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Η $ϊβηιβηδ «καίει» 
το πολιτικό σύστημα
Αμέριμνοι επιβάτες... Τιτανικού το πολιτικό προσωπικό της χώρας

ΤΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Γ ια να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει μια «κρίση», πρέπει πρώτα να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει και με το πολιτικό σύστημα.Το σκάνδαλο του «μαύρο πολιτικού χρήματος» της δίεητεηε αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα εξουσίας. Οποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, δεν καταλαβαίνει τίποτα! Δ εν είναι θέμα κομματικής αντιπαράθεσης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ούτε «παπανδρεϊκών» και «εκσυγχρονιστών» ούτε «καραμανλικών» και «μητσοτακικών». Προσωπικές ευθύνες υπάρχουν και πρέπει μέχρι τέλους να αναζητηθούν. Α λλά στα μάτια της κοινωνίας τίθεται θέμα αξιοπιστίας του συστήματος, που παίρνει πιο δραματικές διαστάσεις καθώς όλα αυτά συ- ντελούνται στο πλαίσιο μιας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Οσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, βλέπουν το «δέντρο» και χάνουν το «δάσος»!Χθες ήταν ο νεαρός κ. Μητσοτά- κης, σήμερα είναι ο κ. Τσουκάτος και ο κ. Μαντέλης (δικαίως ή αδίκως), αύριο κάποιος πρώην υπουργός του Π ΑΣΟΚ και μεθαύριο ένα ς ν υ ν  υ πουργός της κυβέρνησης κ .ο .κ. Με δυο λόγια το πολιτικό σκηνικό «ρευ- στοποιείται». Η πεποίθηση της κοινωνίας είναι δεδομένη. Το 2% του τζίρου των εργασιών της δίετηεηε πήγαινε σε κόμματα εξουσίας και πολιτικά πρόσωπα. Αυτό συνιστά τη «βάση» της κρίσης. Ο λα τ’ άλλα είναι, οι αναγκαίες βέβαια, λεπτομέρειες...
> Χωρίς «εκκαθάριση» 
ανασύνταξη δεν γίνεται!Και τώρα τι γίνεται; Θα υποδυθού- με τους αμέριμνους επιβάτες του Τιτανικού; Θα ζήσουμε σ’ ένα καθεστώς αδιευκρίνιστης υποψίας που καταδυναστεύει τα πάντα; Θα ανεχθούμε την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής του τόπου; Ο λα αυτά συνιστούν υπαρκτούς «διαλυτικούς» κινδύνους για τη χώρα. ‘Η θα προχωρήσουμε σε «ανασύνταξη»;Αλλά η «ανασύνταξη» προϋποθέτει εκκαθάριση χωρίς συμψηφισμούς της κατάστασης. Χωρίς «εκκαθάριση», αν α σ ύ ν τ α ξη  δ ε ν  γ ίνετα ι! Α π ό τη

«Siemens» μέχρι τα «Ομόλογα» και από τις «σκιές» του OTE μέχρι την απόπειρα Ζαχόπουλου κ.ο.κ. Διαφορετικά η χώρα θα μπει σε μια παρατεταμένη περίοδο «οιονεί ομηρείας». Η διαχείριση της κρίσης μπορεί να γίνει ή με «διαλυτικό» ή με «δημιουργικό τρόπο». Κριτήριο είναι ο «βαθμός ειλικρίνειας» του συστήματος εξουσίας (κυβέρνηση, κόμματα, δικαιοσύνη κλπ.).Ο κ. Παπανδρέου, με «σημείο αναφοράς» εγκαίρως την «εξεταστική επιτροπή» και το «όλα στο φως», έχει δημιουργήσει σημαντικά πολιτικά αναχώματα. Αρκεί να μην υποκύψει σε λάθος εσωκομματική μικροεκμετάλ- λευση. Η κυβέρνηση έχει στάση «φοβικής αναμονής», καθώς περιμένει τη «σειρά» της, ενώ στο παρασκήνιο συζητά «εκλογικά σενάρια» φυγής προς τα μπρος... αμφιβόλου όμως αποτελεσματικότατος. Το μεταπολιτευτικό πολιτικό σκηνικό ασφυκτιά. Είναι προφανές ότι προσεγγίζουμε τη στιγμή, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, μιας νέας μεταπολίτευσης που αναζητά εκτός των άλλων και νέα πολιτικά υποκείμενα...
> Ακρίβεια: Βλέποντας 
και κάνοντας...Κατά τα λοιπά, άνθραξ τα αναμενόμενα μέτρα κατά της ακρίβειας από τις Βρυξέλλες. Ούτε «επιδοτούν» εθνικά μέτρα ούτε δέχονται παρεκκλίσεις από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις και με βάση την κατάσταση του προϋπολογισμού και της οικονομίας (υπερ- δανεισμός), είναι πολύ πιθανόν η ελληνική κυβέρνηση να περιοριστεί στα κλασικά επικοινωνιακά μέτρα της, με «άλλοθι» και τις Βρυξέλλες!Αλλά αυτά, πλέον, δεν πείθουν τον κόσμο. Ούτως εχόντωντων πραγμάτων, δύο δρόμους μπορούσε να έχει η κυβέρνηση, αν ήθελε να είναι αποτελεσματική. Ο ένας είναι η σύγκρουση με τις ολιγοπωλιακές πρακτικές των καρτέλ.

Ο άλλος δρόμος περνάει μέσα από το «εργαλείο» της φορολογίας. Αόγου χάρη, αύξηση στον φόρο των κερδών των πετρελαϊκών εταιρειών ή φορολογικά κίνητρα οε όσες εταιρείες μειώνουν σοβαρά τις τιμές των προϊόντων τους ή απόσυρση της αύξησης των ειδικών φόρων στο πετρέλαιο και τη βενζίνη κλπ.Ή , τέλος πάντων, κάποιος συνδυασμός πραγμάτων. Αλλά απ’ ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση εγκαταλείπει τη λογική της «άμεσης πολιτικής αντίδρασης», με γρήγορα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Ποντάρει στο... «φτηνό καλοκαίρι» και περιμένει την Εκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβρη. Ακολουθεί τη... μεγάλη στρατηγική του «βλέποντας και κάνοντας»!
> Η... ιρλανδική «μπόμπα»Οσο για το ιρλανδικό «Οχι» δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της Ενωσης, αλλά μας υπενθυμίζει και μια μεγάλη αλήθεια;Οτι η ΕΕ μοιάζει μ ’ ένα «κοινό σπίτι», που τα μέλη της οικογένειας δεν είναι ευχαριστημένα με τον «διαχειριστή», θέλουν να τον αλλάξουν, δεν μπορούν και γι’ αυτό αντιδρούν σε ό,τι τους πει, χωρίς βέβαια να θέλουν να κατεδαφίσουν και το «σπίτι»!Η «αποξένωση» των λαών της ΕΕ από τις αποφάσεις και τις κοινωνικές και οικονομικές επιλογές των Βρυξελλών εξελίσσεται σε μείζον θέμα για την Ενωση. Τα «Οχι» συνιστούν αντίδραση κοινωνικού χαρακτήρα με διαφορετικές αφετηρίες. Και ο «αχταρμάς» των δυνάμεων αυτών είναι επικίνδυνο «κοκτέιλ», αν και «τρέφεται» από την κοινωνική αναλγησία των Βρυξελλών.Μία λύση υπάρχει; Βρείτε τρόπους να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη πολύ περισσότερο η φωνή των λαών...

> Μ Ε Μ Ο ________________
Εθνική Ελλάδος... γεια σου!
Εθνική Ελλάδος γεια σου! Είναι και ενός είδους «ευχαριστώ» για ό,τι 
προσέφερε στους φιλάθλους, αλλά και ένας «αποχαιρετισμός» για το 
«τέλος εποχής». Η ώρα της νέας ανασύνταξης ήρθε... Κατά μια περίεργη 
σύμπτωση περίπου την ίδια στιγμή «αποχαιρετούμε» και την Εθνική 
Ελλάδος της... πολιτικής!
Κόμματα και πολιτικούς. Ζήσαμε και «παίξαμε μπά
λα» μαζί τους μια περίπου... τριακονταπενταετία. Με 
καλές στιγμές, μεγάλες επιτυχίες, αλλά και ήττες 
και αποτυχίες, όπως είναι φυσιολογικό. 0  «αποχαι
ρετισμός» είναι πάντα δύσκολος. Αλλά και η «ανα
σύνταξη» γοητευτική... Εθνική Ελλάδος... γεια σου!
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Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Η Υ Π Ο Θ Ε Σ Η  S IE M E N S

Προειδοποιητική βολή τα τιμολόγια του Κυριάκου
Η ξαφνική εμπλοκή του ονόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπόθεση της δ ίε ιη ε ^  ήταν μόνο η πρώτη ένδειξη για το ότι οι εξελίξεις στην υπόθεση έχουν ξε- φύγει από τον ελληνικό έλεγχο.Το θέμα, αν και θεωρείται παρωνυχίδα μπροστά στις μίξες εκατομμυρίων ευ-

ρώ που πληρώθηκαν από τη Siemens, αναζωπύρωσε την κουβέντα για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.Η αμερικανική δικηγορική φίρμα Debevoise & Plimpton φέρεται να έχει τροφοδοτήσει το τελευταίο διάστημα τον εισαγγελέα Π. Αθανασίου με έναν τερά-

σπο όγκο πληροφοριών και στοιχείων που είχε συλλέξει κατά τον εσωτερικό έλεγχο στην εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πλέον μέρος της δικογραφίας και υποχρεώνουν τον εισαγγελέα να κινηθεί προς την κατεύθυνση της διερεύ- νησής τους.

Πρώτος στόχος το απόμαχο ΠΑΣΟΚ
Το δικηγορικό γραφείο Debevoise & Plimpton δεξαμενή πληροφόρησης για τα μαύρα ταμεία

| ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΤΣΗ |
maroutsis@pegasus.gr

Μ ετά το παραδικασπκό, τις υποκλοπές και τα ομόλογα, η υπόθεση Siemens έμοιαζε σαν ένα ακόμη σκάνδαλο που το πολιτικοδικαστικό σύστημα θα κατάφερ- νε να «στεγανοποιήσει» και να περιορίσει σε έναν μικρό κύκλο χαμηλόβαθμων ε- μπλεκομένων. Ομως κάτι φαίνεται ότι πήγε στραβά.Η πρώτη βόμβα έσκασε. Υπάρχουν πλέον σοβαρές ενδείξεις, αν όχι ακόμα αποδείξεις, ότι στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ μπήκαν 1 εκ. γερμανικά μάρκα για την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών του 1999. Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκονται απόμαχα στελέχη του Κινήματος, που όμως στο παρελθόν αποτέλεσαν τον σκληρό πυρήνα του συστήματος Σημίτη.Η κατάσταση έχει βγει πλέον εκτός ελέγχου, αφού μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσουν οι αποκαλύψεις εδώ. Οσοι ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρεθούν στη δίνη και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.Κι όλα αυτά ενώ δεν έχουν περάσει ακόμα ούτε τρεις εβδομάδες από τότε που ο υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζη- γάκης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανίδάς, αλλά και ο εκπρόσωπος της Debevoise & Plimpton στην Ελλάδα, δικηγόρος Αλέξανδρος Αυκουρέζος, διαβεβαίωναν ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος προς κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα.
Το σχέδιο απέτυχεΑπό την άλλη ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση, Π. Αθανασίου, προεξοφλούσε ότι η προανάκριση θα έχει ο λοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιουνίου και από εκεί και πέρα το θέμα θα οδηγούνταν σε εφέτη ανακριτή, δηλαδή σε ενταφιασμό. Ο κ. Αθανασίου, άλλωστε, είχε λάβει ημερομηνία περάτωσης της προανάκρισης. Μόνο που το σχέδιο αυτό απέτυχε.Τη στιγμή που πήγαινε να κλείσει η κουβέντα για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο, με έναν αμφιλεγόμενο τρόπο ανέκυψε το θέμα των τιμολογίων για τον εξοπλισμό του γραφείου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ηταν η πρώτη ένδειξη ότι οι άνθρωποι της δικαιοσύνης που χειρίζονται την υπόθεση δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχό της. Η ώθηση στην ελληνική αποκάλυψη

Ο ΠΡΩ ΗΝ διευθύνων σύμβουλος του OTE και ύποπτος για την υπόθεση Siemens,
Γ. Σκαρπέλης, υπέδειξε στον εισαγγελέα τα τρία πρόσωπα που τελικά οδήγησαν στον 
θ . Τσουκάτο. Για τα τρία πρόσωπα γνώριζε και η Debevoise & Plimpton.

Οι πολύωρες συσκέψεις Καραμανλή
Με το πολιτικό σύστημα να διέρχεται μια από τις σοβαρότερες κρίσεις του και τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας να αμφισβητούνται ευθέως από μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως το σκάνδαλο μπορεί να εξελιχθεί σε σεισμό που θα συνταράξει τα θεμέλια του δικομματι- σμού. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καρα

μανλής, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τους ψιθύρους, έσπευσε να δηλώσει ότι η υπόθεση δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία.Ομως μέσα σε δύο ημέρες πραγματοποίησε δύο πολύωρες συσκέψεις με κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησής του. Αποκλεισπκό θέμα το σκάνδαλο δίεπτεπε.

του σκανδάλου φαίνεται να δίνεται πλέον από οποιονδήποτε άλλο, εκτός από τους δικαστικούς λειτουργούς που έχουν αναλάβει τη διερεύνησή του ή την εποπτεία των ερευνών.Τα επίμαχα τιμολόγια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνονταν στα αρχεία του δικηγορικού γραφείου Debevoise & Plimpton, που έχει διεξάγει τον εσωτερικό έλεγχο για λογαριασμό της μητρικής Siemens, όμως δεν είχαν παραδοθεί στον Ελληνα εισαγγελέα. Στη δικογραφία προστέθηκαν σε αυτήν τη συγκυρία ύστερα από κατάθεση δύο υπαλλήλων της Siemens, οι οποίοι βρίσκονται στο σύστημα προστασίας μαρτύρων της εταιρείας.Η δικηγορική εταιρεία φαίνεται να φυλάει για τον εαυτό της τον ρόλο του από μηχανής θεού, που στο παρασκήνιο καταφέρνει και κινεί τα νήματα της υπόθεσης όταν διαπιστώνει ότι οι εξελίξεις δεν συμβαδίζουν με τα συμφέροντα του πελάτη της.
Ο «ξένος παράγοντας»Λίγες ημέρες αργότερα, το πρώην στέλεχος του OTE και κλητευθείς ως ύποπτος για την υπόθεση, Γ. Σκαρπέλης, υπέδειξε στον εισαγγελέα τα τρία πρόσωπα που τελικά οδήγησαν στο να αποκαλυφθεί η είσπραξη 1 εκ. μάρκων από τον Θ. Τσουκάτο για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ονόματα των τριών υπήρχαν ήδη στη δικογραφία από έγγραφα που είχε παραδώσει στον κ. Αθανασίου η Debevoise & Plimpton. Ομως η έρευνα έχει μείνει στάσιμη.Ο κ. Σκαρπέλης επιδιώκει να πάρει πολιτική διάσταση το σκάνδαλο ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, βάσει του οποίου τα αδικήματα για τα οποία θεωρείται ύποπτος έχουν παραγραφεί.Σαφείς αναφορές για άμεση εμπλοκή ξένων στην υπόθεση Siemens, έγιναν χθες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο μνημόσυνο για τα 12 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.Ο Γιώργος Παπανδρέου επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για «Εξεταστική», έκανε λόγο για «Ελληνες και ξένους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες» που εμπλέκονται στα φ α ινόμ ενα  διαφθοράς. Και υπογράμμισε πως η ρήση του Α. Παπανδρέου «η Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες» παραμένει επίκαιρη, «αφού σήμερα ο Ελληνας αισθάνεται ξένος στον τόπο του».

mailto:maroutsis@pegasus.gr
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Ο δρόμος για την προανακριτική
Σε περίπτωση που από την έρευνα  
του εισαγγελέα προκόψουν στοιχεία ή 
ενδείξεις για εμπλοκή στο σκάνδαλο 
και εν ενεργεία κυβερνητικών στελε
χών, θα πρέπει να συσταθεί προανα- 
κριτική επιτροπή στη Βουλή για να α- 
ποφανθεί για τα αδικήματα. Μάλιστα, 
το έργο της επιτροπής θα πρέπει να ο

λοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι χωρίς 
να υπάρχει δυνατότητα διακοπής του 
έργου της με την πρόωρη διάλυση της 
Βουλής από τον πρωθυπουργό. Η προ
σφυγή στις κάλπες μπορεί να γίνει μό
νο μετά την ολοκλήρωση του έργου 
της προανακριτικής, δηλαδή το φθινό
πωρο.

Σ Ε  Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Κ Η  Τ Ο  Μ Α Ξ Ι Μ Ο Υ

Πρόωρες εκλογές με 
«χορηγία» της Βίβπιβηε
ΙΑν οι αποκαλύψεις αγγίξουν κυβερνητικά στελέχη, τότε ο Καραμανλής θα 

προσφύγει σε εκλογές με λίστα τον Σεπτέμβριο και σύνθημα την κάθαρση

| ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ |
saradakos@pegasus.gr

Α ναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πρόωρες εκλογές, προκαλεί η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων για το μαύρο πολιτικό χρήμα από τα ταμεία της δίεηιεηε.Εν μέσω της δικαστικής έρευνας και του ξετυλίγματος του κουβαριού των υπόγειων συναλλαγών είναι κοινή η αίσθηση ότι η υπόθεση, που ανοίγει πλέον σαν βεντάλια, θα τραυματίσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας.Στην παρούσα φάση στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ που δέχεται ισχυρά πλήγματα από την εμπλοκή στελεχών και πρώην υπουργώ ν του στην υπόθεση με μίζες της δίεητεηε, αλλά υπάρχει έντονη φημολογία ότι το σκάνδαλο είναι πολύχρωμο πολιτικά και αφορά και το κυβερνών κόμμα.
Ο φόβος του ΜαξίμουΟ πρωθυπουργός εμφανίστηκε από τις Βρυξέλες βέβαιος ότι η υπόθεση δεν αγγίζει το κόμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν φοβάται τίποτα. Απέφυγε όμως να πει το ίδιο και για πρόσωπα της παράταξής του.Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της δίεητεηε δίνουν νέα ώθηση στα σενάρια περί πρόωρων εκλογώ ν ε ντός του έτους και αφού έχει «κλείσει» ένας χρόνος από την αναμέτρηση της 17ης Σεπτεμβρίου του 2007. Το ενδεχόμενο αυτό συζητείται έντονα και μ εταξύ των βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι αδυνατούν να προβλέψουν τις διαστάσεις που θα πάρει το σκάνδαλο, όπως επίσης και το πώς αυτό θα «αγγίξει» ακόμη και το δικό τους κόμμα.Οι πιο ψύχραιμοι εκτιμούν ότι το ε ν δεχόμενο εκλογώ ν εξαρτάται απολύτως από το εάν και το ποια πρόσωπα από τον χώρο της ΝΔ και της κυβέρνησης κυρίως θα βρεθούν αναμεμειγμέ-

Ο ι  γ α λ ά ζ ι ε ς  α ν η σ υ χ ί ε ς _________________
0 πρωθυπουργός εμφανίστηκε από τις Βρυξέλλες 
βέβαιος για το κόμμα του και... αβέβαιος για 
πρόσωπα. Την ίδια ώρα στελέχη και βουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν ανησυχία, 
προβληματισμό και φόβους για απρόβλεπτες και 
δυσάρεστες πολιτικά εξελίξεις στο θέμα με τα 
μαύρα ταμεία της γερμανικής δίθίτιεπε.

να στο σκάνδαλο. Εάν υπάρχουν υπουργοί που αποδεδειγμένα και όχι απλά με φήμες ή αόριστες καταγγελίες, που υπάρχουν στους διαδρόμους, έχουν εμπλοκή, τότε ο πρωθυπουργός μπορεί να αναζητήσει διέξοδο στις εκλογές. Μια τέτοια επιλογή θα του έδινε τη δυνατότητα να καθορίσει ο ίδιος τις εκλογικές λίστες (καθώς δεν θα έχει παρέλθει το Ιδ μ η ν ο  από την προηγούμενη αναμέτρηση, προϋπόθεση που ορίζει το Σύνταγμα για εκλογές με σταυρό προτίμησης) και να αφήσει εκτός Κοινοβουλίου όλα τα στελέχη εκείνα που εμφανίζονται αναμεμειγμένα στο μεγάλο αυτό πολιτικο οικονομικό σκάνδαλο.
Το ΣύνταγμαΟι υποσιηρικτές μιας τέτοιας άποψ ης τονίζου ν ότι ο πρω θυπουργός μπορεί να ζητήσει άμεση προσφυγή στις κάλπες με βασικό αίτημα την κάθαρση του δημόσιου βίου.Τα χέρια του Κ. Καραμανλή -συμπληρώ νουν τα ίδια πρόσωπα- θα λ υ θούν αφού θα έχει περάσει ένας χρόνος από τις τελευταίες εκλογές, καθώς τότε θα μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κάνει τις εκλογές (σύμφωνα με το Σ ύ νταγμα, εάν το διάστημα μεταξύ δύο αναμετρήσεων είναι μικρότερο του ενός χρόνου, τότε τις εκλογές τις διενεργεί υπηρεσιακή κυβέρνηση και αφού έχει π ροηγηθεί γύρος διερευνητικώ ν ε ντολών), βάζοντας τη δική της ατζέντα και δείχνοντας έτοιμη να  ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο.Οι οποίες αποφάσεις ληφ θούν, πάντως, είναι βέβαιον ότι θα έχουν απόλυτη συνάρτηση με το εύρος των αποκαλύψεων, καθώς και με τον χρόνο που αυτές θα δημοσκοπηθούν. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι μέσα στον Ιούλιο το μεγαλύτερο τμήμα των καταθέσεων μαρτύρων και των στοιχείων θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα Αθανασίου και ως εκ τούτου θα μπορέσουν αμέσως μετά να προγραμματίσουν τις πολιτικές τους κινήσεις.

Τα «τυχερά» 
των υπουργών 
με την 
παραγραφή
Τα αδικήματα(πλημμε
λήματα και κακουργήμα
τα) τα οποία βαρύνουν 
νυν, καθώς και πρώην 
υπουργούς παραγράφο
νται μετά μία πενταετία 
από τον χρόνο τέλεσής 
τους. Οι απλοί βουλευ
τές, όσοι κατά την τέλ ε 
ση της παράνομης πρά
ξης δεν είχαν θέση 
υπουργού, υπόκεινται 
σε καθεστώς ίδιο με 
αυτό των πολιτών.
Οπερ σημαίνει πως τα 
πλημμελήματά τους πα
ραγράφονται μετά πεντα
ετία, τα κακουργήματα 
μετά δεκαπενταετία και 
τα αδικήματα τα οποία ε 
πισύρουν ποινή ισόβιας 
κάθειρξης με τη συμπλή
ρωση εικοσαετίας.

Τα κόμματα
Η παράνομη χρηματοδό
τηση πολιτικών κομμά
των θεωρείται πλημμέλη
μα και επισύρει χρηματι
κό πρόστιμο τόσο σε βά
ρος του χρηματοδότη ό
σο και σε βάρος των στε
λεχών ή των υπαλλήλων 
του κόμματος που υπήρ
ξαν αποδέκτες της παρά
νομης οικονομικής 
ενίσχυσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο χρη
ματοδότης τιμωρείται με 
φυλάκιση έως ένα έτος 
και πρόστιμο τουλάχι
στον 15 .000  ευρώ, ενώ 
οι υπεύθυνοι του κόμμα
τος με πρόστιμο όχι με
γαλύτερο των 3 0 .0 0 0  
ευρώ.
Σε περίπτωση δε που η 
παράβαση πραγματοποιή
θηκε κατά τη διάρκεια 
προεκλογικής περιόδου, 
καλείται και το ίδιο το 
κόμμα να πληρώσει 
πρόστιμο, το οποίο μπο
ρεί να αγγίξει ακόμη και 
το 4 0 %  της κρατικής 
χρηματοδότησης την 
οποία έλαβε αυτό την 
ίδια χρονιά.

mailto:saradakos@pegasus.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Το θρίλερ της Λιβερίας
ΙΜετά τις βόμβες Πιταούλη και Βίου, ο εισαγγελέας στοχοποιεί επιχειρηματία 

για μυστικές διαδρομές εμβασμάτων από 2 offshore στην αφρικανική χώρα

Ν Ε Α  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Α

| ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΜΠΕΝΕΑ |

Τ ο ν... φόβο νέας βόμβ α ς α π ο κ α λ ύ ψ εω ν  στην υ π ό θ εσ η  των μαύρων ταμείων της δίεπιεηε, που μπορεί να συνταράξει ακόμη περισσότερο το πολιτικό σκηνικό και ενδεχομένως να έχει «γαλάζια» απόχρωση, προκαλούν οι μυστικές διαδρομές των εμβασμάτων, που διερευνά ο εισαγγελέας.Τ ον... νόμο της σιωπής, που τηρούσαν στην αρχή όσοι είχαν κληθεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας ως ύποπτοι, άρχισαν να διαδέχονται οι αποκαλύψεις.Οκτώ φάκελοι με νέα στοιχεία κατατέθηκαν -σύμφωνα με πληροφορίες- στον εισαγγελέα από τον εκπρόσωπο της αμερικα-

ν ικ ή ς εταιρείας D eb evoise & Plim pton, που διενεργεί ανακρίσεις για λογαριασμό της μ η τρικής Siemens.Δικαστικές πηγές υποστηρίζουν ότι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση «αυτό που τρέμουν τώρα, είναι το... θρίλερ της Λιβερίας».Ενα σκέλος της υπόθεσης, που διερευνά ο κ. Αθανασίου και αφορά μυσπκές διαδρομές εμβασμάτων από δύο offshore ε ταιρείες με έδρα τη Λιβερία.Ηδη έχει κληθεί ως ύποπτος από τον εισαγγελέα επιχειρηματίας ο οποίος δεν έχει προσέλθει να καταθέσει τις έγγραφες εξηγήσεις του σιον κ. Αθανασίου, αλλά αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Βασίλη Τυρόγαλά, ο ο ποίος έχει κληθεί να καταθέσει

με την ιδιότητα του υπόπτου, καθώς σε διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα φέρεται να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρ ε ία ς  μ ε τη ν  επ ω ν υ μ ία  «Martechnik Bankering L.T.D.»
Δικαστική συνδρομήΣε αυτήν φέρονται να μεταβιβάζονται μεγάλα χρηματικά ποσά από δύο άλλες εταιρείες, την Placed Blue και τη Fairways, οι οποίες ερευνώνται από τον εισαγγελέα.Ο κ. Αθανασίου έχει στείλει αίτημα δικαστικής συνδρομής στις Αρχές της Λιβερίας, ζητώντας να γνωστοποιηθούν τα ονόματα των διοικούντων, των εταίρων, αλλά και των νόμιμων εκπροσώπων της Martechnik.Παρόμοιο αίτημα έχει υποβά-

λει στον εισαγγελέα και ο πρώην διοικητής του OTE Γιώργος Σκαρπέλης (είναι ένας εκ των υπόπτων), μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Γιάννη Μα- τζουράνη.Ο Γ. Σκαρπέλης υπαινίσσεται «ύποπτες καταθέσεις» και ζητάει να κληθεί ο Β. Τυρογαλάς «είτε ως μάρτυρας είτε ως ύποπτος, για να αποκαλυφτεί η αιτία μεταβίβασης μεγάλων χρηματικών ποσών από τις εταιρείες Placed Blue Corp. και Fairways, που φ έρονται να ελέγχονται από τον Μ. Χριστοφοράκο και έχουν διακινήσει «μαύρο χρήμα» για ωφέλιμες πληρω μές, μολονότι σε διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα ως νόμιμος εκπρόσωπος της εν λό γω εταιρείας εμφανίζεται ο κ Β. Τυρογαλάς...».
Οι οκτώ νέοι φάκελοι και ο Γενναίος του Τσουκάτου
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση παίζει ο πρώην διοικητής του OTE κ. Σκαρπέλης, που έχει ζητήσει να διαβιβαστεί η υπόθεση της Siemens στη Βουλή, «δεδομένου, όπως αναφέρει, ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής κυβερνητικών στελεχών, ήτοι Υπουργών και Υφυπουργών», είχε ζητήσει μεταξύ άλλων να ε ξεταστούν από τον εισαγγελέα - εκτός από τον Β. Τυρόγαλά- και οι Μ. Βάγιας και Γ. Πιταούλης.Και οι δύο κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στον κ. Αθανασίου ως ύποπτοι για τις καταθέσεις μεγάλω ν χρηματικών πο-

σών που εντοπίστηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.
Οι παρένθετοιΤα ονόματάτους φέρονται ότι προέκυπταν επίσης από τις εσωτερικές ανακρίσεις που διενέργησαν για λογαριασμό της Siemens οι εκπρόσωποι του αμερικανικού δικηγορικού γραφείου Debevoise & Plimpton οι οποίοι κατέθεσαν 8 νέους φακέλους. Ο Μ. Βάγιας, που διε- ρευνάται εάν λειτούργησε ως παρένθετο πρόσωπο για λογαριασμό πρώην υπουργού, αρνήθηκε ο ποιαδήποτε σχέση με πολιτικά

πρόσωπα και υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν έχουν σχέση με τη δίωηεηε, αλλά προέρχονταν από την Αυστρία και χρησιμοποιήθηκαν για επιχειρηματικές δραστηριότητες, γιαης οποίες φέρεται ότι παρέδωσε ένα ν... μακρύ κατάλογο στον εισαγγελέα.Ωστόσο -σύμφωνα με πληροφορίες- έχει ξανακληθεί για να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις. Οσο για τον Γ. Πιταούλη, που επίσης κλήθηκε και κατέθεσε ως ύποπτος, καθώς φέρεται να λειτούργησε ως παρένθετο πρόσωπο, αποδεχόμενος στον λογαριασμό του στις 4 Φεβρουάριου

1999 ποσόν 1 εκατ. γερμανικών μάρκων, είναι γνωστό ότι «έδωσε» τον επιχειρηματία Στέλιο Βίο, ο οποίος με τη σειρά του κατονόμασε τον πρώην «στρατηγό» της Χαριλάου Τρικούπη, Θόδωρο Τσουκάιο, και αποκάλυψε ότι τα χρήματα κατατέθηκαν στον λογαριασμό Πιταούλη καθ' υπό- δειξιν Τσουκάτου. Ακολούθησε η δημόσια δήλωση Τσουκάτου, ότι τα χρήματα δόθηκαν στο ΠΑ- ΣΟ Κ  μέσω επτά λογαριασμώ ν φυσικών προσώπων. Σε όλους τους λογαριασμούς εμφανίζεται και ο στενός συνεργάτης του Θ. Τσουκάτου κ. Γ. Γενναίος.

Το προφίλ της 
πανταχού 
παρούσης 
Ντεμπεβουάζ
Δύο χρόνια μετά το κραχ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρ- κης, το 1929, οι Eli Whitney D e b e v o is e  και W illia m  Stevenson ιδρύουν ένα δικηγορικό γραφείο με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες δικηγορικές υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις.Τ ην ίδια περίοδο ο Αμερικανός πρόεδρος Φ ράνκλιν Ρούσβελτ αποφασίζει την ίδρυση ενός εποπτικού οργάνου των εισηγμένων επιχειρήσεων που θα εξελιχθεί στην παντοδύναμη σήμερα Επιτροπή Ελέγχου του Χρηματιστηρίου, SEC.Από εκεί και πέρα η πορεία της SEC και της Debevoise είναι σχεδόν κοινή, αφού η δεύτερη αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει νομικά μια σειρά από επ ιχειρήσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο της SEC, καταλήγοντας όμως το μακρύ χέρι της επιτροπής στις επιχειρήσεις αυτές, αφού η εποπτική αρχή φαίνεται να είναι αυτή που -όπως λέγεται- λίγο ως πολύ επιβάλλει την Debevoise στις επιχειρήσεις αυτές. Κάτι τέτοιο φαίνεται να έγινε όταν η Siemens μπήκε στο μικροσκόπιο της SEC πριν από δύο χρόνια.
Στρατιές δικηγόρωνΗ Debevoise & Plimpton θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ, με δραστηριότητα επίσης σε Ευρώπη και Ασία, με γραφεία σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Π α ρ ίσ ι, Λ ο ν δ ίν ο , Φ ρανκφούρτη, Μόσχα, Χονγκ Κον- γκ και Σαγκάη. Απασχολεί περισσότερους από 700 εξειδι- κευμένους δικηγόρους και έχει για πελάτες της αμερικανικούς και πολυεθνικούς κολοσσούς.Στην υπόθεση της Siemens ο άνθρωπος που κινεί τα ν ή ματα από την π λευρά  της Debevoise & Plimpton είναι ο 35χρονος Κάρολος Ζίγκερ, ο οποίος μάλιστα τον Ιούλιο θα προαχθεί σε partner (μέτοχο) της φίρμας. Ο Ζίγκερ γεννήθηκε στην Αθήνα, ενώ έχει σπουδάσει στην Οξφόρδη, τη Γερμανία και τις Βρυξέλλες. Πέρα από τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, ο Κάρολος Ζίγκερ φέρεται έχει επιφορτιστεί και με τον ρόλο των διαρροών πληροφοριών προς τα MME, ώστε να υποβοηθηθεί η έρευνα της εταιρείας.
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ΟΙ Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Φ Ε Ρ Ν Ο Υ Ν  ΠΙΟ  Κ Ο Ν Τ Α

Με την πλάτη στον τοίχο... 
το όλον ΠΑΣΟΚ έχει ρεύμα

Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης παραμερίζει τις προσωπικές στρατηγικές και 
συσπειρώνει τους κορυφαίους γύρω από τον Γιώργο και την επιχείρηση «καθαρά χέρια»

| ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ |fofig@pegasus.gr
Τ α τελευταία γκάλοπ είχαν δημιουργήσει την αίσθηση σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι άνοιγε νέος κύκλος εσωστρέφειας και ότι το «ραντεβού τον Σεπτέμβρη» μπορούσε να μετατραπεί σε αφετηρία νέων αναταράξεων στο κόμμα.Η διαγραφή Σημίτη άρχισε να ... επιβεβαιώνει τις προβλέψεις και τα α- πόνερα της δίεηιεηε (με τις δύο διαγραφές Μαντέλη-Τσουκάτου) ήρθαν να ανατρέψουν κάθε απόπειρα ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ο Τ. Μα- ντέλης προσπάθησε να επικοινωνήσει από το Μπακού μέσω δορυφορικού τηλεφώνου με τον Νίκο Αθανα- σάκη, αλλάτελικώς η επικοινωνία δεν κατέστη -κατά πληροφορίες, πάντα- δυνατή.Την ίδια ώρα, σε άλλα πολιτικά γραφεία «πράσινων» βουλευτών και στελεχών έδιναν κι έπαιρναν τα σχόλια για την «τύχη» συναδέλφων τους, χωρίς να γνω ρίζουν λεπτομέρειες, απλώς μηρυκάζοντας διαρροές από διαφορετικές πλευρές.Είναι γεγονός ότι στο σύνολό τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί και να εφ εύρουν επιχειρήματα για την αντιμετώπιση των σκληρών ερωτημάτων που θέτουν οι οπαδοί τους.
«Οχυρώνονται»Ωστόσο, επειδή ουδείς μπορεί να μαντέψει τις εξελίξεις, άπαντες διατηρούν επιφυλάξεις και προτιμούν να «οχυρώνονται» πίσω από την επιχείρηση «καθαρά χέρια» που ευαγγελίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ε. Πα- πανδρέου.Στελέχη με ή χωρίς σύνδεση με... ρεύματα αναμένουν το «ξεφόρτωμα» πληροφ οριώ ν (έκφ ραση που κυριαρχεί σπς «διαρροές») για να πάρουν θέση και να αντικρίσουν κατάματα τη σκληρή πολιτική πραγματικότητα.«Ξέρετε τι μου λένε; Ολοι ίδιοι είστε», λέει απογοητευμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ -ένας από τα 2/3 της «πράσινης» Κοινοβουλευτικής Ο μάδας που δεν έχουν κυβερνητικό παρελθόν, αφού εξελέγησαν μετά το 2004.Το βασικό χαρακτηριστικό των στελεχώ ν του ΠΑΣΟΚ είναι η αναδίπλωση και το ένστικτο της αυτοσυ-

Si

Ο Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Σ Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  θα κάνει «προσωπική 
εκστρατεία» για τις αλλαγές και την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς, επιδιώκοντας να αναδειχθεί ο ίδιος και το κόμμα 
του ως ο μόνος αξιόπιστος φορέας αλλαγών.

| 0 ρόλος... της λίστας
Οι «καχύποητοι» αποδίδουν την όποια απάλειψη των διαφορών στη «λίστα» που συνήθως κραδαίνει ο αρχηγός για την περίπτωση πρόωρων εκλογών. Οι πρώην «εκσυγχρονιστές» ασχολούνται περισσότερο με τον συ- | νειρμικό «στιγματισμό» τους, που μπορεί να δυσκολέ- 

I  ψει τη μελλοντική επανεκλογή τους. Κάποιοι άλλοι θε- | ωρούν αμφίβολη τη συμμετοχή τους στη λίστα, εφόσον η πολιτική συγκυρία ευνοεί την ενδεχόμενη απόφαση Παπανδρέου να προχωρήσει σε θεαματικές αλλαγές και να ανακατέψει την τράπουλα των προσώπων. Το σύνθημα «Γιώργο, άλλαξέ τα όλα» βλέπουν να επανέρχεται από ¡1 μερίδα ψηφοφόρων που δεν ανήκει οπωσδήποτε στον σκληρό πυρήνα. Και σχεδόν κατανοούν τις προθέσεις της ηγεσίας να προχωρήσει σε αλλαγές με τις οποίες το κόμ- | μα θα αποκτήσει την αναγκαία απόσταση από το κυ- | βερνητικό παρελθόν -που αποτελεί «καραμέλα» για την επιχειρηματολογία του «γαλάζιου» χώρου.

ντήρησης μπροστά σε μια καταιγίδα αποκαλύψεων επί δικαίους και αδίκους, που τελικώς επηρεάζει την προοπτική όλων. Π ολλοί εκτιμούν ότι η εν λόγω υπόθεση πλήττει συνολικά το ΠΑΣΟΚ και αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις αν περάσει ως «καταιγίδα» και στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Αίφνης, στελέχη που είχαν απομακρυνθεί μεταξύ τους λόγω της κόντρας Παπαν- δρέου-Βενιζέλου πυκνώνουν τις ε παφές τους.Ταυτόχρονα, οι του «ρεύματος» δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις δηλώσεις Παπανδρέου, οι οποίες, αν και πολιτικά ορθές, μπορεί να... διασύρουν τελικώς το «όλον ΠΑΣΟΚ» στη λογική ότι δεν «απορρίπτουν» εκ των προτέρων την ύπαρξη σκανδάλων.Οι περισσότεροι εξ αυτών, προε- ξάρχοντος του Β. Βενιζέλου, αρχίζουν από σήμερα να δίνουν το στίγμα τους για τις τελευταίες εξελίξεις με έμφαση στους όρους «ενότητα» και «υπέρβαση». Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν τη «γραμμή» Παπανδρέου για επιχείρηση «καθαρά χέρια» και για την ανόρθωση του ΠΑΣΟΚ στο ύψος που επιθυμούν οι δυσαρεσπτμένοι ψηφοφόροι της παράταξης.
Δηλώσεις στήριξηςΚορυφαία στελέχη, όπως η Α. Δια- μαντοπούλου και ο Μ. Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις τους τάχθηκαν με την «προεδρική» γραμμή για Εξεταστική Επιτροπή, ενώ ο Α. Τσοχατζόπουλος έκανε αγωγή για υπονοούμενα σε ΜΜΕ, τονίζοντας την ανάγκη να σταματήσει μέσω Εξεταστικής η πολιτική ομηρεία.Στάση στήριξης της ηγεσίας στη βασική γραμμή πλεύσης που επέλεξε κράτησαν όλα τα στελέχη που εξόρ- μησαν το Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια, με αφορμή την προγραμματισμένη «καμπάνια» τους για την ακρίβεια. Τ ο ... ωραίο είναι ότι οι δηλώσεις βουλευτών ανά την Ελλάδα είχαν, έστω και για μία ημέρα, πανομοιότυπες λέξεις, φράσεις και επιχειρήματα!Μάλιστα, όπως έλεγε προχθές σε στέλεχος που συνάντησε στη Βουλή, η συγκυρία (και το ενδεχόμενο ντόμινο αποκαλύψεων) μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία να  επαναπροσδιορίσουν όλα τα κόμματα τη στάση τους σχετικά με το ολοκληρω μένο πλαίσιο προτάσεων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Προτάσεις 
επανίδρυσης 
για φυγή 
προς τα 
εμπρός
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ
φέρεται ότι θα επιδιώξει 
«φυγή προς τα εμπρός» α
πό την κρίση, με τη διαρκή 
ανάδειξη των καθημερι
νών προβλημάτων που α
ντιμετωπίζουν οι πολίτες. 
Ωστόσο, δεν θα σταματή
σει να ζητεί από τον Κώ
στα Καραμανλή Εξεταστι
κή Επιτροπή για τη 
βϊθΓηθπε, καταδεικνύο
ντας τη σκόπιμη «διαρ
ροή» που θέλει τη σύστα
σή της πιθανό ανασταλτι
κό παράγοντα για τη δικα
στική έρευνα. 
Πληροφορίες αναφέρουν 
επίσης ότι ο Γ. Παπανδρέ
ου δεν αποκλείεται να ζη
τήσει εκ νέου συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της Δημο
κρατίας για να τον ενημε
ρώσει για τις νέες του 
πρωτοβουλίες και τις σχε
τικές αποφάσεις.

Εκστρατεία
Οι γνωρίζοντες τονίζουν 
ότι ο αρχηγός της αξιωμα
τικής αντιπολίτευσης θα 
κάνει «προσωπική εκστρα
τεία» για τις αλλαγές και 
την αντιμετώπιση της δια
φθοράς, επιδιώκοντας να 
αναδειχθεί ο ίδιος και το 
κόμμα του ως ο μόνος α
ξιόπιστος φορέας αλλα
γών. Στο πολύπλοκο αυτό 
θέμα θα προτείνει εξάλ
λου να τοποθετηθούν και 
ξένοι ηγέτες κατά το Συ
νέδριο της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς στην Αθήνα, ε
νώ στο επίπεδο του κόμ
ματος θα ενεργοποιήσει 
το ενδιαφέρον για τον εν
δελεχή έλεγχο των «πό- 
θεν έσχες» όλων των 
στελεχών και δη αυτών 
που έχουν αναλάβει ρό
λους ευθύνης.
Εάν και εφόσον οι εξελί
ξεις δεν επιβάλουν δρα
στικές λύσεις μέσα στο 
καλοκαίρι, τα φετινά γενέ
θλια του ΠΑΣΟΚ στις 3 
του Σεπτέμβρη θα απο
κτήσουν ευρύτερο συμβο
λισμό. Συνεργάτες του 
προτείνουν να προχωρή
σει ακόμη και στην επανί
δρυση του κόμματος, τη 
στιγμή του έντονου συμ
βολισμού; με το ΠΑΣΟΚ 
να εγκαταλείπει ύστερα α
πό χρόνια τη Χαριλάου 
Τρικούπη για το νέο κτίριο 
στην Ιπποκράτους...

mailto:fofig@pegasus.gr
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Το ταξίδι των €  κατά το Ολυμπιακό 2 0 0 4
19 Ιουλίου 2 0 0 4 : 690.000 €  καταβλήθηκαν οπό τη Βίβηηθηδ 

4  Αύγουστου 2 0 0 4 : 585.000 €  ήρθαν μέσω Αυστρίας για το 041 

2 4  Αυγούοτοϋ 2 0 0 4 : 555.000 €  δόθηκαν γιπ τον ίδιο λόγο
Από τις 6  Οκτωβρίου του 2 0 0 6 , ο διαχειριστής των μαύρων ταμείων της δίθΓηθηε 
(?. δίθΙοεζθΚ (αριστερά) κατέθεσε για τις πληρωμές της εταιρείας.
Η δικογραφία που στάλθηκε στην Ελλάδα (δεξιά) περιέχει τη σχετική αναφορά.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΝΒΜΗΗΝΗΝΗΗΜΗΒΒΗΗΗΙΗΗΒΗΗΗΜΒΗΗΗΗΗΜΜΗΗΙ

Η γαλάζια μίζα για το 041
ΙΑπό τις 6  Οκτωβρίου 2 0 0 6  στη δικογραφία της Εισαγγελίας του Μονάχου υπάρχει ομολογία που... 

ξέμεινε στο συρτάρι του εισαγγελέα για διάθεση 1,83 εκατ. €  μετά το 200 4  από τα μαύρα ταμεία

I ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΥ |
agrolambos@ath.forthnet.grΑ πό τις 6 Οκτωβρίου 2006 στη δικογραφία της Εισαγγελίας του Μονάχου υπάρχει ειδική αναφορά στο σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, C4I, στην κατασκευή του οποίου συνεργάστηκε η Siemens με την ανάδοχο εταιρεία SAIC. Από τις καταθέσεις του διαχειριστή των μαύρων ταμείων R. Siekaczek και τα παραστατικά που έδωσε στους εισαγγελείς προκύπτουν διακριτικές πληρωμές από τη μητρική Siem en s A G , σ υ ν ο λ ικ ο ύ  ποσού 1.830.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2004.Σύμφωνα με τη γερμανική δικογραφία, στις 19 Ιουλίου 2004 καταβλήθηκαν από τη Siemens AG 690.000 ευρώ στην εταιρεία Khroma Handels GmbH με έδρα την Αυστρία. Στις 4 Αυγούστου 2004 καταβλήθηκαν στην ίδια εταιρεία 585.000 ευρώ και στις 24 Α υγούστου 2004 555.000 ευρώ.
Η... διακριτικότηταΗ εταιρεία Khroma Handels GmbH συ- νεστήθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2002 από τη Siemens AG και τη Siemens Hellas ΑΕ στην Αυστρία, προκειμένου να έχει τύποις ρόλο συμβούλου στις επιχειρηματικές συμφωνίες της μητρικής και της ελληνικής Siemens. Ουσιαστικά, όμως, σύμφωνα με τις καταθέσεις του R. Siekaczek, έγινε για τη διεκπεραίωση των διακριτικών πληρωμών για το C4I και αυτόν τον τίτλο έχει στη γερμανική δικογραφία (Projekt Olym pic Games Athens C4I). Ωστόσο μέσα από τις διαδρομές αυτές δεν γίνεται σαφές πότε και ποιοι ήταν οι τελικοί παραλήπτες.Τα στοιχεία που παρείχε ο R. Siekaczek επιβεβαιώνονται από το σχετικό διάγραμμα της αμερικανικής εταιρείας Debevoise & Plimpton LLP, που έχει προσληφθεί από τη Siemens και διενεργεί την έρευνα στα οικονομικά της εταιρείας. Σύμφωνα λοιπόν με το αναλυτικό διάγραμμα Κ (με τίτλο Πληρωμές προς τη Fairways Estates), τα ποσά που ανέφερε ο διαχειριστής των μαύρων ταμείων όντως μεταφέρθηκαν σε δύο λογαριασμούς της εταιρείας Khroma στις Τράπεζες Hypo Tyrol και Erste AG στην Αυστρία

Το διάγραμμα που δείχνει 
το ταξίδι των μιζών (κάτω).

WaWA**wf[l. titnmi humÍU*t->**** _______

j \  ̂—και εν συνεχεία στην Electronic Technology LTD στην Ελβετία (BCC στο Αουγκάνο) και στο Λιχτενστάιν (στην Τράπεζα LGT).Από την Electronic Technology LTD όμως μεταφέρθηκαν στη Fairways Estates μόνο 750.000 ευρώ σε τρεις ισόποσες δόσεις των 2 50.000, σε λογαριασμό της ελβετικής Τράπεζας UBS. Παράλληλα, άλλες τρεις ισόποσες πληρωμές έγιναν στη Fairways Estates από την εταιρεία Weavind LLC μ έσω της Τράπεζας Barclays του Λονδίνου, και μ ία  ισ όπ οσ η π λη ρ ω μ ή , δ η λα δ ή  ά λλα  250.000, από την Tamarind Group Corp μέσω της Τράπεζας BCC της Ελβετίας. Το συνο λ ικ ό  ποσό που συγκεντρώ θηκε στη Fairways Estates ήταν 1.750.000 ευρώ, το ποσόν δηλαδή που ανέφερε ότι κατέβαλε για διακριτικές πληρωμές ο R. Siekaczek, μείον τα έξοδα τραπεζικών συναλλαγών.
Η αιτιολογίαΣύμφωνα με τον διαχειριστή των μαύρων ταμείων R. Siekaczek η διαδρομή του ποσού 1.830.000 ευρώ από τα κεντρικά της Siemens AG ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2004. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο διανεμήθηκαν αυτά τα χρήματα από τη Fairways Estates και αν υπήρξε και μεταγενέστερη δόση από τα κονδύλια διακριτικών πληρωμών.Η Fairways Estates, όπως και πολλές άλλες παρεμφερείς εταιρείες που αναφέρονται στη διαδρομή αυτών των χρημάτων, είναι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, συμφερόντων του πρώην διευθύνο- ντος συμβούλου της Siemens Hellas, Μ. Χρι- στοφοράκου. Εντούτοις, στο πρώτο αίτημα δικαστικής συνδρομής που απέστειλε προς τους Ελβετούς ο εισαγγελέας δεν περιλαμ- βανόταν το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών.Σύμφωνα με τον έτερο διαχειριστή των μαύρων ταμείων της μητρικής Siemens, Μ. Kutschenreuter, και την απολογητική κατάθεσή του στην Εισαγγελία του Μονάχου, τα χρήματα αυτά ζητήθηκαν από Μ. Χρι- στοφοράκο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, με το αιτιολογικό ότι «το σύστημα στην Ελλάδα έτσι λειτουργεί και δεν μπορεί να αλλάξει». Πάντα κατά τον πρώην διαχειριστή και τη συνομιλία που επικαλείται με τον κ. Χριστοφοράκο, τα χρήματα είχαν πολιτικό προορισμό (τέσσερα υπουργεία).

mailto:agrolambos@ath.forthnet.gr


Οι «ανοιχτές» υποθέσεις που μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Η πενταετής 
συμφωνία που υ- 
πογράφηκε μετα
ξύ της Siemens 
και της
Romtelecom (θυ
γατρικής του OTE 
στη Ρουμανία).

Το 1997 η Siemens υπογράφει σύμβαση-μαμούθ 
με τον ΟΣΕ για την προμήθεια τροχαίου υλικού 
(24 ηλεκτράμαξες, 185 βαγόνια). Η σύμβαση αυ
τή περνάει από χίλια κύματα, καθώς η Siemens 
σε συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά α
δυνατεί να παραδώσειτις ηλεκτράμαξες και υ
ποχρεώνεται να παραχωρήσει άλλες δωρεάν. 
Επί υπουργίας Λιάπη η συμφωνία μετατρέπεται 
και ο ΟΣΕ νοικιάζει από τη Siemens τα τρένα.

Υποψίες για χορή
γηση μίζας υπάρ
χουν και για το ε- 
ξοπλιστικό πρό
γραμμα Ερμής, αλ
λά και για την προ
μήθεια των πυ
ραύλων Patriot.

Η σύμβαση ύ
ψους 68 εκ. ευρώ 
για την προμή
θεια συστήματος 
τηλεπικοινωνιών 
GSM R μεταξύ 
του ΟΣΕ και της 
Siemens.
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3,7 εκατ. €  οι πληρωμές 
στην Ελλάδα από το 2003
Σύμφωνα με έγγραφο της Εισαγγελίας της Βέρνης προς την Εισαγγελία του Μ ονάχου, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για  διακριτικές πληρωμές γύρω από το σύστημα 041 ήταν 3.700.000 ευρώ και οι τελευταίες δόσεις τοποθετούνται χρονικά μετά το 2004, αφού εντω μεταξύ είχε παραληφθεί το τρίτο μέρος του συστήματος, στις 20 Ιουλίου 2004, και κατεβλή- θησαν στην κοινοπραξία 31 εκατομμύρια ευρώ.
Κατάθεση ΜαρκογιαννάκηΕπί του θέματος εκλήθη πάντως να καταθέσει ο πρώην υφυπουργός Δ . Τάξης, Χρ. Μ αρκογιαννάκης, στις 17 Απριλίου 2 0 0 8 .0  πρώην υφ υπουργός αναφ έρθηκε στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες δΑΚΙ και δίειηθηΒ από τις π α ρ α μ ο ν ές των Ο λ υ μπιακών έως και την παραίτησή του, τον Ιανουάριο του 2006, ενώ παρέδωσε στον εισαγγελέα και σχετική επιστολή που είχε αποστείλει από τις 23 Ιουνίου 2004 στον τότε υπουργό Δ . Τάξης, Γ. Βουλγαράκη. Επρόκειτο για εισήγηση να ικανοποιηθεί η οικονομική απαίτηση της εταιρείας και να παραληφθεί το τρίτο μέρος του συστήματος με τη βεβαίωση επιτυχούς λειτουργίας από πλευράς των εταιρειών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κατασκευή του έργου. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος

παρελήφθη επί υπουργίας Β. Πολύδωρα, ωστόσο όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές υπάρχουν ακόμη ζητήματα ανοιχτά προς διευθέτηση.Το βασικό ερώτημα που γεννάται από τις κινήσεις της Fairways είναι ποια πρόσωπα ήταν οι τελικοί αποδέκτες. Οι προηγούμενες καταβολές του Δημοσίου προς την κοινοπραξία της SAIC είχαν γίνει τμηματικά το 2003. Το 2003 όμως, όπως προκύπτει από το διάγραμμα της Debevoise & Plimpton για διακριτικές πληρωμές που έγιναν επί τη βάσει του 2%, είχε κινηθεί μέσω offshore ε ταιρειών ποσόν 1.950.000 μ έσω  τω ν BFA G lo b a l Advisors LLC και Weavind LLC και Tam arind Group Porp, για να καταλήξει στην άλλη εταιρεία που ήλεγχε ο κ. Χριστοφοράκος, την Placid Blue, και από εκεί να φύγει προς άγνωστες εταιρείες και πρόσωπα.Εάν το παραλογιστήριο της Siemens λειτούργησε κατά τον γνώριμο τρόπο, δηλαδή της αντικαταβολής του 
2% αμέσως, τότε ο κύκλος των παρένθετων προσώπων που ουσιαστικά εξυ π η ρετούσαν την κίνηση πολιτικού χρήματος ανοίγει εντυπωσιακά, όπως σημειώνουν καλά ενημερωμένες νομικές π η γ έ ς , και το σ κ ά ν δ α λ ο  Siemens υπερβαίνει το παρελθόν και προσλαμβάνει άλλες διαστάσεις. «ΣεΠΠΕ: Πλέον εισφοράς tou Ν.128/1975: 0,6%. ΣΕΠΠΕ Visa για 1 έτος: 6.23%, ΣΕΠΠΕ MasterCard γ>α 1 έτος: 6,58%.
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μυστική πτήση της ΝΙτεμπιεβουάζ
ΙΤέλη Απριλίου το «αφεντικό» της εταιρείας στην Ευρώπη, λόρδος Γκόλντσμιθ, ήρθε στην Αθήνα και 

είχε σειρά συναντήσεων με νομικούς και πολιτικούς κύκλους που είχαν... ενδιαφέρον για το σκάνδαλο

I ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΥ |
agrolabos@ath.forthnet.gr

Β εβιασμένες και εντελώς εσφαλμένες απο- δεικνύονται οι εκτιμήσεις που διατύπωνα ν προ ολίγων ημερών ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σ. Χατζηγάκης, σε μία προσπάθεια να  διασκεδάσουν τα ερωτήματα που εγείρονται για την πορεία των ερευνών και το ενδεχόμενο εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens.Από τα στοιχεία του διεθνούς φακέλου που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προστίθενται συνεχώς και νέα ερωτήματα γύρω από το δίκτυο των διακριτικών πληρωμών και τα πρόσωπα που πληρώθηκαν μέσω αυτού του πολυδαίδαλου μηχανισμού.Α π ό τις α ν α φ ο ρ ές  της Debevoise & Plimpton, αλλά και τα επίσημα στοιχεία των εισαγ- γελικών αρχών της Γερμανίας γίνεται σαφές ότι η Ελλάδα είχε περίοπτη θέση και διά μέσου της επίσημης δικαστικής οδού ενημερώθηκαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές.Ωστόσο οι έρευνες για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης ξεκ ίνη σ α ν ου σιαστικά το 2007, αφού είχε αποκαλυφθεί με λεπτομέρειες από την Εισαγγελία του Μονάχου

η εμπλοκή των επικεφαλής της Siemens Hellas στο σύστημα παράνομω ν πληρωμών.Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Π. Αθανασίου, που έχει την υπόθεση, επιφορτίστηκε εντω μεταξύ και με μέρος της υπόθεσης Ζαχόπουλου και μόλις προ τριών μηνώ ν ορίστηκαν να  συνδράμουν στην προκαταρκτική για τη Siemens οι εισαγγελείς Π. Μεϊ-

δάνης και Ε. Βασιλειάδου.Τ ην πορεία της έρευνας εποπτεύει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Π. Πού- λιος, αλλά και ο εισαγγελέας του Α. Πάγου, Γ. Σανίδάς.
Τα διαγράμματαΕν τω μεταξύ στην Αθήνα βρέθηκε πρόσφατα ο επικεφαλής του Γραφείου της ϋεήενοίεε &

Plimpton στην Ευρώπη, λόρδος Γκόλντσμιθ, ο οποίος έχει τον συντονισμό των ευρωπαϊκών ερευνών. Η επίσκεψη αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαγραμμάτων του δικτύου των o ffsh o re  που λ ε ιτουργούσαν για λογαριασμό της Siemens, τον περασμένο Απρίλιο.Ο λόρδος Γκόλντσμιθ είχε, σύμφωνα με καλά πληροφορη- μένες πηγές, επαφές με νομικούς και πολιτικούς κύκλους, χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων.Ο Π . Γ κ ό λ ν τσ μ ιθ , πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Βρετανίας και υπουργός Δικαιοσύνης από το 2001 έως το 2007, προσελήφθη το περασμένο φ θινόπωρο ως ε ταίρος στην α- μερικανι- κή δι-

κηγορικη εταιρεία, τρεις μήνες μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση Μπλερ. Είχε χειριστεί ως υπουργός μία ανάλογη υπόθεση με αυτή των μαύρων ταμείων της Siemens, την υπόθεση μυστικών πληρωμών της βρετανικής εταιρείας BAE Systems προς τον πρώην πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, πρίγκιπα Μπαντάρ, για συμβόλαια αγοράς πολεμικών αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων.Η υπόθεση απεκαλύφθη από τη βρετανική υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος και ε- τέθη στο αρχείο τον Ιούνιο του 2007 κατόπιν εντολής του λόρδου Γκόλντσμιθ.Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Γκάρντιαν», η αμοιβή του λόρδου Γκόλντσμιθ είναι 1 εκατ. λ ίρες τον χρόνο.Ο φάκελος των μυστικών πληρωμών της Siemens διαβιβάστηκε στον εκπρόσωπο της Debevoise & Plimpton στην Ελλάδα, Α . Λυ- κουρέζο, από τον συνάδελφό του Κάρολο Ζίγκερ, ο οποίος έχει την ευθύνη του σκέλους των ερευνών ελληνικού ενδιαφέροντος. Εν αναθέσει με τον κ. Ζίγκερ ο οποίος επισκέφθηκε μαζί' με τον κ. Λυ- κουρέζο τον εισαγγελέα Π. Αθανασίου, ο λόρδος Γκόλντσμιθ κινήθηκε εντελώς αθόρυβα στην Αθήνα, δίνοντας την εντύπωσηL on η επίσκεψή του ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ο Λ Ο Ρ Δ Ο Σ ΓΚ Ο Λ Ν Τ Σ Μ ΙΘ
(αριστερά) που προσελήφθη ως εταίρος 
της Debevoise & Plimpton τον 
περασμένο Σεπτέμβριο και ο Αλ. 
Λυκουρέζος, εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το χρονικό του σκανδάλου και η «απόβαση» των Αμερικανών
Οι πρώτες έρευνες σια οικονομικά της δίεπωηε έγιναν από την Εισαγγελία του Βούπερταλ το 2004 και αφορούσαν καταγγελίες για την ανακατασκευή εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας στη Σερβία, με συμβόλαια που είχαν συναφθεί το 2002. Ωστόσο η ύπαρξη του μαύρου ταμείου επιβεβαιώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, ύστερα από εσωτερικό έλεγχο και πιέσεις που εκδηλώθηκαν διεθνώς, αλλά με ιδιαίτερη ένταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο πρώτος εσωτερικός έλεγχος στα ταμεία της δίεπιεη5 ΑΩ έγινε από την εταιρεία ΚΡΜΩ. Αρχισε στα μέσα του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Τα συμπεράσματα του ελέγχου αποτυπώθηκαν σε ε-

μπισιευτική έκθεση με κωδικό SAS 99 Audit Procedures, στην οποία για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στη λειτουργία παραλογιστη- ρίου από όπου περνούσαν με παράνομο τρόπο ποσά εκατομμυρίων για αδήλωτες πληρωμές και προμήθειες, μέσω ενός πολυπλόκαμου δικτύου offshore εταιρειών ανά τον κόσμο.Στην έκθεση της KPMG αναφέρθηκαν ονομαστικά περί τους 20 παραλήπτες τέτοιων διακριτικών πληρω μών και αποκαλύφθηκε μέρος μόνο του δικτύου των offshore. Ο ένας κύκλος αυτών των εταιρειών εντοπίστηκε στις Η ν ω μ έ ν ε ς  Π ο λ ιτ ε ίε ς  (PromExport LLC, Weavind LLC, BFA Global Advisor), ο δεύτερος στην EE (Khroma Handels GmbH)

< c
To ποσό που έχει 

διακινηθεί παρανόμως 
για τις πληρωμές της 
Siemens παγκοσμίως

________ ανέρχεται σε
______ 1,3 δισ. δολάρια

και ο τρίτος στη ΝΑ Ασία, στη Σ ιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ με επίκεντρο την εταιρεία Swede Max RA, η οποία όπως προκύπτει από την πορεία των ερευνών είναι η καλύτερα καλυμμένη.Από τις εταιρείες αυτές τα πο

σά που προορίζονταν για διακριτικές πληρωμές περνούσαν στη συνέχεια σε μια σειρά άλλων offshore, σε φορολογικούς παραδείσους (Tamarind Grou, Eagle Invest and Finance, Electronic Technology κα) και κατόπιν σε άλλες παρεμφερείς εταιρείες προ- κειμένου να αποσυνδεθούν πλήρως από τη μητρική Siemens AG.Συνολικά, σύμφωνα με τις αναφορές που έχουν γίνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και το FBI που είχαν αναλάβει τον πρώτο κύκλο των ερευνών για το αμερικανικό Δημόσιο, το πο- σόν που έχει διακινηθεί παρανόμως από το πλέγμα αυτών των εταιρειών που λειτουργούσαν για διακριτικές πληρωμές της Siemens ανέρχεται σε 1,3 δισ. δολάρια και

κατά το μεγαλύτερο μέρος του βγήκε από το πρώην Com  Group της Siemens AG.Η εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έκλεισε, η διοίκηση του ομίλου Siemens παραιτήθηκε και η νέα διοίκηση της Siemens συμφώνησε να προσλάβει για την ολοκλήρωση της εσωτερικής έρευνας και τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, την αμερικανική δικηγορική εταιρεία Debevoise & Plimpton.Η Debevoise και ο διεθνής χ ρ η μ α τ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ό ς  ο ίκ ο ς  Deloitte & Touche εγκαταστάθηκαν στα κεντρικά γραφεία του γερμανικού κολοσσού στο Μόναχο στις αρχές του 2007.
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Τ Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Οι άρχοντες της μίξας
ΙΠώς λειτουργούσε το μαύρο ταμείο της Siemens, με τον Μαυρίδη να 

πληρώνει τους υπηρεσιακούς και τον Χριστοφοράκο τους VIP πολιτικούς

| ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΡΟΥΤΣΗ |
maroutsis@pegasus.gr

Σ τις 17 Δεκεμβρίου του 2007 μια εταιρική ανακοίνωση πέρασε στα μονόστηλα των οικονομικών εφημερίδων. Το δελτίο Τύπου της Siemens ενημέρωνε ότι ο δρ. Μιχά- λης Χριστοφοράκος, πρόεδρος και δι- ευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής της εταιρείας στην Ελλάδα, είχε υποβάλει την παραίτησή του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της περιόδου αιτία της παραίτησης ήταν η διαφωνία του με την επικείμενη συρρίκνωση του ρόλου της Siemens Ελλάδας, ενώ συμπληρωνόταν ότι κατά τη δεκαετή παραμονή του κ. Χριστοφο- ράκου στη Siemens Hellas πενταπλα- σιάστηκε ο συνολικός τζίρος της εταιρείας και υπερδιπλασιάστηκαν οι επενδύσεις της.Της παραίτησης Χριστοφοράκου είχε προηγηθεί (κατά 18 μήνες) μια ακόμη, αυτή του επίσης επιτυχημένου στελέχους της εταιρείας Πρόδρομου Μαυρίδη.Λίγο καιρό αργότερα αποκαλύφθηκε ποια ήταν η συνταγή της επιτυχίας του αχτύπητου διδύμου της Siemens, όπως επίσης και οι πραγματικοί λόγοι της απομάκρυνσής τους από την πολυεθνική.
Οι κύριοι κρίκοιΟ Μιχάλης Χριστοφοράκος και ο Πρόδρομος Μαυρίδης, σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τη δίκη, για το διεθνές σκάνδαλο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο, αποτελούσαν τους δύο κύριους κρίκους της αλυσίδας διακίνησης χρήματος από τα μαύρα ταμεία της Siemens στην Ελλάδα.Η πολυεθνική εταιρεία είχε στήσει παγκοσμίως ένα σύστημα πληρωμών και διευκολύνσεων σε πολιτικούς, στελέχη της κρατικής μηχανής και οποιον-

δήποτε άλλο κρινόταν απαραίτητο προ- κειμένου να εξασφαλίζει ευνοϊκή μεταχείριση, να κλείνει δουλειές με ευνοϊκούς όρους και να γιγαντώνει τον όμιλο. Ανάλογα με τη χώρα δεσμευόταν ένα ποσό από 2% ως και 30% του ετήσιου τζίρου της εταιρείας, το οποίο κατευθυνόταν σε μίζες. Μέσα από ένα δαιδαλώ δες σύστημα εμβασμάτων, off-shore εταιρειών και παρένθετων προσώπων, ώστε να χαθούν τα ίχνη του χρήματος, γίνονταν επί σειρά ετών παράνομες πληρωμές σε όλες τις χώρες που η εταιρεία είχε έντονη δραστηριοποίηση.Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε 10% επί του ετήσιου τζίρου του τομέα τηλεπικοινωνιών. Το 8% φαίνεται να είχε ως αποδέκτες στελέχη κρατικών εταιρειών, μέλη επιτροπών, συμβούλους και άλλους υψηλόβαθμους παράγοντες που μπορούσαν να επηρεάσουν τις κρίσιμες αποφάσεις και το 2% πολιτικούς, υπουργούς, τους συνεργάτες τους, ακόμα και κόμματα προκειμέ- νου να είναι εξασφαλισμένη η ανοχή σε ανώτατο επίπεδο.Στην επιχείρηση της μίζας ο ρόλος των δύο ανώτατων σ τελεχώ ν της S iem e n s Hellas φαίνεται ότι ήταν διακριτός. Την πολλή δουλειά, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις κατηγορουμένω ν και μαρτύρων στη Εερμανία, την έκ α ν ε ο Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς Μαυρίδης, ενώ ο Μιχάλης Χριστοφοράκος είχε υπό την ευθύνη του τις VIP πληρωμές προς τους πολιτικούς και τα κόμματα.
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

0  απαιτητικός και απλόχερος κ<>ς Χριστοφοράκος
Ο Μ. Χριστοφοράκος χαρακτηρίζεται από τον Εερμανό μάνα- τζερ που ήλεγχε τα μαύρα ταμεία της Siemens, Ράινχαρτ Σί- κατσεκ, εξαιρετικά απλόχερος όσον αφορά τις πληρωμές πολιτικών προσώπων, ενώ πολύ συχνά πίεζε για έκτακτη χρηματοδότηση λέγοντας ότι στην Ελλάδα έτσι γίνονται οι δουλειές.Ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Hellas επισκεπτόταν μία φορά το χρόνο το Μόναχο

για να  πάρει έγκριση από τον οικονομικό διευθυντή του τμήματος τηλεπικοινωνιών Χανς Βάλτερ Μπέρνσαου και να έχει στη διάθεσή του το 2% του τζίρου της θυγατρικής στην Ελλάδα για να εξασφαλίζει την πολιτική κάλυψη στις δουλειές της εταιρείας.
Τα υποσυστήματαΜέσω του Πάολο Φλοριάνι, που διατηρούσε μαύρα ταμεία για λογαριασμό της δίεηίθηε

στην Ελβετία, τα ποσά έφτανα σε λογαριασμό της UBS του κ. Χριστοφοράκου στο Μονακό.Η παραίτηση του κ. Χριστο- φοράκου συνέπεσε χρονικά με τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου που είχε αναλάβει το δικηγορικό γραφείο Debevoise & Plimpton και τη δημοσίευση στη «Wall Street Journal» ενός διαγράμματος που φαινόταν το δαιδαλώδες σύστημα και τα υποσυστήματα των μαύρων ταμείων της Siemens, μεταξύ των

οποίων και αυτό του Πρόδρομου Μαυρίδη, ο οποίος είχε ήδη παραιτηθεί από την εταιρεία.Από λογαριασμούς ή υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Μαυρίδη φέρεται να έχουν διακινηθεί περίπου 50 εκ. ευρώ σε διάστημα μιας ε ξαετίας. Το πρώην στέλεχος της δίειηεηε κατηγορείται από τις ελβετικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ η ίδια η δίεητεηε ζητεί να της ε- πιστρέψει 8 εκ. ευρώ.

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τ Α  Π Ε Ρ ΙΦ Η Μ Α  διαγράμματα των 
Αμερικανών με τις διαδρομές της μίζας.

Το δίκτυο με τις 
offshore εταιρείεςΣύμφωνα με τις καταστάσεις της δικ η γ ο ρ ικ ή ς  ετ α ιρ εία ς D e b e v o ise  & Plimpton, από τις εταιρείες που ήλεγχε ο πρώην γενικός διευθυντής Π. Μαυρίδης έχουν διακινηθεί συνολικά 49.596.642 ευρώ και από τις άλλες του δικτύου που ήλεγχε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Μ. Χριστοφοράκος 11.116.084 ευρώ.Οπως προκύπτει από τα διαγράμματα που έχουν παραδώσει οι Αμερικανοί, ο Π. Μαυρίδης χρησιμοποιούσε κυρίως δύο offshore εταιρείες, τη Martha Overseas και τη Martha Holdings, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προτίμησε να εμβάζει τα ποσά που έπαιρνε από τα μαύρα ταμεία της μητρικής απευθείας σε πρόσωπα ή σε προσωπικούς του λογαριασμούς σε ευρωπαϊκές τράπεζες.
Το κουβάριΑπό εκεί μέρος των χρημάτων καταβαλλόταν τοις μετρητοίς στους τελικούς αποδέκτες, υπηρεσιακούς παράγοντες, επιτροπές προμηθειών κλπ., ενώ μεγάλο μέρος εκτιμάται πως κατευθυνόταν σε δικές του επενδυτικές δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά όπως αναφέρεται σε υποσημείωση της αμερικανικής δικηγορικής εταιρείας προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των ερευνητών με τα στελέχη της Siemens A G, R. Niedl και W. Rudolph.Από την άλλη, ο κ. Χριστοφοράκος, ο οποίος είχε το προνόμιο να διαθέτει το 2% από τον κύκλο εργασιών της Siemens Hellas για πολιτικό χρήμα, ενεργούσε μέσω των εταιρειών Fairways Estates Ltd και Placid Blue και εν συνεχεία ενός ευρύτατου δικτύου offshore. Στην τελική φάση αποδέκτες των χρημάτων αυτών είναι είτε άλλες offshore εταιρείες είτε παρένθετα πρόσωπα, εκ των οποίων τα περισσότερα ακόμη είναι άγνωστα.Στο δ ιά γ ρ α μ μ α  της D e b e v o ise  & Plimpton για το 2%, δηλαδή το πολιτικό χρήμα, ως τελικοί αποδέκτες εμφανίζονται σε δύο εμβάσματα ο Η. Πιταούλης, το 1999 για 1.000.000 μάρκα που κατέληξαν στον Θ. Τσουκάτο μέσω του Σ. Βίου, και ο ανιψιός του κ. Βίου, Μ. Βάγιας, στον οποίο κατέληξαν συνολικά 3.300.000 μάρκα το 1998. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι τελικοί αποδέκτες, σύμφωνα με την Debevoise & Plimpton, είναι είτε offshore εταιρείες είτε πρόσωπα που θεωρούνται μέχρι τώρα άγνωστα.
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Από την πρώτη στράτευση στην αποστρατεία...
Ως φαντάρος, την περίοδο 1979-1981 «μπαινόβγαινε» στο ΠΑΣΟΚ. Μόλις απολύθηκε, μπήκε στη νέα οργάνωση του Αγίου Ελευθερίου. Σύντομα έγινε γραμματέας της τοπικής και το 1988 μπήκε στην οργανωτική επιτροπή συνέλευσης, μετά την καθαίρεση της νομαρχιακής. Τότε, επιχείρησε να πάρει τα πρώτα του γαλόνια προσεγγίζοντας την ομάδα των λοχαγών αλλά δεν κατάφερε να γίνει αποδεκτός.Εγινε όμως αποδεκτός και πανίσχυρος από τον Κ. Σ η μίτη. Το 1996 υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ ήταν η σύζυγός του

Πόπη. Ολα όμως τελείωσαν τρία χρόνια μετά. Ηταν χειμώνας του 1999 .0  Κ. Σημίτης πήγε στην παράσταση του Α. Βο- γιατζή στο Θέατρο Κεφαλληνίας. Ξαφνικά, είδε μπροστά του τον Θ. Τσουκάτο. Ηταν η πρώτη φορά που του είπε «Θόδωρε, ποιος σου είπε να έρθεις εδώ;»!Είχε πλέον πειστεί ότι ο συνεργάτης του χρησιμοποιούσε την εικόνα δίπλα του για να ασκεί εξουσία. Μια μορφή εξουσίας που πίστευε πως δεν του ταίριαζε...

0... Βίος και η πολιτεία Τσουκάτου
Η άνοδος και η πτώση του ανθρώπου που από στρατηγός ήθελε να γίνει βασιλιάς και έχασε τα πάντα

Ο Θ. Τσουκάτος, όμως, πράγματι αλώνισε όλη τη χώρα για να οδηγήσει τον Κ. Σημίτη στη νίκη του συνεδρίου του 1996, αλλά, φορώντας το σακάκι του.Ηταν αυτά τα ταξίδια που του προσέ- φεραν τη γνώση που τον οδήγησε να ει- σηγηθεί στον Κ. Σημίτη τη γραμμή των καθαρών λύσεων. «Ή όλα ή τίποτα», διακήρυξε ο τότε πρωθυπουργός (από τον Ιανουάριο του 1996), με αποτέλεσμα να εκλεγεί και πρόεδρος (στο συνέδριο του Ιουνίου του ίδιου έτους). Ο Θ. Τσουκάτος είχε φέρει σε πέρας την αποστολή του. Φόρεσε τα γαλόνια του στρατηγού και έγινε ο άντ' αυτού του Κ. Σημίτη στη Χαριλάου Τρικούπη. Ελυνε κι έδενε.Είχε πορτοκαλί τηλέφωνο και απευθείας πρόσβαση σε όλους τους κρίσιμους κρίκους της εξουσίας. Ολα αυτά δεν άρεσαν καθόλου στον νέο γραμματέα, τον Κ. Σκανδαλίδη, που άρχισε τα διαβήματα διαμαρτυρίας στον Κ. Σημίτη. Τίποτε, όμως, δεν άγγιζε τον θριαμβευτή του 1996. Μέχρι που, κάπου στα τέλη του 1998, άρχισε να ξηλώνεται το πουλόβερ. Ολο και περισσότεροι υπουργοί τηλεφωνούσαν σιο πρωθυπουργικό γραφείο αναφέροντας υ- περκινητικότητα και πολυπραγμοσύνη.Και όχι όποιοι κι όποιοι. Αλλά κυβερνητικά στελέχη που αποτελούσαν και τις κοινωνικές παρέες του πρω

Η αντί
στροφη 
μέτρηση 
για τον θ . 
Τσουκάτο 
άρχισε στα 
τέλη του 
1998.

θυπουργού. Ολοι είχαν από μία ιστορία παρέμβασης να διηγηθούν. Οι σχέσεις -που δεν έκρυβε- με επιχειρηματίες και τα περίφημα πάρτι στο σπίτι ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων, έκαναν τον Κ. Σημίτη να αρχίσει να έχει δεύτερες σκέψεις και να κρατά αποστάσεις.Ακολούθησε η παρ' ολίγον καταστροφή στο συνέδριο του 1999 -όταν οι εκσυγχρονιστές κινδύνεψαν να χάσουν την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή- και γύρισε η κλεψύδρα. Το σύνθημα «κόμμα και κράτος είναι ο Τσουκάτος» σόκαρε τον Κ. Σημίτη, που ανέβαλε την ομιλία του για δέκα λεπτά ζητώντας εξηγήσεις.
Η τελευταία πράξηΗ αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει. Μετά το Αούστερλιτς ο «στρατηγός» είχε ζήσει και το Βατερλό. Αλλά ο Θ. Τσουκάτος συνέχιζε να συμπεριφέρεται σαν τον άνθρωπο που δεν μπορούσε να ακου- μπήσει κανείς. Δ εν είχε αποκωδικοποιή- σει σωστά τα μηνύματα του ανθρώπου που λάτρευε. «Σε είχα σαν πατέρα» είπε στον Κ. Σημίτη όταν στα τέλη του 2000 άκουσε από τα χείλη του τον εξοβελισμό του από τον πυρήνα εξουσίας. Ηταν κάτι που δεν είχε περάσει από το μυαλό του.«Οι φωνές τους ακόμη αντηχούν στο Μέγαρο Μαξίμου», λένε όσοι ήταν στον προθάλαμο του πρωθυπουργικού γραφείου εκείνη την ημέρα. Ειπώθηκαν βαριές κουβέντες. Γία «κότερα», «παραμάγαζα» και ερωτήματα του τύπου... «τι θα ήσουν χωρίς εμένα;»!Εκτοτε, δεν ξαναμίλησαν ποτέ. Ο Θ. Τσουκάτος είχε ανοίξει τον κύκλο των χαμένων εκσυγχρονιστών. Ακολούθησαν κι άλλοι, με αποτέλεσμα ο Κ. Σημίτης να μείνει σύντομα χωρίς «σωματοφύλακες». Η αποχώρησή του από την εξουσία ήρθε σαν φυσική συνέπεια της αδυναμίας του συστήματος εξουσίας να αντικαταστήσει τα πρόσωπα της νίκης βαδίζοντας προς την ήττα. Η αποπομπή του Θ. Τσουκάτου έβαλε κάτω από το χαλί τους λογαριασμούς της περιόδου, που όμως παρέμειναν ανοιχτοί. Και ήρθαν τώρα ξανά στην επιφάνεια με απρόβλεπτες συνέπειες...

| ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ |

Τ ο ύφος του Θ. Τσουκάτου, όχι μονάχα τα τρία χρόνια της παντοδυναμίας του (1996- 1999), ήταν αυτό του ανθρώπου που δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις. «Οχι α- λαζονικό, κάτι πιο σύνθετο, όπως των αν- δρώντων μυστικών υπηρεσιών», σύμφωνα με στέλεχος που έζησε μαζί του την άνοδο και την πτώση του πρώην «στρατηγού». Από τη στιγμή που κυριάρχησε στην οργάνωση της Α' Αθηνώ ν του ΠΑΣΟΚ, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, «απέπνεε έναν αέρα υπεροχής».Είχε αυτό το κάτι που λείπει από τα άχρωμα και υποτακτικά κομματικά στελέχη. Δ εν φοβόταν να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι στην «ιερή» ηγεσία του Α. Πα- πανδρέου, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Κ. Σ η μίτη που τον έχρισε σύμβουλό του. Αρκετοί, βέβαια, υποστηρίζουν ότι «ήταν ο Θόδωρος αυτός που επέλεξε τον Κώστα»! Εγινε, έτσι, το κρίσιμο πρόσωπο που δημιούργησε στο όνομα του πρώην πρωθυπουργού το δίκτυο των στελεχών που εξελίχθηκε στα κύματα των εκσυγχρονιστών. Η περίοδος αυτή εικονογραφήθηκε από έ ν α .. .

σακάκι. Αφηγήσεις της εποχής τον περιγράφουν να πηγαίνει στο κόμμα, να αφήνει το σακάκι του για να νομίζουν οι άνθρωποι του Ακη (σ.σ.: ήταν τότε γραμματέας) πως ήταν στο γραφείο, ενώ ο ίδιος έμπαινε στο αεροπλάνο και αλώνιζε τη χώρα για λογαριασμό του Κ. Σημίτη.
«Ιπτάμενος»«Αυτό το πολύ να έγινε δυο φορές και ο Θόδωρος να πετάχτηκε μέχρι τα Πετρά- λωνα», αποκαθιστάτην... ιστορική αλήθεια πρόσωπο που συνεργάστηκε μαζί του.
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Η Ρηγίλλης ψάχνει τα ταμεία της
| ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ |saradakos@pegasus.gr
Τ α οικονομικά αρχεία του κόμματος από το 1997 (έναρξη της περιόδου Καρα μ α νλή στην ηγεσία  της ΝΔ) έως το 2004 «ξεσκονίζουν» και πάλι αυτές τις ημέρες υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη της Ρηγίλλης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κατά την περίοδο αυτή, που το κόμμα βρισκόταν στην αντιπολίτευση, είχαν δοθεί χρήματα υπό τη μορφή προεκλογικής ενίσχυσης από τη δίεητεηε. Η έρευνα, η πρώτη φάση της οποίας δεν έδειξε ότι υπήρξαν χρήματα με τη συγκεκριμένη προέλευση, είναι εντατική, αλλά και σχετικά δύσκολη, με δεδομένο ότι το πρόσωπο που είχε απόλυτη γνώση των οικονομικών της ΝΔ δεν βρίσκεται πια στη ζωή.Ο Γ. Βαρθολομαίος, επί σειρά ετών γενικός διευθυντής της ΝΔ και πρόσωπο της απόλυτου εμπιστοσύνης δύο προέδρων του κόμματος (των κ. Μ. Εβερτ και Κ. Καραμανλή), θα μπορούσε να δώσει ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα που ακόμη και βουλευτές της ΝΔ θέτουν αυτή την περίοδο που το σκάνδαλο της δίετηεηε έχει ξεσπάσει.Τώρα και με δεδομένο ότι ο καθηγητής Βαρθολομαίος δεν είναι πια στη ζωή, οι υπάλληλοι της Ρηγίλλης είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν αρχεία και να δουν παραστατικά και βάσει αυτών και μόνον αυτών να  βγάλουν τα συ- μπεράσματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα πλαίσια αυτού του έλεγχου ρωτήθηκαν από τη Ρηγίλλης και τα πρόσωπα τα οποία είχαν από το 1997 μέχρι το 2004 θητεύσει σε υψηλόβαθμες κομ-

«
0  Κ. Καραμανλής 

θ έλ ει να μάθει 
πρώτος τυχόν 

εμπλοκή στελεχών 
της ΝΔ, προκειμένου 

να προετοιμάσει 
τα επιχειρήματα του

ματικές θέσεις, προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους μαρτυρίες.Είναι προφανές ότι ο κ. Καραμανλής (όπως έχει ήδη πράξει και σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. υπόθεση Ζαχόπουλου) θέλει να γνω ρίζει πρώτα ο ίδιος τυχόν εμπλοκή στελεχών του κόμματός του σε τυχόν αδιαφανείς διαδικασίες πριν το θέμα «βγει στον αέρα», προκειμένου να προσαρμόσει ανάλογα την τακτική του και να προετοιμάσει τα επιχειρήματά του.
ΑνησυχίαΟ φόβος που υπήρξε σε στελέχη της Ρηγίλλης, αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου είναι μήπως οι άνθρωποι της δίεητεηε είχαν αποπειραθεί να δώσουν χρήματα στο κόμμα της ΝΔ πριν από τις εκλογές του 2000. Η πρώτη φάση του έλεγχου που διενεργή- θηκε στη Ρηγίλλης

δεν έδειξε -σύμφωνα με υψ ηλόβαθμα κομματικά στελέχη- ότι χρήματα από τη δίεητεηε «μπήκαν» στα ταμεία του κόμματος. Γ ία τον λόγο αυτό, στις αρχές του μήνα υπήρξε διαρροή από την κεντρική διοίκηση του κόμματος ότι «η ΝΔ δεν έχει σχέση με τις καταθέσεις μαρτύρων ότι από τη δίεπίθηε δόθηκαν χρήματα σε πολιτικό κόμμα».Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα και αφού είχαν δημοσιοποιηθεί καταγγελίες σχετικά με ε μπλοκή ανώτατων κομματικών παραγόντων του κυβερνώντος κόμματος, όπως είναι ο κ. Νέ- γρης (πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΔ στην Α ’ Αθήνας) και η κυρία Μάρκου (μέλος της ΔΑΚΕ

εφοριακών), αλλά και μετά τα ό σα ελέχθησαν σχετικά με τον κ. Κυρ. Μητσοτάκη, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ προ- έβη σε μια νεότερη δήλωση, η οποία προκάλεσε -εκείνες τις μέρες- αίσθηση. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ΝΔ δεν έχει εμπλοκή με τη δίεητεηε και τη διερευ- νούμενη υπόθεση. Σε σχέση, πάντως, με πρόσωπα, δεν μπορώ να πω το ίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.Σε κάθε περίπτωση και μετά τη δήλωση αυτή και με τα όσα λένε, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, βουλευτές της ΝΔ, είναι σαφές ότι στο κυβερνών κόμμα κα- Α νείς δεν μπορεί με απόλυτη β  ασφάλεια να πει ότι δεν υ- β  πάρχει ή δεν θα υπάρξει ε- Μ

Ο έλεγχος ξεκίνησε 
με εντολή του 
Γραμματέα του 

κόμματος Λεύτερη  
Ζαγορίτη και αφού 
εκείνος έχει ήδη 

συζητήσει το θέμα με 
τον πρωθυπουργό.

μπλοκή και άλλων γαλάζιων στελεχώ ν στο σκάνδαλο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή να είναι όλοι προσεκτικοί στις δηλώσεις τους και να μη σπεύδουν ούτε να καταδικάσουν, αλλά και ούτε να αθωώσουν πρόσωπα και κόμματα.Η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να απορρίπτει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής και οι υπουργοί θα δηλώ νουν επισήμως ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί απερίσπαστη στο έργο της.

π ρόσω  οποταχω ε!

Ανοίγουμε λεωφόρους 
στη θάλασσα
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Μ Ε Τ Ο Ν  ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ

Πρέπει να 
ξεχωρίσει

| Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

«Να διερευνηθούν και οι πολιτικές ευθύνες και να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι», είναι η απάντηση του 
Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη «βόμβα», με αφορμή τη Θίθηηθηε, που έσκασε προχθές στα χέρια του 
ΠΑΣΟΚ. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου χρησιμοποιεί βαρύτατες εκφράσεις μιλώντας για τον πρώην 
πρωθυπουργό και όσους, κατά την άποψή του, υπονομεύουν την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Προτείνει στον Π Πα- 
πανδρέου να είναι ξεκάθαρος και αποφασιστικός και στον Κ. Σημίτη να γράψει τα απομνημονεύματά του! 
Για τα γκάλοπ παραδέχεται την ευθύνη της ηγεσίας και αναγνωρίζει το έργο υποδομών επί Σημίτη.

η ηρα απο 
το στάρι■  ■ ■

«Ο κ. Αλέκος 
Παπαδόπουλος θα 

πρέπει να ανησυχεί 
ο ίδιος και να 

αναρωτηθεί αν 
βρίσκεται στον 

κατάλληλο πολιτικό 
χώρο», λ έε ι δηκτικά 

ο κ. Παναγιωτακό- 
πουλος.

| ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ |fofig@pegasus.gr
Α νησυχείτε στο ΠΑΣΟΚ για την 

εξέλιξη με την υπόθεση της 
Ξιεητιεπε, που οδήγησε ήδη 
σε δύο διαγραφές; Υπάρχουν 

και πολιτικές ευθύνες, που πρέπει να διε- 
ρευνηθούν;Η δυσοσμία που αναδύεται από την υπόθεση της δίεπτεπε για τον πολιτικό κόσμο και το πολιτικό σύστημα της χώρας πρέπει να σταματήσει.Τα μισόλογα, τα υπονοούμενα και οι διαρροές που αφορούν το μαύρο πολιτικό χρήμα απαξιώνουν την πολιτική και την εξομοιώνουν με τις μα- φιόζικες οργανώσεις, και αυτό δεν της αξίζει.Επειδή λοιπόν όλοι δεν είμαστε ίδιοι, πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και οι υπεύθυνοι να πληρώσουν όσο ψηλά κι αν είναι. Επομένως χρειάζεται σε βάθος διερεύνηση των δικαστικών και πολιτικών ευθυνών, για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια της πολιτικής.
θεω ρείτε πολιτικά ορθή τη διαγραφή 
του κ. Σημίτη;Ναι, αν πολιτικά ορθό είναι η προάσπιση της ενότητας της παράταξης και ο σεβασμός των δημοκρατικά ειλημμένω ν αποφάσεων.Ενα σοσιαλιστικό κόμμα που αγωνίζεται για την αλλαγή της κοινωνίας κρίνεται πρωτίστως για την αποφασιστική και αποτελεσματική συλλογική του δράση και όχι για την κατοχύρωση ειδικών προνομίων κάποιων επιφανών στελεχών.

Γ ΙΑ  ΤΟΝ ΣΗΜ ΙΤΗ

€€
Στην υπόθεση της 

είθΓηθΓ^ χρειάζεται να 
διερευνηθούν οι 

πολιτικές ευθύνες για 
να αποκατασταθεί

________ η αξιοπρέπεια
_________της πολιτικής

Νομίζετε ότι διαγράφονται οι πρώην 
πρωθυπουργοί;-Η αποχή συνιστά μια μορφή αυτοεξαίρεσης. Ο κ. Σημίτης τον τελευταίο καιρό έχει επιλέξει την πλήρη αποστασιοποίησή του από την κομματική ζωή. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πάντα εκλάμβανε την πολιτική ως άσκηση της κρατικής εξουσίας και όχι ως συμμετοχική προσπάθεια για την αλλαγή της κοινωνίας.
Ακούστηκε διαγραφή και άλλων -όπως 
ο Αλέκος Παπαδόπουλος...Αιρετικοί υπήρχαν στο ΠΑΣΟΚ και ο λόγος τους γινόταν πάντα σεβαστός. Οταν όμως η συνεχής αναίρεση που προβάλλει ο κ. Παπαδόπουλος για τις αποφάσεις του Κινήματος επιβραβεύεται από τη Δεξιά ως «σοβαρή» και «μετρημένη» πολιτική άποψη, τότε θα πρέπει να ανησυχεί ο ίδιος και να αναρωτηθεί αν βρίσκεται στον κατάλληλο πολιτικό χώρο.
Μήπως οι διαγραφές υπονομεύουν την

Πρέπει να γράψει τα 
απομνημονεύματά του

Ποια στάση θα προτείνατε στον Κ. Σημίτη;Εξαπίας μιας συγκεκριμένης και ειδικής συγκυρίας, ο κ. Σημίτης βρέθηκε πρωθυπουργός της χώρας. Μεταχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ για να πετύχει τους προσωπικούς σκοπούς του. Μάλιστα θα έλεγα ότι ποτέ ο κ. Σημίτης δεν λειτούργησε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν η άσκηση της πρωθυπουργίας. Εχω την εντύπωση ότι μάλλον θα έπρεπε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στο κόμμα και να γράψει τα απομνημονεύματά του.
Τα γκάλοπ πάντως δείχνουν ότι ο Γ. Παπανδρέου εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω 
και με διαφορά από τον Κ. Καραμανλή. Δεν έχει ο ίδιος ευθύνη;Και το 1998, όταν ανάλογα φαινόμενα συνέβησαν στη ΝΔ, ο κ. Καραμανλής αντιμετώπιζε τα ίδια και χειρότερα προβλήματα. Βεβαίως οι ηγέτες των κομμάτων έχουν την ευθύνη τους. Δ εν γίνεται όμως έπειτα από κάθε δημοσκόπηση να έρχεται η καταστροφή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή και δεν φτάνει μόνο ένας. Ολοι πρέπει να βάλουν πλάτη.

πορεία του ΠΑΣΟΚ;Τ ην πορεία του ΠΑΣΟΚ την υπονομεύει η συνεχής αμφισβήτηση ορισμένων. Η ενσυνείδητη στάση κάποιων να δημιουργούν στα μέλη και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ την αμφιβολία για την αποτελεσματική πορεία της παράταξής μας αποτελεί τον κυριότερο κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ, γιατί μας οδηγεί στην εσωστρέφεια και την απογοήτευση.
Μήπως έκανε λάθος ο κ. Σημίτης που το 
παρέδωσε ή ο κ. Παπανδρέου που πα
ρέλαβε το «δαχτυλίδι»;Ο κ. Σημίτης για να σώσει την υστεροφημία του καλώς έπραξε. Ο κ. Παπανδρέου έκανε λάθος να παρα- λάβει εκείνη την εποχή για να βγάλει από το αδιέξοδο το ΠΑΣΟΚ.
Τι θα προτείνατε στον κ. Παπανδρέου;Ο Γ. Παπανδρέου ανέλαβε σε δύσκολες συνθήκες να  οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή, γι' αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρος, σαφής, συ-, γκεκριμένος και αποφασιστικός. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η συγκρότηση του Νέου Κοινωνικού Κράτους και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να στρέψουμε τις προσπάθειες μας.
Ο κ. Παπανδρέου δηλώνει ότι είναι υ
περήφανος για το έργο των κυβερνήσεων 
Σημίτη.Κανείς δεν αντιλέγει ότι το έργο υποδομών που συντελέστηκε από τη διακυβέρνηση Σημίτη ήταν σημαντικό, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τις δικές του πολιτικές του τρίτου δρόμου προετοιμάστηκε ο δρόμος του νεοφιλελευθερισμού, τον οποίο συνεχίζει ο κ. Καραμανλής.
Ο κ. Πάγκαλος είπε ότι είναι καλή η αυ
τοδυναμία, αλλά αναρωτήθηκε αν υ
πάρχει. «Ναι» στη συνεργασία προ των 
εκλογών με τον ΣΥΡΙΖΑ;Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας και πρέπει πάντα να διεκδικεί την αυτοδυναμία, επομένως κάθε συζήτηση για συνεργασία δεν μπορεί να γίνει προ των εκλογών. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ισχυρών κυβερνήσεων. Το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν είναι δόκιμο για κυβερνήσεις συνεργασίας.
Πιστεύετε τελικώς ότι το ΠΑΣΟΚ... δια
λύεται ή ότι μπορείτε ακόμη να αντι
στρέφετε το κλίμα;Η ιστορία έχει δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις κρίσεις έβγαινε δυνα- μωμένο. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα.

V

mailto:fofig@pegasus.gr

