
ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ

Β ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΛΜΠΡΑΚΗΣ

Φ Ρ Α Ν Σ Ι Σ  Φ Ο Ρ Ν Τ  Κ Ο Π Ο Λ Α BHMADECOΜ Α Ν Ο Ζ
^ΓΖΙΔΑΚΙΣ Ε Π  ΑΝΑΣΤΑΤΕΣ 

Χ Ω Ρ ΙΣ  ΑΥΡΙΟ I Ιστορία 
{ στη Λογοτεχνία★  μ α τ  Ν ΤΙΛΟ Ν  ★  TO M  ΚΡΟΥΖ ★  

ΠΑΤΡΙΚ ΣΟΥΕΪΖΙ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ

Ο κύριος μου 
ΑλκιβιάδηςΟΙ ΗΧΟ ΓΡΑΦ ΗΣΕΙΣ: 1955-1972
τον ΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ

Λι τή την Κυριακή το 4 ο CD
um

Β Η Μ Α  S C I E N C E  τ ιμ ή € 2 ( έ κ δ ο σ η μ ε τ ις π ρ ο σ φ ο ρ έ ς €4)B H M A G A Z I N O  ·  T V  G U I D E  ·  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  ·  Β Η Μ Α 2  ·

I I I Σ IC Y P I  A K I I Σ
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 
Etos ιδρύσεωβ 1922 
Eros ΠΖ' - Αριθ. 15390

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ©  ΤΟ ΒΗΜΑ · Κεντρικά γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28
ίΤΩ Ν  ΑΠΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Α ' Ματθαίου, Ζήνωνοε και Ζηνά Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό ©  211  365 .7000  Ε-πίθΙΙ: tovlma@dolnet.gr
Ανατολή 06.03  - Δύση 20.51, Σελήνη 19 ημερών Οργανισμό Λαμπράκη Α.Ε. ΙηίθΓηβΐ: http://www.tovim a.gr

Νέα πρόταση 
από Ν ίμικ  

για «Βόρεια 
Μακεδονία»

•  Σελ. Α 33

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

0  Λ. Eioixpas 
«ράβει κοστούμι» 

στον Κ. Καραμανλή
•  Σελ. Α 28

_________ΠΑΣΟΚ_________

Θα πολεμήσουν 
τη φτώχεια 

στο... Λαγονήσι
•  Σελ. Α 25

ΒΗΜΑ C O S m O S
Αυτή την εβδομάδα
ο 12ος τομ ος  
Ε Λ Λ Α Δ Α
στα περίπτερα 
με τιμή 9,90 ευρώ

■* ταξιδιωτική εγκυκλοπαίδεια

g lo b u s
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. ΒΊΟ

Δ ιά λ ο γ ο ς για την α να γ έννη σ η  m s  π ο λ ιτ ικ ή ς

■  Τ ο σκάνδαλο ΒίεηιεηΒ δείχνει τα όρια του πολιτικού συσιήματο8 ■  Τα επόμενα ο νό 
ματα φοβούνται Ν Δ  και Π αΣ οΚ  ■ Π οιος κινεί τα νήματα των αποκαλύψεω ν ■  Τ ο «μαύ
ρο ταμείο» τω ν Γερμανώ ν και οι καταβολέ8 στα κόμματα ■  Ο  ρόλθ8 των Α μερικανώ ν
Την ώ ρα  που ο ι α π ο κ α λ ύ ψ εις  αλλά και ο ι 
φ ημ ολογίες γ ια  το  σ κά νδα λο  τη ς δΐεΐΏεηβ 
σ κορπούν πανικό  σ ια  επ ιτελεία  τω ν κομ
μ ά τω ν , κ α θ ίσ τ α τ α ι π ρ ο 
φ α ν ές  ότι το  ισχύον πολι
τικό  σύστημα έχει φ θ ά σ ε ι 
στα όρ ιά  του. Π ολλοί εκτι
μούν ότι μπορεί να  επανα- 
ληφ θεί το ανάλογο της Ιτα
λ ία ς και να  οδηγηθούμε σε 
γ ε ν ικ ό τ ε ρ η  κ α τά ρ ρ ε υ σ η  
το υ  κ ο μ μ α τικ ο ύ  σ κη ν ικού . Ο λο κ α ι π ε 
ρισσότερα στοιχεία  φ α ίνετα ι να  συνδέουν

το  «μαύρο ταμ είο»  τω ν  Γ ερ μ α νώ ν  με τα  
ταμεία  τω ν κομμάτων, ενώ  ερωτήματα δ ια 
τυπώ νοντα ι γ ια  τα  κέντρα που τ ρ ο φ ο δ ο 

τούν τη δημοσιότητα με τ ις  
σ χετ ικ ές  φ ή μ ε ς  κ α ι πλη 
ρ ο φ ο ρ ίε ς .  Η δ η  π ά ν τ ω ς  
δ ιατυπώ νετα ι από  δ ιά φ ο 
ρες πλευρές το  αίτημα μιας 
«νέας Μ εταπολίτευσης», η 
ανάγκη γ ια  μια  αναγέννη
ση τη ς πολιτικής. «Το Βή

μα» α νο ίγε ι ευ χα ρ ίσ τω ς τ ις  σ ελ ίδ ες  του 
σ ιο ν  δ ιά λογο . ·  Σελ. Α 4-14

ΓΡΑΦΟΥΝ
Αν.Π αννπςης___
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

■  Με ευχολόγια απάντησε στην κρίση η aûvoôos κορυφήε ms Ευρωπαϊκήε Ενωσηε

Η ακρίβεια καθυστερεί n s εκλογές
Ναυαγεί το σχέδιο του κ. Κ. Καραμανλή για 
διπλές εκλογές την άνοιξη του 2009, μετά τις 
εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ό π  η 
παγκόσμια οικονομική κρίση θα διαρκέσει ως 
τις αρχές του επόμενου έτους. ·  Σελ. Α 16 -18

Αρχισαν ειαπώσεΐδ 
στα ακίνιπα ΑνάππιΤη

ΤΟ ΤΕΛΜΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ

Ο ιδρυτής της Ν έας Δημοκρα
τίας Κ ω νσταντίνος Κ αρα

μανλής δημοσίω ς είχε χαρακτη
ρίσει την Ελλάδα «ένα απέραντο  
φρενοκομείο». Σε ανεπίσημες συ
ζητήσεις έλεγε ότι η χώρα αυτή 
είναι «ένα καφ ενείο» και, μάλι
στα, προσέθετε: «ένας ελληνικός 
καφ ενές»...

Οι κ α ιρ οί ά λλα ξαν. Και ήδη 
αναζηχείχαι ο  ηγέτης που θα ανπ- 
λη φ θεί ότι η Ελλάδα έχει μετα
βληθεί σε μια λίμνη. Στα λιμνά- 
ζονια  νερά της επιπλέουν όλο και 
λιγότερο φ ο ρ είς  και διεκδικητές

Συνέχεια στη σελίδα Α2

3
3

Προγραμματίζω 
καλύτερα 

με το δάνειο 
που μου 
ταιριάζει

ανοικιο
επαγγελματικόASPIS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Εξασφαλίστε οικονομική ρευστότητα με το δάνειο asmsets/E'shwatko' 
που oas προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό επιτόκιο, από τα χαμηλότερα ms ayopäs.

• Τριμηνιαία καταβολή τόκων και αποπληρωμή του κεφαλαίου όηοτε 
επιθυμείτε.

• Δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων, ανάλογα με as ανάγκεε oas.

Επισκεφθείτε τον επιχειρηματικό oas σύμβουλο σε ένα από τα 
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ΤΟ ΤΕΛΜΑ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

της εξουσίας. Η πολιτι
κή ζωή χης χώρας μοι
ά ζει με ένα  απέραντο  
τέλμα στο οπ οίο  βυθί
ζονται πρωταγωνιστές 
και κομπάρσοι, αποσυ
ντίθεται ένα πεπαλαιω
μένο πολιτικό σκηνικό.

Οι συζητήσεις γύρω  
από τη δήλωση Σημίτη 
και την αντίδραση Πα- 
πανδρέου, οι φλυαρίες  
περί αντάρτικου β ο υ 
λευτών που δεν υπάρχει 
και π ερ ί δ ια γ ρ α φ ώ ν  
που δεν γίνονται κλπ., 
ό λα  αυτά  έ χ ο υ ν  ε ξ α 
ντλή σει την υ π ο μ ο νή  
των πολιτών.

Κ ανένας δεν μπορεί 
να ενδιαφέρεται για τις 
εσωτερικές διαμάχες εί
τε στους κ όλπ ους της 
κυβερνήσεως είτε στις 
τ ά ξ ε ις  της Μ είζο ν ο ς  
Αντιπολιτεύσεως, ενό 
σω τα προβλήματα του 
λαού παραμένουν άλυ
τα. Επιπλέον, οι έρευ
νες Κοινής Γνώμης δεί
χνουν ότι η εμπιστοσύ
νη τω ν π ο λ ιτώ ν στα  
«ονόματα» έχει εξανε- 
μισθεί. («Ποιον κρίνετε 
ότι είναι ο καλύτερος;». 
«Ούτε τον έναν ούτε τον 
άλλον!».)

Είναι π ρ ο φ α ν έ ς  ότι 
μόνο αν η Αξιωματική 
Α ντιπολίτευση δ ια τυ 
πώ σει σ υ γκ εκ ρ ιμ ένες  
προτάσεις για τα ζέοντα 
προβλήματα μπορεί να  
αναθερμανθεί το ενδια
φ έρον του λαού για πο
λιτική και πολιτικούς.

«Το Βήμα» ανοίγει τις 
σ ελ ίδ ες  του γ ια  ένα ν  
πλατύ και ειλικρινή διά
λογο με στόχο την ανα
γέννηση της Πολιτικής. 
Τρεις γνωστοί πολιτικοί, 
οι πρώην υπουργοί Τά
σος Γιαννίτσης και Πέ
τρος Ευθυμίου και ο τ. 
πρόεδρος του Συνασπι
σμού της Αριστερός Νί
κος Κωνσταντόπουλος, 
καταθέτουν σήμερα τις 
δικές τους προτάσεις.

Ο διάλογος θα συνε- 
χισθεί και θα αποδώσει. 
Διότι η φύση απεχθάνε- 
ται το κενόν!

Το Βήμα εν τόχει...
Β! i M ag a z in e

ΠΑΡΝΗΘΑ 
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

Π λ α ν ή τ η

Πάρνηθα
Εναν χρόνο μετά την 
ασύλληπτη 
καταστροφή 
επιχειρείται ένα 
οδοιπορικό σ ιο  μέρος 
όπου κάποτε υπήρχε 
εθνικός δρυμός και 
τώρα έχει μετατραπεί 
σε τοπίο με ακραίες 
αντιφάσεις.
•  ΒΗΐν^ειζίπο

Το τέλθ8 
του πετρελαίου
Κανείς δεν ξέρει ακριβώς 
πότε, όμως είναι βέβαιο 
ότι το πετρέλαιο κάποτε 
θα τελειώσει. Οι 
επιπτώσεις σιην 
οικονομία και την 
κοινωνία μας θα είναι 
τεράστιες. Πόσο έτοιμοι 
είμαστε για την αλλαγή.

•  ΒΗΜΑβάβηοβ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ποιοι εξοργίζουν τον κ. Αλογοσκούφη.
Τα σενάρια ανασχηματισμού προκαλούν 
τον θυμό του υπουργού Ο ικονομίας, ο 
οποίος κάνει λόγο για μωροφιλόδοξους 
που τον «ανασχηματίζουν». Α26
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον διχα
σμό. Στα δύο οι ψηφοφ όροι του ΠαΣοΚ 
εξαιτίας της εσωκομματικής σύγκρουσης. 
Αγνωστες οι προθέσεις όσων διαφωνούν 
με την απόφαση διαγραφής του κ. Σημί
τη. Α30

Δ ιπλωμ ατία_______ _________
Αμήχανοι οι «27» χης ΕΕ μπροστά στο ιρ- 
λανδτκό «όχι». Χωρίς αποφ άσεις η σύ
ν ο δ ο ς  κ ορυ φ ή ς μετά την άρνηση τω ν 
Ιρλανδών να  εγκρίνουν τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. Α32

«Καμπανάκι» για το όνομα της πΓΔΜ.
Οι Αμερικανοί πιέζουν για έναν τελευταίο 
και ουσιαστικό γύρο διαπραγματεύσεων 
Αθήνας - Σκοπιών. Τι θα κριθεί μεθαύριο 
στη συνάντηση Μπακογιάννη και Ράις στο 
Βερολίνο. Α33

ΚΟΣΜΟΣ
Ο Σαρκοζί ξαναβάζει τη Γαλλία στο 
ΝΑΤΟ. Τι αλλάζει με το νέο δόγμα του 
γάλλου προέδρου, οι όροι που έθεσε σιην 
Ατλαντική Συμμαχία. Α36
Πόσο θα κρατήσει η εύθραυστη ανα
κωχή στη Γάζα. Ισραήλ και Χαμάς πα
ραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, πα
ρά την κατάπαυση του πυράς. Α38

1. Κ. Πρετεντέρηε ΣΕΛ. Α8

Ρ. Σωμερϊτηε ΣΕΛ. Α28

1. Καρτάληε ΣΕΛ. Α32

Δ. Ν. Μαρωνϊτηβ ΣΕΛ. Α56

1. Mapivos ΣΕΛ. Α58

Γ. Pbiuaios ΣΕΛ.Α58

Διόδωροβ ΣΕΛ. Α62

Η πολιτική ασυλία m s ónupOopás
Τη διαφ θορά  στην Ελλάδα συναποτελούν τρία διαφ ορε
τικά μεταξύ τους προβλήματα. Και τα τρία επηρεάζουν 
την καθημερινότητά μας. Και για τα τρία αυτά προβλή
ματα ευθύνονται σήμερα οι πολιτικοί μας. ·  Νέες Εποχές

Παγκόσμια... 
ομπαμολαιρία!
Ο χριστιανός, μουσουλμανικής 
καταγωγής, Αμερικανός από 
πατέρα  Κενυάτη Μ παρόκ 
Ομπάμα είναι το μεγάλο φ α 
βορί για Ευρωπαίους, Αφρι
κανούς και Ασιάτες ενώ θετι
κά σχόλια έχουν κάνει ο Κα- 
ντάφι και ο Κάστρο!

•  Α3435

MAMMA ΜΙΑ 
am Σκόπελο
Εντυπώσεις από τα γυρίσμα
τα στο ελληνικό νησί: τα δρα
κ ό ντε ια  μέτρα  α σ φ α λ ε ία ς  
από τη μία και το κλίμα ανε
μελιάς από την άλλη έκαναν 
τις ημέρες εκείνες αξέχαστες 
για τους ηθοποιούς αλλά και 
για  τα μέλη της παραγωγής.

•  ΒΗΜΑ2, σελ. 2-3

Το ίδρυμα του... Τζέφρι •  Σελ. Α 64

φ  ΒΗΜΑτοδότηβ
Οι φωνές της Ντάρας •  Σελ. Α 66

Κ οινωνία___________________
Απονευρώνουν την Αρχή κατά του μαύ
ρου χρήματος. Ν ομοσχέδιο  για  υπο- 
βάθμιση της υπηρεσίας καταπολέμησης 
του οικονομικού εγκλήματος, απομα
κρύνεται και ο «ενοχλητικός» πρόεδρος 
κ. Γ. Ζορμπάς. Α40
Μαθηματικά και Εκθεση ρίχνουν τις 
βάσεις. Περίπου 7.000 θα είναι οι θέ
σεις που θα μείνουν εφέτος κενές στα πε
ριφερειακά ΤΕΙ της χώρας. Α41
Χάος στις εφημερίες το καλοκαίρι. 
Ενα «αγκάθι» για  τα νοσοκομεία , κα
θώ ς το Ελεγκτικό Σ υνέδρ ιο  αρνείται 
την πληρωμή γιατρών με το επιχείρημα 
ότι εργάζονται επιπλέον ώ ρες παράτυ
πα. Α43
Το Κτηματολόγιο της ταλαιπωρίας. Για
να τηρηθεί η προθεσμία του Σεπτεμβρί
ου πρέπει να διεκπεραιώνονται περίπου 
45.000 υποθέσεις ημερησίως. Α44
Καταργείται η θρονική εορτή της Εκ
κλησίας της Ελλάδος. Ανοιγμα Ιερώ
νυμου προς το Ο ικουμενικό Πατριαρ
χείο. Α45
Οι φωτιές έφεραν (και) κατάθλιψη. Οι 
περυσινές πυρκα ϊές άφ ησ αν σημάδια 
στην ψυχική υγεία των κατοίκων και κλό
νισαν την εμπιστοσύνη τους στους θε
σμούς. Α48

Α θλητικά___________________
Φτωχή η θερινή μεταγραφική κίνηση.
Π οιους παίκτες απέκτησαν ήδη και σε 
π ο ιες  θέσ ε ις  χρε ιά ζοντα ι ενίσχυση ο 
Ο λυμ πιακός, ο Π α να θη να ϊκός και η 
ΑΕΚ. Α52

Ε π ικ ο ιν ω ν ία________________
Οφσάιντ η ΕΡΤ στο Euro. Προχειρότη
τες, κακή οργάνωση και... μαργαριτάρια 
συνθέτουν το σκηνικό της μετάδοσης του 
Ε υρω παϊκού  Π ρω ταθλήματος Π οδο
σφαίρου. Α59

Α νά πτυξη__________________
Τι κρύβει η σύγκρουση Βγενόπουλου - 
Δασκαλόπουλου. Μετά την εξαγορά της 
Vivartia από τη MIG οι σχέσεις των δύο 
ανδρών επιδεινώνονταν συνεχώς. Β4-5
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Ωρα
για
αλλαγή
Το σκάνδαλο 
δίβηΜηδ δείχνει 
τα όρια 
του πολτακον 
συστήματος
Η πολιτική ζωή 

της χώρας μοιάζει με ένα 

απέραντο τέλμα στο 

οποίο βυθίζονται 

πρωταγωνιστές και 

κομπάρσοι. Το 

πεπαλαιωμένο πολιτικό 

σκηνικό, αυτό που 

προέκυψε με τη 

Μεταπολίτευση του 1974 

και επαναδιατυπώθηκε 

τη δεκαετία του 1990, 

αποσυντίθεται με ταχείς 

ρυθμούς.

Η αδυναμία της 

κυβέρνησης και της 

αξιωματικής 

ανππολίτευσης είναι 

προφανής. Γι’ αυτόν 

ακριβώς τον λόγο 

«Το Βήμα» θεωρεί ότι 

επιβάλλεται ένας ευρύς 

και ειλικρινής διάλογος 

για την αναγέννηση της 

πολιτικής. Τρεις γνωστοί 

πολιτικοί, οι πρώην 

υπουργοί του ΠαΣοΚ 

κκ. Αν. Γιαννίτσης και Π. 

Ευθυμίου και ο πρώην 

πρόεδρος του 

Συνασπισμού κ. Ν. 

Κωνσταντόπουλος, 

καταθέτουν σήμερα τις 

εκτιμήσεις και τις 

προτάσεις τους.

.............. ■ 1 ·' 1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΉΣ ΠΟΑΓΠΚΗΣ

Σε αναζήτηση διεξόδων
ο πολιτικό σύστημα βρίσκε
ται στο Τρίγωνο των Βερμού
δων. Η πολιτική, δηλαδή τα 
προβλήματα που βασανίζουν 
έναν κόσμο ολόκληρο που 
παλεύει για μια καλύτερη 

προοπτική, υποσκελίστηκε από αποκαλύ
ψεις για προσωπικό χρηματισμό, δ ιαφ θο
ρά, αφανή προσωπικά οφέλη από όσους 
εμπλέκονται στη δημόσια διαχείριση. Ολα 
αυτά όμως είναι η ανάστροφη όψη μιας δεύ
τερης πραγματικότητας. Πιο αφανούς, αλ
λά και πολύ ορατής: μιας επιτάχυνσης των 
«άνισωνλειτουργιών» και μιας επικίνδυνης 
διάβρωσης της δημοκρατίας, των θεσμών, 
των «κανόνων παιχνιδιού». Μιας απροκά
λυπτης εύνοιας της πολιτικής απέναντι στη 
συσσώρευση αθέμιτων θεαματικών κερδών, 
περιουσιών και ανεξέλεγκτης εκμετάλλευ
σης, χωρίς διασφάλιση κοινωνικών ανταλ
λαγμάτων (επενδύσεις, απασχόληση).

Πώς προχωράμε; Πώς από την καρικα
τούρα της πολιτικής επιστρέφουμε στην πο
λιτική; Και μάλιστα σε μια φάση στην οποία 
απλώνεται απειλητικά μια πρωτόγνωρα δύ
σκολη παγκόσμια συγκυρία.

1 Η νοσηρότητα 
των θεσμών

Η νοσηρή πραγματικότητα της πολιτικής 
που βιώνει ο κάθε πολίτης έχει πάψει να 
είναι πρόβλημα θεσμών. Θεσμούς έχουμε 
πολλούς, και συχνά εξαιρετικούς. Οι θε
σμοί αυτοί όμως με όλο και πιο εμφανή 
τρόπο έχουν πλέον μετατραπεί σε παρα
μορφωτική βιτρίνα, πίσω από την οποία 
διαπιστώνει κανείς έναν ωκεανό ανισοτή
των στη χρησιμοποίηση ή στην καταπάτη
σή τους, ανάλογα με το ποιους και τι αφο
ρούν. Παραβιάζονται και στρεβλώνονται 
στην εφαρμογή τους κατ’ εξοχήν από εκεί
νους που εκλέγονται και πληρώνονται από 
τους φορολογουμένους για να διασφαλί
ζουν τη λειτουργία τους. Σε όλα τα επίπε
δα εξουσίας και διοίκησης, σε όλα τα επί
πεδα οικονομικής δράσης, σε όλα τα επί
πεδα οποιοσδήποτε συναλλαγής. Και αυτό 
απλώνεται συνεχώς και καθορίζει την απα
ράδεκτη ποιότητα της πολιτικής παντού. Σε 
επίπεδο κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. 
Στην κοινωνική πολιτική, στην οικονομία, 
στη δικαιοσύνη, στην υγεία. Παντού. Πώς 
αλλάζει; Ισως από κάτω προς τα πάνω. Οταν 
ευρύτερες ομάδες πολιτών αποφασίσουν 
ότι θα δώσουν και αυτοί τη μάχη απέναντι 
στους κίβδηλους «θεσμοφύλακες» -  στην 
καθημερινή τους πρακτική. Οταν σε κάθε 
χώρο στηριχθούν πρακτικές που ξαναφέρ

νουν τη χώρα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά 
πρότυπα θεσμικής λειτουργίας.

Κοινωνικέ* * ανισότητες 
και πολιτικά στερεότυπα

Στις σημερινές συνθήκες ένας ολόκληρος 
κόσμος που με δυσκολίες ζούσε στο όριο 
κλυδωνίζεται. Σε φάση οικονομικής κρί
σης επιδείνωση των οικονομικών ανισοτή
των σημαίνει μετατροπή τους σε φτώχεια 
και κοινωνική απελπισία. Με πολλές κοι
νωνικές, πολιτικές και πρακτικές προεκτά
σεις.

Ανισότητα και φτώχεια δεν είναι μόνο 
το αποτέλεσμα ηθελημένων συντηρητικών 
επιλογών. Είναι και αποτέλεσμα μιας «προ
οδευτικής» πολιτικής αντίληψης, που με αρ
τηριοσκληρωτική εμμονή σε παραδοσιακές 
συνταγές αδυνατεί να απαντήσει πειστικά 
στα σύνθετα προβλήματα του συνδυασμού 
ακρίβειας, ανταγωνιστικότητας, ενεργεια
κών και περιβαλλοντικών πιέσεων. Αδυνα
τεί να διεκδικήσει την εξουσία για να δώ
σει άλλες λύσεις. Για αυτό και η κοινωνία 
δυσπιστεί απέναντι σε πολιτικά νεφελώ
ματα περί ανισοτήτων και κοινωνικών πο
λιτικών που δεν μπορούν να έχουν αντί
κρισμα. Το αισθητήριο του απλού ανθρώ
που είναι πιο ισχυρό από το αναισθητικό 
των κομφορμιστικών κλισέ.

Η πορεία προς τα 
οικονομικά αδιέξοδα

Λέγεται ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν

Υηάρ χεί κόσμος 
που πληρώνει 
με επώδυνο τρόπο 
τα αδιέξοδα που 
η πολιτική 
δημιούργησε και 
τα οποία πρέπει 
να ανατραπουν

ΤΟΥ ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ

αδιέξοδα. Ναι, γιατί υπάρχει κόσμος που 
πληρώνει με επώδυνο τρόπο τα αδιέξοδα 
που η πολιτική δημιούργησε και τα οποία 
πρέπει να ανατραπούν. Και η οικονομία εί
ναι το μεγάλο παράδειγμα μιας συσσώ
ρευσης αδιεξόδων που ναρκοθετεί την απο- 
τελεσματικότητα σε κάθε πεδίο πολιτικής 
-  εκτός από την πολιτική διαφθορά.

Η Ελλάδα από το 2001 ανήκει στην ευ
ρωζώνη. Σε συνθήκες ΟΝΕ όμως η διόρ
θωση των λανθασμένων πολιτικών δεν μπο
ρεί να γίνει με νομισματική προσαρμογή, 
υποτιμήσεις ή απάθεια. Μπορεί να γίνει με 
κατάλληλες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 
στην πραγματική οικονομία. Εδώ και κά
ποια χρόνια παγιδευτήκαμε σε επικοινω- 
νιακές προσαρμογές. Παραγωγικότη τα και 
ανταγωνιστικότητα προϋποθέτουν όμως αν
θεκτικές παραγωγικές δομές καί συγκρο
τημένες πολιτικές. Η διευκόλυνση της επι
χειρηματικότητας σε συνθήκες παγκόσμι
ου ανταγωνισμού είναι το μεγάλο ζητού
μενο. Ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών επι
χειρήσεων όμως δεν γίνεται σε συνθήκες 
πολιτικής και διοικητικής διαφθοράς ή φα
βοριτισμού.

Η κυβέρνηση δημιουργεί διεξόδους στην 
αδυναμία της για άσκηση αποτελεσματικής 
πολιτικής σωρεύοντας αδιέξοδα για το κοι
νωνικό σύνολο. Σήμερα ο συνδυασμός υπερ
βολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, πλη
θωρισμού, ιδιωτικού δανεισμού και κάθε
της πτώσης της ανταγωνιστικότητας έχει δη
μιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Εχουμε 
αγγίξει συνθήκες όπου η υπέρβαση δεν θα 
μπορεί να γίνει παρά είτε με άδικες εισο
δηματικές περικοπές είτε με προβληματικές 
δημοσιονομικές προσαρμογές είτε με ένα 
μείγμα σύλληψης της τεράστιας φοροδια
φυγής, δραστικής μείωσης της κατασπατά
λησης δημόσιων πόρων και αποτελεσματι
κής οικονομικής διαχείρισης. Ποιες πιθα
νότητες έχει κάθε επιλογή είναι ορατό.

Ο σοσιαλιστικός χώρος το 1994-2004 
έφερε την Ελλάδα πολύ μπροστά. Σήμερα 
δεν θέλει να το θυμάται, θ α  ήταν ικανός' 
να διαγράψει όχι μόνο τον Σημίτη αλλά και 
τον Ανδρέα του 1994-95. Η χώρα όμως δεν 
θα βγει από το τέλμα χωρίς να βγει και αυ
τός. Χωρίς να κατανοήσει κάποτε ότι σο
βαρές κοινωνικές, πολιτικές, θεσμικές, οι
κονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν 
με πραγματιστικούς και πειστικούς και όχι 
νεφελώδεις όρους. Με όρους πολιτικής ηθι
κής. Για να ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό 
και να ξεκινήσει ξανά μια διαδρομή με στό
χο ένα αύριο που μας αξίζει πιο πολύ από 
το σήμερα.

Η έίοδθ8 από την κρίση ΤΟΥ Ν. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

λα είναι γνωστά και όλα 
έχουν ειπωθεί για τη ν κρίση 
πολιτικού συστήματος και 
ελληνικής κοινωνίας. Και- 

«. ρός πια να τελειώνουμε με 
τις ασκήσεις πολιτικής υπο

κρισίας, κομματικής ρητορείας και κυβερνη
τικής αλαζονικής αυταρέσκειας. Παρά τις συν
θηματολογίες περί «αλλαγής», «εκσυγχρονι
σμού», «μεταρρυθμίσεων» και «ανανέωσης», 
ο νοσηρός δημόσιος βίος ανακυκλώνει νεο- 
λαϊκισμούς, νεοαρχηγισμούς και νεοκομματι- 
σμούς. Τα συμπτώματα πολιτικού εκφυλισμού, 
κοινωνικού μιθριδατισμού, θεσμικής ανε
πάρκειας και επικοινωνιακών μεταμφιέσεων 
είναι έντονα και καθημερινά.

Αρκετός ιστορικός χρόνος χάνεται την ώρα

που τραγουδάμε κομματικά εμβατήρια και 
μηρυκάζουμε μικρολογίες, ασημαντάτητες και 
ανούσιες εμμονές. Η διαφορετική εποχή και 
η διαφορετική ελληνική κοινωνία δεν εκ
φράζονται από το υπάρχον πολιτικό σκηνι
κό.
•  Η διεθνής οικονομική κρίση έφερε στην 
επιφάνεια τα οξύτατα διαρθρωτικά προβλή
ματα της δημοκρατίας, της κοινωνίας και της 
οικονομίας. Τώρα πια δεν μιλάμε, όπως μέ
χρι πρόσφατα, για την πορεία των δεικτών ή 
για τις συνταγές ευτυχίας. Μέρα με τη μέρα δια
μορφώνονται συνθήκες επώασης ανεξέλε
γκτων κοινωνικών αδιεξόδων και εντάσεων. 
• Τ α  μεγάλα προβλήματα της εξωτερικής μας 
πολιτικής παραμένουν ανοιχτά και γίνονται 
πιο ενοχλητικά. Η ευχέρεια των συνεχών ανα

βολών περιορίζεται γιατί οι εξελίξεις τρέχουν 
και ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ της πολιτι
κής και διπλωματικής ραθυμίας μας.
•  Το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον που 
μέχρι τώρα αποτελούσε στήριγμα και επιχεί
ρημα σχετικής ασφάλειας σήμερα επιτείνει 
το κλίμα ανησυχίας. Η διεύρυνση χωρίς πο
λιτικούς θεσμούς, οι γεωστρατηγικές ανακα
τατάξεις και οι ανεξέλεγκτες εσωτερικές αντι
φάσεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποί
ησης οδηγούν σε υποχώρηση τους κοινωνι
κούς και δημοκρατικούς θεσμούς αποφάσε
ων, ελέγχου και αντιπροσώπευσης. Προω
θούνται διαρκώς τεχνοκρατικά εξουσιαστι
κά μορφώματα της λεγάμενης μεταδημο- 
κρατίας, του κυβερνοχώρου και της κυβερ- 

Συνέχεια στη σελ. Α6



Α6δ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
—

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 22 Ιουνίου 2008

Ωρα για νέα μεταπολίτευση ΤΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

επιχείρηση «Καθαρά χέ
ρια» στη γειτονική μας Ιτα
λία έδωσε πριν από σχεδόν 
είκοσι χρόνια τη χαρισακή 
βολή σε ένα παρακμασμέ
νο πολιτικό και κομματικό 

κύκλο, αλλά, αντί να γεννήσει το καινούργιο, 
έφερε το παρασκήνιο της παρακμής στο προ
σκήνιο.

Νέος ηγέτης έγινε ο κ. Μπερλουσκόνι, για 
τον οποίο κοινή πεποίθηση ήταν ότι ως επι
χειρηματίας επί μακρό χρόνο χρηματοδο
τούσε εναλλάξ τα δύο μεγάλα ιταλικά κόμ
ματα, των οποίων οι ηγέτες και τα στελέχη 
βρέθηκαν στη φυλακή και στα δικαστήρια, 
για να τους διαδεχθεί στους πολιτικούς θώ
κους ο κοινός χορηγός τους.

Γι’ αυτό η υπόθεση είυτηεπε στην Ελλάδα 
πρέπει να γίνει η αφετηρία για μια συνολική 
ανασύνταξη του πολιτικού και κομματικού 
συστήματος. Να γίνει ο καταλύτης μιας σα- 
ρωτικής ανανεωτικής πνοής στην κοινωνία, 
στην πολιτική και στους θεσμούς.

Είναι η ώρα, επομένως, της αναγέννησης 
της δημοκρατικής παράταξης, καθώς, ποτέ 
άλλοτε, μετά το 1974, δεν υπήρξε τόσο με
γάλη συμπύκνωση, σε τόσο λίγο χρόνο, τό
σο αρνητικών φαινομένων όσο αυτών που 
χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας.

Η επαναφορά του κομματικού κράτους, 
η αναξιοκρατία, η ευνοιοκρατία και ο νεπο
τισμός στη Διοίκηση συνοδεύουν την εκτε
ταμένη διαφθορά των πρακτικών της. Στην 
Οικονομία το ξεπούλημα βαφτίζεται ανά
πτυξη και η ασυδοσία των ισχυρών θρυμ
ματίζει βάναυσα τον κοινωνικό ιστό. Στη δια
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η απουσία

του Πρωθυπουργού βαφτίζεται σοφία, ο κυ
νισμός ανάγεται σε ικανότητα, η ανηθικότη- 
τα αναγορεύεται σε αποτελεσματικότητα.

Είναι για τούτο, διπλά, η στιγμή για την 
αναγέννηση της δημοκρατικής παράταξης 
για τους ίδ ιους κοινωνικούς και πολιτι
κούς λόγους που την επέβαλαν ως ιστορι
κή αναγκαιότητα την εποχή του Τρικούπη, 
του Βενιζέλου, του Γέρου της Δημοκρα
τίας, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώ
στα Σημίτη.

Γιατί, προσθέτως, η αναγέννηση της δη
μοκρατικής παράταξης και του φυσικού πο
λιτικού κορμού της, του ΠαΣοΚ, θα αποτε- 
λέσει τον καταλύτη της συνολικής ανανέω
σης του πολιτικού και κομματικού συστήμα
τος της χώρας.

Πέντε προϋποθέσεις είναι αναγκαίες. 
Πρώτον: Η προγραμματική αποσαφήνιση 
και συγκεκριμενοποίηση της προϋπόθεσης 
κάθε μεταρρύθμισης που είναι η ριζική αλ
λαγή του κράτους. Το άλλοθι της «συντε
χνιακής άμυνας» των δημοσίων υπαλλήλων 
δεν ευσταθεί. Οι προτάσεις του προέδρου 
της ΑΔΕΔΥ, κ. Σ. Παπασπύρου, δείχνουν ότι 
το ΠαΣοΚ μπορεί να έχει τις αναγκαίες συμ- 
μαχίες για τις καίριες και αναγκαίες τομές 
στη Δημόσια Διοίκηση.
Δεύτερον: Ενα αναπτυξιακό σχέδιο για την 
Οικονομία που θα στηρίζει και θα στηρίζε
ται στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και 
στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρή
σεων, που θα ενθαρρύνει, ταυτόχρονα, και 
θα ευνοεί την ανάπτυξη «εθνικών πρωτα
θλητών» με ισχυροποίηση της εξωστρέφει- 
άς τους.
Τρίτον: Ενα αναπτυξιακό σχέδιο συνεκτι

κό, από την αγροτική ανάπτυξη με νέες βιο
λογικές καλλιέργειες, ομάδες παραγωγών 
και νέου τύπου συνεταιρισμούς, τον αγρο- 
τουρισμό, με τις πολιτικές περιβάλλοντος να 
ενσωματώνονται ως αναπτυξιακός πόρος 
παντού, μέχρι τον τουρισμό, ως μακρό εθνι
κή επένδυση ποιότητας και όχι ως κυριαρχία 
της θερινής «αρπαχτής».
Τέταρτον: Μια μεταρρύθμιση στην Παι
δεία με πρότυπο το πιο επιτυχημένο ευρω
παϊκό (και διεθνές) μοντέλο, αυτό της Φιν
λανδίας. Μια, δηλαδή, καθολικά παρεχό
μενη ποιοτική δημόσια δωρεάν παιδεία σε 
όλες τις βαθμίδες. Αλλά με ένα εκπαιδευτι
κό σύστημα απαλλαγμένο από την κρατικι-

στική ακαμψία, με ισχυρούς βαθμούς ελευ
θερίας κάθε εκπαιδευτικής μονάδας και κά
θε εκπαιδευτικού. Με τη διαρκή επιμόρφω
ση και την αξιολόγηση του έργου της εκ
παιδευτικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 
ατομικά.

Με πανεπιστήμια και ΤΕΙ δημόσια αλλά 
αυτόνομα και αυτοδύναμα, με πλήρη ευελι
ξία στην οργάνωση των προγραμμάτων σπου
δών, σε στενή επαφή με την παραγωγή και 
σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, δημόσιες 
και ιδιωτικές, στα μεταπτυχιακά και στην 
έρευνα. Με διεθνείς συνεργασίες και διεθνή 
προγράμματα σε όλα τα ελληνικά πανεπι
στήμια.
Πέμπτσν: Επείγει η προγραμματική εξειδί- 
κευση των προτάσεων του ΠαΣοΚ για το νέο 
κοινωνικό κράτος. Την εγγύηση της κοινω
νικής και οικονομικής δικαιοσύνης με πολι
τικές αναδιανομής. Με στοχευμένες επιδο- 
ματικές ενισχύσεις στους ασθενέστερους, 
από το επίδομα θέρμανσης ως την εγγύηση 
ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για 
κάθε πολίτη. Πολιτικές πλήρους και ενεργού 
απασχόλησης, στραμμένες ειδικότερα στους 
νέους, στις γυναίκες, στους μακροχρόνια 
ανέργους.

Ολα αυτά απαιτούν μια καθαρή και συ
νεκτική ιδεολογική και πολιτική γραμμή. Επι
βάλλουν μια αντίστοιχη πολιτική οργάνωση, 
μια ιεραρχημένη στρατηγική και τακτική αντι
πολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία, με ταυτό
χρονη προβολή της υπεύθυνης εναλλακτικής 
κυβερνητικής πρότασης του ΠαΣοΚ.

Ετσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο, ρω
μαλέο πλειοψηφικό κοινωνικό και πολιτικό 
κίνημα που θα οδηγήσει σε μια νέα ιστορι
κή περίοδο την παράταξη και την πατρίδα.

Ενα νέο, ρωμαλέο 
πλειοψηφικό 
κοινωνικό και 
πολιτικό κίνημα bow 
θα οθηγήοει σε μια 
νέα ιστορική περίοδο 
την παράταξη

Η  έίοδθ8 
από χην κρίση
ΤΟΥ Ν. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συνέχεια από τη αελ. Α4

νοοικονομίας. Μέσα σε αυτή την πραγματι
κότητα η αδύναμη πλευρά της ελληνικής κοι
νωνίας, το κεντρικό αίτιο που μεγεθύνει όλα 
τα προβλήματα και διαμορφώνει προοπτική 
δυσοίωνη είναι η κρίση του πολιτικού συστή
ματος της χώρας, η παρακμή των πολιτικών 
κομμάτων και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης 
των πολιτών προς τις θεσμικές δομές και το 
πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Οι πολίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία, δη
λώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβερνητι
κή πολιτική και απαισιόδοξοι για το μέλλον. 
Την ίδια στιγμή, όμως, δηλώνουν εξίσου δυ- 
σαρεσιημένοι από την αξιωματική ανππολί- 
τευση και δύσπιστοι ως προς την πολιτική ει
λικρίνεια όλων.

Δίπλα στην κακή κυβέρνηση υπάρχει η κα
κή ανππολίτευση και αθροισπκά η απουσία 
εναλλακτικής λύσης. Από αυτό ακριβώς το 
σημείο νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει μια πο
λύ σοβαρή συζήτηση για τις πολιτικές προο
πτικές, με πολιτικούς, δημοκρατικούς και προ
οδευτικούς όρους.

Στην Ελλάδα ιστορικά υπάρχει μια προο
δευτική πλειοψηφία που η ύπαρξή της πάντα 
προσδιόριζε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
τις εξελίξεις, επηρεάζοντας τις επιλογές των 
πολιτικών πρωταγωνιστών. Ο συνταγματικός 
πατριωτισμός της ελληνικής κοινωνίας για 
αγωνιστική διεκδίκηση ουσιασπκού εκδημο
κρατισμού και κοινωνικού μετασχηματισμού 
για την πρόοδο διαμόρφωσε την ιδεολογική

και πνευματική υπεροχή της προοδευτικής 
πλειοψηφίας.

Αυτή η υπεροχή κλονίστηκε και χάθηκε τα 
τελευταία χρόνια για λόγους γενικότερων εξε
λίξεων, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού. Βιώθηκε, όμως, με έντονο τρό
πο και ως αποτέλεσμα των πολιτικών και πρα
κτικών του κυβερνητικού κομματισμού και του 
μονοκομματικού πλειοψηφικού κοινοβου
λευτισμού. Ιδιαίτερα η τελευταία περίοδος 
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠαΣοΚ 
υπήρξε καθοριστική γι’ αυτή την ιδεολογική 
μετάλλαξη.

Η ΝΔ αξιοποίησε αυτή την εξέλιξη, αντι
πολιτεύτηκε το ΠαΣοΚ από φιλολαϊκές θέ
σεις, κατάφερε να έρθει στην εξουσία και να 
εδραιώσει τη θέση της με τρόπο καινοφανή 
στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία. Η κυ
βερνητική της θητεία, όμως, σιγά σιγά την 
οδηγεί και πάλι στην παραδοσιακή της θέση 
και την επαναφέρει στα ιδεολογικοπολιτικά 
της στερεότυπα. Η ιδιάζουσα διαφορά είναι 
ότι απέναντι της έχει μια πρωτοφανή κρίση 
της πολιτικής εκπροσώπησης του προοδευ
τικού χώρου.

Η σαφής προτίμηση μεγάλων τμημάτων του 
προοδευτικού χώρου στον ΣΥΝ, όπως αυτή 
εκφράζεται σας δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώ
μη μου, ένα πράγμα σημαίνει: ότι το ΠαΣοΚ 
έχει χάσει πια τον δεσπόζοντα και ηγεμονικό 
ρόλο στον ευρύ προοδευτικό χώρο και δεν 
μπορεί να τον συγκροτήσει ως κομματική πλει
οψηφική δύναμη. Ο κόσμος αναζητεί και πε
ριμένει ευρύτερες δυνάμεις και πρωτοβουλίες 
που μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο του 
οργανωτή της νέας προοδευτικής πλειοψη
φ ίας προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική 
λύση ότη ΝΔ.

Στη συνείδηση των πολιτών το ΠαΣοΚ αντι
μετωπίζει πρόβλημα κυβερνητικού παρελθό
ντος και πρόβλημα ταυτότητας, ιδεολογικού 
και πολιτικού προσανατολισμού.

Οι κομματικές ηγεσίες της προοδευτικής 
πλειοψηφίας για την εναλλακτική διακυβέρ
νηση, αν δεν αντιληφθούν ότι το ζητούμενο εί
ναι η δημιουργική διαδικασία ανασυγκρότη
σης του πολιτικού συστήματος, τότε θα πα
ραμείνουν κι αυτές εντός της κρίσης ως στοι
χεία της κρίσης.

Είναι συγκεκριμένη η άποψή μου.
•  Το κεντρικό πρόβλημα του πολιτικού συ
στήματος σήμερα είναι η αποδιοργάνωση του 
προοδευτικού χώρου και η απουσία εναλλα
κτικής λύσης στην κυβέρνηση της ΝΔ.
•  Η αναδιοργάνωση του προοδευτικού χώ
ρου δεν μπορεί να προκύψει από διακηρύξεις 
που επιδιώκουν να νεκραναστήσουν λογικές 
αυτοδυναμίας και απορρόφησης ή περιχα
ράκωσης και απομονωτισμού.
•  Η αναδιοργάνωση του προοδευτικού χώ
ρου θα προκύψει μόνο αν οι δυνάμεις που 
προβληματίζονται γι’ αυτό το σύνθετο εγχεί-

Προοφορά των 
πολιτικών δυνάμεων
αποτελώ μ 
και ετοιμασία του 
vécu* όχι ιι μεχρις 
εσχ< χτων εξάντληση
του παλιού

ρήμα μπουν με ειλικρίνεια σε μια διαδικασία 
διαλόγου, συγκλίσεων και συνεργασιών προ
κειμένου να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις 
για προγραμματικές συναινέσεις και εναλλα
κτική κυβερνητική λύση.

Η ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου εί
ναι οργανικά συνδεδεμένη με την αναδιάρ
θρωση του πολιτικού συστήματος και την ανα
σύνθεση του κομματικού σκηνικού.

Προσφορά των πολιτικών δυνάμεων απο
τελεί η έκφραση και ετοιμασία του νέου, όχι 
η μέχρις εσχάτων εξάντληση του παλιού.

Η αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης, 
της διοικητικής διαίρεσης του κράτους και 
της εκλογικής νομοθεσίας, του Κανονισμού 
της Βουλής, σε συνδυασμό με τον προοδευ
τικό εκσυγχρονισμό των κομματικών δομών και 
προγραμμάτων, τη θέσπιση ρυθμίσεων δια
φάνειας και ελέγχου στους κρίσιμους τομείς 
έργων, συμβάσεων, προμηθειών, προγραμ
μάτων και MME, τη διεύρυνση της δημοκρα
τικής συμμετοχής και κοινωνικής νομιμοποί
ησης, είναι ανυπέρβλητες προϋποθέσεις για ιην 
εξυγίανση και τη θεσμική ανασυγκρότηση του 
δημοσίου βίου, τη δημιουργική ανασύνταξη της 
κοινωνίας και την αποτελεσματική επιδίωξη 
νέου τύπου ανάπτυξης, νέου τύπου κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλονπκής πολιτικής.

Τα πράγματα είναι σοβαρά και εκτός ορίων. 
Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι διαθέτει 
τις μαγικές, άμεσες και εύπεπτες λύσεις. Και 
αυτό ο κόσμος το ξέρει. Το πολιτικό σύστημα 
όμως θα ισορροπήσει, η κυβέρνηση θα πιεστεί 
και οι πολίτες θα αναθαρρήσουν αν ενεργο
ποιηθούν οι διαδικασίες για να προκύψει κά
τι νέο. Δεν μιλάμε, βεβαίως, για διαγκωνι- 
σμούς στον «μεσαίο χώρο», ανταγωνισμούς 
για τον «διαμέρισμά των ιματίων μας» και επι
δείξεις επικοινωνιακής μόδας. Δίπλα μας τρέ
χουν ριζικές αλλαγές, γεννιούνται αντιφατι
κές συνθήκες, αναπτύσσονται ριζικές νέες 
αναζητήσεις και εμείς δεν είμαστε εκεί.
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Ρεπορτάζ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

ΤΡΑΝΤΑΖΕΤΑΙ συθέμελα το ΠαΣοΚ από  τις αποκαλύ
ψ εις για την εισροή «μαύρου χρήματος» από τη βϊεηιεηβ 
στο κομματικό ταμείο. Οι εξελίξεις θρυμματίζουν τη 
γραμμή άμυνας της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία  επέ
μενε ω ς την Παρασκευή ότι στα ταμεία της δεν είχαν

εισρεύσει ύποπτα ποσά, ω στόσο μετά άφ ησ ε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να έχει συμβεί μετά την ε ι
σ φ ορά  της γερμανικής εταιρείας. Το ΠαΣοΚ οχυρώνε
ται πλέον πίσω  από τις δηλώ σεις του κ. Γ. Παπανδρέ- 
ου περί δ ια φ ά νεια ς και επιτίθεται στην κυβέρνηση και 
σε «κέντρα που επιλεκτικά αφήνουν πληροφ ορίες να 
διαρρεύσουν», αν και ανεπισήμως υψηλόβαθμα στελέ

χη της Χαριλάου Τρικούπη δεν κρύβουν την ανησυχία 
τους για  το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων και ομολο
γούν «ποιος ξέρει π  έχουμε να δούμε ακόμη». Η υπόθεση 
Βίεπιεηβ πλήττει σε πολλά επ ίπεδα  το κόμμα της αξιω 
ματικής αντιπολίτευσης, στο εσωτερικό του οποίου δ ια 
τηρείται η ένταση από  τη σύγκρουση του κ. Παπανδρέ- 
ου με τον πρώην πρω θυπουργό κ. Κ. Σημίτη.

■ 0  κ. Παπανδρέου ζητεί φωε στην υπόθεση και περνά στην αντεπίθεση ενώ στελέχη του ΠαΣοΚ ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων

Νευρική κρίση στη Χαριλάου Τρικούπη
Η ηγεσία του ΠαΣοΚ γνώριζε τουλάχι

στον από την Τετάρτη ότι θα σκάσει 
βόμβα Τσουκάτου. Εκείνη την ημέρα ο κ. 
Παπανδρέου περπατούσε σιο προαύλιο της 
Βουλής προτού μιλήσει στη συνεδρίαση για 
τον OTE, συντροφιά με τον Γραμματέα του 
Εθνικού Συμβουλίου κ. I. Ραγκούση. Ο ει
κοσάλεπτος περίπατος δεν πέρασε απαρα
τήρητος από τους δημοσιογράφους, κανέ
νας ωσιόσο δεν μπορούσε να μαντέψει ότι 
συζητούσαν για τον κ. Τσουκάτο.

■ «Στρατηγό«» 
στα κάρβουνα

Αλλά και ο πρώην «στρατηγός» του κ. Κ. Ση
μίτη καθόταν σε «αναμμένα κάρβουνα». Εντός 
της εβδομάδας συναντήθηκε με τον κ. Ρ. Σπυ- 
ρόπουλο, όπως επίσης και με τον κ. Σπ. Αυ
γερινό και την κυρία Δήμητρα Παπαχρήστου, 
στελέχη του τομέα οικονομικών του ΠαΣοΚ, 
έκτων οποίων η μία έγινε στο δικηγορικό γρα
φείο του κ. Δ. Γκούσκου. Η δήλωση του κ. 
Τσουκάτου συνετάχθη στο γραφείο του πα
ρουσία του κ. Αυγερινού. Νωρίτερα είχε επι
κοινωνήσει με τον κ. Σπυρόπουλο και προ- 
κειμένου να μην αιφνιδιάσει το κόμμα, τον 
ενημέρωσε για όσα θα υποστήριζε.

Οι αρμόδιοι παράγοντες της Χαριλάου 
Τρικούπη αρνούνταν όλο το προηγούμενο 
διάστημα ότι έκαναν έλεγχο στα ταμεία επι- 
μένοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό, κα
θώς οι ισολογισμοί του κόμματος ελέγχο
νται από τη Βουλή, ωστόσο υπάρχει και εσω
τερικός έλεγχος. Μετά τις τελευταίες εξελί
ξεις, και τα όσα ομολογούν οι εμπλεκόμενοι 
-  κυρίως η κυρία Παπαχρήστου - , δεν απο
κλείουν πλέον το ενδεχόμενο τα χρήματα να 
εισήλθαν στο ταμείο σε έξι ή επτά δόσεις -  
ο κ. Τσουκάτος έλεγε από την Πέμπτη ότι 
την πρώτη δόση μετέφεραν στον δεύτερο 
όροφο της Χαριλάου Τρικούπη (όπου βρί
σκεται το ταμείο) συγκεκριμένα άτομα τα 
οποία θα χρησιμοποιήσει ως μάρτυρες. Πά
ντως, στο ΠαΣοΚ διαβεβαίωναν ότι δεν εί

0 κ. Θ. Tooukcitos και ο κ. Αν. Μαντέληβ βρέθηκαν στο επίκεντρο ms δημοσιότηταβ 
και ektôs ΠαΣοΚ λόγω m s εμπλοκήε των ονομάτων tous στο σκάνδαλο Siemens

χαν γνώση της τμηματικής μεταφοράς των 
χρημάτων αυτών στο κόμμα.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί εί
ναι το γεγονός ότι υψηλόβαθμα στελέχη της 
Χαριλάου Τρικούπη ομολογούσαν ότι ανα
μένουν να λάβει γνώση της δικογραφίας για 
τη δίετηβιε ο κ. Τσουκάτος, ο οποίος έχει κλη
θεί να καταθέσει ως ύποπτος, ώστε να δια
φωτιστούν για το τι συμβαίνει στην υπόθεση 
αυτή! Αλλα στελέχη εμφανίζονταν εκνευρι
σμένα «με τα σούρτα φέρτα επιχειρηματιών 
στα γραφεία του ΠαΣοΚ που τότε ήταν στην 
κυβέρνηση». «Πρόκειται» λένε «για σενάριο του 
Τσουκάτου. Ετσι, χωρίς να έχει προηγηθεί 
γνωριμία, του χτύπησε ο Χριστοφοράκος 
την πόρτα; Ολοι ξέρουμε ότι ήταν επιρρε
πής στις σχέσεις με επιχειρηματίες» λένε.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο κ. Τσουκάτος κρατά 
στοιχεία στα χέρια του και ότι «το πράγμα έχει 
βάθος».

■ Ζητείται 
ψυχραιμία

Το ΠαΣοΚ πάντως τραντάζεται συθέμελα 
από την υπόθεση δίεπτεηβ. Αν και τα υψη
λόβαθμα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη 
προσπαθούν να καλλιεργήσουν κλίμα ψυ
χραιμίας, υπάρχει έντονη ανησυχία και προ
βληματισμός. «Δεν ξέρουμε τι θα μας ξη
μερώσει αύριο, ποιοι άλλοι εμπλέκονται, 
πού πάει η ιστορία» ομολογεί ένας από αυ
τούς. Ως πρώτο ανάχωμα προβάλλουν την 
απόφαση για την αναστολή της κομματικής 
ιδιότητας όσων τα ονόματα απασχολούν τη

Δικαιοσύνη -  προς το παρόν των κκ. Τσου
κάτου και Αν. Μαντέλη.

Στο εσωτερικό του κόμματος μαίνεται ο εμ
φύλιος. Οι αποκαλύψεις θεωρείται ότι πλήτ
τουν πολιτικά τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κ. 
Σημίτη, ο οποίος βεβαίως είχε απομακρύνει 
εγκαίρως τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον 
κύκλο των συνεργατών ίου. Στελέχη που βρί
σκονται κοντά στον κ. Παπανδρέου επέχαι- 
ραν (ανωνύμως...) με την ευκαιρία που δόθη
κε «να καθαρίσουν οριστικά με κάποια πρό
σωπα του παρελθόντος». Από την άποψη αυ
τή πήρε σαφέστατες αποστάσεις ο εκπρόσω
πος Τύπου του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου, ενώ και ο κ. Α. Λοβέρδος δήλωσε ότι 
«οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση είναι προ
σβλητική και πολιτικά ύποπτη».

Από την άλλη πλευρά, μια αξιόλογη ομά
δα βουλευτών και στελεχών του κόμματος 
πνέει μένεα κατά του προέδρου του ΠαΣοΚ, 
καθώς εκτιμά ότι με τις δηλώσεις του «κοι
τάζει να διασώσει τον εαυτό του. Σε τέτοιες 
στιγμές δεν επιτρέπεται να κατεβάζει τα γά
ντια η παράταξη. Η τακτική του ‘Πόρτο Κα- 
ράς ” απέτυχε και παρ ’ όλα αυτά την επανα
λαμβάνουμε» λένε.

Το κλίμα στην Κοινοβουλειπική Ομάδα του 
κόμματος είναι εκρηκτικό. Οι βουλευτές της 
επαρχίας δέχονται όλο το κύμα της δυσαρέ
σκειας των ψηφοφόρων και της απαξίωσης 
του πολιτικού κόσμου. «Υπάρχουν άνθρωποι 
στα καφενεία που θεωρούν μάταιο ακόμη 
και να μας... βρίσουν» λένε. Την Παρασκευή 
η πανελλαδική εξόρμηση των στελεχών του 
ΠαΣοΚ για την ακρίβεια μετετράπη σε «απο
λογία» για τα μαύρα λεφτά της Siemens.

Ο κ. Παπανδρέου επιμένει στην πρόταση για 
σύσταση Εξετασπκής Επιτροπής και για έρευ
να σε βάθος της υπόθεσης ώστε να έρθουν 
«όλα στο φως». Συνεργάτες του υπενθυμίζουν 
και την παλαιότερη πρότασή του να προσφύ- 
γει η κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη κατά της 
Siemens. Η Χαριλάου Τρικούπη διέψευδε επί- 

Σννέχεια στη σελ. 10

Ο ταν κάποτε οδηγήθηκαν στον ανα
κριτή δύο χαμηλόβαθμοι διοικητι

κοί υπάλληλοι ενός νοσοκομείου στο Μι
λάνο, κανείς δεν μπορούσε να προβλέ- 
ψει ότι αυτή ήταν η αρχή του νήματος 
που οδήγησε στην κατάρρευση του με
ταπολεμικού κομματικού συστήματος 
της Ιταλίας. Τώρα, πολύ φοβούμαι, η Ελ
λάδα αντιμετωπίζει ανάλογο κίνδυνο, 
χω ρίς να  ξεκινάει από τόσο χαμηλά.

Οχι επειδή το ΠαΣοΚ πήρε (αν πήρε...) 
από μια ιδιωτική εταιρεία ποσό ύψ ους 
420.000 ευρώ πριν από δέκα (!) χρόνια. 
Ούτε επειδή κάποιοι πολιτικοί επωφε- 
λήθηκαν (αν επωφελήθηκαν...) της γα- 
λαντομίας της εταιρείας για να εξοπλί
σουν βερεσέ τα γραφεία τους. Μόνο υπο
κριτές θα  μπορούσαν να  φ ρ ίξουν μα
θαίνοντας ότι τα κόμ. ατπ ?ουν από ει
σ φ ορές και ο ι πολιτικοί απο φίλους.

Α υτό π ο υ  κ α θ ισ τ ά  τη ν  υ π ό θ ε σ η  
δίβπιβηβ διαφορετική, άρα  και υποψ ή
φ ια  να  ανατρέψει το κομματικό σκηνι
κό, συνοψίζεται σε τρία  σημεία: 
Πρώτον, ουδείς γνω ρίζει ακρ ιβώ ς το

β ά θ ο ς ,  τη ν  έκ τα σ η  κ α ι τα  
πραγματικά στοιχεία της υπό
θεσης. Την ερευνά η Δ ικαιο
σύνη, σωστά! Αλλά πο ιος στη 
σημερινή Ελλάδα εφησυχάζει 
με αυτή τη διαβεβαίωση; Συ
νεπώ ς πο ιος μπορεί να προε
ξοφλήσει τις πολιτικές συνέ
πειες που θ α  προκύψουν;
Δεύτερον, η δ ια κ ίνη σ η  της 
φ η μ ο λ ο γ ία ς  αλλά κ α ι π ρα γμ α τικ ώ ν  
στοιχείων δημιουργούν τη βάσιμη υπό
νοια ότι υπάρχει ένα «κέντρο» που ενορ
χηστρώνει τις αποκαλύψεις. Ποιο είναι 
αυτό; Π οιοι το αποτελούν; Και τι επ ι
διώκει;
Τρίτο και σημαντικότερο, το κομματι
κό σύστημα πλέει ήδη στη θάλασσα της 
απαξίας και της ανυποληψίας. Το σκάν

δαλο της δίβπιεηβ μπορεί να 
αποδειχθεί καταστροφικό όχι 
μόνο για  ό,τι περιλαμβάνει αλ
λά  επε ιδή  έρχετα ι να  επ ιβ ε
βα ιώ σ ει όσ α  π ιστεύει ήδη ο 
μέσος έλληνας πολίτης γ ια  τα 
κόμματα και τους πολιτικούς.

Το βέβαιο είναι ότι η υπό
θεση εξελίσσεται σχεδόν ανε
ξέλεγκτα, δεν φαίνετα ι να πυ- 

ροδοτείται από τις γνωστές κομματικές 
(ή εσωκομματικές) αντιπαλότητες και 
μ ο ιά ζε ι όλο κα ι περ ισσ ότερο  με ένα  
σκάνδαλο «πολύχρωμο και διαχρονι
κό». Πασπαλισμένη με μπόλικη φήμη, 
ε ικοτολογία  κα ι κουτσομπολιό  μετα- 
τρέπετα ι σε πραγματική ω ρολογιακή 
βόμβα στα θεμέλια του συστήματος.

Ποιο είναι το αξιοπερίεργο; Ο π αυτό

που αντιλαμβανόμαστε όλοι, αδυνατούν 
να το αντιληφθούν οι πρωταγωνιστές. Οι 
οποίοι, τη σπγμή που το καράβι βουλιά
ζει, παρατείνουν τους βαρετούς καβγά
δες και τις κουρασπκές αναθέσεις τους. 
Ο «γαλάζιος» και ο «πράσινος» Σούπερ
μαν της κάθαρσης νομίζουν πω ς αν βου
λιάξει το καράβι, θα  σωθεί το πιλοτήριο. 
Αμ δε! Τέτοια προοπακή δεν υπάρχει.

Ο μόνος δρόμος σωτηρίας που ανοί
γεται μπροστά τους είναι ένας δρόμος 
συνεννόησης. Συνεννόηση στην κατεύ
θυνση της δ ιαφ άνειας, ασφαλώ ς, αλ
λά και συνεννόηση για  τον έλεγχο των 
συνεπειών της ιστορίας και για την εξου- 
δετέρωση όσων τη μεταχειρίζονται.

Θυμάμαι ακόμη στην Ιταλία τους Χρι
στιανοδημοκράτες και τα άλλα κόμμα
τα να  διαπληκτίζονται αυτιστικά για  τα 
χαρτοφυλάκια  μ ιας νιοστής κυβέρνη
σης ενώ  το σύστημα κατέρρεε και σε 
λίγους μήνες δεν υπήρχαν πια ούτε Χρι
στιανοδημοκράτες, ούτε Σοσιαλιστές, 
ούτε κανένας από όλους τους άλλους. 
Και ύστερα ήλθε ο Μπερλονσκόνι.

ΓΝΩΜΗ

Και ύστερα ήλθε ο Μπερλουσκόνι....
Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
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Ρεπορτάζ Α. ΡΑΒΑΝΟΣ

Ο «ΧΟΡΟΣ» της φημολογίας για εμπλοκή «γαλάζιων» στελεχών, και μάλιστα 
υπουργών, στην υπόθεση Siemens καλά κρατεί και φθείρει το κυβερνών κόμ
μα, καθώς ήδη εμφανίζονται διαλυτικά φαινόμενα. Στο παρασκήνιο κυ
ριαρχούν οι φόβοι που εκφράζονται από κυβερνητικά στελέχη για πιθανή 
εμπλοκή στη δικαστική έρευνα και υπουργών της ΝΔ, οι οποίοι υπέγραψαν 
συμβάσεις συνεργασίας με τη Siemens. Η ίδια- αγωνία υπάρχει και για ενδε
χόμενη ανάμειξη κομματικών στελεχών, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις της 
Ρηγίλλης ότι δεν μπήκαν ποτέ στα ταμεία της ΝΔ χρήματα από τον γερμανικό 
κολοσσό.

■ Παρά tis διαβεβαιώσειε του Πρωθυπουργού, πολλά 
κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν τη φοβία tous για νέεβ 

αποκαλύψείΒ που θα εμπλέκουν και unoupYOÙs Tns ΝΔ

Γιατί ανησυχούν 
στην κυβέρνηση Ο πρωθυπουργόβ κ. Κ. Καραμανλήβ, έχονταβ στο πλάι του την υπουργό Εξωτερικών 

κυρία Ντάρα Μπακογιάννη, στη συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, στιβ Βρυξέλλεε

Η παρέμβαση του πρωθυπουρ
γού κ. Κ. Καραμανλή την πε

ρασμένη Παρασκευή από τις Βρυ
ξέλλες, μετά τη λήξη των εργασιών 
της συνόδου κορυφής της ΕΕ, δεν 
ανέκοψε τη φημολογία, την οποία 
τροφοδοτούν στο παρασκήνιο και 
μέλη της κυβέρνησης. Αντιθέτως, 
οι φήμες και οι «διαρροές» ενι- 
σχύονται για τραπεζικούς λογα
ριασμούς και τιμολόγια σιο όνο
μα στελεχών της ΝΔ, προκαλώνιας 
πανικό σε Μέγαρο Μαξίμου και 
Ρηγίλλης για το τι θα επακολου
θήσει.

■ Και πάλι σενάρια 
πρόωρων εκλογών

Υπό αυτές τις συνθήκες, άρχισαν 
και πάλι να κυκλοφορούν σενά
ρια πρόωρων εκλογών, καθώς κο
ρυφαίοι υπουργοί εκτιμούν ότι εάν 
υπάρξει χιονοστιβάδα αποκαλύ
ψεων δύσκολα μπορεί να αντι- 
σταθεί τό υπάρχον πολιτικό σύ
στημα. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν 
ότι εάν υπάρξουν και άλλες απο
καλύψεις θα επιταχυνθούν οι πο
λιτικές εξελίξεις και οι εκλογές θα 
είναι αναπόφευκτες, ως μια κίνη
ση διεξόδου από την κρίση και πο
λιτικού «εξαγνισμού» του συστή
ματος.

Σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση 
οχυρώθηκε πίσω από τη γραμμή 
άμυνας την οποία χάραξε ο ίδιος 
ο κ. Καραμανλής, ο οποίος δ ια 
βεβαίωσε όχι η ΝΔ δεν έχει σχέση 
με την υπόθεση και δεν φοβάται, 
ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμε

νο της σύστασης εξεταστικής επι
τροπής όταν ολοκληρωθεί η δ ι
καστική έρευνα. Η φράση του «η 
Δικαιοσύνη θα γίνει πιο ισχυρή 
όταν όλα θα βγουν στο φως» μπο
ρεί επικοινωνιακά να ευνοεί στην 
παρούσα περίοδο, δεν αποτελεί 
όμως πανάκεια για κορυφαίους 
υπουργούς. Το αίσθημα σιγουριάς 
που εξέπεμψε ο κ. Καραμανλής 
δεν το συμμερίζονται τα περισσό
τερα μέλη του υπουργικού συμ
βουλίου. Αντιθέτως, ανησυχούν 
πλέον ανοικτά για τη «σιατικότη- 
τα» του πολιτικού συστήματος.

Μπορεί αυτές τις ημέρες οι απο

καλύψεις να φέρνουν σε δύσκο
λη θέση το ΠαΣοΚ, όμως ουδείς 
από το κυβερνητικό στρατόπεδο 
δεν μπορεί να προδικάσει τι θα γί
νει στο μέλλον και εάν θα αποκα
λυφθούν στοιχεία για στελέχη της 
ΝΔ ή για υπουργούς της. Η στάση 
του Γραμματέα της ΝΔ κ. Ελ. Ζα- 
γορίτη που κινείται στη γραμμή 
ότι «η ΝΔ δεν έχει εμπλοκή με τη 
δίειπεπε» και διευκρινίζει ότι δεν 
μπορεί να ξέρει για πρόσωπα, εί
ναι χαρακτηριστικό σημάδι του 
κλίματος ανησυχίας που επικρα
τεί σιο κυβερνών κόμμα.

Σε συσκέψεις του Πρωθυπουρ

γού με στενούς συνεργάτες του τα 
τελευταία εικοσιτετράωρα, ο κ. 
Καραμανλής έχει ζητήσει να επι- 
δειχθεί ψυχραιμία και η εντολή εί
ναι να επιμένουν δημόσια ότι η Δι
καιοσύνη πρέπει να προχωρήσει 
το έργο της. Η πρωθυπουργική 
γραμμή για εμμονή σιη Δικαιοσύ
νη δεν βρίσκει πολλούς υποσιη- 
ρικτές σιο υπουργικό συμβούλιο 
και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
της ΝΔ. Είναι μεγάλος ο αριθμός 
των βουλευτών και των υπουργών 
οι οποίοι συμφωνούν με την άπο
ψη της υπουργού Εξωτερικών κυ
ρίας Ντάρας Μπακογιάννη για

άμεση σύσταση εξεταστικής επι
τροπής. Παράλληλα, στο παρα
σκήνιο, μια ομάδα βουλευτών της 
ΝΔ, σε συνεργασία με συναδέλ
φους τους του ΠαΣοΚ, προετοι
μάζουν κείμενο με το οποίο θα ζη
τάνε να ξεκαθαριστεί η υπόθεση 
για να μην υπάρχουν σκιές στο πο
λιτικό σύστημα.

■ «Διαρροές» από 
τη ΡηγίλΑηβ

Η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να αλ
λάξει στάση και όπως «αφήνουν 
να διαρρεύσει» και από τη Ρη
γίλλης η σύσταση εξετασπκής επι
τροπής περισσότερο θα συσκοτί
σει την υπόθεση στην παρούσα 
περίοδο παρά θα διευκολύνει την 
έρευνα. Ο Π ρωθυπουργός έχει 
καταλήξει στην άποψη ότι αλλα
γή στάσης θα γίνει μόνον εφόσον 
η εμπλοκή πολιτικών προσώπων 
οδηγήσει σε αναγκαστική διακο
πή της ανάκρισης, η οποία θεω
ρείται πλέον πιθανή μετά την επι
βεβαίωση όχι κάποια από τα κον
δύλια των «μαύρων ταμείων» της 
δίειτιεπε κατέληξαν σε κομματι
κά ταμεία. Επειτα από εντολή του 
κ. Καραμανλή ολοκληρώθηκαν οι 
εσωτερικοί έλεγχοι για να διαπι
στω θεί εάν κάπο ιος υπουργός 
υπέγραψε μετά το 2004 σύμβαση 
συνεργασίας με τη χω
ρίς να προκύψει κάτι τέτοιο, ού
τε για το υπουργείο Μεταφορών, 
για το οποίο υπάρχει έντονη φη
μολογία, ούτε για το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας.

Φήμε8 και

Οι συμβάσεις για τον ΟΣΕ και το σύστημα C4I
Εν μέσω των φημών για την εμπλοκή υπουργών, 

ο υπουργός Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπης επικοι
νώνησε προ ημερών με το Μέγαρο Μαξίμου και 
διαβεβαίωσε ότι ως υπουργός'Μεταφορών δεν υπέ
γραψε καμία σύμβαση με τη δίεητεπβ, η οποία πα
ρείχε υπηρεσίες και προϊόντα στον ΟΣΕ. Βεβαίως, 
μετά το 2004 το υπουργείο Μεταφορών υπέγραψε 
κάποιες συμβάσεις έργου με άλλες εταιρείες, εκ 
των οποίων κάποιες εξακολουθούν να συνεργά
ζονται με τη δίεπτβηε στους τομείς των σιδηρο
δρομικών μεταφορών και των νέων τεχνολογιών 
στις Ενοπλες Δυνάμεις. Μία από τις συμβάσεις αυ
τές ήταν για την ενοικίαση συρμών του προασιια- 
κού σιδηροδρόμου για τη γραμμή Αθήνα - Κόριν
θος, όταν διαπιστώθηκε αδυναμία της εταιρείας 
να υλοποιήσει την παραγγελία για την κατασκευή

συρμών από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Η κυ
βέρνηση υλοποιεί αυτή τη σύμβαση, χωρίς όμως 
σκανδαλώδεις ρήτρες και ρυθμίσεις, όπως λένε 
κυβερνητικά στελέχη.

Για μία ακόμη φορά κυκλοφόρησαν φήμες για το 
περίφημο σύστημα ασφαλείας 041, αναγκάζοντας 
τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Γ. Βουλγαράκη -  ο οποίος όταν ήταν υπουργός 
Δημόσιας Τάξης έκανε τη διαπραγμάτευση -  να εμ
φανιστεί δημόσια και να υπερασπιστεί τη θητεία 
του, την οποία χαρακτήρισε απολύτως διάφανη. Ο 
κ. Βουλγαράκης μίλησε για «λάσπη στον ανεμι
στήρα» και χρησιμοποιώντας τη φράση «ουδέν κρυ
πτόν υπό τον ήλιον» υπερασπίστηκε τον τότε υφυ
πουργό του κ. Χρ. Μαρκογιαννάκη, λέγοντας ότι 
υπήρξε πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής.

Νευρική κρίση σιη Χαριλάου Τρικούπη
Συνέχεια από τη σελ. 8
σης τις πληροφορίες για επικοινωνία των κκ. 
Κ. Καραμανλή και Γ. Παπανδρέου ενώ την 
ίδια ώρα ο κ. Παπακωνσταντίνου επεπθετο 
στον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι 
«προσπαθεί εναγωνίως να αποφύγει την Εξε
ταστική Επιτροπή. Είναι προφανές ότι κάτι 
θέλει να κρύψει, ότι κάτι φοβάται, ότι προτι
μά να συνεχίζεται μια δικασπκή διαδικασία 
χειραγωγούμενη, με επιλεκτικές διαρροές». 
«Η “τακτοποίηση” των διαρροών προκαλεί 
εντύπωση, κρύβει μεθόδευση ώστε να πέσει 
το βάρος προς την πλευρά του ΠαΣοΚ» επι
σημαίνουν κορυφαία στελέχη. Προσθέτουν 
όμως ότι «υπάρχουν διάφορα κέντρα» και ότι 
η κυβέρνηση δεν ελέγχει πλήρως την κατά
σταση.

Ατομα που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγ
ματα λένε ότι η νομική εταιρεία Οβδενοίβε &

Plimpton LLP κατέθεσε τα στοιχεία που συ- 
νέλεξε από τον εσωτερικό έλεγχο, τον οποίο 
διενεργεί για λογαριασμό της Siemens στον 
ανακριτή, και ότι στελέχη της απορούν με ορι
σμένα δημοσιεύματα, τα οποία στηρίζονται 
σε στοιχεία που δεν υπάρχουν στα ντοσιέ της. 
Οι ίδιες πηγές παραδέχονται ότι διαρροές γί
νονται από στελέχη της Siemens, από συνη
γόρους υπόπτων, αλλά προκύπτουν και νέα 
δεδομένα από τις καταθέσεις μαρτύρων.

Τα στοιχεία στους φακέλους της Debevoise 
& Plimpton χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
σης φιλικές εξυπηρετήσεις -  όπως π.χ. στην 
περίπτωση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, οι 
οποίες δεν αξιολογούνται ποινικά -  και σε 
όσες εντάσσονται στη ροή του «μαύρου χρή
ματος». Το όνομα του κ. I. Πιταούλη, που 
οδήγησε στον κ. Τσουκάτο, υπήρχε στα ντο
σιέ της δεύτερης κατηγορίας.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι 
δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέ
ρια απένανπ σιο φαινόμενο της σπερμολο- 
γίας και των φημών. Το ΠαΣοΚ, λένε, θα ασκή
σει πίεση ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η 
ανακριτική διαδικασία, και κυρίως για να ανοί
ξει ο φάκελος του συστήματος 041, σιη φάση 
της επαναδιαπραγμάτευσης, η οποία αφορά 
την περίοδο 2004 -2005. «Αν η κυβέρνηση 
σκοπεύει να βάλει στην άκρη το 041 είναι γε
λασμένη» επισημαίνουν. «Τα πρόσωπα του 
κόμματός μας που φέρονται ως εμπλεκόμενοι 
στην υπόθεση δίετπεπβ έχουν απομακρυνθεί 
εδώ και χρόνια. Για τη ΝΔ όμως ακούγονται 
ονόματα εν ενεργεία υπουργών, πρόκειται για 
“άλογα που τρέχουν”. Δεν είναι το ίδιο».

Κορυφαία στελέχη δεν κρύβουν την ανη
συχία τους για όσα τους επιφυλάσσει το μέλ
λον. «Εχουμε να δούμε πολλά ακόμη» λένε.

Στο ΠαΣοΚ πάντως δεν πιστεύουν ότι επί- 
κειται κατάρρευση του πολιτικού συστήμα
τος και κατακερματισμός των κομμάτων, όπως 
προβλέπουν οι «Κασσάνδρες». Ούτε τα σε
νάρια για πρόωρες εκλογές είναι δημοφιλή 
στο κόμμα της αξιωματικής ανηπολίτευσης, 
μολονότι ορισμένοι συζητούν το ενδεχόμενο 
να «προκαλέσει εκλογές ο Καραμανλής ώστε 
να εμφανιστεί ως αρχάγγελος της κάθαρσης, 
να προλάβει αποκαλύψεις για δικούς του και 
να μείνει το ΠαΣοΚ με τον “μουντζούρη” στο 
χέρι». Η πλειονότητα των στελεχών πάντως 
θεωρεί απίθανα τα σενάρια αυτά επειδή ενέ
χουν υψηλό ρίσκο για την κυβέρνηση. Η Χα
ριλάου Τρικούπη πιστεύει ότι μετά το καλο
καίρι κάθε Κυριακή πιθανόν να οδηγεί σε 
εβδομάδα εκλογών και θα προσπαθήσει να 
προετοιμάσει τον μηχανισμό της για αυτό το 
ενδεχόμενο.
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Ρεπορτάζ Β. Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ των «μεσαζόντων της Χίου» και οι πολι
τικές διασυνδέσεις τους, δηλαδή τα λεγάμενα παρένθε
τα πρόσωπα και ο ρόλος τους στην υπόθεση, απασχολεί 
τον εισαγγελέα κ. Π. Αθανασίου. Σειρά ετερόκλητων στοι

χείων για ιδιότητες, δουλειές, διασυνδέσεις και εξυπη
ρετήσεις συνιστούν έναν πραγματικό γρίφο. Στην υπό
θεση «μπερδεύονται» η ολοκλήρωση του πυραυλικού συ
στήματος «Patriots», η παραγωγή «έξυπνων βομβών» και 
η ανακατασκευή πριν από μερικά χρόνια της ελληνικής 
πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

■ Ποια στοιχεία έχουν κατατεθεί στον ανακριτή για τα «παρένθετα πρόσωπα», 
τιε εταιρείεε και τιθ διασυνδέσειε τουβ

Οι «μεσάζοντες τη$ Χίου» 
και το «μαύρο χρήμα»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φωβ για το σκάνδαλο 3ίβιπβη5 και την εν Ελλάδι διαδρομή του «μαύρου χρήματοβ»

Εναυσμα για να αρχίσει 
να ξετυλίγεται το κου

βάρι της υπόθεσης, που οδή
γησε στην εμπλοκή του ονό
ματος του κ. Θ. Τσουκάτου, 
αποτέλεσε η αποστολή από 
τη Γερμανία ενός διαγράμ
ματος με τη διαδρομή του 
«μαύρου χρήματος» της 
Siemens στην Ελλάδα, μέσω 
της ε τα ιρ ε ία ς  Fairw ays 
Estates. Στο διάγραμμα αυ
τό φ α ινό τα ν  η καταβολή 
1.000.000 γερμανικών μάρ
κων σε λογαριασμό στην τρά
πεζα ABN AMRO BANK στο 
Ρότερνταμ, στις 4 Φεβρουά
ριου 1999· τα χρήματα, δη
λαδή, τα οποία ο κ. Τσου- 
κάτος υποστηρίζει σήμερα 
ότι δόθηκαν ως οικονομική 
ενίσχυση στο ΠαΣοΚ.

Ο λογαριασ μός ανήκει 
στον κ. Ηλία Πτταούλη, ο 
οποίος είναι επιχειρηματίας 
από τη Χίο και διατηρεί και 
αναπτυξιακή επιχείρηση στην 
Αθήνα. Οπως κατέθεσε ο κ. 
Πιταούλης τα χρήματα αυτά 
κατατέθηκαν όντως στον λο
γαριασμό του στην ολλανδι
κή τράπεζα, αλλά προορίζο
νταν για τον προσωπικό του 
φίλο, επίσης χιώτη επιχει
ρηματία κ. Στ. Βίο.

■ Τα μάρκα από 
n s  «οργανώσει*»

Ο κ. Βίος με τη σειρά του 
κατέθεσε στον εισαγγελέα 
ότι ο κ. Τσουκάτος, με τον 
οποίο είχε πολύχρονη προ
σωπική γνωριμία, ήταν εκεί
νος που ζήτησε να κατατεθεί 
σε λ ο γ α ρ ια σ μ ό  του  το 
1.000.000 γερμανικά μάρ
κα, τα οποία προέρχονταν 
-  όπως καταθέτει ότι του εί
πε -  «από τις κομματικές 
οργανώ σεις του ΠαΣοΚ 
στη Γερμανία εν όψει τον 
συνεδρίου του κόμματος, 
τον Μάρτιο του 1999». Ο 
κ. Βίος κατέθεσε χαρακτη
ρ ισ τ ικ ά : «Το πρόβλημα  
ήταν ότι δεν μπορούσαμε 
να μεταφέρουμε τα λεφτά 
της οργάνωσης του ΠαΣοΚ

από τη Γερμανία στην Αθή
να σε σακούλες και ανα
ζητούσαμε έναν λογαρια
σμό να τα βάλουμε...».

Ετσι, καθώς δεν έχει δικό 
του λογαριασμό, ο κ. Βίος 
ζήτησε από τον φ ίλ ο  του 
Ηλία Πιταούλη -  ο οποίος 
ασχολείται οικογενειακούς 
και με το εμπόριο δερμάτων 
-  να διαθέσει τον δικό του 
λογαριασμό στην ΑΒΝ AM
PO BANK στο Ρότερνταμ για 
τη δ ιεκπερα ίω σ η  της σ υ
ναλλαγής.

Ο κ. Βίος, ο οποίος εμ
φανίζεται ως 0 κύριος με
σολαβητής για τη διαχείρι
ση της «ενίσχυσης» από τη

8ϊ6ΐπ€η5, είναι ιδιοκτήτης κα
τασκευαστικής εταιρείας με 
γραφεία  κοντά στο Χίλτον 
και λέγεται ότι είχε στενές 
σχέσεις όχι μόνο με τον κ. 
Τσουκάτο αλλά και με πολ
λά άλλα στελέχη του ΠαΣοΚ. 
Συχνός επισκέπτης στο γρα
φ είο  του κ. Βίου ήταν και 
ένας αστυνομικός, ο οποίος 
υπηρετούσε στη φρουρά του 
κ. Τσουκάτου. Σήμερα έχει 
πλέον αποχωρήσει από το 
Σώμα και εμφανίζεται ως συ
νιδιοκτήτης χρηματιστηρια
κής εταιρείας στο Σύνταγμα.

Από τη Χίο κα τά γετα ι 
ένα ς ακόμη μυστηριώ δης 
πρωταγωνιστής υπόθεσης

που συνδέεται με τις μίζες 
από τη Siemens. Πρόκειται 
για τα δύο εμβάσματα, συ
νολικού ύψ ους 3.300.000 
γερμανικώ ν μάρκων, που 
έφθασαν σε ελληνικά χέρια 
μέσω της Fairways Estates 
τον Μάρτιο και τον Οκτώ
βριο του 1998. Τα ποσά κα
τατέθηκαν στον λογαριασμό 
του 45χρονου χιώτη επιχει
ρηματία κ. Μιχάλη Βόγια, 
ο οποίος είναι στενός συγ
γενής του κ. Βίου, στην εται
ρεία  του οπο ίου  μάλιστα 
έχει εργαστεί επί σειρά ετών.

Ο κ. Βάγιας, στην κατάθε
σή του, υποστήριξε ότι οι δι
κές του συναλλαγές με τη

και τα χρήματα που 
πήρε δεν έχουν «καμία σχέ
ση με την υπόθεση Πιταού- 
λη - Βίου - Τσουκάτου και 
τις συναλλαγές τους». Ο κ. 
Βάγιας είναι ηλεκτρολόγος - 
μηχανολόγος με σπουδές σπς 
ΗΠΑ και ειδίκευση στη βιοϊ- 
ατρική τεχνολογία. Συμμετέ
χει σε προγράμματα κατα
σκευής «έξυπνων βομβών» 
και ειδ ικώ ν εξαρτημάτων 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
τις Ενοπλες Δυνάμεις.

«Την π ερ ίο δο  1998- 
1999 ο κ. Βάγιας εργαζό
ταν σε αμερικανική εται
ρεία με έδρα τη Νέα Υόρ- 
κη, η οποία παρήγαγε συ-

στήματα υψηλής τεχνολο
γίας» διευκρινίζει μιλώντας 
στο «Βήμα» ο δικηγόρος του 
κ. Στ. Γκαρίπης και προ
σθέτει: «Ταχρήματα που κα
τατέθηκαν στον λογαρια
σμό του κ. Βόγια στην Ελ
βετία αφορούσαν αμοιβή 
του για τη συμμετοχή του 
στην κατασκευή σε συνερ
γασία  μ ε  την εταιρεία  
Siemens Τηλεβιομηχανική 
στη Θεσσαλονίκη πλακε- 
τών ηλεκτρονικής πλοή
γη σ η ς  των πυραύλων 
Patriots, που αγόρασε το 
ελληνικό Δημόσιο, με από
φαση του ΚΥΣΕΑ, τον Φε
βρουάριο του 1999. Ο πε
λάτης μο υ  ήξερε  ότι η 
αμοιβή του θα κατατίθετο 
στον λογαριασμό του στην 
ελβετική τράπεζα, αλλά δεν 
ήξερε τίποτα για τα μαύρα 
ταμεία της Siemens».

■ Evas θάνατο* 
στη Νέα Υόρκη

Αλλά και αυτή η υπόθεση 
λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ, 
αυτή τη φορά εξαιτίας ενός 
θανάτου. Ιδιοκτήτης της εται
ρείας της Νέας Υόρκης, στην 
οποία εργαζόταν ο κ. Βάγιας, 
ήταν ο ελληναμερικανός επι
χειρηματίας Χάρης Γκάλης, 
ο οποίος ήταν στενός συγγε
νής του. Οπως φέρεται να 
κατέθεσε ο κ. Βάγιας, ο Γκά
λης βρέθηκε νεκ ρ ό ς  υπό 
άγνωστες συνθήκες στο γρα
φείο του, ενώ ήταν σε εξέλι
ξη η συνεργασία του με τη 
Siemens για την κατασκευή 
των πυραύλων Patriots. Ο κ. 
Βάγιας επιμένει ότι δεν έχει 
καμία σχέση με πολιτικά πρό
σωπα. Τα χρήματα που πήρε 
από τον λογαριασμό στην Ελ
βετία, τα διέθεσε για την αγο
ρά ακινήτων. Ωστόσο ο ει
σαγγελέας καλεί αύριο εκ νέ
ου τον κ. Βόγια προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν τα χρή
ματα που κατατέθηκαν στον 
επίμαχο ελβετικό λογαρια
σμό είχαν -  τουλάχιστον αρ
χικά -  άλλον προορισμό.

■ Οι Αμερικανοί αναζητούν να βρουν noios έδωσε και noios έλαβε τι από το «παραταμείο» Tns Siemens

Οι έρευνες m s νομικής εταιρείας Debevoise & Plimpton
Ο ταν το 1931 οι Ελι Γουίτνι Ντεμπε- 

βουάζ και Γουίλταμ Στίβενσον ίδρυ
σ αν τη νομ ική  ε τ α ιρ ε ία  D ebevo ise  & 
Plimpton LLP στη Νέα Υόρκη δεν μπορού
σαν, φυσικά, να φανταστούν ότι σήμερα 
το «παιδί» τους, στεγαζόμενο τότε σε άβο
λο, μικρό γραφείο, θα εθεωρείτο μία από 
τις κορυφαίες νομικές φ ίρμες στις Ηνω
μένες Πολιτείες. Για την ακρίβεια η κορυ
φαία, καθώς έχει ανακηρυχθεί επί τέσσε
ρα συνεχόμενα έτη (2004-2007) ως η κα
λύτερη νομική εταιρεία στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική φ ίρμα αναλαμβάνει τη 
νομική εκπροσώπηση εταιρειών στα δικα
στήρια των ΗΠΑ όπου ενάγουσα είναι η 
SEC. Απασχολεί περί τους 800 δικηγόρους 
και διατηρεί γραφεία  σε επτά πόλεις (Νέα 
Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λονδίνο, Παρίσι, Φρα- 
γκφούρτη, Μόσχα, Χονγκ Κονγκ και Σαν-

γκάη). Η επιλογή των συνεργατών γίνεται 
αποκλειστικά από τις κορυφαίες νομικές 
σχολές των ΗΠΑ, δηλαδή αυτές των Πα
νεπιστημίων Γέτλ, Χάρβαρντ, Κολούμπια 
και New York University. Ο αρχικός μισθός 
ενός δικηγόρου ξεκινάει από 160.000 δο 
λάρια. Οσο για το πελατολόγιό της, δεν 
χρειάζεται καν σχόλιο, καθώς απεικονίζει 
πλήρως την επιρροή της. Σε αυτό φιγου- 
ράρουν μεταξύ άλλων οι εταιρείες American 
Airlines, American Express, General Electric, 
Goldman Sachs, JP  Morgan, Merill Lynch, 
Sony, Novartis, Yahoo!, καθώς και ο όμι
λος, Carlyle.

Φυσικά, εδώ στην Ελλάδα ουδείς θα μά
θ α ιν ε  ποτέ , πλην τω ν ε ιδ ικ ώ ν , τι εστί 
Debevoise. Ας είναι καλά όμως τα «μαύρα 
ταμεία» της Siemens και οι... πρόθυμοι πε
λάτες τους. Η αμερικανική εταιρεία δ ιε 

ξάγει, κατόπιν εντολής της Επιτροπής Ελέγ
χου του χρηματιστηρίου (Securities and 
Exchange Commission - SEC) της Νέας Υόρ- 
κης, ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο για λο
γαριασμό του γερμανικού κολοσσού. Η... 
πρόσληψη της Debevoise από τη Siemens 
έγινε κατόπιν πρότασης ενός εκ των συ
νεργατών της νομικής φ ίρμας, του Πολ 
Μπέργκερ, ο οποίος προτού μεταπηδήσει 
εκεί είχε εργαστεί στη SEC.

Χάρη κα ι σ τ ις  δ ια σ υ ν δ έ σ ε ις  τη ς , η 
Debevoise έχει απλώσει τα πλοκάμια της 
σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Ευρώπη για 
να εντοπίσει ποιος έδωσε και ποιος έλαβε 
τι από το «παραταμείο» της Siemens. Η 
Debevoise θα πληρωθεί, φυσικά, αδρά για 
τις υπηρεσίες της. Το ετήσιο κόσιος για τη 
Siemens θα ανέλθει, σύμφωνα με πληρο
φ ο ρ ίες  που είδαν  και το φ ω ς της δημο

σιότητας, περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως.

Του κλιμακίου της νομικής εταιρείας που 
έχει αναλάβει την έρευνα για τις αμαρτω
λές διαδρομές του «μαύρου χρήματος» στην 
Ελλάδα προΐσταται ο Κάρολος Ζέεγκερ. 
Ελληνικής καταγωγής, με σπουδές σε Βρε
τανία, Βέλγιο και Γερμανία, ο 35χρονος κ. 
Ζ έεγκερ  ερ γ ά ζ ετα ι στα  γ ρ α φ ε ία  τη ς 
ϋεδενοιβε στο Λονδίνο. Φέρεται να είναι 
ο συντονιστής του εσωτερικού ελέγχου στη 
είειτιεηβ και αποτελεί τακτικό επισκέπτη 
Αθηνών, όπου έχει συνομιλίες και με τον αρ
μόδιο εισαγγελέα κ. Παν. Αθανασίου. Την 
αμερικανική εταιρεία εκπροσωπεί στην Ελ
λάδα το δικηγορικό γραφείου του κ. Αλ. 
Λυκουρέζου.

ΑΓΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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■ Οι αποκαλύψειβ του Ράινχαρτ Σϊκατσεκ για τον κ. Χριστοφοράκο, όταν πληροφορήθηκε τιε εν Ελλάδι εΞελιΕειε για το σκάνδαλο

Ο αδιαφιλονίκητο« «μαέστρο« τη$ μίζα«»
Τα νέα  στοιχεία ίω ν γερμανικώ ν αρχών για την ελληνική τττυχή της υηόθεοης

Το πρώην στέλεχοβ m s Siemens Ράινχαρτ Σϊκατσεκ δικάζεται στη Γερμανία 
για το σκάνδαλο των «μαύρων ταμείων» m s γερμανικήβ εταιρείαβ. ΔεΕιά, 

ο πρώην διευθυντήβ m s Siemens Hellas κ. Mix. Χριστοφοράκοβ

Του ανταποκριτή pas 
Γ. ΓΑΛΙΑΝΟΥ

ΜΟΝΑΧΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Π ρώτα η βουβή έκπληξη και 
ύστερα ένα επιφώνημα ευχα

ρίστησης: «Ααα!». Αυτή ήταν η ανπ- 
δραση του Ράινχαρτ Σϊκατσεκ 
στην είδηση από την Αθήνα ότι ο 
πρώην βουλευτής Επικράτειας του 
ΠαΣοΚ Θεόδωρος Τσουκάτος εί
χε παραλάβει το 1999 1.000.000 
μάρκα από τον τότε διευθυντή της 
Siemens Hellas Μιχάλη Χριστο- 
φοράκο. «Καλό αυτό» πρόσθεσε 
ύστερα από σύντομη σιωπή. «Τώ
ρα είναι η σειρά τον Χριστοφο- 
ράκον να μιλήσει. Ως τώρα τα έρι
χνε όλα στον Μαυρίδη».

■ Ποιο« έδωσε 
τα μάρκα

Ο κ. Σϊκατσεκ έχει όντω ς κάθε 
λόγο να δείχνει ευχαριστημένος, 
αφού ήταν το πρώτο στέλεχος της 
Siemens που μίλησε για «λαδώ
ματα» της εταιρείας του στην Ελ
λάδα. Και στα «λαδώματα», που 
χρηματοδοτούσε ο ίδιος, εικάζε
ται ότι ανήκει και το 1.000.000 
μάρκα, για το οποίο μεσολάβησε 
ο κ. Τσουκάτος. Η εικασία έχει 
ως αφετηρία τη συμφωνία για τον 
εξοπλισμό των πυραύλων τύπου 
Patriot με ηλεκτρονικά συστήμα
τα από το 1998· συστήματα που 
κατασκευάστηκαν στο εργοστά
σιο της Siemens Hellas στη Θεσ
σαλονίκη. Η μίζα γ ι’ αυτό ήταν 
10% και ο κ. Σϊκατσεκ την παρέ
δωσε, ύστερα από εντολή του κ. 
Χριστοφοράκου, στον συνεργά
τη τους κ. Γκεμπάουερ στα τέλη 
του 1998. «Οι καταθέσεις και οι 
ημερομηνίες για τη δωροδοκία 
είναι καταγεγραμμένες στη δι
κογραφία του Σϊκατσεκ» πιστο
ποίησε την Π αρασκευή εκπρό
σωπος της Εισαγγελίας του Μο
νάχου. Ο χρόνος παράδοσης της 
μ ίζας λοιπόν επιτρέπει να εξα 
χθεί το συμπέρασμα ότι από αυ
τή προήλθε και η «δωρεά» για την 
οποία μεσολάβησε ο κ. Τσουκά-

τος -  χω ρίς να υπάρχει όμως γι’ 
αυτό πλήρης βεβαιότητα. Το ότι 
στη σ υ γκ εκ ρ ιμ ένη  π ερ ίπτω σ η  
υπήρξαν και «μίζες στις μίζες», 
ότι δηλαδή άλλο μέρος της προ
μήθειας δεν έφτασε ποτέ στους 
«δικαιούχους» της, όπω ς παρα
πονύθηκαν οι τελευταίο ι, είνα ι 
πάλι άλλη ιστορία.

Ανευ αντικειμένου αντιθέτως εί
ναι, σύμφωνα με τους γερμανούς 
εισαγγελείς, η συσχέτιση -  την οποία 
κάνει μερίδα του ελληνικού Τύπου 
-  του εκατομμυρίου του κ. Τσου- 
κάτου με τη συμφωνία δίεητβηΒ - 
ΟΣΕ για τον εκσυγχρονισμό των ελ
ληνικών σιδηροδρόμων. Η μίζα αυ

τή, ύψους 3.000.000 ευρώ, «εξο
φλήθηκε» το 2001 από τα ταμεία- 
«μάίμούδες» του κ. Σϊκατσεκ- δεν 
μπορεί λοιπόν να έχει σχέση με το 
«δώρο» που έκανε το 1999 ο κ. Χρι- 
στοφοράκος για το ΠαΣοΚ.

Ανεξαρτήτως πάντω ς από τις 
όποιες αναφορές, για τον κ. Σίκα- 
τσεκ ο κ. Χρισιοφοράκος δεν ήταν 
μόνον ο κορυφαίος μάνατζερ στη 
Siemens Hellas, αλλά και ο αδιαφι
λονίκητος μαέστρος της μίζας -  με 
αποκορύφωμα το σύστημα ασφά
λειας της Αθήνας 2004, για το οποίο 
του είχε ζητήσει, μόνον τη χρονιά 
των Αγώνων, 10.000.000 ευρώ. «Λες 
και λάδωνε από έξη» λέει.

Από τη δικογραφία στη δίκη του 
Μονάχου, καθώς και από τις κα
ταθέσεις πολλών μαρτύρων, προ
κύπτει ότι ο κ. Σϊκατσεκ δεν ήταν 
πλήρως ενημερωμένος για τα «λα
δώματα» στην Ελλάδα. Αυτό το πα
ραδέχεται και ο ίδιος: κάθε κλά
δος της δίεπιεηε, λέει, όπως η ια
τρική τεχνική, οι αμαξοστοιχίες και 
η ενέργεια, διέθετε δικό του κύ
κλωμα «μαύρων ταμείων». «Υπήρ
χαν άλλοι 3  - 4 Σϊκατσεκ» προ
σ θέτε ι. «Δεν θα απορούσα αν 
άκονγα ότι ο Χριοτοφοράκος  
έπαιρνε παρόμοια ποσά κι από 
αυτούς».

Οι π ρ ό σ φ α τες α π ο κ α λύψ εις

στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν την 
ακρίβεια των παλαιότερων κατα- 
θέσεών του, είναι όμως αμφίβο
λο ότι θα τον ωφελήσουν στη δ ί
κη του Μονάχου. «Ο κατηγορού
μενος έχει δώσει υπεραρκετά  
δείγματα ειλικρίνειας» έλεγε ο 
συνήγορός του Ούβε φον Σάαλ- 
φελντ. «Ενα λιγότερο ή ένα πε
ρισσότερο δεν αλλάζει ουσια
στικά τη θέση του».

■ Εχει παραγραφεί 
το αδίκημα

Αναλλοίωτη παραμένει και η στά
ση των γερμανικών αρχών ένα
ντι του κ. Χ ριστοφοράκου. Και 
αυτό παρά το γεγονός ότι ο τε
λ ε υ τ α ίο ς , ω ς υ π ά λ λ η λ ο ς  τη ς  
δ ίε η ιε ^  Γερμανίας αποσπασμέ
νος στην Ελλάδα, υπάγεται άμε
σα στη γερμανική Δ ικαιοσύνη. 
«Το αδίκημα σε σχέση με τον 
Τσουκάτο έχει παραγράφει» έλε
γε ο ίδ ιο ς  εκπρόσω πος της Ει
σαγγελίας. «Επιπλέον, ως κατη
γορούμενος στην Ελλάδα, δεν 
μπορεί να διωχθεί και στη Γερ
μανία λόγω της Συνθήκης τον 
Σένγκεν, που απαγορεύει τη 
δίωξη του ίδιου προσώπου σε 
δύο χώρες-μέλη».

Η Ε ισαγγελία  του Μ ονάχου, 
σύμφωνα με συνήγορο άλλου κα
τηγορουμένου, διαθέτει νέα στοι
χεία για την ελληνική πτυχή της 
υπόθεσης, τα  οπο ία  δεν  έχουν 
αξιοποιηθεί ακόμη από τις ελλη
νικές αρχές.

«Οι εισαγγελείς της Αθήνας 
ξεχνούν να ρωτήσουν» δήλωνε 
χαρακτηριστικά ο ίδιος. Αυτό επι
βεβαιώνεται και από τον εκπρό
σω πο τη ς Ε ισαγγελίας. «Η τε
λευταία φορά που τους δώσαμε 
πληροφορίες ήταν τον Μάρτιο, 
όταν ήταν εδώ μια ομάδα ει
σαγγελέων από την Αθήνα. Από 
τότε δεν προβήκαμε σε ενημέ
ρωση. Αυτή δεν συμβαίνει αυ
τόματα, αλλά μόνον μέσω του 
αιτήματος της δικαστικής συν
δρομής. Και ένα τέτοιο αίτημα 
δεν είδαμε από τότε».

■ Την Τρίτη ο κ. Τσουκάτο8 στον κ. Αθανασίου -  Γιατί η Νέα 
Δημοκρατία δεν θέλει να ερευνηθεί η υπόθεση από τη Βουλή

Παρέλαση υπόπτων από 
το γραφείο του ετσαγγελέα

Ρεπορτάζ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΛΗ______________

Η εμπλοκή του ονόματος του κ. Θ. Τσου- 
κάτου, πρώην βουλευτού του ΠαΣοΚ 

και συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού 
κ. Κ. Σημίτη, στα «μαύρα ταμεία» της 
δίετηεηβ αποτέλεσε «χτύπημα» για το Πα
ΣοΚ αλλά θορύβησε ιδιαιτέρως και τη Νέα 
Δημοκρατία η οποία δείχνει να μη θέλει με 
τίποτε η υπόθεση αυτή να ερευνηθεί από 
τη Βουλή. Και προς το παρόν δεν πρόκει
ται να συμβεί κάτι τέτοιο καθώς ο κ. Τσου
κάτος, ο οποίος θα περάσει την Τρίτη το 
κατώφλι του εισαγγελικού γραφείου, ναι 
μεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν έχει όμως 
ποτέ διατελέσει υπουργός ώστε ο έλεγχος 
των πράξεών του να προϋποθέτει την απο
στολή της σχετικής δικογραφίας στο Κοι
νοβούλιο, κατ’ εφαρμογήν του νόμου περί 
ευθύνης υπουργών.

Ετσι ο κ. Τσουκάτος δεν θα δώσει τις εξη

γήσεις του στη Βουλή αλλά στον εισαγγελέα 
κ. Π. Αθανασίου ο οποίος τον καλεί προ- 
κειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με 
τα όσα και ο ίδιος έχει αποδεχθεί δημοσίως, 
ότι δηλαδή τον Δεκέμβριο του 1998 διά του 
διευθύνονιος συμβούλου της είεπιεηΒ κ. Μ. 
Χριστοφοράκου, ο οποίος τον επισκέφθη- 
κε στο γραφείο του, δέχτηκε την προσφορά 
της εταιρείας ύψους 1.000.000 μάρκων, υπέρ 
του ΠαΣοΚ, όπως επιμένει ο κ. Τσουκάτος, 
η οποία εισπράχθηκε με τη γνωστή δ ιαδι
κασία των τραπεζικών λογαριασμών φίλων.

Ο κ. Τσουκάτος θα υποστηρίξει ότι δεν εί

χε καμία απολύτως άλλη σχέση με τη διαδι
κασία της μεταφοράς των χρημάτων τα οποία 
δεν περιήλθαν ποτέ στα χέρια του, αλλά δό
θηκαν στο ταμείο του κόμματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας και μετά τις δη
μόσιες δηλώσεις του κ. Τσουκάτου, ο ει
σαγγελέας καλεί συμπληρωματικά την Τε
τάρτη και τον πρώην διευθύνοντα σύμβου
λο της δ ίεπ τε^  κ. Μ. Χριστοφοράκο προ- 
κειμένου να ζητήσει τη θέση του σχετικά με 
το περιστατικό της συνάντησης που περι
γράφει ο κ. Τσουκάτος, δεδομένου μάλιστα 
ότι δεν είχε αναφερθεί σε αυτό κατά τις προη

γούμενες δύο φορές που εκλήθη από τον ει
σαγγελέα με την ιδιότητα του υπόπτου.

Από το γραφείο του εισαγγελέα θα «πα- 
ρελάσουν» την εβδομάδα αυτή ακόμη επτά 
ύποπτοι. Πρόκειται για τα πρόσωπα στα ονό
ματα των οποίων αντιστοιχούσαν οι επτά λο
γαριασμοί όπου μεταφέρθηκε, από τον λο
γαριασμό του χίου επιχειρηματία κ. Ηλ. Πι- 
ταούλη, το ποσό του 1.000.000 μάρκων το 
οποίο συνέχεια, μέσα σε βαλίτσες και απο
σπασματικά, διοχετεύθηκε στο ταμείο του 
ΠαΣοΚ, όπως λέγεται ότι καταθέτει ο έτε
ρος των μεσολαβητών κ. Στ. Βίος.

Η έρευνα  για  τα  «μαύρα ταμεία» της 
Βΐεπιεηβ μπορεί να παραμένει ακόμη στα χέ
ρια του εισαγγελέα, ωστόσο έχει αρχίσει να 
στρέφεται γύρω από πολιτικά πρόσωπα ή 
πρόσωπα που βρίσκονται στο στενό περι
βάλλον πολιτικών. Το πού θα καταλήξει δεν 
το γνωρίζει ακόμη κανείς. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι θα «πάρει παράταση».
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Του ΑΝΤ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

ΒΑΡΙΑ πέφτει η σκιά του σκανδάλου της βϊεπιεηβ στην 
πολιτική ζωή της χώρας. Είναι οι διαστάσεις του σκαν
δάλου τέτοιες και τόσο ευρεία η διάχυση των «μαύ
ρων» χρηματοδοτήσεων, που ευθέως παραπέμπουν

στην Ιταλία της δεκαετίας του 1990, όταν κατ’ αντί
στοιχο τρόπο εξελίχθηκε η υπόθεση «καθαρά χέρια» 
και τα πρόσωπα της πολιτικής, ακόμη και τα επιφα
νέστερα, βρέθηκαν αντιμέτωπα με βαρύτατες κατη
γορίες. Παρόμοιο ντόμινο αποκαλύψεων απειλεί τώ
ρα και την ελληνική πολιτική ελίτ. Για πρώτη φορά

στη χώρα μας ομολογούνται παράνομες χρηματοδο
τήσεις προς κόμματα και πρόσωπα. Ως τώρα ακόμη 
και οι λεγόμενοι ασθενείς κρίκοι δεν «έσπαγαν», δεν 
μαρτυρούσαν διαμεσολαβήσεις ή εξυπηρετήσεις. Πι
θανώς επειδή ένιωθαν ασφαλείς και βέβαιοι ότι δεν 
θα τιμωρηθούν.

■ Το ντόμινο των αποκαλύψεων απειλεί το πολιτικό σύστημα καθώβ για πρώτη φορά στη χώρα μαβ ομολογούνται
παράνομεε χρηματοδοτήσει προβ κόμματα και πρόσωπα

Τι θα φέρει το τσοονάμι του σκανδάλου

§ §  Και οι ψυχραιμότεροι ins noAimms αισθάνονται 
ότι η δικαστική έρευνα και τα εισαγόμενα -  μη αμφισβητούμενα cos npos 

την ακρίβεια toos -  στοιχεία οδηγούν σε πρωτοφανή κρίση 
το σύστημα m s Μ εταπολίτευσή

Σ την παρούσα συγκυρία φ α ί
νεται ότι οι ασθενείς κρίκοι 

του συστήματος δεν αντέχουν, 
ίσως το ίδιο το σύστημα να μην έχει 
δυνάμεις αντίστασης. Ετσι, πολλοί 
διαβλέπουν ότι το προσεχές διά
στημα τα απειλούμενα πρόσωπα 
θα αρχίσουν να «δίνουν» στην κυ
ριολεξία φ ίλους και αδελφούς, 
προκειμένου να γλιτώσουν της φυ
λακής τα σίδερα.

Βάσει των παραπάνω ενδείξε
ων, ακόμη και οι ψυχραιμότεροι 
της πολιτικής αισθάνονται ότι η δι
καστική έρευνα και τα εισαγόμε- 
να -  μη αμφισβητούμενα ως προς 
την ακρίβειά τους -  στοιχεία οδη
γούν σε πρωτοφανή κρίση το σύ
στημα της Μεταπολίτευσης. Ορι
σμένοι μάλιστα μιλούν για διαδι
κασία εκθεμελίωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι περισσό
τεροι νιώθουν έντονο το βάρος της 
κοινής γνώμης. Αντιλαμβάνονται 
ότι οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα 
συμπεράσματά τους, όπως προκύ
πτει από τους γενικευμένους χαρα
κτηρισμούς που επικρατούν στις πό
λεις και στα χωριά.

Το απολύτως απαξιωτικό «όλοι 
τα παίρνουν», που καλύπτει σχεδόν 
ολόκληρο το φάσμα του πολιτικού 
τόξου, ακούγεται ολοένα και συ
χνότερα στα καφενεία της χώρας, 
καθιστώντας σχεδόν ανέφικτη την 
υπεράσπιση του «ανυπεράσπιστου» 
μεταπολιτευτικού συστήματος.

Σε αυτές τις συνθήκες οι από
πειρες των κκ. Καραμανλή και Πα- 
πανδρέου να υποδυθούντους «ηθι
κούς εκκαθαριστές» μοιάζουν ατε
λείς και προδιαγεγραμμένη θεω
ρείται η τύχη τους. «Θα αποτύχουν»

λένε οι γνωστικοί, επειδή η σχέση 
και η επαφή τους με το αμαρτωλό 
μεταπολιτευτικό μοντέλο χρηματο
δότησης των κομμάτων είναι στα
θερή και αδιάψευστη.

Και επιμένουν ότι όποιες προ
σπάθειες και αν καταβάλουν οι δύο 
ηγέτες στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
δομής των κομμάτων τους, το μετα

πολιτευτικό σύστημα δεν θα μπορέ
σει να ανταποκριθεί. «Είναι τελειω- 
μένο» λένε χαρακτηρισπκά οι γνω- 
ρίζοντες και επιμένουν ότι έχουμε 
ήδη εισέλθει στη διαδικασία γέννη
σης του καινούργιου, τη μορφή του 
οποίου κανείς δεν γνωρίζει.

Κατά τα φαινόμενα, στις επι
κρατούσες συνθήκες απαξίωσης

το επερχόμενο διάδοχο σχήμα πι
θανώς και να αποδειχθεί αθλιο- 
δέστερο του υπάρχοντος, καθώς 
θα αναδειχθεί σε κενό αξιών και πι
θανώς να θελήσει να επιβάλει τις 
δικές του, που πολύ θα απέχουν 
από τα κοινώς αποδεκτά δημο
κρατικά ήθη και ιδεώδη.

Γενική πάντως είναι η πεποίθη

ση ότι ο Καιάδας της δ ίυπ ιε^ θα 
αποκαλύψει τέρατα και εκτρώμα
τα. Ακόμη και μια ενδεχόμενη εκ
δοχή μπερλουσκονισμού, θα ενσω
ματώνει τα ιδιαίτερα ελληνικά χα
ρακτηριστικά, θα παραπέμπει σε 
πειρατικό σκάφος, παρά σε σύστη
μα δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Βάσει των παραπάνω φόβων και 
προβληματισμών, αρκετοί της Πο
λιτικής αναζητούν ήδη τις γέφυρες 
μιας ομαλής μετάπτωσης από το πα
λαιό στο καινούργιο.

Πιστεύουν, παρά τα αντιθέτως 
εκπεμπόμενα, ότι η ελληνική κοι
νωνία είναι πιο υγιής από την ιτα
λική και πως στις τάξεις της διατη
ρούνται ισχυρές σχολάζουσες κοι
νωνικές δυνάμεις, ικανές και δυ- 
νάμενες να φέρουν την ανανέωση 
και την αλλαγή στη χώρα. Το ζήτη
μα είναι πώς αυτές θα ενεργοποιη
θούν, πώς θα έλθουν στο προσκή
νιο, ποια πρόσωπα θα καταφέρουν 
να προκαλέσουν την αφύπνισή τους.

Το δυστύχημα είναι ότι το ανα- 
δεικνυόμενο πολιτικό πρόβλημα της 
χώρας συμπίπτει με την εξελισσό
μενη και συνεχώς επιδεινούμενη οι
κονομική κρίση. Το προσεχές διά
στημα ο πληθωρισμός θα συνεχίσει 
να ανεβαίνει, τα δημόσια οικονο
μικά θα γίνουν πιεστικότερα, το πα
ραγωγικό κενό εμφανέστερο και 
κατά συνέπεια οι διεκδικήσεις του 
πλήθους εντονότερες. Εχει παρα
τηρηθεί ότι οικονομική δυσχέρεια 
συνδυαζόμενη με πολιτική αστά
θεια δεν δίδει και τις καλύτερες λύ
σεις. Δυστυχώς οι οικονομικές και 
πολιτικές συνθήκες ευνοούν τη με
τάπτωση προς ένα αθλιοδέστερο 
του σημερινού συστήματος.

■ Οι κατηγορίεβ περί κατάχρησηε εΕουσίαβ και η δύσκολη συγκατοίκηση του «στρατηγού» με τον κ. Σκανδαλίδη

Γ ια τ ί ο κ. Σ η μ ίτ η ς  «έκοψε» τον κ. Τσοοκάτο το 2000
Ρεπορτάζ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί η Ελλάδα να πορεύεται δ ια 
χρονικά μέσα σε ένα τοξικό νέφ ος 

φημών σχετικά με την ηθική ακεραιότητα 
των πολιτικών, ποτέ όμως πολιτική προ
σωπικότητα δεν παραδέχθηκε δημοσίως 
ότι «τα πήρε για το κόμμα». Στο γραφείο 
του κ. Κ. Σημίτη στην οδό Ακαδημίας η 
δήλωση του κ. Θ. Τσουκάτου για τη «χο
ρηγία» ύψους 1 εκατομμυρίου μάρκων από 
τη δίετπεηε προκάλεσε ισχυρή αρνητική έκ
πληξη.

Η θέση του πρώην πρωθυπουργού για 
την «υπόθεση Τσουκάτου» είναι σαφής και 
ξεκάθαρη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληρο
φορίες ο κ. Σημίτης δεν αρνείται στους συ
νομιλητές του ότι ο κ. Τσουκάτος υπήρξε 
ένας ιδιαίτερα ικανός συνεργάτης του, ένα 
στέλεχος με εργατικότητα και υψηλή απο- 
τελεσματικότητα. Τονίζεται όμως ταυτό
χρονα -  και μάλιστα με έμφαση -  ότι το

2000 ο πρώην πρωθυπουργός διέκοψε κά
θε επαφή μαζί του.

Ποτέ δεν δόθηκε πλήρης εξήγηση για την 
προ οκταετίας διακοπή των σχέσεων Σημί
τη - Τσουκάτου. Καθώς την ίδια περίοδο 
εστάλη σε «πολιτική εξορία» και ο κ. Α. Μα- 
ντέλης, πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων 
του ΠαΣοΚ εκφράζουν όλα αυτά τα χρόνια 
σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους ότι η πραγ
ματική αιτία της απομάκρυνσης ήταν οι φή
μες για τη δραστηριότητα και τη συμπερι
φορά των εν λόγω στελεχών.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού 
δεν αρνούνται σήμερα ότι συγκεκριμένες 
πληροφορίες έφτασαν στο Μέγαρο Μαξί- 
μου. Προσθέτουν όμως ότι δεν υπήρχε οποι
αδήποτε τεκμηριωμένη πληροφορία περί 
χρηματισμού. Η αιτία της ρήξης με τον κ. 
Τσουκάτο επικεντρώνεται στην «κατάχρη
ση εξουσίας» στην οποία προχωρούσε συ
στηματικά ο αυτοαποκαλούμενος «στρατη
γός» -  ιδιαίτερα μετά το 1998. «Εκανε συ

ναντήσεις με παράγοντες του δημοσίου 
βίου και παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος 
του Σημίτη χωρίς να είναι» λένε.

Η «κατάχρηση εξουσίας» από τον κ. Τσου
κάτο και η «αυτονόμησή» του επηρέαζαν 
ακόμη και τη λειτουργία της X. Τρικούπη. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η «συ
γκατοίκηση» του κ. Τσουκάτου με τον κ. Κ. 
Σκανδαλίδη κατέληξε να είναι τόσο εκρη
κτική ώστε ο τότε Γραμματέας του ΠαΣοΚ 
επισκέφθηκε τον κ. Σημίτη το φθινόπωρο 
του 2000 και του εξέφρασε την απόφασή 
του να παραιτηθεί αν δεν απομακρυνόταν 
ο κ. Τσουκάτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σημίτης 
διαφωνεί σήμερα με τον χειρισμό του σκαν
δάλου της δίεπτυπε από τη Δικαιοσύνη κα
θώς θεωρεί ότι δεν υπηρετείται ο στόχος 
της δ ια φ ά νεια ς και της ταχείας δ ιαλεύ
κανσης. Επιπλέον, φέρεται να υποστηρίζει 
ότι θα έπρεπε να ασκηθεί δίωξη και στην 
ίδια τη δίετηεπε καθώς η διερεύνηση των

αξιόποινων πράξεων της εταιρείας σιην Ελ
λάδα δεν μπορεί να εξαντλείται στη δίωξη 
των διευθυντικών στελεχών της. «Αυτό θα 
έκανε μια υπερήφανη χώρα, μια χώρα με 
αυτοπεποίθηση» φέρεται να είπε. Επιπλέ
ον επισημαίνει ότι η «διασπορά φημών» 
από διάφορα κέντρα και η διαφάνεια με 
δόσεις υπονομεύει την ακεραιότητα και την 
αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και δηλητη
ριάζει την πολιτική ζωή με απόλυτη ευθύνη 
της κυβέρνησης.

Πάνω απ’ όλα ο κ. Σημίτης θεωρεί ότι 
η «υπόθεση δίβητβπε» αμαυρώνει μια πε
ρίοδο «εθνικής αυτοπεποίθησης» η οποία 
θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο για την 
Ελλάδα. Γι’ αυτό και επιμένοντας στον 
πολιτικό σχεδίασμά του προετοιμάζει μια 
ολοκληρωμένη πολιτική τοποθέτηση για 
όλες τις τελευταίες εξελίξεις, την οποία θα 
εντάξει στην προγραμματισμένη ομιλία 
του στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ στον Πύρ
γο στις 4 Ιουλίου.


