
Α6· ΤΟ ΒΗΜΑ Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

■  Καταγγελίες κατά ins κυβέρνησή και 
εις βάρος του κ. Αλ. Λυκουρέζου 
διατύπωσε χθες ο κ. Γ. Παπανδρέου 
σε συνέντευξη Τύπου

■  Εηανέλαβε ότι η κυβέρνηση είναι όμηρος 
συμφερόντων και την κατηγόρησε για 
συγκάλυψη των σκανδάλων, ενώ επέμεινε 
στη σύσταση εξεταστικών επιτροπών

■  Ζήτησε να παραμείνει ανοιχτή η Βουλή το 
καλοκαίρι για τη διερεύνηση της υπόθεσης, 
να κατατεθούν οι προτάσεις των κομμάτων 
και να ακολουθήσουν εκλογές

«Πρώτα Εξεταστική και μετά εκλογές»
ΚαταγγελώΞ Παπανδρέου για χειραγώγηση τηε Λικαιοσύνηε και για επιλεκτικέε διαρροέε στοιχείων

Καταγγελίεε κατά ins κυβέρνησηε 
(για χειραγώγηση ins Δικαιοσύ- 

vns) και ειε βάροε ίου κ. Αλ. Λυκου- 
ρέΖου (για επιλεκπκέε διαρροέε στοι
χείων ms υπόθεσή ms Siemens) δια
τύπωσε χθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου. 
Ταυτόχρονα δε Ζήτησε διαλεύκανση 
όλων των σκανδάλων, σύσταση εΕε- 
τασπκών επιτροπών και εν συνεχεία 
προσφυγή cras κάλπε5. Τόνισε ότι η
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εΕετασπκή επιτροπή θα διερευνήσει 
noiviKés αλλά και πολιτικέε ευθύνε5 
και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο προ- 
ανακρνηκήε επιτροπήε.

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κατηγό
ρησε προσωπικώε τον κ. ΛυκουρέΖο, 
λέγονταε κατά την αρχική παρέμβα
σή του στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν 
μπορεί να συνεχιστούν οι διαρροέε 
και υπογραμμίΖονταε ότι «ο ι  διαρρο- 
έε arnés από πού προέρχονται; Από 
μία Δικαιοσύνη, που δυστυχώε είναι 
κάτω από την επιρροή ή ακόμη και 
τη χειραγώγηση ms κυβέρνησηε και 
του κόμματοε ms ΝΔ, ή από δικη
γορικά γραφεία. Ενα από αυτά είναι 
évas φάοε του κ  Καραμανλή, που εί
ναι και υπόδικοε, ο κ. Λυκουρέζοε, 
o onoios δεν Ξέρω με ποιεε σκοπι- 
μότητεε τα διαρρέει και τι συναλλα
γές κάνει για να αποκαλύψει ή να συ- 
γκαλύψει ns πρα γματικότητεε».

Ο κ. Παπανδρέου επανέλαβε ότι η 
κυβέρνηση είναι όμηροε συμφερό
ντων και την κατηγόρησε ότι συγκα
λύπτει όλα τα μεγάλα σκάνδαλα (καρ- 
τέλ, unoidonés, ομόλογα, OTE, πόρι
σμα Ζορμπά για εισροή μαύρου χρή- 
ματοε σε συγκεκριμένα κομματικά τα
μεία, κ.ά.). Επέμεινε δε στη σύσταση 
εξεταστικών επιτροπών. Γ ία τον σκο
πό αυτό Ζήτησε να παραμείνει ανοι
χτή η Βουλή και να λειτουργήσει εν 
ολομέλεια το καλοκαίρι, ώστε μετά 
την ολοκλήρωση ms διερεύνηση να 
κατατεθούν οι προτάσειε των κομμά
των για τη διαφάνεια και να ακολου
θήσει η προσφυγή ans κάλπε5.

«Για τον  πολιτικό κόσμο τα ψέ
ματα τελείωσαν. Είτε θα δράσουμε

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια τηε οποίαε εξαπέλυσε 
δριμεία επίθεση κατά τηε κυβέρνησηε

«Δ εν  υπάρχει λόγος ίδρυσης νέου κόμματος»

Α ναφορικά με τιε εσωκομματικέε εΕελίΕειε ο κ.
Παπανδρέου τήρησε απόσταση από τον κ. Κ. 

Σημίτη, απέρριψε το ενδεχόμενο ίδρυσηε νέου κόμ
ματοε (ή «επανίδρυσή» του ΠαΣοΚ) και κατέδειΕε 
ότι προτίθεται να προωθήσει νέα στελέχη στο προ
σκήνιο. Επισήμανε δε ότι απάντηση στο δίλημμα 
«ενότητα ή κάθαρση» έχει δώσει στην πράΕη και με 
τιε αποφάσειε του.

Απαντώνταε σε ερωτήσεΒ σχετικέε με τον πρώ
ην πρωθυπουργό ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ υπο
γράμμισε ότι «ό λ ο ι μαε έχουμε τιε πολιτικέε μαε 
ευθύνεε, αλλά δεν νομίζω  να υπάρχει αμφ ισβή
τηση  τηε εντιμότηταε και τηε ακεραιότηταε του κ. 
Σημ ίτη », αρνήθηκε όμωε να απαντήσει στο αν θα 
περιλαμβάνεται στα ψηφοδέλτια του κόμματοε, λέ- 
γοντα5 ότι «ε ίνα ι νωρίε ακόμη να μιλήσουμε για 
αυτά». Για το ενδεχόμενο επικοινωνίαε με τον πρώ
ην πρωθυπουργό ο κ. Παπανδρέου απάντησε ότι 
«δ ε ν  χρειαστήκαμε ποτέ δι αμεσολα βη τέε ». Είπε 
πάντωε όη «ηλ ιθ ιω δώε» επανέρχεται το ερώτημα αν 
τηρεί αποστάσεΒ από τιε κυβερνήσεΒ του ΠαΣοΚ,

για τβ  οποίεε δήλωσε υπερήφανοε. Συμπλήρωσε 
όμωε μεταΕύ άλλων ότι «δ εν  είμαστε περήφανοι 
που επιτρέψαμε στη Ν Δ  το 2004 να αηαΕιώσει 
πλήρωε τον  πολιτικό κόσμο, τουε θεσμούε, τη Δ η 
μοκρατία και τον πολίτη ».

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ μίλησε για νέο Εεκίνημα 
και λαϊκό βάπησμα, απέρριψε όμ&Β κάθε ενδεχόμε
νο «επανίδρυσή», αλλαγήε συμβόλων και ονομά
των. «Δ ε ν  υπάρχει λόγοε ίδρυσηε νέου κόμματοε, 
υπάρχει η όλο και μεγαλύτερη ανασύνταΕη αυτού 
του χώ ρου» τόνισε ο κ. Παπανδρέου ενώ αργότερα 
συμπλήρωσε όη θα στηρίΖει συνεχώε «τη  νεότερη 
γενιά στο προσκήνιο τηε πολιτικήε, αΕιοποιώνταε 
την  εμπειρία των παλιών, αλλά δίνονταε το προ
βάδισμα στουε νέουε».

Οσον αφορά την εσωκομμαηκή ένταση και τιε δια- 
φοροποιήσεΒ ο κ. Παπανδρέου σημείωσε όη αποτελεί 
λάθοε η δαιμονοποίηση του διαλόγου και συμπλή
ρωσε όη «οι διαφορετικέε απόψειε πρέπει να εντάσ
σονται σε μια συνολική προσπάθεια και όχι να φαί
νονται ωε κοκορομαχίεε για την  καρέκλα».

είτε θα μαε πάρει ο κόσμοε με τιε 
πέτρεε » υπογράμμισε ο κ. Παπαν
δρέου, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε 
όη θέλει να πιστεύει πωε «ε ίνα ι κα- 
θαρόε ο κ. Καραμανλήε» και συ
μπλήρωσε: «Δ ε ν  έχω δει την  πολι
τική του βούληση να τα βάλει με συ
γκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία 
δυστυχώε φαίνεται πωε τον κρατούν 
όμηρο των καταστάσεων». Επιπλέ
ον επανέφερε το ερώτημα: «Π ο ιοε  
κυβερνά τη χώρα; Ο ελληνικόε λα- 
όε, μέσω των γνήσιων εκπροσώπων 
το υ ; Ή  η S iem ens ή η κάθε 
Siemens;».

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Παπανδρέου 
επαναδιατύπωσε χθεε σειρά προτά
σεων για τη διαφάνεια, υπό μορφήν 
απόφασηε του Πολιτικού Συμβουλί
ου, που είχε συνεδριάσει νωρίτερα. 
Οι κυριότερεε από αυτέε ns προτά- 
σεΒ αφορούν τη χρηματοδότηση των 
κομμάτων (κυρίωε κραηκή και εν μέ- 
ρει από ιδιωτικέε επώνυμε5 εκχρορέε 
μελών και φίλων), την ανάθεση ελέγ
χων σε ανεξάρτητη αρχή (για την προ
εδρία ms συΖητήθηκε το όνομα του κ. 
Κ. Στεφανόπουλου) και την αλλαγή 
του εκλογικού συστήμαηΒ στα πρό
τυπα του γερμανικού. Στην ίδια από
φαση περιλαμβάνονται και προειδο- 
ποιήσεΒ npos όποιον επιχειρήσει να 
πλήΕει με μικροκομμαηκή ιδιοτέλεια 
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
ms napäraEns.

Νωρίτερα ο κ. Παπανδρέου και ο 
γραμματέαε ms Σοσιαλιστικέ Διε- 
θνούε κ. Aouis Αγιάλα μίλησαν με 
αφορμή το 23ο συνέδριο του οργα
νισμού το οποίο αρχίΖει τη Δευτέρα 
στοΔαγονήσι. Ο κ. Παπανδρέου ερω- 
τήθηκε μεταΕύ άλλων για τη συμμε
τοχή των κομμάτων του κ. Μεχμέτ 
Αλί Ταλάτ (εκ μέρουε του τουρκο- 
κυπριακού ψ ευδοκρά τη ) και του κ. 
Χασίμ Θάτσι (εκ μέρουε του Κοσ
συφοπεδίου). «Αλλο η κοινωνία των 
πολιτών και άλλο οι αναγνωρίσειε 
κρατών. Δ εν  υπάρχει αναγνώριση 
του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτουε 
όπωε ωε ΠαΣοΚ τουλάχιστον δεν 
έχουμε αναγνωρίσει και την  ανε
ξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου» απά
ντησε ο κ. Παπανδρέου.

Σχέδιο Μαχίμου για υψηλούε τόνου8 σήμερα στη Βουλή
Δριμεία επίθεση κατά τον αρχηγού τηε αΐιωματικήε αντιπολίτενσηε ετοιμάζει ο κ. Καραμανλήε

Υ ποτονική ήταν χθεε η αντίδραση τηε κυ
βέρνησηε στα όσα κατήγγειλε ο πρόε

δροε του ΠαΣοΚ. Η υποτονική δήλωση όμωε 
αποτελεί μέροε ενόε σχεδίου που εκπόνησε 
χθεε το Μέγαρο ΜαΕίμου, το οποίο προβλέ
πει ότι στον κ. Γ. Παπανδρέου θα απαντή
σει σήμερα στη Βουλή ο ίδιοε ο Πρωθυπουρ- 
γόε, εΕαπολύονταε ταυτόχρονα μία από τιε 
οΕύτερεε επιθέσεΒ που έχει εξαπολύσει πο
τέ κατά του αντιπάλου του. Ο κυβερνητικόε εκ- 
πρόσωποε κ. Θ. Ρουσόπουλοε απέφυγε χθεε 
να απαντήσει τόσο στο αίτημα του αρχηγού 
τηε αΕιωματικήε αντιπολίτευσηε για εκλογέε 
όσο και στΒ καταγγελίεε του ότι πίσω από τιε 
διαρροέε τμημάτων τηε δικογραφίαε τηε

δίεπιεηε κρύβεται ο γνωστόε ποινικολόγοε 
και πρώην βουλευτήε τηε ΝΔ κ. Αλ. Λυκου- 
ρέΖοε. Για τα Ζητήματα αυτά θα 
απαντήσει σήμερα στη Βουλή ο 
κ. Κ. Καραμανλή5, στο πλαί
σιο τηε συΖήτησηε τω ν πολιτι
κών αρχηγών που έχει προγραμματιστεί με 
αντικείμενο την ακρίβεια, αν και είναι ήδη 
απολύτως βέβαιο ότι θα κυριαρχήσει η υπό
θεση που ερευνά η Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Καραμανλήε 
θα υπογραμμίσει ότι ο κ. Παπανδρέου γνωρί
ζει πολύ καλά ποιοε ευθύνεται για τιε διαρρο- 
έε τηε δικογραφίαε που αποκάλυπταν εμπλο
κή στελεχών τηε ΝΔ έωε την ομολογία του κ.

Θ. Τσουκάτου, ενώ  ταυτόχρονα θα χαρα
κτηρίσει παράλογο και θεσμικά απαράδεκτο 

το να Ζητεί ο αρχηγόε τηε αΕιω- 
ματικήε αντιπολίτευσηε εκλογέε 
προτού συμπληρωθούν εννέα 
μήνεε από τη διεξαγωγή τουε.

Χθεε ο κ. Ρουσόπουλοε αρκέστηκε μόνο 
στο να επισημάνει την υποκρισία του ΠαΣοΚ 
που Ζητεί τη λήψη μέτρων για την καθιέρω
ση τηε διαφάνειαε στα οικονομικά τω ν κομ
μάτων και τω ν πολιτικών λίγεε ημέρεε μετά 
την απόρριψη τηε Συνταγματικήε Αναθεώ- 
ρησηε.

«Ο  κ. Παπανδρέου ζητεί σήμερα όσα πριν  
από λίγεε ημέρεε ο ίδιοε και το κόμμα του

απέρριψαν στη Συνταγματική Αναθεώρηση, 
στην οποία Ξεκάθαρα προτείναμε τον έλεγχο 
τω ν  οικονομικών τω ν κομμάτων από ανε- 
Ξάρτητη δικαστική αρχή. Ο ίδιοε προφανώε 
Ξεχνά. Δ εν  Ξεχνούν όμωε όσοι με σοβαρό
τητα και υπευθυνότητα μετέχουν στον δημ ' 
σιο βίο. Η υποκρισία του ΠαΣοΚ είναι έκ·Γ 
λη για μία ακόμη φ ο ρ ά » παρατήρησ 
Ρουσόπουλοε.

Σε δηλώσειε του εξάλλου ο κ. Λν 
υπογράμμισε ότι ουδεμία διαρροή 
θέση τηε δίεπιεηε προέρχε^ 
του, Ζητώνταε από τον κ 
αποκατάσταση και αγΤ 
του δηλώσεων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Β. ΧίΩΤΗΣ


