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χαν χρησιμοποιηθεί από το μεγαλοπα- 
ράγοντα της γερμανικής εταιρείας την 
περίοδο μεταξύ 2004 και 2006.

Οπως εκτιμούν δικαστικές πηγές, το 
άλλοτε «αφεντικό» της ελληνικής 
δϊειηεηβ, για λόγους ασφαλείας, μι
λούσε από συγκεκριμένα κινητά σε 
διαφορετικά πρόσωπα κάθε φορά.

Η αποκάλυψη των φυσικών προσώ
πων με τα οποία συνομιλούσε εμπι- 
στευτικά ο Μ. Χριστοφοράκος μπο
ρεί να φωτίσει, λένε οι ίδιες πηγές, 
την υπόθεση εάν συνδεθεί με «ύπο
πτες συναλλαγές» που φέρεται ότι 
διεκπεραίωνε ο άλλοτε Μτ δϊεπιεηβ 
στην Ελλάδα.

0 σκ λη ρός δισκία
Μεγάλες προσδοκίες διατηρούν οι 

αρχές και από το «άνοιγμα» του σκλη
ρού δίσκου ενός προσωπικού υπολογι
στή που βρέθηκε στο γραφείο Χριστο- 
φοράκου. Ελάχιστοι γνώριζαν στη 
δϊειτιεηβ ότι ο πρώην διευθυντής είχε 
στην κατοχή του το συγκεκριμένο λά- 
πτοπ. Στα αρχεία του, οι ανακριτικές 
αρχές ελπίζουν να βρουν στοιχεία για 
άδηλες πληρωμές μαύρου χρήματος ή 
άλλες εξίσου αξιοποιήσιμες πληροφο
ρίες για διακίνηση λογαριασμών ή υ
πογραφές επίμαχων προμηθειών και 
συμβάσεων με το Δημόσιο.

Το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι τα 
κινητά τηλέφωνα ήταν κλειστά για 
πολλά χρόνια και οι μπαταρίες τους 
τελείως άδειες, ξεπεράσθηκε, κα
θώς αναζητήθηκαν και βρέθηκαν 
τελικά στις αποθήκες της δίειηει^ 
οι φορτιστές των συγκεκριμένων

Δικασιικέε πηγέ$ εκτιμούν ότι θα βρεθούν στοιχεία για τιε 
ύποπτεε συναΠθαγέε του άλλοτε ισχυρού άνδρα τπε 8ιεπτεη8

μοντέλων. Ηδη έχουν προχωρήσει οι 
διαδικασίες για την έκδοση των βου
λευμάτων άρσης του απορρήτου των ε
πικοινωνιών του Μ. Χριστοφοράκου, 
ώστε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. να αντιγράψει τη 
μνήμη των κινητών τηλεφώνων και του 
λάπτοπ, καθώς είναι πιθανό οι εται
ρείες κινητής τηλεφωνίας να μην δια
θέτουν αρχείο κλήσεων σε τόσο μεγά
λο βάθος χρόνου.

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να 
έχει προχωρήσει από τους εμπειρο
γνώμονες της Τραπέζης της Ελλάδος η 
έρευνα των ύποπτων λογαριασμών μέ
σω των οποίων φέρεται ότι διακινήθη- 
καν χρήματα για πληρωμές σε κρίσι
μες υποθέσεις (υπογραφή της σύμβα
σης 8002 για την ψηφιοποίηση του 
OTE, C41). Αμέσως μετά, και ανάλο

γα με τα ευρήματα, οι εφέτες-ανακρι- 
τές θα καλέσουν σε απολογία όλους 
τους εμπλεκόμενους, και κυρίως τα 
πρόσωπα που εμφανίζονται ως δικαι
ούχοι των off-shore εταιρειών, που με
σολάβησαν στη μεταφορά των χρημά
των από τα μαύρα ταμεία της Siemens.

Ωστόσο, δικαστικές πηγές διευκρί
νιζαν στην «Κ.Ε.» πως η ανακάλυψη 
πιθανού χρηματισμού στις υποθέσεις 
αυτές είναι περισσότερο έργο της εξε
ταστικής επιτροπής της Βουλής, αφού 
οι βασικές αποφάσεις (ιδίως για το 
C41) έχουν ληφθεί σε υπουργικό επί
πεδο (ΚΥΣΕΑ). Τα μέλη των επιτρο
πών αξιολόγησης ήταν όλα χαμηλό
βαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., της Πυρο
σβεστικής και του Λιμενικού, που δεν 
επηρέασαν αποφασιστικά την πορεία 
του έργου.
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Δίλημμα με τα Greek Statistics
Σ τοιχεία για ανακριβή στατιστικά 

δεδομένα uis ελληνικήε οικονο- 
pias από την περίοδο των κυβερνήσε
ων Σημίτη (2000-2003) ¿cos και τον 
Οκτώβριο του 2009 περιλαμβάνονται 
στον φάκελο öiKoypaipias που πιθανό
τατα θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

0 αντεισαγγελέαε του Αρείου Πά
γου Αθ. Κατσιρώδηε, στον οποίο χρε
ώθηκε η δικογραφία, καλείται με βά
ση και την εγκύκλιο Λινού να αποφα
σίσει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
εΐ5 ß0pos των αρμόδιων υπουργών 
OiKovopias και Οικονομικών, τα ο
ποία να δικαιολογούν την αποστολή 
του φακέλου στο Κοινοβούλιο για πε
ραιτέρω έρευνα τυχόν ποινικών ευ
θυνών πολιτικών προσώπων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, π εισαγγε
λία του Αρείου Πάγου διατηρεί την ά
ποψη ότι πρέπει να προηγείται μελέτη 
και έλεγχο$ των στοιχείων Tns δικο- 
γραφίαε, ώστε να μην αποστέλλονται 
σωρηδόν στη Βουλή δικογραφίε$ με 
καταφανώε αστήρικτα στοιχεία ( ι
δία« μετά tis διαμαρτυρίεε του τότε 
προέδρου Tns Βουλήε Απ. Κακλαμά-

νη για δικογραφίεε άρσηε ασυλίαε 
βουλευτών χωρίε ουσιαστικό λόγο).

Ωστόσο το θέμα δημιουργεί περίερ- 
γουε συνειρμού5, ιδία« μετά την επί
μονη άρνηση του πρώην εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Γ. Σανίδά να στεί
λει στη Βουλή σημαντικέε δικογρα- 
φίεε όπως τηε δίειτιεης, του Βατοπε- 
δίου, των άγονων γραμμών. Και αυ
τό παρά τη ρητή αναφορά του νόμου 
ότι σε περίπτωση αναφοράε ονομά
των υπουργών η δικογραφία απο- 
στέλλεται αμελλητί στη Βουλή.

Στην προκειμένη περίπτωση, η πο
ρεία τηε επίμαχπ5 δικογραφίαΒ έχει 
μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώε 
εκκρεμεί στη Βουλή η σύσταση εξετα- 
στικήε επιτροπήε για τη διακυβέρνη
ση Καραμανλή.

Η δικογραφία σχηματίσθηκε έπειτα 
από μηνυτήρια αναφορά του προέ
δρου του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρη, για
την οποία διενεργήθηκε προκαταρκτι
κή εξέταση από την 8η πταισματοδίκη. 
Στο υπόμνημά του ο. Γ. Καρατζαφέ- 
ρηε επικαλείται μεταξύ άλλων και το 
πόρισμα τηε επιτροπήε που συνέστησε 
ο υπουργόε Ο ικονομ ία  για το θέμα.

Στο πόρισμα, που παραδόθηκε στη 
Βουλή την 1-2-2010, γίνεται αναφο
ρά σε σειρά δυσλειτουργιών όοον α
φορά τα στατιστικά στοιχεία όλων 
των κυβερνήσεων μετά την ένταξή 
μαε στην ΟΝΕ.

Ε ιδ ικά για το διάστημα 2000- 
2003, επισημαίνεται πωε, βάσει τηε 
αναθεώρησηε των δημοσιονομικών 
στοιχείων του 2004, υπήρξαν ανα

κριβή στοιχεία που αφορούσαν υπε- 
ρεκτίμηση πλεονάσματοε ασφαλιστι
κών ταμείων, φορολογικών εσόδων, 
καθώε και ελλιπή καταγραφή αμυντι
κών δαπανών.

Ε ιδ ικά για tis διαφορέε otis εκτι
μ ήσ ε ι του ελλείμμακ« μεταξύ 2as 
και 21ns Οκτωβρίου, δηλαδή πριν 
και μετά tis εκλογέ5, γίνεται λόγο5 
για παραποίηση, αφού δεν αντιστοι
χούσαν στα στοιχεία που είχαν στεί
λει στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 
οι διάφοροι φορεί$ και υπηρεσίεε.

Τα στοιχεία Tns κ ε ν τ ρ ιά  κυβέρ- 
vnans otis 2 Οκτωβρίου 2009 δεν 
ενσωμάτωναν τη μεγάλη επιδείνωση 
των δημοσιονομικών μεγεθών που 
είχε συντελεσθεί μεταξύ Ιανουάριου 
και τέλη Αυγούστου 2009 και υπο

δηλώνουν διψήφιο ποσοστό του 
ΑΕΠ  για το έλλειμμα σε ολόκληρο 
το 0tos. Η επιδείνωση αυτή ήταν ο
ρατή από την αρχή του 0tous και α
ντανακλά τόσο στα μηνιαία στοιχεία 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά- 
tous όσο και στα ταμειακά στοιχεία 
Tns Τράπεζαε Tns Ελλάδθ5, αναφέρε- 
ται στο πόρισμα.

Συγκεκριμένα δεν είχε καταχωρι
στεί το έλλειμμα των δημόσιων νοσο
κομείων (2,2 δισ. ευρώ), που αφορά 
τη περίοδο 2005-2009! Την ίδια 
στιγμή, ενώ ο υφυπουργόε Υγείαε 
διαβεβαίωνε otis 14-9-2009 τη Βου
λή ότι η οφειλή των νοσκομείων ήταν 
5,2 δισ. ευρώ, η EUROSTAT διέθετε 
άλλη επιστολή με ημερομηνία 15-4- 
2009, στην οποία η οφειλή μειωνό
ταν στα 2,2 δισ. ευρώ!

0 Γ. Καρατζαφέρηε εκτιμά ότι η 
παραποίηση των στοιχείων αυτών 
δεν μπορεί να έγινε μόνο από υπηρε- 
οιακούε παράγοντεε, xcupis τη γνώση 
ή την παρέμβαση των αρμόδιων υ
πουργών και υφυπουργών.
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