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Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Σαμαρά για την κρίση
Η  ενίσχυση των μηχανισμών 
άμυνας απέναντι στους 
κερδοσκόπους, η ανάγκη 
σύστασης ενός ευρωπαϊκού 
οίκου αξιολόγησης και 
ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 
ήταν τα τρία βασικά σημεία 
της παρέμβασής του

Ρεπορτάζ: ΒΙΚΥ ΣΑΜΑΡΑ 
vsamara@apogevmatini.gr

Π ρωτοβουλία σε ευρω
παϊκό επίπεδο, με συγκεκριμένες 
και ξεκάθαρες προτάσεις για τη 
συντονισμένη αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης, ανέλαβε ο 
πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμα
ράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης μετέβη χθες στις 
Βρυξέλλες, προκειμένου να δώσει 
το «παρών» στο δείπνο εργασίας 
του ΕΛΚ εν όψει της σημερινής 
συνόδου κορυφής των χωρών- 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο περιθώριο του οποίου είχε 
την ευκαιρία να καταθέσει τις από-

Φωτογραφία από τη συνάντηση του προέδρου της Ν.Δ. Α. Σαμαρά με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Βίλφρεντ Μάρτενς.

ψεις του για τον καλύτερο οικο
νομικό συντονισμό στη διακυ
βέρνηση της Ε.Ε.

Η ενίσχυση των μηχανισμών 
άμυνας απέναντι στους κερδο
σκόπους, η ανάγκη σύστασης ενός 
ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης 
υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας και ο δια
φορετικός ρόλος που θα πρέπει 
να παίζει ο ευρωπαϊκός προϋπο
λογισμός και οι χώρες-μέλη, ανά

λογα με το αν πρόκειται για περίο
δο ύφεσης ή ανάπτυξης, ήταν τα 
τρία βασικά σημεία της παρέμ
βασης του κ. Σαμαρά.

Ο πρόεδρος της Ν .Δ. υπο
στήριξε, επίσης, ότι στην αξιολό
γηση των δαπανών κάθε χώρας 
θα πρέπει η Ευρώπη να συνυπο
λογίζει το ότι ορισμένες χώρες, 
όπως κατ’ εξοχήν η Ελλάδα, ξοδεύ
ουν τεράστια ποσά, τόσο για την 
άμυνά τους όσο και για τη φύλα

ξη των συνόρων τους, που είναι, 
ταυτόχρονα, και σύνορα της ίδιας 
της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μεσσή- 
νιος πολιτικός είχε ήδη από τη 
σύνοδο της 25ης Μαρτίου τονί
σει την ανάγκη να υπάρξει ένας 
ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, 
ώστε να μην παίζουν ιδιώτες παι
χνίδια με τις εθνικές οικονομίες, 
καθώς και την ανάγκη περιορι
σμού των χρηματιστηριακών πρά

ξεων που προσφέρονται για κερ
δοσκοπία, όπως οι λεγάμενες 
«γυμνές ανοικτές πωλήσεις».

Ο κ. Σαμαράς έφθασε χθες το 
μεσημέρι στις Βρυξέλλες, συνο- 
δευόμενος από τον εκπρόσωπο 
της Ρηγίλλης, βουλευτή Β' Αθή
νας Πάνο Παναγιωτόπουλο,τον 
αναπληρωτή τομεάρχη Οικονο
μίας, βουλευτή Φθιώτιδας Χρη
στό Σταϊκουρα, και το γραμμα
τέα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. 
Σταύρο Παπασταυρου, και κατ’ 
αρχήν συναντήθηκε με τον πρόε
δρο του ΕΛΚ Βίλφρεντ Μάρτενς. 
Στη συνέχεια, και πριν από το δεί
πνο εργασίας, ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
είχε στο περιθώριο της ανεπίση
μης συγκέντρωσης που προηγεί
ται πάντα των συνόδων του ΕΛΚ, 
τη δυνατότητα να συνομιλήσει σε 
χαλαρό πλαίσιο με ηγέτες του 
ΕΛΚ.

Μέσα στην επόμενη εβδομά
δα, και πιθανώς την Τρίτη ή την 
Τετάρτη πριν από το συνέδριο, η 
Ν.Δ. θα παρουσιάσει νέα δέσμη 
επικαιροποιημένων μέτρων για 
την οικονομία, στην κατάρτιση της 
οποίας ελήφθησαν υπόψη και οι 
παρατηρήσεις των κοινωνικών εταί
ρων και των εκπροσώπων των εργα- 
ζομένων, με τους οποίους ο κ. 
Σαμαράς είχε κύκλο επαφών τις 
προηγούμενες ημέρες.

Προανακριτική για 
6 πρώην υπουργούς της 
Ν.Δ. ζήτησε το ΠΑΣΟΚ

Κατατέθηκε χθες το βράδυ από την Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ το αίτημα για τη 
σύσταση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής ε ξ έ 
τασης για το Βατοπαίδι και, όπως αναμενόταν, 
αφορά μόνο πρώην «γαλάζιους» υπουργούς. Με 
επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Φ. Πετσάλ- 
νικο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ -δ εν  υπογράφουν 
ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και υφυπουργοί 
και ο πρόεδρος της Βουλής- προτείνουν συγκρό
τηση προκαταρκτικής επιτροπής που θα διερευ- 
νήσει περαιτέρω την υπόθεση για τυχόν ποινικές 
ευθύνες των κ. Βουλγαράκη, Κοντού, Δούκα, Ρου- 
σόπουλου, Κιλτίδη και Μπασιάκου. Σύμφωνα με 
τον κανονισμό, και πιθανότατα την επόμενη εβδο
μάδα, θα οριστεί η σχετική συζήτηση στην Ολο
μέλεια. Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει μυστική 
ψηφοφορία με κάλπη για έκαστο των ηροτεινο- 
μένων. Για τη σύσταση προανακριτικής απαιτεί
ται η απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Αμεση εκταμΐευση πόρων ζήτησε από την κυβέρνηση η Ν .Δ .
Δέσμια των γραφειοκρατι

κών αντιλήψεών της, που ναρ
κοθετούν τη «μάχη» εναντίον 
της οικονομικής ύφεσης, αλλά 
και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαί
σιο Αναφοράς, χαρακτήρισε την 
κυβέρνηση η Ν.Δ. Παράλληλα, 
μέσω του αρμόδιου τομεάρχη 
Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδά- 
κη, το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ 
να δώσει προτεραιότητα στα 
προγράμματα άμεσης εκταμί- 
ευσης πόρων, τα οποία έχουν 
θετικές επιπτώσεις στην αγορά.

Όλα αυτά, μάλιστα, την ώρα 
που οι εκπρόσωποι των κοινω
νικών φορέων, που βρέθηκαν 
τις προηγούμενες ημέρες στη 
Ρηγίλλης και είχαν διαδοχικές 
συναντήσεις με τον πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας Αντώ- 
νη Σαμαρά, ανέδειξαν την ανά
γκη λήψης άμεσων δράσεων και 
απηύθυναν δραματική έκκλη

ση προς όλες τις παρατάξεις να 
βοηθήσουν, προκειμένου να ανα
τραπεί η καταστροφική ψυχο
λογία σε επιχειρήσεις και κατα
ναλωτές, η οποία σε συνδυα
σμό με τα ελλείμματα και την 
πτώση του τζίρου και των επεν
δύσεων δημιουργεί μια ιδιαίτε
ρα αρνητική εικόνα.

Ο κ.Χατζηδάκης,που έστια
σε χθες στο πρόγραμμα ενί
σχυσης των μικρομεσαίων επι
χειρήσεων στους τομείς της 
μεταποίησης, του τουρισμού, 
του εμπορίου και των υπηρε
σιών του υπουργείου Οικονο
μίας, τόνισε πως η κυβέρνηση, 
παρά τις συνεχείς δηλώσεις των 
στελεχών της για ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
όσον αφορά το ΕΣΠΑ κινείται 
στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οπως, λοιπόν, επισήμανε ο 
τομεάρχης Ανάπτυξης της Νέας 
Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ:

-  Περιέκοψε, προς έκπληξη 
όλων, το Δεκέμβριο, στο μισό 
τον προϋπολογισμό του προ
γράμματος για τις μικρομεσαί- 
ες επιχειρήσεις, που είχε προ
κηρύξει από το Μάιο του 2009 
η κυβέρνηση της Νέας Δημο
κρατίας.
-  Εσπευσε στη συνέχεια να τον 
αυξήσει κατά 150 εκατομμύρια 
ευρώ. Κρατώντας τον, όμως, και 
πάλι αισθητά χαμηλότερα και 
μη καλύπτοντας τις ανάγκες των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 
ενίσχυση της ρευστότητάς τους, 
ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμες ώρες.
-  Εκλεισε την πόρτα της χρη
ματοδότησης σε πολλές επι
χειρήσεις, που είχαν καταθέσει 
πολύ καλές προτάσεις, σύμφω
να, άλλωστε, και με την επίση
μη βαθμολόγηση. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι στο συγκεκρι
μένο πρόγραμμα εντάσσεται 
μόλις το 17% των επιχειρήσε

ων που είχαν υποβάλει προτά
σεις (7.400 επιχειρήσεις επί 
συνόλου αιτήσεων 43.750), ενώ 
σε αντίστοιχη προκήρυξη του 
2007 που αφορούσε μόνο στους 
κλάδους του εμπορίου και των 
υπηρεσιών, οι εγκρίσεις πλη 
σίασαν σε πανελλαδικό επίπε
δο τις 15.000.

«Μετά από εννέα μήνες δια
κυβέρνησης, το αρμόδιο υπουρ
γείο ανακοίνωσε, για μια ακόμα 
φορά, ότι “τρέχουν” τα προ
γράμματα που είχαν ξεκινήσει 
από την κυβέρνηση της Ν.Δ.» 
σημείωσε δηκτικά ο Κωστής 
Χατζηδάκης. Τόνισε, δε, πως 
αυτό που προέχει σε περίοδο 
κρίσης είναι η αυστηρή τήρη
ση από πλευράς κυβέρνησης 
των ημερομηνιών υλοποίησης 
των προγραμμάτων, προκειμέ
νου να δοθούν απαραίτητες ανά
σες στην ελληνική οικονομία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ

mailto:vsamara@apogevmatini.gr
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ΒΟΥΛΗ

ΒέληΚαστανίδη
Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που 

παρατείνει για ένα ακόμη εξά μηνο  την προθε
σμία αναστολής πλειστηριασμώ ν από τράπεζες 
και ετα ιρ ίες παροχής πιστώσεων για χρέη μέχρι 
2 0 0 .0 0 0  ευρώ.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψ ε ο υπουργός 
Δ ικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, ο οποίος έτρ ιξε 
τα δόντια στους προμηθευτές των νοσοκομείων: 
«Η κυβέρνηση έχει σιδερένια  και αποφ ασισμέ
νη θέληση να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να 
δ ιασφαλίσει τη διαφάνεια», είπε ο υπουργός και 
όλοι κατάλαβαν πού έστρ εφ ε τα βέλη  του.

Τυχαίο; Δεν νομίζω...
Με γκολ του Γιώργου Καρατζαφέρη ξεκ ίνη

σε η μάχη με την Ντόρα Μπακογιάννη για τα μάτια 
του Κ. Κιλτίδη. Χθες το πρωί, η Βουλή βούιξε από 
τις φ ή μ ες  ότι επ ίκε ιτα ι κοινή εμφ άνιση  Καρα- 
τζαφέρη-Κιλτίδη.

Όπερ κι εγένετο , με τον εμπνευστή της συνά
ντησης να δ ιεκδ ικεί Όσκαρ σκηνοθεσίας. Τι κι αν 
ο κ. Καρατζαφέρης σπάνια εμφανίζεται στο καφε
νείο της Βουλής, χθες για χάρη τού κ. Κιλτίδη το 
έκανε κι αυτό.

Συνοδευόμενος από τη μισή σχεδόν Κοινο
βουλευτική του Ομάδα (Πλεύρης, Βορίδης, Γεωρ- 
γιάδης, Παπαδάκη, Χρυσανθακόπουλος), ο πρό
εδρος του ΛΑΟΣ συνάντησε άλως τυχαίως... στο 
καφ ενείο  της Βουλής τον κ . Κιλτίδη μ ε ... ε λ ε ύ 
θερη πρόσβαση δημοσιογράφων.

Εντός, εκτός και επί τα αυτά
Έστω κι αν η κουβέντα ήταν χαλαρή, έστω κι 

αν ο κ. Κιλτίδης επ έμ ενε πως θα παραμείνει ανε
ξάρτητος μέχρι τις επ ό μ ενες  εκ λ ο γ ές , ο άσος 
στην επικοινωνία Γ. Καρατζαφέρης πήρε προβά
δισμα. Όταν, μάλιστα, ο περαστικός από το καφε
νείο  υπουργός Επικράτειας Χάρης Παμηούκης 
χαιρέτησε την ομήγυρη, ως «διευρυμένη Κοινο
βουλευτική Ομάδα του ΛΑΟΣ», ο κ. Καρατζαφέ
ρης απάντησε: «Ο Κιλτίδης είναι εντός, εκτός και 
επί τα αυτά».

Στη «γραμμή» Κατσέλη
Μ πορεί τις τελ ευ τα ίες  η μ έρ ες  η υπουργός 

Οικονομίας Λούκα Κατσέλη να έχει β ρ εθ εί στο 
στόχαστρο ο ρ ισμένω ν «συντρόφ ω ν» της στο 
ΠΑΣΟΚ, ωστόσο κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της 
Επιτροπής Εμπορίου στη Βουλή απ εδείχθη  ότι 
υπάρχουν και βο υ λευ τές  του ΠΑΣΟΚ που ακο
λουθούν γραμμή Λούκας.

Πρώτος πρώτος ο Καρδ ιτσ ιώ της Ν. Σαλα- 
γιάννης, ο οποίος συνετάχθη με την κ. Κατσέλη 
στο θέμα των αυξήσεω ν στο ρεύμα , τονίζοντας 
ότι θα γ ίνει χαμός αν η υπουργός Περιβάλλοντος 
φ έρει διάταξη που θα αυξάνει 4 0 %  το ρεύμα . Το 
μέρος της κ. Κατσέλη, όμως, στην κόντρα με τον 
Γ. Παπακωνσταντίνου για το θέμα του πληθωρι
σμού πήρε και ο ... σκληροπυρηνικός Π. Κουκου- 
λόπουλος, τονίζοντας ότι είναι προφανές πως η 
εκτίναξη του πληθωρισμού στο 5 ,4 %  οφ είλετα ι 
στους έμμ εσ ο υς φ όρους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΑΗΜΟΥ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
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Τις μίζες ποο δόθη
καν σε υπηρεσιακά 
στελέχη και πιθα
νότατα και σε πολι
τικά πρόσωπο για  
τη σάρΒαση 8002, 
την οποία  ακόμη  
πληρώ νει ο ελλη
νικός λαός, αποκα
λύ π του ν τα εμπι- 
στευπκά έγγραφα  
ποο παρουσίασε ο 
συντονιστής της Ν Α  
στην ΕΓετασπκή Επι
τροπή, Κ. ΊζαΒόρας.

Ρεπορτάζ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΑΗΜΟΥ

«Βροχή» πέσανε το 1998 οι μίςες από 
τη Siemens στον OTE για το πρόγραμμα 
ψηφιοποίησης. Τα εμπιστευτικά έγγρα
φα, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο 
συντονιστής της Ν.Δ. στην εξεταστική 
επιτροπή, Κ. Τζαβάρας, δείχνουν ότι οι 
παράνομες χρηματοδοτήσεις σε υπηρε
σιακά στελέχη και πιθανότατα και σε πολι
τικά πρόσωπα δόθηκαν για τη «ναυαρχί
δα» των προγραμματικών συμφωνιών στον 
OTE, την περίφημη σύμβαση 8002, που 
ακόμη την πληρώνει ο ελληνικός λαός.

Πρόκειται για μίςες 75 εκατομμυρίων 
μάρκων που ξεκίνησαν να δίνονται με την 
υπογραφή της συγκεκριμένης προγραμ
ματικής σύμβασης κατόπιν εντολής της 
μητρικής Siemens. Η μελέτη των εμπι- 
στευτικών σημειωμάτων δείχνει ότι ο περί
φημος λογαριασμός 0230/480028 της 
Αντωνίας Μάρκου (σ.σ. ενεργούσε για 
λογαριασμό του Ηλία Γεωργία, διαχειρι
στή των μαύρων ταμείων) στην τράπεςα 
UBS στη Ζυρίχη τροφοδοτήθηκε από τα 
μαύρα ταμεία για να ξεκινήσει στη συνέ
χεια η «μοιρασιά».

Με πρωτοβουλία του συντονιστή της 
Ν.Δ. Κ. Τςαβάρα, η Εξεταστική δέχθηκε 
ομόφωνα να ζητηθεί από όλους τους υπουρ
γούς, υφυπουργούς και γενικούς γραμ
ματείες, οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά 
τους από το 1997 και εντεύθεν και πήραν 
αποφάσεις για την υπογραφή και την εκτέ
λεση προγραμματικών συμφωνιών, να 
δώσουν την άδεια για τον έλεγχο των λογα
ριασμών τους.

Στόχος της Εξεταστικής είναι να κερ
δίσει χρόνο. Οι βουλευτές, όμως, στην επι
στολή που θα απευθύνουν στους «αξιω- 
ματούχους» της εποχής θα προειδοποι-

Πέρα από τραπεζικούς 
λογαριασμούς θα ελεγχθούν  
αγορές ακινήτων, μετοχών 
ή ομολόγων για τις μίζες 
75 εκατ. μάρκων, που δόθηκαν 
από τη Siem ens για 
τη σύμβαση ψηφιοποιησης 
8002 του OTE
ούν ότι στην περίπτωση που δεν θελή- 
σουν να συνδράμουν τις έρευνες με δική 
τους βούληση, τότε θα ζητηθεί έλεγχος 
μέσα από τις «κατεστημένες διαδικασίες».

Η Ν.Δ. προτείνει οι αρμόδιες αρχές 
να προβαίνουν σε ταυτοποίηση, χρονική 
και ποσοτική, κάθε εμβάσματος, το οποίο 
απέστειλε η Siemens προς τρίτους στην 
αλλοδαπή, με αντίστοιχες οικονομικές 
πράξεις πολιτικών προσώπων ή συγγενών 
τους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η 
έρευνα θα αφορά όχι μόνο τις τραπεζικές 
καταθέσεις, αλλά και αγορές ακινήτων, 
μετοχών ή ομολόγων, τα οποία, κατά το 
κρίσιμο χρονικό σημείο της αποστολής 
του εμβάσματος, είχαν υπηρεσιακή συναλ
λαγή με τη Siemens.

Οι βουλευτές της Ν.Δ. θεωρούν ότι 
«αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φτά
σουμε στους τελικούς παραλήπτες των 
μετρητών».

Και ρε το... ζόρι

«Για όσους υπουργούς αρνηθουν να 
δώσουν την άδεια να ελεγχθούν, η Επι-
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Ο κ. Κ. Τζαβάρας.

τροπή έχει τη δυνατότητα να προχωρή
σει στο άνοιγμα των λογαριασμών τους, 
στο πλαίσιο της ανακριτικής αρμοδιότη
τας», θύμισε ο κ. Τζαβάρας.

Τα εμβάσματα, για τα οποία η μητρι
κή Siemens έδωσε εντολή να μπουν σε 
διάφορους λογαριασμούς, φτάνουν συνο
λικά τα 37.500.000 ευρώ και η Εξεταστι
κή θα ζητήσει δικαστική συνδρομή ώστε 
να αποκαλυφθούν οι τελικοί παραλήπτες. 
Υπάρχουν, πάντως, στοιχεία για ποσά που 
έφτασαν ακόμη και σε τράπεζα στην Αθή
να που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί στο 
πλαίσιο της έρευνας, όπως για παράδειγ
μα έμβασμα 800.000 γερμανικών μάρκων 
που έφτασε στην εταιρεία Plexus, η οποία 
έχει εμπλακεί κατά το παρελθόν και στις 
φούσκες του χρηματιστηρίου.

Στα εμπιστευτικά έγγραφα περιλαμ
βάνεται και το έμβασμα των 200.000 μάρ
κων, το οποίο διά της Αντ. Μάρκου (σ.σ. 
ενεργούσε για λογαριασμό του διαχειρι
στή των μαύρων ταμείων Ηλ. Γεωργίου) 
έφτασε στη Ζυρίχη στο·λογαριασμό Α. 
Roeos του κουμπάρου του Αν. Μαντέλη, 
Γ. Τσουγκράνη.

0ι πληρωμές

Είναι αξιοσημείωτη η εντολή που δίνει 
η μητρική εταιρεία, με το εμπιστευτικά 
έγγραφό της με ημερομηνία 19.1.1998, 
το οποίο απευθύνεται στη Siemens Hellas. 
Στο σημείο περιγράφεται ευκρινέστατα 
ότι έχει «Θέμα: Πρόγραμμα ΟΝ-ΟΤΕ Νο 
8002/15.12.1997 ύψους 1.012.000 εκα
τομμυρίων γερμανικών μάρκων». Η μητρι
κή δίνει εντολή ως εξής: «Παρακαλούμε 
να φροντίσετε να εκτελεστούν οι υπο
χρεώσεις σχετικά με τα 75 εκατομμύρια 
γερμανικά μάρκα, το αργότερο όπως ανα-

φέρεται πιο κάτω: άμεσα μέχρι την 30.9.98 
τουλάχιστον 30 εκατ. γερμανικά μάρκα, 
από 1.10.98 μέχρι 15.12.98 τουλάχιστον 
20 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, από 
1.1.1999 μέχρι 30.9.11999 τουλάχιστον 16 
εκατομμύρια μάρκα και από 1.10.1999 
μέχρι 15.12.1999 τουλάχιστον 9 εκατομ
μύρια μάρκα».

«Μας κοροϊδεύουν»!

Τον έλεγχο των λογαριασμών της δίεηιείΒ 
-  Τηλεβιομηχανική, γιατί είχε ασχοληθεί’ 
με τις προγραμματικές συμφωνίες στον

OTE και υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέ
κεται στις παράνομες χρηματοδοτήσεις, 
ζήτησε και ο βουλευτής της Ν.Δ. Π. Κομ
μένος.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Εξετα
στικής Σ. Βαλυράκης επέκρινε για μια 
ακόμη φορά τη Siemens Hellas για έλλει
ψη πνεύματος συνεργασίας, λέγοντας ότι 
η εταιρεία με τα στοιχεία που έστειλε για 
τα δώρα «κοροϊδεύει και παιδεύει τους 
βουλευτές, διότι την Εξεταστική δεν την 
αφορούν οι ανθοδέσμες και τα καλάθια 
με τα ποτά, αλλά ποιοι, πόσα και γιατί 
πήραν χρήματα».

Ποιοι εμπόδιζαν να κηρυχθεί έκπτωτη η κοινοπραξία
Ρεπορτάζ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΑΗΜΟΥ

Τον πρώην υπουργό Οικο
νομίας και Οικονομικών Ν. Χρι- 
στοδουλάκη «φωτογράφισε» 
ω.ς υπεύθυνο για το γεγονός ότι 
δεν κηρύχθηκε έκπτωτη η εται
ρεία 5ίθΐτΐθη5 που είχε συνάψει 
προγραμματικές συμβάσεις με 
τον ΟΣΕ για τροχαίο υλικό ο τέως 
μάνατζερ του Οργανισμού Κώστας 
Γιαννακός. 0  κ. Γιαννακός, μάνα
τζερ που είχε την «τύχη» να απο
λαμβάνει της εμπιστοσύνης δύο 
διαφορετικών κυβερνήσεω ν, 
του ΠΑΣΟΚ και της Ν .Δ ., δεν 
δίστασε να συστήσει στην Εξε
ταστική Επιτροπή αν ψάχνει για 
μίζες να τις αναζητήσει στο 1999, 
στην περίοδο, δηλαδή, της σύνα
ψης των προγραμματικών συμ

φωνιών ύψους 638 εκατομμυ
ρίων ευρώ. «Είναι προφανές ότι 
οι μίζες που αναφέρει ο κ. Σίκα- 
τσεκ  στην κατάθεσή του ότι 
δόθηκαν για τον ΟΣΕ, αν δόθη
καν, αφορούν π αρελθούσες 
ιστορίες, όπως η υπογραφή ή η 
ενεργοποίηση των προγραμ
ματικών συμφωνιών», ανέφ ε
ρε ο κ. Γιαννακός, του οποίου 
προκάλεσε απορία η αναφορά 
στο όνομα του νομικού συμ
βούλου του αείμνηστου Ανδρέα 
Παπανδρέου, του κ. Αντ. Βγό- 
ντζα, για τη συνδρομή του στην 
κατάρτιση των προγραμματικών 
συμβάσεων.

0  πρώην πρόεδρος και διευ- 
θύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, που 
φαίνεται να είχε άψογη συνερ
γασία με τον πρώην υπουργό 
Χρ. Βερελή και μετέπειτα με τον

Μ. Λιάπη, παρουσίασε στην επι
τροπή δύο επιστολές τον Ιανου
άριο και το Μάρτιο του 2002, 
με τις οποίες οι τότε υπουργοί 
κ. Ν. Χριστοδουλάκης, Α. Τσο- 
χατζόπουλος και Χρ. Βερελής 
ζητούσαν από τον ΟΣΕ και τον 
ΗΣΑΠ να αναδιαρθρώσουν τις 
προγραμματικές συμφω νίες 
στον ΟΣΕ. Οι επιστολές αυτές 
που απεστάλησαν εν όψει της 
ιδιωτικοποίησης των Ναυπη
γείων αξιοποιήθηκαν στην κατά
θεση του κ. Γιαννακού, προκει- 
μένου ο πρώην μάνατζερ του 
ΟΣΕ να εμφ ανίσει την τροπο
ποίηση των προγραμματικών 
συμφωνιών ως αποτέλεσμα πολι
τικής απόφασης της κυβέρνη
σης Σημίτη. Πρόκειται για την 
εποχή που με υπουργό Ανά
πτυξης τον Α. Τσοχατζόπουλο

πωλούνται τα Ναυπηγεία και η 
Η0\Λ/ αρχίζει να θέτει θέμα παγώ
ματος των ρητρών, μη καταβο
λής τους και γενικότερα παρά
τασης των χρονοδιαγραμμάτων 
παράδοσης του τροχαίου υλι
κού. Όπως περιέγραψε ο κ. Γιαν
νακός, η πίεση για τον ΟΣΕ που 
είχε μπροστά του και τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες ήταν μεγάλη, 
αναγκάζοντας τον Χρ. Βερελή 
να προειδοποιήσει τον Μ. Χρι- 
στοφοράκο, σε σύσκεψη που 
έγινε παρουσία του, ότι θα κηρυ
χθεί έκπτωτη η Βίεπίθηε λόγω 
των καθυστερήσεών της στην 
υλοποίηση των προγραμματι
κών. Και ενώ οι υπαναχωρήσεις 
της Θώηίθηε συνεχίζονταν, ο κ. 
Βερελής στέλνει επιστολή στον 
Ν. Χριστοδουλάκη, λέγοντας 
του ότι πρέπει σε πρώτη φάση

δίεηιεηβ-ΟΣΕ
να κηρυχθεί έκπτωτη η ισπανι
κή Οθίποίπεβ από προγραμμα
τική σύμβαση για τροχαίο υλι
κό. Αυτό δεν συνέβη όμως ποτέ, 
γιατί η θέση του κύριου μέτο
χου, που ήταν το υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, 
είχε ως θέση του ότι ο ΟΣΕ «πρέ
πει να τα βρει με τις αναδοχές 
κοινοπραξίες».

Μεσολάβησαν οι εκλογές 
και όταν γίνεται υπουργός ο Μ. 
Λιάπης, ο κ. Γιαννακός τον ενη
μερώνει και εκείνον ότι πρέπει 
να κηρυχθεί έκπτωτη μια κοι
νοπραξία για το τροχαίο υλικό.
Η απάντηση που πήρε είναι πως 
αυτή τη φορά δεν το ήθελε ο Γ. 
Αλογοσκούφης.

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ: 0  κ. Λιάπης 
μου είπε: Κύριε Γιαννακέ, όπως 
δεν μπόρεσες με τον κ. Χρι-

Με δόο επιστολές τον Ιανουάριο και το Μάρτιο τοο 2002 οι τότε υπουργοί Ν. Χριστοδουλάκης, Χρ. 
Βερελής και Α. Τσοχατζόπουλος ζητούσαν αηό τον ΟΣΕ και τον ΗΣΑΠ να αναδιαρθρώσοον τις προ
γραμματικές συμφωνίες.

στοδουλάκη να κηρύξεις έκπτω
τη κάποια κοινοπραξία, ούτε με 
το καινούργιο υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας μπορούμε. Αλλά 
για να δούμε τώρα τι γίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυ
ράκης): Ποιος ήταν ο καινούρ
γιος υπουργός;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαν

νακός): 0  κ. Αλογοσκούφης εκεί
νη την εποχή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωσήφ Βαλυ
ράκης): Από πού το συμπέρα-
νε;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ-
ΛΗΣ: Αυτό σας το είπε προφο
ρικά ή γραπτά;

ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαν

νακός): Προφορικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ- 

ΛΗΣ: Ήσασταν οι δυο σας μόνο;
ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαν

νακός): Ναι, οι δυο μας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ- 

ΛΗΣ: Δεν υπήρχε άλλος παρών;
ΜΑΡΤΥΣ (Κωνσταντίνος Γιαν

νακός): Όχι.
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ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η Κίνα «σωσίβιο» για 
την ελληνική οικονομία

Στις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα ανα- 
φέρονται δύο εφημερίδες, η γαλλική «Le Monde» 
και η ελβετική «Le Temps». Η «Le Monde» ανα- 
φέρεται στο γεγονός ότι η Αθήνα αναζητεί τη στή
ριξη της Κίνας για να ξεφύγει από την οικονομική 
κρίση.

«Η Ελλάδα αναζητεί πόρτα εξόδου από την 
κρίση, η Κίνα πόρτα εισόδου στο νότο της Ευρώ
πης. Τα συμφέροντα των δυο χωρών ταυτίζονται», 
υπογραμμίζει η «Le Monde».

Η «Le Temps» φιλοξενεί δηλώσεις του αντι
προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης Θεόδωρου 
Πάγκαλου και συνέντευξη με το διευθύνοντα σύμ
βουλο της εταιρείας Invest in Greece, Χρηστό Αλε- 
ξάκη, δίνοντας έμφαση στο κινεζικό ενδιαφέρον.

Ο οικονομικός συντάκτης της εφημερίδας 
«Ram Etwareea» ξεκινάει το άρθρο του με τη δήλω
ση του Πάγκαλου στην εφημερίδα «Washington 
Post» την περασμένη εβδομάδα ότι οι Κινέζοι «δεν 
είναι όπως αυτοί της Wall Street, που προωθούν 
επενδύσεις στα χαρτιά. Οι Κινέζοι μιλούν συγκε
κριμένα και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της πραγ
ματικής οικονομίας στην Ελλάδα».

Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης 
έδειχνε να γνωρίζει τα πράγματα, σημειώνει ο δημο
σιογράφος, αφού ο Κινέζος ομόλογός του Ζανγκ 
Ντεχζτάνγκ υπέγραψε στην Αθήνα 14 συμφωνίες 
επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας αξίας 
άνω του 1 δισ. ευρώ, στους τομείς της ναυτιλίας, 
του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών και της πώλη
σης ελληνικού ελαιολάδου στην Κίνα.

Ο Χρήστος Αλεξάκης, διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας Invest in Greece, που είναι επιφορ
τισμένη με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
δηλώνει: «Δεν μπορούμε να εξισορροπήσουμε τα 
δημόσια οικονομικά περικόπτοντας μόνο τις δαπά
νες. Χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις ώστε 
να δημιουργήσουμε ανάπτυξη».

Ο δημοσιογράφος συνεχίζει ότι, χωρίς να κλεί
σει τις πόρτες στους Ευρωπαίους επενδυτές, η 
Ελλάδα στρέφεται περισσότερο στην Κίνα, τη Ρωσία 
και στις αραβικές χώρες, των οποίων τα πλούσια 
εθνικά επενδυτικά κεφάλαια ψάχνουν για επεν
δυτικές ευκαιρίες.

Υπό αυτή την οπτική, αντιπροσωπεία Κινέζων 
επιχειρηματιών βρέθηκε στην Αθήνα την περα
σμένη εβδομάδα, ο Ελληνας πρωθυπουργός Γιώρ
γος Παπανδρέου μετέβη ο ίδιος στη Μόσχα και 
στην Τρίπολη, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες αρκε
τές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμπου 
Ντάμπι και στη Βηρυτό.
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Πήρε ανάποδες!

«Πυρ και 
μανία» έγινε ο 
βουλευτής 
Ηρακλείου της 
Νέας Δημοκρα
τίας Λεύτερης 
Αυγενάκης 
μόλις πληροφο- 

ρήθηκε ότι το όνομά του ενε- 
πλάκη σε σενάρια «επαφής» με 
το ΛΑΟΣ επειδή έτυχε να χαιρε
τήσει χθες το μεσημέρι στη 
Βουλή τον Κώστα Κιλτίδη, τη 
στιγμή που ο τελευταίος ήταν 
μαζί με τον Γιώργο Καρατζαφέ- 
ρη. «Αυτά είναι ανοησίες» έλεγε 
ο Ηρακλειώτης βουλευτής, θεω
ρώντας «γελοίο» το όλο ζήτημα.

Επιστροφή 
ή αποχώρηση

Επιστροφή στις 
σοσιαλιστικές 
ρίζες εισηγείται 
ο πρώην συγκε- 
ντρωσιάρχης 
του ΠΑΣΟΚ 
Γιώργος Πανα- 
γιωτακόπου- 

λος και στο πλαίσιο των δράσε
ων της Αριστερής Πρωτοβου
λίας διοργανώνει την Κυριακή 27 
Ιουνίου πανελλαδική κομματική 
συνάντηση με την εξής επισή
μανση: «Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
επικοινωνούν-συζητούν-αποφα- 
σίζουν». Το ερώτημα είναι τι θα 
αποφασίσουν; Διότι η μόνη 
σοβαρή απόφαση που μπορεί να 
λάβουν εάν θέλουν να επιστρέ
φουν στις ρίζες είναι να φύγουν 
μαζικά από το ΠΑΣΟΚ.

Στις Βρυξέλλες

I I
1 1 ^ Στις Βρυξέλλες 

βρίσκεται από 
χθες ο υφυ
πουργός Παι
δείας I. Πανά
ρετος, προκει- 
μένου να συμ- 
μετάσχει σε 

συνάντηση ειδικών που θα 
ανταλλάξουν απόψεις για την 
κατάσταση των πανεπιστημίων 
στην Ευρώπη και θα εισηγηθούν 
αλλαγές προς την κατεύθυνση 
της αύξησης της ανταγωνιστικό
τητας και αποτελεσματικότητάς 
τους.
Ο Ελληνας υφυπουργός θα είναι 
ειδικός προσκεκλημένος ομιλη
τής στην ενότητα για τη χρημα
τοδότηση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΨΙΟΥΡΟΙ

ΑΝΛΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΛΟΣ Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΤΙΑΣ

**Δίνουμε μια μάχη με το 
χρόνο για να στηρίξουμε 
ένα σύστημα που παραλάβαμε 
υποστελεχωμένο, υπερχρεωμένο 
και απαξιωμένο„

Πάλι η  Ν.Δ. σας φταίει;

**Από τη μία μας 
λέτε να πάρουμε 
μέτρα και, όταν τα 
παίρνουμε, μας λέτε 
γιατί το κάνουμε! „

Μετ’ εμποδίων στις ΒρυΕέλλες λόγω Βλάβης!..
Περιπέτεια, ευτυχώς μικρή, 

λόγω βλάβης του VIP αερο
σκάφους της Πολεμικής Αερο
πορίας είχε χθες ο πρωθυ
πουργός Γ ιώ ργος Π απαν- 
δρέου και η ακολουθία του, 
λίγο πριν από την αναχώρησή 
τους για τις Βρυξέλλες.

Το αεροσκάφος παρου
σίασε βλάβη στους ενδείκτες 
των οργάνων των κινητήρων 
του, γεγονός που από μόνο 
του δεν επέτρεπε για λόγους

ασφαλείας, καθώς η πτήση 
είχε το χαρακτηρισμό «VIP», 
την απογείωσή του.

Αμέσως ενημερώθηκε ο 
πρωθυπουργός, καθώς δεν 
υπήρχε αναπληρωματικό αερο
σκάφος, ο οποίος αναχώρη
σε με την αμέσως επόμενη 
πτήση της γραμμής για τις 
Βρυξέλλες.

Για την ιστορία, να σημει
ώσουμε ότι η βλάβη για το 
συγκεκριμένο αεροσκάφος

επισκευάζεται σήμερα και 
αμέσως μετά θα απογειωθεί 
για Βρυξέλλες, από όπου θα 
μεταφέρει τον πρωθυπουργό 
στη Νέα Υόρκη για τη σύνο
δο της Σοσιαλιστικής Δ ιε
θνούς.

Το δεύ τερ ο  VIP α ερο
σκάφος, όπως έγινε γνωστό 
από την Π.Α., ήταν με τον Πρό
εδρο της Δημοκρατίας στην 
Αίγυπτο, ενώ το τρίτο σε προ
γραμματισμένη συντήρηση.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ
Εδώ και μέρες είχαμε επισημά- 

νει ότι η κυβέρνηση καταφεύγει 
στην «πατέντα» των προεδρικών 
διαταγμάτων για να περάσει τις 
αλλαγές στο ασφαλιστικό και τα 
εργασιακά. Και αυτό γιατί θέλει να 

αποφύγει ενδεχόμενη απόρριψή 
τους στη Βουλή. Βέβαια, η «λύση» 
που βρήκε μπορεί να είναι η πιο βολι
κή για τη συνοχή της Κ.Ο., όμως σε 
καμία περίπτωση δεν καθιστά ανεύ

θυνους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

ΘΕΤΙΚΑ
Άνοιγμα προς όλες τις δυνάμεις της κοι
νωνίας έκανε με χθεσινή του παρέμβα
ση ο δήμαρχος Αθηναίων Ν. Κακλαμά- 
νης, εν όψει της αναμέτρησης του Νοεμ
βρίου. «Έχω την πολυτέλεια ως αυιοδιοι- 
κητικός -έτσ ι εξάλλου παρουσίασα την 
υποψηφιότητά μου- να απευθυνθώ 
σε όποιες πολιτικές και κοινω
νικές δυνάμεις με κάνουν κέφι 
να με έχουν δήμαρχο για ακό
μη μία τετραετία» είπε χαρα
κτηριστικά.

**0 Ηρακλής είναι μια 
ιστορική ομάδα της 
Θεσσαλονίκης. Θα είναι 
αδικία να εξαντλήσουμε 
την αυστηρότητά μας στον 
Ηρακλή.. , Μ

Ψηφοθηρία.

Στα παρασκήνια

· · ·  «Η Ελλάδα κάνει μεγάλες, ριζο
σπαστικές ανατροπές και αλλαγές και 
βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο, παρό- 
τι χρειάζεται να συνεχίσουμε με εντατι
κούς ρυθμούς τις προσπάθειές μας. 
Προσπάθειες που θα αποδώσουν εν 
τέλει για τον ίδιο τον πολίτη, για μια 
ευνομούμενη πολιτεία, μια πολιτεία 
δικαιοσύνης, μια πολιτεία ουσιαστικής 
Δημοκρατίας, συμμετοχής και ευημε
ρίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Γ. 
Παπανδρέου, προσερχόμενος χθες το 
βράδυ στην σύνοδο των ηγετών του 
ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κόμματος 
στις Βρυξέλλες.

· · ·  Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ακόμη 
ότι το ελληνικό ζήτημα ανέδειξε τις αδυ
ναμίες της διεθνούς αγοράς και την ανά
γκη συντονισμένης παρουσίας πια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδιόρισε 
την ατζέντα των συζητήσεων: «Πρώτα 
απ’ όλα, υπάρχει ο μηχανισμός στήριξης 
και αυτός πρέπει να εδραιωθεί, να 
θεσμοθετηθεί, μαζί με ένα Ταμείο Στή
ριξης κανονικό, το οποίο θα βοηθά τις 
χώρες που μπορεί να έχουν δυσκολίες 
δανειοδότησης.
Και, παράλληλα, πρέπει να υπάρξει πια 
εποπτεία της διεθνούς αγοράς, διότι 
υπάρχει αδιαφάνεια, κερδοσκοπία και 
πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Κανόνες 
που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
στηρίξει και στη συνάντηση των 0-20, 
που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. 
Δεύτερον, δεν αρκεί να υπάρχει μια 
δημοσιονομική ισορροπία, δηλαδή ένα 
μάζεμα του σημαντικού χρέους των κρα- 
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά χρειάζεται να υπάρχουν και επεν
δύσεις και στήριξη της ανάπτυξης. Και 
αυτό, αν δεν γίνει σε κρατικό επίπεδο, 
σε επίπεδο δηλαδή κρατών-μελών, μπο
ρεί και πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο με νέα μέσα».
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