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Θολό τοπίο 
στο Π α ΣοΚ  
για την κλήση 
Σημίτη

α  ποστάσειε από τον κ.
/ Υ  Κ. Σημίτη εξακολου- X  V  θεί να κρατά η κυβέρνηση, χωρίε όμιυε από την άλλη πλευρά να υποστηρίζει την κλήτευσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, όπωε ζητεί η ΝΔ.Η πρωτοβουλία του κ. Πε

ταλωτή να δώσει χθεε στη δημοσιότητα την επιστολή πα- ραίτησηε του κ. X. Καστανί- 
δη τον Αύγουστο του 1997 συζητήθηκε πολύ στο Π αΣοΚ, καθώε και η αναφορά του ότι «οι πρώην πρωθυπουργοί μπορούν να καλούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτουν στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποκάλυψη τηε αλήθειαε». Μολονότι διαφαί- νεται από την τοποθέτηση αυτή ότι η κυβέρνηση εξα κ ο λουθεί να βλέπει αρνηηκά την κλήση του κ. Σημίτη στην Εξε- τασηκή Επιτροπή, στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ διατυπώνονται απόψειε και υπέρ τηε κλή- σηε του πρώην πρωθυπουργού.Η πλευρά του κ. Σημίτη πληροφορήθηκε με έκπληξη τη δημοσιοπ οίηση τηε επι- στολήε παραίτησηε του κ. Κα- στανίδη και αποφάσισε να μην αφήσει αναπάντητα τα ερωτήματα που προκύπτουν. Οπωε ανέφεραν συνεργάτεε του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σ. Κοσμίδηε, γραμματέαε του Υπουργικού Συμβουλίου τότε, είχε συζητήσει την πρόταση αυτή με τον τότε υπουργό Μ εταφ ορώ ν. Τελικώ ε όμωε η κυβέρνηση αποφάσισε αντί για ανεξάρτητη αρχή με διορισμένα μέλη (καθηγη- τέε πανεπιστημίου και δημο- σίουε υπαλλήλουε) να οργανώσει ένα διαφορετικό σύστημα ελέγχου με τη συμμετοχή ανώτατων ισόβιων δικαστών και τελικό έλεγχο από διακομματική επιτροπή.
Εκπληκτοε 
ο κ. Γ . Πανταγιάε

Ο κ. Γ. Πανταγιάε, εξάλλου, πρώην διευθυντήε του Γραφείου Τύπου του κ. Σημίτη, με γραπτή ανακοίνωσή του εκφράξει την έκπληξή του για το ενδεχόμενο κλήτευσήε του στην Εξεταστική Επιτροπή για τη δίεητεηε. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και αποδίδει την απόφαση τηε ΝΔ «στην επιδίωΕή 
τηε να ενοχοποιήσει άκριτα 
και σκόπιμα όπ οιον συμμε
τείχε από οποιαδήποτε θέση στη διακυβέρνηση Σημίτη ή 
συνεργάστηκε στενά με τον 
πρώ ην πρωθυπουργό».Ταυτόχρονα η κυβέρνηση μελέτησε σε ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή των κκ. Θ. 
Πάγκαλου, X. Παμπούκη, 
Ν. Αθανασάκη, Γ. Πεταλωτή και τηε κυρίαε Ρεγγίναε 
Βάρτζελη όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει. «Η  κυ
βέρνησή μαε έχει θέσει το θέ
μα τηε δια φ ά νεια ε στη δ η 
μόσια δωή σε ύψιστη προτε
ραιότητα»  επεσήμανε ο κυ- βερνητικόε εκπρόσωποε κ. Πεταλωτήε.

V

Θρίλερ με το e-mail
που δείχνετ «γαλάζιο» υπουργό
Η  Ν Δ  κατηγορεί τον πρόεδρο ms E&xaonKns Emiponhs για διαρροή χαλκευμένων στοιχείων

Τ ο Συμβούλιο Εφετών κρίνει 
πρώτο τον Αν. Μ αντέλη
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, το οποίο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα πρέπει να έχει αποφανθεί επί τηε εισαγγελικήε διά- ταξηε που απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα στον Αναστάσιο Μα
ντέλη (φωτογραφία), θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του πρώην υπουργού Μεταφορών.Αυτό εκτιμούσαν χθεε νομικοί κύκλοι καθώε το βούλευμα αυτό δεν θα κρίνει μόνο αν θα επικυρωθεί ή όχι η επίμαχη εισαγγελική διάταξη. Θα προχωρήσει επιπλέον και στην εξέταση τηε κατηγορίαε τηε «νομιμοποίησηε εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Δηλαδή, το Συμβούλιο θα κρίνει αν το αδίκημα είναι διαρκέε και δεν έχει παραγραφεί ή τελείται άπαξ και διαπράχθηκε την περίοδο που ο Αν. Μαντέληε ήταν υπουργόε, οπότε έχει υποπέσει σε παραγραφή. Πρόταση προε το Συμβούλιο που θα επικυρώσει ή όχι την ει- σαγγελική διάταξη θα υποβάλει μέσα στιεπροσεχείεημέ- ,ρεε ο εισαγγελέαε Εφετών κ. Κ. Χατζίκοε, ενώ παρών κατά τη συνε δρίαση του δικαστικού συμβουλίου θα είναι και ο ίδιοε ο Αν.Μαντέληε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λ . Σ τ α υ ρ ο π ο υ λ ο ςΣ ε θρίλερ εξελίσσεται η φερό- μενη εμπλοκή «γαλάζιου» υπουργού στην υπόθεση χρηματισμού πολιτικών προσώπων από τα «μαύρα ταμεία» τηε Siemens. Χθεε έγινε γνωστή η ύπαρξη e-mail- «βόμβαε» με ηλεκτρονικό αποστολέα τη NYdesigngroup@aoI. com και παραλήπτη mariokatsikas@faran. gr το οποίο εστάλη στιε 11 Μαρτίου 2008 στιε 5.14 π.μ. και ανέφερε: «Να 
σταλεί το 50% των ουμτρωνηθέντων 
προε το μέλοε του Υπουργικού Συμ
βουλίου», ενώ σύμφωνα με πληρο- φορίεε υπάρχει και αναφορά σε λογαριασμό συγκεκριμένηε εταιρείαε.Οπωε έγινε γνωστό από κοινο- βουλευτικούε κύκλουε του ΠαΣοΚ, πρόκειται για στοιχείο το οποίο πε- ριέχεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση τηε Siemen8 και εστάλη στην Εξεταστική Επιτροπή από την εφέτη-ανακρί- τρια κυρία Μαρία Νικολακέα, ενώ προέρχεται από το κατασχεθέν υλικό από τα γραφεία τηε Siemen8 Hellas και είναι μεταφρασμένο επι- σήμωε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΠαΣοΚ κυρία Βασιλική Τσόνο- 
γλου, το νέο στοιχείο αποτελεί αντικείμενο έρευναε τηε Εξεταστικήε Em- τροπήε για να διαπιστωθεί η όποια εμπλοκή τηε γερμανικήε εταιρείαε ή του άλλοτε ισχυρού στελέχουε τηε στην Ελλάδα Mix. Χριστοφοράκου, όπωε και ο τελικόε αποδέκτηε των χρημάτων, καθώε στο επίμαχο e-mail υπάρχει και κωδικόε συγκεκριμένου λογαριασμού.Σήμερα αναμένεται ο πρόεδροε τηε Εξεταστικήε Επιτροπήε τηε Βου- λήε κ. Σ. Βαλυράκηε να ενημερώσει σχετικώε τα μέλη m s, αλλά και να

δώσει εξηγήσειε για όσα τον κατηγορεί η Ν Δ, η οποία του αποδίδει διαρροή «χαλκευμένων πληροφο
ριώ ν»  σχετικά με την ύπαρξη ιδιόχειρου σημειώματοε του Χριστοφο-

ράκου, το περιεχόμενο του οποίου συμπίπτει σχεδόν  με όσα αναφέρει το ε-ιηαίΐ. Βάσει του φερόμενου ωε ιδιόχειρου σημειώ ματοε ο «Μγ δίειηεηε» δίδει εντολή (το 1998) για

να δοθεί σε άνθρωπο του Υπουργικού Συμβουλίου «το «50% των συμ- 
φωνηθέντων».Μάλιστα ο κ. Βαλυράκηε επεχεί- ρησε να αναγνώσει το περιεχόμενο του σημειώματοε ενώπιον των μελών τηε επιτροπήε την περασμένη Πέμπτη, όπωε έλεγαν βουλευτέε του Π αΣοΚ , αλλά αντέδρασε η Ν Δ, η οποία απέδωσε στην πλειοψηφία πρόθεση για συμψηφισμό μετά τιε αποκαλύψειε του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ κ. Τ. Μαντέλη. Μάλιστα ο «γαλάζιοε» βουλευτήε κ. Κ. Τζα- 
βάραε φέρεται να ζήτησε να μην κρατηθούν πρακτικά από την επίμαχη συζήτηση, κάπ που έγινε, ενώ εκ των υστέρων ο ίδιοε το διέψευδε δη- λώνονταε «έκπληκτοε» από την απαλοιφή των σχετικών διαλόγων.Φέρεται μάλιστα ο ίδιοε να αναζήτησε το εν λόγω σημείωμα στην Κοινοβουλευτική Γραμματεία τηε Εξεταστικήε Επιτροπήε, αλλά ενημερώθηκε όπ αυτό εστάλη από τον πρόεδρο τηε επιτροπήε για το ξέπλυμα μαύρου χρήματοε κ. Στ. Γκρόζο, χω- ρίε ωστόσο να του δοθεί με το αιτιο- λογικό ότι βρίσκεται στα χέρια του κ. Βαλυράκη. Πάντωε η ΝΔ κατηγόρησε τον πρόεδρο m s Επιτροπήε ότι «το 
αρχικό αναληθέε κατασκεύασμα πε
ρί ιδιόχειρου σημειώματοε Χριστο- 
φοράκου παραχωρεί τώρα τη θέση 
του σε ένα ακόμη πιο αυταπόδεικτο 
φεύδοε με το ηλεκτρονικό μήνυμα», κάνονταε λόγο για «φαντάσματα».Την ίδια στιγμή η αξιωματική ανη- πολίτευση εμμένει στην κλήτευσή του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, όπωε και των πρώην στενών συνεργατών του κκ. Γ. Πανταγιά και Θ. 
Τσουκάτο, ενώ ζητεί να κληθεί και ο υπουργόε Δικαιοσύνηε και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. X. Καστανί- 
δηε.

Εστάλη στιε 11 Μαρτίου 2008 στ» 5.14 π .μ . με ηλεκτρονικό 
αποστολέα NYdesigngroup@ aol.com  και παραλήπτη 
m ariokatsikas@ faran.gr και ανέφερε: «Ν α  σταλεί το 50% των 
συμφωνηθέντων προε το μέλοε του Υπουργικού Συμβουλίου»

Τσουκάτος εναντίον Κομμένοι με φόντο τη Siemens
Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ
<► «0 κ. Σημίτηε, τον οποίο στή
ριξα επί σειρά ετών, υπήρξε έντι- 
μοε πρωθυπουργόε. Δεν έχει 
ανάγκη τη δική μου μαρτυρία»

<► «Δίνω τη μάχη τηε ζω- 
ήε μου για να αποδείξω 
όλη την αλήθεια»______

►  «Ουδέποτε ήμουν 
ταμίαε ουδενόε...»

·► «Κάποιοι δεν με 
συγχωρούν που μίλησα για τη σκοτει
νή πλευρά τηε οικονομικήε λειτουρ- 
γίαε των μεγάλων κομμάτων»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α . Ρα β α ν ο ς

Σ την κατάθεση αγωγήε κατά του βουλευτή τηε ΝΔ κ. Π. 
Χαμμένου προχώρησε χθεε ο κ. Θ. Τσουκάτοε για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε στιε 12 και 13 Μαΐου -  με επίκεντρο την υπόθεση τηε δίεητεηε -  ο «γαλάζιοε» πρώην υφυπουργόε όπ ήταν «ταμίαε 

του αρχιερέα τηε διαπλοκήε», βάλ- λονταε και κατά του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη. Ο  κ. Τσουκάτοε επαναλαμβάνει όπ το 1 εκατ. μάρκα που έλαβε από το επίσημο ταμείο τηε μητρικήε δίεητεηε (Γερμα- νίαε) το παρέδωσε στο ταμείο του ΠαΣοΚ το πρώτο εξάμηνο του 1999 ωε προεκλογική ενίσχυση και τονίζει όπ θέτει στη διάθεση τηε Δικαιο- σύνηε όλουε τουε λογαριασμούε του.Από το κείμενο τηε αγωγήε που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα» και κατέθεσε ο συνήγορόε του κ. Δ. 
Γκούσκοε αναδεικνύεται η υπερα- σπισπκή γραμμή του κ. Τσουκάτου, ο οποίοε διεκδικεί από τον κ. Κομμένο 200.000 ευρώ ωε αποζημίωση για ηθική βλάβη -  ποσό το οποίο, όπωε αναφέρει, αν θα επιδικασθεί,

θα διατεθεί στο Δημοτικό Γηροκομείο Λεωνιδίου. «Δίνω  τη μάχη τηε 
ίω ήε μου για να αποδείΕω πωε από 
την πρώτη στιγμή είπα όλη την αλή
θεια και μέχρι στιγμήε τα αποδει
κτικά στοιχεία έχουν θεμελιώσει τη 
φύση τηε δικήε μου συμμετοχήε!(...) 
Δυστυχώε κάποιοι από το κομματι
κό κατεστημένο δεν μου συγχτορούν

ότι μίλησα για τη σκοτεινή πλευρά 
τηε οικονομικήε λειτουργίαε των με
γάλων κομμάτων» υποστηρίζει ο κ. Τσουκάτοε και υπερασπιζόμενοε τον κ. Σημίτη τον χαρακτηρίζει έντιμο πρωθυπουργό.

«Ουδέποτε ήμουν ταμίαε ουδενόε 
και ο πρώ ην πρωθυπουργόε κ. Κ. 
Σημίτηε, τον οποίο στήριΕα επί σει

ρά ετών, υπήρΕε έντιμοε πρωθυ
πουργόε και δεν έχει ανάγκη τη δι
κή  μου μαρτυρία»  αναφέρει ο κ. Τσουκάτοε.

«Εχει τεράστια ποιοτική διαφορά 
η διάπραΕη του αδικήματοε τηε πα- 
ράνομηε προεκλογικήε ενίσχυσηε 
ενόε κόμματοε σε περίοδο εκλογών, 
στην οποία ενέχομαι και ανέλαβα 
θαρραλέα τιε ευθύνεε μου από την 
πρώτη στιγμή, και από την άλλη η 
καταγγελλόμενη δήθεν εμπλοκή μου 
σε φευδώνυμουε λογαριασμούε τηε 
Ελβετίαε...» επισημαίνει ο κ. Τσουκάτοε και υπενθυμίζει πωε «ούτε η 
Δικαιοσύνη με έχει κατηγορήσει ότι 
παρακράτησα χρήματα για τον εαυ
τό μου».Σε άλλο σημείο τηε αγωγήε στοχεύει και κατά του πρωθυπουργού κ. 
Γ. Παπανδρέου, υπενθυμίζονταε την προ ημερών φράση του στην Κομοτηνή: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυ- 
νοι για τιε πρακτικέε του παρελθό- 
ντοε». «Σωστά, μόνον εγώ όμωε έχω 
αναλάβει την ευθύνη τουε και το 
κόμμα μου ανέστειλε την κομματι
κή μου ιδιότητα, αν και έπραΕα σύμ
φωνα με την πολυετή πρακτική που 
και το ίδιο ακολούθησε».

mailto:NYdesigngroup@aol.com
mailto:mariokatsikas@faran.gr
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ΕΛΛΑΔΑ

Καραμανλής - Σαμαράς προ του διαζυγίου
Πολιτικοί σεισμοί στη Ν Δ , με ηε σχέσειε ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα για τη «γαλάζια πενταετία» να είναι οριακέε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α . Ρλ βαν ο ς

Σ τα πρόθυρα του πολιτικού διαζυγίου βρίσκεται ο πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Αντ. Σαμα
ράε με τον πρώην πρωθυπουργό κ. 
Κ. Καραμανλή, η σχέση των οποίων βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο. Οι αναταράξειε είναι έντονεε στο εσωτερικό τηε ΝΔ, όπου πλέον κυριαρχεί η καχυποψία μεταξύ «σα-
Ο ι «καραμανλικοί» 
στέλνουν 
παραοκηνιακά 
μήνυμα στη 
Ρηγίλληε να μη 
συνεχίσει την 
πολεμική τακτική, 
ενώ συνεργάτεε 
του κ. Σαμαρά 
διαμηνύουν ότι ο 
τιρόεδροε τηε Ν Δ  
δεν θα απολογείται 
για το χθεε

παρελθόν, προχωρώνταε στην «αυτοκάθαρση» εν όψει του συνεδρίου του κόμματοε, με στόχο να απεγκλωβιστεί από τη δυσχερή δημο- σκοπική θέση όπου βρίσκεται το κόμμα, δημιουργεί εντάσειε. Οι «κα- ραμανλικοί» στέλνουν παρασκη- νιακά μήνυμα στη Ρηγίλληε να μη συνεχίσει την πολεμική τακτική, ενώ συνεργάτεε του κ. Σαμαρά διαμηνύουν προε πάσα κατεύθυνση ότι ο πρόεδροε τηε ΝΔ δεν πρόκειται να υπερασπίζεται άλλο τη «γαλάζια πενταετία» και «δεν θα απολογείται 
για το χθεε».Η απόφαση του κ. Σαμαρά να διαγράψει «πολιτικά» τουε κκ. Θ. Ρου- 
σόπουλο και Γ. Βουλγαράκη καινα ζητήσει την κλήτευση στην Εξεταστική Επιτροπή για τη δίθτηεηε του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημί
τη πυροδότησε εκρήξειε. Από τη Ρηγίλληε μεταδίδεται ότι ο κ. Σαμαράε δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστοε, θα διαγράψει «οριστικά το παρελ
θόν» και θα «ακυρώσει» πολιτικά όσουε υπουργούε των κυβερνήσεων Καραμανλή αποδειχθεί ότι ενεπλά- κησαν σε σκάνδαλα.Παρά την παρασκηνιακή προσπάθεια αρκετών στελεχών που ανήκουν στο «προεδρικό» περιβάλλον να εξευμενίσουν τον κ. Καραμανλή, πολλοί μιλάνε για πλήρεε ρήγμα στιε σχέσειε των δύο ανδρών. « Ο  Σ α 
μαράε δεν απολογείται και δεν χρω

κών» και « κ α ρ α - μ α ν λ ι  - κών». Οι τελευταί- εε κινή- σειε του π ρ ο έ - δρου τηε Ν Δ κ. 
Αντ. Σα
μαρά να α π α γ κ ιστρω θεί π λ ή ρ ω ε από το « κ α ρ α - μανλικό»

Σε διαφορετικά κανάλια κινούνται πλέον οι κκ. Αντ. Σαμαράε (αριστερά) και 
Κ. Καραμανλήε. Σε δρόμο «αυτοκά- θαρσηε» για πλήρη απαγκίστρωση από τα «καραμανλικά» πεπραγμένα κινείται ο πρόεδροε τηε ΝΔ, τη στιγμή που έχει και άλλα να αντιμετωπίσει. Στιε 16 Ιουνίου στιε ΒρυΕέλλεε θα κληθεί να υπερασπιστεί στη σύνοδο κορυφήε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματοε (ΕΛΚ) το «όχι» στη συμφωνία στήριΕηε που είπε η ΝΔ. Ενώπιον πολλών πρωθυπουργών κρατών τηε ΕΕ που ανήκουν στο ΕΛΚ, ο πρόεδροε τηε ΝΔ θα επιχειρήσει να πείσει για τη στάση του κόμματόε του, τονί- ζονταε την υπεύθυνη κατ’ αυτόν αντιπολίτευση που άσκησε με την προβολή και εναλλακτικών πολιτικών και οικονομικών προτάσεων. Μάλιστα ο πο- λιτικόε σχεδιασμόε τηε ΝΔ χθεε έστειλε σημείωμα στα στελέχη με την επιχειρηματολογία τηε Ρηγίλληε, υπό τον τίτλο «Οι εΕελίΕειε δικαιώνουν το “όχι" Σαμαρά στα μέτρα», ια π ε / ο ρ ε ς τ η ς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)

Χ α λ ί για νέο κ όμ μ α  στρώνουν ο ι φ ίλοι τηε Ντόραε
Υπό το κλίμα των μεμονωμένων ή μαζικών αποχωρήσεων στελεχών από τη Ν Δ, ο βουλευτήε κ. 
Αθ. Γιαννόπουλοε (φωτογραφία) προ- κάλεσε ανοιχτά για μία ακόμη φορά τη Ρηγίλληε, δηλώνονταε ότι υπάρχει πλέ- $  >ζ ■; ον χώροε για νέο κόμμα. «Ο ι συγκυρίεε ™  -
δημιουργούν τιε κατάλληλεε συνθήκεε  
για τη δημιουργία νέαε κομμα- 
τικήε πλατφόρμαε, π ιθα νόν  
μ ε τη συμμετοχή στελεχώ ν  
και του Π α Σ ο Κ  και τηε Ν Δ »  είπε (Ρ/Σ Κανάλι 1) και προ- έβλεψε κυβέρνηση συνεργα- σίαε.Ο  κ . Γιαννόπουλοε, υπο- στηρικτήε τηε κυρίαε Μπακο- γιάννη, «φλερτάρει» πλέον με τη διαγραφ ή, αφού εμφ ανίζεται θετικόε για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, λέγονταε ότι πρέπει η ΝΔ «να βάλει νε-

ρ ό  στο κρασί τηε», αφού «δεν είναι εποχή για 
φευτορητορείεε» και γνωστοποίησε ότι το πολιτικό του γραφείο δεν ψήφισε για την ανάδειξη νέων προέδρων νομαρχιακών επιτροπών στιε προχθεσινέε εσωκομματικέε εκλογέε που έγιναν σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.Τη διαδικασία μποϊκοτάρισαν οι «ντορικοί», ενώ ο κ. Σαμαράε δήλω σε ιδιαίτερα ικανο- ποιημένοε από τη συμμετοχή, αφού η Ρηγίλληε ανακοίνω σε ότι ψ ήφ ισαν περίπου 3 5 2 .0 0 0  μ έλη  του κόμμα τοε. Οι «ντορικοί» αμφ ισβητούν τον αριθμό και χθεε εστάλη -  από άγνωστο αποστολέα -  σε δημοσιογραφ ικά γραφεία email που επισημαίνουν ότι οι ψ η φ ίσ α ν τ ε ε  ή τα ν π ερ ίπ ο υ  1 94.00 0. Ο  κ. Σ α μαράε μίλησε για «πραγματικό ά νοιγμ α  στην  

κοινω νία»  και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανανέωση του στε- λεχικού δυναμικού κατά 80%.
στάει σε κ α νόνα ν. Η  εποχή των 
ισορροπιών τελείωσε οριστικά» λένε στενοί του συνεργάτεε, που επισημαίνουν την απόφαση του κ. Σαμαρά να κόψει τον γόρδιο δεσμό των εσωκομματικών ισορροπιών και να προχωρήσει και σε άλλεε εκκα-

θαρίσειε στον δρόμο προε το συνέδριο του κόμματοε (25-27 Ιουνίου).Την πόρτα τηε Εξεταστικήε για τον κ. Καραμανλή έδειξαν οι στενοί συνεργάτεε του κ. Σαμαρά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι τηε ΝΔ κκ. Κ. Μαρκόπουλοε και Κ. Τζα-

βάραε, αφού όσο γρηγορότερα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργόε τόσο το καλύτερο για τη Ρηγίλληε.Να προσέλθει ο κ. Καραμανλήε στην Ε ξεταστική Επιτροπή τηε Βουλήε προέτρεψαν με τον τρόπο τουε η κυρία Ντάρα Μπακο-

γιάννη και ο δήμαρχοε Αθηναίων κ . Ν. Κακλαμάνηε, με την πρώτη να υπενθυμίζει και την επιθυμία του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη να καταθέσει και αυτόε. Π αράλληλα, ο π ρόεδροε του Λ Α Ο Σ  κ. Γ. Καρατζα- 
φέρηε προανήγγειλε ότι σήμερα θα ζητήσει ψηφοφορία στη Βουλή για να καταθέσουν οι κκ. Ση- μίτηε και Καραμανλήε.

«Γιατί είναι κα κό να π ά νε στιε 
εΕεταστικέε επιτροπέε οι π ρ ώ η ν  
πρω θυπουργοί; Και ο Κ. Μητσο- 
τά κηε ήταν πρω θυπουργόε και 
είπ ε ότι την ώρα που θα τον κα- 
λέσ ο υ ν να πάει για τη δίβηιβηε  
θα πάει ευχαρίστωε, ή σε οπ ο ι
αδήποτε άλλη ΕΕεταστική» είπε η κυρία Μπακογιάννη και ο κ. Κακλαμάνηε τόνισε: «Εγώ δ ε ν  θα 
π ερίμ ενα  να μου ζη τή σ ου ν να  
πάω . Θ α  έστελνα επιστολή και 
θα έλεγα: “Ζητώ  να με καλέσε- 
τε”». Οι «καραμανλικοί» βουλευ- τέε κκ. Χρ. Ζώηε και Ευρ. Στυ- 
λιανίδηε έχουν διαφορετική άποψη, με τον πρώτο να λέει ότι έχει έλθει το πλήρωμα του χρόνου να τοποθετηθεί ο κ. Κ α ρα μανλήε, ενώ ο δεύτεροε ανέφ ερε ότι το ν ή μ α  δ εν  ο δ η γ εί στον π ρώ η ν πρωθυπουργό και δεν μπορεί να προσφέρει καμία πρόσθετη πληροφ όρηση.

Πυρετόβ συνεδρίου στον Συνασπισμό

Η αγωνία για τουε νέουε συ- σχετισμούε που θα βγάλει το συνέδριο του ΣΥΝ, το οποίο ξεκινά μεθαύριο, «θρέφει» το φορτισμένο κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου. Κρίσιμο ερώτημα παραμένει το ποιοε θα είναι ο ρυθμιστήε στη σύνθεση τηε νέαε Κεντρικήε Πολιτικήε Επιτροπήε (ΚΠΕ) που θα προκύ- ψ ει. Ή , όπωε λένε στελέχη τηε Κουμουνδούρου, «προε τα πού θα 
γείρει ο Σ Υ Ν , δίνονταε “κεντρώο” 
ή “πιο αριστερό" στίγμα», ανά

λογα με το πώε εννοεί ο καθέναε την... κλίση και με επίμαχα τιε θέ- σειε για την ΕΕ και τη συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική διεξόδου από την οικονομική κρίση. Αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία πέντε (βασικέε) λίστεε για την εκλογή νέω ν μελώ ν τηε ΚΠΕ.Το βλέμμα τηε Κουμουνδούρου είναι στραμμένο στο ποσοστό που θα λάβουν τα δύο ξεχωριστά ψ ηφοδέλτια του διασπασμένου πλέον «Αριστερού Ρεύματοε»: από τη

μία το ψηφοδέλτιο που αναμένεται να  «κα τεβά σ ει»  μ α ζί μ ε το «Κοκκινοπράσινο Δίκτυο» η ομάδα των 36 μελών τηε απερχόμε- νηε ΚΠΕ από το «Αριστερό Ρεύμα» -  στηρίζεται και από τον κ. 
Αλ. Τσίπρα (φωτογραφία) -  και από την άλλη το ψηφοδέλτιο τηε ομάδαε των 30 «ρευματικών» τηε ΚΠΕ, η λεγάμενη «πλατφόρμα Λα- φαζάνη». Το 2008, στο 5ο συνέδριο, είχαν συνεργαστεί το όλον «Αριστερό Ρεύμα» και το «Κοκκι- νοπράσινο Δίκτυο» εξασφαλίζο-

νταε π ο σ οσ τό 62,31%  και την εκλογή 76 μελώ ν στην Κ Π Ε. Η «Ανανεωτική Πτέρυγα» είχε συγκεντρώσει 30,5% και εξέλεξε 39 μ έλη . Η «Πρω τοβουλία για την Αριστερή Ανασύνθεση», που σήμερα έχει κοινέε πολιτικέε ανη- σ υ χίεε με την «ομ ά δα  Λ α φ αζά νη», είχε λάβει π οσοστό 2,8%.
Π α ν α γιώ τ α  
Μ π γγςικ α


