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Επιμένει η Ν.Δ. για κλήση 
Σημίιη σιην επιτροπή

*
— __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *

«

Στην κλήση του Κ. Σημίτη ε
νώπιον τηε εξεταστικήε επι- 
τροπήε που διερευνά το 
σκάνδαλο τηε 5ΙΕΜΕΝ5 εμ
μένει η Ν.Δ. διά του κοινο
βουλευτικού τηε εκπροσώ
που και μέλουε τη$ επιτρο- 
πήεΚ.Τζαβάρα.
Του ΑΝΤΩΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

0τελευταίος, μιλώντας 
χθες σε δημοσιογρά
φους, υπογράμμισε εκ 

νέου ότι η πρότασή του δεν 
σχετίζεται με κινήσεις εντυ
πωσιασμού ή συμψηφισμού 
από πλευράς αξιωματικής α
ντιπολίτευσης, αλλά συνδέε
ται άμεσα με την κατάθεση 
του πρώην υπουργού και στε
νού συνεργάτη του πρώην 
πρωθυπουργού Τ. Μαντέλη.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε ε
πίσης να κληθούν ενώπιον της 
επιτροπής ο X. Καστανίδης, 
αλλά και οι Γ. Πανταγιάς και 
Θ. Τσουκάτος.

Σ' ό,τι αφορά την κλήση 
του υπουργού Δικαιοσύνης, ο 
κ. Τζαβάρας υπενθύμισε ότι ο 
κ. Καστανίδης είχε παραιτηθεί 
το 1997 ππό υπουργός Μετα
φορών και Επικοινωνιών, α- 
ντιδρώντας στην απευθείας α
νάθεση προγραμματικών συμ
βάσεων ύψους ενός τρισ. δρχ. 
σε συγκεκριμένες εταιρείες. 
Ζητούσε δε, χωρίς όμως απο
τέλεσμα, τη δημιουργία ανε
ξάρτητης αρχής προμηθειών 
του Δημοσίου που θα διασφά
λιζε τους όρους διαφάνειας 
στις συμβάσεις. Ως γνωστόν, 
τη θέση του κ. Καστανίδη κα
τέλαβε ο Τ. Μαντέλης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος της Ν .Δ . υποστήριξε

Βαλυράκηε: Δέχθηκε 
πυρά

Καστανίδηε: Ζητούν 
εξηγήσει για το '97

πως η κλήση του κ. Σημίτη κα
θίσταται αναγκαία προκειμέ- 
νου να διευκρινίσει ποιοι είχαν 
στηρίξει τα σχέδιά τους στις 
προγραμματικές συμβάσεις, 
ποιοι διέρρεαν εις βάρος του 
τότε υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών X. Καστανί
δη απαξιωτικά σενάρια για το 
πρόσωπό του, αλλά και γιατί ο 
ίδιος δεν έπραξε τα αναγκαία 
ώστε να λειτουργήσουν οι μη
χανισμοί διασφάλισης του δη
μόσιου συμφέροντος.

Την ίδια στιγμή, τριγμούς

Σημίτηε: Η Ν.Δ. ζητά να 
καταθέσει

ΤζαΒάραε: θέλει και τον 
Πανταγιά

στο εσωτερικό της εξεταστικής 
επιτροπής προκαλεί e-m ail 
στο οποίο -σύμφωνα με πλη
ροφορίες- ζητείται να δοθεί 
προκαταβολή 50% των συμφω- 
νηθέντων σε άτομο του υπουρ
γικού συμβουλίου του 2008.

Στη δικογραφία
To e-mail αυτό περιλαμβα- 

νόταν στον φάκελο της δικο
γραφίας και το απέστειλε στην 
επιτροπή ο επικεφαλής της ε
πιτροπής για την καταπολέμη
ση της νομιμοποίησης εσόδων

από εγκληματικές δραστηριό
τητες Στ. Γκρόζος.

Τα χαρακτηριστικά του η
λεκτρονικού μηνύματος ή 
ταν «ΝΥάε5ί§ι^Γοτιρ@αο1. 
Ωοτπ προς Ματίο Κπίεΐΐτα 
(afaran.gr» και ήταν μετα
φρασμένο από το υπουργείο 
Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής 
Σ. Βαλυράκης επιχείρησε να το 
αναγνώσει στους βουλευτές- 
μέλη της επιτροπής την περα
σμένη Πέμπτη, μία ημέρα με
τά την κατάθεση Μαντέλη.

Ωστόσο, οι βουλευτές, και ι
δίως εκείνοι της Ν .Δ ., αντέ- 
δρασαν, κατηγορώντας τον κ. 
Βαλυράκη ότι επιδίδεται σε κι
νήσεις συμψηφισμού. Απαί
τησαν δε να επαναφέρει το θέ
μα σε άλλη συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι τα πρακτι
κά από τη στιχομυθία αυτή α- 
παλείφθηκαν, με ΠΑΣΟΚ και 
Ν .Δ . να κατηγορούν αλλή- 
λους για την ενέργεια αυτή.

Ομως, η διοχέτευση της εί
δησης σε συγκεκριμένες εφη
μερίδες μέσα στο Σαββατοκύ
ριακο, όπου γινόταν λόγος για 
ιδιόχειρο σημείωμα Χριστοφο- 
ράκου που εστάλη στον Σ. Βα
λυράκη και το οποίο ενέπλεκε 
πρώην υπουργό της Ν .Δ. με 
μίζες ενός εκατομμυρίου ευ
ρώ, οδήγησε τη Ν.Δ. -που μέ
χρι χθες δεν είχε προβεί σε κα
μία ενέργεια- σε αντεπίθεση.

Ο κ. Τζαβάρας προσπάθη
σε να βρει το συγκεκριμένο 
στοιχείο της δικογραφίας από 
τη γραμματεία της εξεταστι
κής επιτροπής, εντούτοις ε
ντόπισε μόνο τον φάκελο α
ποστολής.

Κατόπιν τούτων, ο κοινο

βουλευτικός εκπρόσωπος της · 
Ν.Δ. μίλησε για μείζον πολι- « 
τικό θέμα, ενώ χαρακτήρισε * 
το έγγραφο «φάντασμα» που < 
ενδέχεται να είναι πλαστό, I 
χαλκευμένο ή προϊόν ψευδούς ' 
βεβαίωσης. '

Πάντως, και η βουλευτής « 
του ΠΑΣΟΚ -και μέλος της ε- « 
ξεταστικής επιτροπής- Βασι- ΐ 
λική Τσόνογλου, η οποία ενη- ΐ 
μέρωσε τους δη μοσ ιογράφους * 
για τα ακριβή στοιχεία του η- * 
λεκτρονικού μηνύματος, δια- « 
βεβαίωσε ότι δεν πρόκειται < 
για ιδιόχειρο σημείωμα του ' 
Χριστοφοράκου και διέψευσε ί 
πως περιείχε συγκεκριμένο 
ποσό-μίζα προς μέλος της κυ
βέρνησης Καραμανλή.

Ν.Δ.: Κατασκεύασμα
«Αποκαλύπτεται πως το 

αρχικό αναληθές κατασκεύα
σμα του κ. Βαλυράκη παρα
χωρεί τώρα τη θέση του σε έ
να ακόμα πιο αυταπόδεικτο 
ψεύδος και η εσχάτη πλάνη 
είναι χείρων της πρώτης. 
Από το Σάββατο μέχρι σήμε
ρα, ο Χριστοφοράκος έγινε 
«NYdesigngroup» και το χει
ρόγραφο, ηλεκτρονικό μήνυ
μα. Ο κ. Βαλυράκης οφείλει 
να δώσει άμεσα εξηγήσεις για 
το πρόβλημα που ο ίδιος δη
μιούργησε με την αλλοπρό
σαλλη συμπεριφορά του», 
σχολίασε ο κ. Τζαβάρας.

Αργά το απόγευμα, ο πρώ
ην διευθυντής του γραφείου 
Τύπου του πρώην πρωθυ
πουργού Κ. Σημίτη, Γ. Παντα- 
γιάς, σε ανακοίνωσή του, α
παντώντας στο αίτημα της 
Ν.Δ. που ζητεί την κλήση του 
στην επιτροπή, δήλωσε ότι 
δεν έχει καμία σχέση με την υ
πόθεση. Επέκρινε δε την α
ξιωματική αντιπολίτευση ότι 
με τους χειρισμούς της επιχει- ί 
ρεί «την κατασυκοφάντηση I 
μιας κυβερνητικής θητείας * 
που με το έργο της και τη δου- * 
λειά της οδήγησε τη χώρα σε « 
σημαντικές επιτυχίες, επιτυ- « 
χίες που μας έκαναν όλους υ- · 
περήφανους». *

Αλλο ρεπορτάζ για τις αντιδρά- ί 
σεις κομμάτων στη σελίδα 6 *

Αμαλία Ζώη

Σταυρόλεξα γνώσεων
για Δπμιουργικέε Διακοπέε 

Για κάθε τάξη του Δημοτικού

¥κ■

Αθήνα
Ζ. Πηγήε 18,
τηλ.: 210 3301251
θεσ/νίκη
Β. Ηρακλείου 47,
τηλ.: 2310 270226
Λευκωσία
τηλ,: 22872101-2
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Πολιτική
Tns ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ

Τ ην πλέον ορθή ερμηνευτική προσέγγιση του νόμου, προκει- 
μένου να καταλήξουν στην ποινική μεταχείριση του Τάσου 

Μαντέλη, αναζητούν οι δύο ειδικοίεφέτεε ανακριτέε που διερευ
νούν το σκάνδαλο ms Siemens, Μαρία Νικολακέα και laíávvns 
Φιοράκηε, καθώε είναι οι αρμόδιοι για τη σύνταξη κατηγορητη
ρίου σε Bápos του πρώην υπουργού. Κι αυτό γιατί μπορεί μεν η 
ομολογία του, ότι αποδέχθηκε τη «χορηγία» Tns Siemens το διά
στημα που ήταν υπουργόε, να τον οδήγησε στον κλοιό Tns ποι- 
vikós AiKaiooúvns, πλην όμω5 η ερμηνεία του νόμου για το ξέ
πλυμα βρώμικου χρήματοε cos διαρκούε εγκλήμακ« και άρα μη 
παραγεγραμμένου, που είχε αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για τη 
διάπραξητου ενλόγωκακουργήματοε, δέχεται πυρά από κατα- 
ξιωμένου5 νομικούεκαι πανεπιστημιακού5 κ ύ κ λ ο ι a>s ερμη
νευτική κατασκευή, η οποία καταστρατηγεί το πλέγμα του νόμου

περί ευθύ vns υπουργών. 
Σύμφωνα με αυτή τη νομική 
σχολή, η βοηθητική πράξη 
του ξεπλύμακ« βρώμικου 
χρήμακ« δεν μπορεί να στα
θεί, όταν για την κύρια πράξη 
Tns δω ροδοκ ία  η Βουλή δεν 
έχει πλέον το δικαίωμα, λόγω 
napaYpaqms, να ασκήσει 
δίωξη κατά του πρώην υ
πουργού. Ενα πρόσθετο επι
χείρημα που προβάλλει αυτή 
η πλευρά είναι ότι το βρώμικο 
χρήμα δεν μπορεί να ξεπλένε- 
ται αενάωε με κάθε νέα τρα
πεζική κίνηση, ώστε να είναι 
ενεργέε οι ποινικέε ευθύνεε 
του πρώην υπουργού. Απ' 
την άλλη, ópcos, επίση5 έγκρι
τοι πανεπιστημιακοί υποστη
ρίζουν ότι το ξέπλυμα eos αυ- 
τοτελέ5 αδίκημα είναι διαρκέε 
και όχι στιγμιαίο έγκλημα, α
φού συστατικό του στοιχείο 
είναι η κατοχή και διαχείριση 
των παράνομα αποκτηθέ- 
ντων περιουσιακών στοιχεί
ων. Και άρα, σε αυτή την περί
πτωση η ποινική δίωξη μπο
ρεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, 
αφού το αδίκημα δεν έχει πα
ραγράφει'. Η ποινή, μάλιστα, 
που επιβάλλεται στον υπαίτιο 
του ξεπλύματοε, εάν βασικό 
αδίκημα είναι η δωροδοκία, 

είναι κάθειρξη, ακόμη και αν η δωροδοκία τιμωρείται eos πλημ
μέλημα με ποινή φ υλάκ ισ ή . Οι δύο αρμόδιοι για τα περαιτέρω 
δικαστέε, οι οποίοι εν προκειμένω καλούνται επί ms ouoías va 
νομολογήσουν, αφού το θέμα αντιμετωπίζεται από τη Δικαιοσύ
νη για πρώτη φορά, μελετούν ενδελεχώε, εκτόε από τα αντικειμε
νικά στοιχεία Tns υπ όθεσή (π.χ. κίνηση του επίμαχου λογαρια
σμού), Tis δ ια τά ξε ι του επίμαχου νόμου ώστε να διασφαλίσουν 
τη σύνταξη ενόε μη αμφιλεγόμενου κατηγορητηρίου, που δεν 
θα παρέχει τη δυνατότητα προσβολήε ms νομικήε του Báons. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παί
ξει το βούλευμα του συμβουλίου εφετών, με το οποίο θα επικυ
ρωθεί η εισαγγελική διάταξη απαγόρευσή του Τ. Μαντέλη από 
τη χώρα, η οποία εκδόθηκε έπειτα από εντολή του εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Τέντε. Το βούλευμα αναμένεται να έ
χει εκδοθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και είναι πολύ πιθανό 
οι δικαστέε του συμβουλίου να τοποθετηθούν cús npos το αδίκη
μα αναπτύσσονταε και σκεπτικό αναφορικά με την ερμηνεία του 
νόμου. Το όποιο σκεπτικό του Βουλεύμακ« δεν είναι μεν δε
σμευτικό για του5ειδικού5εφέτε5-ανακριτέ5 του σκανδάλου ms 
Siemens, πλην όμω5 θα βαρύνει στην κρίση tous και άρα και 
στην καταγραφή Tns vopiKñs tous 0éons κατά τη στοιχειοθέτηση 
του επίμαχου κατηγορητηρίου.
I  Στο μεταξύ, η κ. Νικολακέα εξέτασε χθεε ors μάρτυρα τον πρόε
δρο του OTE, Παν. Βουρλούμη, σε σχέση με τη σύμβαση για την 
ψηφιακοποίηση του δικτύου.

Αναζητούν 
«ασφαλή» 
τρόπο για 
διώΕεις κατά 
Μαντέλη
ΝΟΜΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ 
ΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ 
Ή ΔΙΑΡΚΕΣ 
ΤΟΥ... ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ

Διχάζει o MavTÉAns

: ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Η Ν.Δ. ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ*

i Βατοπέδιο: θέλουν
i τον Ακη στο κάδρο
® __________________________________________________________________________________

* Επιχείρηση να συνδέσει την
* αγορά τού επί Tns οδού Διο-
* νυσίου Αρεοπαγίτου σπιτιού
* Tns συζύγου του Ακη Τσοχα-
* τζόπουλου με το σκάνδαλο 
» του Βατοπεδίου έκανε χθε$ η
* Ν.Δ. Και με αυτή την αφορμή 
! ζήτησε παράταση των εργα- 
» σιώντ^εξεταστικήΐεπιτρο-
* nàs που διερευνά το σκάν- 
I δαλο -και οι onoies κανονι- 
I  κά λήγουν σήμερα- Écos tis 
I  30 Σεπτεμβρίου.
* Tns ΑΛΙΚΗΣ ΜΑΤΣΗ
® / /'
* H J ·  ε την ίδια αφορμή και
I l u i  με δύο χρόνια καθυ- 
I  I V I  στέρηση η αξιωματική
* αντιπολίτευση ζητεί το άνοιγ-
* μα των λογαριασμών όλων των 
» υπεράκτιων εταιρειών που 
ΐ  σχετίζονται με τη Μονή, κάτι 
; που ως κυβερνών κόμμα δεν 
» είχε φροντίσει κατά τις εργα-
* σίες της πρώτης εξεταστικής 
! την περίοδο 2007 -2θθ8.
* ΤοΠΑΣΟΚδενγνωστοποίη-
* σε χθες έως αργά το βράδυ εάν 
» θα κάνει αποδεκτή την πρότα- 
I ση της αξιωματικής αντιπολί- 
J τευσης, παρότι κάτι τέτοιο δεν
* διαφαινόταν στις προθέσεις
* της κυβερνώσας παράταξης.
! Ωστόσο, με τη χθεσινή της
»
* .................................

κίνηση η Ν.Δ. αναιρεί επί της 
ουσίας την «πορισματική έκ
θεση» που η ίδια δημοσιοποίη
σε την περασμένη εβδομάδα. 
Εκθεση με την οποία αποδίδο
νται γενικώς και αορίστως πο
λιτικές ευθύνες σε δικά της 
στελέχη (Μπασιάκος, Κοντός, 
Δούκας) και παραπέμπεται σε 
επιτροπή προκαταρκτικής εξέ
τασης ο νυν υπουργός Οικονο
μικών!. Παπακωνσταντίνου.

Με τον τρόπο αυτό μάλιστα 
ανοίγει και πάλι το εσωκομμα
τικό της πεδίο, πολλώ δε μάλ
λον μετά τη δήλωση Σαμαρά 
της περασμένης Παρασκευής, 
που έβαλε στο κάδρο και τους 
πρώην υπουργούς Επικράτει
ας Θ. Ρουσόπουλο και Πολιτι
σμού Γ. Βουλγαράκη, τους ο
ποίους «αθωώνουν» τα μέλη 
της εξεταστικής της Ν.Δ. σε α
ντίθεση με την πλειοφηφία 
των άλλων κομμάτων.

Κάποιες άλλες εκτιμήσεις 
πάντως φέρουν τη Ρηγίλλης να 
θέλει να αποφύγει επί του πα
ρόντος -και λόγω του συνεδρί
ου του κόμματος- να ξεκαθαρί
σει το εσωκομματικό τοπίο και 
να στρέψει την προσοχή σε ακό
μη ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Το σκεπτικό της Ν.Δ., όπως 
τουλάχιστον το παρουσίασαν

οι Ν. Δένδιας, Ελίζα Βόζεν- 
μπεργκκαιΕυρ. Στυλιανίδης, 
είναι ότι:
I Ο αρχικός ιδιοκτήτης τής επί 
της οδού Διονυσίου Αρεοπαγί
του οικίας ήταν η off shore ε
ταιρεία Torcasso, με έδρα την 
Κύπρο, συμφερόντων του 
Θεσσαλονικιού επιχειρηματία 
Γ. Σαχπατζίδη. Η εταιρεία την 
είχε αγοράσει το 1999 έναντι 
3οο εκατ. δρχ. τότε και την 
πούλησε στην εταιρεία Nobilis 
International LLC το 2θοι έ
ναντι μόλις 136 εκατ. δρχ., ήτοι 
με απώλεια 164 εκατ. δρχ.
I Ο  ίδιος επιχειρηματίας, ο Γ. 
Σαχπατζίδης, μέσω της 
Torcasso, βάσει του πορίσμα
τος της Τραπέζης της Ελλάδος 
του 2008, είχε αγοράσει από 
τη Μονή Βατοπεδίου τον τέ
ταρτο όροφο της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού ένα
ντι 6.000.000 ευρώ. Ο κ. 
Σαχπατζίδης είχε ρευστοποιή
σει το ι  εκατ. ευρώ και οι ελε
γκτές της Τραπέζης της Ελλά
δος δεν βρήκαν ποτέ πού πή
γαν αυτά τα χρήματα.
I Στην κατάθεσή του στην τό
τε εξεταστική για το Βατοπέδι 
στις 26 Νοεμβρίου του 2008, ο 
επιχειρηματίας είχε παραδε
χτεί ότι από κοινό λογαριασμό

του ιδίου με τη σύζυγό του, 
στον οποίο η Μονή Βατοπεδί
ου κατέβαλε χρήματα, είχαν 
γίνει αναλήψεις της τάξης των 
1.662.000 ευρώ.
I Αρα, κατά τη Ν.Δ. αναςητώ- 
νται τουλάχιστον 2.662.000 
ευρώ και κατά τούτο θα πρέ
πει να ανοίξουν όλοι οι λογα
ριασμοί, κυρίως στην Κύπρο, 
των 12 off shore εταιρειών που 
σχετίζονται με τη Μονή.
►  Ο Γ. Σαχπατζίδης άλλωστε 
δεν είχε αποκαλύψει στην κα
τάθεσή του, του Νοεμβρίου 
του 2008, από ποιον αγόρασε 
την Torcasso, αλλά και ποιος 
του σύστησε να αγοράσει το α
κίνητο της ΓΓΑ από τη Μονή.

Ταυτόχρονα η αξιωματική 
αντιπολίτευση ζητεί από τον 
υπουργό Οικονομικών Γ. Πα
πακωνσταντίνου να γίνει 
πραγματογνωμοσύνη ώστε να 
καταδειχτεί ή όχι η ύπαρξη ζη
μίας για το Δημόσιο και το ύ
ψος της. Αλλά και να αποδε
χτεί ο υπουργός Οικονομικών 
τη συμβιβαστική πρόταση της 
Μ ονής, όπως διατυπώνεται 
στη γνωμοδότηση του Νομι
κού Συμβουλίου του Κράτους, 
ώστε «η οποιαδήποτε τυχόν 
ζημία του Δημοσίου να εκμη
δενιστεί άμεσα». ♦

Αγωγή Τσουκάτου κατά Καμμενου
Μ ε αγωγή ενώπιον του Πολυμελού5 Πρω

τοδικείου Αθήναε απάντησε ο θεόδωροε 
Τσουκάτοε στη δήλωση του βουλευτή τηε Νέ- 
α5 Δημοκρατία5 και μ έλουε τη$ εξεταστικήε επι- 
τροπήε τη5 Βουλήε για το σκάνδαλο τη5 
είθΐηθηε, Πάνου Καμμενου, ότι «υπάρχει κατά
θεση η οποία, πέραν του ενόε εκατομμυρίου 
μάρκων, που απεδέχθη ο κΤσουκάτοε ότι πήρε, 
υπάρχει άλλο ένα εκατομμύριο ευρώ, το οποίο 
έχει πάει σε λογαριασμό που φέρεται να είναι ο κ. 
Τσουκάτοε δ ια χε ίρ ισ ή  και κάποιοε άλλο5».

Ο θεόδωρο5 Τσουκάτο5, πάλαι πότε «στρα- 
τηγόε τηε Χαριλάου Τρικούπη», με την αγωγή 
που κατέθεσε χθεε διεκδικεί χρηματική αποζη
μίωση 200.000 ευρώ, «ποσόν το οποίο εκχω
ρώ στο Δημοτικό Γηροκομείο Λεωνιδίου 
Αρκαδίαε», για την «τεράστια ηθική βλάβη» την 
οποία, όπα« υποστηρίζει, «υπέστην από τιε 
ψευδείς μειωτικέε και καταφρονητικέ εκφρά- 
σε« του εναγόμενου», ο οποίθ5 «είχε πλήρη 
γνώση τηε αναλήθεκΒ των ισχυρισμών του».

Tooukótos Καμμένοε

Ενδιαφέρον έ
χει το σημείο τηε 
αγωγή5Τσουκά- 
του, όπου υπο
στηρίζει ότι «έχει 
τεράστια ποιοτι
κή διαφορά η 

διάπραξη του αδικήματο5 τη5 π αράνομέ ενί
σ χυ σ ή  ενόε κόμματοε σε περίοδο εκλογών, 
στην οποία ενέχομαι κι ανέλαβα θαρραλέα τιε 
ευθύνεε μου, κι απ' τη ν άλλη η καταγγελλόμενη 
δήθεν εμπλοκή μου μεψευδώνυμουελογαρια- 
σμούε τηε Ελβετίαε, που, αν αλήθευαν τα δια- 
δοθέντα από τον εναγόμενο, θα συμπέραι νε λο
γικά κανειλ ποβ είμαι ψεύτηε και κλέφτη, καθ' 
όσον αυτή η "καταγγελθείσα" συμπεριφορά 
μου έχει βαρύτατη ηθική και νομική απαξία».

Σημειώνει ακόμη ποβ «ούτε η Δικαιοσύνη 
με έχει κατηγορήσει ότι παρακράτησα χρήμα
τα για τον εαυτό μου», αλλά «δυστυχεί« κά
ποιοι από το κομματικό κατεστημένο δεν μου

συγχωρούν ότι μίλησα για τη σκοτεινή πλευρά 
τηε ο ικονομικήε λειτουργίαε των μεγάλων 
κομμάτων», ενώ υπεραμύνεται και τηε εντιμό- 
τηταε του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη α- 
ναφέρονταε επίλέξει:

«Ο εναγόμενοε με καθυβρίζει α« "ταμία του 
αρχιερέα τη5 διαπλοκήε", εννοώ νταε τον πρώ
ην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη. Ουδέποτε ήμουν 
ταμίαε ουδενόε κι ο πρώην πρωθυπουργόε Κ. 
Σημ ίτη , τον οποίο στήριξα επί σειρά ετών, υ
πήρξε έντιμοε πρωθυπουργ05 και δεν έχει α
νάγκη τη δική μου μαρτυρία».

Τέλοε, σε ό,τι αφορά το επίμαχο σημείο τη5 
απολογίαε Χριστοφοράκου σχετικά με το ένα ε
κατομμύριο ευρώ, ο ενάγων σημειώνει ότι:

«Ψέλλισε -πιεζόμενοε να ονομάσει- ότι "δεν 
θυμάται, αλλά νομίζει ότι μιλούσε τότε (2003) 
με τονΤσουκάτο", ενώ είναι καθολικά γνωστό 
πωε εγώ από το 2000 ουδεμία πλέον αρμοδιό
τητα είχα στο κόμμα και παράλληλα καμιά επα
φή με τοντότε πρωθυπουργό». Κ.ΚΑΤ.
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Πολιτική

ΠΑΙΟΚ: Στην Επιτροπή Διαφάνειας το «πόθεν έσχες» του Ακη
Του ΠΑΝΟΥΣΩΚΟΥ

Σ το μικροσκόπιο Tns Επιτροπής Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ μπαίνει 
ο AKns Τσοχατζόπουλος, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέ

φεραν ότι η σύζυγός του προέΒη στην αγορά Tns οικίας tous στην 
οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην Ακρόπολη, από μια off-shore ε
ταιρεία.

Παρά το γεγον05 ότι ο πρώην υπουργός προχθές στη δήλωσή 
του έκανε λόγο για ύπουλη προσπάθεια στοχοποίησής του και υ
ποστήριξε ότι η αγορά έγινε με διαφάνεια προαναγγέλλοντας προ
σφυγή στη Δ ικαιοσύνη κατά των εφημερίδω ν που ανέδειξαν το 
θέμα, χθες το ΠΑΣΟΚ μάλλον δεν πείσθηκε. Για τον λόγο αυτόν 
αργά το απόγευμα ανακοινώθηκε από την Ιπποκράτους ότι, με α
πόφαση του γραμματέα του κόμματος Σ. Ξυνίδη, η Επιτροπή Δια
φάνειας θα συνεδριάσει για να ερευνήσει το θέμα. Καταρχάς, η ε
πιτροπή θα ερευνήσει τα όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα, τα 
«πόθεν έσχες» των τελευταίων ετών του κ. Τσοχατζόπουλου, ενώ

θα καλέσει και τον ίδιο να δώσει πε
ραιτέρω  εξηγήσεις. Επί της ουσίας, 
στόχος είναι να βρεθούν όλα τα πε
ρ ιο υ σ ια κά  σ το ιχε ία  του πρώην υ 
πουργού. Η Επιτροπή Διαφάνειας α- 
ποτελείται από τον ίδ ιο τον γραμμα
τέα του ΠΑΣΟΚ, τον γραμματέα της 
επιτροπής τήρησης του καταστατι
κού Γ. Ανωμερίτη και τη συνήγορο 
του μέλους Μ αρία Αρσένη.

Η απόφαση για  την παραπομπή 
του Ακη Τσοχατζόπουλου στην Επι
τροπή Διαφάνειας ελήφθη αργά το α

πόγευμα, έπειτα από σύσκεψη που έγινε στο μέγαρο Μαξίμου κι ενώ 
είχε ήδη ενημερωθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός για όλες τις πτυχές 
και είχε ανάψει το «πράσινο φως» για περαιτέρω έρευνα. Το θέμα

του Ακη είχε συζητηθεί μεταξύ άλλων θεμάτων και σε πρωινή σύ
σκεψη στο Μαξίμου, χωρίς όμως να ληφθεί κάποια απόφαση. Η αλ
λαγή στάσης αργά το απόγευμα είναι πιθανό να οφείλεται σε κά
ποια νέα δεδομένα, που στο μεταξύ προέκυψαν. Πάντως, πηγές του 
ΣΔΟΕ έλεγαν χθες ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος δεν 
έχει δεχθεί εντολή να προΒεί σε οποιαδήποτε έρευνα για τα περιου
σιακά στοιχεία του Ακη Τσοχατζόπουλου.

Πριν από την ανακοίνωση για παραπομπή του στην Επιτροπή 
Διαφάνειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής είχε αφήσει 
ακάλυπτο τον πρώην υπουργό δηλώ νοντας ότι «η διαφάνεια ι
σχύει για όλους, σε όλες τις κατευθύνσεις και για όλα τα πρόσω
πα», και είχε τονίσει πως ο κ. Τσοχατζόπουλος δεν είναι μέλος της 
κυβέρνησης, αλλά κομματικό στέλεχος, και αρμόδιο να ασχοληθεί 
μαζί του είναι το ΠΑΣΟΚ. Είχε ήδη ανακοινω θεί ότι η Ν.Δ. ζητεί την 
παράταση των εργασιών της εξεταστικής για το Βατοπέδι λόγω των 
αποκαλύψεων για τον Ακη.

Τσοχατζόπουλος: Τον 
καλεί ο Ξυνίδης για 
εξηγήσεις

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ ΤΟ 1997 · ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ

Νέος κύκλος - παλιά η επιστολή
Η παράταση ρίχνει «λάδι στη φωτιά»

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Νέο λάδι στη φωτιά, που έχει ανάψει με
ταξύ «σαμαρικών» και «καραμανλι- 

κών», προκαλεί η α ιφνίδια κίνηση της Ν.Δ. 
να ζητήσει την παράταση των εργασιών της 
εξεταστικής για το Βατοπέδι με αφορμή την 
«offshore» που εμπλέκεται στο ακίνητο του 
Ακη Τσοχατζόπουλου καιακουμπά στις α 
νταλλαγές της Μονής. Το ενδεχόμενο αυτό, 
εφόσον γίνει αποδεκτό από το ΠΑΣΟΚ, α
νοίγει διάπλατα την πόρτα στο ενδεχόμενο 
το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει την κλήτευση και του 
Κώστα Καραμανλή στην εξεταστική, η ο
ποία θα είχε κλείσει (δεν θα τον καλούσαν) 
αν ολοκληρώνονταν οι εργασίες της σήμε
ρα όπως είχαν συμφωνήσει τα κόμματα. Η 
επιλογή Σαμαρά για την περαιτέρω διερεύ- 
νηση του σκανδάλου του Βατοηεδίου για 
το οποίο Βαρύνεται κυρίως η Ν.Δ., πιθανόν 
να λειτουργήσει υπέρ του σε μια περίοδο 
που η Ν.Δ. βρίσκεται στο ναδίρ της και ο ί
διος έχει επιτακτική ανάγκη για μια φυγή 
προς τα εμπρός.

Χθες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με
ταξύ του εκπροσώπου του κόμματος Πά
νου Παναγιωτόπουλου και του εξαηορρή- 
τωντου Κώστα Καραμανλή Βαγγέλη Αντώ- 
ναρου. Συζήτησαν τις τελευταίες πολιτικές 
εξελίξεις σε καλό κλίμα αλλά δεν φαίνεται 
να κατέληξαν κάπου.

Μέσα σ' αυτό το κλίμα υπάρχει και σφή
να Ντάρας. Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής 
πρότεινε να πάνε να καταθέσουν στις εξε
ταστικές ως μάρτυρες -όπου κρίνεται απα
ραίτητο- όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και 
οΜητσοτάκης.

«Ηταν πρωθυπουργός και είπε ότι την ώ

ρα που θα τον κα λέσ ουν να πάει γ ια  τη 
Siemens, θα πάει ευχαρίστως ή σε οποια
δήποτε άλλη εξεταστική», είπε (στον 9,84). 
«Και πιστεύω ότι κα ι ο ι π ρω θυπ ουργο ί 
-που σίγουρα δεν κατηγορούνται, να το ξε
καθαρ ίσουμε- μπορούν, ενδεχομένως, να 
συνεισφέρουν με την άποψή τους είτε διά 
υπομνήματος είτε διά της παρουσίας τους».

Η ουσία είναι όμως ότι αν πάει ο  Μητσο- 
τάκης θα αφήσει αιχμές για τον Α. Σαμαρά 
για την περίοδο του '93. «Ο Κ. Μητσοτάκης 
προτίμησε να χάσει την εξουσία παρά να γί
νει η κυβέρνησή του καρπαζοεισπράκτο
ρας επιχειρηματικών συμφερόντων», έχει 
δηλώσει στενός του συνεργάτης. «Αυτό το 
γνω ρίζουν όλοι όσοι ήταν τότε υπουργοί, 
όπως και ο Α. Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυ
πουργός δεν θα‘αφήσει να αλλάξει η πολιτι
κή ιστορία της τελευταίας εικοσαετίας για να 
εξυπηρετήσει άλλου είδους σκοπιμότητες».

Π υκνώ νουν πάντως οι γαλάζιες φωνές 
που ζη το ύ ν  να πάνε στις εξεταστικές ο ι 
πρώην πρωθυπουργοί. «Εγώ δεν θα ηερί- 
μενα να μου ζητήσουν να πάω σε εξεταστι
κή επιτροπή, θα έστελνα επιστολή και θα έ
λεγα, ζητώ  να με καλέσετε, δ ιό τ ι εγώ πι
στεύω ότι είμαι εντάξει και οι μύθοι και οι ψί
θυροι να σταματήσουν», δήλωσε ο δήμαρ
χος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης (στον 
9,84). «Πιστεύω ότι έτσι προασπίζει κανείς 
και τον εαυτό του, αλλά και το πολιτικό σύ
στημα».

«θεωρώ ότι έχει έρθει το πλήρωμα του 
χρόνου για να τοποθετηθεί ο  τέως πρωθυ
πουργός» δήλωσε ο τομεάρχης της Ν.Δ. Χρ. 
Ζώης (στον «105,8»).

korai@enet.gr

Η δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση, χθες 
το μεσημέρι, της επιστολής παραίτησης του 
Χάρη Καστανίδη από την κυβέρνηση του Κ. 
Σημίτη το 1997, τροφοδότησε νέο κύκλο επει
σοδίων για τις αποστάσεις που κρατάει τις τε
λευταίες ημέρες το μέγαρο Μαξίμου από τον 
πρώην πρωθυπουργό σχετικά με το αίτημα 
της Ν.Δ να κλητευθεί στην εξεταστική επιτρο
πή για τη $ίετηβης.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πετα
λωτής δήλωσε ότι οι πρώην πρωθυπουργοί 
και για λόγους προστασίας των θεσμών 

πρέπει να καλούνται στις εξεταστικές εφόσον 
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διερεύ- 
νηση της αλήθειας και παρέπεμψε στην εξετα
στική επιτροπή να αποφασίσει για τον κ. Σημίτη 
αν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι.

Η επιστολή του κ. Καστανίδη δόθηκε στη δη
μοσιότητα από τον κ. Πεταλωτή, έπειτα από δη
μοσιεύματα των τελευταίων ημερών ότι η τότε 
παραίτηση του κ. Καστανίδη οφειλόταν στο ότι 
δεν είχε γίνει δεκτή η πρότασή του να συγκρο
τηθεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των κρατικών 
προμηθειών και δημοσίων έργων, που ζητούσε 
ως υπουργός Μεταφορών. Τον κ. Καστανίδη εί
χε διαδεχτεί ο Τάσος Μαντέλης.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής προκάλεσε 
την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού, κα
θώς συνεργάτες του απάντησαν ότι η κυβέρνη
ση θέσπισε το 1997 αυστηρότερο πλαίσιο ελέγ
χου των προμηθειών του Δημοσίου από εκείνο 
που είχε προτείνει ο, παραιτηθείς τότε, υπουρ
γός Μεταφορών Χάρης Καστανίδης. Οπως λένε 
συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, η κυ
βέρνηση είχε μελετήσει την πρόταση και είχε 
καταλήξει σε θεσμικό πλαίσιο που προέβλεπε τα 
εξής:
<■  Ο έλεγχος των κρατικών προμηθειών και των 
■  δημοσίων έργων ανατέθηκε στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το οποίο είναι ανώτατο δικαστήριο 
και συγκροτείται από ισόβιους δικαστές, σε α

ντίθεση με την πρόταση Καστανίδη, που προέ
βλεπε έλεγχο από επιτροπή την οποία θα συ
γκροτούσαν κρατικοί υπάλληλοι και καθηγητές 
πανεπιστημίου.

Ο έλεγχος θα αφορούσε κρατικές προμήθει- 
•  ες άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών και 
συμβάσεις δημοσίων έργων άνω του ενός δισε
κατομμυρίου, ενώ η πρόταση Καστανίδη ανέ
βαζε τα ποσά αυτά σε τρία και πέντε δισεκατομ
μύρια ευρώ, αντίστοιχα. Επιπλέον, προσθέ
τουν, η πρόταση Καστανίδη εξαιρούσε από τον 

έλεγχο τις προμήθει
ες με ανάθεση και 
τις προμήθειες του 
υπουργείου Αμυνας. 
>5 Επιβλήθηκε η 

δημοσίευση ό
λων των διακηρύξε
ων για προμήθειες 
και δημόσια έργα σε 
ειδικό τεύχος της 
Εφημερίδας της Κυ- 
βερνήσεως.

Στο περιεχόμενο 
της επιστολής δεν γι
νόταν καμία συγκε
κριμένη αναφορά 
στα περί ανεξάρτη
της αρχής προμηθει
ών. Ομως ο υπουρ

γός σημείωνε ότι «συγκεκριμένα κέντρα με με
θοδευμένο τρόπο και προφανή επιδίωξη επιχει
ρούν να δημιουργήσουν εντύπωση για το ποιοι 
είναι οι υπαίτιοι ολιγωριών και δυσχεράνσεως 
της κυβερνητικής δράσης». Επίσης αναφερόταν 
σε «παίγνια δημοσίων σχέσεων» στα οποία κά
ποιοι «επιδίδονται κατ’ επάγγελμα», κάτι που 
είχε θεωρηθεί, τότε ότι αναφερόταν σε συνερ
γάτες του Κ. Σημίτη, καθώς ο κ. Καστανίδης μι
λούσε για επιλεγμένες διαρροές πληροφοριών. 
Εκείνη την ημέρα, όπως προκύπτει από την ε
πιστολή, δημοσιεύματα εμφάνιζαν τον κ. Σημί
τη να ασκεί κριτική κατά συγκεκριμένων υ 
πουργών για καθυστερήσεις. ♦

Πεταλωτής; Παρέπεμψε 
στην επιτροπή το αν θα 
κληθεί ο Σημίτης για να 
καταθέσει
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