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Κ αι τρίτος ενδιάμεσος στην υπόθεση Π Α Σ Ο Κ  - Ζίμενς

Κωδικός «Γενναίος» 
για το μαύρο χρήμα

(140Q ΤΟΜΟΣ)

LAROUSSE
Προαιρετικά 

στα περίπτερα με 9,90€

Μ ε «επιχείρηση καθαρά χέρια» απαντά ο Γιώργος
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ - ΣΗΜΙΤΗΣ

Σχέσεις
στ-οργής

5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

«ΧΟΡΗΓΙΕΣ» ΤΗΣ ΖΙΜΕΝΣ

Σ τενός συνεργά
τη ς του κ. Θ . 
Τσουκάτου ήταν 

συνδικαιοϋχος στους 7 
λογαριασμούς, μέσω των 
οποίων έσπασε το πο- 
σόν τού ενός εκατομ
μυρίου μάρκων, που δό
θηκε από τη Ζίμενς.

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-14 ΚΑΙ ΑΙΧΜΕΣ: ΣΚΕΛΕΤΟΙ (ΣΕ/1. 4)

Φόβος στη Ν.Δ. 
για νέες 
αποκαλύψεις
Η ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ 
ΝΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Πρακτικές 
λύσεις για 
πιο φθηνές 
διακοπέςΈξυπνες λύσεις για να χτυπήσουν οι ταξιδιώτες την ακρίβεια και να μειωθεί το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών προτείνουν «ΤΑ ΝΕΑ».

ΣΕΛΙΔΑ 22

ΗΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

«Έχασα 16 κιλά σ ’ ένα μήνα», λέει ο Ηλίας Μαμαλάκης και τους επόμενους 18 μήνες θα χάσω ακόμη περισσότερα. «Τελείωσαν τα γλέντια, τ’ αρνιά της σούβλας και τα παιδάκια. Τώρα θα τρώω δύο παιδάκια και θα είμαι κύριος».
ΣΕΛΙΔΕΣ 26, 39 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζώντας μέσα 
στο Ίντερνετ

ΣΕΛ.
20-21

ΟΜΑΔΑ

ΠΑΟ: κίνηση 
ματ με τον 

Χριστόδουλό-

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συμφώνησανγια τον διεθνή άσο.
ΣΕΛΙΔΑ 
46

Εχασα 16 κιλά 
σε ένα μάνα
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ΕΤΟΣ

63ο
ΤΑ ΝΕΑ

ΣΑ ΒΒΑΤΟΚΥΡ ΙΑΚΟ

21 - 22 Ιουνίου 2008

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ

19.163Α ιχμ έ ςΣκελετοίΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια μετά την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, το Π Α Σ Ο Κ  μοιάζει να μην μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν του. Και οι μίζες της Ζίμενς ήρθαν για να μας το υπενθυμίσουν.Θ Α  μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί ό τι αν δεν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο στη Γερμανία, εμείς θα κοιμόμασταν σήμερα τον ύπνο του δικαίου. Σωστά.ΑΥΤΟ ωστόσο δεν αλλάζει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός: ότι η οκταετία Σημίτη έχει κληροδοτήσει στο κόμμα μία ντουλάπα γεμάτη σκελετούς -  κατά την αγγλοσαξονική διατύπωση που επικρότησε στη Βουλή και ο κ. Γ. Παπανδρέου -  την οποία κανείς δεν έχει τολμήσει να ανοίξει.Ο  πρώην πρωθυπουργός βέβαια εξέφ ρασε τη λύπη του επειδή η εμπλοκή ορισμένω ν στο σκάνδαλο ρίχνει σκιές σε μια «μεγάλη προσπάθεια» στην οποία μετείχαν χιλιάδες έ ντιμα στελέχη.ΕΧΕΙ ασφαλώς δίκιο. Από την άλλη πλευρά ό μως δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα για το Π Α Σ Ο Κ  αν είχε εκφράσει ε γκαίρως και εμπράκτως τη δυσφορία του -  τότε δηλαδή που ο κυβερνητικός εκπρόσω πος «προκαλούσε» όπ οιον έχει στοιχεία για διαφθορά να τα πάει στον εισαγγελέα.ΔΕΝ καταλάβαινε και δεν καταλάβαιναν ότι προκαλούσαν τη νοημοσ ύνη των πολιτών. Που περίμεναν από την κυβέρνηση να πάρει αυτή τις πρωτοβουλίες και να μην παριστάνει τον αμέτοχο θεατή.Η ΤΑΝ η εποχή που το Π Α Σ Ο Κ  άρχισε να χάνει την επαφή του με την κοινωνία. Κατά μία έννοια ακόμα δεν την έχει ανακτήσει.ΦΤΑΙΝΕ τα πρόσωπα; Σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που είπε η Βάσω Παπανδρέου -  ότι δεν έ χουμε μάθει ποτέ ποιοι πήραν τα λεφτά -  λειτουργεί απαξιωτικά για το σύνολο του κόμματος. Η αυτοκάθαρση και η ανανέωση έχουν μείνει στα λόγια.Ο Μ Ω Σ  το βαθύτερο πρόβλημα του Π Α Σ Ο Κ  είναι ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να ενεργοποιήσει και να εκφράσει κοινωνικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν την κυβερνητική του πρόταση.ΤΟ  βάρος βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις πέφτει δικαίως στον προπονητή. Δεν μπορεί όμως κανείς να μην παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια το Π Α Σ Ο Κ  δεν έχει και ο μάδα. Μ οιάζει όλο και περισσότερο με κόμμα στελεχών χωρίς πολιτικό λόγο που αναμασούν συνθήματα από το παρελθόν.ΙΣΩ Σ γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει το βάθος της κρίσης και τη διάσταση των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.Ο Π Ω Σ  έλεγε ο Κέινς, χρειαζόμαστε ν έες ιδέες για μια νέα εποχή. Κι εμείς έχουμε ξεμείνει εδώ και καιρό από ιδέες!
Παντελής Καψήςkapsis@dolnet.gr
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Του ΤΑΣΟ Υ  Α Ν Α ΣΤ Α Σ ΙΟ Υ

Μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία της Εθνικής μας το 2004, δεν ήρθαν 

νέες εποχές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ούτε και στη ζωή μας

Λόγια της μπάλας...Ο μέγας Φέρεντς Πούσκας συνήθιζε να λέει πως το ποδόσφαιρο είναι «15% ταλέντο, 35% προπόνηση και 50% τι έχεις στο μυαλό σου όταν βγαίνεις στο γήπεδο να παίξεις».Οι Αγγλοσάξονες το λένε «set of mind», η εγχώρια παρα-αθλητική αργκό το μεταφράζει «ψυχολογία» μιας ομάδας, αλλά όπως και να το πεις, «αυτό που έχεις στο μυαλό σου όταν βγαίνεις να παίξεις» φαίνεται πως είναι ο πιο κρίσιμος, αλλά και ο πιο ρευστός, πολύπλοκος και ανεξέλεγκτος παράγοντας απ’ όσους επιδρούν στην έκβαση ενός αγώνα. Το απέδειξε ο ίδιος ο Πούσκας οδηγώντας την ομάδα που π ρ ο π ο νούσε, το 1971, μέχρι την κορυφή του Ευρωπαϊκού Ολύμπου. Το απέδειξαν οι Τούρκοι, τις προάλλες, όταν απέκλεισαν τους Τσέ- χους, παρ’ ό,τι έχαναν με 2-0. Το απέδειξε και η ελληνική εθνική ομάδα. Τόσο με την αναπάντεχη επιτυχία της το 2004, όσο και με την προεξοφληθείσα αποτυχία της το 2008.Η Εθνική που έκανε το 2004 τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ήταν μια ομάδα που είχε όλα τα συστατικά της συνταγής Πούσκας: Είχε «ταλέντο», όχι πληθωρικό, αλλά ισομερώς καταμερισμένο στην ενδεκάδα της. Είχε «προπόνηση» ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου για τα ελληνικά δεδομένα, όπου τα ματς διαρκούν συνήθως 30-35 λεπτά, γιατί οι παίκτες της έπαιζαν είτε σε ξένα πρωταθλήματα είτε σε ελληνικές ομάδες που είχαν μεταθέσει -  για κάποια ευλογημένα χρόνια -  τις φιλοδοξίες τους από το ανυπόληπτο ελληνικό πρωτάθλημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και προπάντων «είχαν στο μυαλό τους» ένα πανίσχυρο, μυθικό κίνητρο. Ήταν μια γενιά παι-

κτών που πίστευε ότι της αξίζει κάτι καλύτερο από τα ελληνικά γηπεδάκια, με τους λα- διάρηδες παράγοντες, τους λαδωμένους διαιτητές και τους υστερικούς «φιλάθλους». Το κίνητρό τους ήταν να δραπετεύσουν από αυτήν τη μιζέρια στην ελευθερία του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού σύμπαντος. Αυτό το κίνητρο απεδείχθη απίστευτα αποτελεσματικό. Τα υπόλοιπα τα έκαναν (λίγο) το μετα-κα- τενάτσιο του Ρ εχά γκελ και (πολύ) η παρατεταμένη εύνοια της τύχης.♦--------:----------------------------------------
Όσο η ομάδα του 2004 
εξέφραζε το κλίμα 
αυτοπεποίθησης και 
αισιοδοξίας μιας χώρας που 
είχε απαλλαγεί από τους 
μεγάλους της φόβους, τόσο 
η μάλλον χαμηλής 
αυτοεκτίμησης ομάδα του 
2008 εκφράζει πλήρως το 
κοινωνικό κλίμα μιας χώρας 
που έχει χάσει τις σωτήριες 
αυταπάτες της και περιόρισε 
τις προσδοκίες της 
♦----------------------------------

Η ομάδα που εμφανίστηκε τώρα στο Ευρωπαϊκό της Αυστρο-Ελβετίας είχε «ταλέντο» (ίσως και περισσότερο), είχε «προπόνηση» (ίσως λιγότερη, λόγω ηλικίας), αλλά δεν είχε το κίνητρο, που θα έκανε τους παίκτες να ξε- περάσουν τα όριά τους και να κάνουν και πάλι, για δεύτερη φορά, (όπως είπε ο Αρ- σέν Βενγκέρ) όλη την απίστευτα εξαντλητική ανάβαση ώς το Έβερεστ. Η απόδραση

στην Ευρώπη είχε ήδη κερδηθεί για τους περισσότερους και οι υπόλοιποι δεν έχουν πια αυταπάτες. Το ίδιο κι όσοι γιορτάσαμε το Κύπελλο του 2004, με την ελπίδα ότι, μετά τον θρίαμβο, δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι, ότι η ζωή μας θα αλλάξει, ότι αφού είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται νέες εποχές, που λέει κι ο Πορτοκάλογλου. Δεν ήρθαν -  ούτε καν στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.Κ άπου εδώ τελειώνουν οι ερμηνευτικές δυνατότητες του χρησμού του Πούσκας και της εμπειρικής κοι- νωνιολογίας του ποδοσφαίρου. Υπάρχει και μια κανονική κοινωνιολογία (βλέπε π.χ. την πνευματώδη «Κοινωνιολογία του παγκόσμιου παιχνιδιού», του Ρ. Τζουλιανό- τι), που μελετά το ποδόσφαιρο ως έναν από τους μείζονες πολιτιστικούς θεσμούς (μαζί με την εκπαίδευση και τα μίντια) που σχηματίζουν τις εθνικές ταυτότητες, αλλά και ως έναν καθρέφτη των σχέσεων, της κουλτούρας και του κοινωνικού κλίματος κάθε κοινωνίας. Ισχύει και για τα αμιγώς ποδοσφαιρικά συστήματα (έχει, για παράδειγμα, αναλυθεί πώς το σύστημα WM της Άρσεναλ της δεκαετίας του ’30 αντιστοιχούσε τους φορντικούς κανόνες τής τότε βιομηχανικής παραγωγής ή γιατί το «total football» του Άγιαξ εξέφραζε το πληθωρικό κλίμα της μετά το '68 Ευρώπης). Ισχύει, πολύ περισσότερο, για «αυτό που έχει μια ομάδα στο μυαλό της».Και, με Την έννοια αυτή, όσο η ομάδα του 2004 εξέφραζε το κλίμα αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας μιας χώρας που είχε απαλλαγεί από τους μεγάλους της φόβους, θεωρούσε πως το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο από το χθες και ονειρευόταν μια σταθερή θέση στον φαντασιακό κόσμο της διαρκούς ευημερίας, τόσο η μάλλον χαμηλής αυτοεκτίμησης ομάδα του 2008 εκφράζει πλήρως το κοινωνικό κλίμα μιας χώρας που έχει χάσει τις σωτήριες αυταπάτες της και περιόρισε τις προσδοκίες της.

mailto:kapsis@dolnet.gr


Η υπόθεση Ζίμενς αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον πρόεδρο του κόμματος 

«να τελειώσει με το εκσυγχρονιστικό παρελθόν», λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Επιχείρηση «καθαρά χέρια»
Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αποφασισμένος να πατάξει τη διαφθορά

Το απόγευμα της Π έμπτης και ενώ  οι δηλώσεις Τσουκάτου για το Π Α ΣΟ Κ  και τα μαύρα λεφτά της Ζίμενς ήταν το πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεω ν, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε έναν διερευνητικό γύρο τηλεφωνημάτων σε πολύ στενούς συνεργάτες του, εκτός Χ α ριλάου Τρικούπη. Ή θ ελε ετοιμάζοντας τη δημόσια παρέμβασή του για την ανάγκη διαφάνειας στην υπόθεση της Ζίμενς, να  «ζυμωθεί» για τις εξελ ίξεις ...
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑΠ ώς τα βλέπεις;», ρώτησε έναν από τους συνεργάτες, για να εισπράξει την απάντηση πως «η υπόθεση Ζίμενς θα έχει θετικό αντίκτυπο για εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσουν αποκαλύψεις και για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας».Πράγματι, η Χαριλάου Τρικού- πη πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να περνάει τις πιο δύσκολες μέρες του μετά την αποκάλυψη ότι χρήματα της Ζίμενς έρρεαν στα ταμεία του και στην πα-

«Εγώ δεν είμαι 
σαν τον 

Καραμανλή να 
θάβω τα 

προβλήματα 
κάτω από το  

χαλί», είπε στους 
συνεργάτες του 
ο πρόεδρος του 

Κινήματος

ρουσα συγκυρία να μετράει τις εσωτερικές πληγές του μετά τη διαγραφή Σημίτη, η κατάσταση ωστόσο είναι δυνατόν να ανατραπεί εάν υπάρξουν γενναίες πρωτοβουλίες. Μια νέα επιχείρηση «καθαρά χέρια» από τον Γιώργο Παπανδρέου για την υπόθεση Ζίμενς -  λένε στη Χαριλά- ου Τρικούπη -  μπορεί να δώσει πόντους στο Κίνημα και συγχρόνως να επιβεβαιώσει την αποφασιστικότητα της ηγεσίας του να μην επιτρέψει κουκουλώματα και υποχωρήσεις.
«Νέα υπόθεση Πάχτα».Στελέχη του Κινήματος παρομοίαζαν χθες τη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων γύρω από τη Ζίμενς ως «νέα υπόθεση Πάχτα» και σχολίαζαν με νόημα πως ο Γιώργος Παπανδρέου οφείλει να δείξει, και σε αυτή την περίπτωση, πως δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί από οποιονδήποτε «να κηλιδώνει την παράταξη». Αυτή η άποψη κυριαρχεί και στις συσκέψεις που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, και δεν είναι λίγες το τελευταίο δεκαήμερο. Ορισμένοι συνεργάτες του κ. Παπανδρέου εκτιμούν μάλιστα ότι η υπόθεση Ζίμενς, παρά τη δυσοσμία που αποπνέει, αποτελεί πρώτης τάξεως ευ-

«Πάρε κεφάλια 
πρόεδρε», φώναξαν 
πολίτες του Πειραιά 
στον Γ ιωργο 
Παπανδρέου,ένα 
24ωρο μετά την 
καρατόμηση των 
κ.κ. Τσουκάτου και 
Μαντέλη

«θα αγωνιστώ για να καθαρίσει ο τόπος»//"Λ σοι ξέρουν τον τρόπο που σκέφτεται ο υ  Γιώργος Παπανδρέου στοιχηματίζουν ότι έχει αποφασίσει να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. «Εγώ δεν είμαι σαν τον Καραμανλή να θάβω τα προβλήματα κάτω από το χαλί», είπε τις τελευταίες ημέρες στους συνεργάτες του, προφανώς γνωρίζοντας ότι έρχεται κύμα αποκαλύψεων και για στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπανδρέου ήταν ενήμερος για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Ζίμενς εδώ και καιρό; «Υπάρχει μεγάλο και χοντρό παιχνίδι, και ανακατεύονται πολλοί σ’ αυτό κι όχι

μόνο Έλληνες», φέρεται να έχει πει σε έμπιστο πρόσωπο του περιβάλλοντός του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Χθες επιλέγοντας να περιοδεύσει στην εκλογική περιφέρεια του Κώστα Σημίτη, στον Πειραιά, ο κ. Παπανδρέου αισθάνθηκε την ανάγκη να επαναλάβει ότι δεν ανέχεται τη διαφθορά και ότι θα δώσει μάχη για να χτυπηθεί καθένας που έχει σχέση με τη διαφθορά και το μαύρο χρήμα, για να προσθέσει: «Σε αντίθεση με τον κ. Καραμανλή, θα αγωνιστώ για να καθαρίσει αυτός ο τόπος».
καιρία για τον πρόεδρο του κόμματος «να τελειώσει με το κακό εκσυγχρονιστικό παρελθόν». Άλλωστε, όπως επισημαίνουν, η υπόθεση Πάχτα που υπήρξε και η αφορμή για την πρώτη κόντρα Παπανδρέου - Σημίτη, παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με την υπόθεση Ζίμενς. Σε εκείνη την περίπτωση, δέκα βουλευτές του σημιτικού ΠΑΣΟΚ ενεπλά- κησαν σε μια ύποπτη τροπολογία για το Πόρτο Καρράς, ενώ σήμερα εμπλέκονται δύο πρώην στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθ υ π ο υρ γού . Π άντω ς, στις αναλύσεις που γίνονται από το επιτελείο του προέδρου εντοπίζεται ο κίνδυνος το «ξεκαθάρι- σμα» να οδηγήσει σε ένα καθαρό μεν αλλά σ υ ρ ρικ νω μένο ΠΑΣΟΚ. Αυτό, λένε συνομιλητές του Γιώργου Παπανδρέου, είναι και το μεγάλο δίλημμα της ηγεσίας του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι «δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς το ΠΑΣΟΚ και συγχρόνως δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το ΠΑΣΟΚ».

Επιφυλάξεις- Παράλληλα στοΠΑΣΟΚ διατυπώνονται κάποιες επιφυλάξεις για την τροπή που θα πάρει η υπόθεση Ζίμενς. Θεωρούν ότι εάν το επόμενο διάστημα επιβεβαιωθεί -  όπως όλα δείχνουν -  το όργιο φημών που θέλει και υπουργούς της Ν.Δ. να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των μαύρων ταμείων, τότε η αξιωματική αντιπολίτευση θα έχει κάθε δικαίωμα να ε- γκαλεί τον κ. Καραμανλή για τις επιλογές του και να ζητεί αποπομπή των στελεχών του. Όπως λένε συνεργάτες του, ο κ. Καραμανλής θα βρεθεί σε δεινή πολιτικά θέση. Εάν μάλιστα, παρά το τεράστιο πολιτικό και ηθικό θέμα που θα προ- κληθεί δεν προχωρήσει σε απομάκρυνση υπουργών, το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να υποστηρίζει ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε θέματα ηθικής τάξης». Αν όμως δεν ακολουθήσουν αποκαλύψεις και για κορυφαία στελέχη της Ν.Δ., πολλοί στη Χαριλάου Τρικούπη φοβούνται ότι «η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να μετατρέψει την υπόθεση Ζίμενς σε υπόθεση εισροής μαύ-

ρου χρήματος στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ».Από τη Θήβα η υπεύθυνη Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Λούκα Κατσέ- λη δήλωσε: «Ο κ. Σημίτης έχει πολιτική ευθύνη για τον κ. Τσουκά- το. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τα γνώριζε όλα αυτά».Χθες ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Μιλτιάδης Έβερτ επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για την πρότασή του να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση Ζίμενς, λέγοντας ότι «γίνεται εκ του πονηρού» προκει- μένου να αδρανοποιηθεί η εισαγ- γελική έρευνα που ήδη διεξάγεται και να ανακοπεί η καταιγίδα των αποκαλύψεων.Με δήλωσή του ο κ. Άκης Τσο- χατζόπουλος γνωστοποιεί ότι προ- σέφυγε στη Δικαιοσύνη για δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση της Ζίμενς. Ο πρώην υπουργός διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις λειτουργίες της Ζίμενς, ενώ κύκλοι του κ. Τσοχα- τζόπουλου έλεγαν χθες ότι με την αγωγή του δεν ζητάει οικονομική αποζημίωση.

Στα τυφλά
Τον τελευταίο καιρό, η ορατότητα του πολιτικού πεδίου έχει περιορισθεί επικίνδυνα. Η υπόθεση της Ζίμενς έχει σκοτεινιάσει το τοπίο. Η ορατότητα χάνεται την ώρα του κατακλυσμού. Όμως, εν αναμονή κατα- κλυσμιαίων εξελίξεων, εξακολουθούμε να υφιστάμεθα το μαρτύριο της σταγόνας.Η υπόθεση αναδεικνύει ορισμένες από τις θεσμικές μας παθογένει- ες. Η Δικαιοσύνη χωλαίνει. Η δικαστική διερεύνηση σέρνεται πίσω από τη δημοσιογραφική έρευνα. Δεν έχει περάσει βδομάδα από τότε που ο υπουργός Δικαιοσύνης προεξοφλούσε τη μη εμπλοκή πολιτικών προσώπων και έχουμε την πρώτη παραδοχή εμπλοκής. Ωστόσο, η έκταση της δομικής διαφθοράς δεν μπορεί να αποτιμη- θεί. Η έλλειψη ανεξαρτησίας και η ανεπάρκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης τροφοδοτούν την τερατολογία και τη γενικευμένη απαξίωση της δημόσιας σφαίρας. Οι θεσμικές και οι άτυπες δικλίδες με τις οποίες έχει εφοδιασθεί το πολιτικό μας σύστημα αποβαίνουν εις βάρος του.Βρισκόμαστε, άραγε, στα πρόθυρα μιας κατάρρευσης; Η κυβέρνηση προσποιείται ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, για την οποία γνωρίζει περισσότερα από τον οποιον- δήποτε. Επί του παρόντος, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη γωνία.Αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει χάσει την ενιαία υπόστασή του. Και μάλλον δεν θα έχει δυσκολία να στραφεί ξανά ενάντια στον εαυτό του. Το προχθεσινό διάγγελμα του προέδρου του γεννά προβληματισμό. Ο Γιώργος Παπανδρέου εμφανίζεται να θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε διαρκή «κηδεμονία και ομηρεία από αδιαφανή οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα». Τίθεται το ερώτημα σε ποιο βάθος χρόνου τοποθετεί αυτή τη γενική «κηδεμονία και ομηρεία». Αφορά και τις κυβερνήσεις των οποίων διετέλεσε υπουργός;Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιστρέφει στη ρητορική της περιόδου μεταξύ της εκλογικής του ήττας και της επανεκλογής του στην ηγεσία του κόμματος. Δεν είναι βέβαιο ότι το στρατήγημα θα αποδώσει τώρα όπως και τότε. Κυρίως, είναι αμφίβολο αν υπηρετεί το γενικότερο συμφέρον του τόπου. Αλλωστε, η πρόσφατη εμπειρία μάς έχει δείξει ότι, ανεξαρτήτως προθέσεων, η «μηδενική ανοχή στη διαφθορά» είναι λόγος κενός αν δεν συνδυάζεται με ικανότητα διακυβέρνησης.
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Έσπασαν το ένα εκατομμύριο μάρκα της Ζίμενς σε επτά λογαριασμούς, 

και εκταμίευαν τα χρήματα που κατέληγαν στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ

Και... Γενναίος μεσολαβητής
Συνεργάτης του Τσουκάτου εμφανίζεται ως δικαιούχος στους Λογαριασμούς

Με τον κωδικό «Γενναίος» ταξίδεψ αν τα χρήματα 
από τα μαύρα ταμεία της Ζίμενς προς το ταμείο 
του Π Α ΣΟ Κ .ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μ ΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑminam@dolnet.gnΚ οινός παρονομαστής στους συνολικά επτά λογαριασμούς, στους οποίους έσπασε το ποσόν του ενός εκατ. μάρκων, φέρεται ότι είναι ο κ. Χρηστός Γενναίος, συνεργάτης του πάλαι ποτέ «στρατηγού» της Χαριλάου Τρικούπη κ. Θ. Τσουκάτου, ο οποίος καλείται ως ύποπτος στην έρευνα για τα μαύρα ταμεία.Ο κ. Γενναίος μάλιστα, ο οποίος είχε κληθεί ως ύποπτος για τη Δευτέρα, εμφανίστηκε χθες αυτοβούλως στον εισαγγελέα προκει- μένου να δώσει εξηγήσεις για τους καυτούς λογαριασμούς, από τους οποίους πέρασαν τα χρήματα της γερμανικής εταιρείας. Όπως είχε δικαίωμα ο κ. Γενναίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ τη Δευτέρα το πρωί έχουν κληθεί υπό την ιδιότητα του υπόπτου και τα λοιπά παρένθετα πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν ως... γέφυρες για να φτάσουν τα μαύρα χρήματα στο ΠΑΣΟΚ.Την πρόταση για την οικονομική ενίσχυση έκανε, σύμφωνα με τον κ. Τσουκά- το, ο πρώην διευθυντής της Ζίμενς Ελλάδος κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο οποίος φέρεται ότι είχε ε- πισκεφθεί τον «στρατηγό» στο γραφείο του. Η αποκάλυψη της συνάντησης των δύο ισχυρών ανδρών φέρνει, την επόμενη εβδομάδα, για τρίτη φορά στο γραφείο του εισαγγελέα τον κ. Χριστοφοράκο ως ύποπτο.Ο επιχειρηματίας κ. Γ. Πιταούλης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση, επελέγη -  όπως έχει ισχυριστεί ο κ. Στέλιος Βίος -  ως το πρόσωπο που αρχικά θα εξυπηρετούσε τη μεταφορά των χρημάτων που εκταμιεύτηκαν από τα μαύρα ταμεία της Ζίμενς.

Το σπάσιμο του 1 εκατ. ο πρώτοςσταθμός της κατάθεσης του επίμαχου ποσού δεν ήταν -  όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας -  και ο τελευταίος. Ακολούθησαν ενδιάμεσοι σταθμοί μετά το σπάσιμο του ενός εκατ. γερμανικών μάρκων. Στο «ταξίδι» μεσολάβησαν επτά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ρόλο-κλειδί φέρεται ότι έχει παίξει ο κ. Γενναίος, ο οποίος -  σύμφωνα με πληροφορίες -  σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται ως δικαιούχος και σε άλλες ως συν- δικαιούχος των επίμαχων λογαριασμών.Η τακτική αυτή επελέγη προκειμένου να επιτευχθεί το σπάσιμο της αρχικής κατάθεσης και τμηματικά, σε διάστημα μερικών μηνών να αποδεσμευθούν τα χρήματα και να καταλήξουν σε μετρητά στα χέρια του έτερου παρένθετου προσώπου στην υπόθεση, του επιχειρηματία κ. Βίου.Το επίμαχο ποσό σε βαλίτσες πλέον φέρεται ότι παραδόθηκε -  όπως υποστηρίζει ο κ. Βίος -  στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα στα πρόσωπα που είχαν τις αντίστοι-

Στον ανακριτή την 
Τετάρτη ο Χρ. 
Γενναίος ως 

ύποπτος στην 
έρευνα για τα 
μαύρα ταμεία 

---------♦--------

0. ΤσουκάτοςΖητεί από τον επιχειρηματία Στέλιο Βίο να βρει λογαριασμό ώστε να κατατεθούν τα χρή ματα

Μ. Χριστο- 
φοράκοςΠροσφέρεται να δώσει χρήματα για την προεκλογική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ σε συνάντησή του με τον Θόδωρο Τσουκάτο Ο επιχειρηματίας 

Γιάννης Πιταούλης δέχεται να εξυπηρετήσει τον Στέλιο Βίο (φωτό) και συναινεί να κατατεθούν
εκατομμύ
ριο μάρκασε λογαριασμό του

Τα 5 ερωτήματα1
23
4

Αν ο «στρατηγός» έχει δίκιο, 
γιατί οι επτά λογαριασμοί 
παραπέμπουν μόνο στον κύκλο 
του κ. Θ. Τσουκάτου και όχι 
σε υπαλλήλους του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί ο κ. Σπ. Αυγερινός, 
μολονότι απευθύνθηκε από 
κοινού με τον κ. 0. Τσουκάτο 
σε δικηγόρο, δεν επιβεβαιώνει 
τον «στρατηγό»;

Αν τα χρήματα μπήκαν στο 
ταμείο του ΠΑΣΟΚ, γιατί η 
Χαριλάου Τρικούπη δεν 
μερίμνησε ώστε να εκδοθούν 
κουπόνια που να δικαιολογούν 
την εισροή τού ενός 
εκατομμυρίου μάρκων στα 
ταμεία του;

Αν τα χρήματα μπήκαν στο 
ταμείο του ΠΑΣΟΚ, πόσοι 
ακριβώς γνώριζαν στη
Χαριλάου Τρικούπη για τις
«χορηγίες» της Siemens;

0  Γ. Πιταούλης μοιράζει το ποσό σε επτά λογαριασμούς «παρένθετων» προσώπων. 
Σε όλους τους λογαριασμούς δεύτερος δικαιούχος εμφανίζεται ο συνεργάτης του 
Θ. Τσουκάτου, Χρήστος Γενναίος. Μετά την πάροδο μερικών μηνών οι λογαριασμοί 
άδειασαν και φέρεται ότι τα χρήματα έχουν καταλήξει με βαλίτσες στο ΠΑΣΟΚ

Ποιο κέντρο κάνει τις 
επιλεκτικές διαρροές για την 
υπόθεση βίβπιβηε και γιατί 
επέλεξε την παρούσα 
συγκυρία;

Κ ε ν ά  κ α ι  a v i i t p á a e is  α π ό  t o d s  n p tó ia y t ó v ia ié sΑσάφειες και πολλά κενά σε σχέση με την πορεία του ενός εκατ. μάρκων που εμφανίζεται να έχει καταλήξει στα ταμεία ταυ ΠΑΣΟΚ, δημιουργούν οι επίσημες εξηγήσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από τα εμπλεκόμενα μέρα.Ο κ. Θόδωρος Τσουκάτος έχει υποστηρίξει γραπτώς ότι απλώς μεσολάβησε ως υπεύθυνος της εκλογικής καμπάνιας του Κινήματος για τη «γενναία χορηγία» της Ζίμενς προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Στη δήλωσή του επισημαίνει ότι μετά την υπόδειξη τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό προς

τον πρώην ισχυρό άνδρα της Ζίμενς Ελλάδος κ. Χριστοφο- ράκο δεν είχε καμία ανάμειξη με τα χρήματα, τα οποία παρε- λήφθησαν από την Επιτροπή Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ και τους Σπύρο Αυγερινό και Δήμητρα Παπαχρήστου. «Ούτε τα είδα ούτε τα άγγιξα ούτε τα μέτρησα», δήλωσε χαρακτηριστικά στα «ΝΕΑ».Ωστόσο, οι επτά διαφορετικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων διοχετεύθηκε μοιρασμένο το ποσό του ενός εκατ. μάρκων προς το ΠΑΣΟΚ, στο σύνολό τους παραπέμπουν στον κ. Τσουκάτο και όχι σε κάποιους

υπαλλήλους του κόμματος, αφού -  όπως προκύπτει -  τα πρόσωπα που διέθεσαν τους λογαριασμούς τους δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να είχαν ειδικές σχέσεις με τη Χαριλάου Τρικούπη.Παράλληλα ο κ. Σπάρος Αυγερινός, ταμίας του κόμματος κατά την επίμαχη περίοδο, εμφανίστηκε να μη θυμάται ότι έχει παραλάβει «ένα τόσο μεγάλο ποσό», ενώ είναι πλέον γνωστό ότι το ένα εκατ. μάρκα έσπασε σε επτά λογαριασμούς και, άρα, πρόκειται για πολύ μικρότερα ποσά, κατά περίπτωση. Ωστόσο όπως

παραδέχθηκε, μιλώντας στα «ΝΕΑ» και επανέλαβε και χθες εξερχόμενος της Χαρ. Τρικούπη, μαζί με τον κ. Τσουκάτο και την υπάλληλο κ. Δήμητρα Παπαχρήστου ε- πισκέφθηκαν την περασμένη Τρίτη γνωστό δικηγόρο της Αθήνας και τον συμβουλεύτηκαν για τη στάση τους στην υπόθεση Ζίμενς. Επίσης παραδέχθηκε ότι ήταν σε γνώση του η δήλωση που συνέταξε ο κ. Τσουκάτος για το ένα εκατ. μάρκα, ομολογώντας ουσιαστικά ότι το συγκεκριμένο ποσό κατέληξε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ.
χες θέσεις στον οικονομικό τομέα κατά το διάστημα της μεταφοράς των χρημάτων. Μάλιστα ο κ. Βίος φέρεται ότι επικαλείται και τη μαρτυρία των οδηγών του, τους οποίους χρησιμοποίησε για να κάνει τα επανειλημμένα δρομολόγια που κατέληγαν στη Χαρ. Τρικούπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα χρήματα αυτά κόβονταν κουπόνια από το κόμμα. Στην ίδια γραμμή φαίνεται ότι θα κινηθεί και ο κ. Τσουκάτος, ο οποίος αρνείται ότι τα χρήματα αυτά σε οποιαδήποτε μορφή -  τραπεζικός λογαριασμός ή μετρητά -  πέ

ρασαν από τα δικά του χέρια. Για την απόδειξη των όσων υποστηρίζει θα επικαλεστεί -  σύμφωνα με πληροφορίες -  μαρτυρίες συγκεκριμένων προσώπων, που θα επιβεβαιώνουν την εκδοχή του για την πορεία των χρημάτων.
«Δεν ξέρω τίποτα». Χθες φέρεταινα κλήθηκε ως μάρτυρας συνεργάτης του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη, στον οποίο πρόσφατα δημοσιεύματα απέδιδαν το χειρόγραφο σημείωμα για την κατάθεση των

10 εκατ. γερμανικών μάρκων από τη Ζίμενς στον «A. Roeos».Σύμφωνα με πληροφορίες ο μάρτυρας δεν δέχεται ότι το σημείωμα είναι δικό του, λόγος για τον οποίο ο εισαγγελικός λειτουργός αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια γραφο- λογικής πραγματογνωμοσύνης ώστε να μη μείνει καμία σκιά στην υπόθεση. Τέλος, όπως είναι γνωστό, για το ίδιο θέμα έχει ζητηθεί η άρση του τραπεζικού απορρήτου προκειμένου να εντοπιστεί ο πραγματικός δικαιούχος του λογαριασμού με τα στοιχεία «A. Roeos».

mailto:minam@dolnet.gn
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Πώς άρχισε η αντίστροφή πορεία για το δεξί χέρι του πρώην πρωθυπουργού, 

του ανθρώπου που έλυνε κι έδενε στη Χαρ.Τρικούπη

Το άδοξο τέλος μιας σχέσης
Σημίτης - Τσουκάτος. Το ξήλωμα του «στρατηγού» ξεκίνησε επτά χρόνια πριν

Μέγαρο Μ αξίμου, 21 Μαΐου 2001.0  πρω θυπουργός κ. Κ. 
Σημίτης δέχεται ευχές για την ονομαστική του εορτή. 
Ένας από τους προσερχόμενους είναι ο μέχρι πρότινος 
«στρατηγός» της Χαριλάου Τρικούπη και δεξί χέρι του κ. 
Κ. Σημίτη, ο κ. Θεόδωρος Τσουκάτος.
-Χ ρ ό ν ια  πολλά, πρόεδρε.
-  Ό ,τι επιθυμείς Θόδωρε.ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ

Η τυπική απάντηση του πρωθυπουργού έκοψε οποιαδήποτε συνέχεια. Ο κ. Τσουκάτος έμεινε λίγο ακόμη και έφυγε. Σε όλους έγινε κατανοητό ότι η ρήξη του προηγούμενου Δεκεμβρίου με αφορμή πρόταση νόμου που είχε καταθέσει στη Βουλή ο κ. Τσουκάτος ήταν οριστική και περιθώριο επαναφοράς των σχέσεων στην προτέρα κατάσταση δεν υπήρχε.Το σκηνικό επαναλήφθηκε 7 χρόνια μετά, την περασμένη εβδομάδα. Το βράδυ, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή Σημίτη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός δειπνούσε με την οικογένειά του στο Πάρκο Ελευθερίας. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει ο κ. Θ. Τσουκάτος και ανταλλάσσουν μια «καλησπέρα» -  ούτε πρόσκληση να καθήσει, ούτε πολλά πολλά. Το ίδιο συνέβη και με άλλα στελέχη που έτυχε να είναι εκείνο το βράδυ εκεί. Όπως μάλιστα περιγράφει θαμώνας, στο τέλος της βραδιάς ο κ. Τσουκάτος έγνεψε στην πλευρά Σημίτη, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανταπέδωσε.Αυτές οι δύο σκηνές έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν από 12 χρόνια, τέτοιες μέρες: Τον Ιούνιο του 1996, στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ανέδειξε τον κ. Σημίτη εκτός από πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Θ. Τσουκάτος ήταν ο απόλυτος άρχων στα γραφεία του «εκσυγχρονιστικού μπλοκ» στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα μεγάλο μέρος των γραφείων που είχε διατεθεί στον κ. Σημίτη ήταν αποκλειστικής χρήσης του «στρατηγού» για τις εκατοντάδες επαφές που έκανε. Εκεί οργάνωσε τη νίκη του κ. Σημίτη -  είχε μάλιστα καταφέρει με μια κίνηση εντυπωσιασμού να εμφανίσει πλειοψηφία των εκσυγχρονιστών μέσω της συγκέντρωσης υπογραφών πριν ακόμα αρχίσει το Συνέδριο!Στο τέλος, μετά την επικράτηση, σε μια τετ - α - τετ συνάντηση, ο νικητής δεν ήταν φειδωλός:-  Θόδωρε, σ' ευχαριστώ. Πήγαμε πολύ καλά!Πίσω από την εντυπωσιακή πορεία του κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος δύο χρόνια νωρίτερα είχε ελάχιστους υ- ποστηρικτές μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ο οργανωτικός -  και όχι μόνο -  εγκέφαλος ήταν ο φαρμακοποιός στο Ταμείο Ναυτικών κ. Θ. Τσουκάτος. Αυτός έστησε το πανελλαδικό δίκτυο υποστήριξης τού διαχρονικά «αιρετικού» κ. Σημίτη, ο οποίος μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 δεν είχε επιρροή στον κομματικό μηχανισμό. Το κενό αυτό ανέλαβε να καλύψει το τότε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και με εμπειρία στις οργανώσεις της Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι άσπονδοι φίλοι του λένε ότι σ’ αυτό τον βοήθησε και ο «συνωμοτισμός» που απέκτησε από τη θητεία του στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά -  το μαοϊκό ΕΚΚΕ.
Η προσχώρηση. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε μαζί με ομάδα ομοϊδεατών του, το 1979. Κατ' αρχάς δραστηριοποιήθηκε σε οργανώσεις της Α’ Αθήνας. Το 1988, έπειτα από συνεχή ανοδική πορεία, εξελέγη γραμματέας της Νομαρχιακής Α’ Αθήνας, όπου έμεινε μέχρι το 1991. Στη συνέχεια εξελέγη μέλος της Κ.Ε., ενώ ήδη είχαν δρομολογηθεί οι σχέσεις του με τον κ. Κ. Σημίτη.

Εγκέφαλος της 
εντυπωσιακής 
πορείας Σημίτη 
μετά το 1996 

ήταν ο
φαρμακοποιός 

στο Ταμείο 
Ναυτικών-------- ♦--------

Η  μουρμούρα για την τεράστια δύναμή του και ησύγκρουση με Σκανδαλίδη

Η τεράστια δύναμη Τσουκάτου τον κάνει στόχο στο κόμμα. Στο Συνέδριο του 1999, ο 
«στρατηγός» χρεώνεται την εκλογική αποτυχία του εκσυγχρονιστικού μπλοκ και ο 
Σημίτης τον αφήνει εκτός Εκτελεστικού Γραφείου. Το 2000 έρχεται η σύγκρουση με 
τον γραμματέα Κ. Σκανδαλίδη. Η αμφισβήτηση είναι πια έντονη

Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο Θ. Τσουκάτος δραστηριοποιείται στη Γραμματεία Οικονομικού στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ για 5 χρόνια. Παράλληλα ωστόσο με τα καθήκοντά του «τρέχει» το δίκτυο υποστηρικτών τού κ. Σημίτη σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ανέκδοτο η περιγραφή που κυκλοφορεί σε όλα τα κομματικά γραφεία: ο κ. Τσουκάτος έμπαινε στο γραφείο του, άφηνε το σακάκι του και τον χαρτοφύ- λακά του για να φαίνεται ότι είναι κάπου εκεί και εξαφανιζόταν -  ενίοτε για 2-3 ημέρες οργώνοντας την Ελλάδα.«Μας παρακολουθούν, αλλά δεν μας βρίσκουν!» έλεγε όταν πια η πανελλαδική διάρθρωση της κίνησης Σημίτη είχε πάρει σάρκα και οστά. Οι επαφές του με τον κ. Σημίτη ήταν καθημερινές -  ήταν ουσιαστικά το δεξί του χέρι ιδίως μετά το 1994. Ακολούθησε η νίκη στο Συνέδριο του 1996 και ο ίδιος εξελέγη μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.
Το Νο1. Ο «στρατηγός»των εκσυγχρονιστών αποκτά τεράστια δύ ναμη και φυσικά δικό του γραφείο και υποστηρικτικό μηχανισμό. Είναι το πραγματικό Νοί της Χαριλάου Τρικούπη και ο λόγος του στο όνομα του πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει πέραση παντού -  ακόμη, λένε, και σε υπουργούς. Κυβερνητική ή κρατική θέση δεν πήρε, αν και όπως λέγεται τού προσφέρθηκε. Η τεράστια δύναμή του τον κάνει στόχο στο κόμμα και καθώς η μουρμούρα και η κριτική φουντώνουν, ο πρωθυπουργός τον απομακρύνει (το 1998) από τον «πρωινό καφέ» -  ένα ισχυρό όργανο

χάραξης πολιτικής και αντιμετώπισης της καθημερινότητας.Στο Συνέδριο της επόμενης χρονιάς ο «στρατηγός» χρεώθηκε την εκλογική αποτυχία του εκσυγχρονιστικού μπλοκ και ο κ. Σημίτης τον άφησε εκτός Εκτελεστικού Γραφείου. Η «τιμωρία» διήρκε- σε 6 μήνες και ο «στρατηγός» πήρε πίσω τα «γαλόνια» του ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας. Στις εκλογές του 2000 έχει ενεργό ρόλο και με πρόταση Σημίτη τοποθετείται στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας και μπαίνει στη Βουλή.
Αμφισβήτηση. Ή δηω -στόσο έχει αρχίσει η σύγκρουσή του με τον γραμματέα κ. Κ. Σκανδαλίδη. Με τις νέες ισορροπίες στο μπλοκ

των εκσυγχρονιστών αμφισβητείται περαιτέρω ο ρόλος του στον έλεγχο του κόμματος. Η σύγκρουση με τον Κ. Σκανδαλίδη προκλή- θηκε από την υπόθεση της «κο- τερολογίας»: σε συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου ο κ.Θ. Πάγκαλος μίλησε αόριστα για στελέχη που πάνε σε κότερα επιχειρηματιών. Διαρροές που υπήρξαν «φωτογράφισαν» τον κ. Θ. Τσουκάτο. Ο «στρατηγός» διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση.Αλλη διαρροή στη συνέχεια έδειξε ως επιβάτη κότερου τον κ. Κ. Σκανδαλίδη, αλλά και αυτός διέψευσε. Το ίδιο έκανε αργότερα ο κ. Πάγκαλος και για τους δύο. Η απορία πάντως για την καταγγε

λία έμεινε, όπως και το πολύ κακό κλίμα στις σχέσεις Τσουκάτου - Σκανδαλίδη. Η δυσφορία του Μεγάρου Μαξίμου ήταν μεγάλη. Το περιστατικό για το οποίο ο «στρατηγός» δεχόταν πολλές επιθέσεις και από τον αείμνηστο Ευ. Γιαννόπουλο για διαπλοκή, ήταν, όπως φαίνεται, η ορατή αιτία για την οριστική ρήξη των σχέσεών του με το Μέγαρο Μαξίμου.
Ενόχληση. Ο κ. Σημίτης δεν αφήνει περιθώρια επανασύνδεσης. Για παράδειγμα, στις αρχές του καλοκαιριού του 2001 πάει ιδιωτι- κώς στο Λεωνίδιο με διάφορα στελέχη,προσκεκλημένος του καταγόμενου από εκεί κ. Δ. Ρέπ- πα. Ο εκ Λεωνιδίου επίσης ορμώμενος κ. Θ. Τσουκάτος, δεν καλείται. Αρκετές φήμες που ποτέ δεν έγιναν συγκεκριμένες, ήθελαν τον κ. Κ. Σημίτη να έχει ενοχληθεί γενικά με τη συμπεριφορά του κ. Τσουκάτου.

«Κοτερολογία» 
και επιθέσεις 
για διαπλοκή, 
ήταν οι ορατές 

αιτίες για 
οριστική ρήξη 
με το Μαξίμου 

------♦------
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Η εκκρεμότητα του Κυριάκου με τα ανεξόφλητα τιμολόγια, η προσπάθεια του Κων. Μητσοτάκη να ξαναγράψει την ιστορία της 

Αποστασίας και τα πικρόχολα σχόλια για τις δύο μεγάλες κοσμικές εκδηλώσεις της οικογένειας, έπληξαν το προφίλ της υπουργού

Η Ζίμενς ρίχνει τις μετοχές της Ντάρας
θόλω σε μέσα σε δύο μήνες η λάμψη από το βέτο του Βουκουρεστίου

Στις αρχές Απριλίου, στο πάλαι ποτέ παλάτι του Τσα- 
ουσέσκου, στην καρδιά του Βουκουρεστίου, η κ. Ντά
ρα Μπακογιάννη είχε όλο το ΝΑΤΟ στα πόδια της και 
προσπαθούσε να βρει λίγο χρόνο μακριά από τα 
φλας. Δύο μάνες μετά, η λάμψη του βέτο στους Σκο
πιανούς έχει χαθεί στο ομιχλώδες τοπίο του σκανδά
λου της Ζίμενς και η υπουργός Εξωτερικών αγωνίζε
ται να διατηρήσει ψηλά την πολιτική της μετοχή...ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τ ην ειδυλλιακή εικόνα που δημι- ουργήθηκε στην πρωτεύουσα τις Ρουμανίας και οδήγησε πολλούς στη Ν.Δ. στην εκτίμηση όπ η κ. Μπα- κογιάννη ανοίγει βηματισμό για την επόμενη ημέρα στη Ν.Δ. με τις ευλογίες του κ. Κώστα Καραμανλή, ήρθε να ανατρέψει μια αλυσίδα γενονότων στην οποία πρωταγωνιστεί σύσσωμη η οικογένεια Μ ητσοτάκη και στάθηκε αφορμή να αναβιώσει στο κόμμα ο υπόγειος πόλεμος καραμανλι- κών και μητσοτακικών.Τις τελευταίες ημέρες είναι εμφανές ότι στο επιτελείο της κ. Μπακογιάννη τα χαμόγελα έχουν παγώσει και το άγχος περισσεύει. Τα θραύσματα από την υπόθεση της Ζίμενς έχουν χτυπήσει και το πολιτικό της γραφείο και η ανησυχία ότι μπορεί να ακολουθήσουν και νέα χτυπήματα είναι διάχυτη. Ένας στενός συνεργάτης της, ο κ. Λέων. Δραγου- μάνος, ο οποίος είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ., αναγκάστηκε να παραιτηθεί για ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο της γερμανικής εταιρείας, το οποίο έβαλε και το γραφείο τής υπουργού στον κύκλο όσων είχαν δοσοληψίες με τον πρώην διευθύνοντα σύμβούλο της γερμανικής εταιρείας κ. Mix. Χριστοφοράκο. Η κ. Μπακογιάννη αναγνώρισε την εκκρεμότητα, πλήρωσε το τιμολόγιο των 6.000 ευρώ και θα μπορούσε η υπόθεση να μην έχει πολιτικό αντίκτυπο, ύστερα μάλιστα και από την παραδοχή του συνεργάτη της ότι ο λογαριασμός ήταν ανεξόφλητος από δική του αμέλεια.

Όλα τα γεγονότα 
συνέβησαν σε 

μια περίοδο που 
η υπουργός 
Εξωτερικών 

προσπαθούσε 
να ρίξει τα 

εσωκομματικά 
αναχώματα και 
να προσεγγίσει 

τους
καραμανλικούς 

της Ν.Δ.---------♦---------

Φημολογία για μπαράζ αποκαλύψεων που σχετίζονται με:

-Τ η ν  ανάμειξη της γερμανικής -  Το σύστημα ασφαλείας (041) που -  Νέα ανεξόφλητα τιμολόγια στελεχών
εταιρείας στις προμήθειες του Ο ΣΕ προμηθεύτηκε η χώρα μας της Ν.Δ. που βρέθηκαν στη ΖίμενςΞεσκονίζουν oAes ns συμ6άσεΐ8 μετά το 2004

Νέο «όχι» στη σύσταση Εξεταστικής
Η κυβέρνηση παραμένει αμετακίνητη στη θέση της κατά 
της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, με το ε
πιχείρημα πλέον ότι μια τέτοια κίνηση θα εκληφθεί από 
τους πολίτες ως κοινή απόφαση των κομμάτων να μεί
νουν οι ευθύνες των πολιτικών προσώπων στο σκοτάδι. 
«Μην υποτιμούμε τη νοημοσύνη του κόσμου με δηλώσεις 
αντιπερισπασμού και προσπάθεια διάχυσης ευθυνών», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο γραμματέας της Ν.Δ. κ. Ελ. Ζα- 
γορίτης, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ανα- 
πληροιτής κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευαγ. Αντώνα- 
ρος, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι «η κυβέρνηση δεν έχει 
να φοβηθεί τίποτα από μια επιχείρηση διάχυσης ευθυ
νών εκεί όπου δεν υπάρχουν».

Με τον φόβο καταιγίδας αποκαλύψεων που θα συ- μπαρασύρει και κυβερνητικά στελέχη, παρακολουθούν στη Ν.Δ. την υπόθεση της Ζίμενς, ενώ στην κυβέρνηση ξεσκονίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ζίμενς με το Δημόσιο και κρατικές επιχειρήσεις μετά το 2004.Ο κ. Καραμανλής εμφανίστηκε στις Βρυξέλλες σίγουρος ότι η Ν.Δ. δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή, ωστόσο απέφυγε να δεσμευτεί πως και κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στα μαύρα ταμεία της Ζίμενς. «Η Ν.Δ. δεν έχει καμιά σχέση με την υπόθεση αυτή και σε φημολογίες δεν απαντώ», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε «όλοι οι παραβάτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».Αναφερόμενος στα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ενεπλάκησαν με τη Ζίμενς, είπε ότι και αυτό είναι θέμα της Δικαιοσύνης -  «όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Προσωπικά δεν πρό

κειται να αναζητήσω πολιτικά οφέλη. Η Δημοκρατία δεν ωφελείται από κορόνες, αλλά όταν όλα βγαίνουν στο φως. Προέχει να κάνει η Δικαιοσύνη το έργο της κι αφήνω ανοικτό το ενδεχόμενο για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη συνέχεια», κατέληξε.Η φημολογία για μπαράζ αποκαλύψεων, που θα σχετίζονται με την ανάμειξη της γερμανικής εταιρείας στις προμήθειες του ΟΣΕ και το σύστημα ασφαλείας που προμηθεύθηκε η χώρα μας λόγω των Ολυμπιακών

Αγώνων (C4I), έχει φουντώσει στα κομματικά γραφεία. Την ίδια στιγμή, γίνεται ευρέως λόγος και για νέα ανεξόφλητα τιμολόγια πρωτοκλασάτων στελεχών της Ν.Δ., τα οποία είχαν δοσοληψίες με τη Ζίμενς και βρίσκονταν στο «παραλογιστή- ριο», που λειτουργούσε στο προσωπικό γραφείο του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κ. Mix. Χριστο- φοράκου.Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και να μην πυροδοτήσει μια πολι-

τική κόντρα με το ΠΑΣΟΚ, εκμεταλλευόμενη την παραδοχή του Θοδ. Τσουκάτου για διακίνηση πολιτικού χρήματος που κατέληξε στα ταμεία της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά να δώσει έμφαση στην έρευνα των δικαστικών αρχών. Κομματικοί παράγοντες σημείωναν χθες ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγει πολιτικά κερδισμένη από την υπόθεση, ακόμη και αν προκόψει εμπλοκή κάποιων γαλάζιων στελεχών, από τη στιγμή που η κοινή γνώμη θα πειστεί ότι δεν επιχειρείται η συσκότιση, αλλά ενισχύεται η προσπάθεια της Δικαιοσύνης να χυθεί «άπλετο φως».Το μήνυμα αυτό, άλλωστε, φρόντισε να εκπέμψει χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι «η αποκάλυψη της αλήθειας δεν προκαλεί πολιτικό σεισμό, αλλά φέρνει φως πάνω από την πολιτική ζωή». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στο Μαξί- μου έχουν αποφασίσει να μην επιτρέψουν στο ΠΑΣΟΚ να απεγκλωβιστεί από την υπόθεση και να εμφανιστεί ότι προχωρά σε «εσωτερική κάθαρση».

Ντάρα Μπακογιάννη. Τις τελευταίες ημέρες είναι εμφανές ότι 
στο επιτελείο της τα χαμόγελα έχουν παγώσει και το άγχος 
περισσεύει, καθώς τα θραύσματα από την υπόθεση της Ζίμενς 
έχουν πλήξει και το πολιτικό της γραφείο και η ανησυχία ότι 

μπορεί να ακολουθήσουν και νέα χτυπήματα είναι διάχυτη

Πλήγμα για την οικογέ
νεια. Ωστόσο, η αντίστοιχη εκκρεμότητα του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με ανεξόφλητα τιμολόγια προς τη Ζίμενς, που βρίσκονταν στο προσω πικό γραφείο του κ. Χριστοφορά- κου, έδωσε αναπόφευκτα πολιτικές διαστάσεις στην υπόθεση και «ό,π πλήττει τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη πλήττει πρωτίστως τη Ντόρα», όπως λένε

πολλοί στη Ν.Δ. Αυτό το ξέρουν καλά και στο επιτελείο της υπουργού Εξωτερικών, που σχεδόν ανοικτά έκαναν λόγο για «μεθοδευμένη επίθεση» στην κ. Μπακογιάννη. Η εμπλοκή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, εξάλλου, στάθηκε αφορμή για μια νέα επιχείρηση από την πλευρά βουλευτών της λεγάμενης καραμανλικής πτέρυγας της Ν.Δ. να υψώσει τείχη απέναντι στην οικογένεια για να «κοντύνει» πολιτικά την υπουργό. Βουλευτές του κόμματος ζήτησαν την παραίτηση του κ. Κυρ. Μητσοτάκη αλλά ο γραμματέας της Ν.Δ. κ. Ελ. Ζαγορίτης κράτησε αποστάσεις από την
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΛΤΣΟΥ

Ηπλανώμενη γενικευμένη υποψία δεν είναι ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία. Το χειρότερο είναι η πλάνη για τις συντεταγμένες της φιλελεύθερης δημοκρατίας: εκτός από τις «αρχές» της, είναι και το μαύρο χρήμα που τις συντηρεί.
υπόθεση των ανεξόφλητων λογαριασμών, παρ’ ότι το Μαξίμου στήριξε τον βουλευτή.
Βαρύ το κλίμα. Όλα αυτά αρκούσαν για να κάνουν βαρύ το κλίμα στη Ν.Δ. για την οικογένεια Μητσοτάκη και να φέρουν σε α

μηχανία την κ. Μπακογιάννη. Αλλά δεν ήταν τα μόνα που φόρτισαν την ατμόσφαιρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Οι καραμανλικοί άνοιξαν πόλεμο μετά την προσπάθεια του κ. Κων. Μητσοτάκη να ξαναγράψει την ιστορία της Αποστασίας. Ο επίτιμος «έκανε μια λάθος κίνηση σε λάθος στιγμή», είναι η εκτίμηση των επιτελών της Ρηγίλλης κι, ακόμη χειρότερα, βρέθηκε απέναντι στον ιδρυτή της Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή. Είναι προφανές ότι η πολύπλευρη επίθεση που δέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός δεν άφησε αλώβητη την κ. Ντ. Μπακογιάννη.
Οι ισορροπίες. Είναι φανερό ότι αυτά τα γεγονότα έχουν δυσχεράνει και τη θέση της υπουργού Εξωτερικών, σε μια περίοδο που προσπαθούσε να ρίξει τα εσωκομματικά αναχώματα και να προσεγγίσει τους κα- ραμανλικούς της Ν.Δ.


