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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞ ΟΙΚΕΙΩΝ

επίπλων...
σει για λογαριασμό του κ. Κα
τσίκα τα ντουλάπια ενός δια
μερίσματος που απέκτησε 
στο Σέφιλντ των ΗΠΑ (το ίδιο 
υποστήριξε σε χθεσινά δελτία 
ειδήσεων και ο επιχειρημα
τίας).

Ο κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος της Ν .Δ . κατήγ
γειλε το ΠΑΣΟΚ για «μηχανή 
παραπληροφόρησης, η οποία 
στήθηκε για να πλήξει το κύ
ρος υπουργών».

Στην κυβερνητική παράτα
ξη προκλήθηκε μεγάλη ανα
στάτωση. Ο κ. Βαλυράκης 
δεν εντοπίστηκε και ανέλαβε 
ο αντιπρόεδρος της επιτρο
πής Π. Ρήγας να εξηγήσει τα 
ανεξήγητα. Επέμεινε ότι το 
έγγραφο αποτελούσε μέρος 
της δικογραφίας, απεοτάλη 
στη Βουλή από την κ. Νικο- 
λακέα και απευθυνόμενος 
προς τους δημοσιογράφους 
-προφανώς σε δύσκολη θέ
ση- αναρωτήθηκε τι θα έπρε
πε να κάνει η εξεταστική επι
τροπή, όταν έγινε κοινωνός 
αυτής της υπόθεσης.

Αντιδράσεις
Πάντως, τα κόμματα της 

Αριστερός διά των Θ. Παφί- 
λη (ΚΚΕ) και Δ. Παπαδημού- 
λη (ΣΥΡΙΖΑ), μίλησαν για επι
χείρηση αποπροσανατολι
σμού, την οποία απέδωσαν

από τπ Sien
Ετσι πάγωσε και ο λογαρια- 

opôs του Μάριου Κατσίκα με ε- 
νέργειεε του Ελβετού εισαγγε
λέα που εκτέλεσε το ελληνικό 
αίτημα. Ο λογαριασμόε auras 
του Μ. Κατσίκα στην Union 
Bancaire Privée, σύμφωνα με 
ελβετικά δικόγραφα, είναι m s 
τάξεωε του ενόε εκατομμυρίου 
ευρώ.

Πριν από τέσσεριε μήνεε η 
ελβετική Εισαγγελική Αρχή 
γνωστοποίησε otous ειδικούε 
εφέτεε ανακριτεε Tns υπόθεσηε 
Siemens (Νικολακέα και Φιορά- 
κη) ότι ο M ôp ios K0to ikos με 
προσφυγή του ζητούσε το ξε
μπλοκάρισμα του λογαρια
σμού του για τα ποσά που δεν 
αφορούσαν τα εμβάσματα από 
τα μαύρα ταμεία Tns Siemens.

Η απάντηση Tns ABâvas ή-

σε Ν . Δ . και ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Βαλυράκης στοχοποι- 

ήθηκε όμως και από τα μέλη 
της επιτροπής που ανήκουν 
στην κυβερνητική παράταξη, 
ως υπεύθυνος για τη διοχέ
τευση και δημοσίευση πλη
ροφορίας σε εφημερίδες το 
περασμένο Σαββατοκύριακο, 
σύμφωνα με την οποία «γα
λάζιος» υπουργός έλαβε ένα 
εκατομμύριο ευρώ από τον 
Χριστοφοράκο.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
τού καταλόγισαν «απαράδε
κτη και αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά». Κατόπιν τού
των, ο κ. Βαλυράκης ανα
γκάστηκε να αποσαφηνίσει 
ότι «στο μέτρο που μπορεί να 
έχω γνώση της προβληματι
κής σε πληρότητα δικογρα
φίας δεν υπάρχει τέτοιο ζή 
τημα».

Οχι για Σημίτη
Τέλος, απομακρύνεται η 

πιθανότητα κλήσης του πρώ
ην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη 
στην εξεταστική επιτροπή, 
παρά τις αντίθετες απόψεις 
που έχουν εκφράσει βουλευ
τές του ΠΑΣΟΚ.

«Η κλήτευση μαρτύρων 
συνδέεται αυστηρά με τα 
στοιχεία της δικογραφίας», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Βαλυράκης.♦

ταν αρνητική, με το επιχείρημα 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διε- 
ρεύνηση και ο ρόλοε του Μ ά
ριου Κάτσικα cos npos τη διακί
νηση του 2 %  των μιζών Tns 
Siemens.

Παγωμένο ι  εκατ. ευρώ
Ετσι στην Ελβετία παραμένει 

παγωμένο ποσό που ξεπερνά 
το 1 εκατ. ευρώ, ενώ το ένα 
μαύρο έμβασμα Tns Placid 
Blue npos τον λογαριασμό του 
Μάριου Κάτσικα είναι ύψουε 
200.000 ευρώ και έχει σταλεί με 
εντολή του Γ. Καλδή otis 24 
Οκτωβρίου 2003.

Κατά τ' άλλα, στην εξεταστι
κή «συνέλαβαν» τα δύο άσχε
τα εμβάσματα ύψουε 5.000 και 
7.500 ευρώ npos την Αμερική, 
για μικροδουλειέε...

Tns ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΙΗ

Μ ια νέα δικογραφία που αφορά τον πρώην υφυπουργό 
Aypotikôs Ανάπτυξη5 Κ. Κιλτίδη, για υπογραφή που έ

βαλε το 2008 και σχετίζεται με το σκάνδαλο Tns Μονή5 Βατο
πεδίου, οδήγησε την εξεταστική επιτροπή Tns Βουλή5 να ζη
τήσει παράταση των εργασιών Tns écos την ερχόμενη Δευτέ
ρα.

Η παράταση δόθηκε αποκλειστικά για να μελετηθεί η συ
γκεκριμένη δικογραφία ενώ για σήμερα το απόγευμα καλείται 
ο κ. Κιλτίδη5 να καταθέσει. Η δικογραφία εστάλη στη Βουλή 
από την ανακρίτρια Ειρήνη Καλού μετά την απολογία m s Στα- 
ματίνα5 Μαντέλλη και αφορά την αποδοχή από τον κ. Κιλτίδη 
Tns γνω μοδότησή του ΝΣΚ, που χαρακτήριζε δαοική έκτα
ση το ôôoos Tns Ουρά νούπολπ5.

Απερρίφθησαν, ωστόσο, απ' όλα τα υπόλοιπα κόμματα αφ' 
ενό5 το αίτημα του Βουλευτή του ΛΑΟΣ Κ. Πλεύρη να κληθεί 
ors pàpTupas ο πρώην πρωθυπουργό5 Κ. Καραμανλήε και αφ' 
ετέρου το αίτημα Tns Ν.Δ. να δοθεί παράταση των εργασιών 
ors tis 30 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να ανοίξουν οι λο
γαριασμοί όλων των offshore εταιρειών που σχετίζονται με 
τη μονή, και Kupicos ms Torcasso. Tns craipcias, συμφερόντων 
του επιχειρηματία Γ. Σαχπατζίδη, την οποία η αξιωματική α
ντιπολίτευση επιχείρησε να συσχετίσει από npox0és με την α

γορά Tns επί Tns οδού Διο
νυσίου Αρεοπαγίτου κατοι- 
Ki'as του πρώην υπουργού 
του ΠΑΣΟΚ Ακη Τσοχατζό- 
πουλου.

Η κυΒερνώσα παράταξη 
απέρριψε το αίτημα κυρία« 
με το σκεπτικό ότι τα πάντα 
μπορούν να διερευνηθούν 
από την επιτροπή προκα- 
ταρκτική5 εξέτασηε, τη σύ
σταση Tns onoias oùtcos ή 
άλλω5 θα αιτηθεί.

Το ΠΑΣΟΚ, διά του Ντ. Ρό- 
βλια, υποστήριξε ότι η αξιω
ματική αντιπολίτευση στο 
πόρισμά Tns του 2008 για το 
Βατοπέδι δεν είχε ζητήσει να 
ανοίξουν οι λογαριασμοί 
Tns συγκεκριμένα εταιρεί- 
as.Tnv είχε αναφέρει anAcos 
cos μία από tis εταιρεία εμπι
σ τοσύνη  Tns Movôs.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα 
Tns Ν.Δ. για άνοιγμα όλων 
των λογαριασμών, το 
ΠΑΣΟΚ απαντά ότι από tis 
28 Μαΐου του 2008 έχει στα
λεί σχετική επιστολή npos 
τον Διοικητή Tns Τράπεζαε 
Tns EAAàôos Γ. ΠροΒόπου- 
λο.

TéAos, στο αίτημα για α
ποτίμηση m s znpiâs του Δη

μοσίου από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, κατ' αρχήν ο  κ. Ρό- 
BAias εξέφρασε την ικανοποίηση του ΠΑΣΟΚ ότι αναγνωρί
ζεται noas υπάρχει ζημία. Υπενθύμισε δε ότι στο δικό του πό
ρισμα του 2008, το ΠΑΣΟΚ την είχε αποτιμήσει σε ένα δισεκα
τομμύριο ευρώ.

Κατόπιν όλων αυτών τα πορίσματα θα εκδοθούν την ερχό
μενη Δευτέρα. Και παρά tis δύο τελευταίε5 παρατάσεΐ5, όλα 
δείχνουν ότι θα καταλήξουμε από κει όπου ξεκινήσαμε: στην 
έκδοση πέντε διαφορετικών πορισμάτων από τα ισάριθμα 
κόμματα του Κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ, μετά τον συσχετισμό που επιχείρησε η Ν.Δ. Tns 
aYOpâs του ακινήτου Τσοχατζόπουλου με την εταιρεία 
Torcasso, ο επιχειρηματία Γ. Σαχπατζίδηε σε δήλωσή του α
ναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η εταιρεία που φέρεται στο παρελ
θόν cos ιδιοκτήτης του ακινήτου, αποκτήθηκε από εμένα πολ
λά χρόνια μετά τη μεταβίβασή του. Η εταιρεία Nobilis (σ.σ. 
στην οποία η Torcasso το μεταπώλησε) μού είναι άγνωστη. 
Επιπλέον, δεν έχω καμία απολύτου ανάμειξη ούτε και με τα α
κίνητα που υπήρξαν αντικείμενο ανταλλαγή5 μεταξύ Tns Ιε- 
pàs Movhs Βατοπεδίου και του Ελληνικού Δημοσίου».

Παράταση 
εξεταστικής 
για Βατοπέδιο 
λόγω Κιλτίδη

Μια υπογραφή που έβαλε το 
2008 ο Κ. Κιλτίδηε, σχετικά 
με την υπόθεση τη$ Μονής 
Βατοπεδίου, οδήγησε την 
εξεταστική να παρατείνει τις 
εργασίες της

Πολιτική
Εισαγγελέας: προκαταρκτική 
για το σπίτι Τσοχατζόπουλου
Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με την αγορά Tns oikíos του 

ζ ε ύ γ ο ς  Τσοχατζόπουλου παρήγγειλε η προϊσταμένη Tns 
Εισαγγελία Πρωτοδικών A0ñvas, Ελένη Ράικου.
Στόχος Tns έρευνας, την οποία έχει αναλάΒει να φέρει σε népas 
ο εισαγγελέαε Οικονομικού Εγκλήματος, Παρ. Aôàpns, είναι να 
διαπιστωθεί η τυχόν διάπραξη φορολογικών παραβάσεων και 
ενδεχομένως άλλων αυτεπαγγέλτωε διωκόμενων αδικημάτων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως με δημο
σιεύματα του Τύπου που φέρουν τη 
σύζυγο του πρώην υπουργού να 
προβαίνει στην αγορά του σπιτιού 
tous στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγί
του, στην Ακρόπολη, από offshore 
εταιρεία.
Από την πλευρά του, ο πρώην υ- 
noupYÓs έχει προχωρήσει σε δηλώ
σει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται 
για «ύπουλη προσπάθεια στοχοποί
ησής» του, Ka0cós -óncos αναφέρει- 
η αγορά Tns oiKÍas έγινε με διαφά
νεια.
Η Ν.Δ., πάντως, μέσω Βουλευτών 
Tns, αναφέρει ότι o apxiKÓs ιδιοκτή- 
m s του σπιτιού ήταν η κυπριακή off 
shore Torcasso, συμφερόντων θεσ- 
σαλονικιού επιχειρηματία. Η εται

ρεία το είχε αγοράσει το 1999 έναντι 300 εκατ. δρχ., ενώ εν συ
νεχεία, το 2001, πωλήθηκε στην αμερικανική Nobilis 
International LLC έναντι 136 εκατ. δρχ. Σύμφωνα με δημοσιεύ
ματα στην «Καθημερινή» και στο «Πρώτο θέμα», τρεΐ5 μέρες 
πριν από την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου, o onoíos 
πενταπλασίαζε τη φορολόγηση των offshore εταιρειών, το ακί
νητο μεταγράφηκε στη Βίκυ Σταμάτη, σύζυγο του πρώην υ
πουργού. Οπως αναφέρθηκε, στο σπίτι αυτό το ζεύγοε Τσοχα
τζόπουλου έμενε από το 2006 με ενοίκιο. Για την αγορά του είχε 
πληρώσει στην εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια 450.000 ευρώ. 
Και πριν από λίγε5 μέρε$ η oúzuyos του υπουργού πήρε τραπε
ζικά δάνεια úipous 1.100.000 ευρώ. Αντ.Ξ.

Κομμένος: Ποινικά αδικήματα 
παραδέχεται ο Τσουκάτος
Να διερευνηθεί η διάπραξη ποινικών αδικημάτων που, óncos 

υποστηρίζει, ομολογούνται στην αγωγή που κατέθεσε σε 
Bópos του ο θ. Tooukótos ζητεί από την Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου ο Βουλευτή5 Tns Ν.Δ. και péAos Tns εξεταστική5 επιτροπή5 
για το σκάνδαλο Tns Ζίμεν5, Π. Κομμένος.
Ο Βουλευτή$ Tns Ν.Δ. κοινοποίησε, χθε$, στον εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ι.Τέντε την αγωγή Τσουκάτου, στην οποία -σύμ
φωνα με tous ισχυρισμού5 του- ομολογούνται τα αδικήματα 
Tns napáBaons Tns νομοθεσ ία  για τη χρηματοδότηση των 
κομμάτων και του νόμου περί μεσαζόντων Ka0cós και το αδίκη
μα του ξεπλύματοε βρώμικου χρήμακ«.
Σημείο αιχμής αποτελεί η παραδοχή του κ. Τσουκάτου ότι ενέ
χεται στη διάπραξη του αδικήματος Tns napávopns ενίσχυσης 
ενό5 KÓppaTos σε περίοδο εκλογών, καθώς και η αναφορά του 
ότι κατά τη διάρκεια Tns συνάντησής του με τον Χριστοφοράκο 
το 1998, που συμπίπτει με την υπογραφή των προγραμματικών 
συμβάσεων με τον OTE, ήταν παρών και επιχειρηματίας, με συ
νέπεια να τίθεται θέμα napaBíaons του νόμου περί μεσαζό
ντων.
Ο βουλευτή$ Tns Ν.Δ. δηλώνει ότι προτίθεται να καταθέσει αγω
γή, zmcovras να επιστραφεί το 50%  Tns ν ό μ ιμ έ  κρατικής επιχο
ρ ή γ η σ ή  που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1998-1999.

Τυχόν διάπραξη 
φορολογικών 
παραβάσεων από τον 
Ακη Τσοχατζόπουλο 
και τη σύζυγό του 
θα διερευνήσει 
ο εισαγγελέα5
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Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΝΑ ΧΑΡΑΞΟΥΜΕ Μ ΙΑ  ΓΡΑΜΜΗ ΡΗΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

« Φ ω ς και αλήθεια στα πάντα»
Επιβεβαιώνοντας πλήρως τη ρήξη που έχει επι- 
λέξει ως τακτική με το κυβερνητικό παρελθόν 
του ΠΑΣΟΚ προ του 2004, ο πρωθυπουργός Γ. 
Παπα νδρέου δήλωσε χθες ότι χρειάζεται να χα
ραχτεί μια γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και 
το μέλλον «και να παραδοθεί στις επόμενες γε
νιές μια κοινωνία με διαφάνεια».

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Η παρέμβασή του αυτή γίνεται τις ημέρες που 
και το κυβερνητικό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ 
(όπως και αυτό της Ν.Δ.) αποτελεί σημα

ντικό μέρος της έρευνας για τη Βΐετηθης και γενι
κότερα τη διαφθορά στον δημόσιο βίο της χώρας 
καθώς:
►  Η Ν.Δ. στοχοποιεί τον πρώην πρωθυπουργό Κ. 
Σημίτη καλώντας τον να καταθέσει στην εξετα
στική επιτροπή της εΐθΐηθης αλλά και στενούς 
του συνεργάτες.
IΟ  Τάσος Μαντέλης έχει ομολογήσει ότι δέχτηκε 
μίξα 200.000 μάρκων από τη δίθηίθης.
» Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει στην επιτροπή διαφά
νειας του κόμματος τον Ακη Τσοχατζόπουλο για 
την αγορά του σπιτιού του στην Ακρόπολη. Η ε
πιτροπή θα συνεδριάσει αύριο ή μεθαύριο για να 
αρχίσει την έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία 
και τα «πόθεν έσχες» του πρώην υπουργού, και 
την άλλη εβδομάδα θα κληθεί κι ο ίδιος να δώσει 
εξηγήσεις. Ο κλοιός γύρω από τον κ. Τσοχατςό- 
πουλο σφίγγει πάντως, αφού χθες και ο εισαγγε
λέας διέταξε έρευνα με αφορμή τα δημοσιεύματα 
για την αγορά του σπιτιού του.

Ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του με αφορμή 
τη συνάντηση που είχε με τον Βέλγο ομόλογό του 
χθες στο Μαξίμου είπε ότι είναι χρέος του να αντι
μετωπίσει πρακτικές του παρελθόντος «που όλους 
μάς πλήγωσαν, να χαράξουμε μια γραμμή ανάμε
σα στο παρελθόν και στο μέλλον και να παραδώ
σουμε στις νεότερες γενιές αυτό που πραγματικά 
τους αξίζει: διαφάνεια, δημιουργικότητα, αξιο
πρέπεια». Οπως είπε, η διαφάνεια στη δημόσια 
ζωή δεν είναι μια τυπική διακήρυξη της κυβέρνη
σης, είναι βαθιά πίστη και υπογράμμισε:

«Η επιδίωξή μου, η επιδίωξη της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ, είναι να αναμορφώσουμε το πολιτι-

Α ιχμές κατά του προέδρου Tns Ν.Δ., Αντ. Σαμα
ρά, για ανάμιξή του στο σκάνδαλο Siemens 

διατύπωσε, μιλώντας στο us ραδιοφωνικούς σταθ- 
μού5 (Αθήνα 9,84) και Flash ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, 
Γ. Καρατζαφέρης.

«Ο κ. Σαμαράς αναφέρεται o t is  λίστες Tns
Siem ens. Η

Αιχμές για Σαμαρά ΓΠρ,ο,ΐ 
από Καρατζαφέρη

φωνικές σ υ 
νομιλ ία  του κ. Χριστοφοράκου με τον κ. Σαμαρά. 
Ο κ. Σαμαράς είπε ότι ενδιαφερόταν για την προώ
θηση κάποιου διευθυντικού στελέχους Tns Siemens 
που ήταν συγγενής του», είπε και συνέχισε: «Τα δώ
ρα του κ. Χριστοφοράκου κωδικοποιούνται σε δύο

Παπανδρέου: o t ô x o s  pas μια κοινωνία 
με διαφάνεια

κό σύστημα, ώστε η λειτουργία του να κερδίσει 
και πάλι την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. 
Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. 
Εμείς λέμε “φως και αλήθεια στα πάντα”, για να 
πάμε μπροστά».

Απευθυνόμενος στον Βέλγο πρωθυπουργό, του 
είπε ότι μπορεί να διαβάσει για τις εξεταστικές ε
πιτροπές που συγκροτήθηκαν στη χώρα, «για να 
ρίξουμε φως σε ζητήματα που μας πλήγωσαν στο 
παρελθόν». «Χρέος μου είναι να μείνω αταλά- 
ντευτος σε αυτή την υπόσχεση, μέχρι το τέλος» 
είπε.
I Στο μεταξύ σήμερα συνεδριάζει το άτυπο υ
πουργικό συμβούλιο με θέματα συζήτησης το 
ΕΣΥ και τις αποκρατικοποιήσεις. Αύριο το Πολι
τικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσει τη σύ
σταση επιτροπής ανάδειξης των υποψήφιων δη
μάρχων και περιφερειαρχών. ♦

κατηγορίες. Η μία αφορά υπουργούς και η άλλη α
φορά υψηλότατα πρόσωπα, όπω5 η κ. Αγγελοπού- 
λου και άλλοι εκδότε5. Σ' αυτή την κατηγορία ανα- 
φέρεται και ο πρόεδρος της ΠΟΛ.ΑΝ. Δεν ξέρουμε 
τι είδους σχέσεις είχε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Χριστο- 
φοράκο και αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Μη- 
τσοτάκης, ότι με κεφάλαια τη$ 5!θΓπβης έγινε η ανα
τροπή του 1993. Αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί και 
διερευνηθεί».

Ο κ. Καρατζαφέρης επιμένει να κλητευθούν στις 
εξεταστικές επιτροπές και οι δύο πρώην πρωθυ
πουργοί, Κ. Σημίτης και Κ. Καραμανλής, ενώ επιτέ
θηκε κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου Γ. Σανίδά και του πρώην ανακριτή τη5 υπόθε
σης Ν. Ζαγοριανού, λέγοντα5 ότι «φέρουν τεράστια 
ευθύνη γιατί άργησαν και έτσι έδωσαν χρόνο να 
κατασκευαστούν κάποια πράγματα». ΧΡΗ.ΖΕ.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜ ΑΡΑΣ

Σηκώνει τη σημαία 
της αυτοκάθαρσης
Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Ο λα στο φως και οι ένοχοι στη φυλα- 
κή». Η Ρηγίλλης σηκώνει τη σημαία 

της αυτοκάθαρσης και πιέζει όλο και περισ
σότερο τον Κώστα Καραμανλή να βγει επι
τέλους από το στρατηγείο του, που βρίσκεται 
στην πλατεία Μαβίλη, για να μιλήσει, αλλά 
και για να δηλώσει πρόθυμος να προσέλθει 
στις εξεταστικές επιτροπές, όπου μπορεί η 
μαρτυρία του να κριθεί χρήσιμη.

Αν και γνωρίζει η Ρηγίλλης τη δυσαρέ
σκεια του πρώην πρωθυπουργού, ένας έ
νας οι στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμα
ρά τού απευθύνουν την πρόσκληση-πρό- 
κληση. «Πιστεύω ότι οι ηγέτες οφείλουν να

σέβονται τους θεσμούς και να τους ενισχύ
ουν», δήλωσε ο τομεάρχης Εσωτερικών της 
Ν.Δ. Βασίλης Μιχαλολιάκος (στον «9,89»), 
«Πιστεύω ότι και ο Σημίτης και ο Καραμαν
λής δεν θα πρέπει να περιμένουν την εξετα
στική ή τα κόμματά τους να τους καλέσουν. 
θα πρέπει να τα λυτρώσουν και να καταθέ
σουν. Πρέπει να έχουν υψηλό το αίσθημα 
ευθύνης, να ζητήσουν να παραστούν στην 
εξεταστική και τότε θα έχουν κάνει ένα μεγά
λο Βήμα επιστροφής τους στην αγάπη του 
λαού. Πολιτική ευθύνη για φαινόμενα δια
φθοράς που συνέβησαν επί ημερών τους έ
χουν».

Ο Κ. Καραμανλής πήρε μιαν ανάσα από 
την άρνηση της εξεταστικής επιτροπής για 
το Βατοπέδι να δώσει την παράταση στις ερ
γασίες που ζήτησε η Ν.Δ. μέχρι τον Σεπτέμ
βριο και η οποία άφηνε ανοιχτό το ενδεχό
μενο να τον καλέσει το ΠΑΣΟΚ και εκείνον. 
«Δεν είναι πια όμηρος του Σαμαρά», είπε 
στην «Ε», εκ των στενών συνομιλητών του,

αφήνοντας αιχμές σε Βάρος του προέδρου 
της Ν.Δ. «θα μιλήσει και θα πει ό,τι κρίνει ε
κείνος ότι θα είναι για το καλό του κόμματος, 
του οποίου ήταν πρόεδρος επί 12 χρόνια και 
πρωθυπουργός με δύο θητείες».

Ο Α. Σαμαράς επιμένει στην αυτοκάθαρ
ση, που μπορεί να παρασύρει και τον Καρα
μανλή, για τρεις λόγους:

Ί Σε μια προσπάθεια συμψηφισμού. Η ε
κτίμηση που υπάρχει στη Ρηγίλλης είναι 

ότι με τις μαρτυρίες Μαντέλη και Τσουκάτου 
και την υπόθεση της διερεύνησης του πλου
τισμού του ΑκηΤσοχατζόπουλου στοχοηοι- 
είται κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Οταν η Ν.Δ. εμφανί
ζεται πρόθυμη να «θυσιάσει» ακόμη και τον 

Καραμανλή «μόνο πολι
τικά οφέλη θα προκύ- 
ψουν», είπε κομματική 
πηγή της Ρηγίλλης. 
«Αποκτάει ένα προβάδι
σμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, 
το οποίο αρνήθηκε και 
την περαιτέρω διερεύ- 
νηση της υπόθεσης Βα
τοπεδίου, δίνοντας την 
εντύπωση ότι κάτι φο
βάται», τόνισε η πηγή.

^  Βγαίνει με σκληρή 
^ γ ρ α μ μ ή  απέναντι 
στους ενόχους, σε μια 
προσπάθεια να στείλει 

το μήνυμα ότι θέλει να «καθαρίσει» τη Ν.Δ. 
από το αμαρτωλό της παρελθόν. «Αν υπάρ
ξει υπουργός του Καραμανλή, που αποδει- 
χθεί ότι χρηματίστηκε από τη δίθίτίθης, τότε 
να πάει στην πυρά κι αυτός, να πάει στο πυρ 
το εξώτερον», δήλωσε ο γραμματέας πολιτι
κού σχεδιασμού της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακό- 
πουλος (στον ΐ'θβΐίτη). «Ούτε ο Σαμαράς ού
τε τα εκατομμύρια των Νεοδημοκρατών θα 
απολογούμαστε για επίορκους πολιτικούς, 
όπου κι αν αυτοί βρίσκονται».

3 Φοβάται για τις αποκαλύψεις που έρχο
νται και αφορούν και κορυφαία στελέχη 

της Ν.Δ. «Η ρύθμιση Σκανδαλίδη, που δίνει 
κίνητρα (ευνοϊκή αντιμετώπιση) στον κατη
γορούμενο που θα δώσει ονόματα πολιτι
κών, θα ανοίξει τα στόματα πολλών», εκτιμά 
στενός συνεργάτης του Α. Σαμαρά. «Ο πρό
εδρος της Ν.Δ. δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, οι 
ένοχοι να αποκαλυφθούν, για να σταματή
σουν και οι παραφιλολογίες».
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