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Προκαταρκτική 
καλεί Τσοχατζόπουλο
Συγκροτείται στη Βουλή για την υπόθεση των υποβρυχίων

:

Αίτημα του πρώην υπουργού στον κ. Τέντε
Επίσπευση της προκαταρκτικής έρευνας για τον τρόπο απόκτησης 
της κατοικίας του επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου ζήτησε ο 
Ακης Τσοχατζόπουλος από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιω. 
Τέντε, τον οποίο επισκέφθηκε χθες. Ο πρώην υπουργός ζήτησε α
πό τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό την πλήρη διαλεύκανση της 
υπόθεσης που τον αφορά, τον πλήρη έλεγχο για τα φορολογικά και 
τα περιουσικά του στοιχεία και την επίσπευση των διαδικασιών, 
ηροκειμένου, όπως είπε, «να μην είναι όμηρος».
Εντω μεταξύ, κατάθεση στην αντεισαγγελέα Πρωτοδικών κ. Πόηη 
Παπανδρέου που ερευνά την υπόθεση της προμήθειας υποβρυχίων 
έδωσε χθες ο εκδότης της εφημερίδας Real News κ. Νίκος Χατζηνι- 
κολάου. Σύυμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος κατέθεσε 
στην αντεισαγγελέα στοιχεία που όπως επεσήμανε προέρχονται α
πό έρευνα στη Γερμανία. Ο τροποποιημένος νόμος περί ευθύνης υπουργών θα εφαρμοστεί στη 

σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τα υποβρύχια.

Του Φ. ΚΑΛΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ευθέως στο στόχαστρο και μά
λιστα με την κατηγορία τηε εν
δεχόμενά διακίνησή μαύρου 
χρήματοε, η οποία ωε αδίκημα 
δεν είναι παραγεγραμμένη, θέτει 
το ΠΑΣΟΚ το πρώην κορυφαίο 
στέλεχόε του κ. Ακη Τσοχατζό
πουλο για την υπόθεση των γερ
μανικών υποβρυχίων, γνωστο- 
ποιώνταε ότι εντόε των επομένων 
24ώρων καταθέτει τη σχετική 
πρόταση σύστασηε προκαταρ- 
κτικήε επιτροπήε, όπωε επίσηε 
και το κόμμα τηε αξιωματικήε α- 
ντιπολίτευσηε. Με την ίδια μά
λιστα ευθύτητα το γραφείο Τύπου 
τηε Κ. Ο. του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ό
τι επελέγη η προκαταρκτική και 
το αδίκημα του μαύρου χρήμα
τοε, για να γίνει ταχύτατα η έ
ρευνα πριν από την αποσβεστι
κή προθεσμία του Ιουνίου χωρίε 
να τίθεται φραγμό5 τυχόν πα- 
ραγραφήε.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι υ
πάρχει απόλυτη σύμπτωση επ’ 
αυτού, για προκαταρκτική και μό
νον για τον κ. Τσοχατζόπουλο, 
και από τη Ν. Δ., που γνωστο
ποίησε την πρόθεσή τηε νωρί
τερα από το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε πε
ρίπτωση, τα δύο κόμματα συμ
φωνούν επίσηε ότι για τουε υ
πόλοιποί υπουργούε που δια
χειρίστηκαν στη συνέχεια την 
προμήθεια των υποβρυχίων χω
ρίε να προβούν σε αλλαγή τηε

αρχικήε σύμβασηε (Γ. Παπα- 
ντωνίου, Σπ. Σπηλιωτόπουλοε, 
Ευ. Μεϊμαράκηε) το θέμα θα ε- 
ρευνηθεί από τη Διαρκή Επι
τροπή Αμυντικών Εξοπλισμών 
και Συμβάσεων, που διαθέτει 
αυξημένεε οιονεί ανακριτικέε 
αρμοδιότητεε, ενώ ήδη σε μεγάλο 
βαθμό έχει συζητήσει τιε πτυχέε 
τηε υπόθεσηε των υποβρυχίων. 
Με τον τρόπο αυτόν το ΠΑΣΟΚ 
δεν οξύνει περαιτέρω το κλίμα, 
αφού παραδέχεται ότι δεν υ
πάρχουν διαγραφόμενεε ποινικέε 
ευθύνεε για τουε διατελέσαντεε 
υπουργούε Αμύνηε μετά τον κ. 
Τσοχατζόπουλο. Η Ν. Δ. διά του 
εκπροσώπου Τύπου τηε κ. Μι- 
χελάκη έσπευσε να διευκρινίσει 
ότι η αξιωματική αντιπολίτευση

Συμπλέουν για 
την περαιτέρω έρευνα 
ΠΑΣΟΚ και Ν. Δ. -  
Θα εφαροστεί ο τροπο
ποιημένος νόμος περί 
ευθύνης υπουργών.

«θα καθορίσει την περαιτέρω 
στάση τηε ανάλογα με το σχετι
κό πόρισμα».

Σε κάθε περίπτωση, για την υ
πόθεση τηε σύστασή  προκα- 
ταρκτικήε θα εφαρμοστεί ο τρο- 
ποποιημένοε νόμοε περί ευθύνη 
υπουργών, που ψηφίζεται μέχρι 
την Τετάρτη στην ολομέλεια και

μάλιστα σχεδόν με ομοφωνία. 
Καρδιά τηε αλλαγήε είναι η συ
γκρότηση ύστερα από κλήρωση 
τριμελούε γνωμοδοτικού συμ
βουλίου από ανώτατουε δικα- 
στικούε αμέσωε μετά την κατά
θεση τηε πρότασηε για συγκρό
τηση προκαταρκτικές (εφόσον α- 
ποφασιστεί με απόλυτη πλειο- 
ψηφία), που θα αποφαίνεται «ε
πί τηε ουσιαστικήε βασιμότηταε 
των στοιχείων τηε κατηγορίαε» 
και ενδεχομένωε για την τυχόν 
παραγραφή των αδικημάτων. Ο 
νέοε νόμοε θα έχει δημοσιευτεί 
μέσα στο δεκαπενθήμερο των ε
ορτών του Πάσχα, ταχύτατα θα 
ψηφιστεί και η σχετική αλλαγή 
στον Κανονισμό τηε Βουλήε και 
η μη δεσμευτική γνωμοδότηση

θα προηγηθεί τηε συζήτησηε τηε 
πρότασηε στην ολομέλεια.

Εν τω  μεταξύ, την περασμένη 
Παρασκευή με περιορισμένο εν
διαφέρον και την παρουσία ε
λάχιστων βουλευτών έπεσε η αυ
λαία τηε υπόθεσηε τω ν δομημέ
νων ομολόγων με τη συζήτηση 
του σχετικού πορίσματοε και με 
δεδομένο ότι λόγω παρέλευσηε 
τηε αποσβεστικήε προθεσμίαε 
δεν θα υπάρξει προκαταρκτική ε
ξέταση.

Η πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ επέ- 
μεινε ότι υπήρξε κεντρικόε κυ- 
βερνητικόε σχεδιασμόε και βλά
βη των Ταμείων. Αντιθέιωε η Ν Α  
υποστήριξε ότι σκάνδαλο υπάρ
χει με εμπλεκόμενουε προέδρουε 
Ταμείων και χρηματιστηριακέε.

Κατηγορίες για δωροδοκία από Εισαγγελία Μονάχου
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Κατηγορίες για δωροδοκία από 
κοινού αξιωματούχων σε χώρα 
του εξωτερικού απήγγειλε η Ει
σαγγελία 1 του Μονάχου ενα
ντίον του αντιπροέδρου του Δ.Σ. 
τηε Εθίτοεΐαααΐ Γιόχαν Φρίντριχ 
Χάουν και του εντεταλμένου για 
τα συστήματα ναυπηγικήε βιο- 
μηχανίαε τηε ίδιαε εταιρείαε 
Φραντε Μίλενμπεκ σχετικά με 
την προμήθεια των υποβρυχίων 
τηε τάξηε 214 και τον εκσυγ
χρονισμό τηε τάξηε 209 από το 
ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τα έ
τη 2000 και 2009. Σύμφωνα με α

νακοίνωση τηε εισαγγελίαε, 
«προκειμένου να επηρεάσουν 
την ανάθεση τηε παραγγελίαε σε 
Οφελοε του κονσόρτσιουμ 
ΕθΠΌ8ΐεΕΐ/Ηθν\ξ οι κατηγορού
μενοι εξυπηρετήθηκαν από διά- 
φορουε μεσάζοντεε και «συμ- 
βούλουε», που ήταν εξοικειωμέ
νοι με τιε τοπικέε συνήθειεε και 
διέθεταν την πρόσβαση στουε αρ- 
μόδιουε υψηλόβαθμουε φορείε α
ποφάσεων για την ανάθεση τηε 
παραγγελίαε στην Ελλάδα...».

Σύμφωνα με την έρευνα τηε Ει- 
σαγγελίαε του Μονάχου, από το 
2000 ώε το 2003, διοχετεύθηκαν 
συνολικά ποσά κατ’ εντολή των

Αναφέρεται
πως «μεσάζοντες,
εξοικειωμένοι με
τις τοπικές συνήθειες,
“λάδωναν”
για τα υποβρύχια».

κατηγορουμένων πάνω από 50 ε- 
κατ. ευρώ. Η δικαστική αρχή τηε 
βαυαρικήε μητρόποληε αποφεύ
γει να κάνει αναφορά στο αχρι- 
βέε ποσό, καθώε μέχρι σήμερα υ
πάρχουν σποραδικέε ενδείξειε

διαφορετικών πληρωμών χωρίε 
να υπάρχει ένδειξη του ποσού 
που συνολικά διατέθηκε σε πα- 
ράνομεε πληρωμέε («μίζεε»). Σύμ
φωνα με ένα έγγραφο τηε δικο- 
γραφίαε σε σπίτι συγγενικού 
προσώπου ενόε από τουε υπό- 
πτουε βρέθηκε χειρόγραφη λίστα 
με συνολικό ποσό 55 εκατ. ευρώ 
που είχε διατεθεί κατά το έτοε 
2000 σε διάφορεε υπεράκτιεε ε- 
ταιρείεε. Αναφέρεται όμωε και ό
τι το 2007 καταβλήθηκε ένα α
κόμα ποσό 11 εκατ. ευρώ «σε μία 
τελική πληρωμή». Εναε από τουε 
μάρτυρεε που κατέθεσε στο 
πλαίσιο τηε εισαγγελίαε ανέφε-

ρε ότι συνολικά από το 2000 ώε 
το 2003 κατεβλήθησαν στην ε
ταιρεία MIE 87 εκατ. ευρώ σε έ
ναν λογαριασμό τηε UBS στη 
Λουκέρνη.

Η Εισαγγελία του Μονάχου α
ναφέρει ότι το κονσόρτσιουμ 
των δύο γερμανικών εταιρειών α
κολούθησε ακριβώε την ίδια 
πρακτική και στην Πορτογαλία.

Σε μία άλλη εξέλιξη, το περιο
δικό Spiegel γράφει στη χθεσινή 
του έκδοση ότι η θυγατρική ε
ταιρεία των γερμανικών σιδηρο
δρόμων DBI έστειλε με βαλίτσεε 
300.000 ευρώ για ένα project που 
σχετιζόταν με το μετρά.

Μειώνονται οι μετεγγραφές πολυτέκνων στα κεντρικά ΑΕΙ

Αλλαγές
στις

Πανελλαδικές

0  Καταργούνται οι μετεγγραφές από περιφερειακά 
σε κεντρικά ΑΕΙ.

0  Οι έως τώρα δικαιούχοι μετεγγραφής
(παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, 
με αδέλφιά φοιτητή σε άλλη πόλη κ.ά.) θα διεκδικούν 
μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων έως το 20% 
επιπλέον των συνολικών θέσεων κάθε ΑΕΙ.

0  Για να υπαχθούν στη ρύθμιση πρέπει να έχουν 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

Ο Τα κριτήρια επιλογής, μέχρι να καλυφθούν 
οι θέσεις, θα είναι τα μόρια και η σειρά προτίμησης 
της σχολής στο μηχανογραφικό δελτίο.

0 Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ θα ανακοινώνεται 
έως ένα μήνα πριν αηό την υποβολή των 
μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων.

0  Η υποβολή των μηχανογραφικών θα γίνεται ηλεκτρονικά. 
Εως τώρα ανακοινώνονταν συνήθως τον Μάρτιο.

Ο  Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου 
μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Νέα σελίδα για ία  Πειραματικά

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Περιορίζονται οι μετεγγραφέε στα 
ΑΕΙ τηε Αττικήε και τηε Θεσσα- 
λονίκηε των παιδιών τρίτεκνων 
και πολύτεκνων οικογενειών, ε
νώ το υπουργείο Παιδείαε θέτει 
και οικονομικό όριο στο οικογε
νειακό εισόδημα -έωε 50.000 ευ
ρώ- των δικαιούχων μετεγγραφήε. 
Την ίδια στιγμή σε νομοσχέδιο 
που κατέθεσε το υπουργείο ανα- 
φέρεται ότι οι απόφοιτοι προη
γούμενων ετών μπορούν να διεκ- 
δικήσουν μία από το 10% των θέ
σεων στα ΑΕΙ χωρίε εξετάσειε «μέ
χρι και το ακαδημαϊκό έτοε 2011- 
2012». Εωε τώρα έκαναν χρήση 
τηε διάταξηε 10.000 - 12.000 υ
ποψήφιοι προηγούμενων ετών. Η 
δυνατότητα αυτή καταργείται α-

Ποιες είναι 
οι βασικές αλλαγές 
στη διαδικασία 
των πανελλαδικών 
εξετάσεων.

πό το 2012, έστω κι αν στελέχη 
του υπουργείου, μιλώνταε στην 
«Κ», άφησαν ανοιχτό το ενδεχό
μενο τροποποίησηε τηε ρύθμισηε. 
Επίσηε, τα ίδια στελέχη επιβε
βαίωσαν ότι για φέτοε ο αριθμόε 
των εισακτέων θα είναι μειωμέ- 
νοε. Πρόκειται για τέσσεριε βα- 
σικέε αλλαγέε στη διαδικασία 
των Πανελλαδικών. Ειδικότερα, 
προβλέπονται τα ακόλουθα:

• Καταργούνται οι μετεγγρα- 
φέε και οι έωε τώρα δικαιούχοι με- 
τεγγραφήε θα διεκδικούν έωε το 
20% επιπλέον των συνολικών θέ
σεων κάθε ΑΕΙ.

•  Η ρύθμιση αφορά τουε υ- 
ποψηφίουε-παιδιά τρίτεκνων ή 
πολύτεκνων οικογενειών, παι
διά θυμάτων τηε τρομοκρατίαε, 
ιρφανούε ή τέκνα άγαμηε μητέ- 
αε καθώε και υποψηφίουε με γο- 
είε, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με 
αριέε παθήσειε (τυφλοί, κωφά- 
αλοι, νεφροπαθείε, με αναπηρία 
νω του 67%). Φέτοε επικαλού- 
,ενοι κάποιον από τουε παρα

πάνω λόγουε ζήτησαν μετεγ
γραφή 9.725 εισακτέοι στα ΑΕΙ. 
Η ίδια ρύθμιση αφορά υποψηφί
ουε με αδελφό που φοιτά σε 
διαφορετική πόλη τηε μόνιμηε 
κατοικίαε των γονέων τουε.

•  Εωε τώρα οι παραπάνω κα- 
τηγορίεε υποψηφίων (πλην ε
κείνων με αδελφό φοιτητή σε δια
φορετική πόλη) έπαιρναν μετεγ
γραφή ασχέτωε εισοδήματοε. 
Από φέτοε, πρέπει να έχουν ε
τήσιο εισόδημα έωε 50.000 ευρώ.

• Αντίστοιχα, το όριο του οι
κογενειακού εισοδήματοε που 
ισχύει έωε τώρα για τουε υπο
ψηφίουε με αδελφό φοιτητή σε 
διαφορετική πόλη τηε οικογε- 
νειακήε κατοικίαε αυξάνεται από 
40.000 σε 50.000 ευρώ.

• Οι παραπάνω υποψήφιοι ε
άν δεν επιτύχουν στη σχολή 
που επιθυμούν από τη γενική σει
ρά υποψηφίων, θα ανταγωνίζο
νται με τουε άλλουε δικαιού- 
χουε για το 20% των θέσεων τηε 
ίδιαε σχολήε. Τα κριτήρια επιλο- 
γήε θα είναι τα μόρια και η σει
ρά προτίμησηε τηε σχολήε στο 
μηχανογραφικό.

•  Βέβαια, ο αριθμόε των θέ
σεων του 20% θα εξαρτάται κά
θε χρονιά από τον αριθμό των θέ
σεων στα ΑΕΙ, τον οποίο θα ορί
ζει το υπ. Παιδείαε.

• Ο αριθμόε των εισακτέων 
στα ΑΕΙ θα ανακοινώνεται έωε έ
να μήνα πριν από την υποβολή 
των μηχανογραφικών δελτίων 
των υποψηφίων, η οποία θα γί
νεται ηλεκτρονικά. Εωε τώρα α
νακοινώνεται τον Μάρτιο.

• Οσοι δεν θέλουν να εισα- 
χθούν στα ΑΕΙ, μπορούν να δώ
σουν μόνο ενδοσχολικέε εξετά- 
σειε και όχι πανελλαδικέε, για να 
αποκτήσουν το απολυτήριο λυ
κείου. Το απολυτήριο θα είναι ι
σότιμο με τα απολυτήρια μέσω 
πανελλαδικών, αλλά σε αυτό θα 
αναγράφεται ότι αποκτήθηκε με 
ενδοσχολικέε εξετάσειε. Αυτό α- 
ποφασίσθηκε ύστερα από τιε α- 
ντιδράσειε που ανέφεραν ότι τα 
δύο απολυτήρια δεν είναι ισότι
μα, καθώε τα θέματα των ενδο- 
σχολικών εξετάσεων είναι ευκο
λότερα των πανελλαδικών.

Νέα σελίδα ανοίγει για τα πρό
τυπα πειραματικά σχολεία, αλλά 
και βασικούε οργανισμούε του υ
πουργείου Παιδείαε, όπωε το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέ
ντρο Εκπαιδευτικήε Ερευναε και 
ο Οργανισμόε Εκδοσηε Διδακτι
κών βιβλίων (ΟΕΔΒ) που συγχω
νεύονται. Συγκεκριμένα, το υ
πουργείο κατέθεσε νομοσχέδιο- 
σκούπα, στο οποίο προβλέπονται, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

•  Αναπροσδιορίζεται το μο
ντέλο πρότυπων/πειραματικών 
σχολείων, με τη δημιουργία των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχο
λείων. Ωε τέτοια ορίζονται τα 
σχολεία που έχουν εξασφαλίσει 
τη σύνδεσή τουε με ΑΕΙ και πλη
ρούν τα κριτήρια αξιολόγησηε σε 
σχέση με το εκπαιδευτικό προ
σωπικό, τιε υλικοτεχνικέε υπο- 
δομέε, τη συμμετοχή σε καινο- 
τόμεε δράσειε, σε πανελλήνιουε 
και διεθνείε διαγωνισμούε κ.ά.

• Οι μαθητέε τω ν πειραματι
κών δημοτικών θα επιλέγονται με 
κλήρωση. Οταν το δημοτικό εί
ναι συνδεδεμένο με πειραματι
κό γυμνάσιο, οι απόφοιτοι δη

μοτικού υπό προϋποθέσειε θα συ
νεχίζουν στο γυμνάσιο. Η εισα
γωγή στα πειραματικά λύκεια θα 
γίνεται κατόπιν εξετάσεων και 
τεσ τ δεξιοτήτων.

• Οι εκπαιδευτικοί που επι
θυμούν να εργασθούν σε ΠΠΣ θα 
πρέπει να έχουν τουλάχιστον με-

κή υπηρεσία, απαραί
τητες προϋποθέσεις για 
τους εκπαιδευτικούς.

ταπτυχιακό τίτλο και τουλάχι
στον 4ετή διδακτική υπηρεσία σε 
δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Κά
θε εκπαιδευτικόε μπορεί να υ
ποβάλει αίτηση σε έωε 5 πειρα
ματικά. Η τελική επιλογή θα γί
νεται από τη ΔΕΠΠΣ και με 
προφορικέε συνεντεύξειε των 
υποψηφίων.

• Τον Σεπτέμβριο του 2011 
μπορούν να λειτουργήσουν τα 
πρώτα 15 ΠΠΣ και το 2Θ12 έωε 
συνολικά 30.

• Ιδρύεται σ την Αθήνα το 
«Ινστιτούτο Εκπαιδευτικήε Πο- 
λιτικήε», στο οποίο μεταβιβάζο
νται οι (συχνά αλληλεπικαλυ- 
πτόμενεε) αρμοδιότητεε του Παι
δαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέ
ντρου Εκπαιδευτικήε Ερευναε, 
του Ινστιτούτου Παιδείαε Ομο
γενών και Διαπολιτισμικήε 
Εκπαίδευσηε και του Οργανισμού 
Επιμόρφωσηε Εκπαιδευτικών.

• Δημιουργείται, με έδρα στην 
Πάτρα και παράρτημα στην Αθή
να, το Ινστιτούτο Τεχνολογίαε 
Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντοε», από τη συγχώνευ
ση του Ερευνητικού Ακαδημαϊ
κού Ινστιτούτου Τεχνολογίαε 
Υπολογιστών και του παραδο
σιακού ΟΕΔΒ. «Τίθενται οι βάσειε 
για τη μετάβαση στην παραγω
γή του βιβλίου του μέλλοντόε 
μαε, σε έντυπη αλλά και σε ψη
φιακή μορφή», ανέφερε το υ
πουργείο για την απόφασή του.

ΑΠ. Λ.

Με κλήρωση θα επιλέ
γονται οι μαθητές των 
δημοτικών -  Μεταπτυ
χιακό και 4ετή διδακτι

«Κλειστόν» 
σε Αιγινήτειο 
και Αρεταίειο
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ΤηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Εκτός εφημεριών και χωρίε νοσηλευόμενουε ασθενείε πα
ραμένουν από την προηγούμενη Παρασκευή τα πανεπι
στημιακά νοσοκομεία Αιγινήτειο και Αρεταίειο. Τα σοβα
ρά προβλήματα χρηματοδότησηε των δύο νοσοκομείων ο
δήγησαν τιε εφορείεε του Αιγινήτειου και του Αρεταίειου 
στην απόφαση αναστολήε τηε συμμετοχήε τουε στιε εφη- 
μερίεε και την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Οπωε αναφέ- 
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα δύο νοσοκομεία αντιμε
τωπίζουν πρόβλημα ανάληψηε υποχρεώσεων για λειτουρ- 
γικέε δαπάνεε (φάρμακα, υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, 
καύσιμα) και δαπάνεε μισθοδοσίαε προσωπικού, λόγω τηε 
οξύτατηε μείωσηε και καθυστέρησηε τηε ετηχορήγησήε τουε 
από τα αρμόδια υπουργεία Παιδείαε και Υγείαε. Σύμφωνα 
με όσα είπε στην «Κ» ο καθηγητήε Καρδιολογίαε και πρό- 
εδροε τηε Ιατρικήε Σχολήε Αθηνών κ. Χριστόδουλοε Στε- 
φανάδηε, τα νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να αγοράσουν 
φάρμακα για τουε νοσηλευόμενουε ασθενείε, ενώ οι ειδι
κευόμενοι γιατροί είναι απλήρωτοι επί δύο μήνεε.

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα αναμένεται να δώσει η 
προώθηση από πλευράε του un. Παιδείαε μέρουε του προ
ϋπολογισμού προε τα νοσοκομεία. Οπωε δήλωσε χθεε ο ει- 
δικόε γραμματέαε Ανώτατηε Εκπαίδευσηε του υπουργεί
ου, κ. Β. Παπάζογλου, το αργότερο έωε σήμερα το μεση
μέρι το 28% του προϋπολο
γισμού του Αιγινήτειου και 
του Αρεταίειου για το 2011 θα 
βρίσκεται στιε αρμόδιεε ΔΟΥ 
τω ν νοσοκομείων.

Σημειώνεται ότι η χρημα
τοδότηση από το un. Παι- 
δείαε ανέρχεται για το 2011 
στα 12.000.000 ετησίωε προε 
έκαστο, από τα οποία καλύ
πτονται τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων. Το πο
σό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έ
τη και είναι χαρακτηριστικό ότι στο Αιγινήτειο το 2009 
δόθηκαν από το υπουργείο Παιδείαε 15 εκατ. ευρώ. Χρη
ματοδότηση λαμβάνουν τα νοσοκομεία και από το υ
πουργείο Υγείαε για τη μερική αποπληρωμή των γιατρών 
που κάνουν την ειδίκευσή τουε σε αυτά, καθώε και για τα 
νοσήλια απόρων και ανασφαλίστων. Σύμφωνα με τον κ. 
Στεφανάδη, η εδώ και χρόνια πρακτική του υπ. Υγείαε εί
ναι να καθυστερεί την καταβολή τηε επιχορήγησηε, με α
ποτέλεσμα τα δύο νοσοκομεία να αναλίσκουν μέροε του 
κλειστού προϋπολογισμού για να καλύψουν τη μισθοδο
σία ειδικευομένων και τα έξοδα νοσηλείαε των απόρων. 
Σήμερα οι εργαζόμενοι στα δύο νοσοκομεία θα πραγμα
τοποιήσουν στιε 9 π.μ. πορεία από τη Β. Σοφίαε προε τη 
Βουλή, όπου θα συζητηθεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υπο
θέσεων ο τρόποε λειτουργίαε των πανεπιστημιακών νο
σοκομείων Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Αττικόν.

«Απειλούν» οι προμηθευτές
Την ίδια στιγμή, χωρίε ορθοπεδικά υλικά απειλούν να α- 

φήσουν τα δημόσια νοσοκομεία οι προμηθευτέε, που δια
μαρτύρονται για τη συσσώρευση νέων χρεών των νοσο
κομείων. Ο Πανελλήνιοε Σϋλλογοε Προμηθευτών Εμφυ- 
τεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) θα διακόψει στα
διακά την παράδοση υλικών στα νοσοκομεία, αρχήε γε- 
νομένηε αύριο στον Ευαγγελισμό, μεθαύριο στο Κρατικό 
Νικαίαε και την Παρασκευή στο Γενικό Κρατικό Αθηνών.

Στην Αίγυπτο 
ο Δημ. Δρούτσας
ΤηςΔΩΡΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η επαναβεβαίωση των στενών σχέσεων μεταξύ Ελλάδαε και 
Αιγύπτου, η αποκατάσταση επαφήε με τουε πρωταγωνι- 
στέε τηε επόμενηε ημέραε, καθώε η Αίγυπτοε διανύει -εν  
αναμονή εκλογών- μεταβατική περίοδο και η διαβεβαίω
ση ότι η Αθήνα είναι αρωγόε στην εξελισσόμενη μεταρ- 
ρυθμιστική προσπάθεια, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηε ε- 
πίσκεψηε, χθεε, στην Αίγυπτο, του υπουργού Εξωτερικών 
κ. Δημ. Δρούτσα. Η κρίση στη Λιβύη και η γενικότερη α
ναταραχή στον αραβικό κόσμο απασχόλησαν τιε επαφέε 
που είχε ο κ. Δρούτσαε, υπό το πρίσμα ότι, όπωε αναφέ
ρουν διπλωματικέε πηγέε, η Αίγυπτοε μπορεί να αποτε- 
λέσει μοντέλο για ολόκληρη την περιοχή. Ο κ. Δρούτσαε 
συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό τηε Αιγύπτου, Εσάμ 
Σαράφ, στον οποίο μετέφερε χαιρετισμό του πρωθυπουργού 
κ. Γ. Παπανδρέου, τον υπουργό Εξωτερικών, Ναμπίλ Ελ 
Αραμπί, τον γ.γ. του Αραβικού Συνδέσμου, Αμρ Μούσα, 
και με εκπροσώπουε των κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε.

Ο Αιγύπτιοε ΥΠ.ΕΞ. σε δηλώσειε του αναφέρθηκε στιε 
μακραίωνεε σχέσειε και τη μακροχρόνια συνεργασία α
νάμεσα στιε δύο χώρεε και ευχαρίστησε την ελληνική 
πλευρά για τη βοήθεια στη μεταφορά Αιγυπτίων πολιτών 
από τη Λιβύη στην Αί
γυπτο με ελληνικά πλοία.
«Η Αίγυπτοε παραμένει 
σημαντικόε εταίροε στην 
περιοχή», δήλωσε από 
τη ν πλευρά του ο κ.
Δρούτσαε, ο οποίοε ανα
φέρθηκε, επίσηε, στην 
παρουσία του Πατριαρ
χείου Αλεξανδρείαε και 
στην έντονη ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα ωε 
σημεία που επιβεβαιώνουν τη στενή συνεργασία τω ν δύο 
χωρών. Πρόσθεσε, δε, ότι η Ελλάδα θα προσφέρει κάθε 
υποστήριξη στη μεταβατική περίοδο που περνάει η Αί
γυπτοε. Παράλληλα, τόνισε ότι και η Ευρωπαϊκή Ενωση 
θα πρέπει να βοηθήσει μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέ
διο για τιε αραβικέε χώρεε. «Δεν λέει κανείε ότι η διαδι
κασία αυτή είναι εύκολη, αλλά η μετάβαση είναι σημα
ντική», δήλωσε ο κ. Δρούτσαε, που χαρακτήρισε την Αί
γυπτο «λαμπρό παράδειγμα».

Απαντώνταε σε ερωτήσειε για τη Λιβύη, ο υπουργόε Εξω
τερικών επανέλαβε τη θέση τηε Αθήναε για εξεύρεση πο- 
λιτικήε λύσηε. Ο κ. Δρούτσαε συναντήθηκε με τον Πα
τριάρχη Αλεξανδρείαε και πάσηε Αφρικήε κ. Θεόδωρο Β' 
και τον πρόεδρο τηε ελληντκήε κοινότηταε Καΐρου, Χρή- 
στο Καβαλή.

Η κρίση στη Λιβύη θα απασχολήσει σήμερα το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Σχέσεων τηε Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο, όπου 
θα μεταβεί ο κ. Δρούτσαε. Αύριο, ο υπουργόε Εξωτερικών 
θα επισκεφθεί το Κατάρ, όπου συνέρχεται η Ομάδα Επα
φήε για τη Λιβύη, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, 
ενώ Πέμπτη και Παρασκευή το θέμα θα απασχολήσει τη 
σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Μετέφερε μήνυμα 
ότι η Αθήνα είναι 
αρωγός στην εξελισ
σόμενη μεταρρυθμι- 
στική προσπάθεια.

Αναζητείται λύση 
στα μεγάλα 
οικονομικά προ
βλήματα των δύο 
νοσοκομείων.


