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ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ Ο ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Γνώριζε ο Σημίτης για 
το σκάνδαλο στην «Ιονική»

Ε ΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ πλήρως, από τις 20 Ιουλίου 
1987, ήταν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Εθνική; Οικονομίας, για το σκάνδαλο στην 
Ιονική Τράπεζα με την εταιρεία ΖΑΑΕ του, 

γνωστού και για τις διασυνδέσεις του με το οικογε
νειακό περιβάλλον του πρωθυπουργού, Μαργέλλου.

Αυτό προκύπτει, από εμπιστευτική και απόρρητη 
επιστολή του πρώην γενικού διευθυντή της Ιονικής, 
Ευγένιου Καλαφάτη, προς τον τότε υπουργο Εθνικής 
Οικονομίας, Κώστα Σημίτη η οποία δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα, από την συνδικαλιστική παράταξη των 
εργαζομένων στην Ιονική που πρόσκειται στή Νέα 
Δημοκρατία (ΔΑΚΕ).

Με βάση το νέο αυτό ντοκουμέντο, για την υπόθε
ση της σκανδαλώδους χρηματοδότησης της χρεοκο
πημένης ΖΑΑΕ, με 300 εκατομμύρια δραχμές, τον 
Αύγουστο 1986, εντοπίζονται σοβαρές ευθυ’νες στον 
τότε υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος δεν παρέ- 
πεμψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι αποτέλεσμα της σκανδαλώδους 
αυτής χρηματοδότησης του Μαργέλλου ήταν να επι
βαρυνθεί ή Ιονική με το ποσό των 300 εκατ. δραχμών, 
που δόθηκε, τελικά, σε εταιρείες του εξωτερικού, οι 
οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκουν στον ίδιο 
τον Μαργέλλο.

Οπως υπενθυμίζεται επίσης ότι για την υπόθεση 
αυτή αλλά και για τα δυο άλλα μεγάλα σκάνδαλα της 
Ιονικής (Σταματελάτος, κατάστημα Πετραλώνων) εί
ναι ήδη κατηγορούμενος ο πρόε
δρος του Δ.Σ. τής Τράπεζας, Πα
ναγιώτης Κορλίρας, ύστερα από 
μήνυση που κατέθεσαν εναντίον 
του οι συνδικαλιστές.

Στο κατηγορητήριο — κι αυτό 
δόθηκε, χθες, αυτούσιο στη δημο
σιότητα από τηνίδια συνδικαλιστι
κή παράταξη — που απήγγειλε 
στον Π. Κορλίρα ο Ι9ο; ανακρι
τής του Πλήμμελειοδικειου Αθη
νών Μιλτ. Χατζηγεωργίου, αναφέ-

Κ. Σημίτης.

Του
ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΣΗ

Π. Κορλίρας.

ρει για το συγκεκριμένο σκάνδα
λο:

«Στην Αθήνα, στις 27.8.86, από 
κοινού μαζί με το συγκατηγορού
μενό σου Ευγένιο Καλαφάτη, με 
πρόθεση, ζημίωσες την περιουσία 
του άλλου, της οποίας, βασει δι-

καιοπραξίας, είχες την ολική δια
χείριση.

Συγκεκριμένα, το υπό την προε
δρία σου και τη συμμετοχή του 
Συμβούλιο Χορηγήσεων ενέκρινε 
τη χορήγηση υπέρ της ανώνυμης 
εταιρείας ΖΑΑΕ, προς την αλλο
δαπή εταιρεία " COMMODITY 
AND TOBACCO LTD” εγγράφου 
εγγυητικής, ύψους 17.029.800 γαλ
λικών φράγκων, για την εισαγωγή 
9.000 τόνων αραβοσίτου, αν και

εσύ γνώριζες και αποδεχόσουν ότι, 
από την ενέργεια αυτή, είναι ενδε
χόμενο να επέλθει ζημία για την 
Τράπεζα, δεδομένου ότι η εν λόγω 
εταιρεία παρουσιάζε σημαντικές 
ζημιές στους ισολογισμούς των 
ετών 1982 και εντεύθεν και τα πε
ριουσιακά της στοιχεία ήταν ανε
παρκή για την εξασφάλιση της 
Τράπεζας

Η ζημία αυτή επήλθε πράγματι, 
εφ’ όσον η ΖΑΑΕ μεν, δεν κατέβα-

λε την αξία του αραβοσίτου εγκαί
ρως και ή εγγυητική επιστολή κα
τέπεσε από 22.4.87 έως 9.6.87 η 
Τράπεζα δε αναγκάσθηκε να κατα
βάλει 375.000.000 δραχμές περί
που».

Από την επιστολή του Καλαφά
τη, όμως, προκύπτει ότι πράγματι 
ο Π. Κορλίρας ενέκρινε τη χορή
γηση της σχετικής εγγυητικής επι
στολής ενώ, όπως υπογραμμίζει ο 
Καλαφάτης, ήταν γνωστό:
— Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις 
ανέρχονταν στο ποσο των 150 
εκατομμυρίων περίπου δραχμών 
άλλα κρίνονταν αδύνατες, επειδή 
έπονταν βαρών άλλων τραπεζών.
— Οι προσημειώσεις ενεγράφη- 
σαν δύο μήνες περίπου μετά τη 
χορήγηση της εγγυητικής επιστο
λής, εξαιτίας του επείγοντος χαρα
κτήρα της χορήγησης.
— Η δικαιούχος εταιρεία «GRA- 
NOMAR SA GENOVA» και η 
«COMMODITY TOBACCO 
LTD» ελέγχονταν κατευθείαν από 
τον Μαργέλλο, σύμφωνα με φήμες 
της αγοράς, που, όμως, όπως ση
μειώνει ο Καλαφάτης, δεν προέκυ- 
πταν από το φάκελο.

Υπογραμμίζοντας στο τέλος της 
επιστολής του ο Καλαφάτης ότι 
τόσο στις διαπραγματεύσεις, όσο 
και κατά την έγκριση της χορήγη
σης απούσιαζε στο εξωτερικό, 
αφήνει ουσιαστικά έκθετο και 
αποκλειστικό υπεύθυνο για τη δη
μιουργία του σκανδάλου τον πρόε
δρο του Δ.Σ. της Ιονικής, Π. Κορ- 
λιρα.

Τρύπιες πόρτες έχει το ΤΕΛ που «φιλοδοξεί» 
να διδάξει στα παιδιά μας Πληροφορική!

Σχολείο πληροφορικής 
χωρίς κομπιούτερ!

«ΜΑΧΗ ζωής» δίνουν, στην 
κυριολεξία, οι 450 μαθητές του 
1ου Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου (ΤΕΛ) Περιστεριού, 
που συμπλήρωσαν χθες μια 
εβδομάδα κατάληψης στο σχο
λείο τους. Ενα σχολείο δια
σκορπισμένο σε τρία σημεία 
του Περιστεριού, καθώς δεν 
υπάρχει ενιαίος χώρος, στεγα- 
ζόμενο σε κτίρια που κι επίση
μα έχουν χαρακτηρισθεί ακα
τάλληλα (κι όμως χρησιμο
ποιούνται...). Ενα σχολείο απο
γυμνωμένο από υποδομή, που 
φιλοδοξεί να δώσει στους μαθη
τές γνώσεις πληροφορικής, χω
ρίς καν να διαθέτει ...κομπιού
τερ! Ενα σχολείο, που — όπως 
όλα τα ΤΕΛ — παράγει απόφοι
τους χωρίς επαρκή ειδίκευση, 
με πτυχία των οποίων το αντί- 
κρυσμα αμφισβητείται, εφοδια
σμένους μόνο με την αβεβαιό
τητα για το μέλλον...

Ενα σχολείο, που ασφαλώς 
δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τυ
πικό δείγμα του κανόνα της κα
τάστασης που επικρατεί (και) 
στην Τεχνική Εκπαίδευση, που 
δίνει αναγλυφα το μέτρο της 
εκπαιδευτικής κρίσης και των 
συνεπειών της «γραμμής πλεύ
σης» των κυβερνώντων.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου. Από το 
πρωί στο προαύλιο (!) του Λυ
κείου, οι μαθητές κάνουν συνέ
λευση. Μαζί τους εκπρόσωποι 
της Ενωσης Γονέων Περιστε
ριού και καθηγητές.

Οι Παν. Κυριακόπουλος και 
Δημ. Κορωναίος, μέλη του 
15μελούς, καθώς και άλλοι μα
θητές, αναλαμβάνουν να μας 
ενημερώσουν για το τι αντιμε
τωπίζουν και τι ζητούν: «Τό 
κτίριο, το βλέπετε κι εσείς, εί
ναι άθλιο. Οταν βρέχει πλημμυ
ρίζουν τα πάντα (σ.σ αρκετές 
«λίμνες», απομεινάρια της 
προ... διημέρου γενομένης νε
ροποντής, πιστοποιοούν του λό
γου το αληθές). Ζητάμε νέα κτί
ρια, αύξηση των δαπανών για 
την Παιδεία. Είναι τραγική η 
υποβάθμιση της Τεχνικής 
Εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας 
υπάρχει Τμήμα Πληροφορικής, 
αλλά ...δεν διαθέτει κομπιούτερ 
κι έτσι κάνουμε μόνο θεωρία. 
Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
αναγκαζόμαστε να κάνουμε 6 
άτομα την ίδια άσκηση, ελλεί
ψει υποδομής»...

Αυτά για το παρόν. Για το 
μέλλον; «Οι προοπτικές — το
νίζουν — είναι όσο ποτέ ζοφε-

ρές. Απαιτούμε να μην καταρ- 
γηθεί το ειδικό ποσοστό (23%) 
εισαγωγής στα ΤΕΙ που ίσχυε, 
να είναι ισότιμα τα Τεχνικά με 
τα Γενικά Λύκεια. Η γνώση κι 
η μόρφωση δεν μπορεί να είναι 
προνόμιο. Είμαστε αντίθετοι 
στην πρόθεση του υπουργείου 
να θεσπίσει 4ο έτος για να ειδι
κεύονται όσοι «αντέχουν» κι 
επιπρόσθετο χρόνο σπουδών. 
Απαιτούμε να εξασφαλίζονται 
για όλους τους μαθητές οι ειδι
κεύσεις, στα ήδη υπάρχοντα έτη 
σπουδών. Θέλουμε νέα προ
γράμματα που θα. κάνουν την 
ειδίκευση προσιτή σε όλους κι 
όχι νέα μέτρα που θα κατηγο
ριοποιούν τους μαθητές. Αξιώ
νουμε να σταματήσουν οι επι
βολές αποβολών για συνδικαλι
στικούς λογους σε όλα τα λύ
κεια και οι απουσίες στις κινη
τοποιήσεις».

Μιλάμε με την κ. Αννα Αγγέ
λου, από την Ενωση Γονέων 
Περιστεριού: «Τα αιτήματα 
των παιδιών είναι απόλυτα δί
καια. Ειδικά για το κτίριο, πρέ
πει να σας πω ότι είχε κριθεί 
ακατάλληλο για να στεγάσει 
άλλο σχολείο, παλιότερα. Τώρα 
στεγάζεται το ΤΕΛ...».

Κίνηση
αντιπερισπασμού 

της ΠΑΣΚΕ 
για τη ΓΣΕΕ

ΕΞΗΝΤΑ πέντε δευτεροβά
θμιες συνδικαλιστικές οργα
νώσεις — που εκπροσωπούν 
τη συντριπτική πλειοψηφία 
των εργαζομένων — υπο
στηρίζουν αγωνιστικά την 
παρέμβαση του Εργατικού 
Κέντρου Αθήνας και Πει
ραιά και των πέντε Ομο
σπονδιών για το διορισμό 
αντιπροσωπευτικής διοί
κησης στη ΓΣΕΕ για την 
πραγματοποίηση γνήσιου 
και δημοκρατικού συνε
δρίου. Οι εκπρόσωποι των 
Εργατικών Κέντρων και των 
Ομοσπονδιών, που πήραν 
μέρος στη χθεσινή σύσκεψη, 
έκαναν, επίσης, δεκτή πρό
ταση να εξετασθεί η δυνατό
τητα συντονισμένης απερ-
γιακης κινητοποίησης μέσα 
στον Ιανουάριο για τα προ
βλήματα των εργαζομένων.
' Στο μεταξύ, σε νέα κίνηση 
αντιπερισπασμού, προχώ
ρησε χθες η κυβερνητική πα
ράταξη. Μέσω της διοί
κησης του Εργατικού Κέν
τρου Ελευσίνας, την οποία 
ελέγχει, κατέθεσε αίτηση 
ανακοπής της απόφασης του 
Πρωτοδικείου που κήρυξε 
έκπτωτη τη μονοπαρατα- 
ξιακή διοίκηση της ΓΣΕΕ. 
Συνδικαλιστές εκτιμούσαν 
ότι η νέα κίνηση της ΠΑ
ΣΚΕ αποβλέπει στον εκβια
σμό των συνδικαλιστικών 
παρατάξεων της αντιπολί
τευσης ώστε να παραιτηθούν 
από το αίτημά τους για διο
ρισμό νέας αντιπροσωπευ
τικής διοίκησης στη ΓΣΕΕ. 
Η εξελιξη αυτή συσχετίζεται 
αμέσως με το θέμα της 
Εθνικής Συλλογικής Σύμ
βασης για την υπογραφή της 
οποίας η κυβέρνηση θελει να 
επισπεύσει και, αν είναι δυ
νατόν απ' την έκπτωτη διοί
κηση της ΓΣΕΕ.

Χθες ο υπουργός Εργα
σίας Γ. Γεννηματάς δήλωσε 
ότι δεν μπορεί να απαγορεύ
σει τις αυξήσεις που πιθανόν 
θέλουν να καταβάλουν μονο- 
μερώς οι βιομήχανοι. Ομως 
χωρίς διαπραγματεύσεις για 
σύμβαση, είναι κρίσιμο ζή
τημα για το συνδικαλιστικό 
κίνημα! Ο κ. Γ εννηματάς δή
λωσε επίσης ότι θα επιδιω- 
χθεί με πολιτικές παρεμβά
σεις η πραγματοποίηση δια
πραγματεύσεων τονίζοντας 
ότι, κατά τη γνώμη του, η 
εισοδηματική πολιτική δεν 
πρέπει να ανακοινωθεί πριν 
από την Εθνική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας.

Σχετικά με το θέμα της 
ΓΣΕΕ ανέφερε ότι «είμαστε 
διατεθειμένοι ως υπουργείο 
Εργασίας να βοηθήσουμε σε 
οποιαδήποτε λύση, εφ’ όσον 
είναι ομόφωνη απόφαση του 
συνδικαλιστικού κινή
ματος».

Η δήλωση του υπουργού 
Εργασίας αποτελεί την πολι
τική στήριξη της πρότασης 
της ΠΑΣΚΕ για συνέδριο 
απο διαπαραταξιακή επι
τροπή. με την τυπική διατή
ρηση των δοτών.

Στρατιωτικό 
το αεροδρόμιο 
του Ηράκλειου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

Σε στρατιωτικό αεροδρόμιο 
μετατρέπεται το διεθνες αε
ροδρόμιο του Ηρακλείου, 
μετά από απόφαση του συ- 
ναρμόδιων υπουργείων που 
έκαναν δεκτή τη σχετική ει
σήγηση του Γενικού Επιτε
λείου Αεροπορίας να εγκα
τασταθεί μόνιμα σε αυτό 
μοίρα μαχητικών αεροσκα
φών τύπου μιράζ. Η από
φαση αυτή έχει ήδη προκα- 
λέσει αντιδράσεις τόσο των 
κατοίκων της κοινότητας 
της Νέας Αλικαρνασσού, 
που βρίσκεται πλάι στο αε
ροδρόμιο. όσο και των άλ
λων φορέων και ιδιαίτερα 
τουριστικών.


