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ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚ1ΑΝΑΚΗΣ
ΤΑ ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΑ TOY NOTH

συγκλονιστικά 
* Ζ β ϊμ η έ κ ίκ α  

του κορυφαίου ερμηνευτή

ΙΑΜΑ ΜΟΥ ■  ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΤΡΕΛΟΣ *  0 ΑΕΤΟΣ 
β  Η ΣΤΕΛΛΑ Η ΣΜΥΡΝΙΑII ΜΑ ΕΣΥ ΜΕ ΚΑΙΣ 
Μ ΛΕΝ ΠΟΝΕΣΑ ■  ΟΙ ΣΚΙΕΣ ■  ΣΥΓΧΟΡΕΣΕ ΜΕ 
a  ΣΙΓΑΝΕΣ ΨΙΧΑΛΕΣ S  ΧΑΡΑΜΑΤΑ S  ΝΑ ΪΑΝΑΡβΕΙΣ 
η  ΠΕΡΝΑ ΚΙ ΕΣΥ a  0 ΣΤΡΑΤΟΣ *  ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ 
SO ,ΤΙ ΑΓΑΠΑΩ ΕΓΟ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Μ ΛΑΝΕΙΟ ΖΠΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η Μεγκ Ράιαν και η 
εκρηκτική Εύα Μέντες 
αποκαλύπτουν τα πάντα... 
για τις γυναίκες

Real news
Η Α Λ Η Θ Ι Ν Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3 1 ,1 2 ,2 0 1 0

ΑΡΙΘ Μ ΟΣ 
Φ Υ Λ Λ Ο Υ  111

ΤΙΜΗ: 4,25 €

ΑΡ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΟ ΦΑΝΤΑΡΙΛΙΚΙ 
ΜΟΥ ΤΟ ΕΚΑΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ»

Ο πρώην 
υπουργός 
βάζει τέλος στα 
σενάρια που 
τον θέλουν 
στη θέση του 
εκπροσώπου 
της Ν.Δ.

σελ. 21

Ο  Ποιος είναι ο συνεργάτης και 
φίλος του προέδρου της Ν.Δ. 
που άναψε φωτιές στη Ρηγίλλπς

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ Α. ΣΑΜΑΡΑ

«Οχι σιον μεσαίο 
χώρο. Να μην 

κρύβουμε 
τκ ιδέεε μαε»

16

Σκέφιηκες ποχέ 
ότι η πιο λαμπρή 
επένδυση είναι 

ο ήλιος;

Ig g  ΤΡΑΠΕΖΑ 
3S2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Ο εισαγγελέαε χτυπά 
την πόρτα του Σημίτη

ΣΕ «ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ins Δικαιοσύνηδ οι «αμαρτω
λό» συμβάσειδ ins περιόδου 
2000-2001 με την αμερικανική 
τράπεζα Goldman Sachs

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΕΛΝΟΥΝ
οι Αρχέδ τη δικογραφία Tns 
υπόθεσή, προκειμένου να 
διερευνηθούν τυχόν ευθύνε5 
μελών Tns τότε κυβέρνησή

Ρ  Εισηγήσεις να σταματήσει 
η ατιμωρησία δέχεται 
ο Γιώργος Παηανδρέου

«Να μπει
κάποιοε
φυλακή»

Η κυβέρνηση εξετάζει 
τρόπους για δήμευση 
της περιουσίας όσων , 
καταχράστηκαν I
δημόσιο χρήμα I

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΙ

σελ. 4

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ

MOVipOS KQI01K0S Λονδίνου

Q  Γιατί ρευστο ί ϋ
ποίησε την
περιουσία του
και έφυγε από Μ
τη χώρα 1

σελ. 26
I

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Δικαίωμα των 
βουλευτών να 
ασκούν κριτική»
□  «Καταστροφικές για 
την οικονομία οι πρόω
ρες εκλογές», επισημαί
νει η υπουργός Παιδείας

σελ. 12-13

Real Money ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Ανάσα 160 δια ευρώ για την κρίσιμη 
τριετία 2013-2015 αν επιτευχθεί συμφωνία

0  Ο ρόλος του Λουκά Παηαδήμου και 
οι όροι που έθεσε η Αγκελα Μέρκελ
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Γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
n.hatzinikolaou@realnews.gr

■Ο ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ξυλοδαρμός 
του βουλευτή και πρώην υπουρ
γού της Ν.Δ. κ. Κωστή Χατζή-' 
δάκη, στο κέντρο της Αθήνας 
έφερε στο προσκήνιο, με τον 
ηιο έντονο και δραματικό τρό
πο, την οργή, την απογοήτευ
ση και την αποστροφή της ελ
ληνικής κοινωνίας για την πολι
τική και τους πολιτικούς. Οταν 
έναςβουλευτήςχαμηλώντόνων, 
που κατά τεκμήριο θεωρείται έντιμος εργατι
κός και αξιοπρεπήςόπωςο κ. Χατζηδάκηςδεν 
μπορεί πλέον να περπατήσει στον δρόμο με 
ασφάλεια, είναι ηλίου φαεινότερον ότι η αξιο
πιστία της πολιτικής μας σκηνής βρίσκεται στο 
ναδίρ. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους πο
λιτικούς. Η δυσαρέσκειά τους έχει γιγαντωθεί 
και εκδηλώνεται πλέον γένι κευμένα. Επί δικαί
ων και αδίκων...

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ  κοινωνία χρεώνει στο πολιτικό 
σύστημα και ιδίως στις κυβερνήσεις του ΠΑ- 
ΣΟΚ και της Ν.Δ. τωντελευταίων δεκαετιών ανι
κανότητα και ανεντιμότητα. Τιςθεωρείυπεύθυ- 
νεςγια την οικονομική, αλλά και για την πολιτική 
και ηθική χρεοκοπία της πατρίδας μας. Και βε- 
βαίωςτιςθεωρείεπίσηςυπεύθυνεςγια τη στα
σιμότητα ή την οπισθοδρόμηση στα κρίσιμα 
μέτωπα των εθνικών μας θεμάτων.

ΑΥΤΟ, όμως που εξοργίζει περισσότερο από 
όλα τα άλλα τους Ελληνες είναι η σκανδαλώ
δης διαχείριση και η προκλητική διασπάθιση 
του δημόσιου χρήματος από επίορκους πο
λιτικούς που εισήλθαν στο Κοινοβούλιο ανε
πάγγελτοι και πένητες και εξήλθαν με ειδίκευ
ση στις πάσης φύσεως κομπίνες και λαμογιές 
και φυσικά πάμπλουτοι. Η κοινωνία τούς γνω
ρίζει καιτουςδείχνει! Και διερωτάται έκπληκτη 
γιατίτουςανέχονται και τους καλύπτουνοι έντι
μοι συνάδελφοί τους τα κόμματα στα οποία 
ανήκουν και κυρίως η Δικαιοσύνη.

ΕΝΑΣΥΝΗΘΕΣ επιχείρημα, το οποίο διατυπώ
νουν, ενοχλημένοι απάτην ισοπεδωτική κριτική 
που δέχεται πλέον απότουςπολίτεςο πολιτικός 
κόσμος ορισμένοι έντιμοι εκπρόσωποίτου εί
ναι το γνωστό «δεν είμαστε όλοι ίδιοι». Τον τε
λευταίο, όμως καιρό και αυτή ακόμη η εύλο

Ούτε Evas
στη φυΠακή;

γη ένσταση απορρίπτεται από τη συντριπτι
κή πλειονότητα των Ελλήνων, καθώς θεωρούν 
ότι οι ευθύνες για την ατιμωρησία των πολιτι
κών, που έβαλαν το χέρι στο βάζο με το μέλι, 
βαρύνουν «οριζόντια» το σύνολο του πολιτι
κού προσωπικού της χώρας και ιδίως τα στε
λέχη των δύο μεγάλων κομμάτων, που κυβέρ
νησαν και κυβερνούν χωρίς διακοπή από το 
1974 μέχρι σήμερα. Και βέβαια η κοινωνία έχει 
αρχίσει πλέον να «ψιθυρίζει» και για τις ευθύ
νες των δικαστικών λειτουργών και της Δικαι
οσύνης. «Ψίθυρος» που μέρα με τη μέρα δυ
ναμώνει και αν δεν αλλάξει κάτι, σύντομα θα 
γίνει κραυγή!

Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Γιώργος Παπανδρέου 
και ο αρχηγόςτηςαξιωματικήςαντιπολίτευσης 
κ.ΑντώνηςΣαμαράςείναιδύο«παιδιά»τηςγε- 
νιάςτης μεταπολίτευσης. Ανδρώθηκαν πολιτι
κά, διακρίθηκαν και αναδείχθηκαν στη διάρ- 
κειά της. Και είναι οι πρώτοι πρόεδροι των κομ
μάτων τους που εκλέχθηκαναπευθείαςαπότη 
λαϊκή βάση. Επίσης έχουν συνυπάρξει, στα 
φοιτητικά τους χρόνια, σε ένα δωμάτιο λίγων 
τετραγωνικών. Υπήρξαν φίλοι. Και επομένως η 
επικοινωνία και η συνεννόησή τους είναι λο
γικά πιο εύκολη.

Ο Ι ΔΥΟ ΗΓΕΤΕΣ έχουν δεσμευθεί προεκλογι
κά ότι θα υπηρετήσουν την κάθαρση του δη
μόσιου βίου και ότι θα συμβάλουν αποφασι
στικά στην επιστροφή της ηθικής και της δια
φάνειας στην πολιτική μας ζωή. Εχουν χρέος 
λοιπόν, τώρα να συνεργασθούν στενά για τον 
σκοπό αυτό. Ας ξανα κλειστούν, όπως τότε στα 
φοιτητικά τους χρόνια, σε ένα δωμάτιο και ας 
συμφωνήσουν σε ένα ταχύρρυθμο και απο
τελεσματικό σχέδιο κάθαρσης του πολιτικού 
προσωπικού των κομμάτων τους. Ας ανακη-

ΑΓΩΓΕΣ
ToKpôtosva 
προχωρήσει 
αμέσως σε 
αγωγές αστι
κών αποζημι
ώσεων σε βά- 
ρος ίων επί
ορκων πολι
τικών, για να 
«δημευΒούν» 
οι περιουσίες 
τους

ρύξουντο 2011 έτοςεπιστροφήςτης πολιτικής 
στις ρίζεςτων ηθικών αρχών και αξιών που χα
ρακτήριζαν τη δράση των πολιτικών ανδρών 
σε άλλες καλύτερες εποχές. Τότε που έμπαιναν 
στη Βουλή πλούσιοι και έβγαιναν φτωχοί. Και 
ας στείλουν 2-3 πράσινους και 2-3 γαλάζιους 
στη φυλακή. Ας στείλουν 10-15 πράσινους και 
10-15 γαλάζιους στα σπίτια τους αφού πρώ
τα ξεσκεπάσουν τις παραγεγραμμένες ληστεί
ες και ατιμίες που διέπραξαν σε βάρος του Ελ

ληνικού Δημοσίου. Και ας προχωρήσει το κρά
τος μας σε αγωγές αστικών αποζημιώσεων σε 
βάρος τους για να «δημευθούν» οι περιουσί- 
εςτους. Οσο ψηλά και αν βρίσκονται ή βρίσκο
νταν. Διαφορετικά, το υπάρχον, διεφθαρμένο 
σκηνικό θα καταρρεύσει. Και θα συμπαρασύ- 
ρει μαζί του και όσους έντιμους σιωπούν και 
συγκαλύπτουν...

Παπανδρέου και Σα
μαράς έχουν χρέος να 
συνεργασθούν στενά 
για την επιστροφή της 
ηθικής και της διαφά
νειας στην πολιτική 
μας ζωή. Ας ξανα κλει
στούν, όπως τότε στα 
φοιτητικά τους χρό
νια, σε ένα δωμάτιο 
και ας συμφωνήσουν 
σε ένα ταχύρρυθμο 
και αποτελεσματικό 
σχέδιο κάθαρσης του 
πολιτικού προσωπι
κού των κομμάτων 
τους. Ας ανακηρύ
ξουν το 2011 έτος επι
στροφής της πολιτι
κής στις ρίζες των ηθι
κών αρχών και αξιών 
που χαρακτήριζαν ιη 
δράση των πολιτικών 
ανδρών σε άλλες, κα
λύτερες εποχές. Τό
τε που έμπαινανστη 
Βουλή πλούσιοι και 
έβγαιναν φτωχοί. Και 
ας στείλουν 2-3 πρά
σινους και 2-3 γαλά
ζιους στη φυλακή
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Οι 12 ανατροπέε για 
να διασφαλιστεί η 

εκταμίευση ins 
téia p in s δόσης 

σελ. 14

επικαιροτητα

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α

Τι πρέπει να ξέρετε για 
n s  μ ε τα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ι που 

προωθεί η κυβέρνηση 
σ ε λ. 38-39
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

ίο θέμα
ΑΜΕΣΩΣ
0 εισαγγεθέας ίου Αρείου Πάγου Ιωάννης 
Téuibs παρέλαβε τον φάκελο tns υπόθε- 
ons στις 20 Δεκεμβρίου. Αμέσως ιον ανέ-

Βεσε στον αντεισαγγελέα Αθ. Κατσιρώδη, 
για νο διερευνήσει ον πρέπει η υπόθεση 
νυ διαβιβαστεί στη Βουλή, η οποίο είναι 
και η μόνη αρμόδιο για να αποφασίσει

Rea lnew s
www.real.gr

politiki@realnews.gr

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ
a.kandili@realnews.gr

■  ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ πρωθυπουργό Κώστα Σημί
τη και σε μέλη της κυβέρνησήςτου την περίοδο 
2000-2001 «σκόνταψε» η εισαγγελική έρευνα 
για την υπόθεση μετατροπήςμέρουςτου δημό
σιου χρέους σε ευρώ από την Goldman Sachs, 
αμέσως μετά τη συμφωνία για ένταξη της χώ
ρας μας στη ΟΝΕ. Τις μεθόδους, δηλαδή, δη- 
μιουργικήςλογιστικήςμετη χρήση παραγωγών 
προϊόντων (swaps) ώστε να αποκρυβείτο μέγε
θος του δημόσιου χρέουςτης Ελλάδας.

Από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευ
νας φαίνεται πως προέκυψαν ενδείξεις εμηλο- 
κήςτους γεγονόςπου οδήγησε την προϊσταμέ- 
νη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ελέ
νη Ράικου, στο να κλείσει τη σχετική δικογρα
φία και να τη διαβιβάσει «αμελητί» στον εισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε «για τις 
δικές του ενέργειες».

Ο φάκελος έφτασε στον Αρειο Πάγο στις 20 
Δεκεμβρίου και αμέσωςο εισαγγελέαςτου ανω- 
τάτου δικαστηρίου ανέθεσε στον αντεισαγγε
λέα Αθ. Κατσιρώδη να διερευνήσει αν πρέπει η 
υπόθεση να διαβιβαστείστη Βουλή, η οποία εί
ναι και η μόνη αρμόδια να κρίνει αν πρέπει στην 
περίπτωση αυτή να εφαρμοστούν οι διατάξεις 
του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η καταγγελία
Η προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από 
καταγγελία που έκανε στις 30 Απριλίου του 
2010 ο δικαστής Φαγιάντ Μουλά Καλί, κάτοι
κος Βιέννης.

Στην καταγγελία του ο δικαστής έκανε λόγο, 
μεταξύ άλλων, για συνδρομή και υποκίνηση σε 
παραποίηση ισολογισμού, εξαπάτηση της Ευρω
παϊκής Ενωσης και έκθεση σε κίνδυ νο της ευρω
ζώνης από την Τράπεζα Goldman Sachs.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο της Εισαγγελί
ας Πρωτοδικών προς τον Αρειο Πάγο σημει
ώνεται ότι «κατά τη διεξαγωγή της προκαταρ
κτικής έρευνας προέκυψαν καταγγελίες σχετι
κά με αξιόποινες πράξεις που φέρονται να τε- 
λέστηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό και 
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου την περίο
δο 2000-2001».

Γι'αυτόν τον λόγο κρίθηκε πως η δικογραφία 
πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή, αφού ο νό
μος περίευθύνης υπουργών προβλέπει σαφώς 
ότι σε περίπτωση εμπλοκής πολιτικών προσώ
πων σε μία υπόθεση η Δικαιοσύνη σταματά και 
τον λόγο πλέον έχει το Κοινοβούλιο.

Εφόσον ο αντεισαγγελέαςτου Αρείου Πάγου 
Αθ. Κατσιρώδης κρίνει πως η δικογραφία πρέ
πει να διαβιβαστεί στη Βουλή, το Κοινοβούλιο 
θα αποφασίσει αν θα συσταθεί Ειδική Κοινο
βουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια της προ
καταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουρ
γών, για τη σύστασή της απαιτούνται υπογρα
φές από 30 τουλάχιστον βουλευτές.

Σε περίπτωση που το πόρισμα της προκα
ταρκτικής εισαχθείστην Ολομέλεια, αυτή απο
φασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 
αριθμού των βουλευτών (151 βουλευτές), για 
συγκρότηση ή όχι της Ειδικής Κοινοβουλευτι
κής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτι
κής εξέτασης.

Τα «κόΑπα» 
tns Goldman Sachs
To 2001 και αφού η χώρα είχε εξασφαλίσει τη 
συμφωνία για την ένταξή της στην ΟΝΕ από 
το 1999, ξεκίνησε διαδικασία μετατροπής μέ
ρους του δημόσιου χρέους σε ευρώ. Ουσι
αστικά με μεθόδους δημιουργικής λογιστι

«Δείχνουν» τον Σημίτη 
και υπουργοί^ του
Σε αντεισαγγελέα τόό Αρείου Πάγου προς διερεύ νηση π υπόθεση της 
μετατροπής μέρους του δημόσιου χρέους σε ευρώ από την Θοΐόιηαη βαοήε

ΒΟΥΛΗ
Οταν παρα- 
λαβει τη δι
κογραφία, το 
Κοινοβούλιο 
θα αποφασί
σει αν θα συ
σταθεί Ειδι
κή Κοινοβου
λευτική Επι
τροπή

κής δηλαδή τη χρήση παράγωγων προϊόντων 
(swaps), απεκρύβη το μέγεθος του δημόσιου 
χρέουςτης Ελλάδας.

Μία anoT^oupcpcovi^swap που έγιναντότε, 
ήταν η μετατροπή ομολόγων που είχαν εκδοθεί 
κυρίως σε γεν στο ενιαίο νόμισμα.

To swap αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ του Ελ
ληνικού Δημοσίου και τηςαμερικανικήςτράπε- 
ζας Goldman Sachs το 2001, προκειμένου να 
αποκρυβεί η επιβάρυνση που είχε στο χρέος η 
αλλαγή της συναλλαγματικής ισοτιμίας δανεί
ων σε γεν, τα οποία είχαν συναφθεί στις αρχές 
της δεκαετίας του '90.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι η αμερικανική 
τράπεζα θα αντικαταστήσει τα ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου που είχαν εκδοθεί σε ξέ
νο νόμισμα με ομόλογα σε ευρώ, τα οποία θα 
έληγαν το 2019.

Οταν προκύπτουν ενδεί- 
ξεΐ5 εμπήοκή5 πολιτικών 
προσώπων η υπόθεση 
διαβιβάζεται στον εισαγ
γελέα του Αρείου Πάγου

I I 11 U  Η διαδικασία ]
Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α
ξεκίνησε μετά την καταγγελία δικαστή 
οπό τη Βιέννη, ο οποίοε έκανε λόγο για 
συνδρομή και υποκίνηση σε παροποίηση 
ισολογισμού, εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και έκθεση σε κίνδυνο τη$ 
ευρωζώνης απά την Τράπεζα 6οΙάηιοη 
θβοής

Η Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
Πρωτοδικών, κατά τη διεξαγωγή της 
προκαταρκτικής έρευνας, ήρθε 
αντιμέτωπη με «καταγγελίες σχετικά με 
αξιόποινες πράξεις που φέρονται να 
τελέστηκαν απά τον πρώην 
πρωθυπουργό και μέθη του Υπουργικού 
Συμβουλίου την περίοδο 2000-2001»

«V__

Με την πρακτική αυτή εκτιμάται ότι το δη
μόσιο χρέος εμφανίστηκε μειωμένο κατά 2,8 
δισ. ευρώ.

Την εποχή που έγινε η συναλλαγή, τα swaps 
αυτού του τύπου δεν ήταν παράνομα, όπως πα
ραδέχθηκε και η Eurostat, ενώ αντίστοιχες με
θόδους δημιουργικής λογιστικής ακολουθού
σαν και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, 
η Πορτογαλία, ακόμη και η Γερμανία.

Πρωτοσέϋιδο
Η κρίση χρέους που ξέσπασε στην Ελλάδα στα 
τέλη του 2009 έστρεψε την προσοχή σε αυτές 
τις συμφωνίες με την Goldman Sachs το 2000 
και το 2001, καθώς με αυτό το «κόλπο», όπωςτο 
είχε χαρακτηρίσει η New York Times σε πρωτο
σέλιδο τηςτον περασμένο Φεβρουάριο, η Ελλά
δα, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανά
λογα προβλήματα, εμφάνισε μειωμένο εξωτε
ρικό χρέος.

Εξαιτίαςδε αυτού του δημοσιεύματοςτηςαμε- 
ρικανικήςεφημερίδας, ο πρωθυπουργόςΓιώρ- 
γος Παπανδρέου ζήτησε τότε από τον υπουρ
γό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου να 
γίνει έρευνα σε όλες τις συμφωνίες που έγιναν 
στο παρελθόν για την επιμήκυνση του χρόνου 
εξυπηρέτησης του χρέους και άλλες πράξεις 
ανταλλαγής υποχρεώσεων του Ελληνικού Δη
μοσίου με την επενδυτική τράπεζα.

Το περίφημο swap της Goldman Sachs φέ
ρεται να έχει απασχολήσει πρόσφατα και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία, σύμ
φωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, συ
νέταξε σχετική έκθεση-πόρισμα την περασμέ
νη άνοιξη.

http://www.real.gr
mailto:politiki@realnews.gr
mailto:a.kandili@realnews.gr
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προβληματισμός στο Μαξίμου Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

«Γιώ ργο, βάλε έναν φυλακή!»
Σύσκεψη με κορυφαίους υπουργούς στο Κασέρι για να πάψει η ατιμωρησία στον δημόσιο βίο

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ
v.skouris@realnews.gr

■  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ να μπει κάποιος στη φυλακή 
δέχεται ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέ- 
ου, την ίδια στιγμή που στην κυβέρνηση ανα
ζητούν τρόπους ώστε να υπάρξει δήμευση της 
περιουσίας πρώην υπουργών που έχουν εμπλα- 
κεί σε σκάνδαλα αλλά το αδίκημά τους έχει πα
ραγράφει'.

Ο Γ. Παπανδρέου, σύμφωνα με ασφαλείς πλη- 
ροφορίεςτηςΙΤθβΙ news, προσκάλεσε πριν από 
μερικέςημέρεςκορυφαίουςυπουργούςστο σπί
τι του στο Καστρί και τους κάλεσε να αναζητή
σουν τρόπους ώστε να σταματήσει επιτέλουςη 
ατιμωρησία: «Κοιτάξτε πώς θα αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα. Οπου κι αν πάω, όλοι με ρωτούν 
γιατί δεν μπαίνει ένας πολιτικός ή άλλο δημόσιο 
πρόσωπο στη φυλακή. Βρείτε τρόπους να στα
ματήσει η ατιμωρησία. Και επιπλέον, πρέπει να

Σ τ η  σύσκεψ η που
πραγματοποιήθηκε στο 
Καστρί συμμετείχαν οι 
Γ. Παπακωνσταντίνου, 
X. Καστανίδης και Χρ. 
Παπουτσής

κινηθεί και η Δικαιοσύνη, που δεν κινείται», φέ
ρεται να είπε ο πρωθυπουργόςστουςσυνομιλη- 
τέςτου. Μεταξύ των υπουργών που κλήθηκαν 
στο σπίτι του πρωθυπουργού στο Καστρί ήταν, 
σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Οικο
νομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Δικαιο
σύνης Χάρης Καστανίδης και Προστασίας του 
Πολίτη Χρηστός Παπουτσής, ο οποίος -όπως 
αποφασίστηκε- θα συγκροτήσει την Οικονομι
κή Αστυνομία, η οποία θα έχει και τη συνδρο
μή ειδικού εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες 
της «ίό>, στο Μέγαρο Μαξίμου φέρονται απο
φασισμένοι να ανταποκριθούν στο περί δικαί
ου αίσθημα που κατακλύζει τους Ελληνες πολί
τες γεγονός που θα συμβεί, μεταξύ άλλων, αν 
πληρώσουν και «πράσινα» στελέχη που έχουν 
εμπλακεί σε σκάνδαλα. Στην κυβέρνηση εξετά

Στην κυβέρνηση εξε
τάζουν τρόπουε, όπακ 
π.χ. την αγωγή από 
το Δημόσιο, ώστε να 
δημευτεί η περιουσία 
πρώην υπουργών

ζουν τρόπους όπως π.χ. την αγωγή από το Δη
μόσιο, ώστε να δημευτεί η περιουσία πρώην 
υπουργών -με θέα την Ακρόπολη και όχι μόνο- 
που έχουν ιδιοποιηθεί δημόσιο χρήμα αλλά τα 
αδικήματά τους έχουν παραγραφεί.

Μ ια τέτοια εξέλιξη, όπως εκτιμάται, θα ικα
νοποιήσει το λαϊκό αίσθημα, αλλά θα δώσει και 
νέα αίσθηση στο καθολικό αίτημα περί κάθαρ
σης. Χαρακτηριστικό του προβληματισμού που 
υπάρχει είναι πωςο ίδιοςο γραμματέαςτου ΠΑ- 
ΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης, μιλώντας στον Real 
FM, έκανε ευθέωςλόγο για την ανάγκη να υπάρ
ξει δήμευση περιουσιών για όσουςέχουν κατα- 
χραστεί ή υπεξαιρέσει χρήματα ή έχουν χρησι
μοποιήσει τη θέση τους προκειμένου να απο
κτήσουν παράνομα δημόσιο χρήμα. Και βε
βαίως, όσοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
με το «πόθεν έσχες» την απόκτηση συγκεκριμέ
νων -και συνήθως προκλητικών-περιουσιακών

Η Εξεταστική για τα greek statistics

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ προβληματίζονται ιδιαίτερα για το 
αν θα συσταθεί ή όχι η Εξεταστική Επιτροπή για τα παραποιη
μένα στατιστικά στοιχεία. Το κλίμα συναίνεσης που πρέπει να 
δημιουργηθεί ασφαλώς και θα ευνοείτο από υπαναχώρηση 
της κυβέρνησης και μη συγκρότηση της συγκεκριμένης Εξετα
στικής. Ωστόσο, η οργή που κυριαρχεί κατά της ατιμωρησίας 
μάλλον αποτρέπει το κυβερνών κόμμα από ενδεχόμενη υπα
ναχώρηση στο θέμα των στατιστικών στοιχείων, αν και η σημε
ρινή αποκάλυψη της Real news (βλ. σελ. 4) θέτει σε νέα δεδο
μένα την όλη συζήτηση για τις ευθύνες και τα greek statistics.

Το κυβερνών κόμμα, επιπλέον, αντιμετωπίζει και εσωτερικό 
πρόβλημα, καθώς μετά την «ανταρσία» βουλευτών του στην 
ψηφοφορία της Προανακριτικής για το Βατοπέδι, εκτιμάται 
ότι παρόμοια εξέλιξη θα υπάρξει και στις ερχόμενες Εξετα
στικές.

Crash test θα αποτελέσει και η υπόθεση της Siemens, κα
θώς στις 20 Ιανουάριου θα παραδοθεί το πόρισμα, με την 
πλειοψηφία να ζητά τη σύσταση Προανακριτικής, ονοματί
ζοντας συγκεκριμένους πρώην υπουργούς τόσο της Ν.Δ. 
όσο όμως και του ΠΑΣΟΚ.

στοιχείων. Στο παρασκήνιο, επίσης εντείνεται 
ο «πόλεμος» μέρους της κυβέρνησης με μέρος 
της ηγεσίαςτης Δι κα ιοσύ νης και συγκεκρι μένων 
δικαστικών, όπως προκύπτει από την επίθεση 
που εξαπέλυσεο Μ. Καρχιμάκηςμέσωτου Real 
FM κατά του Ιωάννη Τέντε.

Εκατέρωθεν κατηγορίεε

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ 
Μιχάλης Καρχιμάκης

ΜΑΙΙΜΟΥ
Στο Μέγαρο 
Μαξίμου φέ
ρονται απο
φασισμένοι 
να ανταποκρι- 
θουν στο πε
ρί δικαίου αί
σθημα που κα- 
τακϋύζειπηκ 
Ελληνεδ πο- 
ϋίιε$, γεγο- 
1/0$ ΠΟυ ΘΟ 
συμβεί, μετα
ξύ άλλων, αν 
πληρώσουν 
και «πράσινα» 
στελέχη που 
έχουν εμηλα- 
κεί σε σκάν
δαλα

Το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να επιρρίπτει με
γάλο μέροςτηςευθύνηςγια την ατιμωρησία και 
τη μη διερεύνηση των σκανδάλων -με αποτέλε
σμα την παραγραφή των ευθυνών πολιτικών- σε 
συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς. Θε
ωρεί, μάλιστα, ότι και σήμερα δεν λειτουργούν 
τα αντανακλαστικά της Δικά ιοσύ νης με αποτέ
λεσμα η ατιμωρησία να συνεχίζεται..

Αντιθέτως η ηγεσία της Δικαιοσύνης, παρότι 
δεναρνείταικακούςχειρισμούςσυγκεκριμένων 
-ελάχιστων- δικαστικών λειτουργών, υπενθυμίζει 
ότι τουςνόμουςγια την παραγραφή δεντουςάλ- 
λαξαν οι πολιτικοί, ενώ τώρα η κυβέρνηση, φο
βούμενη να αναλάβει τιςευθύνεςτης «πετάει το 
μπαλάκι» και τις ευθύνες στους δικαστές.

Κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, επισημαίνουν 
και τιςευθύνεςπου υπάρχουν στουςαρμόδιους 
για την απόδειξη των σκανδάλων εκ μέρουςτου 
ΠΑΣΟΚ, τουςεπικεφαλήςτων Εξεταστικών Επι
τροπών, τα όργανα του κόμματος, που η ενα
σχόλησή τους αυτό το διάστημα με το αντικεί
μενο θυμίζει... ερασιτέχνες! Παλαιότερα στελέ
χη, μάλιστα, υπενθυμίζουν την επαγγελματική 
δουλειά, με την πρόσληψη κορυφαίων επιστη
μονικών προσώπων, τις αποστολές στο εξωτερι
κό, για την τεκμηρίωση σκανδάλων όπως στην 
υπόθεση ΑΓΕΤ Η ρακλής ή στις υποκλοπές Γρυλ- 
λάκη - Μαυρίκη, υποθέσεις που τελικά θεμε
λιώθηκαν απολύτως εν αντιθέσει με αυτές της 
$ίειηθη5, των δομημένων ομολόγων, του Βα
τοπεδίου κ.ο.κ. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανησυ
χούν ότι θα ενταθεί η λαϊκή οργή, μετά και τις 
πληροφορίες ότι το Δικαστικό Συμβούλιο τεί
νει στην άποψη ότι το σκάνδαλο του Βατοπεδί
ου έχει παραγραφεί. Κι αυτό παρ' όλο που στο 
Μαξίμου υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι έκαναν ό,τι 
είναι δυνατόν για να μην υπάρξει κουκούλω- 
μα. Αντιθέτως θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία 
απάντηση και καμία δικαιολογία γιατί επί δια
κυβέρνησης Παπανδρέου δεν έχουν μπει στη 

φυλακή κρατικοί λειτουργοί που 
δωροδοκήθηκαν, επαγγελ- 

ματίες που πιάστηκαν να 
I φοροδιαφεύγουν και πολ

λοί άλλοι.
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ΜΕ ΤΡΕΙΣ φοβερούς εφιάλτες έχουν 
να τα βάλουν οι Ελληνες το 2011: την 
ξένη κατοχή, τη μαύρη φτώχεια και την 
άγρια εγκληματικότητα. Θα τα κατα
φέρουν; Εμείςοι παλαιότεροι λέμε ναι. 
Οι μεσήλικες αμφιβάλλουν. Οι νεότε
ροι φοβούνται. Κάποιοι ετοιμάζουντις 
αποσκευές τους να φύγουν...

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ όπου διδάσκω δημοσι
ογραφία, έβαλα τους σπουδαστές να 
κάνουν μια μεγάλη έρευνα για τη νε
ολαία. Το δείγμα ήταν 1.500 πτυχιού- 
χοι. Τι προέκυψε; Οτι 35% είναι άνερ
γοι ή άεργοι. Οτι 32% κάνουν δου
λειές άσχετες με το πτυχίο τους. Οτι 
μόλις23% δουλεύουν σύμφωνα μετο 
πτυχίο τους. Και ότι μέγα ποσοστό εί
ναι φευγάτοι στο εξωτερικό ή κάνουν 
ενέργειες να φύγουν!..

ΣΙΓΟΥΡΑο καινούργιος χρόνος θα εί
ναι πολύ σκληρός. Με συνεχείς απερ- 
γίεςπουξεκινούναπό αύριο. Μεάγρι- 
εςκινητοποιήσειςκλάδων που θίγονται 
από τις διαρθρωτικές αλλαγές. Με ξέ
φρενη ακρίβεια σε βασικά είδη, στο 
ρεύμα, στα καύσιμα, παντού. Μεαιμα- 
τηρέςπερικοπέςστο εισόδημα των πο
λιτών. Με πρωτόγνωρη έκρηξη εγκλη
ματικότητας και βίας. Φαινόμενα που

Ch.Passalaris@hotmail.com

η παρούσα κυβέρνηση αδυνατεί να 
αντιμετωπίσει, καθώς έχει χάσει τη λα
ϊκή στήριξη...

ΑΝ ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις (και όλα τα 
κόμματα), από την απελευθέρωση, 
έχουν τις ευθύνες τους για το κατά
ντημα της πατρίδας ετούτη η σημερι
νή του Γεωργίου Παπανδρέου έχει σί
γουρα τις βαρύτερες για δύο λόγους 
Πρώτον γιατί δεν έθεσε από την αρ
χή ωςύψιστοσκοπότην εθνική ενότη
τα, δεν είπε δηλαδή ο πρωθυπουργός 
στους συνενόχους του: «Ελάτε εδώ, 
ρε παιδιά, να ζητήσουμε κατ' αρχήν 
όλοι μαζί από τον λαό συγγνώμη για 
τα λάθη μα ς να ξεχύσουμε τιςδιαφο- 
ρέςμας και να ενωθούμε, καλοί και κα
κοί (πολιτικοί, μανδαρίνοι, εργατοπα
τέρες παπάδες καλαμαράδες λεφτά- 
δεςκαι καλοπερασάκηδες), μήπως και

ΕΧΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Εν έτει σωτηρίω 
2011, ναι, 
αλλάζουμε και 
τιμωρούμε!

σώσουμε τη χώρα»!..

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ γιατί, αντίτης εθνικής 
ενότητας έριξε με επιτηδευμένη εμπά
θεια όλεςτιςευθύνεςστην προηγούμε
νη κυβέρνηση, που, εκτός των δικών 
της λαθών, «ατάκτησε» κυρίως έναντι 
των Αμερικανών. Ετσι, ο Γεώργιος Πα
πανδρέου, χωρίς έγκριση του λαού, 
έστω με κάποιο δημοψήφισμα, επέβα
λε τη διά βίου δικτατορία της τρόικας 
με τα τερατώδη μνημόνιά της και με 
τους 100 χαρτογιακάδες της που από 
αύριο αναλαμβάνουν απροκάλυπτα 
το ξεπούλημα της χώρας κατά παρά
βαση του Συντάγματος.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ; Επομένως εμείςοι πα-

λαιότεροι κατεβάζουμε, έστω νοερά, 
την κατοχική σημαία τηςτρόικας (όπως 
έκανε ο Γλέζοςτο 1941), σαλπίζουμε 
θαρραλέα αντίσταση στην ξένη κατο
χή, πληροφορούμε τη φράου Μέρκελ

Στριμώχνουμε
τυν Γ. Παπανδρέ
ου μέχρι τειίικής 
πτώσεως, ίσως 
και εντός του... 
σωτηρίου 2011

(που η πατρίδα της μας χρωστάει τα 
μαλλιά της κεφαλής της σε αποζημι
ώσεις) ότι αντέχουμε στην πείνα όσο 
δεν φαντάζεται, στριμώχνουμε (από 
κοινού με μερικά παλικάρια του ΠΑ- 
ΣΟΚ) τον Γεώργιο Παπανδρέου μέχρι 
τελικής πτώσεως, ίσως και εντόςτου... 
σωτηρίου 2011. Και τότε, με κάποιον 
φλογερό πατριώτη ως ηγέτη, σαλπί
ζουμε την εθνική ενότητα και σώζου
με την πατρίδα...

ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΕΙΝΑΙ αυτός ο φλογερός 
πατριώτης Πώς και από πού θα ξεπη- 
δήσει; Η πατρίδα είναι γεμάτη από άξια 
τέκνα. Κάποιο από αυτά θα αποδιώξει 
τη συστολή καιτουςενδοιασμούςτου 
όταν η κατάσταση φτάσει στο απρο
χώρητο. Και, εδώ που τα λέμε, δεν εί
ναι μακριά η μέρα που θα πεταχτούν 
επικίνδυνες σπίθες, είτε από την καυ
τή άσφαλτο, είτε από κάποιο γκέτο, εί
τε από κάποιο πανεπιστήμιο, είτε από 
κάποια σύναξη γυναικών, αφού οι Ελ- 
ληνίδεςνοικοκυρέςείναι τα μεγάλα θύ
ματα των μνημονίων.

ΚΑΙ ΤΟΤΕ το «αλλάζουμε ή βουλιάζου
με» του Γεωργίου Παπανδρέου θα γίνει 
«ναι, αλλάζουμε και τιμωρούμε»!..

Υποπτο έμβασμα για ΚαραΒέΑα
Ανοιξαν οι Ηογαριασμοί του στην ΕΗβετία. ΑΒΗα τέσσερα εμβάσματα διερευνά η Δικαιοσύνη

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ
a.kandili@realnews.gr

■  ΜΟΝΟ ΕΝΑ από τα επίμαχα εμβάσματα, 
μέσα από τα δεκάδες που κινήθηκαν από τους 
9 λογαριασμούς που διέθετε ο Χρηστός Κα
ραβέλας στην Ελβετία, έκριναν οι Ελβετοί ότι 
είναι ύποπτο. Σύμφωνα με την απόφαση που 
εκδόθηκε από το ελβετικό δικαστήριο και απο
καλύπτει η Real news, πρόκειται για έμβασμα 
ύψους 200.000 μάρκων προς πρώην διευθυ
ντικό στέλεχος του OTE.

Οι 1.600 σελίδεςτωνλογαριασμών που εμπε
ριέχονται σε 5 ντοσιέ θα «ξεσκονιστούν» από 
τους εφέτες-ανακριτές. Ωστόσο, μέχρι στιγ
μής πληντου συγκεκριμένου εμβάσματος δεν 
προκύπτει άλλη ύποπτη κίνηση που να σχετίζε
ται με πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπο
γραφή τηςσύμβασηςτου 1998 για τα ψηφια
κά του OTE.

Ερευνα
Ακόμη τέσσερα εμβάσματα, συνολικού ποσού 
440.000 μάρκων, που φαίνεται από τα στοι
χεία των λογαριασμών να δέχεται χαμηλόβαθ
μο στέλεχος του οργανισμού, έχουν μπει στο 
«μικροσκόπιο», όμως το εν λόγω στέλεχος δεν 
μετείχε στις επιτροπές που ενέκριναν την επί
μαχη σύμβαση, ώστε να συνδεθεί απευθείας 
με αξιόποινη πράξη.

Αντιθέτως, φαίνεται πως περίπου το 95%

1.600
σεδίδεέτων 
λογαριασμών 
που εμπε
ριέχονται σε 
5 ντοσιέ θα 
«ξεσκονι
στούν» από 
τουε εφέιεε- 
ονακρπέε. 
Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής 
πληντου 
συγκεκριμένου 
εμβάσματος 
δεν προκύπτει 
άλλη ύποπτη 
κίνηση

των χρημάτων που διακινήθηκαν στους λογα- 
ριασμούςτου Καραβέλα και προήλθαν από τα 
«μαύρα» ταμεία της5ίθΐτΐθη5 μένει στο πρώην 
υψηλόβαθμο στέλεχοςτηςεταιρείαςή κατευθύ- 
νεται σε φιλικά και συγγενικά του πρόσωπα.

Προκύπτει, επίσης, πως έως το 2004, οπό
τε και επαναπατρίστηκαν εκατομμύρια ευρώ 
από τον Καραβέλα με τον νόμο Αλογοσκού- 
φη, τα οποία είχαν επενδυθεί σε εκατοντάδες 
εταιρείες, προωθήθηκαν στο χρηματιστήριο 
τεράστια ποσά.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους 
ανακριτές να διαπιστώσουν πώς χρησιμοποι
ήθηκαν αυτά τα ποσά και εάν πήγαν σε δωρο
δοκίες πολιτικών προσώπων.

Μόνη ελπίδα για περισσότερα στοιχεία υπάρ
χει εάν ανοίξουν οι λογαριασμοίτου καταζητού
μενου, εδώ και 19 μήνες στην Αυστρία.

Αρνηση
Ενα ακόμη πρόβλημα για τους ανακριτές φαί
νεται να προκύπτει και από την άρνηση των Ελ
βετών να ανοίξουν τους λογαριασμούς της συ
ζύγου του, Μάρθας.

Η απόφαση του ελβετικού δικαστηρίου, που 
επίσηςαποκαλύπτει η «8», αναφέρει χαρακτηρι
στικά: «Οπωςεπισημαίνεται στα έγγραφα που 
αφορούν τους τρα πεζικούς λογαριασμούς της 
προσβαλλόμενης οριστικής απόφασης (σ.σ.: 
της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας), 
η προσφεύγουσα δεν ήταν δικαιούχος, αλλά 
απλώς πληρεξούσια στους επίμαχους τραπε-
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ζικούς λογαριασμούς, με δικαίωμα ατομικής 
υπογραφής...».

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί πρόβλη
μα, γιατί σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί από τους 
νομικούςτηςπαραστάτες προκειμένου να απο
δυναμώσουν τις κατηγορίες που της αποδίδο
νται για άμεση συνέργεια σε ξέπλυμα «βρόμι
κου χρήματος», κατηγορίες που στηρίχθηκαν 
στο ότι είναι συνδικαιούχοςτων επίμαχων λο
γαριασμών του συζύγου της.

Δεκάδες ήταν 
τα εμβάσματα 
που κινήθηκαν 

από τους λογαριασμούς 
Καραβέλα στην Ελβετία. 
Ωστόσο, οι τοπικές Αρχές 
έκριναν ως ύποπτο μό
νο ένα, ύφους 200.000 
μάρκων (πάνω δεξιά)

http://www.real.gr
mailto:politiki@realnews.gr
mailto:Ch.Passalaris@hotmail.com
mailto:a.kandili@realnews.gr


www.real.gr
politiki@realnews.gr

Realnews ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Δικαιοσύνη [ ΟΑΙΤΙϋ

Γράφει η 
ΚΑΤΙΑ ΜΑΚΡΗ

Η ώρα είναι... και πέντε
ΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ είναι παραγεγραμμένο. Αυτή θα 
είναι η εισήγηση του Δικαστικού Συμβουλίου - και 
ήταν αναμενόμενη. Είναι πολύ πιθανό να επανα- 
ληφθεί το ίδιο, αν και όταν έρθει η ώρα των ομο
λόγων. Για τα δύο μεγαλύτερα σκάνδαλα της τε
λευταίας πενταετίας κανείς δεν θα πάει φυλακή. 
Οπως δεν πήγε για τη Βίθητβηε, το χρηματιστήριο, 
τους εξοπλισμούς και πολλά ακόμη.

Με το γράμμα του νόμου, η εισήγηση για το Βα-

τοπέδι είναι τεκμηριωμένη. Δικαιολογημένη όμως 
είναι και η οργή του κόσμου, που διαπιστώνει για 
μία ακόμη φορά πως ουδείς τιμωρείται. Είτε είναι 
πολιτικός, είτε φοροφυγάς, είτε γιατρός που πιά
νεται με εκατομμύρια στον λογαριασμό του.

Ο Παπανδρέου έχει πει πολλές φορές πως, αν 
δεν καθαρίσει το σύστημα, «θα μας πάρουν με τις 
πέτρες». Σοφή ρήση. Ο χρόνος, όμως, μετράει 
αντίστροφα. Και έχει φτάσει στο... και πέντε.

ας σε απιστία, το οποίο αφορά τον κε
ντρικό ρόλο που του απέδωσαν εμπλε
κόμενοι στις σκανδαλώδεις ανταλλα
γές της Μονής Βατοπεδίου με το Ελλη
νικό Δημόσιο. Μετά την απολογία του 
είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστι
κούς όρους. Μάλιστα, η χρηματική εγ
γύηση που του είχε επιβληθεί αρχικώς, 
ύψους 400.000 ευρώ, ήταν η μεγαλύτε
ρη που μέχρι τότε καλείτο να καταβάλει 
εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Στη συ
νέχεια και μετά από προσφυγή του στο 
Δικαστικό Συμβούλιο, το ποσό μειώθη
κε στα 100.000 ευρώ.

k.makri@realnews.gr

Δικαστικοί κύκΗοι εκχιμούν όχι αν η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί για άΜα 
αδικήμαχα θα μπορούσαν να ανχιμεχωπίσουν διαφορεχικά χην υπόθεση

«μηαπακι»
Ανώτατοι δικαστικοί δεν 
κρύβουν τον προβληματισμό 
τουβ για την απόφαση των 
βουλευτών να παραπέμψουν 
την υπόθεση στο Δικαστικό 
Συμβούλιο, αφού, όπα« 
χαρακτηριστικά λένε, «θα 
φανεί πα» οι πολιτικοί θέλουν 
να αποδοθούν ευθύνε$, αλλά 
οι δικαστέ$ "κουκουλώνουν" 
τα μεγάλα σκάνδαλα»

εκκρεμούν στη Βουλή (Βίεστε^ και ομόλογα), 
εφόσον αυτέςφτάσουν στο Δι καστι κό Συμ βού- 
λιο, σημειώνουν πως πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί, ώστε να αποφευχθούν ενστάσεις 
στη συνέχεια.

Αυτό σημαίνει ότι η ογκωδέστατη δικογρα
φία που έχει σχηματιστείαπότηνανακρίτρια θα 
πρέπει να διαβιβαστείστον Αρειο Πάγο, προκει- 
μένου να μελετηθεί και να καταλήξουν οι δικα
στές στα πρόσωπα εκείνα για τα οποία η ανά
κριση θα συνεχιστεί από την Ειρ. Καλού.

Η ανακρίτρια, μετά τη διαβίβαση τηςυπόθε- 
σης στο Δικαστικό Συμβούλιο, διέκοψε -όπως, 
άλλωστε, προβλέπεται εκ του νόμου- την ανα- 
κριτική διαδικασία, μην έχοντας ολοκληρώσει 
τιςαπολογίες. Ετσι, ακόμα δεν έχουν δώσει εξη- 
γήσειςοι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι και οι 
μοναχοί που εμπλέκονται στην υπόθεση.

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ την παραγραφή για 
τους πρώην υπουργούς, το μόνο πολιτι
κό πρόσωπο που μένει ως κατηγορού
μενος στην υπόθεση είναι ο Γιάννης 
Αγγέλου, καθώς, ως διευθυντής του 
Πολιτικού Γ ραφείου του πρώην πρω
θυπουργού, δεν καλύπτεται από τον 
νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπεν
θυμίζεται ότι ο Γ. Αγγέλου κατηγορεί- 
ται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργί-

Q  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

Το μόνο ποΑιτικό 
πρόσωπο που 
κατηγορείται!

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ
a.kandill@realnews.gr

•Τ Ο Ν  ΔΡΟΜΟ της παραγραφής φαίνεται να 
παίρνουν οι ποινικέςευθύνεςτων πρώην υπουρ
γών Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κο
ντού και Πέτρου Δούκα, σε σχέση μετουςχει- 
ρισμούς τους στην υπόθεση Βατοπεδίου.

Σύμφωνα μεπληροφορίεςτηςθεβΙ news, ήδη 
ο ανακριτής Ιωάννης Γιαννακόπουλοςέχει δι
ατυπώσει τη διαφωνία του με το πόρισμα της 
Βουλής για παραπομπή των πρώην υπουργών, 
ενώ την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο ει
σαγγελέας Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, ο οποίος 
αναμένεται να κάνει μετά τις γιορτές την πρό
τασή του προςτο Δικαστικό Συμβούλιο που θα 
έχει και τον τελευταίο λόγο με την έκδοση αμε- 
τάκλητου βουλεύματος.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι ανώ
τατοι δικαστές θεωρούν ότι η παραγραφή των 
όποιων υπουργικών αδικημάτων τελέστηκαν 
την περίοδο 2004-2007 είναι δεδομένη βάσει 
του ισχύοντος νόμου και πωςτο αξιόποινο των 
πράξεων έχει εξαλειφθεί, από τη στιγμή που ο 
Κώστας Καραμανλής έκλεισε αιφνιδιαστικά 
τη Βουλή τον Ιούνιο του 2009. Τότε εξέπνευσε 
και η δεύτερη σύνοδος της επόμενης Βουλής 
από τον χρόνο τέλεσηςτων αδικημάτων, χρο
νικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος για να 
διωχθεί πρώην υπουργός.

Δεν κρύβουν, δε, τον προβληματισμό τους 
για την απόφαση των βουλευτών να παραπέμ
ψουν την υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο, 
αφού, όπως χαρακτηριστικά λένε, «πάλι η Δι
καιοσύνη θα βρεθείστο στόχαστρο, καθώς θα 
φανεί πως οι πολιτικοί θέλουν να αποδοθούν 
ευθύνες, αλλά οι δικαστές"κουκουλώνουν"τα 
μεγάλα σκάνδαλα».

Σημειώνουν ακόμη με νόημα πως αν η ποι
νική δίωξη είχε ασκηθεί για άλλα αδικήματα, 
θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διαφορε
τικά την υπόθεση. Οπως υποστηρίζουν, η πα
ραγραφή δεν θα είχε επέλθει εάν οι υπουργοί 
διώκονταν για ηθική αυτουργία (κατηγορία 
που υποδηλώνει συνέχεια) και όχι συνέργεια 
στην απιστία, καθώς θα λαμβάνονταν υπόψη 
και τα πιο πρόσφατα συμβόλαια του 2008 ως 
ευθύνη τους.

Οπως επίσης δεν θα είχε επέλθει παραγρα
φή εάν διώκονταν για ξέπλυμα «βρόμικου χρή
ματος», αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ότι δεν 
προέκυψαν στοιχεία.

Μ η  π ο Α ιτ ικ ά  π ρ ό σ ω π α
Καθώςοι δικαστές έχουν καταλήξει ωςπροςτην 
παραγραφή, αυτό που φαίνεται τώρα να τους 
«βασανίζει» είναι το ποιος θα διενεργήσει την 
κύρια ανάκριση από εδώ και στο εξής για τα 
συμμετέχοντα μη πολιτικά πρόσωπα. Οι περισ
σότεροι καταλήγουν πως η εφέτης-ανακρίτρια 
Ειρήνη Καλού θα πρέπει να συνεχίσει.

Ωστόσο, επειδή ο νόμος εφαρμόζεται για 
πρώτη φορά και οι όποιες αποφάσεις θα απο
τελόσουν «πιλότο» για τις άλλες υποθέσεις που

Οριστική παραγραφή 
για το Βατοπέδι
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ φάκεϋος για Σημίτη
R ea l news
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Etpiarfrns από 
το παρελθόν...
Η κυβέρνηση, ακόμη κι αν η υπόθεση ίων swaps 
φθάσει σιη ΒουΜ, δεν θα αναΗάβει πρωτοβουλία 
για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Της ΧΡΥΣΑΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ch.tavoulari@realnews.gr

■ Ο ΥΔ ΕΝ  ΚΑΚΟΝ  αμιγές καλού για το Μέγα
ρο Μαξίμου, σε περίπτωση που φθάσει στη 
Βουλή η δικογραφία για τον Κώστα Σημίτη και 
τους υπουργούςτης κυβέρνησής του την περί
οδο 2000-2001.

Στο κυβερνών κόμμα σαφώςκαι δεν ανέμεναν 
αυτή την εξέλιξη, η οποία δημιουργεί επιπλέον 
προβλήματα στην προσπάθεια να αποδοθούν 
τα χαλκευμένα στατιστικά στοιχεία αποκλειστι
κά στη διακυβέρνηση Καραμανλή, ενώ διευκο
λύνουν το αίτημα της Ν.Δ., τυχόν συγκρότηση 
Εξεταστικής Επιτροπής για τα greek statistics να 
εηεκταθεί και πριν από το 2004.

Από το Μέγαρο Μαξίμου -όπως και από την 
οδό Ακαδημίας-επισημαίνουνπωςτα swaps ήταν 
νόμιμα απότο 2000-2001 και αργότερα, ενώ επι
μένουν πωςτο πρόβλημα για τη χώρα δημιουρ- 
γήθηκε το 2007-2008, όταν η τότε κυβέρνηση 
Καραμανλή απέφυγε να το δηλώσει, όπωςείχαν 
ζητήσει οι ιθύνοντες από τις Βρυξέλλες.

Αντιθέτως υπενθυμίζουν ότι το οικονομικό 
επιτελείο της τότε κυβέρνησης προχώρησε σε
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επιμήκυνση τηςαποπληρωμήςκατά 20 χρόνια, 
ώστε να μικρύνουν οι δόσεις που θα πλήρωνε 
στο εξής η χώρα μας. Ο πρωθυπουργός, μά
λιστα, δεν επιθυμεί να «στραηατσαριστεί» πε
ραιτέρω ο Κ. Σημίτης, παρότι εμφανίζεται ιδι
αίτερα ενοχλημένος από το πρόσφατο άρθρο 
του ότι η Ελλάδα δεν αναλαμβάνει πρωτοβου
λίες στην Ε.Ε.

Πρωτοβουλία
Ωστόσο, από το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα 
με τις πρώτες πληροφορίες, ακόμη κι αν φθά- 
σει στη Βουλή ο φάκελος από τους δικαστές, 
δεν πρόκειται να αναλάβουν πρωτοβουλία για 
τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκτιμούν, 
άλλωστε («γνωρίζουν», όπως λένε χαρακτηρι
στικά), πως η Ν.Δ. δεν πρόκειται να αναλάβει 
την πρωτοβουλία να προτείνει Εξεταστική Επι
τροπή. Αν το πράξει, η πρότασή της θα αποτε- 
λέσει προοίμιο για τη σύσταση Επιτροπής για 
την οικονομία.

Οι ίδιες πηγές, εξάλλου, υπενθυμίζουν πως 
στη Βουλή, σε «αθώο» πολιτικά χρόνο, ο πρωθυ
πουργός Γιώργος Παπανδρέου είχε δηλώσει πως 
δεν έχει αντίρρηση να διερευνηθεί και η υπόθε-

ση τηςΩοΙάιτωη Sachs. Μια δεκαετία ολόκληρη, 
το swapTou 2001 -ή άλλωςτο «δομημένο Δρυ»- 
κάνει τον γύρο της Βουλής και των υπουργικών 
γραφείων, με τα δύο μεγάλα κόμματα να απο
φεύγουν κατ' ουσία να το θίξουν.

Το 2005, η κυβέρνηση Καραμανλή έθιξε το 
θέμα στη Βουλή, το ίδιο και το 2007, όταν ανα
φέρθηκε σε αυτό ο τότε υφυπουργός Οικονο
μικών Πέτρος Δούκας, ο οποίος είχε καταθέσει 
στοιχεία ήδηαπότο2004. Ενανχρόνοπριναπό 
το 2003, ο ΓιώργοςΑλογοσκούφης, τομεάρχης 
-τότε- ΟικονομικώντηςΝ.Δ., είχε καταθέσει ερώ
τηση και η τότε κυβέρνηση είχε δώσει στοιχεία, 
υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια καθ' όλα 
νόμιμη κίνηση.

Τα ίδια επανέλαβε το ΠΑΣΟΚτο 2008, αφή
νοντας να εννοηθεί ότι η Ν.Δ. φέρνει το θέμα 
κάθε τόσο στην επιφάνεια τις περιόδους που 
έχει πρόβλημα και θέλει να δημιουργήσει εικό
να συμψηφισμού... «Πρόκειται για swap που 
συνήφθη το 2001, για την απάλειψη συναλλαγ
ματικού κινδύνου σε δάνεια κυρίως της περιό
δου 1990-'93 (περίοδος Μητσοτάκη)», σημεί
ωνε τότε το ΠΑΣΟΚ και τηνϊίδια γραμμή ακο
λουθεί και τώρα.

Οι χειρισμοί
Τα τελευτά ία δύο χρόνια, α πό τη ν πλευ ρά της Ν .Δ., 
το θέμα έχει φέρει και πάλι στην επιφάνεια σε ομι- 
λίεςτου στη Βουλή και σεδηλώσειςο Προκοπής 
Παυλόπουλος, μιλώνταςγια σκανδαλώδεις χει
ρισμούς που στοίχισαν πολλά δισεκατομμύρια 
στο Ελληνικό Δημόσιο. Μάλιστα, ο Πρ. Παυλό- 
ηουλος χαρακτήρισε το «δομημένο Δρυ» έναν 
από τους βασικούς λόγους που μια Εξεταστική 
για την οικονομία πρέπει να επεκτείνει την έρευ
να στιςαρχέςτηςδεκαετίαςτου 2000.

Πριν από έναν χρόνο, που το θέμα ήρθε πάλι 
μεαυτόντον ελαφρύ και μεμονωμένο τρόπο στο 
προσκήνιο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου δή
λωσε: «Η συμφωνία ανταλλαγής ( s w a p )  με την 
G o ld m a n  Sach sT O  2001 ήταν νόμιμη και σύμφω
νη με τους κανόνεςτης E u ro s ta t . Η Κομισιόν έχει 
ζητήσει από την Ελλάδα στοιχεία και λεπτομέρει
ες για την εν λόγω συμφωνία, που βοήθησε τη 
χώρα να επιτύχει τα κριτήρια ένταξηςστηνΟΝΕ 
το 2001, μεταθέτοντας πληρωμές τόκων».

Οπωςδηλώνει στη Real news ο υφυπουργός 
Οικονομικών των κυβερνήσεων Καραμανλή Π. 
Δούκας, «πρόκειται για μια ατυχέστατη κίνηση 
της κυβέρνησης Σημίτη. Το Ελληνικό Δημόσιο 
είχε απώλειες πολλών εκατομμυρίων, που δό
θηκαν ως προμήθεια στην G.S. και πάνω από 1 
δισ. σε συναλλαγματικές απώλειες». Στην ερώ
τηση γιατί π κυβέρνηση Καραμανλή έθιγε, αλ
λά δεν κινούσε το θέμα, ο Π. Δούκας σημειώ
νει: «Αυτό ήταν μια κεντρική κυβερνητική επι
λογή. Ο Κώστας Καραμανλής δεν ήθελε να ποι- 
νικοποιήσει την πολιτική ζωή και, το κυριότερο, 
δεν ήθελε να πλήξει την αξιοπιστία της χώρας 
στο εξωτερικό».

Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση Καραμανλή 
το 2005 επαναδιαπραγματεύεται το ομόλογο 
με την G.S., προκειμένου να επιμηκυνθεί η πε-
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ρίοδοςαποπληρωμήςτου χρέους. Στο παιχνίδι 
μπαίνει και η Εθνική. Οπως σημειώνουν κυβερ
νητικοί παράγοντεςτηςεποχής, «η κίνηση ήταν 
αναγκαία για να εξυπηρετηθείτο χρέος. Ο Προ- 
ϋπολογισμόςδεν άντεχε πληρωμή τόκων ετησί- 
ωςτηςτάξεωςτων480εκατ. ευρώ». Πράγματι, 
το καλοκαίρι του 2008 ακυρώθηκαν τα swaps 
που είχαν συναφθεί και αποτιμήθηκαν σε τι
μές της αγοράς (marked to market) στο ποσό 
των 5 δισ. ευρώ, για να συναφθεί νέα συμφω
νία swaps, με περίοδο αποπληρωμής που ξεκι
νά το 2008 και φτάνει στο 2037. Ανάλογη κίνη
ση έγινε και το 2008 με κέρδος ακόμη μία μι
κρή επιμήκυνση.

Χαμηλοί τόνοι
Η Ν.Δ., πάντως, σήμερα, αν και αναφέρεται συ
χνά στο θέμα, τηρεί χαμηλούς τόνους και ου- 
δείς γνωρίζει αν κρατά κάποιον άσο σε μια εν
δεχόμενη σύσταση Εξεταστικής για την οικο
νομία ή δεν επιθυμεί να ανοίξει ένα θέμα το 
οποίο αναγκαστικά θα «περάσει» και από την 
περίοδο Καραμανλή, με ό,τι αυτό σημαίνει για 
τιςισορροπίεςστο κόμμα τηςαξιωματικήςαντι- 
πολίτευσης. Υπάρχει, βέβαια, και η εκδοχή που 
προτάσσει το οικονομικό επιτελείο της Ρηγίλ- 
λης, ότι στη φάση αυτή, η Ν.Δ. δεν θα προχω
ρήσει σε κινήσεις που θα πλήξουν ακόμη πε
ρισσότερο το κύρος και την αξιοπιστία της χώ
ρας. «Εμείς δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ», σημειώνουν 
χαρακτηριστικά.

2007-2008
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ουργήθηκε το 
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