσκαφών «Μιράζ» 
και των πυραύλω ν «Μάτζικ», υποτίθεται ότι έ
δω σαν το έναυσμα στον πολιτικό κόσμο για τη 
θέσπιση κανόνω ν διαφάνειαε στη διακίνηση 
του χρήματοε, το οποίο εισέρχεται και εξέρχεται 
των ταμείων κομμάτων ή πολιτικών προσώ 
πων. Είκοσι χρόνια αργότερα, και ενώ η κρατική 
χρηματοδότηση (μαζί με σειρά άλλων διευκο
λύνσεων) έχει οριστεί σε ορισμένα εκατομμύ

ρια ευ
ρώ, με 
στόχο τη 
θωράκι- 
ση Tns

πολιτικήε έναντι του πονηρού π νεύμα κν  ισχυ
ρών επιχειρηματικών συμφερόντων, έσκασε η 
υπόθεση «Ζίμεν5». Η οποία:
• Καταρράκωσε κάθε επιχείρημα περί του αμέ
μπτου του χαρακτήροε καθενό$ που Βουτάει 
στο Βάζο με το μέλι.
• Κατέδειξε ors καταγέλαστα τα (εμφανιζόμενα 
αν επιτεύγματα) φληναφήματα του Κώστα Ση 
μίτη περί εκσυγχρονισμού Tns ελληνικήε κοι- 
vcuvias και κατάκτησα  του παγκόσμιου θαυμα
σμού.
Απλούστατα υπήρχε (και στην περίπτωση αυτή) 
τιμή για την εξαγορά Tns ànoias Tiprts πρόβαλλε 
η τότε κυβέρνηση. Τρέχουν τώρα «στρατηγοί», 
«λοχαγοί», «καπεταναίοι» και «μούτσοι» να 
β ρου ν... δικαιολογητικά για να δικαιολογή
σουν τα αδικαιολόγητα. Οπαν έχουν αρχίσει να 
τρέχουν και τινά εκ των σημερινώ ν στελεχών 
Tns « μ ε τα ρ ρ ύ θ μ ισ η ^ »  κυΒέρνηοηε. Δεν δι
καιολογούνται όμαν. Διότι το αδήλωτο χρήμα 
είναι παράνομο. Και συνακόλουθα φέρνει στην 
επιφάνεια την επίσηε αδιαφανή διαχείριση και 
του νόμιμου, είτε προέρχεται από την κρατική ε
πιχορήγηση, είτε από την ταπεινή συνδρομή 
(αφελών) ψηφοφόρων. Χασκογελούν οι ηγε- 
σίεε. Διότι καλύπτονται πίσω από το ακαταδίω
κτο των διατάξεων περί ευθύνη$ (χα!) υπουρ
γών. ΓΓ αυτό, όσοι όνταν εκ των παλαιοτέρων 
και νεοτέρων ηγετών επ ιθυμούν ειλικρινών τη 
διαφάνεια, a s ανα’λάΒουν πρωτοβουλία για αλ
λαγή του προκλητικού αυτού νομικού τίλαισί- 
ου. Και να δ ίνουν  δημοσ ίαν λογαριασμό για το 
πού ξοδεύουν το δημόσ ιο  (Tns επ ιχορήγησή ) 
ή ιδιωτικό χρήμα που εισπράττουν. Ολοι: από 
την κραταιά Ν.Δ., μέχρι τον ταπεινό ΣΥΝ, ο οποί- 
os έχει να παρουσιάσει καμιά δεκαριά χρόνια 
tous ισολογισμού$ του, παρά tis δ εσμεύ σ ε ι 
που είχε αναλάβει κάποτε.
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Από τον μονοκομματισμό 
σε συνεργασίες 
οδηγούν οι αποκαλύψεις
Ο «pôBos των επόμενων α
ποκαλύψεων του σκανδά
λου τηε «Ζίμενε» κυριαρχεί 
στα δύο μεγάλα κόμματα, 
Ka0ci)s μάρτυρεε παρελαύ
νουν στο ανακριτικό γρα
φείο και ανοίγουν το στόμα 
t o u s , μαζί με τραπεζικού5 
λογαριασμούε σε εγχώριεε 
και αλλοδαπέε τράπεζεε.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΑΙΑ

Σ αυτή τη φάση το σκάν
δαλο πλήττει μόνο το 
ΠΑΣΟΚ, μετά την απο

κάλυψη ότι ι  εκατομμύριο μάρ
κα της γερμανικής εταιρείας έ
φτασαν από το εξωτερικό στην 
Ελλάδα, χωρίς να έχει ξεκαθα
ριστεί ακόμα αν έφτασαν και 
στα κομματικά ταμεία του, ό
πως ισχυρίστηκε ο «διαμεσολα
βητής» Θ. Τσουκάτος. Ομως, 
οργιάζει η φημολογία ότι οι ε
πόμενες αποκαλύψεις θα αφο
ρούν και στελέχη της Ν .Δ ., γε
γονός που θα προκαλέσει σει
σμό στο σύστημα εξουσίας 
στην Ελλάδα.

Κι άλλοι εμπλεκόμενοι
Σύμφωνα με τη φημολογία 

αυτή, η οποία όμως στηρίζεται 
σε καταθέσεις προσώπων που 
έχουν εμπλακεί στην υπόθεση 
αυτή:
• Αποκαλύψεις αναμένονται 
για τουλάχιστον έναν πρώην 
(διαχρονικό) υπουργό του 
ΠΑΣΟΚ. Δεν πρόκειται για τον 
Τάσο Μαντέλη, του οποίου το 
όνομα αναμείχθηκε τις προη
γούμενες μέρες σε λογαριασμό 
ίο  εκατομμυρίων μάρκων. Ο ί
διος διέψευσε με οργισμένη α
νακοίνωσή του κάθε σχέση με 
την υπόθεση. Και τώρα αναμέ
νεται η συνέχεια από δικαστι
κής πλευράς, με το ενδεχόμε
νο άνοιγμα αυτού του λογαρια
σμού.
• Οι αποκαλύψεις θα επεκτα- 
θούν στον χώρο της Ν .Δ . με 
την εμπλοκή σημερινού υ 
πουργού, ο οποίος είχε υπό την 
εποπτεία του πολλές κρατικές

επιχειρήσεις, μία εκ των οποί
ων είχε αναθέσει δουλειά εκα
τομμυρίων στη «Ζίμενς». Σή
μερα βρίσκεται σε άλλο υπουρ
γείο.

Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει «ε
πιθετικά» την όλη υπόθεση. 
Εθεσε εκτός κόμματος προσω
ρινά τους κ .κ . Μαντέλη και 
Τουκάτο μέχρι να ξεκαθαρι
στούν τα πράγματα. Και ο Γ. 
Παπανδρέου ζήτησε να βγουν

«όλα στο φως», καλώντας τον 
πρωθυπουργό να αποδεχθεί τη 
σύσταση Εξεταστικής Επιτρο
πής. Από το ΠΑΣΟΚ διαψεύ- 
δουν κατηγορηματικά ότι υ
πάρχει σύνδεση των τωρινών α
ποκαλύψεων με την προ ημε
ρών σύγκρουση Παπανδρέου- 
Σημίτη, όπως γράφτηκε σε ορι
σμένες εφημερίδες. Μάλιστα, 
σύμφωνα με ορισμένες πληρο
φορίες, η διαβεβαίωση αυτή

δόθηκε και «αρμοδίως» από τη 
Χαρ. Τρικούπη προς τον πρώ
ην πρωθυπουργό, σε μια εμφα
νή προσπάθεια να μην οξυνθεί 
και άλλο η σχέση των δύο πλευ
ρών.

Η κυβέρνηση τηρεί στάση α
ναμονής, προσπαθώντας να δι
καιολογήσει την άρνησή της να 
συσταθεί Εξεταστική Επιτρο
πή, την οποία ζητούν όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Οσο η μπάλα των αποκαλύψε
ων βρίσκεται στο γήπεδο του 
ΠΑΣΟΚ, στο μέγαρο Μαξίμου 
δεν έχουν να κάνουν τίποτα 
παρά να παρακολουθούν με ι
κανοποίηση. Θεωρούν ότι το 
αντίπαλο κόμμα έχει δεχθεί έ
να μεγάλο πλήγμα από τις ση
μερινές αποκαλύψεις, οι οποί
ες θα τραβήξουν σε μάκρος. 
Για το ενδεχόμενο να επεκτα- 
θούν και στη Ν .Δ ., έχουν τη 
γραμμή άμυνας έτοιμη και α- 
ποτυπώνεται στη φράση «η Δι
καιοσύνη να κάνει τη δουλειά 
της».

Ανησυχούν
Παράγοντες και των δύο 

κομμάτων, πάντως, δεν κρύ
βουν την ανησυχία τους για την 
απαξίωση του δικομματικού 
συστήματος εξουσίας που συ- 
ντελείται αυτές τις μέρες εξαι- 
τίας των αποκαλύψεων στην υ
πόθεση της «Ζίμενς». Οπως 
παρατηρούν οι ίδιοι παράγο
ντες, τα σημερινά γεγονότα 
μπορούν να ενισχύσουν κι άλ
λο την εκλογική δύναμη των 
μικρών κομμάτων, γεγονός 
που θα οδηγήσει, σχεδόν με 
βεβαιότητα πλέον, στην απώ
λεια της αυτοδυναμίας στις 
προσεχείς εκλογές. Αυτό ση
μαίνει, όπως εκτιμούν στελέχη 
της Ν .Δ. και του ΠΑΣΟΚ, ότι 
το σύστημα διακυβέρνησης 
πρέπει να αλλάξει, χωρίς να εί
ναι σε θέση αυτή τη στιγμή να 
πουν με ποιον τρόπο και πώς 
θα συγκροτηθεί η επόμενη κυ
βέρνηση συνεργασίας, την ο
ποία βλέπουν ως σχεδόν μονα
δική λύση. ♦

Τα μαζεύει ο Χαΐζπγάκης 

για εμπλοκή πολιτικών
Ανοιχτό αφήνει για πρώτη φορά ο υ- 
πουργόε Δικαιοσύνης Σωτ. Χατζηγά- 
Kns, το ενδεχόμενο εμπλοκήε πολιτι
κών προσώπων στο σκάνδαλο τηε Ζί- 

pEvs, διαΒεΒαιώνονταε ότι σε μια τέτοια 
περίπτωση η κυβέρνηση και η Δικαιο
σύνη δε ν θα χαριστούν σε κα νέ να ν. 

Πρόσφατα, ο κ. Χατζηγάκηε είχε απο- 
φανθεί, ωε μη όφειλε, ότι δεν έχουν 
προκόψει στοιχεία σε Bópos πολιτι

κών προσώπων, επιχειρώνταε να κά
νει συμψηφισμό ευθυνών και να εξισώσει τη χορηγία που δό
θηκε στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ για το διεθνέε φεστιβάλ του 2003 
με την ανάμιξη του ονόματοε του Κυριάκου Μητσοτάκη σε 
προμήθεια εξοπλισμού του γραφείου του από τη γερμανική ε
ταιρεία. Χθεε, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη στάση 
του, χωρίε όμωε να εξηγεί επαρκώε γιατί έσπευσε να προκατα- 
Βάλει την έρευνα τηε Δικαιοσύνηε, άλλαξε ρότα και εξέδωσε α
νακοίνωση, στην οποία τονίζει:
«θέλω να υπογραμμίσω, όσον αφορά την παλαιό δήλωσή μου 

περί μη εμπλοκήε πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Ζίμενε 
έωε τότε, ότι δεν είμαι μελλοντολόγοε και ούτε δικαιούμαι να 
δώσω συγχωροχάρτι σε κανέναν. Οταν έκανα τη δήλωση εκεί
νη, ήταν πράξη ακριβήε και υπεύθυνη, διότι δεν είχαν προκύ- 
ψει οηοιαδήποτε στοιχεία για εμπλοκή πολιτικών προσώπων, 
από καμιά πλευρά. Αν αποδειχθεί η εμπλοκή τέτοιων προσώ
πων -πράγμα που απεύχομαι- δεν θα χαριστώ σε κα νέναν, 
διότι δεν θα χαριστεί ούτε η Δικαιοσύνη ούτε η κυβέρνηση». 

Αναφερόμενοε στην πορεία των ανακρίσεων, σημείωσε ότι α- 
ποδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι «η έρευνα τηε 
Δικαιοσύνηε προχωρά με ταχύτατουε ρυθμούε, αναζητώνταε 
την πλήρη αλήθεια σ ' αυτή τη δύσκολη και πολύπλοκη υπόθε
ση. Χωρίε παρεμΒάσειε, χωρίε σκοπιμότητεε και με πλήρη σε
βασμό στη ν ανεξαρτησία τηε». Β. ΦΟΤ.

Η ελίτ και η «πλέμπα»
Α ποφάσισαν καμιά εκατο(ν)πενηνταριά νοματαίοι («-ό

νομα) να υπογράψουν ένα κείμενο συμπαράστασηε 
στον πρώην πρωθυπουργό τηε χώραε επειδή «διεγράφη» α
πό τον νυν αρχηγό του κόμματόε του. Οι περισσότεροι προ
έρχονται από τον χώρο τηε πολιτικήε (σ.σ.!), των μίντια και 
των πανεπιστημίων (εκεί δηλαδή που, υποτίθεται, ανθούν 
κατ' εξοχήν οι ιδέεε, η έρευνα, η αμφισβήτηση).
«Είναι απαράδεκτο», δηλώνουν, «ν'αντιμετωπίζεται έτσι έ- 
ναε πρώην πρωθυπουργόε... που τόσο συνέβαλε στην πρό
οδο του τόπου». Μάλιστα. Ο τόποε προοδέυσε εάν έτσι νο
μίζουν οι υπογράψαντεε. Δικαίωμά τουε να το πιστεύουν. 
Δικαίωμά τουε και να το δηλώνουν. Οπωε και δικαίωμά τουε 
είναι να αδιαφορούν εάν προκαλούν ή όχι την οργή στο πό
πολο. Ετσι κι αλλιώε θεωρούν εαυτούε, όπωε τουλάχιστον 
καταδεικνύεται στη δήλωσή τουε, εκσυγχρονιστέε ιδεολό- 
γουε, αυτοα ναγνωρίζονται ωε πρωτοπορία, μια ελίτ που έ
χει Βάλει σκοπό να βγάλει από τον σκοταδισμό και τον τρι- 
τοκοσμισμό τουε άθλιουε, αγράμματουε, απολίτιστουε 
Ελλη νεε. (Ελπίζω να μη ν ανατριχιάζουν στη σκέψη και μόνο 
ότι και αυτοί είναι -συ νταγματικώε- Ελλη νεε, να μη ν ντρέ
πονται μ' άλλα λόγια γι' αυτό που είναι). Το «μοντέλο» σκέ- 
ψηε τουε το κατασκευάζουν μεθοδολογικά, αδιαφορώνταε 
πλήρωε για τα λαϊκά στρώματα.Τοεκσυγχρονιστικό μοντέ
λο είναι τηε μόδαε. Ο σαρκαστικόε Κονδύληε παρατηρεί: «η 
ετυμολογική συγγένεια μεταξύ "μοντέλου" και "μόδαε" θυ
μίζει κατά ειρωνικό τρόπο τιε μοιραίεε εξαρτήσειε τηε σημε- 
ρινήε σκέψηε Βάσει μοντέλων από τη σκέψη βάσει τηε μό
δαε» (Το πολιτικό και ο ά νθρωποε, τόμοε Ια, θεμέλιο).
Είναι σχεδόν αστείο. Ολοί αυτοί υποστηρίζουν, έτσι φαίνε
ται, ότι η αλλαγή θα έλθει από τουε εκσυγχρονιστικούε τουε 
vôes, ότι οι μεταρρυθμίσειε υπέρ τηε κοινωνίαε μπορούν

να επιβληθούν εκ των 
άνω.Ταυτοχρόνωεα- 
πεχθάνονται το πρω- 
τουργικό «υλικό» που 
γέννησε ή σχημάτισε 
το ΠΑΣΟΚ, ήγου ν το 

ηττημένο ΕΑΜ και το μετριοπαθέε αλλά αντιδεξιό Κέντρο- 
δεν μπορούν να «χωνέψουν» τη λαϊκιστική βάση του κινή- 
ματοε. Να, όμωε, αίφνηε, βρέθηκαν κληρονόμοι και διαχει- 
ριστέε αυτού τούτου του κινήματοε και προσπάθησαν με 
αιχμή τον Κ. Σημίτη να το «εξευρωπαΐσουν» (και το 'καναν 
μπάχαλο Βεβαίωε).
Τονίζουν προσέτι στη δήλωσή τουε: «η επίκληση τηε ανα- 
γκαιότηταε ενόε δημοψηφίσματοε είναι πολιτικά αμφιλεγό
μενη, όταν γίνεται την ίδια στιγμή που το κόμμα αυτό ομό
φωνα ψηφίζει τη Συνθήκη στη Βουλή». Φαίνεται ωμή πολι
τική παρέμβαση μ' έντονον κυνισμό σε ό,τι αφορά τον δή
μο και τη λειτουργία του. Πώε είναι δυνατόν ν' αποφασίσει 
αυτή καθαυτήν η πλέμπα; Από πότε οι πανεπιστημιακοί και 
οι δημοσιογράφοι έγιναν σύμβουλοι τηε εξουσίαε; Ο ρό- 
λοε τουε είναι τελείωε διαφορετικόε, ή όχι;
Πάλι καλά να λέμε που δεν κρύβουν την πίστη τουε στα μο
ντέλα και τιε μεθόδουε τουε. Αυτά όμωε από μόνα τουε δεν 
αρκούν, διότι δεν μεθοδεύονται όλα σε μια κοινωνία, δεν 
μπορούν να προβλεφθούν οι πράξειε των ανθρώπων (η 
οργή τουε, το θυμικόν, τα μικροσυμφέροντα, η πίστη σε ε- 
θνικοθρησκευτικά ιδεολογήματα κ.ά.). Η «ορθολογικότη- 
τα» αποδείχθηκε ότι δεν είναι ιδεολογική πα νάκεια ακρι- 
βώε διότι τη διαχειρίζονται κατά το δοκούν τήε ελίτ (οικο- 
νομικήε τε και πνευματικήε, εξάλλου η μία εξαρτάται από 
την άλλη). Πώε μπορεί ένα σύστημα, όσο «εκσυγχρονιστι
κό» κι αν είναι, να καταργήσει την παράδοση, τη ν ψυχανα
λυτική ανθρωπολογία των ορμών, τον δεσμό του ανθρώ
που μεαξίεε και κανόνεελαϊκούε;
Είναι ωραίεε τέτοιεε δηλώσειε. Μαε δείχνουν καθαρά τι ση
μαίνει διανόηση σήμερα, μαθαίνει ο λαόε από ποιουε πρέ
πει να προφυλάσσεται, αντιλαμβάνονται οι νεότεροι ανη- 
συχούντεε πώε δεν πρέπει να γίνουν ποτέ στη ζωή τουε, 
ποια πρότυπα ν' αποφύγουν. Δεν προκαλού ν θλίψη τέτοιεε 
δηλώσειε- τουναντίον.

Stamg@enet.gr
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Τη στιγμή που η βόμβα Ζί- 
μεν$ προκαλεί για την ώρα 
α π ρ ο σ δ ιό ρ ισ τέ  έκ τα σ έ  
καταστροφέ5 στο ΠΑΣΟΚ, 
στη Χαριλάου Τρικούπη θυ
μίζουν με νόημα ότι όλα έγι
ναν στο κυβερνητικό του 
παρελθόν, ενώ ο Γ. Παπαν- 
δρέου έχει επιδοθεί σε έναν 
αγώνα να εμφανιστεί α« ο ε- 
ξυγιαντή$ του κόμμαη» και 
του πολιτικού συστήματο5 
από φαινόμενα διαφθορά$ 
και μαύρου χρήματο$.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Στη Χαριλάου Τρικούπη 
παρουσιάζουν την τακτι
κή του ως πολιτική επιλο

γή άμυνας και επίθεσης μαζί. 
Λένε οι συνεργάτες του ότι αυ
τή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ στο μό
νο που μπορεί να επενδύσει για 
να περισώσει ό,τι μπορέσει από 
τη βόμβα που έσκασε στην αυ
λή του είναι αυτό ακριβώς:

Να εμφανιστεί ο Παπανδρέ- 
ου ως εκείνος ο πολιτικός που ό
χι μόνο δεν έχει σχέση με όλα 
αυτά τα σκάνδαλα, αλλά και που 
δεν διστάζει να εξυγιάνει το 
κόμμα του με όποιο κόστος. Κι 
από την άλλη, να εμφανιστεί το 
σημερινό ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα 
μακριά από τέτοια φαινόμενα.

Διαζύγιο
Με τον τρόπο αυτό απαντούν 

και σε ανώνυμα σχόλια στελε
χών του κόμματος που εκφρά
ζουν επιφυλάξεις, ώς και άρνη
ση για τη στάση Παπανδρέου, 
ισχυριζόμενοι ότι βρήκε μια ευ
καιρία να βάλει στο περιθώριο 
τα στελέχη του εκσυγχρονιστι
κού μπλοκ, ως συνέχεια της α
ποπομπής Σημίτη.

Είναι γεγονός, πάντως, ότι 
το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου 
πρώτα με την αποπομπή Σημί
τη και τώρα με το σκάνδαλο Ζί- 
μενς παίρνει πλέον οριστικά 
διαζύγιο από την περίοδο της 
διακυβέρνησης της χώρας από 
τον πρώην πρωθυπουργό. ΟΓ. 
Παπανδρέου, λένε στελέχη του 
κόμματος, πλέον δεν νιώθει να 
έχει κανένα βαρίδι, δεν χρω
στάει σε κανέναν τίποτα, αντι- 
θέτως τώρα αποδεικνύεται κα
θαρά ότι το 2004 δεν πήρε δα- 
χτυλίδι, αλλά ένα κόμμα που 
είχε ήδη απαξιωθεί στην κοινω
νία με ευθύνη εκείνων που το 
καθοδηγούσαν μέχρι τότε.

Στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι 
είναι καταστροφικό για το κόμ
μα να ενοχοποιείται συνολικά, 
όμως όλα αυτά που αποκαλύ
πτονται αφορούν ανθρώπους 
του παρελθόντος που σήμερα 
στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμία 
θέση και επιπλέον πρόεδρος εί

Μεγαλώνει την απόσταση 
από τον Σημίτη ο Γιώργος

Οριστικά διαζύγιο με τον Κ. Σημίτη παίρνει πλέον ο Γ. Παπανδρέου, πρώτα με την αποπομπή και 
τώρα με το σκάνδαλο εΐθίπθηε

ναι ο Παπανδρέου που δεν δέ
χεται μύγα στο σπαθί τού σε θέ
ματα διαφάνειας.

Εκφράζουν συγκρατημένη 
αισιοδοξία για την εξέλιξη της 
υπόθεσης σε σχέση με το 
ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αυτό ε- 
ξαρτάται από το πόσον ο κό
σμος θα εκτιμήσει την πρόθε
ση και απόφαση του Παπαν
δρέου να αλλάξει τα πράγματα. 
«Αν πιστωθεί ο Παπανδρέου με 
τις κινήσεις του τη διάθεση του

κόσμου να αλλάξει η πολιτική 
ζωή, τότε τα πράγματα θα πά
νε καλύτερα για το ΠΑΣΟΚ», 
λένε συνεργάτες του.

Εκτός κόμματος
Ο Γ. Παπανδρέου, θέτοντας 

εκτός κόμματος όλα τα στελέχη 
που εμπλέκονται στο σκάνδαλο 
και ζητώντας όλα να βγουν στο 
φως ακόμα κι αν αφορούν το 
ΠΑΣΟΚ, έχει επιλέξει να απο
κομίσει από αυτή την υπόθεση

.ηθικό πλεονέκτημα έναντι του 
Καραμανλή, εμφανιζόμενος ως 
ο εξυγιαντής του κόμματός 
του, «σε αντίθεση με τον πρω
θυπουργό που συγκαλύπτει ό
λα τα σκάνδαλα που πλήττουν 
την κυβέρνηση», λένε συνερ
γάτες του. Χθες κατά τη διάρ
κεια επίσκεψής του στον Πει
ραιά επανέλαβε τη θέση του, ό
τι δεν ανέχεται και θα αγωνι
στεί για να χτυπηθεί ο καθένας 
που έχει σχέση με το μαύρο

χρήμα και τη διαφθορά. «Σε α
ντίθεση με τον Κ. Καραμανλή 
θα αγωνιστώ για να καθαρίσει 
αυτός ο τόπος και επιτέλους η 
πολιτική ζωή να ασχοληθεί με 
τα πραγματικά προβλήματα 
του κόσμου. Αυτή είναι η βού
λησή του και η υπόσχεσή μου. 
Χρειάζομαι τους πολίτες και τη 
στήριξή τους», είπε.

Ωστόσο παρά την τακτική 
Παπανδρέου να βγει αλώβητος 
από αυτή την υπόθεση, αφού έ
γινε σε μια περίοδο όπου κυ
ριαρχούσε ο Κ. Σημίτης, γεγο
νός είναι ότι έχει σκάσει βόμβα 
στα θεμέλια του ΠΑΣΟΚ, που σε 
πρώτη φάση θα παρασύρει και 
τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου.

«Καμία σχέση»

Χθες ο εκπρόσωπος του κόμ
ματος Γ. Παπακωνσταντίνου 
δήλωσε στον «Φλας» ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με 
το ι  εκατ. μάρκα, τα βιβλία του 
ελέγχονται από τους ορκωτούς 
λογιστές και όποιος ισχυρίζεται 
κάτι περισσότερο, να βγει να το 
αποδείξει δημοσίως γιατί δεν 
μπορεί να κατηγορείται ένα ο
λόκληρο κόμμα. Επί της ουσίας 
ρίχνουν το μπαλάκι στον Τσου- 
κάτο να αποδείξει αυτά που λέ
ει, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η 
Δικαιοσύνη ας ερευνήσει όλα τα 
καταγγελλόμενα.

Στο μεταξύ και χθες ο Σπύρος 
Αυγερινός, πρώην αναπληρω

τής γραμματέας Οικονομικού, 
τον οποίο κατονομάζει ο Θ. 
Τσουκάτος ως έναν από τους πα
ραλήπτες των χρημάτων για λο
γαριασμό του κόμματος, έκανε 
διάψευση. Επανέλαβε, ότι ποτέ 
δεν μπήκαν τόσα και τέτοια χρή
ματα στο ΠΑΣΟΚ από την Ζί- 
μενς με κανέναν τρόπο. Δια- 
ψεύδει ακόμα την πληροφορία 
ότι συνέταξε μαζί με τον Θ. 
Τσουκάτο την επιστολή Τσουκά- 
του, επιβεβαιώνει όμως ότι συ
ναντήθηκε μαζί του στο γραφείο 
δικηγόρου πρώην βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του Δ. Γκού- 
σκου, που είναι ο δικηγόρος του 
Θ. Τσουκάτου.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, για 
να διαλύσουν τις υποθέσεις ότι 
μπορεί μάρτυρες-κλειδιά όπως 
π.χ. οκ . Αυγερινός να καθοδη
γούνται από παράγοντες του 
κόμματος για το τι θα πουν, δη
λώνουν: «Δεν καθοδηγούμε 
κανέναν, είναι ευαίσθητη η θέ
ση μας, δεν μπορούμε να πού
με στο έναν ή στον άλλο τι θα 
πει, είναι δικό τους θέμα...».
• «Ολα και όλοι στο φως με ε
ξεταστική επιτροπή. Σε αντί
θεση με τη Ν .Δ ., είναι ο μό
νος τρόπος για να ξεχωρίσει η 
ήρα από το στάρι, να διαφυλά
ξουμε το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το 
τεράστιο έργο του, τα πολλά έ
ντιμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ», 
δήλωσε η Αννα Διαμαντοπού- 
λου. ♦

Εξεταστική και έλεγχο από Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ
Του Θ Ω Μ Α ΤΣΑΤΣΗ

Ω ε ένα τεράστιο πρόβλημα των δύο 
μεγάλων κομμάτων (Ν.Δ. και 

ΠΑΣΟΚ), βλέπουν στον ΣΥΝ και στον 
ΣΥΡΙΖΑ όσα έχουν αποκαλυφθεί από 
την υπόθεση με το «μαύρο» χρήμα τηε 
δίθτηθηε. Η παραδοχή του θ. Τσουκά
του ότι πήρε χρήματα, «για τα ταμεία του 
ΠΑΣΟΚ» όπωε είπε ο ίδιοε, έχει προκαλέ- 
σει πολλέΒαντιδράσειε.
Ο κοιν. εκπρόσωποε του ΣΥΡΙΖΑ, Φ. Κου

β έλ ι,  επανήλθε στην προχθεσινή του 
πρόταση για Εξεταστική των Πραγμάτων 
Επιτροπή τηε Βουλή$ για τη δίθηηθηε, συ-

μπλέονταε ουσιαστικά με το αίτημα του 

προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου. 

Οπωε είπε ο κ. Κουβέληε, «πρέπει να 

βαθύνει ο δικαστικόε έλεγχοε τηε υπό
θ ε σ ή  δίθτηθηε χωρι'ί καθυστερήσει. 

Πρέπει άμεσα να συσταθεί Εξεταστική 

των Πραγμάτων Επιτροπή τηε Βουλή$. 

Ο πολιτικόε έλεγχοε τηε υπόθεσηε δεν 

υποκαθίσταται από τον δικαστικό και 

μπορούν να βαίνουν παράλληλα και οι 

δύο διαδικασίεε, και του δικαστικού ε

λέγχου και του πολιτικού, χωρί5 η μία 

να εμποδίζει την άλλη. Είναι υποχρέω
ση τηε Βουλήε και η κυβέρνηση οφείλει

να επιδιώξει τον έλεγχο αυτόν». 

Πρόσθεσε δε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. έ

χουν υποχρέωση να προχωρήσουν 

στον δικό t o u s  εσωτερικό έλεγχο, αφού 

«η διαπλοκή προσβάλλει τον Ελληνα 

πολίτη, λεηλατεί το δημόσιο συμφέρον 

και καθιστά ανυπόληπτη την πολιτική». 

Ο ευρωβουλευτήε του ΣΥΝ, Δ. Παπα- 

δημούληε, ζήτησε κι εκείνοε να συστα
θεί Εξεταστική Επιτροπή, και οι Κ. Καρα- 

μανλήε και Γ. Παπανδρέου «να μην πα

ριστάνουν t o u s  έκπληκτο ι και t o u s  α

νήξερο ι» .
Ο γραμματέα5 T n s  ΚΠΕ του Συνασπι-

σμού, Νίκο$ Χουντή$, δήλωσε ότι το 

σκάνδαλο δίθΐηθηε «αφορά τα δύο με

γάλα κόμματα, τα οποία έχουν εμπλα- 

κεί με αδιαφανεί5 διαδικασία σε συ

ναλλαγή και οικονομική εύνοια με με- 

γάλε5 επιχειρήσει και προμηθευτέε 

του Δημοσίου. Η δικαιολογημένη αγα

νάκτηση των εργαζομένων από τιε α

ποκάλυψες και τα φαινόμενα διαφθο- 

ρά5 μετατρέπεται σε αποδοκιμασία του 

δικομματισμού και σε απαίτηση να αλ

λάξουν επιτέλου$ οι πολιτικέ5 που πα

ράγουν τέτοια φαινόμενα».
tsath@ienet.gr
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Αθωώνει το κόμμα 
ο Καραμανλής και 
υπαινίσσεται διαγραφές

6

Παράθυρο για Εξεταστική άνοιξε ο Κ. Καραμανλήε αλλά μετά την ολοκλήρωση 
του έργου τηε Δ ικα ιοσύνη

«Η Ν.Δ. δεν έχει σχέση με την υπόθεση 
τη5 βίθΓΠΘΓ^» ανέφερε με κατηγορηματι
κό τρόπο ο πρωθυπουργία Κ. Καραμαν- 
λήε, παραπέμπονκα ταυτόχρονα στην 
έρευνα τηε Δ ικα ιοσύνη και την απόδο
ση ευθυνών, «όπου και αν αυτέε υπάρ
χουν».

ΤΊα ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, πο
λύ προσεκτικός χθες στις διατυπώ
σεις του, έσπευσε να «προστατεύ

σει» το κόμμα της Ν .Δ. από τη χιονοστιβά
δα των φημών περί παράνομων χρηματι- 
σμών από τη γερμανική εταιρεία, κατά τρό
πο «ανάλογο» με αυτόν του ΠΑΣΟΚ.

Τόνισε, όμως, ότι εμμένει στην πολιτική 
αρχή του ότι η Δικαιοσύνη είναι αυτή που 
θα «ερευνήσει απρόσκοπτα την υπόθεση,

θα προβεί σε αποκαλύψεις και θα αποδώσει 
ευθύνες προς όλους, όπου και αν υπάρ
χουν» , χωρίς να δεσμευθεί εκ των προτέρων 
με ανάλογη διευκρίνιση για στελέχη του 
κόμματος.

Απαντώντας, μάλιστα, στην υποθετική ε
ρώτηση τι θα κάνει αν ο ίδιος βρεθεί σε θέση 
ανάλογη με αυτή του κ. Παπανδρέου, να ε
ξαναγκαστεί σε διαγραφές στελεχών του (με 
δεδομένη την ισχνή πλειοψηφία) απάντησε: 
«Λίγο ενδιαφέρει τον λαό αν ένας βουλευ
τής χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα. Η 
στάση μου είναι δεδομένη και αμετακίνη
τη. Εκείνο που προέχει είναι να αποκαλυ
φθούν τα πάντα».

«Δεν φοβάμαι τίποτε»
Ο κ. Καραμανλής επέμεινε στη σταθερή 

θέση του ότι «κατά τη διάρκεια της δικαστι

κής έρευνας δεν μπορούν να υπάρξουν άλ
λες πρωτοβουλίες», αρνούμενος έτσι οποια
δήποτε σκέψη ή συζήτηση για την έναρξη ε
ξεταστικής επιτροπής στη Βουλή, όσο διαρ- 
κεί η δικαστική έρευνα.

«Δεν φοβάμαι τίποτα», πρόσθεσε χαρα
κτηριστικά, αφήνοντας όμως ανοιχτό το εν
δεχόμενο εξεταστικής επιτροπής σε μεταγε
νέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση του έρ
γου της Δικαιοσύνης. Ο κ. Καραμανλής επι
χείρησε να εντοπίσει το θέμα της δίθίπεπε 
μόνο στο ΠΑΣΟΚ (σ.σ. ακουμπώντας στα 
στοιχεία που έχει εμφανίσει η δικαστική έ
ρευνα) βρίσκοντας έτσι την ευκαιρία να πει 
ότι δεν είναι στις προθέσεις του να αντλήσει 
«κομματικά οφέλη» από την κατάσταση στο 
ΠΑΣΟΚ. «Η δημοκρατία δεν ωφελείται από 
εντυπωσιακές κορόνες. Η δημοκρατία θα ω
φεληθεί όταν όλα βγουν στο φ ω ς...». ♦

Πίεση εκ των έσω, ενώ απειλείται η αυλή του ΜαΣίμου
Τηε ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Μ ε κομμένη την ανάσα πε
ριμ ένουν τις εξελίξεις 

στο κυβερνώ ν κόμμα μετά τη 
βόμβα Τσουκάτου που έσκασε. 
Είναι η πρώτη απόδειξη μιας 
πρα γμ α τικότητα ς, που όλοι 
γνώριζαν, αλλά στρουθοκαμή
λιζαν, δηλαδή τον ομφάλιο λώ
ρο του μαύρου πολιτικού χρώ
ματος, που συνέδεε κόμματα, 
πολιτικούς και εταιρείες.

Ηκυβέρνηση επιμένει να αρ- 
νείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ 
για εξεταστική επιτροπή, αλλά 
αυξάνονται πλέον οι π ιέσεις 
και εκ των έσω.

«Σήμερα τα στοιχεία, που έ
χουμε στη Βουλή και που εγώ 
πιστεύω  ότι το επ όμ ενο δ ιά 
στημα θα γίνουν πολύ περισσό
τερα, θα μας βοηθήσουν να πά
με σε εξεταστική επιτροπή», 
δήλωσε ο βουλευτής Γ. Μ ανώ
λης στον 9 ,6 ΐ·  «Θα πάμε υπο
χρεωτικά. Το πολιτικό σύστη
μα δεν έχει άλλο δρόμο, αν θέ
λει αυτοκάθαρση. Και αν θέλει 
να σωθεί, παρά να φτάσει το 
πράγμα σε βάθος. Και όποιος 
και αν κρύβεται, όσο μεγάλο ό

νομα και αν είναι, να εκτεθεί». 
Θ υμίζουμε ότι υπέρ της εξετα
στικής επιτροπής έχουν τοπο
θετηθεί μέχρι στιγμής η Ντόρα 
Μπακογιάννη και ο Π. Τατού- 
λης.

Θα είναι πλήγμα
Ο υπ ουργός της Ν .Δ ., για 

τον οποίο έχουν φουντώσει οι 
φ ή μες ότι εμ π λέκετα ι με τη 
δϊθίπθηε, αγγίζει την αυλή του 
Μ αξίμου. Αν τα στοιχεία, που 
αναμένεται να αποκαλυφθούν 
τις επόμενες ημέρες, τον βά
λουν στο κάδρο των μιζώ ν, θα 
είναι πλήγμα, όχι μόνο για την 
κυβέρνηση, αλλά και για τον ί
διο τον Κ. Καραμανλή.

Στη Ρηγίλλης, όμως, ψάχνο
νται και για άλλα δικά τους 
στελέχη.

«Οποιοι και αν είνα ι, όπου 
και αν α νή κ ο υ ν, πρέπει το 
κουβάρι να ξετυλιχθεί μέχρι τέ
λους», δήλω σε ο δήμαρχος 
Α θή να ς, Ν ικ . Κ α κλαμ άνης, 
στον 98,9.

Η κυβέρνηση σ υ νεχ ίζει να 
δείχνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Επι
λέγοντας μια στρατηγική υψη
λού ρίσκου, επιμένει ότι αυτό

βρίσκεται πίσω από το μαύρο 
πολιτικό χρήμα της «Ζίμενς». 
«Οι φ ή μες για στελέχη της 
Ν .Δ . τροφ οδοτούντα ι από ε 
μ π λεκόμ ενα  στελέχη του 
Π ΑΣΟ Κ, που θέλουν να ελα 
φρύνουν τη θέση τους», είναι 
το επιχείρημα που επαναλαμ
βάνεται από πολλά κυβερνητι
κά στελέχη.

Επίσης γίνεται μια προσπά
θεια να προετοιμαστεί η κοινή 
γνώ μη ό τι, ακόμη κι αν βγει 
κάτι εις βάρος στελεχώ ν της 
Ν .Δ ., θα είναι στο πλαίσιο μιας 
κίνησης συμψηφισμού, για να 
μπει στο κάδρο του μαύρου 
χρήματος και η Ν .Δ.

Αθωώνει
Η κυβέρνηση κάνει κι ένα 

βήμα παραπάνω. Αθωώνει εκ 
των προτέρων τους όποιους ε
νόχους. «Η κυβέρνηση δεν έχει 
να φοβηθεί τίποτα από μιαν ε
πιχείρηση διάχυσης ευθυνών ε
κεί που δεν υπάρχουν», δήλω
σε ο αναπληρωτής κυβερνητι
κός εκπρόσω πος Β. Αντώνα- 
ρος. «Εχει εμπιστοσύνη στην α
νεξάρτητη Δ ικα ιοσ ύνη , που 
διερευνά σε βάθος τη σ υγκε

κριμένη υπόθεση».
«Αναμμα θρυαλλίδας, που 

βρίσκεται πάνω σε ένα πακέτο 
δυναμίτιδας», χαρακτήρισε ο 
πρώην υπουργός Π. Παναγιω- 
τόπουλος την παραδοχή Τσου
κάτου ότι παρελήφθη ένα εκα
τομμύριο μάρκα από τα ταμεία 
της «Ζίμενς», για να κατευθυν- 
θούν στο ΠΑΣΟΚ την προεκλο
γική περίοδο του 1999 (η έρευ
να θα δείξει πού τελικά κατέλη
ξαν).

Με την εξεταστική επιτροπή 
διαφωνεί ο Μ ιλτ. Εβερτ. «Επι
διώκει ουσιαστικά αδρανοποί- 
ηση της εισαγγελικής έρευνας, 
που ήδη διεξάγεται, προσπα
θώντας έτσι να ανακόψει την 
καταιγίδα αποκαλύψεων», δή
λωσε. «Ο πανικός είναι κακός 
σύμβουλος».

Για εκλογές μιλάει ο πρόε
δρος του ΛΑΟΣ στον 98,9. «Δεν 
μπορεί παρά να πάμε για εκλο
γές, εκτός και αν γίνει κάποια 
εσω τερική μοιρασιά της τρά 
πουλας», δήλω σε. «Ο Καρα
μανλής τι θα κάνει αν αύριο 
του σκάσει για 2-3 πρω τοκλα
σάτα στελέχη του;», είπε.

korai@enet.gr

Δεν ήΣερε, δεν ρώταγε;

Τραγικό το ολίσθημα Tns υπουργού Εξωτερικών 
προχθέε όπου, στο πλαίσιο pias συνέντευξή εφ' ό- 

ληε τηε ύληβ που παραχώρησε, διαβεβαίωσε, με πο
μπώδη τρόπο, ότι η Ελλάδα θα ασκήσει έφεση κατά τηε 
απόφασηε του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των του Στρασβούργου, με τη ν οποία καταδικάσθηκε η 
Ελλάδα, για την παρεμπόδιση Tns λειτουργίαβ συλλό
γων πολιτών στη Θράκη, που έφερα ν το προσωνύμιο 
«TOUpKIKÔS».
θα όφειλε, όμος, να γνωρίζει η κ. Μπακογιάννη ότι ans 
τελεσίδικε5αποφάσεΐ5Τθυ Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων δεν ασκείται ποτέ «έφεση» (ωσάν να ε- 
πρόκειτο να εφεσιβάλουμε τη ν απόφαση επαρχιακού 
πρωτοδικείου) παρά μόνο αίτηση επανεξέταση5 τηε υ- · 

, πόθεσηε.
θα όφειλε, ακόμη, να γνωρίζει ότι, στην πενηντάχρονη 
και Βάλε ιστορία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων, μόνο το 2% των αιτήσεων επα νεξέτασηε που έ
χουν κατά Kaipoùs υποβληθεί από κυβερνήσει, έχουν 
εξεταστεί και auTés μόνο <os npos τη βασιμότητα Tnsa- 
noôoxôs Tns επα νεξέτασήε to u s.
Ξέχωρα που η απόφαση, τη ν οποία με... παρρησία επι

θυμεί να «εφεσιβά- 
λει»ηκυρίαυπουρ- 
γόε,λήφθηκε ομό
φωνα και μάλιστα με 
τη ν ψήφο τού ad hoc 
παρευρισκόμενου 

Ελληνα δικαστή κ. Παραρά, που στάλθηκε στο Στρα
σβούργο γι' αυτόν ακριβώε τον λόγο.
Η συγκεκριμένη, μάλιστα, καταδικαστική απόφαση για 
την Ελλάδα βασίστηκε σε πάγια νομολογία του Δικα
στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που, σε καμία περί
πτωση δεν πρόκειται να αλλάξει, oa ts  «εφέσεΐ5» και αν 
υποβληθούν.
Η επίκληση, λοιπόν, Tns υποβολήε «έφεση5» σε τελεσί
δικη απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων μόνο τον γέλωτα προκαλεί oto u s  παροικού ντεε 
το Στρασβούργο δικαστικούε κύκλουε.
Χώρια που, κατά τα ειωθότα, αν υποβληθεί από τη ν 
Ελλάδα μία αίτηση επα νεξέτασηε Tns εν λόγω υπόθε- 
ons, τα πιθανότερο είναι να κριθείαβάσιμη ωε npos την 
αποδοχή Tns και να γίνουμε περισσότερο ρεζίλι ωε χώ
ρα και iüs γνώστεε των μηχανισμών και Tns λειτουργίες 
του θεσμικού οργάνου του Συμβουλίου Tns Eupianns 
που, επί μία πεντηκονταετία, αποτελεί το καταφύγιο για 
τη δικαίωση τών όπου Ευρώπηε κατατρεγμένων.
Ektôs και αν στο μυαλό Tns Ελληνίδαβ ΥΠΕΞ είναι να κα
ταφέρει, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δικαστηρί
ου, να το... αναγκάσει να στραφεί κατά Tns n ày ias νο
μολογίας του.
θεμιτό είναι -δεν λέμε- να μην ήξερε και ακόμη πιο θε
μιτό να είπε όσα είπε για το ν εντυπωσιασμό των Ελλή
νων του εσωτερικού.
Δεν ρώταγε, όμωε...
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