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Πολυτελές
περιοδικό

γάμου

ΑΝΗΣΥΧΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιτόκια 
στα μέτρα 
του πελάτη
► ΣΕΛ. 26

Καθυστερημένα μέτρα 

στην Αλβανία για 

τη γρίπη των πτηνών

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΩΝΙΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ... ΣΟΥΗΔΩΝ

ΣΚΙΩΔΕΣ
μήνυμα με 

^ 5 «καρφιά»
β  Είχε ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου για 
ϋ  τις υποκλοπές και την αυτοκτονία Τσαλικίδη

« Τ m  Λ  Με οδηγία Βουλγαράκη, έκρυψε από
W  ; V  Ο λ  την Α ΔΑΕ  το «άκρως απόρρητο θέμα»

1 » ?  ·3 Ρ  Η κυβέρνηση του ζήτησε να ανιχνεύσει
\ Μ  % *  πιθανή ύπαρξη «κοριών» στην ΤΙΜ^  πιθανή ύπαρξη «κοριών» στην ΤΙΜ

40  πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει 
ποιες συνδιαλέξεις του είχαν υποκλαπεί

W  με ενεργοποίηση του παράνομου λογισμικού

Η ERICSSON ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ 
ΣΤΗ VODAFONE ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

► Σ Ε Λ .  5 - 7 , 9

ΑΠΕΙΛΗ

Σήμα κινδύνου 
| για... «βιονικά» 
1 μικρόβια στα 
 ̂ νοσοκομεία

μ* ►ΣΕΛ. 22

Η ΓΙΟΥΡΟΣΤΑΤ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Εσπασε η φούσκα 
της απογραφής

► ΣΕΛ. 12

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Αυξήθηκε κατά 
101 €  το μηνιαίο 
κόστος διαβίωσης

► ΣΕΛ. 39



ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ «Πόλεμο» μεταξύ Vodafone και Ericsson 
χαρακτηρίζουν την υπόθεση στην κυβέρνηση

ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Προώθηση... ευθύνης σε Κορωνιά
Τον διευθύνονια σύμβουλο της Vodafone «έδειξε» η κυβέρνηση ως

βασικό υπεύθυνο για απόκρυψη στοιχείων και αποπροσανατολισμό 
των υπουργών. «Προειδοποιητικές βολές» από το στέλεχος της εταιρείας

Γ. Βουλγαράκης και Θ. Ροοσόπορλος όταν παρουσίασαν την υπόθεση των υποκλοπών. Η 
κυβερνητική «γραμμή» τώρα στοχοποιεί τον Γ. Κορωνιά της Vodafone. Από την πλευρά του ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έριξε ήδη τις πρώτες «βολές» κατά της κυβέρνησης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ_________saradakos@pegasus.gr
Σ ε παιχνίδι για «γερά νεύρα» μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Γ. Κορωνιά εξελίσσεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς είναι αμφίβολο, πλέον, το εάν ισχύει η όποια συμφωνία υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών όταν δημοσιοποιήθηκε το θέμα. Εν τω μεταξύ, τα στελέχη του μεγάρου Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να  αποσείσουν τις ευθύνες από την κυβέρνηση, ακολουθούν από χθες νέα τακτική και επιχειρούν να  μετατρέψουν το θέμα των υποκλοπών σε «πόλεμο» μεταξύ πολυεθνικώ ν εταιρειών.Χθες, η  κυβέρνηση «έδειξε» τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone ως τον βασικό υπεύθυνο για απόκρυψη στοιχείων και αποπροσανατολισμό των υπουργών που διαχειρίστηκαν το θέμα, ενώ από την πλευρά του ο κ. Κο- ρωνιάς έριξε τις πρώτες «προειδοποιητικές βολές», λέγοντας στην επιτροπή Θεσμών της Βουλής αρχικά ότι «του ζητήθηκε από τους κ. Βουλγαράκη και Λινό να μ ην ενημερώσει άλλους και ότι ο ίδιος συνήγαγε το συμπέρασμα ότι δεν θα ενημερωθεί ούτε η Αρχή Διασφ άλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών».Η κυβερνητική «γραμμή» σε ό,τι αφορά το μείζον αυτό θέμα βασίζεται πλέον σε δύο άξονες: ■Στη στοχοποίηση του κ. Γ. Κο- ρωνιά ως βασικού υπευθύνου για τα ελλιπή στοιχεία που παρέλαβαν οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν την υπόθεση■ Στην προβολή της εικόνας ό
τι η όλη υπόθεση αφορά τον «πόλεμο» δύο πολυεθνικώ ν εταιρειών (Vodafone - Ericsson), με στόχο το θέμα ν α ... χαθεί στους δαι- δάλους του επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε χθες ο κ. Αντώναρος, ο οποίος άφησε σαφείς αιχμές κατά του διευθύ- νοντα συμβούλου της Vodafone.Με αφορμή τη γνωστοποίηση του πορίσματος της ΑΔΑΕ, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ευθέως θέμα αξιο

πιστίας του κ. Κορωνιά, ενώ έκανε και λόγο  για σκοπιμότητες: «Από την κοινοποίηση της υπόθεσης στην κυβέρνηση από τον δι- ευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας» -είπε χαρακτηριστικά- «έλειπε το βασικό στοιχείο σχετικά με το τρίτο κέντρο παρακολούθησης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αξιοπιστία και τις σκοπιμότητες που υποκρύπτονται πίσω από αυτή την κίνηση».«Επίσης» -συνέχισε- «στην τελευταία παράγραφ ο του π ορίσματος της ΑΔΑΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία Vodafone παρέδωσε

στην ανεξάρτητη Αρχή στοιχεία για ορισμένες μόνο ημερομηνίες, δηλώνοντας ότι δεν διατηρεί στα αρχεία της τα πλήρη στοιχεία που της ζητήθηκαν».«Υπενθυμίζω ότι σε απόσπασμα πρόσφατης επίσημης ανακοίνωσης της εταιρείας γινόταν λόγος για "ακριβή εικόνα του δικτύου της" που “είχε αποτυπωθεί πλήρως σε μαγνητικά μέσα"», καιέληξε.
Τα κενάΩστόσο, η κυβέρνηση απέφυγε (και χθες) να δώσει πειστικές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

για τις διαδικασίες που ακολούθησε κατά τη διάρκεια των έντεκα μηνώ ν που απέκρυψε την μπαρ- ξη του θέματος. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής:■ Ποιος και γιατί αποφάσισε να μ ην ενημερωθεί η ΑΔΑΕ, που εντέλει μέσα σε ελάχιστες ημέρες ανακάλυψε στοιχεία τα οποία δεν είχε βρει η Δικαιοσύνη επί έντεκα μήνες; Ο  κ. Αντώναρος έδωσε την εξής απάντηση: «Υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες που ασχολούνται από την αρχή με το θέμα».3■ Ποιος είναι ο τελικός κατάλογος με τους αριθμούς των τηλεφώ νω ν που παρακολουθούν νταν;■ Θα αξιοποιηθεί το λογισμικό που έχει αποθηκευθεί σε μαγνη- τικά μέσα, προκειμένου να  διευκολυνθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ενόχων;Τέλος, σε ό,τι αφορά τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού κ. Γ. Αγγέλου και την παρουσία του στην Βουλή, κορυφαίοι υπουργοί ανέφεραν ότι ο κ. Αγγέλου δεν έχει να φοβηθεί τίποτε και άπ, εφόσον κληθεί, θα πα- ρασιεί». «Ωστόσο» -διευκρίνιζαν- «ότι η  πρόσκληση αυτή έχει ως στόχο τον ίδιο τον κ. Κ. Καραμανλή, με δεδομένο ότι ο διευθυντής του γραφείου του δεν έχει τίποτα να προσθέσει στα όσα έχουν ήδη πει οι κ. Βουλγαράκης και Παπαληγούρας».

Β. Π Ο Λ Υ Δ Ω Ρ Α Σ

Αποστάσεις 
από τον 
Βουλγαράκη
«Αγουρη» χαρακτήρισε την Αρχή 
Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ο υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης Βύρων Πο
λύδωρας, υπεραμυνόμενος την 
απόφαση της κυβέρνησης να 
θέσει από την πρώτη στιγμή την 
υπόθεση των υποκλοπών υπό 
τον έλεγχο της Δικαιοσύνης. 
Απαντώντας χθες σε σχετική ε
ρώτηση, στην πρώτη του συνέ
ντευξη Τύπου ως υπουργός Δη
μόσιας Τάξης, ο κ. Πολύδωρας 
είπε ότι η ΑΔΑΕ «δεν ήταν το προ
σφορότερο μέσον», διότι «δεν εί
χε τον τρόπο και τα μέσα για να 
αναλάβει την υπόθεση» και ότι 
μπροστά στο δίλημμα Δικαιοσύ
νη ή Ανεξάρτητη Αρχή, αυτός ε
πιλέγει την πρώτη λύση.
Στο ερώτημα αν η Ελληνική Αστυ
νομία χειρίστηκε σωστά την υ
πόθεση, ο υπουργός Δημόσιας 
Τάξης παρέπεμψε στις δηλώ
σεις του προκατόχου του, κρα
τώντας ουσιαστικά αποστάσεις α
πό τον Γιώργο Βουλγαράκη. 
Είπε ότι δεν έχει τίποτα να προ
σθέσει πέραν των όσων είχε δη
λώσει στη Βουλή ο κ. Βουλγα- 
ράκης και συμπλήρωσε ότι υι
οθετεί πλήρως αυτές τις δηλώ
σεις.
Ερωτηθείς για την υπόθεση Τσα- 
λικίδη ο κ. Πολύδωρας επικα
λέστηκε για μια ακόμα φορά τη 
Δικαιοσύνη.
«Εγώ απαιτώ από τη Δικαιοσύ
νη την πλήρη διαλεύκανση», εί
πε και πρόσθεσε ότι οφείλει η πο
λιτεία θεσμικά να κάνει την α
νατομία των δύο υποθέσεων: του 
εγκλήματος και της παρότρυνσης 
σε αυτοκτονία.
Στον υπουργό Δημόσιας Τάξης 
υποβλήθηκαν και άλλες ερωτή
σεις σχετικά με την πολύκροτη 
υπόθεση των υποκλοπών, αλλά 
την έκλεισε με την εξής απά
ντηση:
«Δεν μπορώ να απαντήσω και δεν 
θα μπορώ και στο μέλλον, γιατί 
η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύ
νη. Δεν ξαναμπαίνω στην υπό
θεση, εκτός αν μου το διατάξει 
η Δικαιοσύνη».

Τ. ΤΕΡΖΗΣ

Κ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ

Στόχος τους η συγκάλυψη
Για συγκάλυψη του θέματος των υποκλοπών κατηγόρησε χθες την 

κυβέρνηση Καραμανλή ο τέως πρωθυπουργός Κ. 
Σημίτης. «Η υπόθεση των υποκλοπών έδειξε το μέ
τρο της ευαισθησίας της κυβέρνησης για τη διαφάνεια, 
τη λειτουργία της δημοκρατίας και την προστασία 
των δικαιωμάτων των πολιτών» είπε χαρακτηριστι
κά ο κ. Σημίτης μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης. «Η 
αρμόδια Αρχή για την προστασία του απορρήτου των 

τηλεπικοινωνιών δεν ενημερώθηκε έγκαιρα ώστε να εντοπίσει 
τους υπευθύνους, η παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη υ
πό τους όρους που έγινε ήταν προσχηματική. Το συμπέρασμα εί
ναι ότι στόχος της σκηνοθέτημένης αποκάλυψης της υπόθεσης ή
ταν η συγκάλυψή της».

mailto:saradakos@pegasus.gr

