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«Εστειλα άλλο 
1 εκατ. ευρώ 
για το ΠΑΣΟΚ» «Μέλη του ΠΑΣΟΚ μού ζήτησαν να 

κατατεθούν τα χρήματα στην 
Ελβετία», κατέθεσε στην απολογία 
του ο Mix. Χριστοφοράκοε (κάτω 
αριστερά, το σχετικό απόσπασμα)

- v Crtstöh'irj/n____ ___
f rtt» Zs.hiinjs-i vom 3005 ttaO vcrr. .2 X 1.2ö9fS -n Höhe von 5.235,<01) 2K JO  $ -v; |

i D‘> i ’■otsa? 3*an .
I : Dr. Uacb «SU wie Sie vielleicht i«i TJciitsctjesa Sport gewisse Größe -  Jer FtäSMfeot i 
¿0 5 und Mitglied die» IOC. Uh bähe ijroj ds er Über hervorapewk- Kmuakte zu i
i’.syte-verrr.iukT? verfügt, fUr «fcoen gewissen Fcrsotmiyeis im lmtc*»»lu3ea Eiruihsk«rien äir den 
f onßvüwfttions Cap und die Wettmeäs&rsebaft ¿*t besagen. Die« roaebte «  stich und ich eTsuitets ; 
ihm -)i& Kesten natürlich von meinem Privadccato.

Zv? S'w&luog ¡au 09,02.2006 )~t B&be von lö-OüiUöö € $$ Aisxandros l/Jtsas:
Hfr«*» hebe ich mir noch sine dunkle Fri»n«r»rg. Fs bandelt sich um irgendeinen Vorgang mit de» 
yfr-iat von Herrn Letsas. D^tftber hinaus dgmmeri mir noch etwas von Y«mcfcen&gm> Genau t a t  
cb *·» «Uerding-s nicht mehr rakonsimtereR.

A tf Frage:
K-- -m «  ist nicht die Ecl’.ohmœg ihr Hemi l-etaas, w» 
Ih'M ksr in der Schweix gefdhn hat.

Thema Vchsvßh M t  mir noch Mgen£es ein; IN 
Hrnsa Siemens au.f zwei ftSvaikcnte». Diese Privatleute

risnt in den ÎÎNvecfc der Zahlungen d  «geweiht. Dis Nçaen dis^or Personen mficjgie ich heuie noch

nicht mfctaUe .i, daichA ttgst habe, dass sic wegen ihre; ■ 

i.l meinen. TVttsn beruülichc Nachteile fcafcen oder sog

•btem dieser Konten li«geft noch etwa 400.000,00 € auf «km anderen etwa 600.000,00 £. Die 
<:;<*ldar hegen dort seit etwa außucsiKa? sechs Jahren, Soweit ich mich heule er innere, wurde» di«
'ScMer von cinsiu d s J Â ù t a ,  m w S ;  vom Konto t o  r in n» PLACID BLUE 
CORPORATION oder vom Kyoto da· Pitam ■'i/L.'DYBURY dorthin tmisrêmri. I>er Kiniergnyid.
■ Ar RjtgcTuicn Pa Sc.X- Mr.slicck, unten iivem,
hansfensrer, (Vi.-iJriv ric v/ollter. eia Depot in (1er St&weiz E&beo. 'f.’st dies genau u ·,· weift ich 

•wt» «w»».- W i« lw t«  H « t T w aam s. iofont o  w«r n«tr T joufaa» io a ies»  Zeit einer 0

er tm Xsn  für die Ztihlüngur. ea  griediisehc

der Setavsia liascnjm^x ngeit Qttlikr dar 
sieh reine StrohEiarmcr. eie vsed .n  vor tïjîi

rei!«!m.a3chjS110*tU!àS«r..fefjiâS»g:... 
.Li icihrt ordre cd* u I --.iir Aui

lie C-eider aichî tirs.ii tùrleuhenlsad eu

meiner Ansijrechpartner.
Àffdie (ta lle r iïu rjfe ten  «W J1, perils der Variait jedbcli m Yejjeeeôisiàt Zunächst UH m m  die 
fielder don__ ~~ ~~ ■ '  ' 1

■imert / w Kta«m»-a!>K»rsm« mrtam  wi H -&  iBtrtii Y em lm m t.

Η «πληροφορία», σύμφωνα με την οποία κυκλοφορεί μία 
λίστα με δημοσιογράφους που αμείβονταν ή έπαιρναν 

δώρα από τη δΐετηεηε, προκάλεσε την αντίδραση του μέ
λους της εξεταστικής επιτροπής βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δη- 
μήτρη Παπαδημούλη. Ο ίδιος είπε ότι στην εξεταστική επι
τροπή της Βουλής δεν υπάρχει καμία λίστα δημοσιογράφων 
και κάλεσε την Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 
Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) να ερευνήσει εάν εμπλέκονται δημοσιο
γράφοι στην υπόθεση δίθτηεηε.

Το θέμα ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες όταν ο πρώην υ
πουργός του ΠΑΣΟΚ Χρίστος Βερελής σε τηλεοπτική συνέ

ντευξη περιέγραψε την εμπει
ρία του από την υπόθεση της 
δΐθΐηεηε. Σύμφωνα με τον Χρί
στο Βερελή, το 2002 όταν ο ί
διος ήταν υπουργός Μεταφο
ρών είχε κόντρα με τη γερμανι
κή εταιρεία με αφορμή ένα έρ
γο του ΟΣΕ. Ο πρώην υπουργός 
υποστήριξε ότι υπήρχαν δημο

σιεύματα που τον επέκριναν για τη στάση του και συμπέρανε 
ότι προφανώς οι δημοσιογράφοι επιθυμούσαν να ικανοποι
ηθεί το αίτημα της εταιρείας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πόνος Σόμπολος, μιλώντας στον 
ραδιοσταθμό «Θέμα 9,89» είπε ότι έχει ζητήσει από τον πρό
εδρο της Β ουλής και την εξεταστική επιτροπή για τη 
δίθπτεπε να δοθούν στην Ενωση, αν υπάρχουν, ονόματα δη
μοσιογράφων που εμφανίζονται ότι μπορεί να έχουν πάρει 
μίζες. Πρόσθεσε ότι αν η ΕΣΗΕΑ λάβει τέτοια λίστα, θα τη 
δημοσιοποιήσει τονίζοντας ότι «δεν καλύπτουμε μιζαδό
ρους, απατεώνες». Θ.ΤΣ.

Παπαδημούλης 
καλει ΕΣΗΕΑ 
για ονόματα 
δημοσιογράφων

Αλλο ένα εκατομμύριο ευ
ρώ που δόθηκε tos «χορη
γία» m s Siemens στο 
ΠΑΣΟΚ το 2002-2003 αλλά 
δεν εισπράχθηκε, επειδή 
άρχισαν να αποκαλύπτο
νται τα μαύρα ταμεία, ανα- 
ζητείται από tous ανακρι- 
Tés.

Tns ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Την ύπαρξη του δεύτε
ρου αυτού πακέτου «χο
ρηγίας» προς το ΠΑΣΟΚ 

αποκάλυψε στην απολογία του 
ο ίδιος ο Μιχάλης Χριστοφορά- 
κος στις 6 Ιουλίου 2009 στην 
εισαγγελέα Εφετών Bàunler- 
Hôsl. Μάλιστα, ο τέως Mister 
Siemens, με βεβαιότητα, πι
θανολογεί πως και γι’ αυτό το ι  
εκατ. ευρώ είχε συνεννοηθεί 
με τον Θόδωρο Τσουκότο και 
πως από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ του 
υπέδειξαν τα χρήματα να πό
νε και να παραμείνουν στην 
Ελβετία.

Παραθέτουμε αυτούσια τα 
όοα ο Μ. Χριστοφοράκος ομο
λογεί:

«Σε δύο λογαριασμούς»
«Στην Ελβετία εξακολου

θούν να υπάρχουν χρήματα 
της Siemens σε δύο λογαρια
σμούς ιδιωτών. Οι ιδιώτες αυ
τοί είναι καθαρό αχυράνθρω
ποι, δεν τους είχα πει τίποτα 
σχετικά με τον λόγο για τον ο
ποίον γίνονταν οι πληρωμές. 
Δεν θέλω να αναφέρω σήμερα 
τα ονόματα των ανθρώπων 
αυτών, επειδή φοβάμαι ότι 
λόγω της -έστω και εν αγνοία 
τους- συμμετοχής στις πρά
ξεις μου, θα αντιμετωπίσουν 
προβλήματα οτη δουλειά τους 
ή ακόμα και θα διωχθούν ποι
νικό.
• Στον έναν από τους λογα
ριασμούς αυτούς υπάρχουν α
κόμα περίπου 400.000 ευρώ. 
Στον άλλον περίπου θοο.οοο  
ευρώ. Τα χρήματα βρίσκονται 
εκεί, εδώ και περίπου έξι του
λάχιστον χρόνια. Απ’ όσο μπο
ρώ να θυμηθώ σήμερα, τα 
χρήματα μεταφέρθηκαν εκεί 
από έναν από τους λογαρια
σμούς του Καλδή, δηλαδή ή α
πό το λογαριασμό της εταιρεί
ας Placid Blue Corporation ή 
από το λογαριασμό ιη ς  εται
ρείας Sandybury. Ο λόγος της 
μεταφοράς ήταν ο εξής:

Μέλη του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν 
να μη μεταφερθούν τα χρήμα
τα στην Ελλάδα, αλλά να κα
τατεθούν στην Ελβετία. Δεν 
θυμάμαι σήμερα ποιος ακρι
βώς ήταν. Πιστεύω ότι ήταν ο 
κ. Τσουκάτος. Πάντως ο κ.

Τσουκάτος ήταν την εποχή ε
κείνη το αρμόδιο άτομο με το 
οποίο συνομιλούσα.

Οταν μεταφέρθηκαν τα χρή
ματα, η υπόθεση ξεχόστηκε. 
Αρχικά τα χρήματα έμειναν ε
κεί. Μετά, και συγκεκριμένα 
προς τα τέλη του 2005, έγιναν 
γνωστό τα μπλεξίματα και α- 
ποφαοίοτηκε να μην πειρα- 
χτούν οι λογαριασμοί αυτοί. 
Θα επικοινωνήσω σύντομα, 
μέσω των δικηγόρων μου, με 
τη δίεπίθηβ, προκειμένου να 
συμβόλω, ώστε τα χρήματα 
αυτό να επιστραφούν αμέσως 
στη δίθπίθηΒ».

Από την απολογία (που έχει 
φθάσει και στην ανακρίτρια

Μ. Νικολακέα) αυτή είναι οα- 
φές ότι αναζητείται ι  εκατ. ευ
ρώ που εστάλη από τη 
δίεπίθηε με σκοπό αυτό να 
φθάσει στο ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον 
αναζητούνταί δύο νέα παρέν
θετα πρόσωπα -θεματοφύλα- 
κες του πολιτικού χρήματος- 
ενώ χρήζουν διευκρινίσεως ο 
ρόλος και η εμπλοκή του Ο. 
Τσουκάτου και σ’ αυτή την α
τελή πράξη «χορηγίας».

Πάντως το «στάσιμο» αυτό 
ποσό στην Ελβετία, που δεν έ
φτασε στην Αθήνα και στο 
ΠΑΣΟΚ, αποδεδειγμένα υ 
πάρχει και έχει εκταμιευθεί α
πό τη δίθΐηεηβ στο πλαίσιο 
των ετήσιων χορηγιών μέσω

του 2% του τζίρου της 
Ελλάδος.

Είχε ενημερώσει
Γι’ αυτό το ποσό ο Μ. Χρι- 

στοφοράκος έχει ενημερώσει 
από τις 15/7/2009 τη μητρική 
δϊθΓηθηβ. Μάλιστα, το εναπο- 
μείναν κεφάλαιο οτους δύο 
κρυφούς λογαριασμούς έχει 
περιληφθεί στη συμφωνία 
συμβιβασμού του πρώην διευ- 
θύνοντος συμβούλου με τη 
μητρική και με τη θυγατρική 
της Αθήνας.

Βάσει της συμφωνίας αυ
τής, που υπογράφεται και από 
τα τρία μέρη στις 14/4/2010, ο 
Μιχάλης Χριστοφοράκος ανα

λαμβάνει την υποχρέωση να ε
πιστρέφει οτη μητρική 
δίθπΐθ^ 820.000 ευρώ που έ
χουν μείνει στους δύο κρυ- 
φούς-πρόσινους λογαρια
σμούς της Ελβετίας και η μη
τρική να ερευνήσει αν τα υπο- 
λείπόμενα ιδ ο .ο ο ο  ευρώ 
πράγματι εξανεμίσθηκαν εξαι- 
τίας επενδυτικών χειρισμών.

Ο Χριστοφοράκος έχει ζητή
σει από τη δίθπίθηε εχεμύθεια 
και η τελευταία έχει δεσμευθεί 
σ ’ αυτό, ούτως ώστε να μην 
κατονομαστούν και αποκαλυ
φθούν οι κάτοχοι των δύο αυ
τών λογαριασμών. Πάντως η 
συμφωνία αυτή δεν δεσμεύει 
την ελληνική Δικαιοσύνη. ♦

Προς δήμευση 
της περιουσίας 
Μαντέλη, έως
163.000 ευρώ

Τη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων του Τ. Μαντέλη αλλά 
και την εφαρμογή των σχετι
κών διατάξεων που προβλέπει 
η κείμενη νομοθεσία, εισηγή- 
θηκε χθεε η Επιτροπή Οικονο
μικού Ελέγχου ΤΠ5 Βουλή$ που 
συνεδρίασε εκτάκτου για το ζή
τημα, ενώ παράλληλα αποφά
σισε και τον επανέλεγχο των 
«πόθεν έσχεε» τού θ. Τσουκά
του.

Στη συνεδρίαση, στην οποία 
μετείχαν ο πρόεδροε τηε επι- 
τροπή5 Β. Αργύρηε (γ' α ντιπρό- 
εδροε τηβ Βουλήε), οι Βουλευ- 
τέε Ντ. Βρεττόε (ΠΑΣΟΚ), θ. 
Μπούραε (Ν.Δ.), Αντ. Σκυλλά- 
κοε (ΚΚΕ), Β. Αποστολάτοε 
(ΛΑΟΣ), Φ. ΚουΒέληε (ΣΥΡΙΖΑ) 
αλλά και ανώτατοι δικαστικοί, 
διαπιστώθηκε παράβαση του 
νόμου περί «πόθεν έαχεε» αλ
λά και ποινικέε- αστικέε ευθύ- 
νεε του Τ. Μαντέλη.

Κατόπιν τούτων αποφασί- 
στηκε:
• Να γίνει επανέλεγχο* όλων 
των δηλώσεων περιουσιακή* 
κατάσταση* του πρώην υ
πουργού του ΠΑΣΟΚ από το 
1990.
• Να σταλεί έκθεση πρθ5 τον 
εισαγγελέα Εφετών για την πα
ράβαση του νόμου περί «πό
θεν έσχε*».
• Να σταλεί έκθεση προ* τον ε
πίτροπο του Ελεγκτικού Συνε
δρίου με εισήγηση για δήμευ
ση τηε περιουσία* του πρώην 
υπουργού έωε το ποσό των
163.000 ευρώ που άπω* υπεν
θυμίζεται αντιστοιχεί με τα εμ
βάσματα που είχαν κατατεθεί 
σε τράπεζα τηε Ελβετία* σε λο
γαριασμό του κουμπάρου του. 
Η ίδια δήμευση θα προταθεί να 
ισχύσει και για τα ποσά που δα
πάνησε ο Τ. Μα ντέλπε από το ν 
ίδιο λογαριασμό (περί τα
60.000 ευρώ).
• Να ζητηθεί άρση του φορο
λογικού του απορρήτου αλλά 
και άνοιγμα των τραπεζικών 
του λογαριασμών.
• Να εφαρμοστεί ο σχετικό* 
νόμο* που προβλέπει ότι στην 
περίπτωση απόκρυψη* χρημα
τικών ποσών από το «πόθεν έ- 
σχεε» προΒλέπεται ποινή φυ
λάκιση* τουλάχιστον δύοετών 
που φτάνουν τα 10 έτη κάθειρ
ξη* εάν το ποσό αυτό υπερβαί
νει τα 300.000 ευρώ. Α.Ν.Γ.



[ Σαββατιάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ j 29 MÁI'OY 2010

Π \  fοΑιτικη
4

«ΧΤΙΖΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Ν.Δ., ΔΕΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ, ΠΑΥΛΙΔΗ»

Ανοιχτή ρήξη Σαμαρά με 
υπουργούς του Καραμανλή

«Δεν απολογούμαι για το χθεε, δεν απολογούμαι για νοοτροπία 
και συμπεριφορέε τύπου Παυλίδη ή Βουλγαράκη ή Ρουσόπουλου», 
τόνισε ο Αντ. Σαμαρά$ προκαλώνταε αντιδράσειε. «Δεν ζήτησα 
από κανέναν να απολογηθεί για μένα» δήλωσε ο θ. Ρουσόπουλοε, 
για κατεδάφιση έκανε λόγο ο Αρ. Παυλίδη

Σε ρήξη με το «σύστημα» Καρα
μανλή προχωράει ο Αντώνηε 
Σαμαράε. Εκτόε κόμματοε έθε
σε στην ουσία τον πλέον στενό 
συνεργάτη του τέωε πρωθυ
πουργού θ.Ρουσόπουλο μαζί 
με τον Γ. Βουλγαράκη χθεε.

Τηε ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Ταυτόχρονα η Ν .Δ . ζήτησε 
την κλήτευση του πρώην 
πρωθυπουργού Σημίτη στην 

εξεταστική για τη Βίεπίθηε, κίνη
ση που θα δυσκολέψει πολύ τη Ρη- 
γίλλης να αρνηθεί την κλήτευση 
Καραμανλή, όταν αυτή ζητηθεί α
πό το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε 
Σαμαρά, και εσείς αυτό το γνωρί
ζετε» , ήταν η οργισμένη αντίδρα
ση του Θ. Ρουσόπουλου. «Στην πο
λιτική, όταν κάνεις κινήσεις, πρέ
πει να ξεμπλέκεις τα πράγματα 
στις δύσκολες καταστάσεις που έ
χουν δημιουργηθεί και όχι να τις 
περιπλέκεις παραπάνω», δήλωσε 
εκ των συνομιλητών του Κ. Καρα
μανλή , περιγράφοντας το πολεμι
κό κλίμα, που άρχισε να δημιουρ- 
γείται μεταξύ Ρηγίλλης και Πλατεί
ας Μαβίλη (όπου και το στρατηγείο 
Καραμανλή).

«Δεν απολογούμαι»
«Αν δεν το έχετε καταλάβει, εγώ 

έχω πάρει εντολή να χτίσω μια και
νούργια Ν .Δ .» , δήλωσε ο πρόε
δρος της Ν .Δ. «Δεν απολογούμαι 
για το χθες, δεν θα απολογούμαι 
για νοοτροπίες και συμπεριφορές 
τύπου Παυλίδη ή Βουλγαράκη ή 
Ρουσόπουλου». Είχε προηγηθεί η 
ανακοίνωση της απόφασής του για 
τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του κόμματος, έργο 
της οποίας θα είναι να αναζητήσει 
νέα και φρέσκα πρόσωπα για τις λί
στες στις επόμενες βουλευτικές ε
κλογές.

«Από τη σημερινή (χθεσινή) δή
λωση του αρχηγού της Ν .Δ. είναι 
φανερό ότι ο ίδιος δεν σέβεται τις 
διαδικασίες, που βρίσκονται σε ε
ξέλιξη στη Βουλή και στη Δικαιο
σύνη και έχει εκδώσει ήδη τις απο
φάσεις του», δήλωσε ο Θόδωρος 
Ρουσόπουλος. «Δεν ζήτησα ποτέ 
και από κανέναν, ούτε από τον κ. 
Σαμαρά, να απολογηθεί για εμένα. 
Η αλήθεια και το ήθος μου δεν έ
χουν ανάγκη από τέτοιου είδους υ
περασπίσεις. Προσδοκώ να κριθώ

από τη Δικαιοσύνη και όχι από 
κομματικούς μηχανισμούς και τις 
σκοπιμότητές τους. Θα το επιδιώ
ξω μέχρι τέλους. Και θα δικαιωθώ 
πλήρως».

Αιχμές κατά Σαμαρά άφησε και 
ο Αρ. Παυλίδης.

Για συμπεριφορές
Συνεργάτες του προέδρου της 

Ν .Δ. σχολίαζαν ότι η αναφορά του 
στους τρεις (Ρουσόπουλο, Βουλγα- 
ράκη, Παυλίδη) δεν έχει να κάνει 
«ούτε με τις εξεταστικές επιτρο
πές, ούτε με τις υποθέσεις, που 
βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμό
τητα, αλλά αφορά πολιτικές συ
μπεριφορές που προκάλεσαν».

Επικαλέστηκαν ως παραδείγμα
τα τη δήλωση Βουλγαράκη ότι «το 
νόμιμο είναι και ηθικό», που είπε 
όταν υπερασπίστηκε το δικαίωμά 
του να έχει «οφ-σορ» εταιρεία με 
τη γυναίκα του για τα ακίνητά 
τους, ώστε να γλιτώνουν φόρους 
για το καλό των παιδιών τους, την 
κριτική που δέχτηκε ο Ρουσόπου
λος «για πλουτισμό του» και «το 
δάχτυλο που κουνούσε στη Βουλή» 
ο Παυλίδης. «Για κανέναν δεν ε
ντοπίστηκαν ποινικές ευθύνες», 
τόνισαν οι συνεργάτες του προέ
δρου της Ν .Δ. «Εξόργισαν, όμως, 
τους πολίτες και πλήγωσαν την 
παράταξη».

Θυμίζουμε ότι ο Γ. Βουλγαράκης 
ήταν εκτός ψηφοδελτίων, αλλά πα
ρέμενε μέλος του κόμματος και ε- 
πεδίωκε να συμμετέχει σε προσυ
νεδριακές διαδικασίες, όπως και 
στο συνέδριο του Ιουνίου, ο Θόδω
ρος Ρουσόπουλος, μετά τις ευρωε
κλογές, που έγιναν πέρυσι τον Ιού

νιο, δήλωσε ότι δεν θα ξαναείναι υ
ποψήφιος και αποχωρεί από την 
πολιτική και ο Αρ. Παυλίδης διε- 
γράφη με εντολή Σαμαρά πριν από 
την προσυνεδριακή διάσκεψη της 
Ρόδου.

Οι τρεις λόγοι
Η χθεσινή κίνηση Σαμαρά οφεί

λεται στους εξής λόγους:
0 Οταν ο Γιώργος Παπανδρέου, 
με αφορμή την παραδοχή Μαντέ- 
λη ότι πήρε χορηγία από τη 
«Siemens», δήλωσε ότι δεν χρω
στάει σε κανένα τίποτα και δεν α
πολογείται για κανένα, ο Α. Σαμα
ράς είναι σαφές ότι δεν θα ήθελε 
να δώσει διαφορετική εντύπωση. 
«Οι δο ο .ο ο ο , που προσήλθαν στις 
κάλπες, του ζήτησαν να τα αλλά
ξει όλα και να πετάξει τα βαρίδια», 
έλεγαν οι συνεργάτες του. «Η αυ
τοκάθαρση θα έχει το αποκορύφω
μά της μέχρι το συνέδριο της 
Ν .Δ ., που θα γίνει 25-27 Ιουνίου, 
όπως έχει δεσμευτεί. Δεν θα επι
τρέψει ο Α. Σαμαράς να επικρατή
σει μια ισοπεδωτική αντίληψη ότι 
όλοι ίδιοι είναι».
0 Η  συνεχιζόμενη συρρίκνωση 
της Ν .Δ ., όπως αποτυπώνεται 
στις δημοσκοπήσεις, αποδίδεται 
από τη Ρηγίλλης κυρίως στο αμαρ
τωλό παρελθόν της Ν .Δ ., που την 
τραβάει πίσω, στερώντας την ο
ποιαδήποτε δυναμική θα μπορού
σε να αναπτύξει απέναντι σε μια 
κυβέρνηση που παίρνει σκληρά 
μέτρα. Η αυτοκρττκή Σαμαρά δεν 
φαίνεται να ακουμπά και τις προ
σωπικές του στρατηγικές, που δεν 
βοήθησαν ούτε στη συνοχή του 
κόμματος ούτε στο να προβάλλει η

Ν .Δ. ως εναλλακτική λύση.
0  Περιμένει εκλογές το φθινόπω
ρο, όπως ανέφερε και στους βου
λευτές, στους οποίους παρέθεσε 
δείπνο την περασμένη Τρίτη. 
«Μην αποκλείετε καθόλου αυτό το 
ενδεχόμενο», τους είπε, θεωρώ
ντας ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου 
θα αναγκαστεί να πάρει και νέα μέ
τρα και θα χρειαστεί νωπή λαϊκή ε
ντολή. ΓΓ αυτό και επιταχύνει τις 
εσωκομματικές διαδικασίες, ώστε 
η Ν . Δ . να αρχίσε ι να αποκτά τα χα- 
ρακτηρισηκά, που εκείνος θα ήθε
λε.

Ο Παυλίδης
Τέλος, σχολιάζοντας τη δήλωση 

Σαμαρά, ο Α. Παυλίδης υπογράμ
μισε:

«Περίοδεύων στα Δωδεκάνησα 
(27-31 Μάίου: Κως, Ρόδος, Κάρπα
θος, Καστελόριζο), με πληροφό
ρησαν ότι ο επικεφαλής του “Ομί
λου” , παρά το γεγονός ότι δεν εί
μαι μέλος αυτού, αναφέρθηκε και 
μάλιστα εκνευρισμένος και στο 
πρόσωπό μου. Επί της σημερινής 
“ προκάτ” δήλωσής του, σημειώ
νω:

Το ποιος έβλαψε και συνεχίζει 
συστηματικά να βλάπτει ανεπα
νόρθωτα την παράταξη φαίνεται 
πως δεν το ’χει πάρει ακόμη είδη
σ η ...

Αλλ’ έσσετ’ ήμαρ!...  Την εντολή 
της 29ης Νοεμβρίου 2009 μάλλον 
την παρανόησε. Πάντως, δεν ήταν 
“χτίσιμο” , αλλά απλώς “ επι
σκευή” . Η διαπίστωση, όμως, δυ
στυχώς, είναι ότι προχωρεί με ρυθ
μό ταχύ στην “κατεδάφιση” ».

korai@enet.gr

Στροφή Ν Α ,  ζητάει 
να κληθεί ο Σημίτης 
στην εξεταστική
Τη5 ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Ν α κληθεί ο πρώην πρωθυπουργόε Κώ- 
σταε Σημίτηε να καταθέσει στην εξετα

στική επιτροπή για τη $ίβΓηβηε ζήτησε αιφ- 
νιδίωε η Ν.Δ. χθεε. «Η κατάθεση του κ. Μα- 
ντέλη και οι συγκλονιστικέεαποκαλύψειε 
που τη συνοδεύουν διαμορφώνουν νέα 
δεδομένα για την επιτροπή, που διερευνά 
την υπόθεση Βίθιηθηε», δήλωσε το μέλοε 
τηεεξεταστικήεεπιτροπήετηε Ν.Δ. Κ.Τζα- 
Βάραε μπροστά στΐ5 κάμερεε που έστειλε η

Κ.ΤζαΒάραε: 
θεωρούμε 
απολύτωε 
αναγκαίο 
να κληθεί 
και να καταθέσει 
ωε μάρτυραε...

Ρηγίλληε στην εκλογική του περιφέρεια, 
την Ηλεία, όπου τον εντόπισε. «Εν όψει των 
δεδομένων αυτών, θεωρώ ότι είναι απολύ
του αναγκαίο να κληθείαμέσωε και να κα
ταθέσει, ωε μάρτυραε, στην επιτροπή, ο 
πρώην πρωθυπουργόε Κωνσταντίνοε Ση- 
μίτηε», συνέχισε ο βουλευτήε. «Αλλωστε, 
πιστεύω ότι μπροστά σε αυτέε τιε εξελίξειε 
και ο ίδιοε, ωε υπεύθυνοε πολιτικόε, πρέπει 
να επιθυμεί να συμβάλει με τη μαρτυρία 
του στην πλήρη διαλεύκανση τηε αλήθει- 
αε». Η στροφή 180 μοιρώναποφασίστηκε 
στον πρωινό καφέ τηε Ρηγίλληε υπό τον Α. 
Σαμαρά. Μέχρι προχθέε το βράδυ η Ν.Δ. ε- 
πέρριπτε ευθύνεε κυρίωε στο «βαθύ 
ΠΑΣΟΚ» και με διαρροέε δήλωνε ότι δεν θα 
ζητήσει την κλήτευση του πρώην πρωθυ
πουργού. Η απόφαση να τον καλέσει στην 
εξεταστική ανοίγει τον δρόμο τηε κλήτευ- 
σηε των πρώην πρωθυπουργών και κυ
ρίωε του Κ. Καραμανλή, η διακυβέρνηση 
του οποίου διερευνάται σε όλεε τιε εξεταστι- 
κέε. Στενόε συνεργάτηε του Α. Σαμαρά είπε 
στην «Ε» ότι «οι Τσουκότοε και Μαντέληε ή
ταν πολύ στενοί συνεργάτεε του Κ. Σημίτη 
και παραδέχθηκαν ότι πήραν χορηγίεε από 
τη Βίβιηβηε, γι' αυτό και είναι λογικό η Ν.Δ. 
να ζητά την κλήτευσή του». Στο ερώτημα 
τηε «Ε» αν αύριο η Ν.Δ. θα δεχθεί την κλή
τευση του Κ. Καραμανλή που μπορεί να ζη
τήσει το ΠΑΣΟΚ, ο στενόε συνεργάτηε του 
προέδρου απάντησε ότι «δεν υπάρχει ανά
λογη περίπτωση με εκείνων του Μαντέλη 
και του Τσουκάτου στη Ν.Δ.» και σε υηοθε- 
τικέε ερωτήσειε δεν μπορεί να απαντήσει. Η 
ουσία είναι ότι η Ρηγίλληε αν δεν κατεβάζει 
εντελώε, κάνει διαβλητό το δίχτυ ασφαλείαε 
που είχε υψώσει γύρω από τον Κ. Καραμαν
λή, γεγονόε που εκνεύρισε πολλούε καρα- 
Ρανλικούε. korai@enet.gr

mailto:korai@enet.gr
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Πολιτική
Συςητείται κλήση πρώην πρωθυπουργών, να δώσουν εξηγήσεις για τη διόγκωση του χρέους

Ο θ. Πάγκαλθ5 διαβεβαίωσε 
τον Γ. Καρατζαφέρη ότι η 
πρότασή του θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο α
ντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. 

Πάγκαλος να κληθούν σε κοινή συνε
δρίαση οι π ολιτικοί αρχηγοί και οι 
πρώην πρωθυπουργοί, προκειμένου 
να δώσουν διευκρινίσεις για τη διό
γκωση του χρέους της χώρας.

«Ο πρωθυπουργός έχει δείξει στο 
παρελθόν ότι ενδιαφέρεται για προτά
σεις συναντήσεων του πολιτικού συμ
βουλίου, των πολιτικών αρχηγών και 
των πρώην πρωθυπουργών ενδεχομέ

νως, και είμαι βέβαιος ότι η πρότασή 
σας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα 
συμπεριληφθεί μεταξύ των ενδεχόμε
νων λύσεων που μπορεί να δοθούν σε 
αυτό το δυσάρεστο πράγματι κλίμα 
για όλους μας», δήλωσε χαρακτηριστι
κά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Τη σχετική πρόταση κατέθεσε κατά 
τη διάρκεια επίκαιρης ερώτησης ο Γ. 
Καρατςαφέρης χθες στη Βουλή ζητώ 
ντας εξηγήσεις για το «πώς έφτασε το 
χρέος στα 300 δισ. ευρώ».

Ο κ. Πάγκαλος δεν απέρριψε εξάλ
λου έτερη πρόταση του προέδρου του 
ΛΑΟΣ που αφορούσε επαναδιαπραγ
μάτευση οφειλών από εξοπλιστικές 
προμήθειες του παρελθόντος με εται
ρείες αμυντικού υλικού, οι οποίες έ
χουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υ
λοποίηση μελλοντικών συμβάσεων.

Πάντως, ο κ. Καρατςαφέρης δεν ά
φησε ασχολίαστα τα τεκτα ινόμ ενα  
τω ν ημερώ ν, υπηγρα μ μίςοντας ότι 
τον τελευταίο διάστημα βρίσκονται

στο «κάδρο της διαφθοράς» όσοι ήταν 
κοντά σε πρωθυπουργούς: Τσουκά- 
τος, Μ αντέλης, Αγγέλου, Ρουσόπου- 
λος. «Τώρα πώς αυτοί οι πρωθυπουρ
γοί δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν, μου 
κάνει εντύπωση. Τώρα δε τελευταίως 
είναι άναυδοι και αυτοί οι ίδιοι», κα
τέληξε.

Ζήτησε επίσης να κληθούν να κατα
θέσουν στην εξεταστική για τη 
δίθίτίθηε οι πρώην πρωθυπουργοί Κ. 
Σημίτης και Κ. Καραμανλής. ΑΝΓ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΗΝΥΕΙ: ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Γίώργος: Μ ’ εμάς 
έλαμψε η αλήθεια
«Χρειάστηκε να αλλάξει η 
κυβέρνηση για να λάμψει η 
αλήθεια» υποστήριξε χθεΞ ο 
Γ. Παπανδρέου, δύο μέρεε 
μετά την ομολογία Μα ντέλη 
ότι πήρε μίζα από τη Ζίμενε, 
και κατηγόρησε ταυτόχρο
να την κυβέρνηση τηε Ν.Δ. 
και του Κ. Καραμανλή ότι εί
χαν επιλέξει τη σιωπή και τη 
συγκάλυψη.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Ο κ. Παπανδρέου συνε
χίζοντας τη μόνη 
γραμμή που έχει για να 

μην ταυτισθεί με τα φαινόμενα 
διαφθοράς παλιότερων κυβερ
νήσεων του ΠΑΣΟΚ, υποστή
ριξε χθες από την Κομοτηνή ότι 
η δική του κυβέρνηση είναι α
ποφασισμένη να πατάξει τα 
φαινόμενα αυτά και να εμπε
δωθεί το αίσθημα δικαίου, «α
κόμα κι αν χρειαστεί να ματώ
σει». Ο πρωθυπουργός υπο
γράμμισε πως «όλοι έχουμε ευ
θύνες για πρακτικές του παρελ
θόντος, αλλά σήμερα έχουμε α
κόμα μεγαλύτερη ευθύνη να 
αλλάξουμε αυτές τις πρακτι
κές» .

Παράλληλα ο πρωθυπουργός 
και το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσουν 
εκείνα τα «πράσινα στελέχη 
του παρελθόντος» που έχουν ε- 

πλακεί σε σκάνδαλα και τα ο- 
,ϊοία το Μέγαρο Μαξίμου θεω
ρεί ότι ακόμα και σήμερα λει
τουργούν ως «βαρίδια» στο 
ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
χθες το ΠΑΣΟΚ στο κείμενο 
«βασικός σχολιασμός της επι- 
καιρότητας», που εκδίδει κάθε

μέρα, ζητάει «τα λαμόγια κάθε 
χρώματος να καθίσουν στο σκα
μνί τώρα» και υποστηρίζει ότι 
«δεν έχουμε καμία σχέση με τύ
πους που μιζάρονται και μετά 
βαφτίζουν τη μίζα χορηγία».

Ταυτόχρονα επαναφέρει τη 
γνωστή φράση του Γ. Παπαν
δρέου «δεν χρωστάμε σε κανέ- 
ναν» και κυρίως σε «κανέναν 
διεφθαρμένο και επίορκο» και 
επιτίθεται στον Αντώνη Σαμα
ρά κατηγορώντας τον ότι «έχει 
υιοθετήσει την αυτοκτονική 
γραμμή του καταλληλότερου ό
τι τα σκάνδαλα δεν αφορούν τη 
Ν.Δ». «Επιμένουν στη συγκά
λυψη , ντροπή τους» αναφέρει 
το ΠΑΣΟΚ.

Στην Κομοτηνή
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός από 

την Κομοτηνή που περιόδευσε 
υποστήριξε ότι «χρειάστηκε να 
αλλάξει η κυβέρνηση για να

λάμψει η αλήθεια». «Η κυβέρ
νηση της Ν .Δ ., είπε, δεν αντι
μετώπισε τη διαφθορά κάτι που 
θα είχε ευεργετικές επιπτώσεις 
στο πολιτικό σύστημα, αλλά ε- 
πέλεξε τη σιωπή και τη συγκά
λυψη επιφέροντας πλήγμα στην 
αξιοπιστία της χώρας. Χάσαμε 
χρόνο αλλά θα κάνουμε ό,τι 
περνάει από το χέρι μας για να 
βγούμε από τη σήψη και να τε
λειώνουμε με φαινόμενα αδια
φάνειας και διαφθοράς, όπου κι 
αν βρίσκονται. Η κυβέρνηση 
αυτή δεν μένει στα προσχήμα
τα ...». Ο κ. Παπανδρέου υπεν
θύμισε τη θέση που είχε εκφρά- 
σει από το 2008 ότι «πρέπει να 
χτυπήσουμε τη διαφθορά ακό
μη και εάν πρέπει να ματώσου
με» και τόνισε ότι «χάνονται τε
ράστια ποσά και δημιουργείται 
αίσθημα ατιμωρησίας».

Σύμφωνα με τον πρωθυ
πουργό, η δική του κυβέρνηση

δίνει το σήμα ότι χτίζεται μια 
πολιτική ευνομίας που εγγυά- 
ται την ισονομία. Ο πρωθυ
πουργός κατέληξε λέγοντας 
ό,τι χάθηκε χρόνος, αλλά αλλά

ζουμ ε. «Η κυβέρνηση και η 
Βουλή θα κάνουμε ό ,τι μπο
ρούμε για την κατάργηση της 
αδιαφάνειας. Οι πολίτες βλέ
πουν τον αγώνα που κάνουμε

«θα κάνουμε 
ό,τι περνάει 
από το χέρι 
μαβ για να 
βγούμε από 
τη σήψη» 
τόνισε ο Γ. 
Παπανδρέου, 
κατά την 
περιοδεία 
του στην 
Κομοτηνή

και δεν μένουμε στα προσχή
ματα. Δείχνουμε τη βούλησή 
μας να φύγει ο τόπος από τη 
σήψη και να εμπεδωθεί η αί
σθηση δικαίου». ♦

«Δεν έχει να προσφέρει τίποτε» η κλήση Σημίτη στην εξεταστική
»“ «άφνιασε την κυβέρνηση η απόφα- 
ι_^ση της Ν .Δ. να ζητήσει να κληθεί 
στην εξεταστική επιτροπή για το σκάν
δαλο Ζίμενς ο πρώην πρωθυπουργός 
Κ. Σημίτης.

Πηγές του μεγάρου Μαξίμου παρέ- 
πεμπαν στην προχθεσινή σχετική δή
λωση του κυβερνητικού εκπροσώπου 
Γ. Πεταλωτή, που είχε δηλώσει ότι εί
ναι θέμα της εξεταστικής να καλεί ό
σους πιστεύει ότι μπορούν να φέρουν 
φως σε κάθε υπόθεση. Είχε όμως επι- 
σημάνει ότι «το να στοχεύουμε σε πρό
σωπα για λόγους εντυπωσιασμού, πολ
λές φορές μπορεί να καλύπτει και τη 
διερεύνηση της αλήθειας».

Οι ίδιες πηγές έλεγαν ό
τι δεν προσφέρει τίποτα 
στην παρούσα φάση της 
διερεύνησης του σκανδά
λου η παρουσία του κ. Ση
μίτη και έλεγαν ότι είναι 
θέμα της εξεταστικής να 
αποφασίσει αν υπάρχει ή 
όχι λόγος. Επίσης, εξέ
φραζαν την απορία τους 
για ποιο λόγο η Ν .Δ. μέσα 
σε μια μέρα άλλαξε θέση α
φού μόλις προχθές ο εκ
πρόσωπός της Π. Παναγιωτόπουλος 
είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει θέμα κλή
σης του κ. Σημίτη.

Κ. Σημίτη: Ξάφνιασε 
το ΠΑΣΟΚ το αίτημα 
για κλήση του

Ο ίδιος ο Κ. Σημίτης έχει 
πάρει θέση για την υπόθε
ση Μαντέλη και δεν θεω
ρεί ότι έχει κάποιο στοιχείο 
για να διαφωτίσει την εξε
ταστική επιτροπή. Την α
πάντηση αυτή έδιναν στε
νοί συνεργάτες του πρώην 
πρωθυπουργού, μόλις 
πληροφορήθηκαν την κλή
ση του από τη Ν.Δ.

Μ άλιστα παρέπεμπαν 
στην προχθεσινή δήλωση 

του κυβερνητικού εκπροσώπου Γ. Πε
ταλωτή ότι η κλήση προβεβλημένων 
προσώπων στις εξεταστικές επιτροπές

συχνά γίνεται για λόγους εντυπωσια
σμού.

Πάντως αν ο κ. Σημίτης κληθεί από 
την επιτροπή (και αυτό θα σημαίνει ό
τι θα έχουν ψηφίσει υπέρ της κλήσης 
του και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ), θε
ωρείται βέβαιο ότι θα αναθεωρήσει τη 
στάση του και πιθανώς θα προσέλθει. 
• Στο μεταξύ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
- μέλη της εξεταστικής επιτροπής για 
το Βατοπέδιο έλεγαν στην «Ε» ότι εμ
μένουν στην απόφασή τους να μην 
κληθεί στην επιτροπή ο τέως πρωθυ
πουργός Κ. Καραμανλής, γιατί θεω
ρούν ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτε 
στη διερεύνηση της υπόθεσης.
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Πολιτική

0  Μαντέλης και το Σύστημα

Επί πολλές δεκαετίες λειτουργήσαμε όπως οι Ευρωπαίοι 
προτεστάντες (που ηττήθηκαν στην Ευρώπη και κατέφυ

γαν στην Αμερική), οι πράξεις μας δηλαδή προηγούντο των 
σκέψεων, του στοχασμού, των αξιών του ανθρώπου. Μόνη 
μέριμνα (με μανία και λύσσα) ο πλουτισμός, το συμφέρον, η 
εξουσία τελικά. Πολλοί γελοιοποιήθηκαν στο όνομα αυτών 
των εννοιών νομίζοντας όμως ότι είναι οι έξυπνοι, οι επιτυ
χημένοι. Ολοι αυτοί που έβλεπαν τους ασθενείς και φτωχούς 
με οίκτο, άμα τε και περιφρόνηση. Πού στηρίζονταν όλοι αυ
τοί για να συμπεριφέρονται με αυτόν τον ιταμό τρόπο; Μα, 
στο γεγονός ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα ήταν γαλαντό
μο στην παροχή ασυλίας και ατιμωρησίας. Ετσι, κάποιοι πε
ρίεργοι τύποι, βασισμένοι σε χρήμα των πολιτικών, προώθη
σαν το life style κι έγιναν ζάπλουτοι, βιάζοντας οτιδήποτε 
κοινωνικό και ριζοσπαστικό της νεολαίας.

Ο Μαντέλης (κι εκατοντάδες άλλοι σαν δαύτον) υπηρέτη
σε, απλώς, με σύνεση και συνέπεια το πολιτικό σύστημα 

της χώρας, που επιτρέπει στους «αντιπροσώπους» να δια- 
σπαθίζουν το δημόσιο χρήμα σαν να ήταν περιουσία χο,υ πα

τέρα τους (και ας μην 
ξεχνάμε ότι, κατά 
Προυντόν, η ιδιοκτησία 

είναι κλοπή).
Ελεγε ένας πανεπι

στημιακός στην τηλεόραση (άκρως κρατική και όχι δημόσια· 
εάν ήταν δημόσια, θα κυβερνούσε ο δήμος και όχι αυτά τα 
φερέφωνα των κομμάτων, δηλαδή της εξουσίας) ότι αυτό που 
πρέπει να αλλάξει στη χώρα είναι η νοοτροπία...

Μάλιστα. Διότι -έλεγε- δεν είναι όλο το πολιτικό προσωπι
κό απατεώνες και διεφθαρμένοι. Ελεγε ακόμη ότι δεν 

μπορεί να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος αρνείται να εργάζεται 
επί 40 συναπτά έτη (διότι η εργασία είναι έκφραση χαράς και 
δημιουργίας και λοιπά). Μάλιστα. Τσιμουδιά για τους αγρό
τες, τους εργάτες εργοστασίων και άλλους ξωμάχους που φτύ
νουν αίμα για να πάρουν το μεροκάματο· κάτι ψέλλισε απλώς 
για βαρέα κι ανθυγιεινά. Τσιμουδιά για τη δομή του υπάρχο- 
ντος πολιτικού συστήματος, μια δομή που σμπαραλιάζει τον 
κοινωνικό ιστό και παρέχει άφθονη δύναμη στους ιδιοκτήτες 
του. Οι ιδιοκτήτες ούτε ελέγχονται ούτε παραπέμπονται στη 
Δικαιοσύνη, ούτε καν λογοδοτούν στα κοινά των ανθρώπων.

Ο κύριος καθηγητής αρνήθηκε να αναφερθεί στο μάταιον 
της αντιπροσωπευτικότητας (πρώτη διατύπωση από τον 

Λοκ προς το τέλος του 17ου αιώνα και σκληρή κριτική του από 
τον Ρουσό στα μέσα του ι8ου αιώνα). Δεν θέλησε να πει, ως 
ωφελημένος του νυν αντιπροσωπευτικού συστήματος, που 
οι δόλιοι το λέμε δημοκρατία, ότι σήμερα υπάρχει τεράστια 
διάσταση μεταξύ κράτους και πολιτών, μεταξύ διοικήσεως 
και διοικουμένων, ότι οι πολίτες έχουν αναγκαστικά αποστα- 
σιοποιηθεί από την πολιτική. Ας κάνει τον κόπο να διαβάσει τι 
σημαίνει Δημοκρατία· ευτυχώς πολλοί σύγχρονοι επιστήμο
νες έχουν συγγράφει πάμπολλα για τις ατέλειές της, για τους 
Μητσοτάκηδες, Σημίτηδες, Καραμανλήδες - Παπανδρέου 
που εκτρέφονται στο σάπιο αυτό πολιτικό σύστημα. Θυμά
μαι τη Βάσω Παπανδρέου που είχε καταγγείλει πόσοι βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν πλουτίσει από την είσοδό τους στο 
Κοινοβούλιο. Ουδενός το ους ίδρωσεν...

Ουδείς εισαγγελεύς παρενέβη αυτεπαγγέλτως... Τώρα ό
λοι πέφτουν από τα σύννεφα... Λένε ότι δεν είναι όλοι οι 

πολιτικοί ίδιοι (διεφθαρμένοι και λοιπά). Είναι λάθος. Ολοι 
είναι, έστω, όλοι γίνονται, ακριβώς διότι υπηρετούν ένα διε
φθαρμένο πολιτικό σύστημα. Οταν αποκτούν κρατική θέση, 
θέλουν δεν θέλουν διαφθείρονται. Διατί να το κρύψωμεν άλ
λωστε;. .. Πλάκα έχει ο κύριος αυτός που επί οχτώ χρόνια «κυ
βερνούσε» την Ελλάδα (1996-2004) και τώρα θλίβεται κι εξορ
γίζεται για τις αθλιότητες του υφισταμένου του Μαντέλη. Τι 
θλίψη, θεέ  μου... Τι κατάντια (της πολιτικής, της συνείδη
σης, της αξιοπρέπειας!...). Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε: 
το θέμα της διαφθοράς δεν είναι ηθικό, δεν φταίνε δηλαδή οι ε- 
κάστοτε Μαντέληδες· το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Πρέπει 
να εκθεμελιωθεί ένα πολιτικό καθεστώς που γεννά και ξερνά 
χιλιάδες Μαντέληδες. Αν δεν το καταλάβουμε, θα μας τυραν- 
νούν η αθλιότητα και η διαφθορά. stamg@enet.gr

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Χαμένοι στη... 
μετάφραση με 
τον Μαντέλη

Συναγερμι»  έχει σημάνει 
στι$ δικαστικές αρχές μετά 
την ομολογία του Τ. Μαντέ
λη ότι πήρε χρήματα από τα 
«μαύρα ταμεία» της 5ίθτηθης, 
καθώς η σύνταξη του κατη
γορητηρίου σε βάρος του 
πρώην υπουργού αποτελεί 
κομβικό σημείο για την ποι
νική τύχη του.

Των ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΥΝΟΥ

Χ θες ο επικεφαλής της 
Αρχής για το ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος, α

ντεισαγγελέας του Αρείου Πά
γου Στ. Γκρόζος, μία ημέρα με
τά την εισαγγελική διάταξη που 
απαγορεύει στον πρώην υπουρ
γό να φύγει από τη χώρα ως κα
τηγορούμενους για νομιμοποί
ηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, προχώρησε 
στη δέσμευση του λογαριασμού 
που διατηρεί σε ελληνική τρά
πεζα ο Γ. Τσουγκράνης, κου
μπάρος του Τάσου Μαντέλη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 
Γ. Τσουγκράνη ενώπιον της ε
ξεταστικής επιτροπής της Βου
λής, κατ’ εντολή του πρώην υ
πουργού άνοιξε λογαριασμό 
στην Ελβετία στον οποίο κατα
τέθηκαν από άγνωστο πρόσω
πο δύο εμβάσματα ύψους 
2θο.οοο και 250.000 μάρκων 
το 1998 και το 2 ο οο. Από τα 
χρήματα αυτά 61.763 διοχετεύ
τηκαν για να πληρωθούν τα δί
δακτρα των παιδιών του Τ. Μα
ντέλη και τα υπόλοιπα 163.800 
ευρώ κατατέθηκαν σε ελληνική 
τράπεζα στις 27.3.2007, δύο 
μήνες μετά το ξέσπασμα του 
σκανδάλου και παραμένουν ε
κεί μέχρι σήμερα.

Το ποσό των 163.800 ευρώ 
δέσμευσε χθες ο κ. Γκρόζος, έ
πειτα από συνεννόηση με τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
I. Τέντε, καθώς έκρινε ότι τα

Τ. Μαντέλης

Δέσμευσαν 
τους λογαριασμούς 
του... κουμπάρου

χρήματα αυτά συνδέονται με τη 
διάπραξη του αδικήματος της 
νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.

Πάντως οι δικαστικές αρχές 
επενδύουν σε αυτό τον λογα
ριασμό, καθώς οι εφέτες ανα
κριτές Μαρία Νικολακέα και I. 
Φιοράκης που ερευνούν το 
σκάνδαλο, με έγγραφό τους 
προς τις τραπεζικές αρχές ζη
τούν να επιβεβαιωθεί αν πράγ
ματι ανήκει στον Γ. Τσουγκρά
νη και να διερευνηθούν τυχόν 
κινήσεις που έχουν γίνει, προ- 
κειμένου να διαπιστωθούν εν-

Γ. Τσουγκρανιά

δεχόμενες εκροές και διακίνη
ση χρημάτων προς τρίτα πρό
σωπα.

Δικαστικές πηγές αναφέ
ρουν ότι ούτε ο πρώην υπουρ
γός Τ. Μ αντέλης ούτε και ο 
κουμπάρος του Γ. Τσουγκρά
νης έχουν καταστεί δικονομικά 
κατηγορούμενοι, καθώς η προ
σωποποίηση της ποινικής δίω
ξης γίνεται τυπικά με την κλή- 
τευση του κατηγορουμένου. 
Οι δύο εφέτες ανακριτές ανα
μένεται τις επόμενες μέρες να 
εξετάσουν τα στοιχεία που έ
χουν στα χέρια τους, όπως τις 
καταθέσεις των δύο αντρών 
στην εξεταστική επιτροπή της 
Βουλής αλλα και τα στοιχεία 
που θα προκύψουν από την κί
νηση του λογαριασμού, ώστε 
να προχωρήσουν στη σύνταξη

των κατηγορητηρίων και στη 
συνέχεια να καλέσουν τους 
Μαντέλη και Τσουγκράνη για 
απολογία.

Οι ίδιες πηγές εμμένουν στη 
διασταλτική ερμηνεία του νό
μου περί της κατηγορίας του 
ξεπλύματος βρώμικου χρήμα
τος, υποστηρίζοντας χαρακτη
ριστικά ότι το εν λόγω αδίκημα 
μπορεί να είναι διαρκές. Κύ
κλοι της Εισαγγελίας του Αρεί
ου Πάγου, αν και τονίζουν ότι 
μια τέτοια άποψη μπορεί να 
στηριχτεί, δέχονται ότι το θέμα 
δεν έχει λυθεί από τη νομολο
γία και σε κάθε περίπτωση αρ
μόδια να απαντήσουν είναι τα 
δικαστήρια.

Σχετικά με τα όσα ειπώθη- 
' καν για καθυστέρηση της ελλη
νικής Δικαιοσύνης, η οποία εί
χε στην κατοχή της τα στοιχεία 
των ελβετικών αρχών από το ά
νοιγμα του εν λόγω τραπεζικού 
λογαριασμού, αναφέρεται ότι 
οι έξι ογκωδέστατοι φάκελοι, 
που εστάλησαν αμετάφραστοι 
από την Ελβετία, έφτασαν 
στην Ελλάδα στις αρχές του έ
τους και άμεσα μεταφέρθηκαν 
στην εξεταστική επιτροπή, ε
νώ η μετάφρασή τους ολοκλη
ρώθηκε από την αρμόδια υπη
ρεσία του υπουργείου Εξωτερι
κών στα τέλη Απριλίου. >

Tns ΕΛΕΝΑΣ ΒΑΡΙΝΟΥ

Κ λειστά τα χαρτιά του για tis αλλαγές στο Ασφαλιστικό κρά
τησε και χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας. Περιορί

στηκε μόνο να εηαναλάΒει, απαντώντας στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ, πως η κυβέρνη
ση διαπραγματεύεται 
σκληρά τις «κόκκινες 
γραμμές» της, παρά τις 
πιέσεις της τρόικας για 
αυστηρότερα μέτρα. 
Μετά λόγου γνώσεως, 
όπως είπε, ο Ανδρ. Λο- 

Βέρδος διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο πως η τρέχουσα διαπραγ
μάτευση με τους εκπροσώπους της Ε.Ε., της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για 
όσα «δεν υπάρχουν στα συμφωνηθέντα» αποτελεί «ιερή υπο
χρέωση» της κυβέρνησης. «Εχοντας συναίσθηση του ότι ομιλώ 
από το δημόσιο βήμα σάς λέω ότι η συζήτηση με τους εκπροσώ
πους της τρόικας γίνεται με Βάση και απόλυτο πλαίσιο το μνημό
νιο, όμως έχουμε και την επιπρόσθετη δυσκολία να συζητάμε 
και τις προτάσεις που μας έγιναν έξω από το πλαίσιο αυτό» είπε ο 
υπουργός. Δεδομένου ότι η ΓΣΕΕ αποφάσισε να μην a νταποκρι-

θεί στη διαβούλευση που διοργανώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 
εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου, ο κ. Λοβέρδος προκά- 
λεσε τους εργαζόμενους να καταλήξουν σε προτάσεις με τη δέ
σμευση να υιοθετηθούν, εάν και εφόσον είναι ομόφωνες.
Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ακούγοντας από τον Ανδρ. Λο- 
Βέρδο τα περί σκληρής διαπραγματευτικής δραστηριότητας της 
κυβέρνησης και της τρόικας μίλησε για «επικοινωνιακά κόλπα» 
και στρατηγική της «μπλόφας».
«Σας παρακολουθώ διαρκώς το τελευταίο διάστημα στα τηλεο
πτικά κανάλια να εκρήγνυστε σε τηλεοπτική σύνδεση» είπε ο 
Αλ. Τσίπρας ρωτώντας τον υπουργό αν βρίσκεται σε κρίση συ- 
νειδήσεως ή «αν το παίζει έτσι».
«Μπλόφα στην μπλόφα θα μείνετε ταπί» δήλωσε ο κ. Τσίπρας 
υποστηρίζοντας πως «οι επιτηρητές είναι νεοφιλελεύθεροι, 
σκληροί, αλλά δεν είναι χαζοί».
«Μη μιλάτε για μπλόφα, μην υιοθετείτε αυτά που λένε η ανεύ
θυνη αγορά και οι επαγγελματίες ψεύτες στα κανάλια» απάντη
σε ο υπουργός επαναλαμβάνοντας την «ιερή υποχρέωση της 
κυβέρνησης» για διαπραγμάτευση. «Ολα τα άλλα συντρίβονται 
με την απλή επίδειξη μιας επιστολής» κατέληξε κραδαίνοντας τα 
χαρτιά του εν είδει κειμένων της τρόικας.

I  ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟ

«Μπλόφα στην μπλόφα 
θα μείνετε ταπί»
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