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Σ το  φως τα «δώ ρα», όχι οι ρίζες
Μικροσυσκευές και κομπολόγια έμειναν στη λίστα της γραμματέως του Χριστοφοράκου
Στο σκοτάδι προσπαθούσε η θϊβιτιβηβ να κρατήσει τα «δώρα» που έδινε, τόσο σε πολιτικούς όσο και σε πολιτικά πρόσωπα. Αυτό εξάγεται ως 
συμπέρασμα -  κατά τους βουλευτές της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής η οποία διερευνά το σκάνδαλο της γερμανικής εταιρείας -  από το 
πόρισμα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) που πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της θίβηιβηε στην Ελλάδα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δημήτρης Τζάθας______Κ αι αυτό γιατί -  όπως σημείωναν τα μέλη της Εξεταστικής -  κάθε άλλο παρά «πλούτισαν τις γνώσεις τους από τις 168 σελίδες του πορίσματος της ΥΠΕΕ που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή και αφορούσαν μόνο "χορηγίες" και "δώρα" της γερμανικής εταιρείας, μέσω του επίμαχου λογαριασμού «101000», και σε πολιτικά πρόσωπα στα οποία έδιναν τα στελέχη της εταιρείας κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, μικροσυσκευ- ές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κομπολόγια και σαμπάνιες...».Για θησαυρό που αποδείχθηκε άνθρακας κάνει λόγο σε γραπτή δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του οποίου το όνομα φέ-
ΣΕΙΡΑ  ΠΑ ΡΑ ΣΤΑ ΤΙΚΩ Ν
είχαν σβηστεί με διορθωτικό (μηλάνκο) και ήταν 
εμφανές πως είχαν παραποιηθεί τα ονόματα των 
παραληπτών και ο προορισμός εμπορευμάτωνρεται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού - υπολογιστή της Κατερίνας Τσακάλου, τέως γραμματέως του Μ. Χριστοφοράκου, ότι μέσω του συγκεκριμένου κωδικού είχε εξοπλίσει ηλεκτρονικά το γραφείο του -  ποσό 160.000 ευρώ.

Τιμολόγια για ΑκηΠάντως από τα παραστατικά αυτά, όπως αναφέρει το πόρισμα της ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) που διαβιβάστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καταγράφονται δύο τιμολόγια με τα ποσά των 270.000 και 269.000 δραχ-

■  Καπελέρης - Βαλυράκης. 0 επικεφαλής της Υπηρεσίας των Ειδικών Ελέγχων (πρώην 
ΣΔΟΕ) καταθέτει στην Εξεταστική της Βουλής το πόρισμα που αφορούσε «χορηγίες» 
και «δώρα» της γερμανικής εταιρείας, μέσω του επίμαχου λογαριασμού «101000»μών στο όνομα του Ακη Τσοχατζόπουλου καθώς και ένα στο όνομα της κόρης του με το ποσό των 800.000 δραχμών, ενώ άλλα τιμολόγια με την επωνυμία Δ. Πατσάκης εμφανίζονται στη λίστα του κωδικού «101000», ο οποίος φέρεται ότι ήταν στενός συνεργάτης του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα είχε δηλώσει τη διεύθυνση του παλαιού

σπιτιού του κ. Τσοχατζόπουλου.Ωστόσο ερωτήματα προκάλεσε στα μέλη της Εξεταστικής το γεγονός ότι μία σειρά παραστατικών είχαν σβηστεί με διορθωτικό μελάνι (μπλάνκο) και ήταν εμφανές πως είχαν παραποιηθεί, κατά τον ίδιο τρόπο, τα ονόματα των παραληπτών και ο προορισμός των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΥΠΕΕ, η κ. Τσακάλου δήλωσε άγνοια για τους τελικούς αποδέκτες των «προσφορών» της Siemens, παραπέμποντας στον Μ. Χριστοφοράκο αλλά και στον πρώην ανακριτή που είχε αναλά- βει τη διερεύνηση του σκανδάλου Ν. Ζαγο- ριανό.
Φωνές για κουκοιίλωμαΚαι ενώ ακόμη και η ΥΠΕΕ στρέφεται κατά του ανακριτή της υπόθεσης με το σκεπτικό ότι κατάσχεσε σημαντικά στοιχεία χωρίς να τα καταγράψει και να τα αριθμήσει ώστε να διευκολύνει το έργο των αρχών, ο βουλευτής της Ν.Δ. Κώστας Τζαβάρας επέκρινε την τέως γραμματέα του Μ. Χριστοφοράκου υποστηρίζοντας ότι με τη «συμπεριφορά της οδηγεί στη συγκάλυψη της υπόθεσης». Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης ζήτησε την παράταση των εργασιών της Επιτροπής της Βουλής και τόνισε ότι η αποκάλυψη ελάχιστων εταιρικών «δώρων» οδηγεί «σε κουκούλωμα του σκανδάλου», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης διατύπωσε την άποψη πως η λίστα της κ. Τσακάλου «άνοιξε και έκλεισε τα στοιχεία από την μπόχα της ξεφτίλας». Μάλιστα αυτό το γεγονός προκάλεσε την αποχώρηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κ. Αϊβαλιώ- τη, ο οποίος είπε ότι «η υπόθεση οδηγείται σε κουκούλωμα».Στο μεταξύ, από τον έλεγχο που διενήρ- γησε η ΥΠΕΕ προέκυψε ότι μέσω της εταιρείας INTERJET τον Ιούνιο του 2005 είχαν ταξιδέψει με προορισμό τα Σκόπια μέσω της γερμανικής εταιρείας οι Μ. Χριστοφοράκος, Δ. Δενδρινός, Β. Καστάνη, Κατερίνα Μητσοτά- κη και ο Απ. Μαυραγάνης (σύζυγός της) καθώς και η Αθ. Κουκοράβα.

Εικονική επίθεση 
από τουρκικά Φάντσμ 
σε ελληνική φρεγάτα
ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ με εικονική εηίθε 
ση από αέρος, σε ελληνική φρεγάτα αυτήν τη φο
ρά. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 4.30 χθες το α
πόγευμα, όταν δύο τουρκικά Φάντομ αποσπάστη
καν από σχηματισμό επτά αεροσκαφών, τεσσάρων 
F16 και τριών Φάντομ που είχαν μπει παρανόμως 
στο FIR Αθηνών, και πέρασαν μόλις 150 μέτρα πά
νω από τη φρεγάτα «Σαλαμίς», η οποία εκείνη την 
ώρα βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια των Μεστών 
Χίου στο πλαίσιο της άσκησης «Καταιγίς».
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τις 10.00 το πρωί πά
νω στη φρεγάτα «Σαλαμίς» βρίσκονταν και συντόνι
ζαν την άσκηση ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Γ. 
Γιάγκος και ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δ. Ελευ- 
σινιώτης. FI φρεγάτα είχε ρόλο ναυαρχίδας στην ά
σκηση. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το στοι
χείο της πρόκλησης στοιχειοθετούν, τόσο το είδος 
και το ύψος της αποστολής όσο και το ότι η φρεγά
τα εκινείτο στο πλαίσιο γνωστής άσκησης, η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές, τα στοιχεία της τουρκικής πρόκλη
σης, ουσιαστικά ένα 24ωρο μετά την «κρουαζιέρα» 
φρεγάτας ανοικτά του Σουνίου, δόθηκαν στο ΥΠΕΞ 
για να κάνει τις απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις.
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Νέο δάνειο 1,4 δισ. ευρώ φάχνει ο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Κώστας ΙΜχελέζος__________

ΣΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ του δανεισμού έχει μπει για τα καλά πλέον ο ήδη υπερχρεωμένος ΟΣΕ, προ- κειμένου αφενός να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες και αφετέρου να εξυπηρετήσει προηγούμενα δάνεια που είχε συνάψει τα τελευταία χρόνια για τις επενδύσεις του.Μόλις πρόσφατα η διοίκηση του Ο ΣΕ συμφ ώ νησε με το υπουργείο Οικονομικών ότι εντός του 2010, για την κάλυψη των άμεσων πιεστικών αναγκών του, ο Οργανισμός θα χρειαστεί να αντλήσει μέσω δανεισμού συνολικά ποσά ύψους 1,4 δισ. ευρώ!Η αναζήτηση του ποσού αυτού συμφωνήθηκε να γίνει τμηματικά (σε τρεις δόσεις). Ηδη, την περασμένη εβδομάδα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, βγήκε στην αγορά για λογαριασμό του ΟΣΕ, για τη σύναψη του πρώτου δανείου ύψους περί-

Α Π ΕΡΓΟ ΥΝ
αύριο οι εργαζόμενοι στον 
ΟΣΕ, αντιδρώντας στο τελι
κό σχέδιο αναδιάρθρωσηςπου 400 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στις τράπεζες που ανταποκρίθηκαν ήταν η Εθνική και η Deutsche Bank. Η Εθνική προσέφερε ποσό ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, ενώ η Deutsche Bank παρότι φέρεται να προσέφερε περισσότερα χρήματα, το επιτόκιο δανεισμού κάνει απαγορευτική οποιαδήποτε απόφαση.Οπως έχουν ήδη αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», τα δάνεια του ΟΣΕ μέχρι το 2009 ανέρχονταν σε 7,375 δισ. ευρώ! Πρόκειται για συνολικά 32 δάνεια! Το εκτεταμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕ, το οποίο προέρχεται από 16 εγχώριες και κυρίως διεθνείς τράπεζες, σήμερα έχει διαμορφωθεί σε περίπου 8 δισ. ευρώ.

Οι δανειακές ανάγκες του Οργανισμού, μόνο το 2008, είχαν αγγίξει τα 1,564 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο εκτιμήθηκε πέρσι στα 1,245 δισ. ευρώ. Πάντως, το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τις χρήσεις μετά το 2007 ανήλθε σε ποσοστό 5,25%.Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά ελλείμματα του ΟΣΕ ήδη ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει -  εντός του Ιουνίου -  το τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του Οργανισμού.
ΑπεργίαΑντιδρώντας στο σχέδιο αυτό, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ προχωρούν αύριο σε 24ωρη απεργία, εξαετίας της οποίας ακινητοποιη- μένοι θα παραμείνουν όλοι οι συρμοί του ΟΣΕ και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αύριο στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο

ΟΣΕΥποδομών και Μεταφορών, σημειώνουν ότι «οι αλλαγές προγραμματίστηκαν και ανακοινώθηκαν χωρίς διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα παρά τις υποσ χέσ εις του περασμένου Νοεμβρίου».Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αύριο δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο του ΟΣΕ (εκτός αυτών των κοινωνικών αναγκών) καθώς επίσης και κανένα δρομολόγιο του Μετρό στο τμήμα από Δουκίσσης Πλακεντίας έως το Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετείται από αμαξοστοιχίες του Προαστιακού.Από την κινητοποίηση των σιδηροδρομικών ωστόσο επηρεάζονται και ορισμένα σημερινά απογευματινά δρομολόγια.Στο μεταξύ, σε στάσεις εργασίας σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσανατολίζονται να προχωρήσουν την ερχόμενη Τετάρτη οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες διαμαρτυρόμενοι για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό.
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Προανακριτική 
για έξι και 
πορίσματα πέντε
Εξι πρώην υπουργούς και υφυπουργούς της Ν.Δ. εισηγείται για την Προανακριτική 
η κυβέρνηση, αφού στο κάδρο των εμπλεκόμενων προσώπων του γαλάζιου -  
όπως το χαρακτηρίζει -  σκανδάλου του Βατοπεδίου προστέθηκε ο Κ. Κιλτίδης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μαρία Νταλιάνη

Η Ν.Δ. από την πλευρά της «αθωώνει» τόσο τους πράσινους όσο και τους γαλάζιους που ενεπλάκησαν στο Βατο- πέδι, λόγω παραγραφής, ενώ ζητάει περαιτέρω διερεύνηση για τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο. Επειτα από 42 συνεδριάσεις και την εξέταση 62 μαρτύρων ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για το Βατοπέδι κ. Μανώλης Μπεντενιώτης παρέδωσε χθες το ογκωδέστατο Πόρισμα στον πρόεδρο της Βουλής, το οποίο σαφώς εισηγείται την περαιτέρω διερεύνηση από Προανακριτι- κή Επιτροπή. Πάντως, παρά τις προσπάθειες για κοινό πόρισμα, τα κόμματα κατέληξαν σε έξι κοινές πορισματικές θέσεις (οι γνωμοδοτήσεις ταυ ΝΣΚ και ΓΣΚ δεν προστάτευσαν τον ρόλο του Δημοσίου, δεν λειτούργησαν οι τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί έλεγχοι κ,λπ.) και κατέθεσαν ξεχωριστά τις εκθέσεις τους. Μεταξύ των κοινών πορισματικών θέσεων που
Τ Ι ΛΕΕΙ ΤΟ  ΠαΣοΚ
«Προφανής ο κεντρικός κυβερνητικός συντο
νισμός από πρόσωπα επιρροής ικανά να δια
σφαλίσουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών»

δέχτηκαν όλα τα κόμματα πλην της Ν.Δ. είναι ότι οι ανταλλαγές ήταν παράνομες. Οπως προκύπτει όμως από τα παραρτήματα και των πέντε κομμάτων που μετείχαν στην Επιτροπή, υπάρχει επιθυμία για τη σύσταση Προανα- κριτικής Επιτροπής (Προκαταρκτική όπως τη λένε με το τελευταίο Σύνταγμα), αλλά για διαφορετικά πρόσωπα.
Η διαδικασίαΓια τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής απαιτείται αίτημα από 60 βουλευτές κατ’ αρχάς για να συζητηθεί το πόρισμα και αίτημα από 30 βουλευτές για να γίνει η σχετική ψηφοφορία, η οποία υπενθυμίζεται είναι πάντα μυστική (αφού αφορά πρόσωπα). Σε αυτή την ψηφοφορία θα αποφασιστεί για ποια πρόσωπα τις ευθύνες θα διερευνήσει η Προ- ανακριτική, η οποία, όταν με τη σειρά της κα- ταλήξει σε πόρισμα, αυτό θα τεθεί πάλι στην Ολομέλεια της Βουλής ώστε σε -  μυστική -  ψηφοφορία με 151 ψήφους να παραπεμφθούν, αν υπάρξουν πολιτικά πρόσωπα, στη Δικαιοσύνη. Την τελική παραπομπή όμως σε Ειδικό Δικαστήριο δεν αποφασίζει η Βουλή, αλλά Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο στη συνέχεια διενεργεί ανάκριση και παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο.Οπως προκύπτει από το χθεσινό Πόρισμα της πλειοψηφίας, «καθίσταται προφανής όχι μόνο ο κεντρικός κυβερνητικός συντονισμός από πρόσωπα επιρροής ικανά να πεί- . σουν αρμόδια υπηρεσιακά όργανα και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και ικανά να
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Ν ιρ ο π ή 5  π ρ ά γ μ α τ α
«ΑΝΘΡΑΚΕΣ» ο θησαυρός της λίστας 
με τους κω δικούς της βίθτησηε ή α
κόμη μία απόδειξη ότι σ ’ αυτή την ι
στορία θα καούν οι «καμένοι» και θα 
γλιτώ σ ουν οι πολλο ί, αυτοί που φά
νηκαν περισσότερο έξυπνοι από τους 
διάφορους Μ αντέληδες; Το  ερώτημα 
μοιάζει να έχει βρει ήδη την απάντη
σή του. Το  χθεσινό φιάοκο με τη λί
στα που δημοσιοποίησε η Εξεταστική 
για τη θ ίθ Π Ίθ η ε  δ η μ ιο υ ρ γε ί την αί
σθηση ότι οικοδομείται ήδη το τείχος 
(του αίσχους) πίσω από το οποίο θα 
κρυφτούν οι «λαδωμένοι» ποντικοί της 

διαπλοκής -  πολι
τικοί και δημοσιο
γρά φ οι. Γιατί κα
νείς δεν μπορεί να 
πείσει την κοινω 
νία ότι τα δώρα που 
έκανε ο γαλαντό
μος Χριστοφ ορά- 
κος εξαντλούνται 
στον οικιακό εξο
πλισμό των σπιτιών 

| του Ακη ή στον εξοπλισμό  τω ν γρα
φ είω ν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε  
απλά ελληνικά : αν νο μ ίζου ν πως οι 
πολίτες θα πειστούν ότι όλο το σκάν
δαλο της Θίεηπθηε είναι κάτι κομπι- 
ούτερ και κάτι ψυγειοκαταψύκτες, μα
ζί με κάτι μίξερ και τηλέφωνα που δό
θηκαν εδώ  κι εκεί, είναι μακριά νυ
χτω μένοι. Και πάντως, με κάτι τέτοια 
δεν απαντούν στο πανελλήνιο αίτημα 
«να πάει ένας φυλακή». Αλλά επωμί
ζονται το ιστορικό βάρος της συγκά
λυψης και της άφεοης τω ν αμαρτιών 
δε ένα διεφθαρμένο ώς το μεδούλι 
σύστημα...
Υ Γ : Τα ίδια ισχύουν και για την Εξε
ταστική για το σκάνδαλο της Μ ονής

I
 Βατοπεδίου: με πέντε πορίσματα ξε

φτίλισαν τη διαδικασία και, συγγνώμη 
που θα το πω, αυτοξεφτιλίστικαν ε- 

I λεεινά. Μα δεν ντράπηκαν καθόλου;
Ποιον (νομίζουν ότι) κοροϊδεύουν, ε- 

I πιτέλους;

διασφαλίσουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν από την αποδέσμευση των εκτάσεων». Στο ίδιο πόρισμα αναφέρεται ρητά ότι «κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύπτει η εμπλοκή των εξής πολιτικών προσώπων: Ε. Μπασιάκου, Π. Δούκα, Αλ. Κοντού, Γ.

Του
Γιώργου Χρ. 
Παπαχρήστου
gpapachristos@dolnet.gr

Σε ποιους αποδίδουν ευθύνες ία κόμματα
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Βουλγαράκη, Θ. Ρουσόπουλου, Αντ. Μπέζα, Κ. Κιλτίδη, Β. Μαγγίνα και Γ. Αλογοσκούφη», ενώ όπως σημειώνει η Ν.Δ., δεν προκύπτει «καμία ευθύνη υπουργών ή υφυπουργών ούτε κατά την περίοδο κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ, ούτε εκείνη της Νέας Δημοκρατίας, δη
λαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2009».Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Πόρισμα της πλειοψηφίας αναφέρεται ανάγκη διερεύνη- σης ποινικών ευθυνών μόνο γαλάζιων υπουργών, ενώ στις σχετικές παραγράφους για τους κ.κ. Δρυ και Φωτιάδη η αναφορά
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στον πρώτο εξαντλείται σε δέκα αράδες, ενώ για τον δεύτερο τονίζεται εν κατα- κλείδι ότι «με τις συντονισμένες και διορθωτικές πράξεις και εντολές κερδίζει ως διάδικος τη δίκη και διασφαλίζει τα πλήρη δικαιώματα του Δημοσίου επί των 25.000 στρεμμάτων».
ΕπιβεβαίωσηΟπως αναφέρεται στο Πόρισμα της πλειοψηφίας, από το πέρας των εργασιών της Εξεταστικής επιβεβαιώνεται πλήρως το Πόρισμα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής του ΠαΣοΚ που είχε υποβληθεί στην πρώτη Εξεταστική σε σχέση με τους πέντε υπουργούς και υφυπουργούς, ενώ περαιτέρω διερεύνηση χρειάζεται για τυχόν ποινικές ευθύνες και η περίπτωση του Κ. Κιλτίδη. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται, «τυχόν παραγραφή ή τυχόν ποινικά αδικήματα υπουργών σε σχέση με το σκάνδαλο δεν αποτελεί θέμα της αρμοδιότητας της Εξεταστικής Επιτροπής».Η Ν.Δ. σημειώνει στην πορισματική της έκθεση πως «η σημερινή κυβέρνηση ελέγχεται για την καθυστερημένη αντίδραση στο θέμα επανάκτησης των ακινήτων σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία απέρριψε ο κ. Γ. Παπα- κωσταντίνου και για τις πολιτικές ή άλλες ευθύνες που μπορεί να ανακύπτουν από την απόφασή της αυτή». Διερεύνηση ευθυνών ζητάει και για τον πρώην υπουργό του ΠαΣοΚ Ακη Τσοχατζόπουλο για τον οποίο λέει πως «υφίσταται ανεπαρκής διερεύνηση των θεμάτων που προκύπτουν από τις αγοραπωλησίες της εταιρείας Torcaso Investments Ltd μετά την άρνηση κλήσης των διαχειριστών της και του κ. Τσοχατζόπουλου στην Επιτροπή».
ΤοΚΚΕΓια νέα δεδομένα κάνει λόγο ο βουλευτής Αντώνης Σκυλλάκος στο πόρισμα μετά το πέρας των εργασιών της δεύτερης Εξεταστικής για το Βατοπέδι και τονίζει τη διαχρονικότατα του σκανδάλου. Οπως σημειώνεται, «γίνεται εμφανής ο ρόλος του τότε «διευθυντή» του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή Ιωάννη Αγγέλου στην υπόθεση του σκανδάλου του Βατοπεδίου, παρά την επιμονή των κ.κ. Ρουσόπουλου και Αγγέλου ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν ήταν ενήμερος για την υπόθεση, ενώ παρ’ ότι παραδέχτηκαν πως είχαν σχέσεις με τη Μονή Βατοπεδίου, ε- πέμειναν ότι ποτέ δεν μίλησαν γι’ αυτό μεταξύ τους, αλλά ούτε και με τους μοναχούς» και κάνει ιδιαίτερη μνεία στις επενδυτικές κινήσεις της Μονής μέσω των κυπριακών εταιρειών Rassadel, και Madeus.
0 ΣΥΡΙΖΑΓια αδιευκρίνιστα στοιχεία και αξιοσημείωτες παραλείψεις κάνει λόγο ο βουλευτής Νίκος Τσούκαλης μεταξύ άλλων στην πορισματική του έκθεση για το Βατοπέδι. Οπως υπογραμμίζει στο πόρισμα, «αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι τεράστιες ανεπάρκειες των μηχανισμών φορολογικών και χρηματοπιστωτικών ελέγχων, της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και γενικότερα η αδιαφανής λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, αφού ενάμιση χρόνο από τη λήξη των εργασιών της προηγούμενης Επιτροπής ελάχιστα έχουν διαφωτιστεί τα μέλη της Επιτροπής όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της «πορείας του χρήματος». Λιγότερο από το 113 από τις συναλλαγές άνω των 100.000 ευρώ της Μονής και των εμπλεκόμενων προσώπων έχουν ελεγχθεί, λογαριασμοί σε τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου δεν έχουν ανοίξει, μόλις πριν από λίγους μήνες άρχισαν συστηματικοί φορολογικοί έλεγχοι των συναλλαγών της μονής».

Πολλοί εισηγούνται 
στον Α. Σαμαρά 
να δείξει την πόρτα 
εξόδου στους 
Βατοπεδινούς.
Το «αγκάθι» είναι 
ότι αφού η Ν.Δ. 
με το πόρισμά 
της αθωώνει 
τα στελέχη της, 
πώς μπορεί να 
τους απομακρύνει;

Με τα χέρια «δεμένα» ο Σαμαράς
Απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει από τη δίνη των σκανδάλων και τη βαθιά 
εσωστρέφεια καταβάλλει η Ρηγίλλης λίγες εβδομάδες πριν από το κρίσιμο -  για 
το παρόν και το μέλλον της Ν.Δ. -  συνέδριο.

Αντιδράσεις από Βουλγαράκη - Κιλτίδη
ΓΙΑ «το πιο αισχρό παράδειγ
μα κυνισμού, αν η αλήθεια 
δεν συμφωνεί με τις κομματι
κές επιδιώξεις τότε το πρό
βλημα το έχει η αλήθεια», κά
νει λόγο σε δήλωσή του ο 
πρώην υπουργός της Ν.Δ. 
Γιώργος Βουλγαράκης, τονίζο
ντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το

μόνο κόμμα που ζήτησε μέσα 
από το πόρισμα περαιτέρω 
διερεύνηση ποινικών ευθυ
νών για μένα προσωπικά στην 
υπόθεση του Βατοπεδίου». 
Επίσης χθες εκτός από τον κ. 
Βουλγαράκη, αντέδρασε και ο 
πρώην υφυπουργός της Ν.Δ. 
Κ. Κιλτίδης, ο οποίος με επι

στολή του στον πρόεδρο της 
Εξεταστικής εξέφραοε «έκ
πληξη» για όσα είπε προχθές 
σε άλλη επιστολή ο πρώην υ
πουργός Αγροτικής Ανάπτυ
ξης Αλ. Κοντός και ζήτησε να 
εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση 
μαζί του -  αίτημα που απερρί- 
φθη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιάννης Λ. Πολίτης______Τ α αρνητικά γεγονότα έρχονται το ένα μετά το άλλο και παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας με αποτέλεσμα το επιτελείο του Α. Σαμαρά να διαπιστώνει ότι είναι πιο δύσκολο από ό,τι πίστευε να τραβήξει την κόκκινη γραμμή με το παρελθόν. Οι πιέσεις που δέχεται η νέα ηγεσία από καραμανλικούς να στηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό είναι καθημερινές.Το μεγαλύτερο αγκάθι αυτήν την ώρα για τον κ. Σαμαρά είναι η στάση που θα κρατήσει απέναντι στους λεγάμενους Βατοπεδινούς, τους κ.κ. Δούκα, Κοντό και Κιλτίδη που εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο μεγάλο σκάνδαλο. Πολλοί εισηγούνται στην ηγεσία να τους απομακρύνει από το κόμμα. Αυτό όμως, όπως επισημαίνουν κορυφαία στελέχη, δεν είναι απλό για τον εξής λόγο: «Εφόσον με το πόρισμά της η Ν.Δ. αθωώνει τα στελέχη της, πώς μπορεί
η «απειλή» του Κ. Μητσοτάκη ότι προτίθεται να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση δίετηεηβ και να συνδέσει με αυτήν, την πτώση της κυβέρνησής του το 1993. Στη Ρηγίλλης πάντως υποστηρίζουν ότι αυτό το ενδε

χόμενο δεν τους ανησυχεί διότι όσες αιχμές και εάν αφήσει για τον Αντώνη Σαμαρά ο κ. Μη- τσοτάκης, οι πολίτες θα τις αποδώσουν στην κόντρα της Ντάρας Μπακογιάννη με την ηγεσία της Ν.Δ.
Π ΙΕ Σ Ε ΙΣ
Καθημερινές είναι οι πιέσεις που δέχεται 
η ηγεσία της Ν.Δ. από καραμανλικούς 
να στηρίξει τον πρώην πρωθυπουργό

να τα απομακρύνει από το κόμμα;», αναρωτιέται πρώην υπουργός και τονίζει: «Αυτό είναι το νέο αδιέξοδο της ηγεσίας καθώς από τη μια θέλει να απαλλαγεί, όπως έχει πει, από τα βαρίδια και από την άλλη δεν μπορεί να παραπέμ- ψει πρώην υπουργούς της». Πάντως, ο κ. Κιλτίδης έσπευσε να προαναγγείλει την ανεξαρτητοποίησή του. Ο πρώην υφυπουργός άφησε χθες ανοιχτό-το ενδεχόμενο να φύγει από το κόμμα, καθώς όπως είπε βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Ρηγίλλης διότι είναι φίλος της Ντάρας Μπακογιάννη και του Γιώργου Καρατζαφέρη.Η πιθανή ανεξαρτητοποίηση του κ. Κιλτίδη συνδέεται από πολλούς με το νέο κόμμα της Ντάρας Μπακογιάννη το οποίο είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ν.Δ. «Ξαφνικά στη γαλάζια πολυκατοικία από το φθινόπωρο θα είναι τρεις. Στη Ν.Δ. και τον ΛΑΟΣ θα προστεθεί και το νέο σχήμα», λέει βουλευτής, φίλος της πρώην υπουργού, ο οποίος βρίσκεται σε δίλημμα για τον δρόμο που θα ακολουθήσει μετά το καλοκαίρι.Μέσα σ’ όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί και

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΗΙ>ΑΚΛ<ΙΤ0 *
Διεύθυνση: Α. Σινάνης - χ. Φρανιζιίς

Μαθητές που αρίστευσαν:
Πανελλαδικά 12,59%
Στον Ηράκλειτο 50,50%
Βαθμός πρόσβασης από 19 έως 20:
Πανελλαδικά 3,83%.
Στον Ηράκλειτο 23,27%
Κατευθύνσεις:
ΘΕΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
A ’ - Β’ - Γ’ Λυκείου

Θερινή περίοδος 2010
έναρξη: Δευτέρα 21 Ιουνίου 
λήξη: Παρασκευή 23 Ιουλίου

Αθήνα, Κωλέττη 19-21 Τ.Κ. 10681 
(Πλατεία Κάνιγγος)
τηλ. 210- 3824614, 210-3817431, www.irakleitos.gr

ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
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Μπερνάνκι: « 0  ευρωπαϊκός Νότος δεν κινδυνεύει πια»

■  Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής 
τράπεζας των ΗΠΑ Μπεν Μπερνάνκι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος ΚανελΛόπουλος

ΣΤΗΡΙΞΗ στο ευρώ ττροσέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Μπεν Μπερνάνκι, ο οποίος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δεσμευτεί για τη διασφάλιση του ενιαίου νομίσματος.Ο ισχυρός άνδρας της FED έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο πακέτο σταθεροποίησης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι το ποσό είναι μεγάλο και «σίγουρα καλύπτει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας για σειρά ετών». Εκανε δε ξε

χωριστή αναφορά στη χώρα μας, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δεσμευτεί να μην επιτρέψουν χρεοκοπία της Ελλάδας. Πάντως, πρόσθε- σε ότι η Ε.Ε. έχει ακόμη δουλειά να κάνει και ότι οι αγορές δεν έχουν πειστεί ακόμη ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί.
Μικρή ανάκαμψηΤο ευρώ χθες ανέκαμψε ελαφρά μετά τις δηλώσεις Μπερνάνκι και διαμορφώθηκε στα 1,197 δολάρια. Την ίδια στιγμή ωστόσο οι τιμές του χρυσού συνέχισαν να ανεβαίνουν, φτάνοντας τα 1,252 δολάρια η ουγγιά, που είναι νέο ιστορικό

υψηλό. Οι επενδυτές στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα, επειδή αυτό το διάστημα αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στην κρίση.Νέο γύρο ανησυχιών προκάλεσε στις αγορές το καμπανάκι από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch για τη Βρετανία. Ο  οίκος θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται ενώπιον «τεράστιας» δημοσιονομικής πρόκλησης και ότι θα πρέπει να λάβει πιο γρήγορα μέτρα για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Το χρηματιστήριο στο Λονδίνο έκλεισε με πτώση 0,81%, ενώ στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης, μετά την προχθεσινή βουτιά 5,4%, χθες έκλεισε με μικρή άνοδο 0,35%.
Καθησυχάζουν 
και οι έλλη νες  
τραπεζίτες
ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΕΣδιαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των ελληνικών τραπεζών και των καταθέσεων απάντησαν οι τραπεζίτες στο όργιο φημών για επικείμενη έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή που οδήγησε σε νέο κύμα εκροών καταθέσεων στο εξωτερικό το τελευταίο διήμερο. «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών επαναλαμβανόμενα είναι τα δημοσιεύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περί δήθεν αναδιάρθρωσης του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου και εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη. Η εν λόγω φημολογία είναι εντελώς α- βάσιμη και ενδεχομένως σχετίζεται με ευρύτερες σκοπιμότητες, προκαλώ- ντας σύγχυση και στο απο- ταμιευτικό κοινό» τονίζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ενωση Τραπεζών. «Διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά, ως τράπεζες, τους καταθέτες, τους επιχειρηματίες, τους πελάτες, όλο τον ελληνικό λαό, ότι οι τράπεζες είναι υγιείς.Δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτα και να μην ανησυχούν καθόλου», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος της Εθνικής Β. Ράπανος στο περιθώριο συνάντησης της ΕΕΤ με τον πρόεδρο της Ν. Δημοκρατίας, Α. Σαμαρά. Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ενωσης και επικεφαλής της ΕαΓοήβηΚ Ν. Νανό- πουλος τόνισε ότι οι τράπεζες θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και σημείωσε πως «προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, στην οικονομία, στις προοπτικές της».

Γ  ραμμή άμυνας 
στις Κασσάνδρες
Ανάχωμα στο όργιο φημών για χρεοκοπία στήνει η κυβέρνηση
Επικοινωνιακή αντεηίθε- ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ση κόντρα στην καταστρο- Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος
φολογία και τις φήμες ότι 
επίκειται πτώχευση της 
χώρας, και εξ αυτού του 
λόγου μεταξύ πολλών άλ
λων και πρόωρη προσφυ
γή στις κάλπες, εξαπολύει 
από χθες η κυβέρνηση, 
την ίδια ώρα που ο υπουρ
γός Οικονομικών στις 
Βρυξέλλες δέχθηκε τα εύ
σημα του Ολι Ρεν και του 
Στρος-Καν ότι η Ελλάδα 
βαδίζει σε σωστό δρόμο.

Η Ελλάδα είναι ασφαλής», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Γιώργος Παπαν- δρέου σε μια προσπάθεια να αποκρούσει τις έντονες φήμες που περίπου περιέγραφαν την καταστροφή της χώρας, και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη. Ο  νέος γύρος φημών με άξονα την Ελλάδα που προκλήθηκε αυτήν τη φορά από τις εξελίξεις στην ουγγρική οικονομία, αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στη διάρκεια της οποίας τονίστηκε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ηρεμία στη χώρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει κάπως η οικονομία. Παρά την απουσία του κ. Παπακωνσταντίνου αλλά και των υπουργών Οικονομίας Λούκας Κατσέλη και Εργασίας Α. Λοβέρδου, η σύσκεψη μετεξελίχθηκε σε μία συζήτηση εφ' όλης της ύλης για την οικονομία, αλλά και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την αξιολόγηση της τρόικας που θα ολοκληρωθεί στα μέσα του επόμε-
■  0 υπουργός Οικονομικών σε

συνέντευξη Τύπου μετά το χθε
σινό Εοοίίη. 0 κ. Παπακωνστα

ντίνου ενημέρωσε τους εταί
ρους ότι το έλλειμμα έχει 

μειωθεί 40% σε σχέ
ση με πέρσι

Γ. ΠΑΠΑΝ ΔΡΕΟ Υ
«Η Ε.Ε. και άλλες οικονομίες 
έχουν συνδέσεις τις τύχες 
τους με την Ελλάδα»

νου μήνα. Οπως προαναφέρθηκε, ο Γ. Παπανδρέου διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ελλάδα» και σημείωσε: «Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποια μεγάλη κρίση. Δεν υπάρχει φόβος πια, γιατί η  Ε.Ε. και άλλες οικονομίες έχουν συνδέσει, αν θέλετε, ακόμη και τις τύχες τους με την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στις αποφάσεις που ελήφθησαν πρόσφατα και που τις πετύχαμε μετά από πολύ δύσκολο αγώνα».
«Τρομολαγνεία»Ο  Πρωθυπουργός, που αναγνώρισε στην εισήγησή του ότι τα πράγματα στην οικονομία βαίνουν μεν βελτι- ούμενα, υπάρχουν όμως αναβολές και καθυστερήσεις, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια για καθυστερήσεις. Κατηγόρησε ορισμένα μέσα ενημέρωσης για «τρομολα- γνεία», και υπογράμμισε: «Θέλω να

δηλώσω κατηγορηματικά πως είμαστε εντός της πορείας αυτού του προγράμματος. Υπάρχουν μικρές και φυσιολογικές αποκλίσεις πς οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε, αλλά είμαστε και θα είμαστε τελικά συνεπείς στις δεσμεύσεις μας».Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής, που ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει μέτρα για την καταστροφολογία, ανέφερε: «Σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η καταστροφολογία δεν μας πτοεί, εκτός του ότι δεν βοηθάει κανέναν, δημιουργεί δε ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα». Κατά τον εκπρόσωπο, «ήδη με την ωριμότητα που δείχνει η κοινωνία, δίνει από μόνη της την απάντηση σε όλους αυτούς που καταστροφολογούν». Ο ίδιος αποσαφήνισε ότι δεν τίθεται θέμα πρόωρων εκλογών: «Εάν κάποιος μπορεί να τις προτείνει, ας τις προτείνει. Εμείς έχουμε αναλάβει ένα δύσκολο έργο, η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται πλήρως την κρισιμότητα και αυτό το έργο θα το φέρουμε σε πέρας». Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δεχτεί την παραμικρή πίεση επ’ αυτού.
Ικανοποίηση από την τρόικα 
για την πορεία της Ελλάδας
ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ γνωστό χθες στις Βρυξέλλες ο κ. Παπακωνσταντίνου, στο περιθώριο του Εεοήη υπήρξε συνάντηση του ιδίου με τον επικεφαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος - Καν, τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν - Κλοντ Τρισέ και τον επίτροπο Ολι Ρεν. Οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες της τρόικας, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πορεία του προγράμματος, αφού ενημερώθηκαν ότι το έλλειμμα στο πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασε μείωση κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν πάντα υψηλότερος από την υπόλοιπη ευρωζώνη -  και τώρα έχουν συμβάλει και τα πρόσθετα μέτρα, όπως και η λειτουργία κάποιων ολιγοπωλίων, τα οποία ωστόσο η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει.


