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7 ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΑΥΡΙΟ Ο ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
Στο μικροσκόπιο για την υπόθεση θίεπΊβηδ άτομα 
που εμφανίζονται ως παρένθετα στη διαδρομή 
που ακολούθησε το 1 εκατ. μάρκα σελ. 9

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΙΕΜΕΝε

Στρώνουν χαλί για Εξεταστική
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ανακριτική διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου και δεν αποκλείεται 

να προχωρήσει σε Εξεταστική Επιτροπή ακόμα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ__________
saradakos@pegasus.grΤ ην ώρα που με εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού ε- ντείνονται οι έρευνες στη Ρηγίλλης, αλλά και σε συγκεκριμένα υπουργεία, προκειμένου το Μέγαρο Μαξίμου να πληροφορηθεί πρώτο τυχόν εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο της δίθπΐθη5, πληθαίνουν οι υπουργοί οι οποίοι προαναγγέλλουν ουσιαστικά τη σύσταση Εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής μέσα στο καλοκαίρι.Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος της ανακριτικής διαδικασίας και αν μέχρι τότε δεν έχουν προκόψει αποδείξεις εμπλοκής για εν ενέργεια βουλευτή ή υπουργό (κάτι που θα οδηγούσε αυτόματα σε σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής), τότε δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε Εξεταστική Επιτροπή.Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάθε άλλο παρά έχει αποκλείσει μία τέτοια επιλογή και με δεδομένο ότι πιέζεται από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι πολύ πιθανόν νατό πράξει ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν αποδειχθεί εμπλοκή στελέχους του δικού του κόμματος, τότε θα έχει την ευχέρεια να προχωρήσει στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και μέσα από αυτήν τη διαδικασία ελπίζουν στη Ρηγίλλης ότι θα βυθίσουν το ΠΑΣΟΚ στην εσωστρέφεια.
Ο Σ. ΧατζήγάκηςΤο ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής μέσα στο καλοκαίρι, είχε αφήσει πρώτη η υπουργός Εξωτερικών κυρία Ντ. Μπακο- γιάννη, ενώ χθες την ίδια άποψη ε- ξέφρασε και ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σ. Χατζηγάκης. Σε δηλώσεις του (εφημ. «Ελ. Τύπος), επε- σήμανε χαρακτηριστικά: «Προσωπικά, δεν απέκλεισα ποτέ τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Βουλή. Η χρησιμότητα των Εξεταστικών Επιτροπών είναι αναμφισβήτητη. Δεν φοβόμαστε τις Εξεταστικές Επιτροπές. Δ εν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εμείς θα αναλά-

Το ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής 
Επιτροπής μέσα στο καλοκαίρι, είχε αφήσει 
ανοιχτό πρώτη η Ντ. Μπακογιάννη, ενώ χθες 
την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Σ. Χατζηγάκης. 
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάθε άλλο παρά έχει 
αποκλείσει μία τέτοια επιλογή και είναι πολύ 
πιθανόν να το πράξει

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΞΙΜΟΥ

Βάζουν το χέρι στη φωτιά για 
το κόμμα, αλλά όχι για πρόσωπα

Με μια προσεγμένη διατύπωση, την οποία το επικοι- νωνιακό επιτελείο του είχε επεξεργαστεί νωρίτερα, ο πρωθυπουργός απέρριψε μεν το ενδεχόμενο να έχουν μπει στα ταμεία της Ρηγίλλης χρήματα από τη δίεηιεηΒ, αλλά κάθε άλλο παρά απέκλεισε την εμπλοκή -μεμονωμένα- προσώπων που ανήκουν στο κυβερ- νών κόμμα. «Η ΝΔ δεν έχει σχέση με την υπόθεση αυτή», τόνιρε ο κ. Καραμανλής και λίγο αργότερα κορυφαίος υπουργός διευκρίνισε ότι «δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για πρόσωπα, αλλά μόνο για το επίσημο κόμμα».Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν προβεί σε αυτή τη δήλωση, ο κ. Καραμανλής είχε στα χέρια του τα στοιχεία από τον πρώτο έλεγχο που έγινε σιη Ρηγίλλης, σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση της ΝΔ, τόσο παραμονές των εκλογών του 1999 όσο και λίγο πριν από το 2004.Παράλληλα, με εντολή του κ. Καραμανλή προς συγκεκριμένους υπουργούς, διενεργήθηκε έλεγχος σε συμβάσεις που υπεγράφησαν από το 2004 μέχρι το 2006 και οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό.

Με το Μέγαρο Μαξίμου έχουν επικοινωνήσει οι υπουργοί κ. Λιάπης και Βουλγαράκης, επί των ημερών των οποίων στα υπουργεία Μεταφορών και Δ η μόσιας Τάξης υπογράφηκαν συμβάσεις και ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει κάπ το οποίο να μην είναι σύννομο. Χθες, εξάλλου, το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχολίασε ως εξής δημοσιεύματα που αφορούσαν τις προμήθειες του ΟΣΕ: «Οι συμβάσεις, οι οποίες συνήφθησαν από τον ΟΣΕ, από το 2004 και μετά, ακολούθησαν τις επιταγές του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Για τη συγκεκριμένη σύμβαση σε σχέση με τα βαγόνια ϋΕδΙΡΟ, στην οποία αναφέρεται ένα δημοσίευμα, είχε υπάρξει σχετική έρευνα του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έθεσε την υπόθεση στο αρχείο».Από την πλευρά του, ο κ. Γ. Βουλγαράκης έχει καταστήσει σαφές ότι ο ίδιος δεν παρέλαβε ως υπουργός Δημόσιας Τάξης το σύστημα 041, στο οποίο εμπλέκεται η δίεπτεπε, και έχει επισημάνει ότι τις αρμοδιότητες για τη νέα σύμβαση τις είχε αναθέσει στον τότε υφυπουργό του κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, τον οποίο «εμπιστεύεται απόλυτα», όπως είχε πει.

βουμε την πρωτοβουλία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στο θέμα της Siemens, όταν χρειαστεί, όταν δηλαδή η Δικαιοσύνη εντοπίσει συγκεκριμένα ενοχοποιητικά για πολιτικά πρόσωπα στοιχεία».«Εάν προκύψουν από τις ανακρίσεις αυτές συγκεκριμένα ενοχοποιητικά στοιχεία για σαφείς ευθύνες πολιτικών προσώπων και πα- ραπεμφθεί ο φάκελος στη Βουλή και εφόσον τελειώσει το στάδιο της μυστικότητας της διαδικασίας δεν θα αρνηθούμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι», προσέθεσε.
ΠαρέμβασηΑίσθηση, εν τω μεταξύ, προκά- λεσε η παρέμβαση του βουλευτή της ΝΔ κ. Θ. Καράογλου, ο οποίος χαρακτήρισε «πολιτικό λάθος» της ΝΔ το γεγονός ότι δεν ζήτησε πρώτη τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. «Θεωρώ ότι ήταν πολιτικό λά θος το ότι εμείς δεν ζητήσαμε πρώτοι τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί η περίοδος για την οποία συζητούμε είναι κατά 90% περ ίο δ ο ς  δ ια κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν  του ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά (ρ/σ NET).Σε πολιτικό επίπεδο, δεν είναι λίγοι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που θεωρούν ότι το σκάνδαλο της Siemens αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας και δεν αποκλείουν να υπάρξει εμπλοκή και πολιτικών στελεχών από τη ΝΔ.Οι φήμες δε που φέρουν ανα- μεμειγμένους και εν  ενεργεία υπουργούς δίνουν ώθηση και σε εκλογικά σενάρια. Στελέχη της ΝΔ σημειώνουν στις κατ' ιδίαν συζητήσεις τους ότι εάν υπάρξουν απτές αποδείξεις και όχι απλά φήμες για εμπλοκή μελών του υπουργικού συμβουλίου, τότε ο πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προχωρήσει -με τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εκλογές της 17ης Σεπτεμβρίου- σε προσφυγή στις κάλπες με σύνθημα την κάθαρση. Το γεγονός ότι δεν θα έχουν περάσει δεκαοκτώ μήνες από την τελευταία αναμέτρηση, δίνει τη δυνατότητα στον κ. Καραμανλή να κάνει εκλογές με «λίστα» και έτσι να απομονώσει πολιτικά όλους τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις διαφθοράς.

mailto:saradakos@pegasus.gr
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ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Ζήτημα εσωτερικής δημοκρατίας
Τα περισσότερα στελέχη δεν έχουν πού να πουν τις θέσεις τους, τόνισε ο Ευ. Βενιζέλος και ζήτησε εσωτερική εξεταστική 

στο ΠΑΣΟΚ. Αποστάσεις από το «εγώ» Γιώργου κράτησε ο Α. Λοβέρδος. Βολές Σκανδαλίδη για τη λειτουργία του κόμματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Μ πορεί στα κλιμάκια για την ακρίβεια, το τριήμερο που πέρασε, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να ήταν με κατεβα- σμένα τα κεφάλια, αλλά σιγά σιγά τα στόματα αρχίζουν να ανοίγουν.Προσεκτικά, αλλά με σαφή τρόπο, ο ένας μετά τον άλλον οι κορυφαίοι του Κινήματος θέτουν θέμα εσωκομματικής δημοκρατίας, κρατώντας αποστάσεις τόσο από τον Γ. Παπανδρέου όσο και από τον Κ. Σημίτη. Γιατί και οι δύο κινήθηκαν μοναχικά και δεν ενημερώ νο υ ν κανένα ν για  τις κ ινήσεις τους...Ο Ευ. Βενιζέλος ζήτησε Εξεταστική Επιτροπή στο... ΠΑΣΟΚ, κάνοντας πολλούς να θυμηθούν τα υπονοούμενα της προεκλογικής περιόδου της 11ης Νοεμβρίου. Συνομιλητές του βουλευτή Θεσσαλονίκης αναρωτιούνται «γιατί ο Γιώργος δεν κάνει πράξη τη δέσμευσή του να ανεβαίνουν στο Ιντερνετ όλες οι αποφάσεις με οικονομικό κόστος» και υποστηρίζουν πως «ουσιαστικά ο Βαγγέλης ζητά απογραφή».Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνουν ότι «κανένας δεν δικαιούται να βγάζει την ουρά του απέξω, καθώς όλοι βολεύονται με το να μη ρωτούν πού τα βρίσκει το κόμμα τα λεφτά για να χρηματοδοτεί τις δραστη- ριότητές του»! Η αιχμή για την τακτική που ακολουθεί ο Γ. Παπανδρέου είναι προφανής. «Αλλο η κλεψιά και άλλο το πολιτικό χρήμα, άλλο να μοιράζεις δουλειές και άλλο να δέχεσαι ενισχύσεις», αναφέρουν σχετικά και δηλώνουν ότι «αν χρειαστεί αυτά θα ειπωθούν και δημόσια».
ΠρότασηΜιλώντας στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», ο Ευ. Βενιζέλος ζήτησε «το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει αμέσως στη δική του εσωτερική Εξεταστική Επιτροπή ώστε να  διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια, διαχρονικά, στη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος»! Σύμφωνα με όσους έχουν την ικανότητα να τον αποκωδικοποιούν, η έμφαση είναι στο «διαχρονικά», άρα και στους... νεότερους χρόνους.Ο Ευ. Βενιζέλος απάντησε και στο κλίμα «διωγμού» των εκσυγχρονιστών που εκπέμπεται από τη Χαριλάου Τρικούπη: «Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που συσπειρώνει όλες τις

ιστορικές, ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές συνιστώσες του, ένα ΠΑΣΟΚ ν ικηφόρο».Με αυτήν τη θέση υπερασπίστηκε και τον Κ. Σημίτη λέγοντας πως «είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της παράταξης και του τόπου, που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει πολιτικά ή να αμαυρώσει ηθικά».Και πέρασε στο κύριο θέμα που δεν είναι άλλο από τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και το μ οντέλο διοίκησης που εφαρμόζει ο

Γ. Παπανδρέου. Επι- σήμανε ότι «η κομματική πειθαρχία είναι αποτέλεσμα της κομματικής ενό τητας», πως «τα περισσότερα στελέχη δεν έχουν πού να πουν τις θέσεις τους» και τόνισε: «Δεν αρκεί να αντιμετωπίζεις τυπικά την εσω κομματική δημοκρατία»!Ηχηρή ήταν και η παρέμβαση του Α. Λοβέρδου μέσα από την προσωπική του ιστοσελίδα.Χαρακτήρισε ύποπτη την άρνηση της ΝΔ να προχωρήσει σε Εξεταστική Επιτροπή και τη συνέδεσε

με την προσπάθεια κύκλων «να συνδεθεί το σκάνδαλο με τη διακυβέρνηση Σημίτη, προκειμένου να αμαυρωθεί το πολύτιμο έργο εκ είν ω ν  των κ υ β ερ ν ή σ εω ν  του ΠΑΣΟΚ».«Οι φ ήμες διακινούνται από ποικιλόμορφους καλοθελητές της πολιτικής αγοράς, από τα χαλκοπράσινα βαποράκια της α νεύθ υ νη ς μεταφ οράς κάθε είδους ψιθύρου», προσέθεσε, με την έμφαση -σε αυτή την περίπτωση- να  είναι στη λ έξη ... «χαλκοπράσινα»!Στη συνέχεια πήρε σαφείς αποστάσεις από το εγώ που προέταξε ο Γ. Παπανδρέου λέγοντας πως «τώρα που η βάρκα σκάει στον

βράχο, δεν είναι ειλικρινές και πο- λιτικώς έντιμο να λέμε δεν μας αφορά προσωπικά το θέμα»!«Οι πολιτικοί δεν μπορούμε να παίζουμε τον θεατή ή τον αναλυτή των όσων συμβαίνουν, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, όσες υπερβάσεις και αν απαιτούνται», κατέληξε.Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ο Κ. Σκανδαλίδης που αναφέρθηκε στην αγωνία των οπαδών «αν ύστερα από τέτοιες κινήσεις τίθεται θέμα συρρίκνωσης ή και διάσπασης της παράταξης»!«Υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας σήμερα μέσα στο κόμμα», προσέθεσε και -αντί παραδείγματος- έθεσε ένα ερώτημα: «είδατε εσείς να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο για να συζητήσει την επιστολή Σημίτη;». «Οι προσωπικές στρατηγικές είναι ο κανόνας στο ΠΑΣΟΚ», συνέχισε ο τρίτος υποψήφιος της 11ης Νοεμβρίου, «αλλά και ο πρόεδρος δεν κάνει κάτι για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση».
Ωρα αναγέννησης«Είναι π ώρα της αναγέννησης της δημοκραπκής παράταξης και του φυσικού πολιτικού κορμιού της, του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε σε άρθρο του στο «Βήμα» ο Π. Ευθυμίου, ενι- σχύοντας τις φωνές όσων ζητούν αλλαγές στο κόμμα για να μην υπάρξει νέο ... κόμμα!Οι επιτελείς του Γ. Παπανδρέου απέφυγαν χθες να ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες δηλώσεις, μένοντας στη θέση πως «δεν σχολιάζουμε στελέχη». Γνωρίζουν, όμως, ότι έχουν μπροστά τους δύο δρόμους: ή θα επιμείνουν στη γραμμή αποστασιοποίησης από το παρελθόν ή θα επιδιώξουν μία νέα ενότητα.Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στο περιβάλλον του Γ. Παπανδρέου είναι ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου -μιλώντας στο MEGA- απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχαν διπλά βιβλία στο ΠΑΣΟΚ.Για τις ερχόμενες ημέρες οι συνεργάτες του αρχηγού του κόμματος σκέφτονται να εντάξουν μία συνεδρίαση του Πολιτικού ή του Εθνικού Συμβουλίου, ενώ περιμένου ν την ερχόμενη Παρασκευή τον Κ. Καραμανλή στη Βουλή. Το τέμπο, πάντως, την εβδομάδα που ξεκίνησε θα δώσουν οι εξελίξεις στον δικαστικό τομέα...

«Η κομματική πειθαρχία είναι αποτέλεσμα της κομματικής ενότητας», επι- 
σήμανε ο Εο. Βενιζέλος, ενώ υπερασπίστηκε τον Κ. Σημίτη, λέγοντας πως 
«είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της παράταξης και του τόπου, 
που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει πολιτικά ή να αμαυρώσει ηθικά»

«Οι πολιτικοί 
δεν μπορούμε 
να παίζουμε 
τον θεατή σε ό
σα συμβαί
νουν», τόνισε 
στην ιστοσελί
δα του ο Αν. 
Λοβέρδος

Κ. Σκανδαλί
δης: «Οι προ
σωπικές στρα
τηγικές είναι ο 
κανόνας στο 
ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και ο πρόε
δρος δεν κάνει 
κάτι για να α
νατρέψει αυτή 
την κατάστα
ση»

»
«Θέλουμε ένα 
ΠΑΣΟΚ που συσπει
ρώνει όλες τις  
ιστορικές, ιδεολογι
κές, κοινωνικές και 
πολιτικές συνιστώ
σες του, ένα ΠΑΣΟΚ 
νικηφόρο»
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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από 3 κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ

Λίγα τα επώ
νυμα κομματι
κά στελέχη 
που προσήλ- 
θαν χθες στο 
μνημόσυνο 
για τον 
Αν. Παπαν
δρέου

ΜΙΚΡΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Στη Χαριλάου Τρικούπη ανέμεναν πως το φετινό μνημόσυνο 
του ιδρυτή του Κινήματος θα ήταν ξεχωριστό. Με πολύ κόσμο 
και στελέχη που θα ήθελαν να υποδηλώσουν τη στήριξή τους 
στον γιο του Α. Παπανδρέου που βρίσκεται σε μία από τις πιο 
κρίσιμες φάσεις της πολιτικής του σταδιοδρομίας.
Δυστυχώς, όμως, κάτι η ζέστη, κάτι τα κλιμάκια που κράτησαν 
τους περισσότερους βουλευτές και τα επώνυμα κομματικά στε
λέχη εκτός Αθηνών, η προσέλευση ήταν μικρή. Για την ακρί
βεια, στο πρώτο νεκροταφείο ήταν μόνο ο Γ. Παπανδρέου, η 
σύζυγός του Αντα, ο αδελφός του Νίκος, ο ετεροθαλής αδελ

φός του Α. Παπανδρέου, Γιώργος, η τελευταία σύζυγός του Δ. 
Λιάνη, ο γραμματέας του κόμματος, Γ. Ραγκοόοης, ο Χρ. Πα
πουτσής, η Μ. Ξενογιαννακοπούλου, ο Τ. Χυτήρης, ο Α. Κακλα- 
μάνης, ο Κ. Λαλιώτης και ο Ν. Αθανασάκης.
Η εικόνα αυτή προκάλεσε ενόχληση στα ύπατα κλιμάκια του 
κόμματος. Οι μισοί επέρριπταν τις ευθύνες στον Γ. Παναγιωτα- 
κόπουλο που οργάνωσε τα κλιμάκια (σ.σ.: κατόπιν απόφασης 
του Πολιτικού Συμβουλίου) και οι υπόλοιποι τους βουλευτές, 
«που δεν ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν μια σφήνα στο πρό
γραμμά τους»!

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΓΙΩΡΓΟ

Νέα... προεδρική φρουρά 
από 2 0  «νέους» βουλευτές
Δεν είναι μόνο κάποιοι πολίτες που προτρέπουν τον Γ. 
Παπανδρέου να τους διώξει όλους. Ούτε και μερικοί 
προσωπικοί συνεργάτες. Υπάρχουν και βουλευτές που 
αναρωτιούνται «γιατί να τους κουβαλάμε» (σ.σ. τους 
εκσυγχρονιστές) και προτρέπουν τον Γ. Παπανδρέου 
να επιμείνει στη σκληρή γραμμή με στόχο -όπως λένε- 
το ΠΑΣΟΚ να απαλλαγεί από τα βαρίδια του παρελθό
ντος. Ζητούν «κάθαρση», «να φύγουν επιτέλους οι 
παλιοί» και «το κόμμα να παρουσιάσει νέα πρόσωπα 
που δεν θα πρέπει να απολογούνται για τις αμαρτίες 
των άλλων»! Η... γενιά του 2004, δηλαδή οι βουλευ
τές  που εκλέχτηκαν (σ.σ.: οι περισσότεροι) για πρώτη 
φορά στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση υπό την προε
δρία του Γ. Παπανδρέου, βρίσκεται και πάλι σε τροχιά 
συνεννόησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου είκοσι βουλευτές 
(Γ. Ντόλιος, Β. Εξαρχος, Μ. Μπόλαρης, X. Αράπογλου, 
Γ. Δριβελέγκας, Α. Κατσιφάρας, θ. Τσάγκρη, Κ. Περ- 
λεπέ-Σηφουνάκη, Σ. Βαρβαρίγος, Μ. Γκεγκέρογλου, Β. 
Παπαχρήστος, X. Αηδόνης κ.ά.) συναντήθηκαν -πριν 
ξεσπάσει η τελευταία κρίση- σε κεντρικό ξενοδοχείο 
προκειμένου να συζητήσουν τι μέλλει γενέσθαι. Το 
κλίμα σε εκείνη τη συνάντηση ήταν βαρύ, καθώς όλοι 
συμφώνησαν πως «οι κορυφαίοι υπονομεύουν τον 
Γιώργο και τον περιμένουν στη γωνία μετά την επόμε
νη ήττα»! Στο πλαίσιο αυτό, οι περισσότεροι ήταν υπέρ 
του... προληπτικού χτυπήματος, «πριν προλάβουν οι 
άλλοι να δώσουν σάρκα και οστά στους δικούς τους 
σχεδιασμούς».
Οι τελευταίες εξελίξεις  έδωσαν νέα δυναμική στη συ
νεργασία τους καθώς αποτελούν τον βασικό πυρήνα 
των υποστηριχτών του Γ. Παπανδρέου. Φιλοδοξούν να 
λειτουργήσουν σαν προωθητική δύναμη που θα σπρώ
ξει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη φυγή προς τα εμπρός, 
που θεωρούν απαραίτητη για να έχει επιτυχία το εγχεί
ρημά του. Πολλοί από αυτούς δεν είναι απλά αποφασι
σμένοι να παλέψουν με τον πρόεδρο για να κρατήσει 
το κόμμα, αλλά και να τον ακολουθήσουν και σε νέα 
πρωτοβουλία, αν αυτή κριθεί απαραίτητη από τις εξελί
ξεις.

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οργή Σημίτη για κατασκευασμένα σε βάρος του σενάρια
«Η  παράταξη βάλλεται και ο Γιώργος ενδιαφέρεται μονάχα για τη δημόσια εικόνα του»! Με αυτήν τη σκληρή επισήμανση, την οποία συνοδεύουν με εκτιμήσεις πως ο πρόεδρος τρυ ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη διάσπαση του κόμματος ή την ίδρυση νέου για να αποφύγει την αμφισβήτηση έπειτα από νέα ήττα, απαντούν εκσυγχρονιστές, σημιτικοί, στελέχη του μεσαίου χώρου και του ρεύματος στις διαρροές και την επίσημη πολιτική της Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την υπόθεση δίεητεηε.Ο Κ. Σημίτης είδε με έκπληξη μια σειρά δημοσιευμάτων που τον έφ εραν να έχει παρακαλέσει τον Γ. Παπανδρέου να τον σώσει από τις απο

καλύψεις. Το περιβάλλον του όχι απλά διαψεύδει αυτές τις «πληροφορίες» αλλά και μιλά για κατασκευασμένα σενάρια με στόχο την κατασυκοφάντησή του.Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού κάνουν λόγο για «θλιβερή και απαράδεκτη τακτική που θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της δημοκρατικής παράταξης, απλά και μόνο για να δικαιολογήσουν κάποιοι τις αποτυχίες τους και να διατηρήσουν τους μισθούς και τα προνόμιά τους»! Οι συγκεκριμένες «πληροφορίες» προκάλεσαν ρίγη ανησυχίας και στο περιβάλλον του Γ.

Παπανδρέου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου διέψευδε κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και δεν έκρυβε ότι πολύ θα ήθελε να μάθει «από πού εκπορεύονται όλα αυτά».Είναι προφανές ότι στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν κάποιοι «σκληροί» που οδηγούν τα πράγματα πολύ πέρα από τη γραμμή που χάραξε ο Γ. Παπανδρέου επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει το πρώτο πρόσωπο στις δηλώσεις του.Γιατί, σίγουρα, από μόνες τους οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν δικαιολογούν τις κατηγορίες που

Γ ια θλιβερή και 
απαράδεκτη 
τακτική κάνουν 
λόγο συνεργά
τες του πρώην 
πρωθυπουργού

Ο πρώην 
πρωθυ
πουργός 
Κ. Σημίτης

εκτοξεύουν σε βάρος του όσοι τον βλέπουν με καχυποψία.«Οσοι το κάνουν βρίσκουν και προβάλλουν ως δικαιο- λογπτική βάση τα σενάρια που διοχετεύουν άτομα που αυτοπροβάλλονται ως συνομιλητές του», δηλώ νουν οι πραγματικοί και θεσμι-
του.κοί συνερ- γ ά τ ε ς
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ΕΟΑΤΟΕΓ Ν Ω Μ Η
Εκκαθάριση χωρίς 

καμία σκιά
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στα θεμέλια του πολι
τικού συστήματος αποτελεί πια η υπόθε
ση της 5ίβηΐθη8 και δυστυχώς ο χειρισμός 
της είναι τέτοιος ώστε κάθε άλλο παρά να 
διαφαίνονται ελπίδες έγκυρης και ασφα
λούς εξουδετέρωσής της. Είναι βέβαιο ό
τι όσο η υπόθεση δεν εκκαθαρίζεται σε ό
λο της το εύρος, τόσο οι σκιές των υποψιών 
θα πλανώνται πάνω από κόμματα και πο
λιτικούς και θα απαξιώνουν την πολιτική.

ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ο πρωθυπουργός ότι αμε
τακίνητη επιδίωξή του είναι η διαλεύ
κανση όλων των πτυχών του σκανδάλου, 
ο εντοπισμός των ενόχων και η τιμωρία τους 
όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Οι ενέργειές 
του όμως κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν 
τις διακηρύξεις του, αφού οι όροι υπό 
τους οποίους διεξάγεται η έρευνα ούτε την 
ταχεία, αλλά ούτε και την αμερόληπτη εκ
καθάριση της υπόθεσης εγγυώνται.

Η ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑ στη Γερμανία έρευνα 
για την υπόθεση της δίβηίθηΒ και η διε
ξαγόμενη ήδη δίκη αποτελούν μέτρο σύ
γκρισης, το οποίο καταδεικνύει ότι μόνον 
αφελείς θα μπορούσαν να θεωρήσουν 
πως μια τέτοια υπόθεση θα ήταν ποτέ δυ
νατόν να διαλευκανθεί από έναν εισαγγελέα 
και μέσα σε μερικούς μήνες, όταν στη 
Γερμανία ασχολήθηκαν επί τρία χρόνια ο
κτώ εισαγγελείς που είχαν στη διάθεσή τους 
εκατοντάδες συνεργάτες.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ της γερμανικής έρευνας μι
λάνε για εκτεταμένη διάβρωση των δύο με
γάλων κομμάτων από «χορηγίες» και «δι
ευκολύνσεις» της δίθηίθηβ. Μόλις πριν α
πό ένα δεκαήμερο ο διενεργών την έρευ
να στην Ελλάδα διαβεβαίωνε ότι δεν δια
πιστώνεται εμπλοκή πολιτικών προσώ
πων. Το γεγονός ότι έκτοτε κάτι βρέθηκε 
και ότι η έρευνα θα παραταθεί για ένα ει- 
κοσαήμερο δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε 
στον σωστό δρόμο.

ΤΡΕΙΣ είναι οι όροι για την ταχύτερη δυ
νατή και αξιόπιστη εκκαθάριση της υπό
θεσης χωρίς να αφήσει καμία σκιά. Πρώ
τον, η ενίσχυση της δικαστικής έρευνας 
με περισσότερους του ενός εισαγγελείς και 
ειδικευμένους στα τραπεζικά συνεργάτες 
του. Δεύτερον, η αξιοποίηση του υλικού 
της γερμανικής έρευνας. Και τρίτον, η 
συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής.

ΚΑΙ WQ2 ΑΗΤΕΛΡΑ2ΑΜ φβΜΑ 01 ΚΕΡΔ05ΚΟί]ΟΙ 
ΟΤΑΝ ΜΑΘΑΝΕ ΟΤΙ ΓΡΑφΟΧΜΕ ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.; ,,.ΛίΐΗΣΑΝ 715 ΤΙΜΕΣ 

ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΣΤΪΛΟ 
ΠΡΟΕΔΡΕ HI

pmaragos@pegasus.gr

ΕΠΩΝΥΜΟΣ Η παγίδα των δημοψηφισμάτων
Από τον Νίκο 
Μπίστη,
μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου του 
ΠΑΣΟΚ

Η «ανέμελη» συζήτηση 
έχει επιπτώσεις, όπως 
απεδείχθη και στην Ιρλανδίατο πρόσφατο πολιτικό επεισόδιο μεταξύ Κ. Σημίτη και Γ. Παπανδρέου, όπως ήταν φυσικό, η εσωκομματική διάσταση υπερκάλυψε όλες τις άλλες πλευρές, μαζί και τη γενεσιουργό του προβλήματος. Για ορισμένους, μάλιστα, που ανέλαβαν την υπεράσπιση των θέσεων Παπανδρέου, όλα ήταν προσχηματικά και «δΓ ασήμαντον αφορμήν». Η θέση υπέρ ή κατά της διενέργειας δημοψηφίσματος είναι «άνευ σημασίας», διότι «ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά, έχει άλλα προβλήματα, με πρώτο την ακρίβεια» και ού- τω καθ’ εξής. Η σκέψη ότι η ακρίβεια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με εθνικές πολιτικές, ότι η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης δεν είναι άσχετη με την τσέπη του καταναλωτή δεν φαίνεται να περνάει από το μυαλό τους. Ηρθε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας και απεδείχθη ότι η «ανέμελη» συζήτηση περί δημοψηφίσματος έχει επιπτώσεις.Ας συζητήσουμε, λοιπόν, για τα δημοψηφίσματα. Η άποψη ότι γενικώς το δημοψήφισμα αποτελεί την αποθέωσή της δημοκρατίας έχει προ πολλού απορριφθεί από επιστήμονες και πολιτικούς. 0  Φρανσουά Μιτεράν έλεγε το 1993 ότι στα δημοψηφίσματα οι πολίτες απαντούν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το ερώτημα που τίθεται. 0 διλημματικός τρόπος που τίθεται το ερώτημα και το μονολεκτικό της απάντησης απαιτούν πριν απ’ όλα καθαρά και εύληπτα ερωτήματα. Γιατο θέ-

ρούσε να γίνει δημοψήφισμα, ώστε να μπει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και να μην κρύβεται πίσω από περίπλοκες συνθήκες που οι πολίτες ούτε μπορούν ούτε έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν. Αποτέλεσμα αυτής της άγνοιας και σύγχυσης είναι να ψηφίζουν «όχι» οι Ιρλανδοί καθολικοί κάτω από την προτροπή της Εκκλησίας, για να δείξουν την αντίθεσή τους στις αμβλώσεις. Μάταια ο απελπισμένος υπουργός Εσωτερικών της Ιρλανδίας φώναζε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στη Συνθήκη. Δεν είναι, λοιπόν, κοινωνικό, δεν είναι αριστερό το ιρλανδικό «όχι» στη Συνθήκη. Οπως δεν ήταν και στη Γαλ- λία, παρά τις ψευδαισθήσεις των κομμουνιστών, των τρο- τσκιστών και κάποιων σοσιαλιστών. Λίγους μήνες μετά, ο Σαρκοζί κεφαλαιοποιούσε αυτή τη χαώδη αντίδραση.
Στην Ελλάδα, είναι φυσιολογικό να ζητούν δημοψήφισμα αυτοί που αλλάζουν θέση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αρνούνται την Ευρώπη, όπως το ΚΚΕ και ο ΛΑΟΣ. Ομως το ΠΑΣΟΚ με ποια ορθολογική προσέγγιση ζητεί δημοψήφισμα; Το μόνο απτό αποτέλεσμα θα είναι η πίεση και ο διχασμός της εκλογικής βάσης του κόμματος. Συμφωνώντας στο διαδικαστικό θέμα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, στην κάλπη θα έπρεπε να αναμείξουντη θετική τους ψήφο με αυτήν της ΝΔ. Η εσωτερική διάσταση θα κυριαρχούσε και ένα μεγάλο τμήμα θα αρνούνταν να δώσει κοινή ψήφο με τη ΝΔ. Το μόνο κόμμα που θα γινόταν «σάντουιτς» από τη διπλή πίεση θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αν, σε τελευταία ανάλυση, πρέπει να γίνονται τέτοια δημοψηφίσματα, έχουν νόημα ως ένα ταυτόχρονο δημοψήφισμα σε όλη την Ευρώπη με εκλογικό σώμα το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνον έτσι υπάρχει περίπτωση οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα που θέτει το δημοψήφισμα, αποφεύγοντας την παγίδα της εσωτε-

Τίποτα λιγότερο. μα π.χ. της παραμονής της χώρας στην ΕΕ κάλλιστα θα μπο- ρικής αντιπαράθεσης.
ΦΕΟΝΟΕ Ι δ ι ο κ τ η σ ί α  Π Η Γ Α Σ Ο Σ  Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η  Α .Ε .

Εκδότης: ΓΙΩΡΓΟΣ Μ ΠΟΜ ΠΟΛΑΣ Γιώργος Μπόμπολας Πρόεδρος Δ.Σ., Φώτης Μπόμπολας Διευθύνων Σύμβουλος
Επιχειρησ ιακή Δ ιεύ θ υ ν σ η  Ε φ η μερ ίδω ν: Ε ιρ ή νη  Μ ανουσάκη, Εμπορική Δ ιεύ θ υ ν σ η : Γ ιά ν ν η ς  Πσππάς, Δ ιεύ θ υ ν σ η  Δ ια φ ήμισ ης: Λ ή δ α  θ ω μ ά κου , 

Δ ιεύ θ υ ν σ η  M a rke tin g : Β ίκυ  Π α λιο ύ ρ α , Δ ιεύ θ υ ν σ η  Π αραγω γής: Σ ω τή ρ η ς  Δ ε λ η γ ιά ν ν η ς , Δ ιεύ θ υ ν σ η  Κ υκλοφ ο ρ ία ς : Σ τα ύ ρ ο ς  Σ τα υ ρ ο ύ λη ςΔιευθυντής: ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

Διευθυντής Εκδοοης: Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Τ Α Μ Π Α Κ Η Σ  

Διευθυντής Σύνταξης: Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Τ Σ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ

Α ρ χ ισ υ ν τά κτες : Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Β. Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α Σ ,  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Μ 0 Υ Ρ Δ 0 Υ Κ 0 Υ Τ Α Σ ,  Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Φ Λ Ω Ρ Ο Σ  

Α ρθρογρά φοι: Ε Ρ Ρ ΙΚ Ο Σ  Μ Π Α Ρ Τ Ζ ΙΝ 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ ,  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ

Κεντρικά γραφεία: Ο δός Μ π ενάκη  -  Μ ετα μό ρφ ω σ η  Χ α λα νδ ρ ίου  152 3 8  
Τ η λε φ ω ν ικ ό  κ έντρ ο : 21060.61 .000, FAX: 2106391337 f a x  π ο λ ί τ ι κ ο υ : 2106396515 
f a x  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ : 2 1 0 6 0 0 3 7 8 6  FAX TV ΕΘΝΟΣ 2106013570 f a x  ε θ ν ο ς π ο ρ : 2106061346
Γραφεία Α θ ήνα ς: Σταδίου 5  Τηλ.: 21 032 5 4 0 6 2 , 2 1 0325 407 9 , 2103239901 FAX: 21 032 5 4 4 4 2 . Γραφεία Πειραιά: Κουντουριώ του 143 
Τηλ.: 2104131803 FAX: 210417 004 8  Γραφεία Θ εσ σ α λο νίκη ς: Μ ητροπόλεω ς 6  (Λαδάδικα) Τηλ.: 2310-561000 FAX: 2310-561001 
Γραφεία Κρήτης: Κ α ν τα νο λ έο ν το ς ΙΟ  και Χ άνδακος (Λ ιοντάρια) Η ράκλεια . Τηλ.: 2810286415  FAX: 2810286416.

mailto:pmaragos@pegasus.gr
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ΚΑΥΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΙΟσιον εισαγγελέα, αόριοοΤσουκάτος
Παρέλαση υπόπτων για την υπόθεση είθίτίθηε. Στο μικροσκόπιο άτομα που εμφανίζονται ως παρένθετα 

στη διαδρομή που ακολούθησε το 1 εκατομμύριο μάρκα από τα «μαύρα ταμεία»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ
mbenea@pegasus.grΠ ρος δύο διαφορετικές κατευθύνσεις θα κ ιν η θ ε ί  αυτή τη ν  βδομάδα η έρευνα του εισαγγελέα Παν. Αθανασίου στην υπόθεση της δ ίεη τ ε^ , ε ν ώ ... παρέλαση 11 υ π ό πτων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην «στρατηγός» της Χαριλάου Τρικούπη Θόδωρος Τσουκάτος, αναμένεται από σήμερα.■ Η κατάθεση του 1 εκατ. γερμανικώ ν μάρκων από τα ταμεία της δίβηιεηε και η διαδρομή που ακολούθησε από τη στιγμή που κατατέθηκε καθ' υπόδειξη Τσου- κάτου στον λογαριασμό του επιχειρηματία Ηλ. Πιταούλη στις α ρχές Φ εβρ ου ά ριο υ  1999, είναι το ένα σκέλος της έρευνας στο οποίο έχει στρέψει την προσοχή του ο κ. Αθανασίου.
Στο στόχαστροΕπτά πρόσωπα, που εμ φανίζονται ως παρένθετα -μέσω των τραπεζικών τους λο γαριασμών- στη διαδρομή του 1 εκ. γερμανικώ ν μάρκων, έχουν κληθεί ως ύποπτοι και πρόκειται να προ- σέλθ ουν σήμερα στον ε ισαγγελέα.Α ύριο έχει κ λη θ εί από τον εισαγγελέα ο κ. Τ σουκάτος, ο οποίος αρνείται ο ποιαδήποτε αθέμιτη σ υ μ μετοχή, ενώ κατά π λη ροφ ορίες στις εξηγήσεις του προς τον εισαγγελέα αναμένεται να επικαλεστεί μαρτυρίες οδηγώ ν του επ ιχειρηματία Στέλιου Βίου, που φέρονται ότι μετέφεραν τα χρήματα με βαλίτσες στο ΠΑΣΟΚ.Επίσης είναι πιθανόν να προτείνει να εξεταστούν ως μάρτυρες και οι ταμίες του Κινήματος, που φέρονται ότι τα παρέλαβαν.
ΠαρονομαστήςΤην Τετάρτη αναμένεται να καταθέσει ως ύποπτος ο Ε. Βενναίος, ο οποίος εμφ ανίζεται ως κοινός παρονομαστής και συνδικαιούχος των επτά τραπεζικών λογαριασμών, ενώ φέρεται επίσης να έχει στενή σχέση με τον

...
— • ■ μ :sie« s 0 Θ. Τσουκάτος έχει κληθεί α

πό τον εισαγγελέα να δώσει ε
ξηγήσεις για το 1 εκατ. μάρκα 
που φέρεται να έφτασε στο τα
μείο του ΠΑΣΟΚ

ΠΟΙΟΙ ΟΙ Κ ΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Ν  ΕΡΕΥΝΑ

κ. Τσουκάτο. Οι αποκαλύψεις περί Τσουκάτου θα ξα- ναφ έρουν στο εισαγγελικό γραφείο -για τρίτη φορά- τον πρώ ην διευ θ ύ νοντα  σ ύ μ β ο υ λ ο  τη ς ε λ λ η ν ικ ή ς  δίεητεηβ Μιχάλη Χριστοφο- ράκο και βασικό ύποπτο στην υπόθεση, ο οποίος έχει κληθεί επίσης για την ερχόμενη Τετάρτη.■ Τ ην ίδια μέρα -που αναμένεται... καυτή- πρόκειται να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα ο επιχειρηματίας Β. Τυρογαλάς, ο οποίος έχει κληθεί να καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου, καθώς σε διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα φέρεται να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΜαΓίβεήίΙτ Β α η ΐτ ε ι·^
Τα εκλογικά σενάρια και το ενδεχόμενο παραγραφής
Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο παραγραφής 
αδικημάτων, στα οποία πιθανόν να έχουν 
υποπέσει στελέχη της σημερινής κυβέρνη
σης, βρίσκεται η πορεία της δικαστικής διε- 
ρεύνησης της υπόθεσης της δΙθπΐθη5, ενώ 
προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και 
η ακατάσχετη τις τελευταίες ημέρες σενα- 
ριολογία για πρόωρες εκλογές.
Σημείο - κλειδί για την αποκάλυψη της 
ροής μαύρου πολιτικού χρήματος και τον 
καταλογισμό τυχόν ευθυνών σε συγκεκρι
μένα κυβερνητικά πρόσωπα, είναι η αναζή
τηση, ο εντοπισμός τους, αλλά και η άσκη
ση ποινικής δίωξης εναντίον τους από τη 
Βουλή, το αργότερο μέχρι τον επόμενο 
Ιούνιο. Γιατί τότε παραγράφονται τυχόν α
δικήματα υπουργών επί διακυβέρνησης 
Ν.Δ. ενώ έχουν ήδη παραγραφεί-και δεν 
μπορούν να ερευνηθούν-τυχόν αδικήματα 
υπουργών επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Ετσι, αν προκηρυχθούν εκλογές νωρίτερα - 
όπως διαρρέεται τις τελευταίες ημέρες ότι 
σκέφτονται στο Μαξίμου-, τότε η κυβέρνη
ση θα εξασφαλίσει άμεσα την ασυλία των 
τυχόν εμπλεκόμενων στελεχών της μέσω 
της παραγραφής, καθώς και το «κουκού- 
λωμα» και τον περιορισμό της υπόθεσης 
με καταλογισμό ευθυνών μόνο σε μη πολι
τικά πρόσωπα.
Ο κίνδυνος της παραγραφής προκύπτει και 
από το γεγονός ότι η δικαστική έρευνα α
ναζητεί κυρίως στοιχεία του απώτερου πα
ρελθόντος (π.χ. μίζες του διαστήματος 
1998-2003) από τα οποία όμως μπορούν 
να προκύψουν ευθύνες μόνο μη πολιτικών 
προσώπων, καθώς έχει επέλθει παραγρα
φή για κάθε κυβερνητικό παράγοντα για το 
διάστημα πριν από τις εκλογές του 2004. 
Ομως, η Δικαιοσύνη θα έπρεπε να εστιάσει 
το ενδιαφέρον και τις έρευνες της καταρ- 
χήν στο μετά το 2004 διάστημα, καθώς για 
την περίοδο αυτή δεν έχει ακόμα επέλθει 
παραγραφή εάν υπάρχουν υπουργικά αδι
κήματα και αυτές οι ευθύνες θα έπρεπε να

αναζητηθούν, όσο παραμένει ακόμα «ζω
ντανή» η ποινική αξίωση της πολιτείας (λή
γει τον Ιούνιο 2009). Και τούτο διότι τα μη 
κυβερνητικά πρόσωπα - συμμέτοχοι (της 
διακυβέρνησης είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της 
Ν.Δ.) δεν θα μπορέσουν ούτως ή άλλως να 
αποφύγουν τον ποινικό έλεγχο, αφού γι' 
αυτούς ισχύει η 15ετής παραγραφή (από το 
αδίκημα μέχρι τη δίωξη) και η 20ετής (μέ
χρι την καταδίκη) οπότε υπάρχει άνετος 
χρόνος για την απόδοση ευθυνών στους ε 
μπλεκόμενους μη πολιτικούς.
Με τον τρόπο που εξελίσσονται αυτή τη 
στιγμή οι έρευνες, ο εισαγγελέας Πρωτοδι
κών Π. Αθανασίου, που ερευνά την υπόθε
ση μόνος του εδώ και 20 σχε
δόν μήνες, θα κλείσει την προ
καταρκτική εξέταση μέσα στον 
Ιούλιο με άσκηση ποινικών 
διώξεων κυρίως για τις συμβά
σεις του OTE για να περάσει η 
υπόθεση σε ανάκριση, όπως 
προανήγγειλε ο υπουργός Δι
καιοσύνης Σ. Χατζηγάκης (!) σε 
συνέντευξή του. Η δικαστική αυτή εξέλιξη 
είναι πιθανό να καθυστερήσει αρκετά την 
αποκάλυψη στοιχείων γύρω από το μαύρο 
πολιτικό χρήμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπόθεση των 
ομολόγων, όπου είχε αναφερθεί πάλι μαύ
ρο πολιτικό χρήμα (στο πόρισμα Ζορμπά 
που ενταφιάστηκε) και είχε ζητηθεί να πα- 
ραπεμφθεί η υπόθεση στη Βουλή για να κι
νηθεί η διαδικασία του νόμου περί ευθύνης 
υπουργών (σύμφωνα με το πόρισμα του ει
σαγγελέα Γ. Πεπόνη, που επίσης «μπλοκα- 
ρίστηκε»), χρειάστηκε ένας ολόκληρος 
χρόνος μέχρις ότου ο εφέτης - ανακριτής 
αρχίσει να καλείτους πρώτους υπόπτους. 
Είναι φανερό ότι, εάν ακολουθηθεί και εδώ 
μία ανάλογη διαδικασία, η πιθανή εμπλοκή 
πολιτικών προσώπων ίσως προκύψει σε ένα 
χρονικό σημείο που δεν θα είναι πλέον δυ
νατή η αναζήτηση ευθυνών λόγω παραγρα

φής. Εκτός εάν τα κέντρα εκείνα που γνω
ρίζουν την εμπλοκή πολιτικών και διαρρέ
ουν σχετικά στοιχεία, αποφασίσουν να δώ
σουν νωρίτερα στοιχεία και για άλλους, με 
βάση τα οποία να μπορεί να ενεργοποιηθεί 
ο νόμος για την ευθύνη των υπουργών. 
Καθοριστικής σημασίας θα είναι πάντως και 
η κατάθεση που θα δώσει αύριο στον εισαγ
γελέα ο θ. Τσουκάτος, αφού από αυτήν θα 
προκύψει εάν θα αναζητηθούν ποινικές ευ
θύνες, που μπορεί να είναι και ευρύτερες, 
εάν π.χ. επιβεβαιωθεί η ροή μαύρου χρήμα
τος και το ενδεχόμενο να ήταν κάτι τέτοιο 
γνωστό σε στελέχη της τότε κυβέρνησης. 
Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε την υ

πόθεση στη Βουλή για έρευνα. 
Παράλληλα είναι δικαστικά ξε
καθαρισμένο (με βάση την 
πρόσφατη απόφαση της Ολο
μέλειας του Αρείου Πάγου, 
που ανατρέποντας τη νομολο
γία άνοιξε τον δρόμο για να δι
καστεί για τρίτη φορά η παλαιό 
διοίκηση της ΔΕΚΑ, τρυ 2000) 

ότι τα μη κυβερνητικά πρόσωπα θα δικα
στούν οπωσδήποτε, έστω και αν απουσιά
ζουν από τη δίκη εκείνοι που ίσως να είναι 
οι βασικοί πρωταγωνιστές.
Οσο για το γεγονός ότι σχεδιάζεται ολο
κλήρωση σύντομα της προκαταρκτικής με 
διώξεις και ανάθεση άλλου σκέλους της υ
πόθεσης σε άλλους εισαγγελείς, φαίνεται 
και από το γεγονός ότι στον εισαγγελέα Π. 
Αθανασίου δόθηκε ήδη μετάθεση για τη 
Λάρισα, όπου θα υπηρετεί από τον Σεπτέμ
βριο. Ωστόσο οι έρευνες για όσα έχουν κα
ταγγελθεί για συμβάσεις του C4I, του ΟΣΕ 
κ.λπ., θα έπρεπε να γίνουν κατά προτεραι
ότητα, αφού είναι βεβαιωμένο από στοι
χεία των Γερμανών ότι έχουν συμβεί διά
φορα περίεργα πράγματα, που δεν πρέπει 
με κανέναν τρόπο να καλυφθούν με το πέ
πλο της παραγραφής.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

L.T .D .».Σε αυτή φέρονται να μεταβιβάζονται μεγάλα χρη ματικά ποσά από δύο άλλες εταιρείες, την Placed Blue και τη Fairways.Επίσης από την «Placed Blue» φέρονται να εμβάζο- νται, από τον Ιούλιο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2004, περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς της τράπεζας ΒΝΒ Paribas της Γεν εύ η ς, το άνοιγμα των οποίων έχει ζητήσει ο κ. Αθανασίου.
Την Τετάρτη 

στον εισαγγελέα 
ο Μιχ. Χριστοφοράκος

Ο εισαγγελέας 
θα κλείσει την 
προκαταρκτική 
εξέταση μέσα 
στον Ιούλιο

mailto:mbenea@pegasus.gr
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Σαν σήμερα 1I
1 7 8 9 : ·  Πρώτη σύγκρουση της συνέλευσης των τριών τάξεων της Γαλλίας με τον βασιλιά Λουδοβίκο 1ΣΤ. Οι εκπρόσω- I ποι αρνούνται να συνεδριάζει κάθε | τάξη χωριστά.
1 8 5 7 :  •Η  αγγλική «Εταιρεία Ανατολικώ ν j Ινδιών» κυριεύει για δικό της λογά- I ριασμό τη Βεγγάλη, μια τεράστια και πλούσια περιοχή, γύρω από το Δέλτα του ποταμού Γάγγη. Αργότερα, η Βεγγάλη Οα αποτελούσε ένα από τα πετράδια του στέμματος της αυτοκράτει- ρας των Ινδιών βασίλισσας Βικτορίας.
1 8 94 : •Γεννιέται ο Αλφρεντ Τσαρλς Κίνσεϊ, ζωολόγος και συγγραφέας του πολυσυζητημένου έργου «Σεξουαλική Συμπεριφορά στον Αρσενικό Ανθρωπο» (1948).
1 9 5 6 : •Ο  Γκαμάλ Αμπντέλ Να- σέρ εκλέγεται παμψηφεί πρόεδρος της Αιγύπτου.
1 9 7 8 : ‘ Καταδικάζεται σε φυλάκιση 15 χρόνων ο Ρενάτο Κούρσιο, αρ- ί χηγός των ιταλικών Ερυθρών Ταξιαρχιών.
1 9 9 2 : ·Στις ΗΠΑ, καταδικάζεται σε ισόβια ο νονός της Μαφίας, Τζον Γκότι. Η απόφαση προκαλεί αναταραχές, καθώς πολλοί υποστηρικτές του μαφιόζου [ προσπάθησαν να πολιορκήσουν το [ Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μπρού- | κλιν.
1 9 9 4 : ·Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται ο Μό- | σχουντ Αμπιόλα, ο επιχειρηματίας που | αψήφησε τη στρατιωτική κυβέρνηση και αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της ί Νιγηρίας.
1 9 9 4 : •Επειτα από δεκαετίες διεθνούς αποκλεισμού, η Νότια Αφρική κερδίζει τη θέση της στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
1 9 9 6 : ·Τ α  ξημερώματα και λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το κρίσιμο συνέδριο του Κινήματος, πεθαίνει ο ιδρυτής και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουάριου 1919.
1 9 9 6 : ‘ Διορίζεται νέα πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές η Χασίνα, επικεφαλής του Συνδέσμου Αγουάμι και κόρη του δολοφονημένου ανεξάρτητου ηγέτη και ιδρυτή της χώρας, σεΐχη Μουτζίμπουρ : Ραχμάν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

ΤΟ 1996 
πεθαίνει ο 
ιδρυτής 
του ΠΑΣΟΚ 
και πρώην 
πρωθυ
πουργός 
Ανδρέας 
Παπανδρέ
ου

ΓΡΑΦ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΥΤΥΧΩΣ, η Μαριλίζα 
δεν ενοχλήθηκε από τη 

φωτογραφία του Κ. Ση
μίτη στον τοίχο...

0 σόουμαν του ΠΑΣΟΚΑφ ανής εκτός των ορίων της εκλογικής του περιφ έρειας, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Γ. Σκουλάς... κατάφερε να κερδίσει λίγα  λεπτά τηλεοπτικής δημοσιότητας με το κακόγουστο σόου, που έστησε στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής στο Ηράκλειο. Λίγο πριν αρχίσει η συνέντευξη Τύπου από κομματικά στελέχη, μεταξύ των οποίων η βουλευτής Σ. 
Ράπτη, ο βουλευτής Σκουλάς «αποκαθήλωσε» τη φωτογραφία του Κ. Ση 
μίτη από τον τοίχο που βρισκόταν πίσω από το πάνελ και την αντικατέστησε με εκείνη του Γ. Παπανδρέου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η ενέργειά του αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της... κομματικής τάξης και δεν συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ποιος τον πιστεύει; Εν πάση περιπτώσει, όλα τα είχαν στο ΠΑΣΟΚ, οι «μουτζαχεντίν» τους έλειπαν...
Δεν είδε, δεν ακούσε...Εξίσου κακή εντύπωση προκάλεσε και η στάση της Σ. Ράπτη (η οποία, θυμίζουμε, εκτός από βουλευτής είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου), την ώρα που ο συνάδελφ ός της «έπαιζε» με τις φωτογραφίες στον τοίχο. Α πέφυγε να κοιτάξει τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη της. Εμφανώς αμήχανη, κάτι έψαχνε στην τσάντα της, κάτι κοίταγε στα χαρτιά της, αλλά πίσω δεν έ ριξε ούτε ένα βλέμμα. Αναρωτιόμαστε: Αραγε ποιος είναι ο ρόλος ενός μέλους του ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ; Να κάνει ότι δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του ή να  επισημαίνει τα κακώς κείμενα;
«Κομμένος» τίτλοςΜε την ένδειξη  «Πολιτικό γραφ είο

πρώην πρωθυπουργού» (δηλαδή, χωρίς τον τίτλο «βουλευτής ΠΑΣΟΚ») διανεμήθηκε, χθες, στους δημοσιογράφ ους το δελτίο Τύπου για το ταξίδι του Κ. Σημίτη (25-27 Ιουνίου), στην 26η ετήσια συνάντηση του Interaction Council στη Στοκχόλμη. Στο διεθνές αυτό φόρουμ συμμετέχουν πρώην η γέτες (πρόεδροι κρατών και πρωθυπουργοί"), όπως οι X. Σμιτ, Μ. Φρέιζερ, 
Ζ. Κρετιέν, Φ. Βρανίτσκι κ.ά. Στη συνεδρίαση της Στοκχόλμης θα εξεταστούν η διεθνής πολιτική κατάσταση, τα μέσα διαχείρισης των παγκόσμιων αγορών χρήματος και η ενίσχυση του διεθνούς δικαίου.
Το διάβασαν 
στην εφημερίδα...Απορία και έκπληξη προκάλεσε στους αρμόδιους της κυβέρνησης η αποκάλυψη των «Νιου ΓιορκΤάιμς» για τον πραγματικό στόχο της ισ ρα ηλινής στρατιωτικής άσκησης, που τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε σε συνεργασία με την ελληνική πολεμική αεροπορία. Η αντίδραση ήταν δικαιολογημένη. Βλέπετε, στο ΥΕΘΑ και το ΥΠΕΞ... χάρηκαν τόσο πολύ, επειδή οι Ισραηλινοί απο-

I Αμφιλεγόμενες «αποκαλύ
ψεις» για γαλάζια στελέχη, 
«καραμπινάτα» στοιχεία για 
τους πράσινους. Αυτή φαίνε
ται να είναι η στρατηγική του 
κέντρου διαχείρισης της «υ
πόθεσης εϊβηιβηε». Μήπως 
αμφιβάλλει κανείς ότι υπάρ
χει κέντρο διαχείρισης;

■ Παρεμπιπτόντως, ωραία η ιδέα 
του Βαγγέλη για Εξεταστική Επι
τροπή στο... ΠΑΣΟΚ. Και μετά, ί
σως, Ειδικό Δικαστήριο στη... 
Χαριλάου Τρικούπη. Με γενικό 
εισαγγελέα τον... «Λαυρέντη». 
Γιατί όχι;

Kof> Ιο ς .

δέχθηκαν για πρώτη φορά να  διεξαγάγουν κοινή άσκηση με την Ελλάδα, ώστε μάλλον δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι επρόκειτο περί πρόβας για επίθεση στο Ιράν. Και το έμαθαν από τη μεγάλη αμερικανική εφημερίδα. Και μη χειρότερα...
Ε ΙΠ Α Ν

Γεράσιμος Γιακουμάτος
► (για την υπόθεση 8ίθπΐθη5).
«Το ένα εκατομμύριο ευ
ρώ ευρέθη. Πρέπει οπωσ
δήποτε να βρεθούν και τα 
άλλα 99 εκατ. ευρώ και να 
μάθουμε σε ποιους ή σε 
ποιες έπεσε το βρώμικο λά
δι». («Ημερήσια»)

Γιώργος Καρατζαφέρης
► «Από τους 151 
της ΝΔ δεν ση
μαίνει ότι τα παίρ
νουν οι 151. Οι 
140 τόσοι είναι κο- 
ρόιδα, οι άλλοι εί
ναι οι μακροχέρη
δες».
(Alpha 98,9)

Ροβέρτος Σπυρόπουλος
► (για την εμπλοκή στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση 
Siemens).
«Είμαι σίγουρος ότι η τότε πο
λιτική ηγεσία δεν το γνώριζε. 
Μπορεί να της προσμετρη- 
θούν ευθύνες γιατί δεν γνώριζε, 
αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν 
γνώριζε». (NET 105,8)
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Ποιος θα 1 
ενδιαφερθεί 9
Περιοδεία -και μάλιστα τριήμερη- 
πραγματοποιεί στη Θράκη από 
την Τρίτη ο Τούρκος πρέσβης Ογ. 
Τσελικόλ. Το πρόγραμμα, όπως 
μαθαίνουμε, περιλαμβάνει επι
σκέψεις σε «σκληρά» μειονοτικά 
χωριά στην Κομοτηνή και την Ξάν
θη, επαφές με τη «Συμβουλευτική 
Επιτροπή» και τους ψευδομου- 
φτήδες, και συμμετοχή του πρέ
σβη σε μεγάλη εκδήλωση σε ξενο
δοχείο της Κομοτηνής. Ο κ. Τσελι
κόλ έχει συμπεριλάβει στην περιο
δεία του και τον Νομό Εβρου, κάτι 
που έχει ενδιαφέρον λόγω της κι
νητικότητας που αναπτύσσουν το 
τελευταίο διάστημα τα «σκληρο
πυρηνικά» στοιχεία του τουρκικού 
προξενείου. Αλλά, θα πείτε, ποιος 
θα ενδιαφερθεί για όλα αυτά, α
φού το χαλί για τις επίσημες επι
σκέψεις Τούρκων αξιωματούχων 
στη Θράκη το έχει στρώσει το ίδιο 
το υπουργείο Εξωτερικών από το 
2004 και εντεύθεν... Ν.Μ.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
http://yannis-ioannou.com

Κι αυτός την κοροϊδία του

Αναψε φωτιές
Είναι γνωστό ότι ο Κ. Καραμανλής 
δεν συνηθίζει να λέει (ή να προ
σπερνά) κάτι στην τύχη. Ετσι, το γε
γονός ότι δεν απάντησε στο ερώ τη
μα για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο 
πρόωρων εκλογών, στην περίπτωση 
κατά την οποία αποκαλυφθεί -με α
ποδείξεις- ότι στελέχη της ΝΔ ε 
μπλέκονται στο σκάνδαλο της 
θίΘπίθηε, προκάλεσε πολλά και ποι
κίλα σχόλια. Πάντως, οι συζητήσεις 
για κάλπες το φθινόπωρο έχουν ε- 
νταθεί στο εσωτερικό της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας της ΝΔ και σε αυ
τές  πρωταγωνιστούν βουλευτές που 
ανήκουν στο «καραμανλικό μπλοκ». 
Λέτε να ξέρουν κάτι περισσότερο α
πό τους υπόλοιπους; ΣΑΡ.

«Μας σπρώχνουν 
στον γκρεμό»
Δεν είναι όλοι οι συνεργάτες του Γ. 
Παπανδρέου σύμφωνοι με την επιλο
γή της επικοινωνιακής καταιγίδας 
που επέλεξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
για να εξαιρέσει τον εαυτό του από το 
«κάδρο» της υπόθεσης Θίβτηθηε. 
Οσοι έχουν επιφυλάξεις για το «εγώ» 
και την «υπερ-έκθεση» του προέ
δρου, βέβαια, δεν τολμούν να το 
πουν, γιατί το κλίμα που επικρατεί 
στη Χαριλάου Τρικούπη δεν ευνοεί 
τις διαφορετικές φωνές. Βλέπετε, ε 
σχάτως έχουν προστεθεί στο επιτε
λείο παράγοντες που ξέρουν να τις α
ντιμετωπίζουν... δραστικά! «Μας ο
δηγούν στον γκρεμό», ψελλίζουν οι 
ανήσυχοι, αλλά μέχρις εκ ε ί φθάνουν. 
Για την ώρα, βεβαίως... Γ.Α.

Στο συρτάρι 
(προσωρινά)
Μπορεί να μην κυκλοφόρησε -εξαι- 
τίας της υπόθεσης Τσουκάτου-, αλλά 
το κείμενο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
που ζητούν σύγκληση του Εθνικού 
Συμβουλίου υπάρχει. Είναι έτοιμο και 
φέρει πάνω από 70 υπογραφές με
λών του ανώτερου καθοδηγητικού 
οργάνου. Κάποια στιγμή θα περά
σουν τα δικαστικά, οπότε θα έρθουν 
και πάλι στο προσκήνιο τα εσωκομ
ματικά. Αν και μερικοί έχουν μετα
τρέψει σε δεύτερα τα πρώτα! Είναι κι 
αυτό μια άποψη. Οχι ακριβώς πολιτι
κή, αλλά είναι μια άποψη... Γ.Α.

Μία κρίση, δύο λάθη
Ο Κ. Λαλιώχης, πιστός στην τακτική 
της τήρησης (ίσων) αποστάσεων από 
τα τεκταινόμενα, δεν κάνει δηλώσεις, 
αλλά εκφράζει τις σκέψεις του. Σύμ-

......... ....................... -...............

φωνα λοιπόν με συνομιλητές του, θε
ω ρεί λάθος την παρέμβαση Σημίτη 
και λάθος την αντίδραση του Γ. Πα
πανδρέου. Και δικαιώνεται, καθώς η 
κρίση της Siemens βρήκε το ΠΑΣΟΚ 
στα πρόθυρα του εμφυλίου, αδύναμο 
και απρόθυμο να υπερασπιστεί τον ε 
αυτό του. «Είναι ώρα της επανίδρυ
σης», του λένε όσοι του ζητούν να 
κάνει κάτι, αλλά ο καθένας έχει δια
φορετικό πράγμα στο μυαλό του...

Γ.Α.

Ατόπημα
Εχουμε γράψει ήδη για το ατόπημα 
ορισμένων δημοσιογράφων από τη 
Θεσσαλονίκη, που αποδέχθηκαν τη 
«χορηγία» του τουρκικού προξενείου 
της πόλης για ένα ταξίδι αναψυχής 
σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη.
Το ερώτημα είναι με ποια ιδιότητα οι 
συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι εμφα
νίστηκαν σε συνάντηση με τον Ε. 
Ακιντσιλάρ, τον υποτιθέμενο πρόε
δρο της «Ενωσης Δημοσιογράφων 
Σμύρνης» (ο οποίος, απ’ ό,τι γνωρί
ζουμε, δεν είναι καν αιρετός) και 
προσέφεραν το κατάλληλο ακροατή
ριο ώστε ο κύριος αυτός να δώσει 
μαθήματα για τη λανθασμένη στάση 
των ελληνικών MME στις ελληνο
τουρκικές σχέσεις..

Ν.Μ.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
bartzinopoulos@hotmail.com

Είναι γνωστό και επ ανειλημμένους διαπιστωμένο ότι η κοροϊδία, βοηθούσης και της ανοχής των MME και δη των τηλεοπτικών, αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής πρακτικής του Κ. Καραμανλή. Και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να αποδεικνύει την εμμονή του στην πρακτική του αυτή με τα όσα λέει και κάνει στην υπόθεση του σκανδάλου της Siemens.
Διαβεβαιώνει κάθε τόσο ο Κ. Καρα μα νλής ότι θα πρέπει να έχουμε όλοι εμπιστοσύνη στην έ-

ρευνατης Δικαιοσύνης, η οποία θα φθάσει σε βάθος, θα ανακαλύψει τους ενεχόμενους στην υπόθεση και θα τους τιμωρήσει ανάλογα. Ωστόσο, άσχετα από τις όποιες διαθέσεις και προθέσεις του ενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση, οι παραπάνω στόχοι είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Και με βάση στοιχεία που «δανείζομαι» από άρθρο του δικηγόρου I. Μα- ντζουράνη στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» οι λόγοι είναι απλοί:Στην Ελλάδα η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος δεν διαθέτει χωριστό γραφείο, αποκλειστική γραμματέα και εμπειρογνώμονες σε τραπεζικά θέματα, και ταυτόχρονα είναι χρεωμένος και με άλλες σοβαρές οικονομικές υποθέσεις, όπως ένα σκέλος της υπόθεσης Ζαχόπουλου.
Στη Γερμανία η αντίστοιχη έρευνα διεξάγεται από 8 εισαγγελείς, 16 εμπειρογνώμονες και 270 προ- ανακριτικούς υπαλλήλους, και μάλιστα με ειδίκευση στο οικο-

νομικό έγκλημα. Και η έρευνα στη Γερμανία ξεκίνησε το 2005, ενώ στη χώρα μας μόλις πριν από μερικούς μήνες, και τώρα λ έει ότι δίνεται μια παράταση ενός εικοσαημέρου για να ολοκληρωθεί (!!) η έρευνα.
Εσείς τι λέτε; Να πάρουμε στα σοβαρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις ή να θεωρήσουμε ότι πρόκειται περί αυταπόδεικτης κοροϊδίας, η οποία, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει πως ούτε πρόθεση ούτε δυνατότητα διαλεύκανσης του σκανδάλου υπάρχει; Χωρίς καμία διάθεση αμφισβήτησης των ικανοτήτων και των προθέσεων του ενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση εισαγγελέα, είμαι υποχρεωμένος να θεωρήσω πως όχι μόνο στο βάθος της υπόθεσης δεν πρόκειται να φθάσει, αλλά ούτε καν την επκράνειά της θα καταφέρει να διαπεράσει.Κι αυτό το ξέρουν όλοι: και ο ίδιος, και οι προϊστάμενοί του, και ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο μονίμως πωλών φύκια για μεταξωτές κορδέλες πρωθυπουργός...........
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