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Μίζες για τρένα που δεν κατασκευάστηκαν
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης οι συμβάσεις ΟΣΕ - δίβπιβηδ, καθώς δύο εκατ. ευρώ όδευσαν από τα «μαύρα ταμεία» προς Αθήνα

Τρένα που νοίκιασε ο ΟΣΕ στις  αρχές του 2004 πριν από τους Ολυμπιακούς ¡Αγώνες (εδώ  συρμός του Προαστιακού σ το  σταθμό του αεροδρομίου), 
πήραν τη θέση αυτών που έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί. Η πληρωμή έγινε έναντι συμψηφισμού με τις  ρήτρες καθυστέρησης χω ρ ίς  οι προμη- 
θεύτριες εταιρείες να παίρνουν χρήματα.

Του Τά σ ο υ  Τ ελλο γλο υ

Στον ΟΣΕ και την άμεση διαπλοκή του 
με τη Siemens στρέφονται τώρα οι έ
ρευνες καθώς υπάρχουν loxupés εν
δείξεις για τη διαχρονική καταβολή 
μιζών σε πολιτικά και υπηρεσιακά 
στελέχη, με στόχο τις προμήθειες του 
Οργανισμού.

Οι ρήτρες των έξι προγραμματικών 
συμφωνιών του ΟΣΕ (Δεκέμβριος 
1997) που θα υποχρέωναν τις ελληνι- 
κέε κυβερνήσει να κατασκευάσουν 
το τροχαίο υλικό στην Ελλάδα (και το 
κατά περίπτωση αντίτιμό τους...) απα
σχολούν πλέον τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν 
δοθεί από την αμερικανική δικηγορι
κή εταιρεία Debevoise & Plimton 
στην Εισαγγελία Αθηνών, η τροπο
ποίηση των ρητρών συνοδεύτηκε το 
2001 από εκροή 2 εκατ. ευρώ από τα 
«μαύρα ταμεία» του Μονάχου npos τη 
θυγατρική στην Αθήνα. Κρίσιμα ζη
τήματα m is συμβάσεις αυτές ήταν:
■ Πρώτον, η ρήτρα καθυστέρησή.
■ Δεύτερον, αν θα vous εδίδετο το δι
καίωμα να κατασκευάσουν τροχαίο υ
λικό στη Γερμανία, ενώ είχαν δεσμευ
τεί ότι θα το κατασκευάσουν στην 
Ελλάδα.

Η γερμανική εταιρεία κατέβαλλε 
προσπάθειες και το 2004 και 2006 να 
«περάσει» επωφελείς γι’ αυτήν συμ
βάσεις χωρίς, όμως, οι προσπάθειες 
αυτές να τελεσφορήσουν καθώς αλλά 
υπουργεία ή στελέχη της Ν.Δ. διαφω
νούσαν με προσπάθειες της ηγεσίας 
του υπουργείου Μεταφορών να επε
κτείνει απευθείας αναθέσεις υφιστα
μένων συμβάσεων.

Συμβάσεις 180 δισ. δρχ.
Τον Δεκέμβριο του 1997, ο ΟΣΕ και 

οι ΗΣΑΠ, κατ’ εντολήν της κυβέρνη- 
ans και «υπό την πίεση» της διατήρη
σης θέσεων εργασίας στα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, υπογράφουν συνολικά 
επτά συμβάσεις ύψους 180 δισεκα
τομμυρίων δραχμών για την κατα
σκευή τροχαίου υλικού. Οι συμφωνίες 
που αφορούσαν τη Siemens ήταν η 
προγραμματική Συμφωνία 33α (2,99 
δισ. δραχμές για τη θυγατρική και 159 
εκατ. μάρκα για τη μητρική), Π.Σ. 39 
(117 εκατ. μάρκα για τη μητρική 
Siemens και την Krauss Maffei την ο
ποία αντιπροσωπεύει ο κ. Θωμάς Λια- 
κουνάκοε, 41α (26 δισ. δραχμές για τις 
εταιρείες TEMOINSA και Siemens AG 
από κοινού) και 1/97 με t o u s  ΗΣΑΠ (ύ
ψους 227,1 εκατ. μάρκων σε κοινο
πραξία Siemens -Bombardier). Μετά 
150 μέρες καθυστέρησή, ο ΟΣΕ ήταν 
σε θέση να κηρύξει έκπτωτε5 vis πα
ραπάνω εταιρείες. Οι προκαταβολέ3 
που είχαν δοθεί από τον ΟΣΕ και vous 
ΗΣΑΠ στα Ελληνικά Ναυπηγεία ύ
ψους 9,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, 
«είχαν κατασπαταληθεί για λόγους ά- 
σχετου5 με την υλοποίηση των σχετι
κών έργων», αναφέρεται σε αγωγή 
vns εταιρείας που αγόρασε τα Ναυπη
γεία κατά της Τραπέζης Πειραιώς που 
είχε αγοράσει την ΕΤΒΑ, κύριο μέτο
χο των Ναυπηγείων.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2001 η Siemens, 
που ήταν project manager σε τέσσε- 
pis από vis συνολικά επτά προγραμ
ματικές συμφωνίες, στέλνει επιστολή 
npos τα Ναυπηγεία στην οποία εκτι
μά ότι η επιβάρυνση των αντίστοιχων

κοινοπραξιών από τις συνέπειες των 
ποινικών ρητρών θα προσεγγίσει τα 
38 εκατομμύρια ευρώ. Τα Ναυπηγεία 
παραδέχονται ότι δεν μπορούν να ε
φαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα των 
συμφωνιών και η ΕΤΒΑ προτείνει 
στον ΟΣΕ τη χορήγηση περιόδου χά- 
ριτος έξι μηνών για το σύνολο των 
προγραμματικών συμφωνιών έτσι ώ
στε να απαλειφθούν οι ποινικές ρή
τρες των αρχικών κειμένων.

Η διαβεβαίωση αυτή ήταν καθορι
στική προκειμένου να αγοραστεί τελι- 
κώς στις 11 Οκτωβρίου του 2001 η ε
πιχείρηση των Ναυπηγείων Σκαραμα- 
γκά από τον γερμανικό οίκο 
Ηϋνν/Εεηχ^ίπΐιΐ. Ο τότε διευθύνων 
σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παπαδημητρί- 
ου ζητεί να μιλήσει πρώτα με του5 πο
λιτικούς προϊσταμένους των υπουρ
γείων Ανάπτυξης κ. Ακη Τσοχατζό- 
πουλο, Μεταφορών, κ. Χρ. Βερελή και 
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. 
Χριστοδουλάκη προκειμένου να συμ
φωνήσει σε λύση του προβλήματος

των προγραμματικών συμφωνιών. Λί
γο αργότερα, ο κ. Παπαδημητρίου πα- 
ραιτείται...

«Βοήθεια» 2 εκατ. ευρώ
Εκείνη την εποχή στελέχη του ΟΣΕ 

θυμούνται να μπαινοβγαίνει στα γρα
φεία του οργανισμού ένα στέλεχος 
της διοίκησης της Siemens στην 
Ελλάδα, ο κ. Νόρμπερτ Γκεμπάουερ. 
Ο κ. Ράινχαρντ Σίκατσεκ, διαχειρι
στής των «μαύρων ταμείων» της 
Siemens στη Γερμανία, θυμάται ότι ε
κείνη την περίοδο το «τμήμα τραί
νων» της εταιρείας στο Ερλάνγκεν 
του είχε ζητήσει να «βρει» δύο εκα
τομμύρια ευρώ που χρειάζονταν ώστε 
να προχωρήσουν οι προγραμματικές 
συμφωνίε5 στην Ελλάδα. Μέσω του 
συνεργάτη του, Αμίνι στο Ντουμπάι, 
ο κ. Σίκατσεκ «παρήγαγε» δύο εκατ. 
ευρώ σε «μαύρο χρήμα», το οποίο ο κ. 
Αμίνι παρέδωσε στον κ. Γκεμπάουερ 
στο αεροδρόμιο της Ζυρίχη, όπως εί
χε γίνει νωρίτερα και σε μία άλλη

σύμβαση στην οποία συμμετείχε η 
δίειηεης με τον κ. Λιακουνάκο, εκείνη 
της κατασκευής του ηλεκτρονικού 
μέρουε των πυραύλων ΠΑΤΡΙΟΤ.

Είναι άγνωστο σε ποιον διατέθηκαν 
τα χρήματα. Επίσης ήταν άγνωστο 
μέχρι σήμερα ότι στις 15 Μαΐου 2002 
οι τρεις υπουργοί ανέλαβαν τις ευθύ
νες της καθυστέρησης του ελληνικού 
Δημοσίου και συμφώνησαν να συγκα- 
λέσουν τη γενική συνέλευση του 
ΟΣΕ. Για να διευκολύνουν και τη νέα 
εταιρεία-αγοραστή των ναυπηγείων.

Τελικά τον Ιανουάριο του 2003, α- 
ποφασίστηκε η μεταφορά στο εξωτε
ρικό τη5 κατασκευής του τροχαίου υ
λικού με την υπογραφή τριών τροπο- 
ποιητικών συμβάσεων.

Το 2003 η Νέα Δημοκρατία αποφα
σίζει να καταγγείλει τΐ5 προγραμματι
κές συμφωνίες, καταθέτοντας στις 21 
Αυγούστου επίκαιρη επερώτηση προ5 
τους υπουργούς Μεταφορών και Επι
κοινωνιών, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Εθνικής Αμυνας.

Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλη
σιάζουν, ο κ. Σίκατσεκ σημειώνει ότι 
επιτέλους ο τομέας των τρένων «συμ
ψηφίζει με 3,5 χρόνια καθυστέρηση 
τα χρήματα που έχει λάβει από το 
μαύρο ταμείο του τομέα τηλεπικοινω
νιών...».

Η ασφάλεια των σταθμών
Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην 

εξουσία και δύο νέες συμβάσεΐ5 που 
αφορούν τη δίεητεης και τα τρένα 
προβληματίζουν την κυβέρνηση. 
Εκείνη την εποχή η γερμανική εται
ρεία και η δΑΙΘ ζητούν την κατά 60 ε
κατομμύρια ευρώ επέκταση της σύμ
βασης του έργου για την ασφάλεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων για του5 
σταθμούς του ΟΣΕ, αντικείμενο που 
δεν προβλέπεται στην αρχική σύμβα
ση του έργου ασφάλειας. Ο υπουργό5 
Μεταφορών κ. Μιχάλης Λιάπηε και η 
ηγεσία του ΟΣΕ υπό τον κ. Γιαννακό 
πιέζουν τους υπουργούς Εθνικής 
Αμύνης κ. Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο και

Μια ελληνική 
παρέα

Ο ι συσκέψεις που έγιναν για τη δη
μιουργία μιας συμπαγούς και απο

τελεσματικής επιχειρηματολογίας του 
κ. Θεόδωρου Τσουκάτου έναντι του ει
σαγγελέα κ. Αθανασίου δεν ήταν οι 
μόνες από την αρχή της προανακριτι- 
κής διαδικασίας για τη Siemens. Την 
Κυριακή 25 Μαΐου συνεκλήθη σε ένα 
γνωστό δικηγορικό γραφείο επί της ο
δού Λυκαβηττού σύσκεψη με αντικεί
μενο την τύχη του τέως γενικού διευ
θυντή της Siemens Hellas κ. Μιχάλη 
Χριστοφοράκου. Ο κ. Χριστοφοράκος 
παρεκάλεσε κατά τη διάρκεια της συ- 
σκέψεως αυτής τα δύο παρένθετα 
πρόσωπα, δικαιούχους των εταιρειών 
Placid Blue και Fairways, Γ.Κ. και Α.Λ., 
να κάνουν «ένα μήνα υπομονή» διότι 
διάφορα κέντρα εξουσίας τον είχαν 
διαβεβαιώσει ότι το αργότερο ένα μή
να μετά η προανάκριση θα οδηγείτο 
σε ένα αίσιο για τους παρευρισκόμε- 
νους στη σύσκεψη τέλος.

Ο κ. Χριστοφοράκος, κεντρικό πρό
σωπο στο σύμπλεγμα του ελληνικού 
σκέλους της υπόθεσης Siemens, όπως 
έδειξε και η ανακοίνωση του κ. Θ. 
Τσουκάτου, στήριζε τις ελπίδες του σε 
σχέσεις που διατηρεί με μια σειρά 
πρόσωπα με καλές προσβάσεις στο 
σημερινό σύστημα εξουσίας, επιχει
ρηματίες, πολιτικούς, νομικούς. Πρό
κειται για μια ελληνική παρέα, που 
λειτουργούσε συχνά έξω από τη λογι
κή της παροχής και της αντιπαροχής. 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που οι παρέ
ες συχνά υποκαθιστούν τη λειτουργία 
των θεσμών. Σε αυτή την περίπτωση 
όμως, της Siemens, τα περιθώρια να 
λειτουργήσει η παρέα πάνω από τους 
θεσμούς είναι μικρά. Η συνειδητοποί- 
ηση αυτής της αλήθειας θα μπορούσε 
να οδηγήσει τον πρώην γενικό διευ
θυντή της Siemens έστω και τώρα, έξι 
μήνες μετά την αποχώρησή του από 
την εταιρεία, να αναλάβει τις ευθύνες 
του και να θέσει τη δικαστική διερεύ- 
νηση σε νέο πλαίσιο.

Τάσος Τελλογλου

το υπουργείο Δημόσιας Τάξης να συμ
φωνήσουν σε κάτι που άλλοι υπηρε
σιακοί παράγοντες εκτιμούν ότι δεν 
είναι στα όρια του νόμου. Η επέκταση 
της σύμβασης δεν γίνεται και ο ΟΣΕ 
προσλαμβάνει έναν... στρατό εποχι
κών υπαλλήλων για να προστατεύουν 
τους σταθμούς του κατά τη διάρκεια 
των Αγώνων.

Η ενοικίαση του τροχαίου υλικού 
στις αρχές του 2004 πριν από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες γίνεται έναντι 
συμψηφισμού με τις ρήτρες καθυστέ
ρησης χωρίς οι προμηθεύτριες εται
ρείες να παίρνουν χρήματα. Αντίθε
τα, η απόπειρα χρονικής επέκτασης 
των συμβάσεων αυτών μετά το 2006 
με τιμές ενοικίασης του προσωρινού 
τροχαίου υλικού σε τιμές που από 
πολλούς κρίνονται υπέρογκες, οδηγεί 
το 2007 σε δημόσιες αντεγκλήσεις 
του κ. Mix. Λιάπη με συνδικαλιστές 
της Ν.Δ. και εν τέλει στη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης και τη μα
ταίωση της επέκτασης.

1955, το σκάνδαλο Ζήμενς συγκλονίζει τη χώρα

2 Ιουνίου 1955. Ο υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Εργων Κων
σταντίνος Καραμανλής επιθεωρεί έργα στον Αξιό. Ενα μήνα μετά, αρ- 
νούμένος να υπογράψει τη σύμβαση για προμήθεια τηλεφωνικού υλι
κού που απαιτούσε η Ζήμενς, υπέβαλε παραίτηση η οποία δεν έγινε α
ποδεκτή. Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση με τη γερμανική εταιρεία.

Η Ζήμενς έχει παλαιά ιστορία στην Ελλάδα, παλαιά 
όμως είναι και τα σκάνδαλα που συνοδεύουν το ό
νομά της, οι υπόγειες διαδρομές, αλλά και οι πολιτι
κοί τριγμοί που προκαλεί. As γυρίσουμε 53 χρόνια 
πίσω, είναι Ιούλιος του 1955, ο στρατάρχης Παπάγος 
είναι πρωθυπουργός (με βεβαρημένη υγεία, του απο
μένουν τρεις μήνες ζωής), ενώ ο Κωνσταντίνος Κα
ραμανλής είναι υπουργός Συγκοινωνιών και Δημο
σίων Εργων, με ισχυρό αποτύπω
μα και αναγνώριση του έργου του 
(σε λίγο θα γινόταν αυτός πρωθυ
πουργός).

«Κύριε Στρατάρχα, υπήρξαν ό
πως γνωρίζετε, αρκετοί αι περι
πτώσεις κατά τας οποίας διεφώ- 
νησα με την ακολουθουμένην υ
πό της Κυβερνήσεως πολιτικήν.
Παρά ταύτα, πιστεύων εις την 
χρησιμότητα της παρούσης Κυ
βερνήσεως, και μη επιθυμών να 
διαταράξω την συνοχήν της, απέφυγα επιμελώς να 
γίνω δημιουργός ζητημάτων. Ηδη λυπούμαι διότι, μη 
δυνάμενος να συμπράξω εις την υπό διαπραγμάτευ
σην σύμβασιν της Εταιρείας Ζήμενς, ευρίσκομαι εις 
τη ανάγκην να σάς παρακαλέσω όπως αποδεχθήτε 
την παραίτησίν μου...».

Τι είχε, όμως, προηγηθεί που οδήγησε τον Κων
σταντίνο Καραμανλή να στείλει την επιστολή παραί
τησης στον Αλέξανδρο Παπάγο; Μια προμήθεια τη
λεφωνικού υλικού ήταν η αιτία. Ολα ξεκίνησαν από 
την άγρια σύγκρουση του υφυπουργού Συγκοινω
νιών και υφιστάμενου του Καραμανλή, Κ. Παπακων
σταντίνου με τον αντιπρόσωπο της Ζήμενς στην 
Ελλάδα, Ιωάννη Βουλπιώτη (διευθυντή ραδιοφωνίας 
στην κατοχική περίοδο). Η γερμανική εταιρεία ήγει
ρε νέες απαιτήσεις για τεχνική συμπαράσταση ειδι
κών προς τον OTE που θα επιβάρυνε σοβαρά το ελ
ληνικό Δημόσιο, αλλά και αναπροσαρμογή τιμών ε
νός διαγωνισμού που είχε διενεργηθεί το 1953.

«Είναι απολύτως αδύνατον να υπογράψωμεν τη 
σύμβασιν», ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευ
ράς, καθώς δεν διασφαλίζονταν τα συμφέροντα της 
χώρας. Η συνέχεια ήταν δραματική. Αν και η παραί
τηση Καραμανλή δεν έγινε αποδεκτή, ο Βουλπιώτης

με επιστολές του στον Παπάγο, υποστήριξε ότι ο υ
φυπουργός Παπακωνσταντίνου, του είχε ζητήσει ε
κβιαστικά 100.000 δολάρια για να συναινέσει στην υ
πογραφή της επίμαχης σύμβασης με τη Ζήμενς. Η α
πάντηση Παπακωνσταντίνου ήταν η υποβολή μηνύ- 
σεως κατά του Βουλπιώτη για συκοφαντική δυσφή- 
μηση, ενώ ύστερα από εισήγηση Καραμανλή η κυ
βέρνηση ανήγγειλε ΐη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνι

σμού για την προμήθεια του τη
λεπικοινωνιακού υλικού . Η μήνυ
ση κατά Βουλπιώτη εκδικάστηκε 
την ίδια χρονιά, ο αντιπρόσωπος 
της Ζήμενς καταδικάστηκε σε 
14μηνη φυλάκιση, στη δίκη ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής κατέ
θεσε ως βασικός μάρτυρας κατη
γορίας.

Σε μεταγενέστερο σημείωμά 
του ο ίδιος αναφέρει για την υπό
θεση:

«Το 1955, ήρθα σε ανοικτή ρήξη με την εταιρεία 
Ζήμενς, εξαιτίας μιας συμβάσεως, την οποία η εται
ρεία αυτή είχε διαπραγματευθεί με τα υπουργεία 
Εξωτερικών και Συντονισμού και η οποία ήταν όχι 
μόνο επαχθής, αλλά σκανδαλώδης, όπως απεδείχθη 
εν συνεχεία. Αρνούμενος, παρά τας πιέσεις, να υπο
γράψω τη σύμβαση, υπέβαλα την παραίτησή μου. Το 
αποτέλεσμα ήταν να εξυφανθεί από τον αντιπρόσω
πο της εταιρείας Βουλπιώτη, ενθαρρυνόμενο και από 
ορισμένους κυβερνητικούς παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων ο Στεφανόπουλος και ο Μπόμπολας, εναντίον 
του τότε υφυπουργού μου Κ. Παπακωνσταντίνου, η 
γνωστή σκευωρία. Σκευωρία, η οποία είχε σχεδιαστεί 
αρχικά για να πλήξει εμένα, αλλά δεν γνωρίζω γιατί 
τελικά δεν αποτολμήθηκε αυτό. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών ήταν να ματαιωθεί η σύμβαση και να σταλεί ο 
αντιπρόσωπος της εταιρείας στη φυλακή».

Η τρέχουσα.δικαστική έρευνα μένει να αποδείξει, 
σε ποιο βαθμό η ιστορία επαναλαμβάνεται και σε 
ποιον βαθμό όχι.

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τον σχετικό 
τόμο των Αρχείων του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. 
Καραμανλής.

Ο αντιπρόσωπος της 
Ζήμενς στην Ελλάδα κα
ταδικάστηκε σε 14μηνη 
φυλάκιση για συκοφα

ντική δυσφήμησα.

Π Α Π Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Υ  Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Υ ...από το 1914

28 Ιουνίου 2006. Σε Συνέντευξη Τύπου παρουσία και 
\ εκπροσώπων της Ιαπωνικής Πρεσβείας κ.κ. Takano 

Masaaki, Counsellor και Susumu Bani, Commercial Attache 
στην Αθήνα, ο εκπρόσωπος της εταιρίας HITACHI MEDICAL 
κ. Jan Reijnen ανακοίνωσε την ανάθεση της αποκλειστικής 
αντιπροσώπευσης και διανομής στην Ελλάδα των 
υπερήχων και των αξονικών και μαγνητικών 
τομογράφων HITACHI στην Ν.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ.

Με  ι δ ι α ί τ ε ρ η  ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η  η 
Π ΑΠ Α ΠΟ Σ ΤΟ ΛΟ Υ ,  α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό ς  
αντιπρόσωπος και διανομέας της εταιρίας 
HITACHI  M E D I C A L  στην  Ελλάδα 
ανακοινώνειότι ήδη έχει υπογράψει σύμβαση 
για την εγκατάσταση ενός τρίτου ανοιχτού 
μαγνητικού τομογράφου APERTO 0.4Τ 
HITACHI, που προβλέπεται να εγκατασταθεί 
σε Διαγνωστικό Κέντρο στον Πειραιά τον 
Σεπτέμβριο. Ο πρώτος ανοιχτός μαγνητικός 
τομογράφος APERTO έχει ήδη εγκατασταθεί 
και λειτουργεί στην Κλινική ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
ΑΕ, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται υπό 
εγκατάσταση σε διαγνωστικό κέντρο στην 
Αθήνα.

Ο APERTO είναι ο 
ανοιχτός μόνιμος 
(permanent) μαγνήτης 
με τις πλέον άριστες 
επιδόσεις.

8 0 1 - 8 0 1 - 8 8  8 8
γραμμή εξυπηρέτησης πελατών

www.papapostolou.gr

http://www.papapostolou.gr
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Η κυβέρνηση φοβάται διάσπαση του ΠΑΣΟΚ
Οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι εξελίξεις στο κόμμα της αντιπολίτευσης θα έχουν παρενέργειες και στην δική της ενότητα

Η παρατεταμένη κρίση στην οποία άρχισε να βυθίζεται σταδιακά το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου, μετά τις εκλογές του 2004 και η οποία κορυφώθηκε μετά τη 
δεύτερη ήττα του 2007, δημιούργησε ένα πολιτικό σκηνικό κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο βοήθησε τον κ. Κ. Καραμανλή να κυβερνάει ηγεμονι
κά, χωρίς σοβαρή πίεση από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Του Ν ικ ο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ

Είναι η πρώτη φορά μετά τιε δεύτε- 
ρεε νικηφόρεε εκλογέε του Σεπτεμ
βρίου 2007 που η ηγεσία τηε Νέα$ 
Δημοκρατίαε είναι έντονα προβλη
ματισμένη και ίσωε και ανήσυχη για 
τιε εσωτερικέε συγκρούσειε στο 
ΠΑΣΟΚ, φοβούμενη εξελίξειε που θα 
έχουν παρενέργειεε πάνω στη δική 
τηε ενότητα. Αν και αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχουν θεμελιωμένεε προβλέ- 
ψειε και εκτιμήσειε για το ηώε θα 
διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό με
τά τιε ευρωεκλογέε του τιροσεχοϋε 
Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεωε τηε 
παρούσηε κοινοβουλευτικής θητείας

Π ώς θα διαμορφωθεί το 
πολιτικό σκηνικό εάν προ
κόβει ένα νέο εκσυγχρονι
στικό κόμμα που θα κερδί
σει μεγάλο τμήμα του με

σαίου χώρου.

η αίσθηση που έχουν βασικά στελέ
χη της κυβέρνησης είναι ότι μια πε
ρίοδος ξεγνοιασιάς για τη στάση της 
αντιπολίτευσης τελειώνει και εφεξής 
μπορούν να προκόψουν απρόοπτα 
και δυσάρεστες εκπλήξεις, ειδικά αν 
το ΠΑΣΟΚ διασπασθεί και προκόψει 
ένα νέο, σοβαρό κόμμα, με ερείσμα
τα στον μεσαίο χώρο.

Χωρίς πίεση
Πράγματι η παρατεταμένη κρίση 

στην οποία άρχισε να βυθίζεται το 
ΠΑΣΟΚ του κ. Γ. Α. Παπανδρέου στα- < 
διακά, μετά τις εκλογές του Μαρτίου | 
2004 και η οποία κορυφώθηκε μετά £ 
τη δεύτερη ήττα του 2007, είχε δημι
ουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό κυ
ριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας το ο
ποίο βοηθούσε τον κ. Κώστα Καρα
μανλή να κυβερνά ηγεμονικά, δηλα
δή ακώλυτα, χωρίς σοβαρή πίεση α
πό την αξιωματική αντιπολίτευση, η 
οποία παγιδευμένη στην εσωστρέ
φειά της δεν είχε το ανάστημα να αρ
θρώσει μια πειστική εναλλακτική 
πρόταση ή να ακυρώσει τα ενίοτε 
σκληρά μέτρα που έπαιρνε η κυβέρ
νηση. Ταυτόχρονα, ο λαϊκισμός του 
κ. Γ. Α. Παπανδρέου και η συμπόρευ- 
σή του με την Αριστερά στη στείρα 
άρνηση των αλλαγών και μεταρρυθ

μίσεων, διαμόρφωσαν μια κοινωνική 
πλειοψηφία υπέρ της κυβέρνησης 
που της επέτρεψαν να περάσει άνετα 
από τη Βουλή και με την ισχνή πλει
οψηφία των 151-152 βουλευτών, το 
ασφαλιστικό, τη στρατηγική συμμα- 
χία του OTE με την Deutshe 
Telekom, την ενοικίαση των σταθ
μών εμπορευματοκιβωτίων στην 
Οοςεο κ.λπ., και να εφαρμόσει τα μέ
τρα για την Παιδεία που είχε ψηφίσει 
η προηγούμενη Βουλή. Τα αποφασι

στικά αυτά βήματα της κυβέρνησης 
έγιναν παρά το γεγονός ότι και στο ε
σωτερικό της Ν.Δ. υπήρχαν αρκετοί 
αντιρρησίες συνειδήσεως, αν όχι λαϊ
κιστές ή και κρατιστές, τους οποίους 
απέτρεψε από την ανταρσία η πα
ντοδυναμία Καραμανλή.

Ανησυχία
Βέβαια, αρκετοί νουνεχείς μέσα 

στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στε
λέχη που έβλεπαν πιο μακριά από

την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, τό
νιζαν εδώ και χρόνια και συγκεκριμέ
να από το 2005 και μετά, ότι η πολι
τική εξουδετέρωση ή και αδρανοποί- 
ηση της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης, υπονόμευε τη λειτουργικότητα 
του πολιτικού συστήματος και τελικά 
δεν ήταν ωφέλιμη ούτε για τη χώρα, 
αλλά ούτε και για την κυβέρνηση α
φού δεν την πίεζε για να παράξει έρ
γο, να γίνει ικανότερη και προπαντός 
αποτελεσματικότερη. Και όπως προ

σέθεταν τα ίδια στελέχη η υποβάθμι- 
ση του αντιπολιτευτικού λόγου κατέ
ληξε τελικά στο να καταστήσει την 
κυβέρνηση πιο νωθρή και πιο άτολ
μη σε μεταρρυθμίσεις.

Ο κ. Κώστας Καραμανλής αλλά και 
οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί του α
σφαλώς βολεύονταν από την απου
σία σοβαρής αντιπολίτευσης, αλλά 
το χαλαρό μάνατζμεντ που χαρακτή
ρισε την πρώτη κυβερνητική θητεία 
τείνει τώρα στη δεύτερη να επιδει

νωθεί με την παντελή απουσία κυ
βερνητικού έργου.

0  μεσαίος χώρος
Ολο αυτό το σαθρό πολιτικό σκηνι

κό μπορεί τώρα να αλλάξει αιφνιδια
στικά από τη μια μέρα στην άλλη, αν 
το βάθεμα της εσωκομματικής κρίσης 
που προέκυψε από τη σύγκρουση Πα
πανδρέου - Σημίτη προκαλέσει νέα ε
πεισόδια εσωκομματικών συγκρούσε
ων, διαγραφές στελεχών κ.λπ., οπότε 
νομοτελειακά το ΠΑΣΟΚ θα διασπα- 
σθεί. Βέβαια, ο κ. Κ. Σημίτης ποτέ δεν 
ήταν δημοφιλής και ούτε ο ίδιος θα α- 
ποτολμήσει να ηγηθεί νέου κόμματος 
και να εκτεθεί στην κρίση της λαϊκής 
ψήφου. Προβεβλημένα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ όμως, όπως η κ. Αννα Διαμα- 
ντοπούλου, ο κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ο 
κ. Αλέκος Παπαδόπουλος κ.ά., μπορεί 
σε κάποια νέα κρίση να αποφασίσουν 
να συγκροτήσουν ένα νέο κόμμα. Αν 
κρίνουμε από τη μέχρι τούδε πολιτεία 
αυτών των στελεχών, το νέο κόμμα 
δεν θα λαϊκίζει, θα έχει μια σοβαρή 
πολιτική πλατφόρμα υπέρ των αλλα
γών και των μεταρρυθμίσεων, φυσικά 
με έναν διαφορετικό τρόπο υλοποίη
σής τους από αυτόν με τον οποίο πρό
χωμά η κυβέρνηση. Ενα τέτοιο εκ
συγχρονιστικό κόμμα ασφαλώς και 
θα κερδίσει πολιτικά ένα τμήμα του 
λεγάμενου μεσαίου κοινωνικού χώ
ρου και συνεπώς, όπως φοβούνται 
στελέχη της κυβέρνησης, η Νέα Δη
μοκρατία θα πλαγιοκοπηθεί σε έναν 
χώρο στον οποίο από το 2000 περί
που έχει προνομιακή πρόσβαση και ε
πιρροή, που τελικά μεταφράσθηκε το 
2004 και το 2007 και σε κατάκτηση 
της εξουσίας.

Ακριβώς για να περιορισθούν οι α
πώλειες στον μεσαίο χώρο τα ανησυ- 
χούντα στελέχη της κυβέρνησης προ
τείνουν στον κ. Κώστα Καραμανλή να 
σπεύσει να ορίσει την ατζέντα της 
προσεχούς τετραετίας, προσδιορίζο
ντας σε μια προγραμματική διακήρυ
ξη επακριβώς τις μεταρρυθμίσεις με 
τη σημαία των οποίων θα διεκδικήσει 
τη λαϊκή ψήφο οψέποτε οι περιστά
σεις επιβάλλουν την προσφυγή σε αυ
τήν. Διότι μετά το ασφαλιστικό, την 
Παιδεία, τον OTE, τα λιμάνια, νέες με
ταρρυθμίσεις δεν έχουν εξαγγελθεί 
και η κυβέρνηση μέχρι πέρατος της 
θητείας της κάνει καθαρά διαχειριστι
κό έργο, με αποτέλεσμα ο επιχειρημα
τικός και όχι μόνο κόσμος, να είναι α
πογοητευμένος, ενώ το βήμα της οι
κονομίας ασταθές.

«Πράσινο ντόμινο» από τις αποκαλύψεις
Βαρύ κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμπλοκή Τσουκάτου και Μαντέλη στην υπόθεση δίθνηθηε

Ο κ. Κ. Σημίτης, επί της ουσίας, αντιμετωπίζεται πλέον 
από τη Χαριλάου Τρικούπη ως εσωκομματικός αντίπα
λος, καθώς οι κ. Θ. Τσουκάτος και Τ. Μαντέλης διετέλε- 
σαν στενοί συνεργάτες του, παρότι τους απομάκρυνε ο 
ίδιος κατά τη δεύτερη πρωθυπουργική του θητεία

Του Κ. Π . Π α π α δ ιο χ ο υ

Εντονότατους κλυδωνισμοΰς στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ, με απρόβλεπτες επί του παρό
ντος συνέπειες, προκαλεί ο καταιγισμός των 
αποκαλύψεων για την υπόθεση δίεπιεης με 
αιχμή την «ομολογία» του άλλοτε κραταιού 
«στρατηγού» της Χαριλάου Τρικούπη κ. Θ. 
Τσουκάτου ότι έλαβε χρήματα από τα μαύρα 
ταμεία της εταιρείας.

Ο κ. Θ. Τσουκάτος επιμένει ότι απλώς δια
μεσολάβησε προκειμένου το ένα εκατομμύ
ριο μάρκα να φθάσει στο ΠΑΣΟΚ εν όψει 
της προεκλογικής εκστρατείας του 2000. 
Ομως, η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει τον

ισχυρισμό και πλέον το βάρος εκ των πραγ
μάτων πέφτει στον κ. Θ. Τσουκάτο που κα
λείται να προσκομίσει στοιχεία ή μαρτυρίες 
που να τον επιβεβαιώνουν. Πάντως, με δε
δομένη την εμπλοκή του κ. Τσουκάτου, αλ
λά και του ονόματος του κ. Τ. Μαντέλη, το 
κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ στη Χαριλάου 
Τρικούπη, καθώς μάλιστα επίμονες πληρο
φορίες κάνουν λόγο για ανάμειξη στην υπό
θεση και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών 
και χρηματοδότηση του κόμματος από τη 
γερμανική εταιρεία, συνολικού ύψους 8 -10 
εκατομμυρίων μάρκων.

Ο κ. Γ. Παπανδρέου θα ακολουθήσει και 
για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις τη «γραμ

μή» της άμεσης αποπομπής 
από το ΠΑΣΟΚ, όπως έπρα- 
ξε και την περασμένη Πέ
μπτη, με τους κ. Τσουκάτο 
και Μαντέλη. Ομως, το τελι
κό πολιτικό ισοζύγιο από τη 
χιονοστιβάδα αποκαλύψε
ων των τελευταίων ημερών, 
ουδείς είναι σε θέση να το ε
κτιμήσει επί του παρόντος: 
Συνομιλητές του κ. Γ. Πα
πανδρέου υποστηρίζουν 
πως το ηγετικό προφίλ του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει 
ενισχυθεί σημαντικά. Επί
σης, ο κ. Κ. Σημίτης, που επί 
της ουσίας πλέον προσεγγί
ζεται από τη Χαριλάου Τρι- 
κούπη ως εσωκομματικός α
ντίπαλος, δέχθηκε πλήγμα 
καθώς οι κ. Τσουκάτος και 
Μαντέλης διετέλεσαν στε
νοί συνεργάτες του, παρότι 
τους απομάκρυνε ο ίδιος κα
τά τη δεύτερη πρωθυπουρ- 
γυαϊ του θητεία.

Αλλα στελέχη, πάλι, εκτι
μούν πως η ούτως ή άλλως 
προβληματική εικόνα του 
ΠΑΣΟΚ στα θέματα διαφά
νειας δέχθηκε καταλυτικό 
πλήγμα που θα οδηγήσει το 
κόμμα της αξιωματικής α
ντιπολίτευσης «κι άλλο 
προς τα κάτω», παρά την 
ορθότητα των χειρισμών 
του κ. Γ. Παπανδρέου στη 
συγκεκριμένη υπόθεση. 
Σπεύδουν όμως να προσθέ
σουν και ότι ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ έχει αποκτήσει πλέ
ον ένα ισχυρό άλλοθι σε πε
ρίπτωση νέας ήττας στις ευ
ρωεκλογές του 2009, με α
ποτέλεσμα να καθίσταται 
πλέον αδύνατη η αμφισβή

τηση της θέσης του στην ηγεσία του κόμμα
τος. Παράλληλα, με βάση το σκηνικό που 
διαμορφώνεται, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει 
δεχθεί εισήγηση για λήψη άμεσων και μεγά
λων πρωτοβουλιών. Μεταξύ αυτών, περιλαμ
βάνεται η αναδιοργάνωση των κορυφαίων 
οργάνων και η ανανέωση των εκλογικών 
συνδυασμών του κόμματος κατά τρόπο που 
θα σηματοδοτεί την πλήρη ρήξη με το κυ
βερνητικό παρελθόν του κόμματος.

Γνώριζε
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γ. Παπαν

δρέου είχε ενημερωθεί ότι επίκειται ντόμινο 
αποκαλύψεων στην υπόθεση δίεπίθηε, ήδη 
από τις αρχές της προπερασμένης εβδομά
δας από τον διευθυντή του πολιτικού του 
γραφείου κ. Ν. Αθανασάκη, αν και φέρεται 
να γνώριζε τις βασικές της πτυχές ήδη από 
το περασμένο καλοκαίρι. Κατά τις ίδιες πη
γές, ο κ. Θ. Τσουκάτος φέρεται να επιχείρησε 
να έλθει σε επαφή με τη Χαριλάου Τρικούπη 
προκειμένου να επιτύχει ένα συνολικότερο 
«πολιτικό χειρισμό», αλλά συνάντησε κλει
στές πόρτες. Εξ άλλου στην κορύφωση της α
ντιπαράθεσης με τον πρώην πρωθυπουργό ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκμυστηρεύθηκε σε 
συνεργάτες του ότι θα αποπέμψει άμεσα κά
θε στέλεχος, το όνομα του οποίου θα εμπλε
κόταν στην υπόθεση δίεπίθηε προκειμένου 
να καταδείξει πως με τον κ. Κ. Σημίτη δεν έ
χει κάποιο είδος προσωπικής βεντέτας, αλλά 
επιθυμεί την πλήρη εκκαθάριση του τοπίου 
στο ΠΑΣΟΚ είτε αυτό αφορά πολιτικά θέμα
τα, όπως στην περίπτωση του πρώην πρωθυ
πουργού, είτε ζητήματα «δικαστικής υφής».

Την προσέγγιση με το περιβάλλον Παπαν
δρέου αρνείται και ο ίδιος ο κ. Τσουκάτος, 
που αναφέρει ότι επικοινώνησε με τον διευ
θυντή του ΠΑΣΟΚ κ. Ρ. Σπυρόπουλο μόλις 
την Πέμπτη το πρωί, προκειμένου να τον ε
νημερώσει για τη γνωστή του δήλωση.

Αποκλιμάκωση
Σε κάθε περίπτωση, οι δραματικές εξελί

ξεις στην υπόθεση δίεπιεης επίσκιασαν σχε
δόν πλήρως το εκρηκτικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, 
από τη διαγραφή του κ. Κ. Σημίτη και τις δη
μόσιες διαφωνίες των κ. Αλ. Παπαδόπουλου, 
Εκτ. Νασιώκα και ορισμένων άλλων βουλευ
τών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί
τευσης. Ο κ. Γ. Παπανδρέου φλέρταρε μέχρι 
και την Κυριακή με την ιδέα της αποπομπής 
των διαφωνούντων. Ομως, πείσθηκε να μην 
κλιμακώσει περαιτέρω την αντιπαράθεση έ
πειτα από επίμονες εισηγήσεις, όχι μόνο με
τριοπαθών συνεργατών του, όπως οι κ. Δ. 
Ρέππας, Φ. Πετσάλνικος και Ρεγγίνα Βάρτζε- 
λη, αλλά και στελεχών που έχουν ταυτιστεί 
με τη λεγάμενη «σκληρή γραμμή», όπως ο κ. 
X. Καστανίδης.

Οριμένα εκ των συγκεκριμένων στελεχών 
έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και στην «τροπο
ποίηση» των συνεντεύξεων που παραχώρη
σε ο κ. Γ. Παπανδρέου τη Δευτέρα -τις είχε 
προετοιμάσει στην Πάρο σε συνεργασία με 
τον κ. Γ. Ραγκούση- ώστε να εκπέμπεται το 
μήνυμα ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω διαφο
ροποιήσεις, αλλά και να καθίσταται απολύ
τως σαφές πως δεν είχε άλλη επιλογή από τη 
διαγραφή του κ. Κ. Σημίτη, που όμως «βρί
σκεται πλέον οριστικά εκτός του ΠΑΣΟΚ».

Σπουδές για Καριέρα.
Από Κορυφαίο (Top 10%) 

_____ Βρετανικό Πανεπιστήμιο
_  _  _ _  Accredited by the _  _  —_

Μ Β Α 7ΙοΚίοη Μ Sc

σε Εκδήλωση Ενημέρωσης 
για την Έναρξη Οκτωβρίου

[Τετάρτη 9 Ιουλίου, ώρα 19:00]

Πτυχία Bachelor
EmuniBusiness English
γ̂ια Στελέχη και για Σπουδαστές.

Τηλ.210 9248534 ww w.ICO I1.gr

r  THE HELLENIC CANADIAN ASSOCIATION >
offers two

SCHOLARSHIPS FOR STUDY IN CANADA
Applicants are invited for two Scholarships tenable at a Canadian University in the 
Academic Year 2008-2009.
These Scholarships are open to Greek students, graduates of Greek Universities and 
already accepted for the first time, by a Canadian University for Post Graduate Studies in 
any field, in September 2008. The value of each scholarship is Canadian Dollars 3.000,00, 
payable in Euro or Canadian Dollars.
Deadline for applications is Monday, July 14th, 2008.
Letters of application should be accompanied by a short Curriculum Vitae, the applicant’s most 
recent academic transcript, PROOF of Acceptance at a Canadian University and sent to:

Prof. M A N 0 S M A R C O G L O U  
2, Karagiorgi Servias Street, 105 62 ATHENS 

For more information please contact:
Prof. Manos Marcoglou, Chairman of the Board 

Tel: 210 323 5364 & 210 894 7876, hours 10:00 · 19:00 /

Σημίτης: Στη Δικαιοσύνη

Εντονα προβληματισμένος από τις επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει συνολικά για το ελληνικό πολιτικό σύ
στημα η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων για τα «μαύ
ρα ταμεία» της δίβαίΘης φέρεται ο πρώην πρωθυπουρ
γός κ. Κ. Σημίτης.
Ο πρώην πρωθυπουργός σε συνομιλίες με στενούς 
του συνεργάτες υπογραμμίζει ότι η ελληνική Δικαιοσύ
νη πρέπει να προβεί το ταχύτερο δυνατόν στην πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε «να μην σπιλώνονται 
οι πάντες». Αναφορικά με την εμπλοκή των ονομάτων, 
των άλλοτε στενών του συνεργατών, κ. Θ. Τσουκάτου 
και Τ. Μαντέλη, ο κ. Σημίτης παραπέμπει στη γνωστή 
του δήλωση της περασμένης Πέμπτης.
Παράλληλα, συνομιλητές του υπενθυμίζουν πως ο ίδιος 
ο κ. Κ. Σημίτης τούς είχε αποπέμψει στην αρχή τη δεύ
τερης πρωθυπουργικής του θητείας, ενώ το ίδιο έπρατ
τε σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις αδιαφάνει
ας εκ μέρους κυβερνητικών αξιωματούχων. Πράγματι, 
ο κ. Θ. Τσουκάτος από «άτυπος» γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1996-1999 οδηγήθηκε εκτός Χα
ριλάου Τρικούπη στα τέλη του 2000. Επίσης, εκτός του 
περιβάλλοντος του κ. Κ. Σημίτη βρέθηκε ο κ. Τ. Μαντέ
λης, παρότι είχε τοποθετηθεί μετά τις εκλογές του 
1996 σε κρίσιμες θέσεις, όπως εκείνες του γραμματέα 
του Υπουργικού Συμβουλίου και του υπουργού Μετα
φορών. Προς επίρρωση των ισχυρισμών τους, οι ανω
τέρω πηγές υπενθυμίζουν πως ο κ. Κ. Σημίτης απομά
κρυνε από το Μέγαρο Μαξίμου και τον υπεύθυνο Τύ
που, ενώ με αφορμή την υπόθεση του Χρηματιστηρίου 
«θυσίασε» τους κ. Στ. Μανίκα και Μ. Νεονόκη.
Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να εκτιμά 
πως πέραν της «ονοματολογίας» των ημερών, το μείζον 
ζήτημα είναι η προστασία του κύρους της Δημοκρα
τίας και των Θεσμών. Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν 
τον κ. Σημίτη να συμφωνεί με την πρόταση που διατύ
πωσε μέσω της «Κ» ο πρώην υπουργός κ. Στ. Μάνος, 
το ελληνικό κράτος να στραφεί νομικά κατά της 
δίβΓΠβηε.
Ο κ. Σημίτης αναμένεται να τοποθετηθεί επί των εξελί
ξεων και συνολικά της επικαιρότητας στα τέλη της με
θεπόμενης εβδομάδας, οπότε και θα μιλήσει σε εκδή
λωση στον Πύργο. Πάντως, αφήνει σαφώς να εννοηθεί 
πως δεν υφίσταται περιθώριο επαναπροσέγγισης με 
τον κ. Γ. Παπανδρέου, καθώς «οι απόψεις τους είναι 
διαφορετικές». Ο πρώην πρωθυπουργός που σημειώ
νει σε συνεργάτες του ότι πλέον «είναι πολιτικά απε
λευθερωμένος» και θα δημοσιοποιεί τις απόψεις του 
για το ΠΑΣΟΚ και τη χώρα, παραμένει ιδιαίτερα ενο
χλημένος και για τον τρόπο με τον οποίο η Χαριλάου 
Τρικούπη χειρίστηκε το θέμα της διαφωνίας του με τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη συνθήκη της Λισ- 
σαβώνας, που οδήγησε στη σύγκρουση κορυφής στο 
ΠΑΣΟΚ. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού ανα
φέρουν συγκεκριμένα πως παρότι ζητήθηκε να τους 
σταλεί το επίμαχο κείμενο, τούτο ουδέποτε έγινε. Μάλι
στα, ακόμη και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το 
πρωί της προπερασμένης Τετάρτης, ο ίδιος ο κ. Σημί
της με τον κ. Δ. Ρέππα, ο τελευταίος του ανέφερε «πως 
κείμενο δεν υπάρχει, αλλά η υπογραφή του θεωρείται 
από τον κ. Γ. Παπανδρέου δεδομένη», με αποτέλεσμα 
ο πρώην πρωθυπουργός να αποφασίσει να δημοσιο
ποιήσει τη γνωστή του επιστολή...
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Αλλεπάλληλες 
συ σκέψεις 
στο Μαξίμου
Σκοπός να αποκτηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση 
με τις φήμες περί εμπλοκής κυβερνητικών στελεχών

Των Ελ λ η ς  Τ ρ ια ν τά φ υ λ λ ο υ  - 
Γιώ ργο υ  Π. Τ ερζη

Το ενδεχόμενο ανάληψή νομοθετικήε πρω- 
τοβουλίαε για την αλλαγή του τρόπου χρη
ματοδότησή των κομμάτων εξετάζει, σύμ
φωνα με ασφαλείε πληροφορίεε, το κυβερ
νητικό επιτελείο υπό το φωε των νέων απο
καλύψεων περί τη σχέση «μαύρου χρήματοε» 
και πολιτικήε εξουσίαε, με αφορμή την υπό
θεση ms Siemens. Ταυτοχρόνωε, αφήνεται 
σαφώε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα προ
χωρήσει στη σύσταση εξεταστικήε ή προα- 
νακριτικήε επιιροπι^ μέσα στο καλοκαίρι αν 
οι έρευνεε ms δικαιοσύνηε που βρίσκονται 
σε εξέλιξη καταλήξουν σε συμπέρασμα περί 
εμπλοκήε πολιτικών προσώπων. Ο πρωθυ- 
πουργόε Κ. Καραμανλήε -όπωε εμμέσωε δια- 
μήνυσε με τη συνέντευξη που 
παραχώρησε την Παρασκευή 
μετά την ολοκλήρωση του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου στΐ5 
Βρυξέλλε$- εμφανίζεται απο- 
φασισμένοε να απομονώσει 
πολιτικά οποιονδήποτε απο- 
δειχθεί ότι εμπλέκεται στην υ
πόθεση ms Siemens και προ
έρχεται από τον χώρο του κυ- 
βερνώντοε κόμματο5.

Οι φήμες
Κατά τΐ5 ίδιεε πηγέε, axis 

αλλεπάλληλε5 συσκέψειε που 
πραγματοποιούνται όλο το τε
λευταίο διάστημα στο Μέγαρο Μαξίμου και 
στη Ρηγίλληε καταγράφεται κλίμα βεβαιότη- 
ras ότι το κόμμα ms Νέαε Δημοκρατίαε δεν 
κινδυνεύει να βιώσει ανάλογη εμπειρία με 
αυτή που ζει αυτή την περίοδο το ΠΑΣΟΚ. 
Εξ ου και η κατηγορηματική θέση του κ. Κα
ραμανλή ότι η «Ν.Δ. δεν έχει σχέση με την υ
πόθεση ms Siemens». Tauioxpovcos, γίνο
νται eninoves προσπάθειεε προκειμένου να 
αποκτηθεί μία ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με 
xis οργιασχικέε φήμεε του παρασκηνίου πε
ρί εμπλοκήε εν ενεργεία ή μη κυβερνητικών 
στελεχών ms Ν.Δ. στην υπόθεση. Ο υπουρ- 
Y0s Πολιτισμού κ. Mix. Λιάπηε, ο onoios κα

τά τιε παραπάνω φήμε$ φέρεται μεταξύ άλ
λων στο στόχαστρο τη5 δικασχικήε έρευναε, 
μιλάει για ανυπόστατα ψεύδη και δηλώνει, 
μέσω των συνεργατών του, ότι τα σενάρια 
των ημερών δεν τον αφορούν αφού όσα 
στοιχεία και αν αναζητηθούν δεν υπάρχει η 
υπογραφή ή το όνομά του. Οι ίδιεε πηγέε 
προσθέτουν ότι οι επαφέε που σύμφωνα με 
πληροφορίεε είχε ο κ. Λιάπηε, την Παρα
σκευή, τηλεφωνικά με τον κυβερνητικό εκ
πρόσωπο κ. Θ. Ρουσόπουλο στιε Βρυξέλλεε 
και διά ζώσηε με τον γραμματέα τηε Κ.Ε. τη5 
Ν.Δ. κ. Δευτ. Ζαγορίτη αφορούσαν αποκλει
στικά θέματα τηε αρμοδιότητάε του.

Η τοποθέτηση αυτή του κ. Λιάπη υποστη
ρίζεται και από κυβερνητικά και κομματικά 
στελέχη τα οποία μιλούν για προσπάθεια α
ντιπερισπασμού του ΠΑΣΟΚ, λόγω των επι

κίνδυνων αναταράξεων που 
σημειώνονται στο εσωτερικό 
του. Στην ίδια τακτική του α
ντιπερισπασμού και τηε προ- 
σπάθειαε διάχυσηε ευθυνών 
και εντυπώσεων αποδίδουν οι 
ίδιοι κύκλοι και τη σπουδή τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσή 
να ζητήσει τη σύσταση Εξετα- 
στικήε Επιτροπήε πριν από την 
ολοκλήρωση τηε δικαστικήε έ- 
ρευναε. Είναι χαρακτηριστικό 
το σχόλιο κορυφαίου στελέ- 
χου3, το οποίο έλεγε ότι αν η 
Ν.Δ. είχε δεχθεί από τιε αρχέε 
του χειμώνα -οπότε είχε πρω- 

τοκατατεθεί - το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, σήμερα 
θα είχαμε τόσα πορίσματα όσα και τα κόμμα
τα και η Βουλή θα έπρεπε να απολογηθεί για
τί συζητούσε επί μήνεε χωρίε να έχει λάβει υ
πόψη τιε συγκλονιστικέε εξελίξειε των τελευ
ταίων ημερών - ιδιαίτερα την ομολογία Τσου- 
κάτου για την είσπραξη μαύρων χρημάτων».

Ο φάκελος στη Βουλή
Πάντωε, με δεδομένεε τιε τελευταίεε εξε

λ ίξ ε ι αλλά και το κλίμα αναμονήε που δια
μορφώνεται από δικαστικούε κύκλουε για 
«νέο νύρο», οι περισσότεροι στη Ν.Δ. σχεδόν 
προεξοφλούν ότι μέσα στο καλοκαίρι ο φά-

Ανάλογα με την 
έκβαση των δικα
στικών ερευνών, 
η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει στη 

σύσταση εξεταστι
κής ή προανακριτι- 

κής επιτροπής.
Αποφ ασισμένος να απομονώσει πολιπκά οποιονδήποτε από τον χώ ρο  της Ν.Δ. εμπλέ
κεται στην υπόθεση της  Ξϊεηιεης εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής την 
Παρασκευή από τις  Βρυξέλλες.

κελθ5 θα έρθει στη Βουλή και ο πρωθυπουρ- 
γόε θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προτεί
νει τη σύσταση εξεταστική$ ή προανακριτι- 
κήε επιτροπήε. «Ολα θα εξαρτηθούν από τα 
αποτελέσματα τη5 δικαστικήε έρευνας. Για 
παράδειγμα, για τον κ. Μαντέλη, ακόμη και 
αν αποδειχθεί εμπλοκή του, τα αδικήματα έ
χουν παραγραφεί. Στην πολιτική, ωστόσο, έ
χει μεγάλη σημασία αν υποδειχθεί στην κοι
νή γνώμη κάποιος ένοχοε ή αθώοε» τονίζει 
κορυφαίοβ υπουργό5.

Οι επιτελείε του κυβερνώντοε κόμμαχοβ 
θεωρούν κρίσιμη για την περαιτέρω εξέλιξη 
τηε υπόθεσηε την κατάθεση του κ. Τσουκά-

του στην Εισαγγελία. «Αν ο πρώην συνεργά- 
τηε του κ. Σημίτη αποδείξει ότι πήρε τα 
χρήματα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, το 
κόμμα του κ. Παπανδρέου θα βρεθεί σε ε
ξαιρετικά δύσκολη θέση. Αν όχι, τότε θα 
περιέλθει σε δεινή θέση ο κ. Τσουκάτο5» 
λένε στελέχη τηε Ν.Δ. Στον αντίποδα, δεν 
είναι λίγοι οι γαλάζιοι που εκτιμούν πωε δεν 
αποκλείεται, εφόσον δεν υπάρξουν νέα κα
ταλυτικά στοιχεία ειε βάροε του ΠΑΣΟΚ, ο
φέλη από την εμπλοκή Τσουκάτου να έχει ο 
κ. Γ. Παπανδρέου, δικαιολογώνταε με τον 
τρόπο αυτόν την επιλογή τη§ διαγραφής 
του Κώστα Σημίτη.

Η κυβέρνηση, όπως επισήμανε χαρακτη
ριστικά και ο Κ. Καραμανλής από τις Βρυ
ξέλλες, δεν προτίθεται να προβεί αυτήν 
τη στιγμή σε οποιαδήποτε κίνηση που να 
μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια εκ
μετάλλευσης των εσωτερικών προβλημά
των του ΠΑΣΟΚ.
Η επίσημη γραμμή είναι αυτή της «θεσμι
κής αντιμετώπισης» της υπόθεσης με 
στόχο την εξυγίανση του πολιτικού βίου 
και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών στα κόμματα. Επί της ουσίας, 
όμως, πάντοτε υπάρχει ο φόβος μελλοντι
κών αποκαλύψεων και για στελέχη της 
Ν.Δ. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, ο πρωθυ
πουργός -αν κληθεί να χειριστεί ένα τέ
τοιο ενδεχόμενο το οποίο προφανώς όλοι 
απεύχονται στη Ν.Δ.- εμφανίζεται αποφα
σισμένος να κινηθεί δυναμικά, στέλνο
ντας μήνυμα πως όταν λέει ότι ουδείς υ- 
περάνω του νόμου και των ηθικών ορίων 
που ο ίδιος έχει θέσει, το εννοεί. 
Ταυτοχρόνως, δέχεται ήδη εισηγήσεις να 
αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή 
του τρόπου χρηματοδότησης των κομμά
των, προκειμένου να επιβληθεί και νομο
θετικά η διαφάνεια και να περιοριστούν 
οι διαδρομές μαύρου χρήματος στην πο
λιτική σκηνή. Ηδη, κυβερνητικά στελέχη 
μνημονεύουν το αγλλοσαξονικό μοντέλο, 
το οποίο προβλέπει την απολύτως διαφα
νή -μέσω της δημοσιοποίησης-χρηματο
δότηση κομμάτων και πολιτικών από επι
χειρηματίες και εταιρείες.
Η όποια πρωτοβουλία, πάντως, δεν ανα
μένεται να αναληφθεί πριν από τα τέλη 
του καλοκαιριού, καθώς είναι πάγια στά
ση του κ. Καραμανλή να μην παρεμβαίνει 
υπό την πίεση των εξελίξεων.
Η θέση του Κ. Καραμανλή πως «η υπόθε
ση δεν αφορά τη Ν.Δ.» λειτούργησε εν
θαρρυντικά για πολλά κυβερνητικά και 
κομματικά στελέχη που, τις προηγούμενες 
ημέρες, προεξοφλούσαν, σε κατ' ιδίαν 
συζητήσεις τους, νέο κύκλο αποκαλύψε
ων με πρωταγωνιστές γαλάζια στελέχη. 
Πολλά γαλάζια στελέχη, πάντως, ακόμη 
και το βράδυ της Παρασκευής, όταν και 
ο γραμματέας του κόμματος κ. Ζαγορίτης 
είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση περί 
μη εμπλοκής του κυβερνώντος κόμματος, 
δεν έπαυαν να συζητούν τα σενάρια ε
μπλοκής τουλάχιστον δύο εν ενεργεία κυ
βερνητικών στελεχών στην υπόθεση. «Οι 
αποκαλύψεις για το μαύρο χρήμα και την 
εμπλοκή Τσουκάτου δείχνουν ότι η υπό
θεση έχει χοντρύνει» σημείωνε στην «Κ» 
κυβερνητικός παράγων, προεξοφλώντας 
ότι π περίοδος μέχρι την 20ή Ιουλίου θα 
είναι καυτή.

Στόχος, η εξυγίανση 
του πολιτικού βίου 
με θεσμικό τρόπο

EXTRA

170 ιδέες για χο καλοκαίρι!
Παραλίες, διαμονή, φαγητό, διασκέδαση, διαδρομές.

Και ακόμη:
• Μόσχα: δείτε την σαν Μοσχοβίτες.

•  Μαδαγασκάρη: απόδραση στην Όγδοη Ήπειρο.
• Τόκιο: υψηλή γαστρονομία κάτω των 20 €.
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Μην το χάσετε την Κυριακή 2 9  Ιουνίου με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
www.kathimerini.qr
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