
Μετά τΐ8 εκλογέβ η Εξεταστική για την οικονομίαΟ ι διευκρινίσει κυβερνητικών στελεχών δεν εκτόνωσαν τη δυσφορία του κ. Κ . Σημίτη 1°  ¿010
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ Ρ ΟΥΣΤΑΛΛΗΤ εταμένη εξακολουθεί να είναι η ατμόσφαιρα στο ΠαΣοΚ μετά την ανακοίνωση τηε Εξε- τασπκήε Επιτροπήε για την Οικονομία από τον Πρωθυπουργό και την αντίδραση του κ. Κ. Σημίτη στην πρόταση του κ. Παπανδρέου να διε- ρευνηθεί και η περίοδοε 2001-2004. Στελέχη τηε κυβέρνησηε τόνιζαν χθεε ότι παρά το κακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την οικονομία θα συγκροτηθεί πριν από το τέλοε του έτουε, αλλά όχι πριν από τιε αυτοδιοικητικέε εκλογέε του Νοεμβρίου, ώστε να μη συμπέσει με τιε υπόλοιπεε εξετασπ- κέε επιτροπέε οι οποίεε βρίσκονται
Η  πλευρά του κ . Σημίτη  
εμφ ανίζεται οργισμένη, αλλά  
σύμιρω να μ ε συνεργάτεε του 
ο  πρώ ην πρω θυπουργόε δεν 
σκοπεύει να ρίέει λά δι στη φωτιά

σε εξέλιξη. Οι συνεργάτεε του Πρωθυπουργού προσπαθούν τιε τελευ- ταίεε ημέρεε να αμβλύνουν πε εντυ- πώσειε επισημαίνονταε ότι η δήλωση του κ. Παπανδρέου με την οποία επέκτεινε τα χρονικά όρια τηε έρευ- ναε σε ένα τμήμα τηε διακυβέρνη- σηε Σημίτη έγινε υπό το πρίσμα τηε άποψηε «όλα στο φωε». Ωστόσο ένα κομμάτι τηε Κοι- νοβ ου λευ τική ε Ομάδαε δεν έχει πειστεί καθόλου ότι ο κ. Πα

πανδρέου μίλησε υπό την πίεση των δημοσιογραφικών ερωτήσεων.Στιε μεταξύ τουε συζητήσειε οι βουλευτέε αυτοί λένε ότι δεν μπορεί το ΠαΣοΚ να βάζει στο ίδιο τσουβάλι τη διακυβέρνηση Κ αραμανλή, η οποία όπωε επισημαίνουν υπήρξε καταστροφική για τη χώρα, με τη διακυβέρνηση Σημίτη, που έβαλε τη

χώρα στην ΟΝΕ. Υπάρχει όμωε και ένα εξίσου σημανηκό κομμάτι τηε ΚΟ που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει η Εξετασηκή Επιτροπή και να ειπωθεί όλη η αλήθεια για την πορεία τηε οικονομίαε τα τελευταία χρόνια, ακόμη και για την περίοδο τηε πρωθυ- πουργίαε του κ. Σημίτη.Ο  κυβερνητικόε εκπρόσωποε κ.
Να ελεγχθούν οι ιαμίε§ ζητεί ο ΛΑΟΣΑμεσο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων όσοι διετέ- λεσαν υπεύθυνοι ταμείων και οικονομικών θεμάτων όλων ανε- ξαιρέτωε των κοινοβουλευηκών κομμάτων σε βάθοε 20ετίαε ζητεί με έγγραφο αίτημά του προε τον πρόεδρο τηε Εξεταστικήε Επι- τροπήε τηε Βουλήε που διερευνά το σκάνδαλο τηε δίεητεηε, κ. I. 
Βαλυράκη, ο βουλευτήε του Λ Α Ο Σ και μέλοε τηε επιτροπήε κ. Κ. 
Αϊβαλιώτηε.Εν τω μεταξύ, σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη το ταξίδι κλιμακίου βουλευτών που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή στο Μόναχο με σκοπό να λάβουν καταθέσειε από τουε «πρωτα- γωνιστέε» των «μαύρων ταμείων» τηε δίεητεηε.

Γ. Πεταλωτήε έσπευσε να αποσαφηνίσει ότι η περίοδοε αυτή θα ερευνηθεί μόνο στην περίπτωση που προκόψουν στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίεε, η επέκταση τηε έρευναε στο 2001 ήταν η αρχική σκέψη που έκανε το επιτελείο του Πρωθυπουργού έπειτα από τιε αποκαλύψειε για τον ρόλο τηε Ωοΐάηιαη δαεήε στη διαχείριση του ελληνικού χρέουε. Ορισμένοι είχαν παρατηρήσει από τότε ότι δεν μπορεί η έρευνα να ξεκινήσει από το μέσον μιαε περιόδου κατά τη διάρκεια τηε οποίαε έγινε μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια για την οικονομία.Στην ουσία δηλαδή η πρότασή τουε συνέπιπτε με το επιχείρημα του πρώην πρωθυπουργού ότι αν είναι να γίνει έρευνα να ξεκινήσει από το 1996, ώστε να καταστεί φανερό σε ποια κατάσταση παρέλαβε την οικονομία και σε ποια την παρέδωσε το 2004.


