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ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Ο  Μαντέλης στην τσιμπίδα του «πόθεν έσχες»Η  αρμόδια επιτροπή ιπδ Βουλήδ ζητεί δήμευση πίδ περιουσίαδ του και άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών
Οι αποφάσειε 
τηε Επιτροπήε 

Ελέγχου 
των

οικονομικών 
των κομμάτων 

και των 
βουλευτών 

στηρίζονται στη 
διαπίστωση 

ότι ο
κ. Τ. Μαντέληε 

δεν δήλωσε 
στο «πόθεν 

έσχεε» 
τον λογαριασμό 

στην Ελβετία 
όπου 

κατατέθηκε 
η «χορηγία» 
τηε 8ΐβιηβηε

(ΑΠΕ)
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γρ. ΤζιοβαραςΣ φ ίγγει» ο δικαστικόε κλοιόε για τον πρώην υπουργό κ. Τ. Μαντέλη καθώε μετά την άσκηση δίωξηε για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα», από χθεε βρίσκεται αντιμέτω- ποε με την τσιμπίδα του νόμου για το «πόθεν έσχεε», αλλά και με δήμευση μέρουε τηε περιουσίαε του π ροκειμένου να μπουν στο δημόσιο ταμείο τα ποσά από τιε «μί&ε» που έλαβε από τα «μαύρα ταμεία» τηε δίεπιεηε ωε «π ροεκλογική χο ρ η γ ία » , όπωε κυνικά ομολόγησε την περασμένη Τετάρτη ενώπιον τηε ΕΕεταστικήε Επιτρο- πήε τηε Βουλήε.Με κατεπείγουσα έκθεση που συνέταξε χθεε η Επιτροπή Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, η οποία συνήλθε εκτάκτωε υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου τηε Βουλήε κ. Ευ. Αργύρη, ζήτησε από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προχωρήσει στη δήμευση τηε πε-
ΔικασπκόδΣ ε εξονυχιστικό έλεγχο υπό τη νέα επιτροπή ελέγχου, στην οποία την πλειοψηφία θα έχουν οι δικαστικοί και όχι οι βουλευτέε, περνούν τώρα οι προ- εκλογικέε δαπάνεε, όχι μόνο των βουλευτών αλλά και των πολιτικών κομμάτων. Ο  έλεγχοε, όπωε «Το 
Βήμα»  πληροφορείται, διεξάγεται μετά την ομολογία του κ. Τ. Μα
ντέλη ότι πήρε «χορηγία», όπωε ο ίδιοε επιμένει να χαρακτηρίζει τη μίδα από τη δίεητεηε. Η εντολή για νέο έλεγχο από δικαστικούε τουε Ελεγκτικού Συμβουλίου δόθηκε, σύμφωνα με τιε ίδιεε πληροφορίεε, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από τον Πρόεδρο τηε Βουλήε (όπωε

ριουσίαε του πρώην υπουργού μέχρι του ποσού των 163.000 ευρώ που, κατά την ομολογία του, παραμένουν σε λογαριασμό τηε Alpha Bank και προέρχονται από τον επίμαχο λογαριασμό τηε Ελβετίαε με τον κωδικό «A . R oeos», στον οποίο η Siem ens τού κατέθεσε αρχικώε200.000 μάρκα (περίπου 100.000 ευρώ), καθώε και να αναζητήσει την τύχη των υπολοίπων 250.000 μάρκω ν (περί τιε125.000 ευρώ) που προήλθαν -  όπωε ισχυ- ρίστηκε ο πρώ ην υπουργόε -  από άγνωστη πηγή.Στα δημευθέντα ποσά μάλιστα η επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι κκ. Ντ. 
Βρεττόε (ΠαΣοΚ), Αθ. 
Μπούραε (ΝΔ), Αντ. 
Σκυλλάκοε (ΚΚΕ), Β. 
Α π ο σ τ ο λ ά τ ο ε  (ΑΑΟΣ), Φ. Κουβέληε (ΣΥΡΙΖΑ), καθώε και τρειε δικαστικοί -  η αρεο- παγίτηε κυρία Ρένα Ασημακο- 

πούλου και οι αντιπρόεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. 1. Καρα- 
βοκύρηε και του ΣτΕ κ. Δ . Πε- 
τρούλιαε - ,  ζητεί να περιληφθούν και τα χρήματα τα οποία έχουν ξο-

προβλέπει και η νομοθεσία), μετά τη διαπίστωση ότι ο έλεγχοε ρου- τίναε που έγινε για τιε προεκλογι- κέε δαπάνεε των βουλευτών για τιε εκλογέε του Οκτωβρίου 2009 έδειξε  μ ό ν ο ... μ ικροπ αραβάσ ειε. Ο έλεγχοε διεξήχθη από την ειδική επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο τηε Βουλήε κ. Ευ. Αργύρη, από πέντε βουλευτέε όλων των κομμάτων και από τρειε δικαστικούε και ιδού τι απέδειξε: Μ όνο έναε βουλευτήε Ηρακλείου τηε ΝΔ, ο κ. Ελ. Αυγε- 
νάκηε, εντοπίστηκε για «παρα- 
βάσειε των προεκλογικώ ν δαπα
νώ ν»  και του επεβλήθη πρόστιμο 3.500 ευρώ. Ουδείε άλλοε, και μη νομίζετε ότι ο κ. Αυγενάκηε, μη-

δευτεί από τον επίμαχο λογαριασμό, που υπολογίζονται σε 60.000 ωε65.000 ευρώ.Οι αποφάσειε τηε επιτροπήε στηρίζονται στη διαπίστωση ότι ο πρώην υπουργόε δεν δήλωσε στο «πόθεν έσχεε» τον επίμαχο λογαριασμό στην Ελβετία και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η απόκρυψη στοιχείων από τη δήλωση πε- ριουσιακήε κατάστα- σηε τιμωρείται με ποινή φυλάκισηε μέχρι δύο χρόνων, ενώ αν το ποσό που δεν έχει δηλωθεί υπερβαίνει τιε300.000 ευρώ η ποινή μπορεί να φτάσει ωε και τα δέκα χρόνια.Επιπλέον η επιτροπή ζητεί από τιε δικα- στικέε αρχέε να προχωρήσουν στο άνοιγμα, μέσω τηε Τράπε- ζαε τηε Ελλάδοε, όλων των λογαριασμών του κ. Μαντέλη αίρονταε το φορολογικό απόρρητο, έητώνταε και τη συνδρομή του ΣΔΟΕ. Αποφασίστηκε, τέλοε, να συνεχιστεί ο εξονυχιστι- κόε επανέλεγχοε όλων των δηλώσεων «πόθεν έσχεε» του πρώην υπουργού από το 1990 και μετά.Σε σχετική ανακοίνωση που εξε-

χανικόε το επάγγελμα, υπερέβη των προεκλογικών του δαπανών ή εντοπίστηκαν ποσά τα οποία δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει. Απλώε ο άνθρωποε δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, όπωε βεβαίωσε ο κ. Αργύρηε, την αναλογία των εκλογικών του δαπανών με τα έξοδα που έκανε για τα διαφημιστικά του φυλλάδια. Ο  αντιπρόεδροε τηε Βουλήε ήταν αυτόε που χαρακτήρισε την περίπτωσή του κ. Αυγε- νάκη «μικροπαράτπωμα».Το περίεργο με την επιτροπή αυτή είναι ότι υπάρχουν εκκρεμείε καταγγελίεε και για ορισμένουε αναπληρωματικούε βουλευτέε (που δεν εξελέγησαν, αλλά βρίσκονται

δόθη από τη Βουλή επιβεβαιώνεται χθεσινό ρεπορτάζ του «Βήματοε» ότι τόσο οι δηλώσειε του κ. Μαντέλη όσο και του πρώην βουλευτή του ΠαΣοΚ κ. Τσουκάτου, ο οποίοε επί- σηε έχει παραδεχθεί ότι έλαβε από τη Siemens ποσό 1 εκατ. μάρκων «για λογαριασμό του κομματικού ταμείου», βρίσκονται υπό έλεγχο από τον Ιούλιο του 2008.Εν τω μεταξύ δηλώ- σειε αποδοκιμασίαε για την ομολογία του κ. Μαντέλη έγιναν χθεε από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Ο  ανπ- πρόεδροε τηε κυβέρ- νησηε κ. Θ. Πάγκα- 
λοε α να φ ερ ό μ ενο ε σχολίασε με νόημα ότι 
«υπάρχει μια τρομο
λαγνεία για τis εδετα- 
στικέε επιτροπέε. Δ εν  
είναι έτσι τα πράγμα
τα. Οταν υπάρχει ανά
γκη noiviKonoinons, 

όπωε αυτέε τιε μέρεε, θα υπάρδει 
π οινικοποίηση...».Επίσηε, ο υπουργόε Εσωτερικών κ. I. Ραγκούσηε τόνισε ότι δεν αρκεί η αποδοκιμασία του φαινομένου, αλλά χρειάζονται πρωτοβου- λίεε που να αντιμετωπίζουν τέτοια συμπτώματα.
βουλευτώνπρώτοι στη λίστα των επιλαχόντων), ότι υπερέβησαν τιε προεκλογικέε δαπάνεε ή ότι προχώρησαν σε προ- εκλογικέε δαπάνεε μεγαλύτερεε τηε οικονομικήε τουε επιφάνειαε που ακόμη εξετάζονται. Αντιθέτωε η επιτροπή έκλεισε το ζήτημα τηε 
«αφίσαε του Καραμανλή»  στη Ρόδο, με την εξήγηση που δόθηκε από τη Ρηγίλληε ότι «τοποθετήθη
κε κατά λάθοε»  σε περιοχή όπου δεν επιτρεπόταν, εξήγηση η οποία κρίθηκε επαρκήε από τουε βουλευτέε, αλλά και του βουλευτή τηε ΝΔ Κυκλάδων κ. I. Δρούτση για μικροπαραβάσειε στην αφισοκόλληση.

Ν. Χαςαποπουλος

Η  δήμευση τηε 
περιουσίαε 

του πρώην υπουργού 
αφορά το ποσό των 

163.000 ευρώ 
που προέρχεται 
από τον επίμαχο 

λογαριασμό 
τηε Ελβετίαε 

με τον κωδικό 
«A . Roeos»

έλεγχοδ ems δαπάνεδ των

Η Επιτροπή ζητεί από 
τιε δικαστικέε αρχέε 

να προχωρήσουν 
στο άνοιγμα όλων 
των λογαριασμών 

του κ. Μ αντέλη 
αίρονταε 

το φορολογικό 
απόρρητο, ζητώνταε 

και τη συνδρομή 
του Σ Δ Ο Ε

Δεσμεύτηκε ο λογαριασμός του κουμπάρου
Ο εηικεφαλήε m s Αρχήε για το ξέπλυμα βρώμικου χρή- ματοε αντεισαγγελέαε του Αρεί- ου Πάγου κ. Στ. Γκρόζοε, μία ημέρα μετά την εισαγγελική διάταξη που απαγόρευσε στον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. 
Τ. Μαντέλη την έξοδό του από τη χώρα, ωε κατηγορούμενου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομεε δραστηριότητεε, προχώρησε χθεε στη δέσμευση του λογαριασμού που διατηρεί στην Alpha Bank ο κ. Γ. 
Τσουγγράνηε, κουμπάροε του κ. Μαντέλη.Παράλληλα οι ανακριτικέε αρχέε αναζητούν αν οι κκ. Μα- ντέληε και Τσουγγράνηε, καθώε και συγγενικά τουε πρόσωπα, διατηρούν άλλουε τρα- πεζικούε λογαριασμούε στην ελληνική επικράτεια.Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπήε ms Βουλήε ο κ. Τσουγγράνηε, κατόπιν εντολήε του κ. Μαντέλη άνοιξε λογαριασμό στην Ελβετία στον οποίο κατατέθηκαν από άγνωστο πρόσωπο δύο εμβάσματα ύψουε 200.000 και 250.000 μάρκων το 1998 και το 2000. Από τα χρήματα αυτά, 61.763 διοχετεύτηκαν για να πληρωθούν τα δίδακτρα των παιδιών του κ. Μαντέλη και τα υπόλοιπα 163.800 ευρώ κατατέθηκαν στην Alpha Bank eras 27.3.2007 και παρέμειναν εκεί ωε σήμερα.
Α υτό το ποσό, των 163.800 ευρώ, δέσμευσε χθεε ο κ. Γκρόζοε, ύστερα από συνεννόηση που είχε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. 1. Τέντε, καθώε κρίθηκε ότι τα χρήματα αυτά συνδέονται με το αδίκημα του ξεπλύματοε βρώμικου χρήματοε.Την ίδια στιγμή ο λογαρια- σμόε αυτόε τέθηκε στο μικροσκόπιο των ανακρπικών αρχών, καθώε οι εφέτεε ανακριτέε κυρία Μαρία Νικολακέα και κ. I. 
Φιοράκηε που ερευνούν την υπόθεση m s Siemens, με έγγραφό τουε προε τα πιστωτικά ιδρύματα, ζητούν να επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο λογαρια- σμόε αυτόε ανήκει στον κ. Τσουγγράνη. Επίσηε ζητούν να καταγραφούν οι διαδρομέε που ακολούθησαν οι καταθέσειε και οι αναλήψειε που έχουν γίνει στον λογαριασμό αυτόν, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τρίτων προσώπων.Ακόμη, οι δύο ανακριτέε, μέσω m s Ενωσηε Ελληνικών Τραπεζών, αναζητούν αν ο πρώην υπουργόε, ο κουμπάροε του και συγγενικά τουε πρόσωπα, πρώτου βαθμού, διατηρούν τραπε- ζικούε λογαριασμούε στην Ελλάδα.

Π. Τςιμπουκης
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Αντιπερισπασμό« Ν Δ  με ΣημίτηΖήτησε ξαφνικά την κλήτευση του πρώην πρωθυπουργού στην Εξεταστική για τη 8ίυιηυη8 ενώ προχθέ8 την απέρριτπε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Λ. Σταυροπουλος

Ω ς επικοινωνιακό «προκάλυμμα» των αναταράξεων που προκαλεί στο εσωτερικό m s ΝΔ η ανοιχαι «στοχοποίηση» από τον κ. Αντ. Σαμαρά των πρώην κορυφαίων κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων κκ. Θ. Ρου- 
σόπουλου και Γ. Βουλγαράκη, αλλά και η ενδεχόμενη παραπομπή πρώην «γαλάζιων» κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερθέντες, σε «προανακρι- τική επιτροπή» για το σκάνδαλο του Βατοπαιδίου ερμηνεύθηκε η χθεσινή κίνηση m s Ρηγίλλης να ζητήσει την κλήτευση του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη στην Εξεταστική Επιτροπή m s Βουλής η οποία διερευνά το σκάνδαλο m s Siemens. Και αυτό γιατί μόλιε προχθές η ΝΔ είχε απορρίψει σχετικό αίτημα του ΛΑΟΣ.Μάλιστα σε μια εμφανή προσπάθεια να εμφανίσει τα δύο θέματα ασύνδετα, η Ρηγίλλης έστειλε τηλεοπτική κάμερα στην Ηλεία, την ιδιαίτερη πατρίδα του επικεφαλής των «γαλάζιων» βουλευτών-μελών m s Εξεταστικής Ennponâs κ. Κ. Τζα- 
βάρα, όπου βρισκόταν, για να κάνει τη σχετική δήλωση, το περιεχόμενο m s onoias ήταν ότι μετά την κατάθεση του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ κ. Τ. Μαντέλη και ns αποκαλύψεις για χρημαπσμό του από τη Siemens, διαμορφώνονται νέα δεδομένα, εν όψει των οποίων κρίθη- κε από τη ΝΔ απολύτως αναγκαία η κατάθεση του κ. Σημίτη. Oncos είπε ο κ. Τζαβάρα5, «μπροστά σε αυτές 
τis εΕελίΕεις και ο ίδιος, ως υπεύθυ
νος πολιτικός, πρέπει να επιθυμεί 
να συμβάλει με τη μαρτυρία του στην 
πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας».Νωρίτερα στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος m s κυβέρνησης κ. Θ . Πάγκα- 
Xos δεν απέκλειε να υιοθετηθεί πρόταση που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρης, στο πλαίσιο m s «Qpas του Πρωθυπουργού», να κληθούν σε επόμενη συνάντηση των πολιηκών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο οι πρώην πρω-

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΛ. ΤΙΙΠΡΑΣ
« Η  πρόσκληση των κκ. Σημίτη  
και Καραμανλή στο Συμβούλιο 
Αρχηγώ ν θα συμπεριληφθεί 
μεταΐύ των ενδεχομένων 
λύσεων που μπορούν να 
δοθούν σε αυτό το δυσάρεστο 
πράγματι κλίμα 
για όλους μας»  (α π ε >

«Ο λοι αυτοί, οι οποίοι 
είναι στο “κάδρο 
της διαφθοράς”, 
είναι αυτοί οι οποίοι 
ήτάν κοντά 
σε πρωθυπουργούς: 
Τσουκάτος, Μαντέλης, 

Αγγέλου, Ρουσόπουλος»  /απε)

« Ο  κ. Σημίτης δεν 
κατάλαβε ότι τόσα χρόνια  
αυτόν τον πλούτο που 
παρήχθη δεν τον πήραν 
οι εργαζόμενοι στο εισόδημά  
τους -  πήγε σε λίγες 
οικογένειες»
(ΕυΐΙΟΚΙΝΙββΙ / Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

θυπουργοί κκ. Κ. Σημίτης και Κ. Κα
ραμανλής για να εκθέσουν τις από- ψεΐ5 του5. «Θα ληφθεί σοβαρά υπό
ψη και θα συμπεριληφθεί μεταΕύ 
των ενδεχομένων λύσεων που μπο
ρούν να δοθούν σε αυτό το δυσά
ρεστο, πράγματι, 
κλίμ α  για όλους  
μας»σχολίασεοκ.Πάγκαλθ5.Ο πρόεδρος του Λ ΑΟ Σ είχε διερω- τηθεί σχετικά: «Δεν 
πρέπει οι πρώ ην  
πρωθυπουργοί να 
μιλήσουν για το τι 
γ ν ώ ρ ιζα ν  κ α ι τι „  . δεν  γν ώ ρ ιζα ν ;» . και Βουλγαρακη Μάλιστα επισήμα- νε όη «όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι 
στο “κάδρο της διαφθοράς”, είναι 
αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά σε πρω
θυπουργούς: Τσουκάτος, Μαντέλης, 
Αγγέλου, Ρουσόπουλος». Και πρόσθεσε: «Πώς αυτοί οι πρτοθυπουργοί

δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν, μου κά 
νει εντύπωση. Τώρα δε τελευταίως 
είναι άναυδοι και αυτοί οι ίδιοι». Και υπενθύμισε όη το κόμμα του ζήτησε στην Εξετασηκή Επιτροπή για το Βατοπαίδι «να έρθει ο κ. Καρα

μ α ν λ ή ς , α π ό τη 
στιγμή που έφτασε 
η υπόθεση στο γρα
φείο του με καταγ
γ ε λ ίες-μ ε  την επι
στολή του Π. Ψω- 
μιάδη, με τις ομο
λογίες ιδίων υπουρ
γών, όπως του κ  Π. 
Δ ού κα  - ,  αλλά το 
πολιτικό σύστημα 
“κώλωσε”» όπως εί
πε επειδή η πρόταση του Λ ΑΟ Σ δεν έγινε αποδεκτή. 

«Τώρα λοιπόν, στην υπόθεση της 
δίβτηβης, όπου οι δύο πρωταγωνι
στές που έχουν πάρει χρήματα, που 
το παραδέχθηκαν, που το ομολό
γησαν, ήταν “εΕαπτέρογα”του κ  Ση-

μίτη, δεν πρέπει ο κ. Σημίτης να έρ
θει να δώσει εΕηγήσεις;» διερωτή- θηκε ο κ. Καρατζαφέρης.Λίγο αργότερα ο πρόεδρο5 m s ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Tainpas, σχολιάζοντας o s  δηλώ σει του κ. Σημίτη μετά την ομολογία του κ. Μαντέλη, είπε ότι «έπεσε και αυτός από 
τα σύννεφα, δεν ήΕερε, πού να ξέρει τι έγινε 8 χρόνια κατά τη διάρ
κεια της δικής του θητείας, πού να 
φανταστεί ότι οι διπλανοί του, οι 
συνεργάτες του οι κοντινοί, παίρ
νανε χορηγίες για τις εκλογές, και 
τώρα είναι ο άνθρωπος οργισμέ
νος, ενώ το μόνο που τον νοιάΕει 
είναι μ η ν τυχόν και το έργο της κυ
βέρνησ ής του δυσφημιστεί». Και πρόσθεσε: «Δεν κατάλαβε ότι τό
σα χρόνια αυτόν τον πλούτο που 
παρήχθη δεν τον πήραν οι εργα
ζόμενοι στο εισόδημά τους -  πήγε 
σε λίγες οικογένειες. Σ ε  καμιά δε
καριά οικογένειες π ή γε αυτός ο 
πλούτος. Δ ε ν  το κατάλαβε».

Η αλλαγή στάσης τ ι« Ν Δ  
θεωρείται αντιπερισπασμό» 
στ» αναταράξει που 
προκαλεί στο εσωτερικό 
του κόμματος το «άδειασμα» 
από τον κ. Σαμαρά 
των κκ. Ρουσόπουλου

Γ- Γ Ν Ω Μ Η -----Το λάθθ8
Του Γ. Π. Μ αλουχουΑ υτή η απίθανη υπόθεση Μαντέλη ίσα» αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στη χώρα. Και μ ό ν ο ν  η δ ίω ξη  που του ασκήθηκε έχει φ έρει μια αίσθηση αισιοδοξίας, ότι, επιτέλους, «υπάρχουν δι- καστέ5 εις τας Α θ ήνα ς»... Φαίνεται τα πράγματα να παίρνουν έναν δρόμο.Ολα αυτά καλά. Ομω ς, το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είνα ι η βαθιά  ύφ εση στην οποία κατρακυλά μέρα με την ημέρα η Ελλάδα και το τι μπορεί να γ ίν ε ι για  την α ν ά σ χ εσ ή  τη ς. Τα μέτρα είνα ι ήδη ασφυκτικά και προφανώς έπονται και άλλα. Ο μω ς, όλα α φ ο ρ ο ύ ν το π α ρ ελ θόν, τις αποπληρωμές. Είναι μέτρα κατ’ εξοχήν ταμιακά και απολύτως υφε- σ ια κ ά . Τ ίποτε από αυτά δεν αφορά θετικά το μέλλ ο ν , δεν φ έρνει επ ενδύσ ε ι ,  δεν δημιουργεί δουλειές.Η κυβέρνηση έκανε ένα μέγα λάθος. Αυξάνοντας τη φ ορολογία  των επιχειρήσεων, έκλεισε κάθε χαραμάδα ανάπτυξης. Πρέπει να βρει την τόλμη και να αναθεωρήσει αμέσως αυτή την πολιτική. Πρέπει άμεσα και μ ε κ ά θ ε τρόπ ο να  δ η μ ιουργήσει σ υνθήκες π ρ οσ έ λ κ υ σ ή  ξένω ν και ελληνικών κεφαλαίων. Αλλιώς ελπίδα δεν υπάρχει. gm alouchos@ tovim a.gr

Απάντηση του ΠαΣοΚ: Σημίτη eoeis; Καραμανλή epeis!
ρ ε π ο ρ τ ά ζ  Ait . ΚωβαιοςΣ τα μέλη π »  Εξεταστικής Επιτροπής για τη δίεητεης παραπέμπει το Μέγαρο Μαξί- μου λέγοντας ότι σε αυτήν εναπόκειται η απόφαση για κλήση του κ. 
Κ. Σημίτη (φωτογραφία) ενώπιον της. Στην Ηρώδου Αττικού 19 διακρίνουν όμως απόπειρα της ΝΔ να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το σκάνδαλο αφορά μόνο το ΠαΣοΚ και με αυτήν την αφορμή αφήνουν να εννοηθεί ότι αν η αξιωματική αντιπολίτευση επιμείνει στην πρόσκληση του κ. Σημίτη, θα υπάρξει αλλαγή στάσης και του ΠαΣοΚ οπήν Εξεταστική για το σκάνδαλο του Βα- τοπαιδίου ζητώντας να προσέλθει και να καταθέσει ο τέως πρωθυ- πουργ05 κ. Κ. Καραμανλής.Με αυτά τα νέα δεδομένα, στο κυβερνητικό επιτελείο επισημαίνουν: 
α )  η εξεταστική επιτροπή συστάθη- κε λόγω της επιμονής του κ. Παπαν- δρέου και της σημερινής κυβέρνησ ή  για τη διερεύνηση της υπόθεσης,

β )  η προηγούμενη κυβέρνηση και ο κ. Κ. Καραμανλής είχαν απορρίψει επανειλημμένα» το σχετικό αίτημα, 
γ) η προηγούμενη ηγεσία της Δ ικαιοσύνης φέρει ευθύνε5 για χειρισμούς και παραλείψεις που δεν επέτρεψαν την αποτελεσμαηκή διερεύ- νηση και την άσκηση διώξεων κατά πολιτικών προσώπων και ιδιωτών.

«Επρεπε να αλλάΕει η κυβέρνη
ση για να λάμψ ει η αλήθεια» είπε χθες ο κ. Παπανδρέου από την Κομοτηνή και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα προκειμένου να τελειώνει με τη διαφθορά «όπου κι 
α ν βρίσκεται». 0  Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα να χτυπηθεί η διαφθορά και πρόσθεσε: «ΕπέλεΕε τη σιωπή 
και τη συγκάλυψη με αποτέλεσμα 
τα πλήγματα στο πολιτικό σύστη
μα, στην οικονομία και στην αΕιο- 
πιστία της χώρας. Αυτά πληρώνει 
σήμερα ο ελληνικός λαός και χρει
άστηκε να αλλάΕει η κυβέρνησ η  
για να γίνουν τα αυτονόητα». Ση

μείωσε δε ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια σ υνεδρίασή π »  τοπικής Οικονομικής και Κοινωνική5 Επιτροπή5, ότι «όλοι έχουμε ευθύ
νη για το παρελθόν, αλλά η μεγα
λύτερη έγκειται στο να αλλάΕου- 
με».Την ίδια στιγμή όμως η κυβέρνηση παίρνει και τις αποστάσεις της από την περίοδο του «εκσυγχρονισμού», καθώε συνεργάτες του κ. Παπανδρέου και κοινοβουλευτικά στελέχη επιμένουν ότι θα αποδοθούν ευθύ

νες σε όποιον κι αν διαπιστωθεί ότι 
«έβαλε το δάχτυλο στο β ά ώ  με το μέ
λι». Για πολλούς αυτή τη στιγμή και ενώπιον m s εξεταστικής επιτροπής παίζεται το τελευταίο επεισόδιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με το παρελθόν.Τ ο γ εγ ο ν ό ς ότι μετά τον κ. Τσουκάτο και ο κ. Μ αντέλης, άλλο ένα στέλεχος του στενού περιβάλλοντος του κ. Κ. 
Σημίτη, ομολογεί δοσοληψίες με τη Siemens έχει κάνει πολλούς να θεωρούν τον εαυτό τους δικαιωμένο για όσα έχουν κατά καιρούς «χρεώσει» στην περίοδο του «εκσυγχρονισμού». Μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. 
Θ. Πάγκαλος, αλλά και ο Π ρόεδρος m s Βουλής κ. Φ. Πετσάλνι- 
κος, ο οποίος σε ραδιοφωνική συνέντευξή του και λίγη ώρα προτού ζητήσει η ΝΔ να προσέλθει ο κ. Σημίτης στην Ε ξεταστική , είχε πει (στον Real FM): «Εφόσον οι αρμό
διες επιτροπές κ ρ ίν ο υ ν  σκόπιμο

να κληθ ούν π ρώ ην πρωθυπουρ
γοί, θα το κάνουν».Σε αυτό το πλαίσιο, πρώην στελέχη των κυβερνήσεων Σημίτη (π.χ. η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, ο κ. Δ. Ρέππας κ.ά.) τηρούν ιδιαιτέρως προσεκτική στάση και είτε αποφεύγουν τις δηλώσεις είτε περιορίζονται σε ουδέτερες δηλώσεις, ενώ ο κ. Γ. Παναγιωτακόπουλος εξέδωσε μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση κατά του κ. Σημίτη. «Εκπλήσ
σ ο μ α ι μ ε  όσ ο υς υπ οκριτικά  ε κ 
πλήσσονται με την ομολογία Μ α
ντέλη» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Παναγιωτακόπουλος και σημειώνει ότι «το πιο εύκολο στην περίοδο  
του εκσ υγχρονισμού ήταν να γί
νεις πλούσιος. Το δύσκολο να πα- 
ραμείνεις έντιμος». Λέει επίσης ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως παντού και καταλήγει με μια αιχμή και για τη σημερινή κυβέρνηση: «Ας ευχη
θούμε ότι δεν επωάζονται πλέον  
σήμερα παρόμοιες συμπεριφορές 
και ελπίζω να μη μείνουμε στην 
κορυφ ή του παγόβουνου».
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