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ΝΑ: Υποπτη η διαρροή ρε στόχο «γαλάξιο» υποοργό
Κ. Τζαβάρας: «Πλαστό το 
σημείωμα Χριστοφοράκου»

Γράφει η
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ

«Γκάφα» αποδεικνύεται η 
συντονισμένη διαρροή στον Τύπο 
του Σαββατοκύριακου ιδιόχειρου 
σημειώματος του Μιχάλη Χρι- 
σχοφοράκου του 2008 για «μίξα» 
σε «άνθρωπο του υπουργικού συμ
βουλίου».

Το σημείωμα είναι «πλαστό», 
σύμφωνα με την εκτίμηση του 
μέλους της εξεταστικής επιτρο
πής Κ. Τζαβάρα, ο οποίος προει
δοποιεί τον πρόεδρο της εξετα
στικής επιτροπής Σ. Βαλυράκη 
ότι «άθελα του γίνεται διακινητής 
ή χρήστης ενός εγγράφου που δεν 
είναι γνήσιο».

Το γεγονός ότι η  διαρροή γίνε
ται σε χρόνο που το πανελλήνιο 
συνταράσσεται από την κυνική 
ομολογία του Τάσου Μαντέλη, 
άλλοτε στενού συνεργάτη του πρώ
ην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, δημι- 
ουργεί εύλογα ερωτηματικά και 
απορίες για το αν επιχειρείται συμ
ψηφισμός ή αποπροσανατολισμός 
με την προσπάθεια εμπλοκής «γαλά
ζιου» αυτή τη  φορά  υπουργού.

Σύμφωνα με τη συντονισμέ
νη διαρροή στον κυριακάτικο Τύπο, 
ο πρόεδρος της εξεταστικής Σ. 
Βαλυράκης έχει στα χέρια του ιδιό
χειρο σημείωμα του πρώην επ ι
κεφαλής της Siemens Hellas, με

Ο π ρ όεδρ ος της Εξεταστικής Επιτροπής Σ ήφ ης Βαλοράκης σ ε  σονεδρίαση  για  τη Siem ens.

το  οποίο  ο Μ. Χ ριστοφοράκος 
δίνει εντολή να μεταφερθεί το 50% 
ενός ποσού σε άνθρωπο του υπουρ
γικού συμβουλίου.

«Εγείρονται σοβαρά ερω τη
ματικά για τη γνησιότητα του σημει
ώματος που φέρεται να έχει στα 
χέρια του ο πρόεδρος της εξετα
στικής επιτροπής κ. Σ. Βαλυρά
κης», επισήμανε ο βουλευτής της 
Ν.Δ. Κ. Τζαβάρας προσθέτοντας:

«Κατά τη γνώμη μου το σημεί
ωμα αυτό είναι πλαστό και άθελά 
του ο κ. Βαλυράκης γίνεται διακι- 
νητής ή και χρ ή σ τη ς πλαστού 
εγγράφου (αν αληθεύουν όσα δημο
σιεύονται στον κυριακάτικο Τύπο)».

Σύμφωνα με το  συντονιστή

της ομάδας των βουλευτών της 
Ν .Δ . που μετέχουν στην εξετα
στική επιτροπή για τη Siemens, 
«η πλαστότητα του εγγράφου στη
ρίζεται στις εξής διαπιστώσεις και 
δεδομένα  που  δεν επ ιδέχονται 
καμία αμφισβήτηση»:
•  Πρώτον, είναι αντικειμενικά και 
ιστορικά βεβαιωμένο ότι ο Μιχά- 
λης Χ ριστοφοράκος έφυγε από 
την Ελλάδα στις 15.12.2007. Είναι 
συνεπώς αδύνατον να συντάσσει 
ένα κείμενο εξ ονόματος της Siemens 
και να παραγγέλλει σε τράπεζα την 
πληρωμή μίζας.
•  Δεύτερον, την ίδια ακριβώς επο
χή ήταν εγκατεστημένη στη Siemens 
η Debevoise &c Plim pton που διε-

νήργησε τον έλεγχο. Επομένως, 
είναι αδιανόητο κάτω από τον έλεγ
χο της Οεήενοίβε να γίνονται τέτοι
ες συναλλαγές.
•  Τρίτον, ο ίδιος ο Μιχάλης Χρι- 
στοφοράκος έχει ομολογήσει ότι 
μέχρι το  2006 γίνονται οι «πλη
ρωμές» σε κόμματα και πολιτικούς 
και επομένως από τις αρχές, όταν 
είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, δεν 
υπήρχε αντικειμενική δυνατότη
τα της δ ίετη ε^  να διακινεί μαύρα 
χρήματα.

Στο κλίμα αυτό συνεδριάζει 
αύριο Τρίτη η εξεταστική επιτρο
πή της Βουλής για τα μαύρα ταμεία 
της δίετηεη5, όπου η Ν .Δ . σχε
διάζει να ζητήσει να κληθούν σε

0  Κ. Τζαβάρας.

κατάθεση οι δημοσιογράφοι που 
έγραψαν για το ιδιόχειρο σημεί
ωμα της μίζας στον άνθρωπο του 
υπουργικού συμβουλίου προκει- 
μένου να «διαφωτίσουν» την εξε
ταστική.

Κατά τη συνεδρίαση της εξε
ταστικής, η Ν.Δ. θα υποβάλει και 
επ ισήμω ς αίτημα να κληθεί σε 
κατάθεση ο πρώην πρωθυπουρ
γός Κ. Σημίτης.

Ταυτόχρονα, η Ν.Δ. θα ζητή
σει να ελεγχθεί και η νομιμότητα 
της συναλλαγής με την οποία μετα- 
γράφηκε κατοικία από off shore 
εταιρεία crm σύζυγο του κ. Α. Τσο- 
χατζόπουλου, Βίκυ Σταμάτη, επί 
της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 3.

Κλίμα πανικού στην κυβέρνηση με τις αποκαλύψεις για τα «μαύρα ταμεία»
«Δεν ξέρουμε τι θα μας 

ξημερώσει». Σε αυτή τη φρά
ση αποτυηώνεται το κλίμα 
πανικού που έχει δ ιαμορ
φωθεί στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των απρό
βλεπτων αποκαλύψεων ανα
φορικά με την εμπλοκή στε
λεχών του κόμματος στην 

υπόθεση της βίβπιβηε, ενώ 
εκείνο που προβληματίζει 
ακόμη περισσότερο το επι
τελείο του Γιώργου Παπαν- 

δρέου είναι η «συνενοχή» 
για τα έργα και τις ημέρες 
της «εκσυγχρονιστικής» περιό-

δου να μεταβληθεί σε μια  
άνευ προηγουμένου επώδυ- 
νη διαδικασία «ξεκαθαρί- 
σματος μυστικών λογαρια
σμών» στη λογική «ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω».

Το γεγονός ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημί
της ανέλαβε ο ίδιος να απα

ντήσει στο αίτημα της Νέας 
Δημοκρατίας για κλήτευσή 
του στην Εξεταστική Επιτρο
πή της Βουλής επιβεβαιώνει 

σε πρώτη ανάγνωση και την 
ουσιαστική έλλειψη «αλλη
λεγγύης» προς το πρόσωπό

του από το Μέγαρο Μαξίμου, 
που έως την τελευταία στιγ
μή δημοσίως «παρέπεμπε» 
στην κρίση των μελών της 
αρμόδιας επιτροπής που διε
ρευνά την υπόθεση.

Το ερώτημα που αρχίζει 
και δημιουργείται σε πολλά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι εάν 
από την πλευρά του Κώστα 
Σημίτη θα υπάρξουν και νέες 
κινήσεις, ικανές να εκθέσουν 
και τη σημερινή ηγετική ομά

δα για ζητήματα που αφο
ρούν την περίοδο που ο ίδιος 
ήταν πρωθυπουργός, και σήμε

ρα διαπιστώνουν ότι με αφορ
μή τις περιπτώσεις Μαντέλη- 
Τσουκάτου γίνεται μια προ
σπάθεια πλήρους «απαξίω
σης» του εκσυγχρονιστικού 

εγχειρήματος με αιχμή τη 
διαφθορά, κάτι που ήρθε να 
ενισχυθεί από την παρέμβα
ση του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκα
λου.

Το Μέγαρο Μαξίμου για 
να μη βρεθεί μπροστά σε ακό

μη πιο δυσάρεστες εκπλή
ξεις, τώρα που άνοιξε το κου
τί της Πανδώρας επιχειρεί με

κινήσεις «αντιπερισπασμού» 
να ισορροπήσει τις εντυπώ
σεις για να μοιραστεί, σε επι- 
κοινωνιακό τουλάχιστον επί
πεδο, την «ευθύνη» με τη 
Ν.Δ.

Ως τέτοια εκλαμβάνεται 
και η τροφοδότηση πληρο
φοριών για μίζα σε υπουργό 
της Ν.Δ., καθώς το επόμενο 
διάστημα ουδείς από το ΠΑΣΟΚ 
είναι σε θέση να γνωρίζει πώς 
θα κινηθούν όσα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ βρεθούν σε δύσκολη 
θέση από την τροπή της υπό
θεσης.

Η ανησυχία συνδέεται 
κυρίως με το εάν τόσο ο θ. 
Τσουκάτος όσο και ο Α  Μαντέ- 
λης έχουν «κρυμμένους  
άσους» στα μανίκια τους, ικα
νούς να «τινάξουν» στον αέρα 
ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ.

Ήδη το Σαββατοκύριακο 
είδαν το φως της δημοσιό
τητας και πληροφορίες για 
ένα ακόμη εκατομμύριο γερ
μανικά μάρκα που κατατέ
θηκαν σε ξένη τράπεζα με 
προορισμό τα ταμεία  του 
ΠΑΣΟΚ.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
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Αρνεπαι να πάει στην Εξεταστική ο Κ. Σημίτης
Για τη γιγάντωση της διαφθοράς 
κατά την «εκσυγχρονιστική» περίοδο 
μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
ενώ ο πρώην πρωθυπουργός 
αρνείται να παραστεί ως μάρτυρας 
στην Εξεταστική για 5ιετηβηε

Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
katsigiannis@apogevmatini.gr

Απεγνωσμένη προσπάθεια  «απε- 
γκλωβισμού» από το «σκοτεινό παρελθόν» 
του ΠΑΣΟΚ καταβάλλει ο πρωθυπουργός 
Γιώργος Παπανδρέου, θέλοντας να διαχω
ρίσει με κάθε τρόπο το ήθος και το ύφος 
της διακυβέρνησής του από τα πρωτοφανή 
κρούσματα διαφθοράς της «εκσυγχρονι
στικής» περιόδου, όπως αυτά αποκαλύπτο
νται με αιχμή την υπόθεση της 5ϊεπτεη5. 
Καθοριστικής σημασίας σε αυτή την επι- 
κοινωνιακή τακτική του Μεγάρου Μαξίμου 
θεωρείται και η  χθεσινή παρέμβαση του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου 
Πάγκαλου, ο οποίος έριξε τη «χαριστική 
βολή» στη διακυβέρνηση του Κώστα Σημί
τη, τη στιγμή που ο τελευταίος παραμένει 
«ακάλυπτος» ως προς το αίτημα που έχει 
διατυπωθεί και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
ακόμη και υπουργούς, όπως η Κατερίνα 
Μπατζελή, να προσέλθει στην Εξεταστική 
Επιτροπή της Βουλής και να μιλήσει για την 
επίμαχη υπόθεση.

Ο  αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε 
συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» 
ανέφερε ότι τη δεύτερη τετραετία Σημίτη 
η αλληλεγγύη μεταξύ των στελεχών έγινε 
συνενοχή, περιγράφοντας με παραστατικό

«Επί κοΒ ερ νή σεω ς  
Σημίτη έβλεπα τη δια
φ θ ο ρ ά . Τ ην α κ ο ο -  
μποόσα» δήλω σε ο  
θ .  Π άγκαλος.

τρόπο τις διαστάσεις που έλαβαν τα φαινό
μενα διαφθοράς. «Η αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, 
που ήταν και αποτυχία του μεγάλου εκσυγ
χρονιστικού εγχειρήματος του ελληνικού 
λαού από το 2000 έως το 2004, οφείλεται 
στο ότι βαθμιαία η αλληλεγγύη που υπήρ
χε μεταξύ των ηγετικών στελεχών του μετε- 
βλήθη σε συνενοχή», ανέφερε για να προ
σθέσει σε άλλο σημείο της παρέμβασής του: 

«Επί κυβερνήσεως Σημίτη έβλεπα τη 
διαφθορά. Την ακουμπούσα. Ερχόταν και 
με έβρισκε, με την έννοια ότι τα θύματά της

διαμαρτύρονταν», ανέφερε ο κ. Πάγκαλος, 
ο οποίος, σημειωτέον, στην ίδια συνέντευ
ξη τάχθηκε και υπέρ της κλήσης στην Εξε
ταστική Επιτροπή για το Βατοπαίδι του 
Κώστα Καραμανλή, χαρακτηρίζοντας «απα
ράδεκτη» την απόφαση των συμμετεχόντων 
σε αυτή βουλευτών να μην προσκληθεί, ενώ 
δεν εξέφρασε καθόλου την άποψή του για 
το εάν θα πρέπει να συμβεί το ίδιο και για 
τον Κ. Σημίτη.

Ο  τελευταίος, πάντως, αντιλαμβανόμε- 
νος τις πιέσεις που ασκούνται από το εσω

τερικό του ΠΑΣΟΚ για να παραστεί ως μάρ
τυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, που διε
ρευνά το σκάνδαλο της δ ίεπ ις^ , επέλεξε να 
απαντήσει αρνητικά με αφορμή μόνο το 
αίτημα που υπεβλήθη από τη Νέα Δημο
κρατία, αποδίδοντας την κίνηση της Ρηγίλ- 
λης σε προσπάθεια ενδυνάμωσης του ηγε
τικού προφίλ του Αντώνη Σαμαρά.

Λίγες ώρες προτού δει το φως της δημο
σιότητας η συνέντευξη του κ. Πάγκαλου, ο 
Κώστας Σημίτης εξέδωσε ανακοίνωση για 
να σχολιάσει το αίτημα της Ν έας Δημο
κρατίας, αλλά από το περιεχόμενο της αντί
δρασής του μπορεί να καταλάβει κανείς ότι 
το μήνυμα είχε και ως αποδέκτες τους συνερ
γάτες του Γιώργου Παπανδρέου.

«Το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής δεν 
επιτρέπεται να διολισθήσει σε εντυπωσια
σμούς και σε παραπλανήσεις.

Όταν προτείνεται να κληθεί ένας πρώην 
πρωθυπουργός σε συζήτηση χωρίς στοιχεία 
και μαρτυρίες που τον αφορούν προσωπι
κά, θα κυριαρχήσουν εικασίες, ατεκμηρίω- 
τες υποθέσεις, φραστικές προσβολές και 
καταγγελίες. Το ζητούμενο είναι, όμως, η 
αλήθεια και όχι η προσωπική ή η κομματι
κή αντιπαράθεση. Η πρόταση της Νέας 
Δημοκρατίας απλώς και μόνο σκοπεύει να 
ενισχύσει την ηγετική εικόνα του κ. Σαμα
ρά. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει να ασχο
ληθεί με σοβαρότερα θέματα», ανέφερε χαρα
κτηριστικά ο κ. Σημίτης.

Πάντως το Μέγαρο Μαξίμου μόνον ανε- 
πισήμως υποστηρίζει τις τελευταίες ημέρες 
ότι δεν χρειάζεται να κληθεί ο τέως πρω
θυπουργός στην Εξεταστική Επιτροπή, προ
βάλλοντας ως επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία εις βάρος του, ενώ την ίδια στιγμή 
«επιτρέπει» σε βουλευτές και υπουργούς να 
εκφράζουν αντίθετη γνώμη, που αν μη τι 
άλλο τροφοδοτεί δυσμενή εικόνα για τις 
πολιτικές ευθύνες του τέως πρωθυπουργού.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ΟΣΑ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ:

Α. Τσοχαιζόπουλος: «Με νόμιμες διαδικασίες η απόκτηση του σπιτιού μου»
Νέος πονοκέφαλος για την ηγε

σία του ΠΑΣΟΚ προέκυψε με αφορ
μή δημοσιεύματα εφημερίδων που 
έφεραν στο προσκήνιο των συζητή
σεων περί προκλητικής ευπορίας τον 
πρώην υπουργό και διεκδικητή στο 
παρελθόν της ηγεσίας του κόμματος 
Άκη Τσοχατζόπουλο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 
πανάκριβη οικία επί της οδού Δ ιο 
νυσίου Αρεοπαγίτου, που θεωρείται 
από τις περιοχές-«φιλέτα» της Ευρώ
πης, περιήλθε στη σύζυγο του πρώ
ην υπουργού με διαδικασίες που εγεί
ρουν ζητήματα ηθικής τάξεως, καθώς 
ανήκε σε offshore εταιρεία μέχρι 
πρόσφατα και τρεις μέρες πριν από 
την ψήφιση του νόμου, που πεντα
πλασίασε τη φορολογία ακινήτωντα

οποία κατέχονται από εξωχώριες 
εταιρείες. Τα δημοσιεύματα προκά- 
λεσαντην έντονη αντίδραση του πρώ
ην υπουργού, ο οποίος απειλεί με 
προσφυγή στη δικαιοσύνη, καθώς 
υποστηρίζει ότι η εν λόγω αγορά έχει 
με νόμιμες και προφανώς ηθικές δια
δικασίες. «Με πρωτοσέλιδα δημο
σιεύματα τους οι εφημερίδες “Καθη
μερινή” και “Πρώτο θ έμ α ” επιχει
ρούν να με εκθέσουν στην κοινή γνώ
μη, δημιουργώντας εντυπώσεις αθέ
μιτου πλουτισμού μου και επινοώ
ντας σενάρια διαστρέβλωσης.της 
πραγματικότητας σχετικά με τον τρό
πο διαβίωσης και ειδικότερα με τον 
τρόπο απόκτησης της κατοικίας εμού 
και της οικογένειας μου. Απέναντι 
σε αυτή τη νέα ύπουλη προσπάθεια

στοχοποίησής μου, -μέσα  στο πρό
σφατα διαμορφωθέν νοσηρό κλίμα 
απαξίωσης συλλήβδην όλων των πολι

τικών-, δηλώνω ότι την κατοικία μας 
την αποκτήσαμε με πλήρως διαφα
νή τρόπο και σύμφωνα με όλες τις 
νόμιμες διαδικασίες, που καμία σχέ
ση δεν έχουν με τον τρόπο παρου
σίασης τόσο της απόκτησης όσο και 
της αξίας της κατοικίας αυτής από 
τα σημερινά πρωτοσέλιδα σενάρια 
των δύο εφημερίδων», αναφέρει ο 
πρώην υπουργός εξηγώντας:

«Ζω με τη σύζυγο και τον τρί
χρονο γιο μου στο δεύτερο όροφο 
του διατηρητέου αυτού ακινήτου, 
-που προβάλλεται μέσω των συγκε
κριμένων δημοσιευμάτων ως “τριώ
ροφο νεοκλασικό παλάτι” , παρα- 
βλέποντας σκόπιμα το γεγονός ότι 
διαμένουμε μόνο σε ένα τμήμα -το  
δεύτερο όροφ ο- από τα τέλη του

2006. Ύστερα από τέσσερα χρόνια 
διαμονής με ενοίκιο στο διαμέρισμα 
αυτό, επ ιλέξαμε πρόσφατα με τη 
σύζυγό μου την αγορά του μέσω τρα
πεζικού δανεισμού και εγγραφής 
υποθήκης. Υπενθυμίζω ότι όλα τα 
στοιχεία και τα παραστατικά σχετι
κά με την περιουσιακή μας κατά
σταση, αλλά και αυτή τη μεταβίβα
ση, είναι κατατεθειμένα με διαφά
νεια στις αρμόδιες αρχές.

Έχοντας ζήσει ανάλογες συκο
φαντικές επιθέσεις και στο πρόσφατο 
παρελθόν, θα δώσω και τώρα, όπως 
σε όλη την πολιτική μου διαδρομή, 
τη μάχη της αλήθειας και θα υπερα
σπιστώ την αξιοπρέπεια τη δική μου 
και της οικογένειας μου, προσφεύ- 
γοντας στη Δικαιοσύνη».
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