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Γιατί το ΠΑΣΟΚ ζητεί εξεταστική για τις υποκλοπές
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Σήμερα καταθέτει το ΠΑΣΟΚ 
την πρόταση σύστασηε Εξε- 
ταστικήε Επιτροπήε για την 
υπόθεση δίθΐηεη3, ενώ έχει 
ήδη συνταχθεί το σχετικό 
κείμενο και συγκεντρώθη
καν οι υπογραφέε των βου
λευτών του κόμματοβ, προ- 
κειμένου να υποβληθεί αντί- 
στοιχο αίτημα και για την υ- 
πόθεση των υποκλοπών. _

I  λτο σχετικό κείμενο ανα 
φέρεται συγκεκριμένα, σύμ
φωνα με πληροφορίεε, ότι η 
έρευνα που είχε δρομολογη
θεί για την υπόθεση των υ
ποκλοπών στο παρελθόν 
δεν ολοκληρώθηκε, με ευ
θύνη τηε κυβέρνησή. «Κρίσιμοι 
μάρτυρεε, που μπορούσαν να συμ
βάλουν στην ανεύρεση τηε αλήθει- 
αε, αν και νομίμωε ζητήθηκε από το 
σύνολο των βουλευτών τηε αντιπο- 
λίτευσηβ δεν προσκλήθηκαν για α
κρόαση», αναφερεται συγκεκριμέ
να, ενώ προστίθεται πωε «κρίσιμα 
επίσηβ έγγραφα,όπωε το πόρισμα 
τηε ΕΥΠ για τιβ υποκλοπέβ με ευθύ
νη του υπουργού Δημόσιαε Τάξηε, 
δεν υπεβλήθη για αξιολόγηση στην 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειαε». 
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Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ζητεί η Χαρ. Τρικούπη, με αφορμή τις καταγγε
λίες για χρηματισμό πολιτικών κομμάτων και αξιωματούχων από τη Ξίβητβηε.

κάτατ ΐ5 ΐδ ϊε5  
στην πρόταση για τιε υποκλοπέ5 
γίνεται ειδική αναφορά στην πρό
σφατη δικαστική απόφαση να τε
θεί η υπόθεση στο αρχείο. Οπωε 
σημειώνεται, «το μέγα σκάνδαλο 
των υποκλοπών αρχειοθετήθηκε

εξαιτίαε τω ν κυβερνητικών επιλο
γών και πρακτικών, γεγονόε που 
αυξάνει κατακόρυφα τιε ευθύνεε 
τηε κυβέρνησή, καθώε και τα πά- 
σηε φύσεωε ερωτήματα τηε κοι- 
νήε γνώμηε». Τέλοε, μέσω τηε
πρότασή προσδιορί- ______
ζονται τα πεδία πιθα- 
νήε ερεύνηε τηε Εξε- 
ταστικήε Επιτροπήε.
Σ’ αυτά περιλαμβάνο
νται μεταξύ άλλων,

____.^ π ο ια  φυσικά πρόσωπα
ιη γ Κ ^ / ι  υπηρεσίεε αφορού

σαν οι υποκλοπέε, εάν υπάρχει ε
μπλοκή τηβ ΕΥΠ στην υπόθεση, 
κατά πόσο έχει διερευνηθεί τυχόν 
ανάμειξη ξένων χωρών, και για 
ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν από 
το Μέγαρο Μαξίμου οι τότε υ-

Σήμερα στη  
Βουλή πρόταση 
για τη Siemens.

πουργοί Αμυναε, Εξωτερικών και 
Επικοινωνιών.

Εν τω  μεταξύ, όπωε προαναφέρ- 
θηκε, τη σύσταση Εξεταστικήε 
Επιτροπήε ζητεί σήμερα μέσω τηε 
κοινοβουλευτικήε τηε ομάδα3, η
______ Χαριλάου Τρικούπη,

με αφορμή την υπόθε
ση τηε Είεηίθηβ και 
του ενδεχομένου στιε 
εμπορικέε δραστηριό- 
τητεε τηε εταιρείαε να 
έχουν εμπλακεί κυβερ- 
νητικοί παράγοντεε ή 

στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οπω3 αναφέ- 
ρεται στο σχετικό αίτημα «οι πλη- 
ροφορίε3 που έρχονται στο φωε 
τηε δημοσιότηταε, ύστερα από την 
έρευνα που διεξάγει η γερμανική 
Δικαιοσύνη, αφορούν τη διοχέτευ

ση πολιτικού χρήματοε σε 
κομματικά ταμεία και σε 
δωροδοκίεε κυβερνητικών 
αξιωματούχων» και για τον 
λόγο αυτό «το ΠΑΣΟΚ του 
οποίου οι ουωνομικοί πό
ροι ήταν και είναι φανεροί 
ζητεί με αίσθημα ευθύνη 
να διερευνηθεί και να λάμ- 
ψει η αλήθεια».

Σημειώνεται ότι στο κεί
μενο οι βουλευτέε τη3 αντι- 
πολίτευσηε ασκούν δρυμεία 
κριτική στην κυβέρνηση 
στην οποία καταλογίζουν ό
τι όχι μόνον «εκτρέφει τη 
διαφθορά», αλλά επιπλέον 
ότι «υπηρετεί τη διαπλοκή 
και επιδιώκει τη συγκάλυ
ψη των σκανδάλων». Τέλθ3, 
οι βουλευτέ3 επαναλαμβά

νουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 
τη σύνθεση ενόε Εθνυωύ Σχεδίου 
για την πάταξη τηε διαφθοράε και 
προκαλούν έτσι την κυβέρνηση 
«αν δεν έχει να κρύψει τίποτα και 
να για να μην διασυρθεί διεθνώε η 
χώρα να απαντήσει θετικά στο αί
τημά τουε».

Ο κ. Σημίτης
Με ενδιαφέρον τέλοε αναμένετο 

και μια πιθανή πολιτική παρέμβα
ση του πρώην πρωθυπουργού Κώ
στα Σημίτη, ο οποίοε αργά χθεε το 
βράδυ επρόκειτο να μιλήσει στο 
Διεθνέε Κέντρο για τη Διοίκηση και 
τιε Επιχειρήσει στο Πανεπιστήμιο 
του Κέμπριτζ, με θέμα «Ευρωπαϊ- 
κέβ προκλήσειε και η νέα Ευρωπαϊ
κή Συνθήκη».
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Η Πολεοδομία απέρριψε την αίτηση Σουφλιά
Η πολεοδομία Μαρκοπούλου απέρριψε την αίτη
ση θεραπείαε που είχε καταθέσει ο υπουργόε 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργοε Σουφλιάε για το θέμα των πα
ρατυπιών τηε εξοχικήε του κατοικίαε στο Θυμάρι 
Αναβύσσου. Οι οικοδομικέ3 εργασίεε για την κα
τοικία του κ. Σουφλιά, που κατασκευάζεται σε πε
ριοχή εκτόε σχεδίου, συνεχίζονταν ενώ η οικοδο
μική άδεια είχε λήξει και δεν είχε αναθεωρηθεί ό- 
πωε ορίζει η νομοθεσία. Οταν αποκαλύφθηκε το 
θέμα τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. Σουφλιάε εί
χε επιρρίψει ευθύνεβ στον μηχανικό τηε οικοδο- 
μή3 και είχε καταφερθεί εναντίον τηε αρμόδιαε

πολεοδομίαε που είχε καθυστερήσει να εκδώσει 
την άδεια.

Η νομαρχία Ανατολικήε Αττικήε στη συνέχεια 
είχε επιβάλει τη διακοπή των οικοδομικών εργα
σιών, όταν μετά από αυτοψία διαπίστωσε διαφο- 
ρέ3 ανάμεσα σε όσα αναγράφονταν στην άδεια 
και στην κατοικία που τελικά κατασκευαζόταν.

Μέσα σε τέσσερα μήνεε ο υπουργόε θα έπρεπε 
να ενεργήσει ώστε να αρθούν οι παραβάσεΐ3, ω
στόσο πριν από τη λήξη τηε προθεσμίαε, που εκ
πνέει στα μέσα Φεβρουάριου, ο κ. Σουφλιάε υπέ
βαλε αίτηση θεραπείαβ, ζητώντα3 μεταξύ άλλων

και την αναθεώρηση τη3 άδειαε. Η πολεοδομία ό
μοιε απέρριψε την αίτηση προχθέ3 και ζητεί από 
τον υπουργό την προσκόμιση δικαιολογητικών 
που να αποδεικνύουν ότι ο σκελετόε τηε οικοδο- 
μήε κατασκευάστηκε πριν από τη λήξη τηε άδει- 
αε, δηλαδή τον Ιούλιο του 2005. Χθεε, πάντωε, 
στενόε συνεργάτηε του κ. Σουφλιά τόνιζε για μία 
ακόμα φορά ότι η πολεοδομία ευθύνεται βασικά 
για το θέμα που έχει δημιουργηθεί ενώ το περι
βάλλον του υπουργού ανέφερε ότι «ήδη έχει υπο
βληθεί φάκελοε για την τακτοποίηση του θέμα- 
τοε, σύμφωνα με τιε κείμενεε διατάξει».


