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στική για τη Siemens
και σας προσβάλλω, να σταματήσω. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Στη Β'
Αθηνών βγαίνω και σας το λέω και γι’ αυτό 
σας το λέω.
Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Εάν θέλετε, να σταματήσω. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Πείτε 
ό,τι θέλετε, αλλά προσβάλλομαι.
Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Δεν υπάρχει καμία σύγκρι
ση μεταξύ του κόστους μίας μονοεδρικής, 
δυεδρικής, τριεδρικής κ.λπ. και του κόστους 
της Β’ Αθηνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Τι λέτε 
δηλαδή, ότι όλοι τα «πιάνουμε» επειδή είμα
στε στη Β’ Αθηνών; Εγώ έχω δηλώσει μηδέν 
έξοδα εκλογικά σε δύο εκλογικές αναμετρή
σεις. Κανένας κερατάς δεν μου έδωσε τίπο
τα.
Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Το κόστος είναι διαφορε
τικό. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όπως σας 
λέω και το εξής, ότι έχω την αίσθηση ότι έχει 
μεγάλη διαφορά το να έχεις ένα κόμμα που 
να υπάρχει ένας έντονος εσωκομματικός αντα
γωνισμός και ένα κόμμα μικρό στο οποίο ο 
ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κι εγώ 
είχα έντονο ανταγωνισμό.
Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Σας περιγράφω ένα πρό
βλημα. ΓΓ αυτό οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν 
να το λύσουν αυτό το ζήτημα γιατί είναι ένα 
αγκάθι και είναι δύσκολο το αγκάθι.

Hello Mr. M antelis

Τον κάλεσε στο τηλέφωνο κάποιο άγνω
στο πρόσωπο το 1998 και του εξέφρασε αγγλι
στί την προθυμία της Siemens να τον ενισχύ- 
σει με χορηγία για τον επικείμενο δύσκολο 
εκλογικό αγώνα που θα έδινε στη Β Αθήνας.

Κάπως έτσι ο κ. Μαντέλης περιέγραψε πώς 
του ανακοινώθηκαν τα ... καλά νέα από τη 
δίειηε^.
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΔΗΣ: Ποιος από τη δίετηο«, 
από τη Γερμανία, σας πρότεινε αυτή τη χορη
γία που κατατέθηκε με έμβασμα στις 2/11/1998; 
Όνομα θυμάστε;
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Σας είπα, όχι.
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας πήρε κάποιος 
άγνωστος σ’ εσάς. Σε τι γλώσσα σας μίλησε; 
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Εντάξει, αγγλικά.,
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αγγλικά. Και σας 
είπε ότι είμαι από τη δίετηε^.
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Από τη διοίκηση.
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Από τη διοίκηση. 
Και θέλω να σου κάνω μία εκλογική χορηγία. 
Σας είπε και ύψος;
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Όχι. Είπε ότι είναι μέσα στα 
πλαίσια μιας συνηθισμένης πρακτικής που 
ακολουθεί η δίετηεηβ προς προβολή των δημο
σίων σχέσεών της. Δεν μου είπε, όμως, πόσο... 
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε μάρτυς, να 
σας ρωτήσω κάτι άλλο. Και δεν κάνω πλάκα. 
Και πώς εσείς ήσασταν βέβαιος ότι ήταν από 
τα κεντρικά της δ ίετη ε^  και δεν ήταν ένας 
συνεργάτης του Λάλα ή του Ταγματάρχη που 
έκαναν τότε φάρσες σε πολιτικούς;
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Εκ του αποτελέσματος. 
Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Α, μπήκαν τα λεφτά 
και βεβαιωθήκατε ότι ήταν από τη δ ίεη ιε^ . 
Να σας ρωτήσω τώρα: Με την ίδια μέθοδο 
πήρατε από άλλους χορηγούς, πλην της δίετηεικ, 
λεφτά για την ενίσχυση της εκλογικής σας 
προσπάθειας;
Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ: Που να έχουν σχέση με τη 
δουλειά μου, που να έχουν αυτά που συζητά
με, με αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις, 
είπα όχι.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ

οτικής, της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας»
Roeos» άνοιξε στη Γενεύη το 
Σεπτέμβριο του 1998.

Ι\α  Σημίτη

Η στενή σχέση που δια
τηρούσε ο Τάσος Μαντέλης 
με τον πρώην πρωθυπουργό 
Κ. Σημίτη οδήγησε το βου
λευτή του ΠΑΣΟΚ Λ. Γρηγο- 
ράκο να δηλώσει ότι «εάν η 
εξεταστική επιτροπή δεν καλέ- 
σει τον κ. Σημίτη, τότε εκεί
νος θα πρέπει μόνος του να 
βγει και να δώ σει κάποιες 
εξηγήσεις, γιατί διαφορετι
κά θα κρύβεται, όπως και ο 
Καραμανλής».

Σε χαμηλούς τόνους κρά
τησε το θέμα η Ν.Δ. με χαρα
κτηριστική τη δήλωση του Κ. 
Τζαβάρα, που είπε ότι «κανέ
νας δεν εμποδίζει τον κ. Σημί-

τη να πάρει θέση για το σοβα
ρότατο κρούσμα διαφθοράς 
μέλους της κυβέρνησής του».

Το ΚΚΕ διά του κ ο ινο 
βουλευτικού του εκπροσώ
που θ . Παφίλη κάλεσε την 
ελληνική κυβέρνηση να θέσει 
το θέμα του σκανδάλου της 
^οπιεπε στη γερμανική κυβέρ
νηση και να ζητήσει το σύνο
λο των στοιχείων για το σκάν
δαλο της Βίεηιοηβ.

Λογαριασμοί

Χθες, η εξεταστική επι
τροπή με έγγραφ ό της στις 
δικαστικές αρχές, το οποίο 
κοινοποιήθηκε στο υπουρ
γείο Οικονομικών, την Αρχή 
για το Ξέπλυμα του Μαύρου 
Χρήματος, στο Νομικό Συμ
βούλιο του Κράτους και στην

Τ.τ.Ε., ζητεί να διενεργηθούν 
τα δέοντα, προκειμένου να  
δεσμευτεί το ποσό του 1,2  
εκατ. ευρώ , το οποίο  ανα- 
φέρεται στο κείμενο της συμ
φωνίας ανάμεσα στον Μιχά- 
λη  Χ ριστοφ ορ ά κ ο  και τη 
Βίοπιοηβ για την εξόφληση  
κάθε αξίωσης της εταιρείας 
εις βάρος του. Οι βουλευτές, 
αναφερόμενοι στη συμφω
νία αυτή, επισημαίνουν ότι 
το 1,2 εκατ. ευρώ που καλεί
ται να επιστρέφει ο κ. Χρι- 
στοφ ορά κος στη Βίοτηεηβ 
είναι προϊόν αξιόποινης συμπε
ριφοράς και των δύο μερών 
εις βάρος του ελληνικού δημο
σίου και ζήτησαν να δεσμευ
τούν οι λογαριασμοί που ανα- 
φέρονται στη συμφωνία και 
να ελεγχθεί η κίνησή τους.

Κ.ΒΛΑΧΟΛΗΜΟΥ

Δήμευση περιουσίας και κάθειρΗη 
δέκα ετών ζήτησαν πολλοί βουλευτές

Από δήμευση περιουσίας μέχρι και... 
κάθειρξη δέκα ετών ζήτησαν για τον πρώ
ην συνάδελφό τους Τ. Μαντέλη πολλοί βου
λευτές. Παρά το γεγονός ότι θέμα της χθε
σινής συζήτησης ήταν ο «Καλλικράτης», 
το θέμα Μαντέλη κυριάρχησε σε πολλές  
ομιλίες βουλευτώ ν, με τους περισσότε
ρους πάντως να πέφτουν από τα σύννεφα  
ισχυριζόμενοι ότι δεν είχαν καν ακούσει 
το παραμικρά.

άΟλες οι πράξεις διαφθοράς στην υπό
θεση Βίβηιβηε έγιναν σε βάρος της περι
ουσίας του Δημοσίου. Συνεπώς το υπουρ
γείο Οικονομικών, καθώς και οι δημόσιοι 
οργανισμοί που έχουν ζημιωθεί, θα πρέ
πει να ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα από 
τη Δικαιοσύνη για τη δέσμευση των περι
ουσιακών στοιχείων όσων εμπλέκονται. 
Ακόμη πρέπει να διερευνηθούν περαιτέ
ρω πράξεις που συνιστούν “ξέπλυμα βρό
μικου χρήματος”, και για τις οποίες, ως μη 
συνδεόμενες με άσκηση υπουργικών καθη
κόντων, ισχύει η κοινή παραγραφή για  
όλους τους πολίτες» είπε χθ ες  ο πρώην 
πρόεδρος της Βουλής Απ. Κακλαμάνης.

0  Πόνος Καμμένος από τη Ν.Δ. -σ .σ  
από τους ελάχιστους που δήλωσε ότι όλοι 
γνώριζαν εδώ και χρόνια τι συνέβαινε-εξα- 
πέλυσε επίθεση κατά «μαντέληδων» που 
εκτρέφονται στα κομματικά γραφεία και 
είναι υπεύθυνοι για όλα τα σκάνδαλα. Χαρα
κτήρισε μάλιστα τον κ. Μαντέλη προστα- 
τευάμενο του πρώην πρω θυπουργού Κ. 
Σημίτη. Σαφή υπονοούμενα για τον κ. Σημί

τη άφησε όμως και ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Αστ. Ροντούλης, 
τονίζοντας ότι ο κ. Τσουκάτος και ο κ. Μαντέ
λης ήταν Ηρακλειδείς μιας συγκεκριμένης 
αυλής και ότι «θα πρέπει να μιλήσουμε γι’ 
αυτόν που φ ορού σ ε στέμμα» είπ ε ο κ. 
Ροντούλης.

Ιδιαίτερη σημασία είχε όμως και η τοπο
θέτηση του αντιπροέδρου της Βουλής και 
προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών των 
Κομμάτων και «πόθεν έσ χες»  Βαγγέλη  
Αργύρη, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κ. Μαντέ
λης μπορεί ακόμα να τιμωρηθεί. «Ο νόμος 
που ψηφίσαμε πρόσφατα λέει ότι όποιος 
αποκρύπτει στοιχεία από το «πόθεν έσχες», 
τότε τιμωρείται με τουλάχιστον δύο χρό
νια κι αν είναι πάνω από 300.000  ευρώ με 
δέκα χρόνια κάθειρξη».

«Η ομολογία του πρώην υπουργού και 
όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότη
τας σχετικά με τις μίζες είναι ένα μικρό 
κύμα από τη δυσωδία που αποπνέει το 
σύστημα. Υπάρχουν λερωμένα πρόσωπα 
που πρέπει να μπουν στη φυλακή» είπε ο 
κ. Παφίλης του ΚΚΕ, ενώ ο Φ. Κουβέλης 
του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η ομολογία ανα- 
δεικνύει πέρα από θράσος και ύβρι απέ
ναντι στο λαό.

Τ έλος, ένα ς  ακόμα β ουλευτή ς  του  
ΠΑΣΟΚ, ο Μ. Παντούλας, ζήτησε από τον 
υπουργό Οικονομικών κατάσχεση της περι
ουσίας του κ. Μαντέλη και υποβολή ταυ
τόχρονα αγωγής εναντίον του.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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Ολα «δείχνουν» ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο ί ία κ ια
Να αποδοθούν ευθύνες, όσο ψηλά 
και εάν βρίσκονται τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα, ζητεί η Ν Α , στέλνοντας 
μήνυμα ότι θα έχει ανάλογα αυστηρή 
στάση σε ενδεχόμενη εμπλοκή 
«γαλάζιων» στελεχών

Ρεπορτάζ: ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  -  

ΒΙΚΥ ΣΑΜΑΡΑ

Μύδρους κατά της «σκανδαλολογίας» του 
ΠΑΣΟΚ, η οποία τελικά γύρισε μπούμερα- 
γκ κατά της κυβέρνησης, εξαπέλυσε χθες ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης 
Σαμαράς στη Βουλή, με αφορμή την ομο
λογία Μαντέλη.

Αρχίζοντας την ομιλία του για τον «Καλ
λικράτη» στη Βουλή, ο αρχηγός της Ν.Δ. 
έκανε εκτενή αναφορά στην κυνική -όπως 
τη χαρακτήρισε- ομολογία του πρώην υπουρ
γού του ΠΑΣΟΚ για τη χορηγία της Ζίμενς, 
τονίζοντας ότι οι αποδείξεις για σκάνδαλα 
βαραίνουν μόνο το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κ. 
Σαμαράς κάλεσε την πολιτεία να αντιδράσει 
άμεσα, καθώς η μάστιγα της διαφθοράς έχει 
προσλάβει διαστάσεις πολιτικού και κοινω
νικού λοιμού.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τ. Μαντέλης.

«Η χθεσινή κυνική ομολογία πρώην 
υπουργού ότι χρηματιζόταν από πολυεθνι
κή επιχείρηση, που πέτυχε να αλώσει το 
δημόσιο οικονομικό χώρο της χώρας, κατα
δεικνύει τις εφιαλτικές διαστάσεις μιας δια
φθοράς που κατατρώγει τα σωθικά της Δημο
κρατίας, απογοητεύει τους πολίτες και υπο
νομεύει την κοινωνική συνοχή. Και μπορεί, 
βέβαια, το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί συνεχώς τη 
Νέα Δημοκρατία για σκάνδαλα, οι αποδεί
ξεις, όμως, βαραίνουν μόνο το ίδιο» είπε ο 
κ. Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε ότι η ομολογία 
του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ θα μεί
νει στην Ιστορία ως το πλέον αρνητικό ορό

σημο στις σχέσεις του πολιτικού κόσμου με 
τη διαφάνεια και την αξιοπρέπεια. «Δεν πάει 
άλλο! Ζητώ από την κυβέρνηση, άλλη μία 
φορά, να φέρει στη Βουλή τα πορίσματα της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που 
μελετά το φαινόμενο της διαφθοράς, και τη 
λήψη δραστικών μέτρων για την καταπολέ
μησή της» κατέληξε ο κ. Σαμαράς.

Πάντως, στη σκιά των απίστευτων απο
καλύψεων διαφθοράς ενός ακόμα κορυφαίου 
στελέχους του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία 
επιμένει θεσμικά. Η Ρηγίλλης τονίζει ότι, 
όπου κι αν υπάρχουν ευθύνες, θα πρέπει να 
αναζητηθούν, όσο ψηλά και εάν βρίσκονται 
τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά ξεκαθαρί
ζει ότι ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τη 
Δικαιοσύνη και τις θεσμικές διαδικασίες, 
ζητώντας ουσιαστικότερη διερεύνηση της 
υπόθεσης δίετηε™ από την εξεταστική επι
τροπή.

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που 
έδωσε ο εκπρόσωπος της Ν.Δ., βουλευτής 
Β’ Αθήνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, στο 
ερώτημα εάν μετά την ομολογία του πρώην 
υπουργού Τάσου Μαντέλη ότι εισέπραξε 
«χορηγία» ύψους 200.000 γερμανικών μάρ
κων από τη δίεηιεηί,, θα πρέπει να κληθεί ο 
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στην 
αρμόδια επιτροπή.

«Δεν μου αρέσει να ρίχνω λάσπη σε πρω- 
θυπουργούς της χώρας. Απλώς επισημαί
νουμε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα, οι κύριοι

Τσουκάτος και Μαντέλης, είναι πρόσωπα 
που προέρχονται από το λεγόμενο βαθύ 
ΠΑΣΟΚ, από τον κεντρικό πυρήνα των ηγε
σιών του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο κ. Παναγιω- 
τόπουλος στο Real FM. «Δύο κορυφαία στε
λέχη, που ήταν παρακοιμώμενοι των ηγε
σιών του ΠΑΣΟΚ, παραδέχονται ότι πήραν 
λεφτά από τη Siemens» επανέλαβε ο κ. Πανα- 
γιωτόπουλος. «Θα μου πείτε, αν υπάρχουν 
κι από άλλες πλευρές; Ολα να βγουν στο 
φως», πρόσθεσε, στέλνοντας το μήνυμα ότι, 
εάν φανεί πως στο θέμα της Siemens υπάρ
χει και «γαλάζια» διάσταση, η στάση της 
Ρηγίλλης θα είναι εξίσου αυστηρή.

«'Οχι» στην κλήτεσση Σημίτη

Αλλά και ο τομεάρχης Προστασίας του 
Πολίτη, βουλευτής Κέρκυρας Νίκος Δέν- 
διας εκτίμησε ότι η κλήτευση του κ. Σημί
τη στην εξεταστική δεν θα βοηθούσε, και 
μάλιστα πρόσθεσε: «Δεν είμαι έτοιμος να 
δεχθώ ότι ο κ. Σημίτης ή ο εκάστοτε πρω
θυπουργός χρηματίστηκε ή ήταν εν γνώσει 
χρηματισμού υπουργού του».

Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στο 
περιστύλιο της Βουλής σε δημοσιογράφους 
ανέφερε: «Πρώτη φορά βλέπω τόσο κυνι
σμό, έχω βγει από τα ρούχα μου. Από την 
άλλη, ευτυχώς που προσωποποιούνται οι 
ευθύνες για να μην πέφτει λάσπη σε όλους 
τους πολιτικούς».

«Νίπτει τας χείρας του» για τους στενούς συνεργάτες του ο Σημίτης
ΝΑ: «Οργή... κατόπιν εορτής»

Από το γραφείο Τύπου τπς Νέας Δημοκρατίας εκδόθη- 
κε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Καλοδεχούμενη μεν, αλλά 
κατόπιν εορτής, η οργή του κ. Σημίτη για όσα έπραξαν οι 
συνεργάτες του, κύριοι Τσουκάτος και Μαντέλης. Εκείνο, 
όμως, που δεν απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός είναι πώς 
εξηγείται το γεγονός ότι τέτοιου είδους αποκρουστικά φαι
νόμενα εκκολάφθηκαν στο στενό περίγυρο των ηγεσιών 
του ΠΑΣΟΚ από άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους.

Είναι ή δ εν  είναι τα φαινόμενα αυτά απολύτως αντι
προσωπευτικά αυτού το οποίο ο λαός μας ονόμασε “βαθύ 
σύστημα ΠΑΣΟΚ”;».

Κρατώντας προκλητική 
απόσταση από τις συγκλονι
στικές αποκαλύψεις του Ανα
στάσιου Μαντέλη και επι
χειρώντας ταυτόχρονα να δια
χωρίσει τη θέση του απ’ όσα 
συνέβαιναν επί των ημερών 
της διακυβέρνησής του, ο 
πρώην πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης εξέφρασε την οργή 
και τη θλίψη του και με εύσχη
μο τρόπο προειδοποίησε τον 
πρωθυπουργό Γιώργο Παπαν- 
δρέου να μη δώσει «το πρά
σινο φως» για κλήτευσή του 
στην Εξεταστική Επιτροπή 
της Βουλής που διερευνά το 
σκάνδαλο της δίεηιε™, όπως 
τουλάχιστον ζητούν ακόμη 
και βουλευτές της συμπολί
τευσης με προεξάρχοντα τον 
κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο.

«Είμαι στην Ελλάδα και 
θα παραμείνω στην Ελλάδα 
για να δώσω τις απαραίτητες 
εξηγήσεις στις αρχές», ανέ
φερε ο πρώην υπουργός Τάσος 
Μαντέλης, σε δηλώσεις του 
προς τους τηλεοπηκούς σταθ
μούς.

Ο κ. Σημίτης, υπό το βάρος 
της σοβαρής αντανάκλασης

που είχε στο πρόσωπό του η 
κυνική ομολογία του Αν. Μαντέ
λη, ο οποίος μαζί με τον επί
σης εμπλεκόμενο στην υπό
θεση Θ. Τσουκάτο υπήρξαν 
εκ των στενότερων συνεργα
τών του, υποχρεώθηκε χθες 
να προχωρήσει σε γραπτή 
παρέμβαση, χωρίς ωστόσο να 
επιδείξει και τη δέουσα αυτο
κριτική, αναλαμβάνοντας, έστω 
και σε ατομικό επίπεδο, την 
πολιτική ευθύνη για τις άστο
χες επιλογές του. Αντιθέτως, 
ο πρώην πρωθυπουργός επι
χείρησε ως ουδέτερος παρα

τηρητής του παρελθόντος να 
αποστασιοποιηθεί από τα 
γεγονότα, προβάλλοντας με 
έμμεσο τρόπο τη διάσταση 
της συλλογικής ευθύνης, με 
αναφορές που παρέπεμπαν 
στις θετικές προσπάθειες του 
«όλου ΠΑΣΟΚ».

«Η πρόοδος των εργασιών 
των εξεταστικών επιτροπών 
φέρνει στο φως παρανομίες 
και αθλιότητες για το επ ι
βαλλόμενο ήθος σε μια ευνο
μούμενη πολιτεία» ανέφερε 
ο κ. Σημίτης, εκφράζοντας εν 
συνεχεία την οργή και τη θλί

ψη του. «Θλίβομαι και εξορ
γίζομαι επειδή τέτοιες πρά
ξεις εκκολάφθηκαν και κατά 
τη διάρκεια της κυβερνητι
κής θητείας του ΠΑΣΟΚ 1996- 
2004. Πράξεις που προσβάλ
λουν το αίσθημα δικαίου της 
κοινωνίας, αμαυρώνουν το 
έργο της τότε κυβέρνησης 
και τις προσπάθειες όλων όσοι 
εργάστηκαν και προσέφεραν 
για μια καλύτερη Ελλάδα. Πρά
ξεις ασυμβίβαστες με τους 
αγώνες μας και την ηθική μας. 
Συγκαλύπτουν ότι τα χρόνια 
αυτά έγινε ένα σημαντικό έργο 
τόσο για την ανόρθωση της 
οικονομίας, όπως το δείχνει 
η ένταξη στην ΟΝΕ, τα μεγά
λα δημόσια έργα, οι επιδό
σεις σε πολλούς άλλους τομείς 
και για το κύρος της Ελλάδας 
στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Εν συνεχεία ο κ. Σημίτης 
τόνισε ότι «όλη η Ελλάδα δεν 
είναι μια διεφθαρμένη χώρα», 
ζητώντας να αποδοθεί δικαι
οσύνη, υπό την προειδοποί
ηση όμως ότι δεν θα υπάρ
ξουν συμψηφισμοί σκοπιμο
τήτων. «Θέλω να πιστεύω ότι 
η διαδικασία των εξεταστι

κών επιτροπών θα ενισχύσει 
το δημοκρατικό πολιτικό 
σύστημα και το κράτος δικαί
ου και δεν θα αφήσει περι
θώρια για αντιπαραθέσεις 
εντυπώσεων και συμψηφι
σμούς σκοπιμοτήτων». Εν τω 
μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος Γ. Πεταλωτής, κλη
θείς να σχολιάσει τις φωνές 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, όπως 
του κ. Γρηγοράκου, που ζητούν 
να κληθεί ο κ. Σημίτης στην 
εξεταστική επιτροπή, απά
ντησε: «Είναι θέμα της εξε
ταστικής επιτροπής να καλεί 
όσους πιστεύει ότι μπορούν 
να φέρουν φως σε κάποια 
υπόθεση. Από ’κεί και πέρα 
το να συγκεκριμενοποιούμε 
και να στοχεύουμε σε πρό
σωπα για λόγους εντυπωσια
σμού πολλές φορές -δεν λέω 
ότι κάτι τέτοιο έκανε ο βου
λευτής, το λέω γενικώς- μπο
ρεί μερικές φορές να καλύ
πτει και τη διερεύνηση της 
αλήθειας».

Αιχμηρή εναντίον του πρώ
ην πρωθυπουργού εμφανί
στηκε η Άννα Διαμαντο- 
πουλου. Μάλιστα, η απάντησή
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Την οργή και τη θλίψη τοο εΒέ- 
φρασε ο κ. Κ. Σημίτης.

της σε σχετική ερώτηση ερμη
νεύτηκε ως αποδοχή του αιτή
ματος να κληθεί στην Εξετα
στική Επιτροπή: «...Υπάρχει 
άμεση ανάγκη όχι απλώς να 
έρθουν όλα στο φως, όχι απλώς 
να ματώσουμε όλοι, αλλά να 
τιμωρηθούν όλοι, και όταν 
λέμε όλοι εννοούμε όλοι» ανέ
φερε η Α. Διαμαντοπούλου, 
ενώ κληθείσα να απαντήσει 
εκ νέου τι θα γίνει με τον κ. 
Σημίτη σχολίασε:

«Δεν είμαι εγώ αυτή που 
θα δώσω συμβουλές στον πρώ
ην πρωθυπουργό». 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ


