ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’
Πέµπτη 17 Ιουνίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9012, 9075
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου, σελ. 9011
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν εννέα βραβευθέντες φοιτητές και µαθητές που διακρίθηκαν σε διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς, σελ. 9075
4. Ανακοινώνεται ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ.3 του
Συντάγµατος,για τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών»:
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας που
υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδαφ. β' του άρθρου 390 ΠΚ ποσό, από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κ.κ.
Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο ∆ούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. α ΠΚ) στις παράνοµες
πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο υπηρεσιακών παραγόντων
και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις πράξεις: α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ’ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και µη, σε βάρος του ∆ηµοσίου, το
αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000
ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ’ εξακολούθηση, β) της
ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον
αθέµιτου οφέλους σε βάρος του ∆ηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη και γ) της
απλής συνέργειας από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, σε ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του ∆ηµοσίου, από την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το
ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό 150.000 ευρώ
και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ’ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1, 13 περ. α, 14, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ.
1, 45, 47 παρ. 1, 51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παρ. 1, 98, 256 περ.γ-υπο
περ. β' ΠΚ, όπως η περ. γ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 5α
Ν.2721/1999, 242 παρ. 1 και 3, όπως η παρ. 3 του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 7β του Ν. 2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 2721/1999 και άρθρο 1 παρ.
1 του Ν. 1608/1950, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του
ν. 1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1877/1990 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παρ. 1 του ν. 2172/1993 και άρθρο
4 παρ. 3α , γ του ν. 2408/1996.
Γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
∆) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο
Κιλτίδη.
Ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε
Υπουργού Επικρατείας κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση αδικηµάτων των πιο πάνω παρ. (α) και (β) και
Εάν από το πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που
προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παρ. 3 εδαφ. γ' του Συντάγµατος, του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη Υπουργών» και κατά τις
σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει
περαιτέρω εξειδίκευση και εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω πράξεων και η τυχόν συµµέτοχη άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της
Βουλής για την άσκηση ή µη δίωξης, σελ. 9012
5. Ειδική Ηµερήσια ∆ιάταξη:
Εκλογή Ζ' Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, σελ. 9075
6. Ανακοινώνεται ότι ο κ. Α. Κουράκης εκλέγεται ως Ζ' Αντιπρόε-

δρος της Βουλής, σελ. 9075
7. Ευχές στον κ. Α. Κουράκη για την εκλογή του ως Ζ' Αντιπρόεδρος
της Βουλής, σελ. 9075
8. Συγχαρητήρια αναφορά στους φοιτητές και τους µαθητές που
βραβεύθηκαν από το Ίδρυµα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό
και τη ∆ηµοκρατία, ως διακριθέντες σε διάφορους διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς, σελ. 9075
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8987
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 8988-9000
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Ιουνίου 2010, σελ. 9075
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρήση του Ολυµπιακού Ακινήτου του ∆ήµου Αχαρνών ως κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, κ.λπ., σελ. 9001
β) Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας,
κ.λπ., σελ. 9002
γ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διεύρυνση του παράνοµου στοιχήµατος στη χώρα µας κ.λπ., σελ. 9004
δ) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ., σελ. 9005
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεση µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και ∆ηλώσεων αυτής», σελ.9009-9012
2. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
α) Οι Υπουργοί ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,Οικονοµικών,Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Βελτιώσεις της ποινικής νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων» κ.λπ., σελ. 9011
β) Οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ενσωµάτωση στην ελληνική
έννοµη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους
λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών και της Οδηγίας
2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα
σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών», σελ.
9074
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε.,
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ Ι.,
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ.,
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ.,
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Μ. ,
ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ Γ.,
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ.,
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

σελ. 9006, 9007
σελ. 9003
σελ. 9006, 9007
σελ. 9002
σελ. 9003
σελ. 9004, 9005
σελ. 9001, 9002
σελ. 9005

Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 9010
ΚΑΝΕΛΛΗ Λ.,
σελ. 9009, 9010
ΚΟΥΒΕΛΗΣ Σ.,
σελ. 9011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’
Πέµπτη 17 Ιουνίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 17 Ιουνίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.34’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Αµοιρίδη,
Βουλευτή Πιερίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

δήµο του.
7) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η ∆ήµαρχος Ζαγοράς Νοµού Μαγνησίας
αιτείται αποζηµίωση για τους καλλιεργητές της περιοχής εξαιτίας των ζηµιών που υπέστησαν λόγω χαλαζόπτωσης στις 5 Ιουνίου 2010.
8) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Λιµενικό Ταµείο Σκοπέλου Νοµού Μαγνησίας αιτείται την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, καθώς
και την αύξηση των οργανικών του θέσεων.

1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την κάλυψη της κενής
θέσης ορθοδοντικού γιατρού στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ηρακλείου Κρήτης.

9) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κορθίου Άνδρου Νοµού Κυκλάδων αιτείται τη στελέχωση του περιφερειακού ιατρείου του
δήµου του.

2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να εξεταστεί το πρόβληµα
της µείωσης των υδροβιότοπων της Κρήτης, προκειµένου να
προστατευθεί το περιβάλλον του νησιού.

10) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα επιµελητήρια των Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδος αιτούνται τη µετατροπή της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε Γενική Γραµµατεία Νήσων.

3) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα µέλη της παιδαγωγικής οµάδας
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαµάτας αιτούνται τη χορήγηση του επιδόµατος πρόσθετης απασχόλησης
στους εκπαιδευτικούς των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
4) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ωροµίσθιο προσωπικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων Θεσσαλονίκης αιτείται τη
νοµοθετική αναγνώριση της προϋπηρεσίας του και τη θεσµοθέτηση της δυνατότητας να ενταχθεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών καθηγητών.

11) Οι Βουλευτές Λέσβου κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο ∆ήµος Οµηρούπολης Νοµού Χίου αιτείται να µην µειωθεί η επιχορήγηση των δαπανών λειτουργίας των σχολείων της περιοχής
του.
12) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Νέου Μαρµαρά Νοµού Χαλκιδικής
αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του Αστυνοµικού Σταθµού
Νέου Μαρµαρά.

5) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Βουπρασίας Νοµού Ηλείας
αιτείται την άµεση οικονοµική στήριξη των αγροτών του δήµου
του.

13) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο γίνεται αναφορά για
τα σοβαρά προβλήµατα που ανέκυψαν στην ύδρευση και άρδευση πολλών δηµοτικών διαµερισµάτων στους Νοµούς Ηλείας
και Αχαΐας.

6) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Πέτρας Νοµού Πιερίας
αιτείται οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση ζηµιών που
προκλήθηκαν στα αγροδασικά οδικά δίκτυα από θεοµηνία στο

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία των κατοίκων της ∆υτικής Αχαΐας, επειδή δεν έχουν παρθεί ακόµα τα
απαραίτητα µέτρα για την αποκατάσταση των ζηµιών που προ-

8988

κλήθηκαν από το σεισµό του Ιουνίου 2008.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο γίνεται αναφορά για τη διαµαρτυρία των καθαριστών και καθαριστριών Πάτρας για τη µη
τήρηση των κυβερνητικών δεσµεύσεων.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επίσχεση εργασίας που αποφάσισαν να προχωρήσουν οι νοσοκοµειακοί
γιατροί της Αχαΐας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία των γιατρών του ΕΣΥ για την εξαίρεση των πανεπιστηµιακών γιατρών να
καταθέσουν αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων και «πόθεν
έσχες».
18) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο γίνεται αναφορά στα
λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το αεροδρόµιο Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας.
19) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Έπαρχος Μήλου Νοµού Κυκλάδων αιτείται την ενίσχυση της υπηρεσίας της µε προσωπικό.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατέθεσε αναφορά, µε την οποία αιτείται να ληφθούν µέτρα για
την προστασία του κλάδου των τυροκόµων και των κτηνοτρόφων.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την απλοποίηση - συντόµευση της διαδικασίας έγκρισης των πολεοδοµικών µελετών.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ηλεκτροτεχνιτών
Βοηθών και Συναφών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται το πάγωµα του ν.3655/08 και ειδικά των άρθρων 52 και 53 που αφορά
στην ασφάλισή τους.
23) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι της Συνοικίας «Τσαλί»
Γιαννιτσών αιτούνται την αύξηση του συντελεστή δόµησης και
του ποσοστού κάλυψης στην συνοικία τους.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 8469/08-04-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μαρίνου Γεωργίου, Γκιόκα Ιωάννη, Καζάκου Κωνσταντίνου και Μαυρίκου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 39672/ΙΗ 2-06-2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 9111/21-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουράκη Αναστάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 44568/ΙΗ/2-6-2010
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έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 9262/23-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αλευρά Αθανάσιου (Νάσου) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 46063/ΙΗ/2-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

6-2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 9907/10-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 53456/ΙΗ/2-6-2010 έγγραφο από τον
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Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η
ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 9918/11-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 30927/2-4-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 10082/13-05-2010 ερωτήσεις της Βουλευτού κ. Πιπιλή Φωτεινής δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 30852/2-6-2010
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 10110/13-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/294/2-6-2010
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έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

8. Στην µε αριθµό 10320/18-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουρουµπλή Παναγιώτη και Γείτονα Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 58309/ΙΗ/2-6-2010 έγγραφο από τον Υφυ-
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πουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 10344/18-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/291/ΑΣ575δις/2-6-2010 έγγραφο από
τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 928/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Νικολάου
Ζωϊδη προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε τη θεσµική κατοχύρωση του Μεταφορικού
Ισοδύναµου κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας
Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 923/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αναστασίου Νεράντζη προς
τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λειτουργία του µικροβιολογικού τµήµατος του ΙΚΑ Αµφιάλης - Κερατσινίου κ.λπ.
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 936/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία «Συστήµατα Sunlight ΑΒΕΕ» στην Ξάνθη κ.λπ.
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 932/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε το ύψος διασφάλισης των τραπεζών για
ληξιπρόθεσµες οφειλές κ.λπ. δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 934/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χάραξη ειδικής κρατικής πολιτικής για
τα κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα κ.λπ. δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 924/146-2010 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη χρήση του Ολυµπιακού Ακινήτου του ∆ήµου Αχαρνών ως κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Γιακουµάτου έχει ως εξής:
«Εδώ και οκτώ µήνες η Κυβέρνηση καθυστερεί το θέµα της
Μονής Βατοπεδίου και του περιβόητου Ολυµπιακού Ακινήτου.
Πρόκειται για ένα συγκρότηµα κτηρίων, το οποίο εξ αρχής προορίζετο ως κτήριο για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Το γεγονός αυτό προκύπτει και από την µε αριθµό
πρωτοκόλλου 4877/312/17-6-2003 οικοδοµική άδεια κατασκευής
στην οποία αναγράφεται : «οικοδοµική άδεια κατασκευής συγκροτήµατος κτηρίων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στα οικοδοµικά τετράγωνα 1 και 2 του Ολυµπιακού
Χωριού στη θέση Λεκάνες του ∆ήµου Αχαρνών». ∆ηλαδή, το κτήριο αυτό θα είχε προσωρινή χρήση για τη περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά ο αρχικός σχεδιασµός ήταν αυτός της
χρήσης του ως κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας.
Πρέπει να υπενθυµίσω στον Υπουργό Οικονοµικών ότι τον
Οκτώβριο του 2008 µε υπουργική απόφαση του τότε αρµόδιου
Υφυπουργού Οικονοµικών, που είχε αναδροµική ισχύ και µε τη
σύµφωνη γνώµη ΠΑΣΟΚ και Ν∆, ανακλήθηκαν όλες οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούσαν το εν λόγω ακίνητο, µε αιτιολογία την επιστροφή του στην πρότερη ιδιοκτησιακή του
κατάσταση.
Θέλω να σας πληροφορήσω πως το επίµαχο Ολυµπιακό Ακίνητο στο Ολυµπιακό χωριό έχει πληρωθεί από τον ιδρώτα του
ελληνικού λαού. Η οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησής του σε
τρίτους δεν θα περάσει. Αντιθέτως, φοβούµαι πως θα προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις ιδιαίτερα από τους κατοίκους
του Ολυµπιακού Χωριού, αλλά και τη δική µου προσωπική αντί-
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δραση. Εργάστηκα τρεισήµισι χρόνια για τη µεταφορά του
Υπουργείου και δεν θα δεχτώ να την ακυρώσουν ούτε οι καλόγεροι ούτε οι αετονύχηδες.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Για ποιο λόγο καθυστερεί η Κυβέρνηση στην υλοποίηση της
συγκεκριµένης απόφασης, που δεν είναι άλλη από το να χρησιµοποιηθεί το Ολυµπιακό Ακίνητο για τον λόγο, για τον οποίο προορίζετο;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Γιακουµάτου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, έχω πει πολλές φορές µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ότι µε εντυπωσιάζει η επιλεκτική µνήµη ορισµένων συναδέλφων. ∆ιαβάζοντας την ερώτηση του αξιότιµου κυρίου
συναδέλφου, νοµίζει κανείς ότι δύο είναι οι σηµαντικές ηµεροµηνίες στην αµαρτωλή, όπως θα καταδείξω, ιστορία του Ολυµπιακού Ακινήτου, αυτή της έκδοσης οικοδοµικής άδειας
κατασκευής του το 2003 και αυτή της υπουργικής σπόφασης του
Οκτωβρίου του 2008. Τεχνηέντως παραλείπονται τα γεγονότα
του 2007, που οδήγησαν στη µαταίωση της µετεγκατάστασης
του Υπουργείου Απασχόλησης στο Ολυµπιακό Ακίνητο για την
οποία εργάστηκε, πράγµατι ο συνάδελφος µου κ. Γιακουµάτος.
Αναγκάζοµαι, λοιπόν, να του υπενθυµίσω και εγώ κάποια γεγονότα, χωρίς να προβαίνω σε συµπεράσµατα, τα οποία ήδη περιέχονται στα πορίσµατα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.
Πράγµατι, όπως τα λέει ο συνάδελφος, ο αρχικός σκοπός,
προορισµός και σχεδιασµός του ακινήτου ήταν αυτός της χρήσης του ως κτηρίου του Υπουργείου Απασχόλησης. Ενώ, λοιπόν,
ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία µετεγκατάστασης, παράλληλα,
κύριε Πρόεδρε, συνέβαιναν τα εξής:
Πρώτον, η ΚΕ∆ ζητούσε µε έγγραφο της το Φεβρουάριο του
2007 προς το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών να εκτιµηθεί η αξία του
ακινήτου. Τη στιγµή, δηλαδή, που προοριζόταν να πάει εκεί το
Υπουργείο Εργασίας, η ΚΕ∆ ζητούσε να εκτιµηθεί η αξία του ακινήτου.
∆εύτερον, το ∆Σ της ΚΕ∆ το Μάρτιο του 2007 αποφάσισε τη
µεταβίβαση του ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου.
Τρίτον, τρεις µήνες µετά την απόφαση µεταβίβασης, τον Ιούλιο του 2007 απεστάλη επιστολή από το Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Απασχόλησης προς την ΚΕ∆, δια της οποίας ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο δεν θα µεταφέρονταν στο Ολυµπιακό Ακίνητο, επειδή αυτό δεν κάλυπτε τις στεγαστικές του
ανάγκες.
Τέταρτον, δεκαπέντε ηµέρες µετά την επιστολή αυτή, στις
13/7/2007 συντάσσεται το συµβόλαιο µεταβίβασης του 74,95%
εξ αδιαιρέτου των κτηρίων του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή
Βατοπεδίου και µετά από µία εβδοµάδα µεταβιβάζεται και το
υπόλοιπο 25,05%.
Εσείς, κύριε συνάδελφε, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, ήσασταν Υφυπουργός Απασχόλησης έως και το Σεπτέµβριο του
2007, έως τις 18/9/2007. Ερωτώ λοιπόν: για όλα αυτά που γινόντουσαν δεν είχατε ενηµερωθεί; Εν πάση περιπτώσει πείτε µας
εδώ µέσα στη Βουλή, πάρτε το θάρρος και πείτε µας πού παίρνονταν οι αποφάσεις για όλα αυτά τα σηµαντικά θέµατα; Παίρνονταν σε άλλους ορόφους του κτηρίου που στεγαζόσασταν
εσείς; Παίρνονταν στα κτήρια που ήταν στην Πλατεία Συντάγµατος; Ενηµερώστε τη Βουλή, ενηµερώστε τους συναδέλφους
ποιος έπαιρνε όλες αυτές τις αποφάσεις.
Λίγους µήνες µετά την ανταλλαγή, το ολυµπιακό ακίνητο πωλείται στην εταιρεία «NOLIDEN LIMITED». Η εν λόγω εταιρεία
αγόρασε το ακίνητο, προκειµένου να στεγάσει ιδιωτική κλινική,
παρ’ ότι η οικοδοµική άδεια του ακινήτου δεν το επέτρεπε. Προφανώς απέβλεπαν στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων για την
αλλαγή χρήσης, η οποία θα πολλαπλασίαζε και την αξία του ακινήτου.
Η δυνατότητα αύξησης της αξίας του ακινήτου αντίστοιχα
απεµπολήθηκε από την ΚΕ∆ και το Υπουργείο Οικονοµικών. Με
τις µεθοδεύσεις αυτές που δροµολογήθηκαν το 2007 αφ’ ενός το
Υπουργείο Απασχόλησης στερήθηκε από ένα κτήριο και αφ’ ετέ-
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ρου το ελληνικό δηµόσιο απώλεσε σηµαντικά έσοδα, που θα
µπορούσε να αποκοµίσει µε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
Και να έρθουµε και στο 2008. Πράγµατι, όπως λέει ο κύριος
συνάδελφος, τον Οκτώβριο του 2008, µετά από πολύµηνη αναβλητικότητα και ένα ατέρµονο πινγκ-πονγκ µετάθεσης ευθυνών,
στο οποίο επιδόθηκαν προηγούµενοι και επόµενοι Υπουργοί, η
κυβέρνηση Καραµανλή, υπό την πίεση της κοινής γνώµης και των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης άλλαξε τακτική στην υπόθεση Βατοπεδίου και έσπευσε άρον-άρον να αποκαταστήσει την τάξη.
Ανακάλεσε τις επίµαχες υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες
αναγνωρίστηκαν από το ελληνικό δηµόσιο φερόµενα δικαιώµατα
κυριότητας της Μονής Βατοπεδίου.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει λίγο
έµπειρος ο νέος Υφυπουργός Οικονοµικών και νέος Βουλευτής.
Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. Για την ταµπακέρα κουβέντα.
Και η ταµπακέρα είναι µία, ξεκάθαρη: υπάρχει µια απόφαση
της τότε κυβέρνησης, του τότε Υφυπουργού Οικονοµικών, που
την έχετε στα χέρια σας, ξεκάθαρη, όπου λέει ότι δεν είναι δυνατή καµµία µεταβολή σε αυτό το ακίνητο και πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του, την προγενέστερη από το Βατοπέδι.
Τότε το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν αρκεί η υπουργική απόφαση του
Μπέζα, αλλά ότι θα φέρει νόµο. Ούτε νόµο έχω δει µέχρι στιγµής, ούτε την απόφαση αυτή να υλοποιείται. Αυτό είναι το πρόβληµά µου.
Ο µοναδικός λόγος, κύριε Πρόεδρε, που έκανα αυτήν την επίκαιρη ερώτηση είναι για να δηλώσω κατηγορηµατικά προς πάσα
κατεύθυνση ότι αυτό το ακίνητο, όσο ζω, θα το παρακολουθώ.
∆εν υπάρχει περίπτωση να πάει σε ιδιώτη. ∆εν υπάρχει περίπτωση να µην παραµείνει και να µη γίνει η µετεγκατάσταση του
Υπουργείου Απασχόλησης. Αυτό ας το ξεχάσετε, κύριε Υπουργέ.
Το λέω εγώ, το λένε οι κάτοικοι του Ολυµπιακού Χωριού στους
Θρακοµακεδόνες, το λέει όλη η Ελλάδα.
Το ζητούµενο είναι τα ερωτήµατα που µου βάζετε. Ξέρετε, µε
την ίδια λογική, εάν ήσασταν τότε στην κυβέρνηση, θα κάνατε
προανακριτική. Τα ερωτήµατα που βάζετε σε µένα είναι απαντήσεις που θα δώσουµε στην προανακριτική, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει, όπως ξέρετε, η Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι, η
οποία κάνει φτερά και ξεσκονίζει όλη την υπόθεση αυτή και θα
κληθεί όποιος έχει κάποια γνώση για περαιτέρω διερεύνηση.
Το ζητούµενο όµως είναι ένα: ένα Υπουργείο όπως το Υπουργείο Απασχόλησης πραγµατικά σήµερα έχει έξι κτήρια, πληρώνει
γύρω στις 45.000-50.000 το µήνα ενοίκιο στα διάφορα κτήρια.
Είναι ένα κτήριο που τρεισήµισι χρόνια το δούλεψα µε µεγάλη
αφοσίωση, για να πάει επάνω εκεί το Υπουργείο. Είχαµε κάνει
λεπτοµέρειες. Μάλιστα, ξέρει ο κύριος Υπουργός, τον Ιούλιο του
2008 έκανα προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού µε Πρόεδρο της
επιτροπής τον κ. Κοντό, το Γενικό Γραµµατέα – τα ψάχνει και η
εξεταστική – για επίπλωση. Εκεί είχαµε φτάσει. Τον Ιούλιο του
2008. Το έγγραφο το ξέρετε, το έχετε στα χέρια σας, το έχει και
η επιτροπή.
Άρα, το ζητούµενο είναι ένα: υπήρχε εδώ και υπάρχει µεγάλο
πρόβληµα. Και το πρόβληµα είναι ένα: αφήστε τα τερτίπια και
µπείτε στην ουσία, κύριε Υπουργέ. Φέρτε το ακίνητο πίσω. Έχετε
το νοµικό οπλοστάσιο και δεν µπορείτε τόση ώρα που µιλάτε να
µη µου απαντάτε. Σκοπεύετε να το πάρετε µε την υπουργική
απόφαση του Μπέζα ή θέλετε να φέρουµε πρόταση νόµου στη
Βουλή, για να το πάρετε; Αυτό είναι το ζητούµενο.
Όλα τα άλλα είναι έργο της προανακριτικής, έργο αυτών οι
οποίοι πρέπει να ξέρουν ότι όσοι βλάπτουν το δηµόσιο θα πάνε
κατηγορούµενοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ο Υπουργός Οικονοµικών έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν συµβιβάζεται, αλλά ότι θα
ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το
νόµο, προκειµένου τα ακίνητα να επιστρέψουν εκεί που πραγ-
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µατικά, ανήκουν, στον ελληνικό λαό.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Οκτώ µήνες πέρασαν. Οκτώ
µήνες.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, χαίροµαι που η οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης
του ολυµπιακού ακινήτου θα συναντήσει, όπως λέτε, την αντίδρασή σας, αντίδραση που θα µου επιτρέψετε, µε όλο το θάρρος
που έχω και την εκτίµηση που έχω στο πρόσωπό σας, να σας πω
ότι δεν ήταν αρκούντως σθεναρή το 2007, όταν συνέβαιναν όλα
αυτά τα οποία περιέγραψα προηγουµένως.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αν τα ήξερα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αν το ξέρατε. ∆έχοµαι ότι δεν τα ξέρατε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αυτό ας µην υποκαθιστά την
προανακριτική.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Γνωρίζοντάς σας, δέχοµαι ότι δεν γνωρίζατε…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Βεβαίως. Ας καλέσει η προανακριτική, να δούµε ποιος το ήξερε και ποιος δεν το ήξερε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θέλω
όµως από αυτό το Βήµα να σας καθησυχάσω και να επαναλάβω
το αυτονόητο, ότι δηλαδή η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει στο µέγιστο τα συµφέροντα του δηµοσίου και σε αυτήν την κατεύθυνση
έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Πρώτον, συγκροτήσαµε δεκατέσσερα ειδικά συνεργεία ελέγχου για το φορολογικό έλεγχο κάθε εµπλεκόµενου στην υπόθεση
φυσικού και νοµικού προσώπου.
∆εύτερον, µε εντολή του Υπουργού Οικονοµικών ήδη από το
Φεβρουάριο του 2010 συστάθηκε ειδική οµάδα εργασίας στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε έργο την αναγνώριση και δικαστική διεκδίκηση των οικοπέδων και των ακινήτων είτε από το
Βατοπέδι, είτε από οποιονδήποτε τρίτο ιδιοκτήτη τους, ο οποίος
αγόρασε από τη µονή τις δηµόσιες εκτάσεις.
Και τέλος, τρίτον, η επιτροπή έχει ζητήσει από 8/3/2010 από
κάθε εµπλεκόµενη υπηρεσία την επανεκτίµηση της αξίας των
ανταλλαγέντων ακινήτων και συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 929/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ιωάννη Αµοιρίδη προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους παραγωγούς της Πιερίας κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Αµοιρίδη έχει ως εξής:
«Σοβαρές ζηµιές προκλήθηκαν από την παρατεταµένη ανεµοθύελλα του Σαββάτου 15 και της Κυριακής 16 Μαΐου σε καλλιέργειες των πρώιµων κερασιών του Λόφου και της Ράχης,
καθώς και του Κολινδρού, αλλά και εκτεταµένες καταστροφές
σε καλλιέργειες ακτινιδίων και σε επιτραπέζια αµπέλια, που βρίσκονται στην περίοδο της ανθοφορίας, στην περιοχή του ∆ήµου
∆ίου.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, η καταστροφή στα κεράσια είναι
ολοκληρωτική και ανέρχεται στο 100% της παραγωγής σε µια
έκταση δυόµισι χιλιάδων στρεµµάτων στην περιοχή του ∆ήµου
Πέτρας και χιλίων διακοσίων πενήντα στρεµµάτων στην περιοχή
του ∆ήµου Κολινδρού, ενώ πολλές είναι και οι εκτάσεις των ακτινιδίων και των αµπελιών που έχουν υποστεί καταστροφή σε
υψηλό ποσοστό. Να σηµειωθεί ότι στην περιοχή της Ράχης του
∆ήµου Πέτρας λειτουργούν πρότυπα διαλογητήρια-συσκευαστήρια κερασιών από συνεταιρισµούς κερασοπαραγωγών της
περιοχής, τα οποία απασχολούν την περίοδο της συγκοµιδής δεκάδες εργαζόµενους.
Επειδή η καταστροφή είναι ολοκληρωτική και είναι ορατός ο
κίνδυνος το εισόδηµα των παραγωγών να συρρικνωθεί σε πρωτοφανή επίπεδα λόγω απώλειας της σοδειάς τους, την ώρα που
οι υποχρεώσεις τους προς τρίτους παραµένουν,
Ερωτάται ο Υπουργός:
Τι µέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηρίξει το εισόδηµα των παραγωγών και κατ’ επέ-
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κταση τις δυναµικές καλλιέργειες του Νοµού Πιερίας οι οποίες
καταστράφηκαν;
Εξετάζει το ενδεχόµενο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
να αποζηµιώσει ο ΕΛΓΑ άµεσα τουλάχιστον το 50% της εκτιµώµενης ζηµιάς, ώστε να µπορέσουν οι παραγωγοί να ανταποκριθούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις τους, µέχρι να ολοκληρωθεί η
καταγραφή του συνόλου της ζηµιάς;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) : Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η δύσκολη οικονοµική περίοδος που διανύουµε, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναδείξει τη στρατηγική φύση της γεωργίας στην προσπάθεια να βγούµε από αυτήν
την κρίση.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων γνωρίζουµε πως για να το πετύχουµε αυτό, πρέπει να θέσουµε όρους
µέλλοντος και όχι όρους πρόσκαιρων διευθετήσεων. Όρους που
προτάσσουν το συµφέρον του αγρότη, σέβονται το φορολογούµενο πολίτη και σταµατούν την οικονοµική αιµορραγία της
χώρας µας, όπως τη βιώσαµε τα προηγούµενα χρόνια.
Η δική µας πολιτική βούληση είναι να ανατρέψουµε την λανθασµένη νοοτροπία που έσπειρε η προηγούµενη κυβέρνηση,
επαναφέροντας στην καρδιά της αγροτικής πολιτικής τη διαφάνεια, την ισονοµία και την πίστη πως ο αγρότης θα επανακτήσει
την αυτοπεποίθηση που δικαιούται. Αυτοπεποίθηση µέσα από
την ανταποδοτικότητα της σκληρής δουλειάς του, αυτοπεποίθηση µέσα από την ίση µεταχείριση και τα ίσα δικαιώµατα όλων
των αγροτών µηδενός εξαιρουµένου, αυτοπεποίθηση µέσα από
ένα ορθολογικό σύστηµα, που ο αγρότης θα γνωρίζει κάθε
στιγµή τί δικαιούται και πώς θα το λάβει, χωρίς να γίνεται άλλο
πια έρµαιο, στις διαθέσεις κανενός υπευθύνου.
Στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά µε τις ζηµιές, όπως αναφέρετε και καταθέτετε στην ερώτησή σας, που προξενήθηκαν στις
15 και 16 Μαΐου από την ανεµοθύελλα σε δενδρώδεις καλλιέργειες του Νοµού Πιερίας, καθώς και σε αµπελοκαλλιέργειες
έχουν ήδη διενεργηθεί από τον ΕΛΓΑ οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν συνολικά χίλιες πεντακόσιες είκοσι µία δηλώσεις. Μόλις δύο µέρες µετά τα ακραία
καιρικά φαινόµενα και συγκεκριµένα στις 18 Μαΐου, άρχισε το
έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων από κλιµάκιο δέκα πέντε
γεωπόνων, πριν ακόµη λήξει η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων από τους παραγωγούς, ώστε να µην υπάρχουν καθυστερήσεις και να επιβαρυνθούν οι αγρότες.
Ως εκ τούτου, το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων για
τις πρώιµες ποικιλίες κερασιού έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ολοκληρώνεται στις αµέσως προσεχείς ηµέρες και για τις όψιµες
ποικιλίες κερασιού, τις αµπελοκαλλιέργειες και τις καλλιέργειες
βερίκοκων.
Όσον αφορά τώρα τις καλλιέργειες των ακτινιδίων, οι ζηµιές
είναι σε εξέλιξη. ∆ηλαδή, απαιτείται ένα µικρό χρονικό διάστηµα
για να εκτιµηθούν. Και επειδή πρέπει να γίνονται προσεκτικά και
υπεύθυνα οι καταγραφές, οι εξατοµικευµένες εκτιµήσεις πρόκειται να διενεργηθούν αµέσως µόλις οριστικοποιηθούν οι ζηµιές, ώστε ο προσδιορισµός του ύψους να γίνει µε την
µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και οι αποζηµιώσεις, αγαπητέ συνάδελφε, να καταβληθούν στους παραγωγούς άµεσα και χωρίς
προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, προέρχεστε από περιφέρεια και
αγωνιστήκαµε όλα αυτά τα χρόνια να αναδείξουµε όλα αυτά τα
ζητήµατα της περιφέρειας, να στηρίξουµε την προσπάθεια που
κάνει να πάει µπροστά και να λύσουµε τα προβλήµατά της.
Είδαµε όλα αυτά τα χρόνια, έναν ΕΛΓΑ να δίνει δισεκατοµµύρια, χωρίς να ξέρει πού πηγαίνουν, χωρίς προγραµµατισµό,
χωρίς να φτάνουν εκεί που πραγµατικά, υπάρχει το πρόβληµα.
Όπως και στο δικό σας το νοµό έτσι και στην Πιερία, στρά-
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φηκε ο αγροτικός κόσµος από την καλλιέργεια του καπνού σε
νέες καλλιέργειες, όπως είναι η καλλιέργεια του κερασιού -µια
δυναµική καλλιέργεια- και επένδυσε όλα τα όνειρά του. Και συνεταιρισµούς δηµιούργησε και υποδοµές δηµιούργησε για την
προστασία από τις καιρικές συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια: Από
τη βροχή και από το χαλάζι. Τα προστατεύουν από όλα, έχουν
πληρώσει οι άνθρωποι πάρα πολλά χρήµατα. ∆εν µπόρεσαν,
όµως, να τα προστατεύσουν από τον αέρα.
Αυτό που συνέβη στις 15 και 16 Μαΐου στην Πιερία δεν έχει
ξανασυµβεί τα τελευταία πενήντα, εξήντα χρόνια. Και δεν επηρέασε µόνο τα κεράσια, επηρέασε και τα ακτινίδια και τα αµπέλια. ∆έκα χιλιάδες στρέµµατα από ακτινίδια και επτακόσια
πενήντα στρέµµατα περίπου αµπελώνες, που είναι στο διπλανό
δήµο- είναι ο ∆ήµος ∆ίου και ο ∆ήµος Πέτρας- και παράλληλα
και τα κεράσια του ∆ήµου Κολινδρού. Εκεί λίγο λιγότερο. Αλλά,
στο ∆ήµο Πέτρας η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική.
Νοµίζω ότι το είδαν και οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ. Όταν ήρθαν
εκεί τρόµαξαν. ∆εν έχει ξαναγίνει αυτό: Να είναι τα κεράσια πάνω
στο δέντρο και να είναι όλα χτυπηµένα και να έχουν κλείσει συµφωνία µε 4 ευρώ το κιλό, µε ανατολικές χώρες, για να φύγουν
όλα τα κεράσια αµέσως και να πάρουν ζεστό χρήµα.
Η προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες αποδείχθηκε αυτή την χρονιά µετέωρη, γιατί πήραν µέτρα για κάθε µορφής καταστροφή, εκτός
από τον αέρα. ∆εν ήταν ότι το είχαν αφήσει. Το έχουν παλέψει
χρόνια. ∆ηµιουργήθηκε αυτό το ζήτηµα και στις πρώιµες και στις
όψιµες καλλιέργειες στον ίδιο δήµο.
Ελπίζω, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ότι θα µπορέσουν να πάρουν κάτι αυτήν τη στιγµή για να βγάλουν τα έξοδα, γιατί ένας
συνεταιρισµός κινείται, έχει προσωπικό.
Εδώ έχω ένα έγγραφο ακόµη, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, που
λέει ότι ίσως είµαστε οι µοναδικοί τέσσερις αµπελουργοί στην
Ελλάδα από την περιοχή εκείνη που δεν πήραµε αποζηµιώσεις.
Υπάρχει ένα έγγραφο που σας το έχουν στείλει από τις 9 Φεβρουαρίου 2010. Οι µοναδικοί τέσσερις από την ποικιλία Crimson
που δεν πήραν αποζηµιώσεις.
Θα ήθελα να σας πω, λοιπόν, ότι δεν είναι για τους τρεις, τέσσερις ή πέντε αλλά είναι µια συνολικότερη πολιτική. Και όταν βέβαια το πρόβληµα είναι έντονο και γίνεται σε νέες καλλιέργειες,
σε µια νέα προσπάθεια που είναι ουσιαστική και έχουν επενδύσει
όνειρα και υποδοµές και έχουν λάβει όλα τα µέτρα - όµως δεν
µπορούν να τα βάλουν και µε τον Θεό, δεν µπορούν να σταµατήσουν και τον αέρα και δηµιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβληµα
- νοµίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν µια προτεραιότητα, για να
κρατήσουµε τον κόσµο στην περιφέρεια. Είναι νέοι άνθρωποι,
είναι νέα παιδιά. Είναι από εικοσιπέντε µέχρι τριάντα πέντε, σαράντα χρονών νέοι αγρότες, οι οποίοι σε δυναµικές καλλιέργειες
έχουν προχωρήσει και έχουν επενδύσει τα όνειρά τους.
Η έκφραση του προσώπου τους, κύριε Υπουργέ, όταν τους
έβλεπες εκείνες τις ηµέρες ήταν τραγική. ∆εν το περίµεναν µε
τίποτα. Είχαν πάρει όλα τα µέτρα και ήταν σίγουροι ότι θα φορτώσουν. Και είχαν κλείσει και τιµές, έχουν συµβόλαια - 4 ευρώ
το κιλό- και πίστευαν ότι θα ήταν η καλύτερη χρονιά τους. Και
ένα αεράκι διέλυσε όλα αυτά τα όνειρα.
Γι’ αυτό ο αγρότης αν δεν έχει σύµµαχο τον καιρό, δεν έχει
σύµµαχο τις καιρικές συνθήκες, ας έχει τουλάχιστον συµµάχους
εµάς, κυρίως εσάς που θα µπορείτε να τους βοηθήσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Καρχιµάκης για να απαντήσει.
Κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, το χειρότερο από όλα είναι ότι χάνονται αγορές, για αυτούς τους ανθρώπους.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, πολύ σωστά περιγράψατε
το πρόβληµα των ανθρώπων και πολύ σωστά είπατε ότι αν αυτοί
οι άνθρωποι δεν έχουν σύµµαχο τον καιρό, ας έχουν εµάς, µέσα
από κάποιες, πραγµατικά, προβλεπόµενες διαδικασίες, που θα
οδηγήσουν πάρα πολύ γρήγορα και άµεσα στην εκτίµηση, αλλά
και στην καταβολή των αποζηµιώσεων.
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Είναι ένα απολύτως λογικό θέµα και πολύ σωστά το θέτετε και
πολύ σωστά το αναδεικνύετε. Νοµίζω ότι είναι υποχρέωσή µας
και µέσα από το Κοινοβούλιο, να αναδείξουµε όλα αυτά τα ζητήµατα, αλλά και να αποδείξουµε ότι ο διάλογος µέσα στο Κοινοβούλιο µπορεί να λύνει προβλήµατα που αφορούν την
ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέµα ,που καταγράψατε στην
ερώτησή σας, στο θέµα της χορήγησης των προκαταβολών
στους παραγωγούς που επλήγησαν. Εδώ, θα ήθελα να αναφέρω
ότι το µέτρο αυτό απαιτεί ένα ειδικό σχεδιασµό και µελέτες
εφαρµογής. Και δεν µπορούµε να το εφαρµόσουµε αυθαίρετα
και µε µια πελατειακή νοοτροπία και λογική, όπως έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση, στο παρελθόν.
∆ιότι η εφαρµογή του µέτρου αυτού µε τον καταχρηστικό και
επιλεκτικό τρόπο που γινόταν, δηµιουργούσε πολλές καθυστερήσεις στην ροή των αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ, γεγονός που επιβάρυνε, τελικά, τους ίδιους τους παραγωγούς και πάρα πολλές
φορές επιβάρυνε αυτούς, οι οποίοι λειτουργούσαν – θα έλεγα µε έναν τρόπο, µε κανόνες και µε συγκεκριµένο προσανατολισµό
µέσα στα όρια των νόµων.
Επίσης, συχνά δηµιουργούνταν σοβαρά προβλήµατα στους
ίδιους τους αγρότες, αφού κάποιοι λάµβαναν υψηλότερες προκαταβολές από τις τελικές αποζηµιώσεις µε αποτέλεσµα, όταν
εντοπιζόταν η διαφορά, αυτή να γίνεται απαιτητή από την Αγροτική Τράπεζα, όπως παραβλέπει η απόφαση χορήγησης για τις
αχρεωστήτως καταβληθείσες προκαταβολές.
Αυτά ήταν τα έργα και οι ηµέρες της Νέας ∆ηµοκρατίας, η
οποία δεν σεβάστηκε ποτέ ούτε το ρόλο του ΕΛΓΑ -άλλωστε το
αναφέρατε και εσείς, το περιγράψατε κατά κάποιο τρόπο – ούτε
τον κοινωνικό του χαρακτήρα και βεβαίως, αδιαφορούσε συστηµατικά για την κοινοτική νοµοθεσία.
Γνωρίζουµε όλοι µας ποια είναι τα πρόστιµα και τα ποσά, τα
οποία καλούµαστε µέσα από αυτή την καταχρηστική και πελατειακή λογική να επιστρέψουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή, λοιπόν, η άγονη πολιτική είναι που έκανε υπόλογο τη
χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κόστισε. Και το αποτέλεσµα; Μηδενικό. Μηδενική αξιοπιστία, µηδενική αξιοκρατία, µηδενική πρόοδος.
Εµείς είµαστε εδώ για να ανατρέψουµε αυτά τα δεδοµένα,
αναζητώντας και επιλέγοντας πραγµατικές λύσεις. Αυτές οι λύσεις βρίσκονται στις θεσµικές αλλαγές και στα διαρθρωτικά
µέτρα, όπως στην αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ µε την ένταξη νέων
τεχνολογιών για δικαιότερη κατανοµή των αποζηµιώσεων, µε νέα
µέτρα για την ταχύτερη αποζηµίωση των πληγέντων, µε τη διεύρυνση του κανονισµού ασφάλισης, ώστε να εντάξουµε και νέα
ζηµιογόνα αίτια λόγω των κλιµατικών αλλαγών. Μια αναδιάρθρωση που επί πεντέµισι χρόνια στην εξουσία η Νέα ∆ηµοκρατία
δεν τόλµησε να κάνει, γιατί ήθελε τον αγρότη εξαρτηµένο, πελάτη και όµηρο. Γιατί γύρω από την οµηρία αυτή εξυπηρετούσε
τα συµφέροντα που παρασιτούσαν στους κόλπους της.
Σήµερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει καταθέσει
και έχει δώσει σε διαβούλευση νοµοσχέδιο, προχωρώντας σε µια
ουσιαστική µεταρρύθµιση του συνολικού συστήµατος προστασίας, εξασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων και την ασφάλιση γεωργικής παραγωγής,
κατοχυρώνοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, διασφαλίζοντας την βιωσιµότητα και την ικανότητα του οργανισµού να παρέχει ικανοποιητικές αποζηµιώσεις στους παραγωγούς, που
πλήττονται από τα καιρικά φαινόµενα, υλοποιώντας την οικονοµική και λειτουργική εξυγίανση του ΕΛΓΑ και κατοχυρώνοντας
τη διαφάνεια στις σχέσεις του µε τους αγρότες. Γιατί ο βασικός
µας στόχος σ’ αυτή την προωθούµενη µεταρρύθµιση του ΕΛΓΑ
είναι να δούµε επιτέλους τον οργανισµό να προσαρµόζεται στις
εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής, αλλά και τη δυνατότητά του να εναρµονίζεται στις ασφαλιστικές πολιτικές που
ακολουθούνται και στα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 933/14.6.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε τη διεύρυνση του παράνοµου στοιχήµατος στη χώρα µας
κ.λπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Χρυσανθακόπουλου, έχει ως εξής:
«Θέµα: Η αποβολή από τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα των
οµάδων που ενέχονται στο παράνοµο στοίχηµα.
Ως γνωστόν, η αρµόδια Οµοσπονδία του Παγκόσµιου Ποδοσφαίρου ζήτησε από την Ελλάδα να διερευνήσει το θέµα του παράνοµου στοιχήµατος και µας παρέδωσε σχετικά στοιχεία. Η
αρµόδια ΕΠΟ συγκαλύπτει, η δικαιοσύνη αργεί!
Μεγαλοµέτοχος-ιδιοκτήτης οµάδας Β’ Εθνικής και πιθανότατα
τώρα στην Α’ Εθνική που κατάφερε ανέλπιστα αποτελέσµατα
βρέθηκε να στέλνει σε τράπεζα της Άπω Ανατολής 10 εκατοµµύρια ευρώ κέρδη, βεβαιώνει το Σ∆ΟΕ.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Θα παρέµβετε ως δικαιούστε ή όχι;
2. Θα αφήσετε αυτό το συρφετό και τον εν λόγω παράγοντα
να συνεχίσει να στήνει αγώνες και στο νέο επαγγελµατικό πρωτάθληµα;».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης.
Επειδή, αν θυµάµαι καλά, είναι η πρώτη φορά που απαντάτε µε
την νέα ιδιότητά σας ως Υφυπουργού, σας εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς η Κυβέρνηση χαιρετίζει κάθε ευαισθητοποίηση από οποιονδήποτε πολίτη, πολύ περισσότερο
από συναδέλφους Βουλευτές για θέµατα που σχετίζονται µε την
οµαλότερη, υγιέστερη, καλύτερη διεξαγωγή των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειώσω ότι στα ερωτήµατά σας λίγο πολύ δίνετε ο ίδιος τις
απαντήσεις. Εσείς ο ίδιος λέτε ότι αρµόδια για οποιαδήποτε ζητήµατα προκύπτουν σε σχέση µε την αθλητική δικαιοσύνη είναι
η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Η πολιτεία, η Κυβέρνηση
δεν δικαιούται να παρέµβει. Θα ήταν υπέρβαση να παρέµβει σ’
αυτή τη διαδικασία. Η αθλητική δικαιοσύνη εργάζεται, λειτουργεί
µε τις διαδικασίες που η ίδια η ΕΠΟ εποπτεύει.
Εµείς, όταν ήρθαν οι φάκελοι στους οποίους αναφέρεστε, που
φέρεται ότι αναφέρονται σε στηµένους αγώνες του πρωταθλήµατος, αµελλητί –όπως αναφέρει και ο Κανονισµός για τη δικαιοσύνη- η Κυβέρνηση τους έστειλε στη δικαιοσύνη αµέσως,
προκειµένου να επιληφθεί. Και µέχρι να επιληφθεί, µέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη γι’ αυτά τα στηµένα παιχνίδια εµείς δεν δικαιούµαστε ούτε θέλουµε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέµβουµε
στο έργο της δικαιοσύνης. Άλλωστε, είµαι βέβαιος ότι και εσείς,
αν παρεµβαίναµε, θα µας εγκαλούσατε και θα ζητούσατε εξηγήσεις γι’ αυτό.
Παραλλήλως, πρέπει να δηλώσω ότι και από το Υπουργείο µας
ήδη προωθούµε, επεξεργαζόµαστε τέτοια ρύθµιση που να επιτρέπει, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ευνοϊκή µεταχείριση για όσους µπορούν να καταθέσουν και να
υποβοηθήσουν το έργο της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις τέτοιες
όπου εµφανίζονται εγκλήµατα γύρω από το ποδόσφαιρο, εγκλήµατα για τα οποία πρέπει να εντοπίζονται και να τιµωρούνται οι
ένοχοι, αυτοί που τα προκαλούν.
Σε ό,τι σχετίζεται τώρα µε την αναφορά σας για µεγαλοµετόχους, για 10 εκατοµµύρια ευρώ που έφυγαν σε τράπεζες της
Άπω Ανατολής, εµείς από την πλευρά µας, ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού, µόλις πληροφορήθηκε για το θέµα αυτό από
την τηλεόραση, φρόντισε αµέσως να επισκεφθεί τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, να αναφερθεί στο θέµα και να ζητήσει να επιληφθεί η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σ’ αυτή την τόσο σοβαρή
πράγµατι καταγγελία και χαιρετίζω, επαναλαµβάνω, και τη δική
σας ευαισθησία.
Από εκεί και πέρα, η πολιτεία δεν µπορεί να κάνει οτιδήποτε
άλλο και ούτε πρέπει να κάνει οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να µείνει
απρόσκοπτη η δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της. Πρέπει να
µείνει αυτόνοµη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία για να
λειτουργεί οµαλά η αθλητική δικαιοσύνη.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο ερωτών Βουλευτής
κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η
πολιτεία δεν είναι αµέτοχη. Η ΕΠΟ ρυθµίζει την πραγµατοποίηση των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων, αλλά εποπτεύεται και
την πολιτική ευθύνη την έχετε εσείς.
Επίσης, έχετε τον ΟΠΑΠ στα χέρια σας, ο οποίος δίνει χρήµατα και επιδοτεί αυτές τις οµάδες των µεγαλοµετόχων, οι
οποίες στήνουν παιχνίδια. Θα µπορούσατε να αποβάλετε τις
οµάδες αυτές από τα δελτία ΠΡΟΠΟ, να σταµατήσει η επιχορήγησή τους µέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης από την δικαιοσύνη, διότι δεν είναι η τηλεόραση που σας ενηµέρωσε για τα
στηµένα παιχνίδια. Σας ενηµέρωσε η Τράπεζα Ελλάδος µε έκθεσή της, η οποία έδωσε ακριβώς εννιακόσια εξήντα οκτώ ονόµατα για την συγκεκριµένη τράπεζα της Μαλαισίας. Όπως
επίσης σας ενηµέρωσε –και το γνωρίζετε πολύ καλά- ο ίδιος ο
ΟΠΑΠ.
Για το συγκεκριµένο παιχνίδι στο οποίο αναφέρθηκα, το οποίο
είναι απλά ενδεικτικό, των 10 εκατοµµυρίων ευρώ, ο ΟΠΑΠ «κλείδωσε» δυο µέρες πριν τον αγώνα. Άρα, είχε γνώση γιατί είχε
πάρει διαστάσεις το στοίχηµα. Αν δείτε µάλιστα και τους νικητές
του επίσηµου στοιχήµατος –όχι του παράνοµου- συµπτωµατικά
είναι µερικοί Πρόεδροι Συνδέσµων Φιλάθλων –και έχουν βγει τα
ονόµατα- και κάποιοι κύκλοι του ποδοσφαίρου του παρασκηνιακού κυκλώµατος.
Έχετε στα χέρια σας τεράστιο υλικό. Σαφώς η δικαιοσύνη έχει
την ευθύνη. Εσείς ως πολιτεία έχετε άλλη ευθύνη. ∆εν µπορεί να
επιτρέψετε -και πρέπει να το απαιτήσετε από την ΕΠΟ- αυτές οι
οµάδες να συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα. Σας ερωτώ: Είστε
έτοιµος, έστω και αν ο Εισαγγελέας και η έρευνα ολοκληρωθεί
τον Οκτώβρη, να παρέµβετε για την αποβολή τους από το πρωτάθληµα ή θα τεθεί ζήτηµα πολιτικού κόστους των κοινωνιών οι
οποίες θα κλείσουν το δρόµο και θα απειλούν; ∆ιότι αυτή τη
στιγµή καταληστεύεται, ως γνωρίζετε, ο απλός παίκτης του
ΠΡΟΠΟ, ο απλός πολίτης που παίζει στοίχηµα µε την εγγύηση
της πολιτείας. Γιατί έξω από το παράνοµο στοίχηµα υπάρχει και
το νόµιµο. Και στο νόµιµο επίσης, ως γνωρίζετε, συµµετέχουν
αυτές οι οµάδες.
Θα ήθελα να σας δώσω δυο στοιχεία ακόµα. Θα δώσω σε εσάς
τα πρακτικά που έχω στα χέρια µου, δεν τα καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής, για να µην προκαταλάβω τη δικαιοσύνη. Έχω
και το όνοµα της οµάδας που ο ιδιοκτήτης µε το λογιστή του που
ήταν στην άλλη οµάδα πρόεδρος, έστησαν το µεγάλο παιχνίδι
µε τα εκατοµµύρια.
Άλλος, γιος µεγαλοµετόχου ΠΑΕ έπαιξε 1,6 εκατοµµύρια ευρώ
και πήρε 7 εκατοµµύρια. Έχουµε και αυτό: Πρώην παίκτης µιας
οµάδας, φεύγοντας στο εξωτερικό, δήλωσε: «Συµµετείχα σε
αγώνα στηµένο και γελάγανε µαζί µου, γιατί έπαιζα µπάλα». Ο
Πρόεδρος του Πανσερραϊκού -αυτό το λέω γιατί το δήλωσε δηµοσίως- ο κ. Θεοδωρίδης στις 22.12.2009 είπε: «Στήνεται τουλάχιστον ένα παιχνίδι την εβδοµάδα». Έχει αναλυτική τοποθέτηση.
Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένα µεγάλο ερώτηµα: εάν
εσείς ως πολιτεία θα µείνετε αµέτοχοι και θα περιµένετε απλά
δικαστικές αποφάσεις. Να το πω λίγο διαφορετικά, πρέπει να τρίξετε τα δόντια στην ΕΠΟ, να σταµατήσουν οι επιχορηγήσεις,
αυτά τα 10.000.000 ευρώ να δεσµευτούν από την επιχορήγηση
του κράτους, άµεσα και των άλλων που έχουν ήδη διαπιστωθεί.
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος σας δίνει λεπτοµέρειες για
το ποιοι πραγµατικά έχουν στήσει τα παιχνίδια. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει να κάνω περιπτωσιολογία εδώ. Παρακολουθώ το ποδόσφαιρο από κοντά, γερός φίλαθλος, και βλέπω τα αποτελέσµατα.
Πρέπει κάτι να γίνει και εάν δεν γίνει µε την παρέµβαση της
πολιτείας, όχι σ’ ένα θεωρητικό και αόριστο επίπεδο, αλλά σ’ ένα
συγκεκριµένο και αποφασιστικό, οι Έλληνες πολίτες θα χάσουν
την εµπιστοσύνης τους -την έχουν χάσει ήδη- αλλά θα συνεχιστεί ένα πρόβληµα, το οποίο θα θεωρείται συγκάλυψη.
Άρα, απαίτηση όλων είναι: Αποβολή από τα πρωταθλήµατα
των οµάδων που συµµετέχουν σε στηµένους αγώνες, τιµωρία
των µεγαλοπαραγόντων, που στήνουν τους αγώνες και οικονο-
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µικός αποκλεισµός-εµπάργκο, να ζητήσετε και τα λεφτά σας
πίσω από τις οµάδες, που έχουν πάρει αυτά τα χρήµατα και που
οι µεγαλοµέτοχοί τους στήνουν τα παιχνίδια. Είναι νοµίζω κάτι
που το απαιτεί η κοινωνία και έχετε τον τρόπο –έχει τον τρόπο η
πολιτεία, αν το θέλει και πιστεύω ότι το θέλετε- να το ολοκληρώσετε.
Θα παραδώσω και τα ονόµατα στα χέρια σας, γιατί ήδη υπάρχουν και είναι γνωστά σε εµάς. ∆εν τα καταθέτω στα Πρακτικά τα
της Βουλής, µόνο και µόνο για την προστασία της δικαστικής
έρευνας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Για άλλη µια φορά πρέπει να χαιρετήσω την ευαισθησία
που επιδεικνύεται για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, όπως είναι η
υγιής διεξαγωγή των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου.
Όµως, όσο ευαίσθητο είναι το ζήτηµα αυτό, άλλο τόσο ευαίσθητη είναι η υπόθεση να παρέµβει κάποιος στο έργο της δικαιοσύνης. Η πολιτεία δεν δικαιούται και δεν µπορεί ούτε να
προδικάσει ούτε να καταδικάσει. Είναι υποχρεωµένη να αναµένει
τα αποτελέσµατα από τη δικαιοσύνη, προκειµένου τότε να αναλάβει τις δικές της ευθύνες.
Αντιλαµβάνοµαι όσα λέτε για τις επιχορηγήσεις από τον
ΟΠΑΠ. Πρέπει να σας σηµειώσω ότι ήδη οι δικές µας κατευθύνσεις είναι όπου υπάρχουν ζητήµατα βίας, εκεί να αποτρέπεται η
ενίσχυση σωµατείων. Είµαι βέβαιος ότι θα συµφωνήσετε µαζί
µου και χαιρετίζω την παρουσία του κ. Ανατολάκη, ο οποίος είναι
γνωστός, παλιός ποδοσφαιριστής και ευαίσθητος σε αυτά τα ζητήµατα.
Θα πω για άλλη µια φορά ότι όσα στοιχεία θα µου δώσετε, θα
πάνε κατευθείαν στον Εισαγγελέα. Εγώ χαίροµαι, γιατί ήµουν
έτοιµος να σας ζητήσω να αναφερθείτε µε συγκεκριµένο τρόπο.
Έχετε κάνει µία ερώτηση, αναφέρεσθε γενικώς σε µεγαλοµετόχους, αλλά δεν µπορούν οι αναφορές αυτές να µένουν έωλες.
Καλείστε εσείς ο ίδιος να δώσετε τα στοιχεία. Χαίροµαι πραγµατικά που θα µας δώσετε αυτά τα στοιχεία. Εµείς θα τα µεταφέρουµε στον εισαγγελέα…
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στοιχεία από
την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Εγώ θα πάρω τα στοιχεία που θα µου δώσετε εσείς.
Εάν µου λέτε ότι τα έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι βέβαιο ότι
θα τα αναζητήσουµε και από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να κινηθεί αµέσως η δικαιοσύνη.
Θέλω να ξέρετε, κύριε συνάδελφε, ότι δεν διαπραγµατεύεται
η Κυβέρνηση οποιαδήποτε τέτοιου είδους οικονοµική ατασθαλία
κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος. Θα είµαστε αδίστακτοι. ∆εν υπάρχει περίπτωση «να σηκώσουµε µύγα
στο σπαθί µας» σε τέτοιες υποθέσεις.
Χαιρόµαστε που είσαστε δίπλα µας. Ευελπιστούµε ότι το σύνολο του Κοινοβουλίου, όλα τα κόµµατα θα συνδράµουν σ’ αυτήν
την προσπάθεια. Να είσαστε, ξαναλέω, απολύτως βέβαιος ότι η
Κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει, θα σεβαστεί απολύτως τις
αποφάσεις της δικαιοσύνης και θα λειτουργήσει αναλόγως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίζουµε µε την υπ’
αριθµ. 935/14-6-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου – Πασχαλίδου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε τους συµβασιούχους πυροσβέστες κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Αµµανατίδου έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε Υπουργική Απόφαση έπρεπε την 1.4.2010 να χορηγηθούν στους συµβασιούχους πυροσβέστες στολές εργασίας, προστατευτικά γάντια και υψηλά υποδήµατα, τα οποία και
δεν έχουν χορηγηθεί παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις του κυρίου
Υπουργού ότι σε θέµατα ασφαλείας δεν γίνονται εκπτώσεις.
Μάλιστα, µε το ΦΕΚ 360/30.04.2010 γνωστοποιείται ότι σε περίπτωση αποχώρησης εποχικού υπαλλήλου για οποιονδήποτε
λόγο, πλην ασθενείας, θα του καταλογίζεται σε ποσοστό 70% η
δαπάνη των ατοµικών εφοδίων που του χορηγούνται, ποσό που
ανέρχεται στα 425 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι σε ανάλογη περί-
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πτωση το µόνιµο προσωπικό απλώς τα παραδίδει στην υπηρεσία.
Εκτός αυτού ο εµπαιγµός µε το θέµα των πληρωµών, των συµβάσεων και των µονιµοποιήσεων συνεχίζεται.
Αφ’ ενός οι πληρωµές µισθοδοσίας Απριλίου του συµβασιούχου προσωπικού πολλών κατά τόπους υπηρεσιών έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα και αφ’ ετέρου µειώνεται ο χρόνος εργασίας κατά ένα µήνα (από οκτώ σε επτά µήνες) παρά το π.δ.
124/2003 που ορίζει ρητά οκτώ µήνες απασχόλησης.
Η αθέτηση, από την άλλη πλευρά των δεσµεύσεων της Κυβέρνησης για εργασιακή αποκατάσταση συνεχίζεται µε πυροτεχνήµατα που άγνωστο είναι αν και πότε θα εφαρµοστούν, όπως
πρόσφατες δηλώσεις για σύσταση ειδικού Σώµατος Πολιτικής
Προστασίας ή απορρόφηση συµβασιούχων στο Πυροσβεστικό
Σώµα µέσα στο 2011.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης για τη µονιµοποίηση των
συµβασιούχων πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώµα; Εξετάζεται η δηµιουργία νέου Σώµατος Πολιτικής Προστασίας και µε
τι χρονοδιάγραµµα;
Γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι συµβασιούχοι πυροσβέστες που
εργάζονται σε κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες και τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο γι’ αυτό; Θα ανακληθεί η απόφαση
που ορίζει τη διάρκεια της απασχόλησης των συµβασιούχων πυροσβεστών έως επτά µήνες;»
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Αµµανατίδου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπυρίδων Βούγιας, ο
οποίος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, γνωρίζω το πραγµατικό ενδιαφέρον σας για
το θέµα της υποστήριξης των δίκαιων αιτηµάτων των εποχικών
πυροσβεστών. Το παρακολουθώ εδώ και καιρό. Θα έλεγα, όµως,
πως το ενδιαφέρον αυτό θολώνει από το αντιπολιτευτικό µένος
χαρακτηρισµών που εκφράζετε µε την ερώτησή σας απέναντι σ’
αυτήν την Κυβέρνηση των οκτώ µηνών, η οποία µαζί µε τους εποχικούς πυροσβέστες κάνει µία µεγάλη προσπάθεια για µία µόνιµη και σταθερή επίλυση του προβλήµατός τους, για µία άρση
της εποχικότητας, για µία άρση της συµβασιακής σχέσης µε το
δηµόσιο, για µία µόνιµη και σταθερή σχέση, που είναι το όνειρο
των ανθρώπων αυτών από την πρώτη στιγµή της εφαρµογής του
θεσµού αυτού που η ίδια Κυβέρνηση, το ίδιο Υπουργείο και ο
ίδιος Υπουργός δηµιούργησε από το 1998.
Μετά από δώδεκα χρόνια είµαστε ένα βήµα πριν τη µονιµοποίηση και τη σταθερή ένταξη των ανθρώπων αυτών στο Πυροσβεστικό Σώµα µέσα από διαδικασίες, που δεν είναι ούτε
διαδικασίες εµπαιγµού, ούτε διαδικασίες παλινωδιών, ούτε διαδικασίες πυροτεχνηµάτων, όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Οι χαρακτηρισµοί αυτοί υπονοµεύουν στην ουσία την κοινή
προσπάθεια που έγινε όλους αυτούς τους µήνες µε ενεργό συµµετοχή των εποχικών πυροσβεστών, για να φτάσουµε στο κοινό
πόρισµα που κατατέθηκε, πριν από λίγες µέρες -και το οποίο θα
καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής- που δεσµεύει την πολιτική
εξουσία, δεσµεύει εµάς να κάνουµε τα επόµενα τυπικά βήµατα,
για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε το νέο θεσµό του εποχικού
πυροσβέστη ενταγµένο µέσα σε πλήρη δικαιώµατα στο Σώµα
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Από το ∆εκέµβρη κιόλας, απαντώντας σε άλλη ερώτηση
έλεγα πως µέσα στο 2010 θα εξακολουθήσουν να εργάζονται µε
τη σύµβαση, που είχαν και πριν, αλλά το 2011 η πλειονότητά
τους θα απορροφηθεί είτε σε ειδικό Σώµα Πολιτικής Προστασίας, είτε στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Το πόρισµα κατέληξε στα συγκεκριµένα συµπεράσµατα από
την οµάδα εργασίας στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι του
Υπουργείου µας, των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, της Πολιτικής Προστασίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος και µεγάλο, διευρυµένο κλιµάκιο του
Προεδρείου των συµβασιούχων πυροσβεστών.
Συµφωνήσαµε όλοι ότι η κατάσταση δεν µπορούσε άλλο να
συνεχιστεί, γιατί προκαλούσε ανασφάλεια στους εποχικούς πυ-
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ροσβέστες, είχε αρνητικές επιπτώσεις στο επικίνδυνο και δύσκολο έργο τους, δηµιουργούσε προβλήµατα και στην ίδια την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω δυσκολιών συντονισµού και εκτέλεσης του πυροσβεστικού έργου και, βεβαίως, δεν υπήρχε και
το απαραίτητο οµαδικό πνεύµα µεταξύ του µόνιµου και του εποχικού προσωπικού, λόγω της διαφοράς στο εργασιακό τους καθεστώς.
Οι κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι
σήµερα τρείς χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι. Οι µεγάλες αυτές ελλείψεις, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα, µάς οδήγησαν στο συµπέρασµα, να
προτείνουµε στο Πυροσβεστικό Σώµα να εντάξει το εποχικό προσωπικό δασοπυρόσβεσης στο µόνιµο προσωπικό του, υπό ορισµένες, βέβαια, σταθερές προϋποθέσεις, όχι µόνο για την
εργασιακή του αποκατάσταση, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση στους κόλπους του Σώµατος.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στη δευτερολογία µου θα εξηγήσω κάποιες περισσότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτού του πορίσµατος.
Θα ήθελα, όµως, κλείνοντας την πρωτοµιλία µου, να πω πως
δεν υπάρχει κανένα θέµα καταλογισµού δαπανών των ατοµικών
εφοδίων. Η πρώτη σχετική απόφαση που υπέγραψα αναιρέθηκε
λίγες ηµέρες µετά και αντικαταστάθηκε από τις 21-5-2010 µε νέα
υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε την οποία δεν υφίσταται κανένα θέµα καταλογισµού δαπάνης ατοµικών εφοδίων, σε περίπτωση αποχώρησης εποχικού υπαλλήλου, για οποιονδήποτε
λόγο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει, η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή της.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ενώ αναγνωρίζετε τα δίκαια αιτήµατα των
δασοπυροσβεστών και ήσασταν εσείς που µου απαντήσατε στις
19 Νοεµβρίου 2009 σε ανάλογη επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει, µου λέτε ότι είµαι εδώ ως Αντιπολίτευση και ότι αυτά
που θέτω στην ερώτηση δεν ισχύουν.
Μιλάτε για µία θεσµοθέτηση µετά από δώδεκα χρόνια και αναφερθήκατε στο πόρισµα. Αυτό το πόρισµα το καταθέσατε στα
Πρακτικά. Όµως, εγώ θέλω να µου απαντήσετε σήµερα τί ακριβώς ανακοινώνετε µέσα από αυτό το πόρισµα, πότε θα γίνει ενδεχοµένως κάποια σχετική νοµοθεσία και πότε, βεβαίως, αυτές
οι τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι θέσεις που αναφέρατε, τί
κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος θα καλυφθούν θα καλυφθούν και ποιο το χρονοδιάγραµµα;
Εγώ θα πω ότι έχει δύο σκέλη η συγκεκριµένη ερώτηση για
τους συµβασιούχους δασοπυροσβέστες. Πρώτον, είναι η εργασιακή οµηρία και ανασφάλεια των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
συµβασιούχων πυροσβεστών, που µε αυταπάρνηση έχουν πέσει
πάρα πολλές φορές σε φωτιές και έχουν και θύµατα. Υπάρχει το
πρόβληµα της δασοπροστασίας, της αντιπυρικής περιόδου, στο
οποίο δεν υπάρχει πρόληψη, δηλαδή καθαρισµός δασών. ∆εν
υπάρχει µε αυτήν τη διαφοροποίηση που κάνετε από οκτάµηνο
έως επτά µήνες -και θα αναφερθώ παρακάτω- η επαρκής καταστολή.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τα γεγονότα πώς έχουνε; Γιατί, εδώ πέρα, δεν ξέρουµε τελικά τι ισχύει. Στις 31-3-2010 το Υπουργείο Οικονοµικών προς
το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος, δηλαδή ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης, λέει: «Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά µε την πρόσληψη πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εποχικών πυροσβεστών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών». Στις 26-4-2010 ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Ραγκούσης, λέει ότι οι συµβασιούχοι θα µειωθούν
και όσοι προσλαµβάνονται, θα προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ.
Και αναφέρθηκε παραδειγµατικά ότι η Πυροσβεστική θα πρέπει
να παίρνει συµβασιούχους πυροσβέστες για πέντε µήνες, γιατί
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έχει εποχικές ανάγκες, ενώ, στις 6-9-2007 ο κ. Ραγκούσης έλεγε
ότι θα µετατραπεί η σχέση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και που
αυτήν τη στιγµή είναι σχέση οκτάµηνης διάρκειας, σε παγίως
σταθερή σχέση δωδεκάµηνης διάρκειας στο ελληνικό δηµόσιο
και θα διασφαλιστεί η σταθερή τους εργασία σε δωδεκάµηνη
βάση και όχι για µία χρονιά, διαρκώς και παγίως.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στις 30-4-2010, το Υπουργείο Οικονοµικών προς το Υπουργείο
Εσωτερικών, µιλάει πάλι για οκτώ µήνες και συγκεκριµένα, ο Γενικός Γραµµατέας, κ. Πεντάζος. Στις 4 Μαΐου 2010, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφέρει στις καταστάσεις να
προηγούνται οι εποχικοί πυροσβέστες µε ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης-διάσωσης. Αναφέρεται στους αναβάτες µοτοσικλετών
για την επιτήρηση δασών και δασικών εκτάσεων. Υπογραφή ο
Αρχηγός Στυλιανός Στεφανίδης. Προτιµούνται οι συµβασιούχοι
δασοπυροσβέστες, οι οποίοι, όµως, θα δουλεύουν έως επτά
µήνες.
Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα 14 Μαΐου 2010, απόφαση πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006. Αναφέρει εδώ για έγκριση
πρόσληψης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου έως επτά µήνες στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Υπάρχουν απαντήσεις
προς δύο συναδέλφους. Η µία είναι στις 26 Μαΐου 2010 και η
άλλη είναι αναφορά η οποία είναι στις 16-6-2010, στις οποίες
αναφέρονται: «έως επτά µήνες».
Τελικά, τί ισχύει; Ισχύει το οκτάµηνο; Ισχύουν οι «πέντε µήνες»
που είπε ο κ. Ραγκούσης; Ισχύει το «έως επτά µήνες»; Γιατί, στο
«έως επτά µήνες», είναι το πεντάµηνο του κ. Ραγκούση. Να σας
αναφέρω τέλος, ότι την Πέµπτη 10 Ιουνίου, ο κύριος Πρωθυπουργός, ήταν στην Τρίπολη. Σε ερώτηση των συµβασιούχων
πυροσβεστών γιατί από οκτάµηνο, έγινε επτάµηνο είπε χαρακτηριστικά, ο κύριος Πρωθυπουργός: «∆εν το γνωρίζω, αυτό».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε την οµιλία σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Τέλος, αναφέρω ότι
υπάρχουν κάποιοι συµβασιούχοι πυροσβέστες που εργάζονται
σε κάποιες περιοχές εικοσιτετράωρα µε προφορική εντολή και
όχι οκτάωρα.
Σας παρακαλώ να είστε λίγο αναλυτικός και να είναι δεσµευτικές οι απαντήσεις που θα δώσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κύριος Υφυπουργός, έχει το λόγο για να απαντήσει.
Θα ήθελα να επισηµάνω, ότι το κάνατε επερώτηση. Είναι, βέβαια, ενδιαφέροντα αυτά που λέτε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Είναι µεγάλο θέµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακολουθούν και
από τα θεωρεία οι ...
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Είναι πολύ σοβαρό το
θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Είναι πολύ σοβαρό το θέµα, αλλά νοµίζω ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία πολύ σηµαντική στιγµή στην πορεία και τη διαδροµή
των συναδέλφων αυτών της Πυροσβεστικής. Το γνωρίζουν και
οι ίδιοι, γιατί συµµετείχαν ενεργά από την πρώτη στιγµή στις
προσπάθειες να ενταχθούν στο Σώµα µε µόνιµο τρόπο, ο οποίος
θα τους δώσει τη δυνατότητα να µην αντιµετωπίζουν κάθε χρόνο
τέτοιου είδους εκκρεµότητες και ανασφάλειες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ερώτηση και στην τοποθέτηση της συναδέλφου, που σχετίζονται, βέβαια και µε τη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία. Το οκτάµηνο της σύµβασης, λόγω των οικονοµικών
δυσκολιών, έγινε επτάµηνο. Βεβαίως, οικονοµικά θα ανταποδοθεί το έλλειµµα του όγδοου µήνα από την απόφαση…
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Και εδώ η Τρόικα,
κύριε Υπουργέ;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Αφήστε να σας απαντήσω πρακτικά, συγκεκριµένα, γιατί η απόφαση αυτή συµπληρωµατικά καλύπτει δαπάνες για υπερωρίες
και για απασχόληση τα σαββατοκύριακα. Έτσι, πιστεύουµε πως
θα καλυφθεί εν µέρει το έλλειµµα αυτό.
Σε µια δύσκολη οικονοµική περίοδο, το Υπουργείο Οικονοµικών δέχτηκε τους επτά µήνες και όχι τους πέντε. Αλλά, το σηµαντικότερο που συζητούµε εδώ σήµερα είναι η µόνιµη ένταξη
των ανθρώπων αυτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα έλεγα
να αφήσουµε πίσω τις εκκρεµότητες του παρελθόντος, γιατί για
τους ανθρώπους αυτούς πολύ σύντοµα, µία τυπική διάταξη θα
ενταχθεί στο πολυνοµοσχέδιο. Ξεκινώ από το πιο ουσιαστικό
κοµµάτι της ερώτησης πότε θα εφαρµοστούν όλα αυτά που περιλαµβάνει το πόρισµα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ετοιµάζει ένα µεγάλο νοµοσχέδιο στο οποίο θα συµπεριλάβει
διάφορα ζητήµατα που αφορούν το Υπουργείο και µέσα σε αυτό
θα συµπεριληφθεί µία διάταξη, η οποία θα ρυθµίζει τις πολύ συγκεκριµένες ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί οι πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι εποχικοί πυροσβέστες έχουν µεταξύ τους
διαφορές οι οποίες πρέπει να προσδιοριστούν, ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στη σταδιακή απορρόφησή τους, µέσα
στα επόµενα δύο ή τρία χρόνια, µ’ ένα λογικό, ασφαλή και δίκαιο
τρόπο.
Συγκεκριµένα, πρέπει να πω ότι καταλήξαµε από κοινού ότι
δεν µπορούν να µεταταγούν σε άλλη πολιτική υπηρεσία, λόγω
του συγκεκριµένου περιορισµού των προσλήψεων στο δηµόσιο.
Θα καλύψουµε πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος. ∆εν θα υπάρξει πια στο µέλλον εποχικός συµβασιούχος δασοπυροσβέστης και έτσι δεν θα δηµιουργηθεί νέα
γενιά εποχικών, νέα γενιά οµήρων συµβασιούχων.
(Στο σηµείο αυτό, κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Το βασικό µας επιχείρηµα προς το οικονοµικό επιτελείο που
ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά αυτήν την εποχή, είναι ότι το συγκριτικό κόστος είναι µικρό. Γιατί, το κόστος της πρόσληψης ενός
νέου πυροσβέστη σήµερα, αντιστοιχεί στο κόστος της µονιµοποίησης τεσσάρων εποχικών πυροσβεστών. Αυτό είναι το βασικό µας επιχείρηµα.
Τώρα, πώς θα εφαρµοστούν όλα αυτά; Θα υπάρξουν διατάξεις για τα προσόντα, για τα κωλύµατα και τις διαδικασίες κατάταξης των εποχικών πυροσβεστών, διατάξεις σε σχέση µε την
ηλικία, το ανάστηµα.
Και θα ήθελα να αναφέρω εδώ, ότι οι ίδιοι εκπρόσωποί τους,
µάς είπαν να αντιµετωπίσουµε µε πολύ µεγάλη προσοχή το θέµα
της ηλικίας, ώστε να καλύψουµε το µέγιστο δυνατό αριθµό των
συναδέλφων, ξεκινώντας, βεβαίως, από τους πιο ηλικιωµένους,
οι οποίοι ενδεχοµένως θα πλησιάσουν πρώτοι τα όρια ηλικίας σε
σχέση µε το συνταξιοδοτικό τους χρόνο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η προτεινόµενη πρόσληψη αφορά όλους όσους εξακολουθούν να εργάζονται ως εποχικοί την τελευταία αντιπυρική περίοδο. Πρέπει να έχουν εργαστεί µέχρι τη λήξη της και θα γίνει
σταδιακά κατά τα τρία επόµενα έτη ανάλογα µε τις εγκρινόµενες πιστώσεις για προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Ο διαγωνισµός θα γίνει για όλους µία φορά µετά την ψήφιση
της σχετικής διάταξης. Και οι προσλήψεις θα γίνονται από τον
ενιαίο πίνακα, αρχίζοντας από τους έχοντες µεγαλύτερη ηλικία,
όπως σας είπα και πριν. Πρέπει στην προκήρυξη να προσδιορίζονται οι προς πλήρωση θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες της
χώρας και να ζητείται από τους υποψηφίους να δηλώσουν τις
προτιµήσεις τους, ώστε να µη δηµιουργούνται κοινωνικά προβλήµατα από τυχόν τοποθετήσεις µακράν του τόπου συµφερόντων τους.
Τέλος, οι προσλαµβανόµενοι θα πρέπει να υποβληθούν σε δίµηνη εκπαίδευση σε Σχολή Πυροσβεστών, ώστε να αποκτήσουν
τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση, τις αρµοδιότητες,
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τη λειτουργία και τις επιχειρησιακές τακτικές και τις δράσεις του
Πυροσβεστικού Σώµατος σε άλλους και πέραν της δασοπυρόσβεσης τοµείς των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για το δίκαιο που διέπει το προσωπικό του.
Ήθελα να πω µε όλα αυτά, που παρουσίασα σχηµατικά µέσα
στο λίγο χρόνο που είχα, ότι είναι πολύ σηµαντική αυτή η παρέµβαση της πολιτείας. Το πόρισµα θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Σας είπα και πριν πως στο πρώτο πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο δεν θα αργήσει να κατατεθεί και θα πάρει τη
σειρά του τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες, θα ενταχθεί και η
συγκεκριµένη διάταξη που θα περιγράφει ακριβώς τη µόνιµη και
σταθερή επίλυση του προβλήµατος, που επί δώδεκα χρόνια ταλαιπωρεί τους εποχικούς πυροσβέστες.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον Υπουργό. Και νοµίζω ότι είναι νέα παιδιά και δυναµικά. Να φύγουν από την ανασφάλεια και να ασχοληθούν µε την
ασφάλεια του περιβάλλοντος, γιατί µέχρι τώρα ασχολούνται µε
την ανασφάλεια της εργασίας.
Η µε αριθµό 937/14.6.2010 επίκαιρη ερώτηση της Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Βέρας Νικολαΐδου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων
λειτουργίας και των εργαζοµένων στο Κρατικό Νοσοκοµείο Νίκαιας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού
και διαγράφεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση της
Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός και
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφ’ ετέρου, µετά των Παραρτηµάτων,
Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και ∆ηλώσεων αυτής».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της στις 10 Ιουνίου 2010 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση. Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη ∆ιαρκή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή,
µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κώστας Τασούλας µε επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή του Νοµού Καβάλας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο για τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου.
Επίσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Επίσης, µε επιστολή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο κάνει γνωστό ότι στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζει ως ειδικό αγορητή τη Βουλευτή κ. Λιάνα Κανέλλη.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω
αν φθάνουν πέντε λεπτά.
Είναι µια µέρα τόσο παράξενη και τόσο περίεργη, γιατί ερχόµαστε εδώ να επικυρώσουµε τη συµφωνία της σύνδεσης –δείτε
τον τόµο- Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Μιλάµε για ένα κράτος υβρίδιο.
Είναι κατασκευασµένο από τα συµφέροντα των µεγάλων οικονοµικών κολοσσών της Ευρώπης. Γι’ αυτό το πράγµα µιλάµε.
Ένα υβρίδιο είναι, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ένα κράτος που δεν λειτουργούσε για έξι µήνες. Είναι
φτιαγµένο το µισό µε βάση τη θρησκευτική συνείδηση-είναι µουσουλµανικό- και το άλλο µισό µε βάση την εθνικότητα του Σέρβου. Αυτό το υβρίδιο προέκυψε από αίµα, από απεµπλουτισµένο
ουράνιο, από σχέδιο των Ευρωπαίων.
Και αν δείτε την αιτιολογική έκθεση προς τη Βουλή των Ελλήνων λέει το καταπληκτικό πράγµα: «στόχος της διαδικασίας είναι
η σταθεροποίηση των χωρών της περιοχής µέσω της οικονοµικής ανάπτυξης και του εκδηµοκρατισµού».
Και το λέµε εµείς και θα βάλουµε εµείς την υπογραφή µας; Θα
βάλουµε εµείς την υπογραφή µας στην οιονεί κατοχή των Βοσνιοερζεγοβίνων, στο πλέγµα που λέγεται Ευρώπη, Ευρωπαϊκή
Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ΝΤ; Για να βρεθούν πού οι Βοσνιοερζεγοβίνοι; Στο προεδρικό διάταγµα που θα υπογράψει ο κ.
Παπούλιας µε βάση το µνηµόνιο;
Και θα τους έρχονται τα προεδρικά διατάγµατα µε τον ίδιο
τρόπο που έρχονται ως µπαλτάς στο κεφάλι του ελληνικού λαού;
Πάµε να πούµε στους Βοσνιοερζεγοβίνους ότι αυτή είναι η ανάπτυξη; Μπείτε στην Ευρώπη; Για να πάθετε τι; Να πάθετε ό,τι και
η Λετονία;
Γιατί εδώ δεν µπορούµε να λέµε πια ψέµατα, κύριε Πρόεδρε.
Κατεβαίνουν προεδρικά διατάγµατα, τα οποία κυριολεκτικά σφαγιάζουν. Και πρόκειται περί αγυρτείας να µην το συζητάς. Συγγνώµη, παίρνω πάνω µου την ευθύνη της λέξης. Είναι πολιτική
αγυρτεία να µην το συζητάµε ανοιχτά, ότι δεν είναι αλήθεια.
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Έχετε τη Λετονία και κανένας σας δεν τόλµησε να πει ότι η Λετονία έχει µέσα το ∆ΝΤ και ότι το Ανώτατο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Λετονίας χαρακτηρίζει τα µέτρα –και πήρε οριστική
απόφαση, δεν ξεπερνιέται, γιατί είναι συνταγµατικό το δικαστήριο- για την περικοπή συντάξεων και την περικοπή µισθών ως παράνοµα.
Μιλάµε για την ευρωπαϊκή χώρα της Βαλτικής, για την οποία
είσαστε όλοι τόσο καταπληκτικά, απίθανα χαρούµενοι, που έχουν
πια δηµοκρατία. Και δεν φθάνει αυτό. Το παίρνουν οι Λετονοί εργαζόµενοι και το πάνε στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Κερδίζουν και
στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Και παρ’ ταύτα είναι θεόφτωχοι, όπως θα γίνουν και οι Έλληνες. Είναι δούλοι, όπως θα γίνουν και οι Έλληνες. Είναι κοροϊδία. Μας φέρατε εδώ να σας πούµε βάλτε τους Βόσνιους και
τους Ερζεγοβίνους, στο 591;
Αυτό το 1 ευρώ δεν ντραπήκατε να το στρογγυλοποιήσετε;
Μέχρι και ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» σας κάνει τη χάρη σήµερα και το
στρογγυλοποιεί. Λέει «η γενιά των 600 ευρώ». Μιλάµε για 591
ευρώ και 618 ευρώ µεικτά. Έχει χυθεί αίµα, κύριε Πρόεδρε. Χύθηκε αίµα, για να υπάρχουν αυτά τα δικαιώµατα.
Και έρχεται η Ευρώπη και θα πει ότι διά της «οικονοµικής ανάπτυξης» θα εξασφαλίσει τον εκδηµοκρατισµό της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης; Της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, που µέχρι αυτήν τη στιγµή
έχει παρουσία ευρωπαϊκών στρατευµάτων, για να µπορείς να κυκλοφορείς στους δρόµους; Της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, που έχει
βγάλει δύο χιλιάδες διαβατήρια στην Αλ Κάιντα; Εµείς τα πιάσαµε τα διαβατήρια ή οι νατοϊκοί σας φίλοι και σύµµαχοι, που
νοιάζονται για την τροµοκρατία;
Και µας φέρατε εδώ να καθίσουµε να συζητήσουµε για παράδειγµα το τάδε υλικό, το δέρµα της κατσίκας, για το αν µπορεί να
εξάγει τις µελανοταινίες; Αυτές οι συµφωνίες έρχονται εδώ. Μας
φέρνετε ένα πακέτο. Από το σπέρµα του ταύρου στην Αλβανία
µέχρι το καύκαλο της πεθαµένης χελώνας στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Αυτές είναι οι συµβάσεις, που µας φέρνετε.
∆εν έχει καταλάβει ο ελληνικό λαός. Να πάρουµε αυτόν τόµο
–δεν έχουµε τη δυνατότητα- να τον κάνουµε ένα φέιγ βολάν, να
µπορούν να καταλάβουν τι σηµαίνει «συνδέοµαι» µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάρει κάποιος αυτό τον τόµο, για να καταλάβει. Και να του πεις του Βοσνιουερζεγοβίνου αύριο το πρωί ότι
σου έκανα τη χάρη και σε έµπασα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
σου κατοχύρωσα «τις πέστροφες, το τάδε είδος ορθονύχτιου
σπάχε».
Αυτά µας φέρνετε και ψηφίζουµε εδώ. Αυτές είναι οι οικονοµικές συµφωνίες. Τίποτα παραπάνω. Και µε αυτή την οικονοµική
ανάπτυξη θα ανακαλύψουν τη δηµοκρατία. Ποια δηµοκρατία; Τη
δηµοκρατία «σε χαρατσώνω»; Τη δηµοκρατία «πεθαίνεις µε 360
ευρώ επίδοµα»;
Και έρχεται ένα προεδρικό διάταγµα, το οποίο το υπογράφει;
Και η µοναδική επιχειρηµατολογία είναι για το νόµο της κατοχής;
Σε τι διαφέρει από την κατοχή; Πείτε µου σε τι διαφέρει από την
κατοχή η διαρκής επίκληση του µνηµονίου και της διαδικασίας
των προεδρικών διαταγµάτων; Σε τι διαφέρει από το όταν ήρθαν
εδώ οι Γερµανοί και πήραν τα αποθέµατα χρυσού, πήραν το ένα,
πήραν το άλλο;
Θα σας πω εγώ σε τι διέφερε. ∆ιέφερε στο ότι αυτή τη στιγµή
οι Λετονοί µε απόφαση του ειδικού δικαστηρίου δεν µπορούν να
πάρουν πίσω τα δικαιώµατά τους, όπως δεν τα πήραν και οι Κύπριοι των κατεχοµένων εδαφών, που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, ενώ στα ναζιστικά δικαστήρια επιτρεπόταν
ακόµα και η επιλογή συνηγόρου. Και, βέβαια, µπορείς να έχεις
συνήγορο.
Και έρχεστε και µας ζητάτε την υπογραφή των Ελλήνων,
αυτών των Ελλήνων που ψήφισαν Κοµµουνιστικό Κόµµα, αλλά
εκφράζει πολύ περισσότερους, για την Βοσνία Ερζεγοβίνη;
Εσείς δεν την βάλατε για τους στρατιώτες, που υποφέρουν
από το απεµπλουτισµένο ουράνιο, για την αύξηση του καρκίνου
στην Ελλάδα, για τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Να είµαστε στο πλαίσιο µιας «πράσινης ανάπτυξης» σαν τον Κόλπο
του Μεξικού και την πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου.
Και ανάµεσα σ’ αυτά να µην έχουµε δώσει φράγκο, µα φράγκο, να νοιαστούµε πόσοι πέθαναν από τις βόµβες γραφίτη,
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πόσο µολυσµένη είναι η Αδριατική, της οποίας θα πάµε να προστατεύσουµε διά της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης τα ψάρια, πόσες βόµβες έπεσαν, ακόµη και πάνω σε ψαράδες.
Αυτή είναι η Ευρώπη, η Ευρώπη της εσωτερικής αντίφασης,
που λέγεται «Ενωµένη Ευρώπη» µόνο των συµφερόντων; Εξάρτηση είναι το ένα «Ε» και εξαπάτηση το δεύτερο. Αυτό είναι
«Ε.Ε.» σήµερα: εξάρτηση και εξαπάτηση. Αυτό σηµαίνει «Ευρωπαϊκή Ένωση» σήµερα, για να µη σας πω ότι σηµαίνει και εκβιασµός το ένα από τα δύο «Ε», γιατί εκβιάζονται οι λαοί αυτή τη
στιγµή, και δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Και µας το παίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά ένωση λαών. Από πού και έως πού?
Που είναι η λαϊκή κυριαρχία, όταν µε ένα προεδρικό διάταγµα
ο δανειστής καθορίζει το παρελθόν, την τύχη των καταβεβληµένων στα ταµεία, το παρόν και το µέλλον; Πείτε µου ποια δηµοκρατία µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι δηµοκρατία, όταν ο
δανειστής επιβάλλει όρους Γούκου το 2010. Όρους Γούκου! Και
ο Γούκος πήγε στο δικαστήριο. Πήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε και σηκωνόταν όλη η Ελλάδα στο ποδάρι, τάχα µου
δήθεν για το Γούκο.
Και σήµερα ξαφνικά αποκτήσαµε, κύριε Πρόεδρε, όψιµους
υπερασπιστές του Εργατικού ∆ικαίου; Τον περίφηµο δικανικό πολιτισµό της Ευρώπης; Τον πολιτικό πολιτισµό της Ευρώπης;
Τριακόσια χρόνια µετά τη Βεστφαλία, τριακόσια χρόνια µετά το
έθνος-κράτος, η λαϊκή κυριαρχία έχει πάει έναν περίπατο στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο;
Και θα πούµε εµείς «ναι» σε συµφωνία σύνδεσης των Βόσνιων
και των Ερζεγοβίνων; Θα είναι σαν να γυρίζουµε το ρολόι του
χρόνου τριακόσια χρόνια πίσω και να βάζουµε την υπογραφή µας
σε διαρκή φυλάκιση του βοσνιο-ερζεγοβίνικου λαού.
Χρησιµοποιώ αυτόν τον όρο, επειδή τον ανέχονται αυτό τον
όρο οι Ευρωπαίοι: Η Ενωµένη Ευρώπη, η οποία άλλαξε τα αιµατοβαµµένα της σύνορα, άλλαξε ακόµα και την ηµεροµηνία νίκης
του φασισµού, την 9η Μαΐου την έκανε ηµέρα του ευρώ. Να πάτε
να πείτε σε αυτούς που έθαψαν κόσµο αντιστεκόµενοι στους ναζί
και είχαν την 9η Μαΐου σαν ηµέρα κατά του ναζισµού, ότι πρέπει
να πανηγυρίζουµε για το ευρώ. Βγείτε έξω και αν τολµάει µισός
από εσάς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, να πάει να πει ότι
την 9η Μαΐου θα πανηγυρίζει για το ευρώ, εάν δεν σας βάλει να
τα καταπιείτε σε στυλ βασανιστηρίου όλα τα ευρώ σε νόµισµα
µέχρι να πεθάνετε, όπως παλιά το ρετσινόλαδο, να µη µε λένε
«Λιάνα» και να µην έχω θέση εδώ µέσα.
Και το Κόσοβο που δεν είναι µέσα σ’ αυτές τις διαδικασίες, κυκλοφορεί µε νατοϊκά διαβατήρια. Πληρώνουν οι Έλληνες και όλοι
οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, όπως πληρώνουν τις περιπολίες στη Σοµαλία και τα λεφτά στο Αφγανιστάν: στο ένα για να πακετάρεται
η ηρωίνη και να αυξάνεται καλύτερα και τυποποιηµένα και στην
Ευρώπη για να τρώµε από τον υδροφόρο ορίζοντα τις βόµβες
της Ευρώπης που έφερε τους λαούς εδώ. Και το Κόσοβο χρησιµοποιεί ευρώ και οι Έλληνες πληρώνουµε σε ευρώ το διεθνές
«µπατσαριό», το οποίο έχουµε φτιάξει, για να φυλάµε ποιούς; Τις
πολυεθνικές και την «BP».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κυρία
Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ναι, ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε. Πού να
ολοκληρώσω; Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µε τον έκτο, έβδοµο και
όγδοο πυλώνα της δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Εξανδραπόδισε, ανασκολόπισε, τίναξε στον αέρα δικαιώµατα.
Ένα πράγµα σας λέω: Οι Ευρωπαίοι συνηθίζουν να λένε
«Φοβού τους ∆αναούς και δώρα φέροντες». Θυµηθείτε το, γιατί
είναι κοµµάτι πραγµατικό του πολιτισµού «Φοβού τους λαούς και
ελευθερία φέροντες», διότι δεν πρόκειται κανείς να υποκύψει
ούτε σε διαδικασίες προεδρικών διαταγµάτων ούτε σε διαδικασίες εκφασισµού της κοινωνίας.
Και περιµένουµε να δούµε τι θα κάνει ο κ. Παπούλιας, γιατί δεν
είναι εθνικός τρόπος να σκύβεις το κεφάλι, δεν είναι εθνική υπερηφάνεια, δεν είναι διατήρηση εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Το να υποτάσσεσαι είναι χειρότερο και από το να
πεθαίνεις. Και σ’ αυτόν το λαό ένα πράγµα δώσαµε στην Ευρώπη. Ακόµα και όταν ερχόντουσαν οι ποιητάδες να παλέψουν
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εδώ, το δίληµµα το δικό µας ήταν µόνο ένα: «Ελευθερία ή θάνατος». Κι αυτός είναι θάνατος για τους εργαζοµένους και δεν µπορούµε εµείς να το υπογράψουµε ούτε για τους Βόσνιους ούτε
για τους Ερζεγοβίνιους ούτε για τους Κοσσοβάρους ούτε για κανέναν λαό, πολλώ µάλλον για τον ελληνικό.
Σας το είπε ο ποιητής και δεν τον ακούσατε: «Όπου κι αν πάω,
η Ελλάδα µε πληγώνει». Ήξερε πολύ καλά τι σηµαίνει να µένεις
εδώ µε αυτή την Κυβέρνηση και µε αυτά τα διατάγµατα, µε αυτό
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και µε αυτήν τη τρόικα. Όταν το
έγραφε, δεν ήξερε για τρόικες. Ήξερε για παλιές ιερές συµµαχίες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ούτε να τη διακόψεις
τη Λιάνα δεν µπορείς!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Έχουµε και πληθώρα χρόνου. Το µόνο που
µας απέµεινε. Άδεια είναι η Αίθουσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µπορώ να ασκήσω
ούτε τη δυνατότητα να σας διακόψω.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεόδωρος ∆ρίτσας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο για να δηλώσω κι εγώ ενώπιον της Ολοµέλειας
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνηγορήσει, δεν θα επικυρώσει αυτήν τη
συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ’ ενός και της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφ’ ετέρου µαζί µε τα παραρτήµατα, το
πρωτόκολλο, την τελική πράξη και τις δηλώσεις.
∆εν είναι όµως το ζήτηµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνηγορεί και δεν
ψηφίζει. Κυρίως, θέλω να µιλήσω γιατί δεν θα έπρεπε κανένα πολιτικό κόµµα σ’ αυτή την Αίθουσα και η ίδια η Κυβέρνηση δεν θα
έπρεπε σ’ αυτή την συγκυρία να προχωρήσει σ’ αυτή τη διαδικασία.
Αντίθετα, η Ελλάς του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου θα
έπρεπε, τουλάχιστον εδώ, να θέσει κάποια ζητήµατα: Πώς προχωρά αυτή η περίφηµη πολιτική και οικονοµική ενοποίηση της
Ευρώπης; Πώς τίθενται τα ζητήµατα; Με ποιους όρους; Mε ποιες
αποφάσεις;
∆ιότι πλέον η περίοδος της «αφέλειας» ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση δίνει στους λαούς ανώτερο επίπεδο διαβίωσης, ελευθερίες, δηµοκρατία, ενώνει τους λαούς, είναι πια µία αποδεδειγµένη φενάκη. Ως εκ τούτου, επειδή ούτε το βιοτικό επίπεδο
αναπτύσσεται, οι ανταγωνισµοί αναπτύσσονται, οι µεγάλες κερδοσκοπικές συγκροτήσεις ενισχύονται, οι κίνδυνοι όξυνσης καταστάσεων που µπορούν να οδηγήσουν σε πολέµους και ακόµη
χειρότερες οδύνες και για την ευρωπαϊκή κοινωνία και για όλους
τους λαούς, αποδεικνύεται ότι είναι µία πραγµατικότητα που δεν
προέρχεται από τον ουρανό. ∆εν προέρχεται από κάποιες τυχαίες συγκυρίες, αλλά από αυτές τις κεντρικές επιλογές της ελίτ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συµµαχία και ταυτόχρονα σε ανταγωνισµό, µε την κυριαρχία των Ηνωµένων Πολιτειών και άλλων
ισχυρών δυνάµεων του κεφαλαίου, που δηµιουργούν και οµνύουν σ’ αυτή την περίφηµη ελευθερία της αγοράς.
Είναι πολύ αναγκαίο να το θέσει αυτό και η Ελληνική Κυβέρνηση και σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος της χώρας, γιατί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν είναι κράτος. ∆εν έχει ούτε καν τα βασικά
στοιχεία γι’ αυτό που λέµε εθνική ανεξαρτησία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ένα τεχνητό µόρφωµα που προέκυψε από τους πολέµους της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας. Αλλά, δεν µπορούµε
πάνω στις συνέπειες των ίδιων των αιτίων από τις πρωτοβουλίες
που οι ίδιες δυνάµεις πήραν, να χτίζουµε πραγµατικότητες, οι
οποίες στην ουσία φέρνουν ξανά πολέµους, γιατί περί αυτού
πρόκειται.
Είναι, λοιπόν, ένα κράτος χωρίς δική του εξουσία. ∆εν είναι πολιτική εκτίµηση αυτό, είναι πραγµατική. Η ουσιαστική εξουσία
δεν ασκείται από τα εκλεγµένα όργανα του λαού της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης. ∆εν την έχει ούτε το Κοινοβούλιο ούτε η Κυβέρνηση ούτε το τριµελές Προεδρικό Συµβούλιο. Τα είπαµε και στην
επιτροπή αυτά. Την έχει ο ύπατος εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς Κοινότητας, ένας εντεταλµένος υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός κυβερνά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αυτός αποφασίζει
για όλα τα ζητήµατα και αυτός έχει την τελική απόφαση. Όλα τα
χρονοδιαγράµµατα για την αποχώρησή του –γιατί θεωρείται µε-
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ταβατικό αυτό το στάδιο- έχουν αποτύχει και κανείς δεν ξέρει το
µέλλον.
Τουλάχιστον, λοιπόν, µέχρις ότου γίνει ενιαίο και ανεξάρτητο
κράτος η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δεν µπορούµε να επικυρώνουµε
τέτοιου είδους συµβάσεις σε µια χώρα που στρατοπεδεύει στρατιωτική δύναµη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι, δε,
αστυνοµικές υπηρεσίες ασκούνται κατά βάση από τη δύναµη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι οξύµωρο, λοιπόν, να προχωράµε σε ενταξιακές διαδικασίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Έλεος! Είναι και άκοµψο να θεωρούµε ότι ο λαός της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης µπορεί, πράγµατι, να διαπραγµατευτεί διά
των εκπροσώπων του, αυτήν την ενταξιακή διαδικασία και η δηµοκρατική ευρωπαϊκή ανθρωπότητα να κλείνει τα µάτια απέναντι
σ’ αυτό. ∆εν είναι δυνατόν!
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι πολύ περισσότερο
όλα αυτά έχουν ουσία όταν δεν είναι απλά µία ένταξη. Εντάξει,
υπάρχει και επιχειρηµατολογία ότι διά της ένταξης αυτής θα λυθούν τα προβλήµατα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και θα ξεπεράσει
τις δυσκολίες της.
Μα πώς, όταν το άρθρο 1 επιβάλλει ρητά, δεσµευτικά, κατηγορηµατικά, στυγνά -όπως και σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει άλλωστε, δεν γίνεται εξαίρεση για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη- τους
κανόνες της αγοράς, ως κύρια υποχρέωση συγκρότησης και της
οικονοµίας και της διοίκησης και της λειτουργίας και των νόµων,
αυτού του κράτους. Πότε; Όχι το ’99 που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αλλά τώρα που στην Ευρώπη έχει µπει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που στην Ελλάδα έχει µπει το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Τι µέλλον προβλέπεται για µια οικονοµία
σαν της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και µ’ αυτήν την πολιτειακή συγκρότηση που έχει αυτή τη στιγµή την τόσο ευµετάβλητη και την
τόσο ασταθή; Τι µέλλον άλλο περιµένει τη χώρα αυτή από την
επιβολή όλων των πιο σκληρών κανόνων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου; Αυτό για µας γεννά µια δηµοκρατική υποχρέωση.
Η Ελλάδα και οι αγώνες της για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία είχαν κινήσει το περίφηµο ρεύµα στο πλαίσιο του ροµαντισµού, του φιλελληνισµού.
∆εν είναι δυνατόν, οι δηµοκρατικές συνειδήσεις στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα να µένουν αδιάφορες απέναντι σε τέτοιου είδους επιβολές βαυαρικού τύπου –νεοβαυαρισµός είναι αυτό το
πράγµα που συµβαίνει- και να λέµε «δεν πειράζει, µία σύµβαση
είναι, µία ρουτίνα, την επικυρώνουµε». Όχι, θα έπρεπε όλο το ελληνικό Κοινοβούλιο να στείλει ένα µήνυµα προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση γι’ αυτού του είδους τις εξελίξεις και για µια άλλη στόχευση στο χώρο των Βαλκανίων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οι Υπουργοί ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών,
Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Βελτιώσεις
της ποινικής νοµοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη
και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της εγκληµατικότητας
των ανηλίκων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Σπύρος Κουβέλης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι σύντοµος. Θα ξεκινήσω
βάζοντας τα πράγµατα σε µία βάση που νοµίζω ότι πρέπει να
έχουµε υπ’όψιν µας γιατί έχω την αίσθηση, πάει να δηµιουργηθεί
η εντύπωση από αυτά που ακούστηκαν, ότι η Ελλάδα πιέζει τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη να µπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν είναι
έτσι. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι µία χώρα, η οποία θέλει και έχει
κάνει αίτηση εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που συζητάµε σήµερα εδώ, είναι αν η Ελλάδα σαν χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώνει και αποδέχεται αυτή τη συµφωνία.
Και µάλιστα χρονογραφικά να σας πω ότι σε κάποια συνάντηση πρόσφατα, είχα µία σύντοµη συνοµιλία µε τον Υπουργό
Εξωτερικών της Βοσνίας -Ερζεγοβίνης που µε ρώτησε: «Θα κυρώσετε αυτή τη σύµβαση;». Κατά συνέπεια, λοιπόν, έχουµε δύο
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επιλογές. Η πρώτη είναι να πούµε ότι «σαν χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το αποδεχόµαστε», η άλλη θα ήταν να του πω ότι «πρέπει να σε προστατέψω από τον εαυτό σου και να σου πω ότι δεν
πρέπει να µπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Νοµίζω ότι από τη
στιγµή που η ίδια η χώρα έχει εκφράσει ενδιαφέρον, δεν είναι
δική µας δουλειά να το κάνουµε.
Και τώρα θα µπω στην ουσία αυτής της διαδικασίας που είναι
κυρίως τυπική διαδικασία, γιατί εδώ αυτό που επιχειρείται να
γίνει, είναι µία βασική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που αποτελεί το θεσµικό
πλαίσιο των σχέσεων των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη µελλοντική τους ένταξη. Και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για να µπορέσουν οι χώρες αυτές
να υλοποιήσουν τις µεταρρυθµίσεις ανταποκρινόµενες στα κριτήρια που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης
το 1993 και τους όρους που έχουν τεθεί στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Οι συγκεκριµένες συµφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης αποτελούν το πιο προωθηµένο στάδιο
της διαδικασίας σταθεροποίησης και το βασικό συµβατικό πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
Σε ό,τι αφορά στη θέση της χώρας µας, είναι γνωστό ότι υπάρχει από την περίοδο της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης το 2003
αλλά και τη σηµερινή Ατζέντα του 2014, η στόχευση οι χώρες
των ∆υτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό γιατί και από την πλευρά της Ελλάδας, υπάρχει ένα σηµαντικό ενδιαφέρον, αυτή η ζώνη –θα έλεγα- που βρίσκεται στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και που ουσιαστικά αποτελεί µία ζώνη
που δεν ενοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάµεσα στις υπάρχουσες χώρες και την Ελλάδα, να µπορέσει να ενταχθεί και αυτή.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη –και θα συµφωνήσω µε αυτό που ακούστηκε- προσπαθεί, πράγµατι, να επουλώσει τα τραύµατα του πολέµου. Και πρέπει να σας πω, από προσωπική εµπειρία όταν
βρέθηκα λίγο µετά τον πόλεµο για λόγους της τότε απασχόλησής µου µε θέµατα περιβάλλοντος στο Μόσταρ -µία πόλη που
έγινε γνωστή ακριβώς για τα τραύµατα του πολέµου- ότι το σοκ
που πάθαινε κανείς βλέποντας το αποτέλεσµα, ήταν πάρα πολύ
µεγάλο.
Προσωπική µου άποψη και θεωρώ ότι αυτό εξυπηρετεί και η
πορεία της ένταξης µίας τέτοιας χώρας είναι ότι ακριβώς –όπως
είπατε και εσείς κύριε ∆ρίτσα- µία ένταξη σε ένα οργανωµένο
πλαίσιο, όπως είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να
αποσοβήσει προβλήµατα τέτοιου τύπου στο µέλλον.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ∆εν υπάρχει...από φυλακή.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Εγώ δεν
σας διέκοψα.
Και επίσης θεωρώ ότι το να µπορέσει να ενταχθεί µία οικονοµία µέσα στο πλαίσιο µίας ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης
µπορεί να λύσει θέµατα. Κατά συνέπεια, εµείς στηρίζουµε την
ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την ενίσχυση
των θεσµικών σχέσεών της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό
το λόγο το ελληνικό κράτος έχει στηρίξει και διαχρονικά τόσο
την αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης όσο και µία σειρά από
άλλες δράσεις µέσω και αναπτυξιακών προγραµµάτων.
∆εν θα µακρηγορήσω. Θα τονίσω ότι οι υποχρεώσεις που δηµιουργεί η συµφωνία σταθεροποίησης δηµιουργούν τους µηχανισµούς, που προβλέπονται για να ισχυροποιηθούν οι διµερείς
σχέσεις των χωρών µε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά και το θέµα
της αιρεσιµότητας που διασφαλίζει την οµαλή προσέγγιση των
επιµέρους χωρών στο στόχο της ένταξης.
Με αυτό το σκεπτικό θεωρούµε ότι η συµφωνία ενισχύει συνολικά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για το
2014 και θεωρούµε ότι ενισχύει περαιτέρω το πλέγµα των διµερών µας σχέσεων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής κ. Πάνος
Καµµένος ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Βουλή ενέκρινε τη
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ζητηθείσα άδεια.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών
τους, αφ’ ενός, και της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, αφ’ ετέρου, µετά
των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και ∆ηλώσεων αυτής».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, αφ’ ετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της
Τελικής Πράξης και ∆ηλώσεων αυτής» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
(Λόγω του µεγάλου όγκου της Συµβάσεως το κείµενό της δεν
καταχωρίζεται στο παρόν Πρακτικό. Ο σχετικός νόµος υπ’ αριθµ.
3856 δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 100Α’ ΦΕΚ της 1/7/2010).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συνεδρίαση για τις 12.30’
ακριβώς για την εκλογή του Αντιπροέδρου από την, τέταρτη σε
δύναµη, Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ειδική ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι εκατόν είκοσι πέντε Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, για τα άρθρα 153
και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του άρθρου 5 του
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών»:
Α) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
που υπερβαίνει καταφανώς το προσδιοριζόµενο από το εδάφιο
β’ του άρθρου 390 ΠΚ ποσό από τους τότε Υπουργούς και Υφυπουργούς κυρίους Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο ∆ούκα και Αλέξανδρο Κοντό.
Β) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία των ανωτέρω τέως
Υπουργών και Υφυπουργών (άρθρο 46 παράγραφος 1 εδάφιο α’
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ΠΚ) στις παράνοµες πράξεις των εµπλεκοµένων στο σκάνδαλο
υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συµπραττόντων, ήτοι στις
πράξεις:
α) της απλής συνέργειας από κοινού µε άλλον και µη, κατ’ εξακολούθηση, σε απιστία σχετική µε την υπηρεσία, από κοινού και
µη, σε βάρος του δηµοσίου, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ, από την οποία η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι
ιδιαίτερα µεγάλη, κατ’ εξακολούθηση,
β) της ψευδούς βεβαίωσης από κοινού µε σκοπό τον προορισµό σε άλλον αθέµιτου οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από
την οποία το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000
ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και είναι
ιδιαίτερα µεγάλη και
γ) της απλής συνέργειας από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, σε
ψευδή βεβαίωση, µε σκοπό τον προσπορισµό σε άλλον αθέµιτου
οφέλους σε βάρος του δηµοσίου, από την οποία το συνολικό
όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και η ζηµία υπερβαίνει το ποσό 150.000 ευρώ και είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κατ’ εξακολούθηση, ήτοι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 13
περίπτωση α, 14, 17, 18, 26 παράγραφος 1α, 27 παράγραφος 1,
45, 47 παράγραφος 1, 51, 52, 60, 63, 79, 83, 94 παράγραφος 1,
98, 256 περίπτωση γ’-υπο περίπτωση β’ ΠΚ, όπως η περίπτωση
γ’ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παράγραφος 5α ν.2721/
1999, 242 παράγραφοι 1 και 3, όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 242 συµπληρώθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 7β του
ν.2408/1996 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παράγραφος 6
του ν.2721/1999 και άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.1608/1950,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παράγραφος 5 του
ν.1738/1987 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.1877/1990
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 παράγραφος 1 του
ν.2172/1993 και άρθρο 4 παράγραφος 3α , γ του ν.2408/1996
γ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υπουργό κ. Γεώργιο
Βουλγαράκη
δ) Για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της παράβασης
καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) από τον τότε Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
ε) Για την ενδεχόµενη ηθική αυτουργία (άρθρο 46 ΠΚ) του τότε
Υπουργού Επικρατείας κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην τέλεση
αδικηµάτων των πιο πάνω παραγράφων (α) και (β) και εάν από το
πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που προτείνεται να συγκροτηθεί κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 εδάφιο
γ’ του Συντάγµατος, του ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη Υπουργών» και κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής ενδεχοµένως προκύψει περαιτέρω εξειδίκευση και
εξατοµίκευση των αναφεροµένων ανωτέρω πράξεων και η τυχόν
συµµέτοχη άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συµµετόχων
σε αυτές, να αποφασίσει η Ολοµέλεια της Βουλής για την
άσκηση ή µη δίωξης.
Η πρόταση θα κατατεθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και θα διανεµηθεί στους Βουλευτές.
(Η προαναφερθείσα πρόταση έχει ως εξής:
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«ΜΕΡΟΣ Β’
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 2008
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- Η λιµνοθάλασσα Βιστωνίδα
- Παραλίµνιες περιοχές
Β. Αµφισβήτηση STATUS QUO
- Γνωµοδοτήσεις Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας
- Πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής
- Σηµείωση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής στο Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης – Τα Πρωτόκολλα δεν µεταγράφονται
- Αγωγή Ιεράς Μονής Βατοπεδίου
Γ. Μεθοδευµένη ακύρωση της ευνοϊκής υπέρ
του ∆ηµοσίου διαµορφωθείσας κατάστασης
- 20/5/04: απόρριψη αναποµπής Φωτιάδη από το Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο
- 22/6/04: Με υπογραφή ∆ούκα «ενταφιάζεται» η αναποµπή
Φωτιάδη χωρίς καν να επανεξεταστούν τα νέα στοιχεία
- Μαρτυρικές καταθέσεις
- Παραπλάνηση και εµπαιγµός των πολιτών της Ξάνθης
- Επιστολή Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων
- Μαρτυρικές καταθέσεις
∆. Λήψη απόφασης για ανταλλαγή της Βιστωνίδας
και των παραλίµνιων εκτάσεων
- Η απόφαση περί ανταλλαγών
- Η Γνωµοδότηση 15/2005 του ΝΣΚ
- Η Υπουργική Απόφαση - φάντασµα
- Γιατί ανατέθηκαν οι ανταλλαγές στην ΚΕ∆
- Μαρτυρικές καταθέσεις
- Οι συνέπειες των ανταλλαγών
- Για τις παραλίµνιες εκτάσεις
Ε. ∆ιαδικασία ανταλλαγών: αναζήτηση
«οικοπέδων παραθαλασσίων, τουριστικών»!
- «Ακίνητα µε οικοπεδική ή τουριστική αξία ή παραθαλάσσια»
- Ανορθόδοξη χρονολογικά διαδικασία επιλογής, έγκρισης και
ανταλλαγής δηµοσίων ακινήτων
- Η κάθετη αλλαγή στάσης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης ως
προς το ιδιοκτησιακό της Βιστωνίδας µετά τις εκλογές του 2004
- Βεβιασµένα και χωρίς τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού
λειτούργησε η ΚΕ∆, υλοποιώντας τις υπουργικές εντολές για τις
ανταλλαγές
- Απαιτούµενα έγγραφα εκποιήσεων – ανταλλαγών και σκόπιµες παραλείψεις
- Συµπεράσµατα ως προς τις µεθοδεύσεις
ΣΤ. Υπερεκτίµηση οικονοµικής αξίας λιµνοθάλασσας
- Λιµνοθάλασσα
- Παραλίµνιες εκτάσεις
Ζ. Μεταβίβαση διανεµηθείσης αγροτικής γης
Η. Υποεκτίµηση οικονοµικής αξίας
οικοπέδων - Μεθόδευση
- Μεθόδευση της υποεκτίµησης
- Οι καταθέσεις των ορκωτών εκτιµητών
- Η µεθόδευση στον Ακροπόταµο Καβάλας

- Το ακίνητο της Ουρανούπολης
- Η περίπτωση της Καλαµαριάς
- Τα οικόπεδα στη Νέα Ραιδεστό
- Η ίδια µεθόδευση σε όλη την Ελλάδα
Θ. Αποχαρακτηρισµός δάσους Ουρανούπολης:
∆ιολίσθηση «δάσος» > «δασική έκταση» >
«κληροτεµάχιο»> «οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα»
- Μαρτυρικές καταθέσεις
Ι. Αρχαιολογικοί χώροι
- Αρχαιολογικοί χώροι πέριξ της Βιστωνίδας (παραλίµνιες περιοχές)
- Αρχαιολογικοί χώροι: τα ανταλλαγέντα ακίνητα στην Ουρανούπολη και στο Ξηροποτάµι
ΙΑ. Νοµιµότητα συµβολαίων ανταλλαγής
µεταξύ Μονής και ∆ηµοσίου
- Η έλλειψη νόµιµων τίτλων εκ µέρους της Μονής
- Κοινόχρηστο και εκτός συναλλαγής πράγµα η λιµνοθάλασσα
της Βιστωνίδας και τα ακίνητα και κινητά αρχαία µνηµεία
- Επιµέρους νοµικά ελαττώµατα
- Η ταχύτητα των ανταλλαγών
- Το κύρος των συµβολαίων
ΙΒ. Προσδιορισµός του ύψους της ζηµίας
που υπέστη το Ελληνικό ∆ηµόσιο
ΙΓ. Παραβάσεις του Ν. 1198/1981 για την εκτός Άθω
περιουσία των Μονών του Αγίου Όρους
- Το θεσµικό πλαίσιο
- Οι παραβιάσεις του νόµου
- Η συναλλαγή µε τον Όµιλο Πάπιστα
Ι∆. Περίπτωση κτιρίου κεντρικής υπηρεσίας
Υπουργείου Απασχόλησης
(Ολυµπιακό Ακίνητο Θρακοµακεδόνων)
ΙΕ. ∆ιακίνηση µεγάλων χρηµατικών ποσών σε µετρητά µε
άγνωστους παραλήπτες µέσω λογαριασµών
της Μονής. Λήψη δανείων για χρηµατιστηριακά
παιχνίδια – Σύστηµα εξωχώριων εταιρειών
που σχετίζονται µε τη Μονή µε κρυπτόµενους
µετόχους σε περίεργες και αδιαφανείς
οικονοµικές σχέσεις.
- Οι Κυπριακές εταιρείες και η σχέση τους µε την Ιερά Μονή
Βατοπεδίου
- Τα δάνεια, οι χρηµατιστηριακοί κωδικοί και η χρηµατοδότηση
των κυπριακών εταιρειών µε κεφάλαια της Μονής Βατοπεδίου
- Η διαχείριση των κεφαλαίων της Μονής δια του κ. Κοιρανίδη
και των κυπριακών εταιρειών Rassadel και Madeus
- Τα µέχρι τώρα συµπεράσµατα από τον µερικό έλεγχο των
τραπεζικών λογαριασµών της Ι. Μ. Βατοπεδίου στην Ελλάδα
σχετικά µε τις επενδύσεις της τελευταίας µέσω των κυπριακών
εταιρειών
- Οι σκοπιµότητες της εµπλοκής κυπριακών εµπιστευµατοδόχων εταιρειών µε αφανείς µετόχους
ΙΣΤ. ∆εν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήµατα
των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για άνοιγµα κινήσεων
λογαριασµών, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, κλπ.
Αδράνεια Ελεγκτικών Μηχανισµών Υπουργείου
Οικονοµικών (ΥΠΕΕ, Επιτροπή για το µαύρο χρήµα)
- Μετρητά, βαλίτσες, ισχυρές ενδείξεις διακίνησης και ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος… ενώ παραµένουν αδιευκρίνιστοι οι τε-
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λικοί αποδέκτες
ΙΖ. Παράπλευρες επιβαρυντικές περιπτώσεις:
µισθώσεις ακινήτων συµφερόντων Πάπιστα
από το Υπουργείο Οικονοµικών
ΙΗ. Η Απόφαση Μπέζα: τα ακίνητα
δεν έχουν επιστραφεί, το σκάνδαλο συνεχίζεται!
Α. Εισαγωγή
Η λιµνοθάλασσα Βιστωνίδα
Η Βιστωνίδα είναι λιµνοθάλασσα ευρισκόµενη στη Θράκη,
εντός των ορίων των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης. Πρόκειται για
τον τέταρτο σε µέγεθος λιµναίο σχηµατισµό της χώρας, µε εµβαδόν επιφανείας 45,030, µέγιστο µήκος 12,450 χιλιόµετρα και
µέγιστο πλάτος 7,000 χιλιόµετρα. Επικοινωνεί πολλαπλά µε τον
Βιστωνικό κόλπο και στα αβαθή ύδατα που βρίσκονται µεταξύ
του κύριου όγκου της και της θάλασσας ασκούνταν ιστορικά
ιχθυοτροφικές δραστηριότητες, µε την εκµετάλλευση των µετακινήσεων των ψαριών από και προς την εσώτερη περιοχή της,
κυρίως για λόγους πολλαπλασιασµού.
Η Βιστωνίδα είναι λιµνοθάλασσα, όπως αυτό αναγνωρίζεται
και από τη Ι. Μ. Βατοπεδίου στην από έτος 1922 αγωγή της κατά
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά και από την υπ’ αριθµ. 41/1928
απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η
υπ’ αριθµ. 41/1928 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου
της Επικρατείας έκρινε ότι η υποχρέωση που ανέλαβε το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε το Ν.∆. 8/10/4-1924 « δεν είναι η µεταβίβαση της
κυριότητος της παρά του ∆ηµοσίου (∆ιοικήσεως) ως διαδόχου
του Βουλγαρικού κατεχόµενης λιµνοθαλάσσης Μπουρού εις την
Μονή Βατοπεδίου ….. αλλ’ ως επί περιουσίας δηµοσίας αφού οι
λιµνοθάλασσες ως τοιαύτη περιουσία θεωρούνται και δεν είναι
δεκτικές αστικής κυριότητος και συνεπώς …. δεν µεταγγίζει κυριότητα αστικού δικαίου, αλλά διοικητικού δικαίου, αλλά διοικητικού δικαίου, ούσα εκ της φύσεώς της ανακλητή, εφ’ όσον το
γενικό συµφέρον ή το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας, προσηκόντως εκτιµώµενο, θα επέβαλλεν την ανάκληση ταύτης…».
Εξάλλου, µε την υπ’ αριθµ. 2343/4-5-1930 σύµβαση ενώπιον
του Συµβολαιογράφου Αθηνών ∆. Ιατρίδου µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ι. Μ. Βατοπεδίου παραχωρείται από πλευράς του Ελληνικού ∆ηµοσίου µόνο η ιχθυοτροφική καλλιέργεια,
η εκµετάλλευση και η πώληση των παραγοµένων ιχθύων κλπ,
αφού τα υπόλοιπα επί της λιµνοθάλασσας δικαιώµατα παραµένουν ακέραια στο ∆ηµόσιο. Το ετήσιο µίσθωµα γι’ αυτήν την παραχώρηση είχε συµφωνηθεί ως ίσο µε το 10% της ετήσιας
παραγωγής. Με την ανωτέρω σύµβαση, η Μονή Βατοπεδίου καταβάλλει ως µίσθωµα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο κατ’ έτος το 60%
από τα καθαρά έσοδα της λίµνης, τα οποία θα αποµένουν µετά
την αφαίρεση των γενικών εξόδων εκµεταλλεύσεως, των αποσβέσεων και των δαπανών για την Αθωνιάδα Σχολή. Σύµφωνα δε
µε την υπ’ αριθµ. 111/2000 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας ΝΣΚ το
40% των καθαρών προσόδων που καρπώνεται η Μονή αποτελεί
την ουσιαστικότερη δέσµευση του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς την
αντισυµβαλλόµενη Μονή, δεδοµένου ότι µε ρητούς όρους της
ίδιας της σύµβασης η διοίκηση παρακολουθεί «δι’ αντιπροσώπου» την διαχείριση της εκµεταλλεύσεως της λίµνης.
Η υπ’ αριθµ. 111/2000 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας ΝΣΚ παρέχει καταλυτική τεκµηρίωση καθώς αναγνωρίζεται ότι το κατοχικό Π.∆ 271/1941 (ΦΕΚ Α 234) «Περί αυθεντικής ερµηνείας του
8/10/4-1924 περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργείου Γεωργίας να
υπογράψει δύο συµβάσεις µε της Ιεράς Κοινοπραξίας Αγίου
Όρους και Ι. Μ. Βατοπεδίου περί παραχωρήσεως κλπ» µε το
οποίο αναγνωρίσθηκαν δικαιώµατα κυριότητας της Ι. Μ. επί της
λίµνης «Μπουρού», ουδέποτε κυρώθηκε νοµοτύπως και ως εκ
τούτου δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
• Το βέβαιο είναι, ότι όλες οι νοµοθετικές ρυθµίσεις πάντα
είχαν υπ’ όψη την σύµβαση του 1930 και πάντα αναφερόντουσαν
σε αυτήν είτε καταργώντας ορισµένες διατάξεις, είτε τροποποιώντας κάποιες διατάξεις, είτε διαφοροποιώντας εν γένει κάποιες
διατάξεις (Κεφάλα 233, 3/11)
Στη συνέχεια, µε τον Α. Ν. 1924/27-8-51 ορίζεται ότι το ει-
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σπραττόµενο από την ενοικίαση και την εκµετάλλευση της λιµνοθάλασσας µίσθωµα κατανέµεται ως εξής: ποσοστό 40% καταβάλλεται στη Μονή Βατοπεδίου σύµφωνα µε την από 4-5-1930
σύµβαση µίσθωσης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και ποσοστό 20%
καταβάλλεται στη Μονή για τη λειτουργία της Αθωνιάδος Σχολής. Η παραπάνω διάταξη επαναλαµβάνεται και το άρθρο 66 του
Ν.∆. 420/1970 και επιπροσθέτως η ανωτέρω διάταξη προβλέπει
ότι το ποσοστό που αποµένει ως υπόλοιπο µετά την καταβολή
των δηµοσίων εσόδων (µισθωµάτων) στη Μονή και την Αθωνιάδα
Σχολή, εισάγεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισµό. Με το
άρθρο 49 παρ. 1 του Ν.∆. 420/1970 ορίζεται ότι η ιχθυοτροφική
εκµετάλλευση της λιµνοθάλασσας Μπουρού µετά των ιχθυοτροφείων της και των παραρτηµάτων και εγκαταστάσεών της
ενεργείται µε εκµίσθωση επί τη βάσει πλειοδοτικής δηµοπρασίας. Η ως άνω ιχθυοτροφική εκµετάλλευση µπορεί να εκµισθώνεται και χωρίς δηµοπρασία µε απευθείας σύµβαση µε
αλιευτικούς συνεταιρισµούς.
Στις 3-9-1999 η Μονή Βατοπεδίου υπέβαλε προς τον τότε
Υπουργό Γεωργίας το µε αριθµ. 375 και αρ. πρωτ. 781/9.3.1/21.8/
3-9-99 υπόµνηµά της, µε το οποίο ζήτησε να εκδοθεί απόφαση
του Υπουργείου Γεωργίας, µε την οποία να αποδίδεται στην Ιερά
Μονή η διαχείριση της λίµνης Πόρτο-Λάγος (Βιστωνίδας ή Μπουρού). Το Υπουργείο Γεωργίας απήντησε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ.
259677/10-12-1999 έγγραφό του ότι η αιτούσα Μονή είχε υποβάλει και στο παρελθόν το ίδιο αίτηµα, το οποίο και δεν έγινε
δεκτό, και ότι το εν λόγω ιχθυοτροφείο είναι µισθωµένο στον
Αλιευτικό Συνεταιρισµό Βιστωνίδας και Βιστωνικού κόλπου «ο
Άγιος Νικόλαος» µε σύµβαση που διαρκεί µέχρι το έτος 2.010
και ο οποίος εκµεταλλεύεται το υπόψη ιχθυοτροφείο για περισσότερα από 50 χρόνια.
• Όταν ετέθη το ερώτηµα (2000) στην ολοµέλεια η Μονή, δεν
είχε προβάλει κυριότητα. Ζητούσε να εκµεταλλευθεί. Είχε αποδεχθεί ότι δεν είναι κυρία. ... Η Μονή είχε υποβάλει αίτηµα διαχειριστικό. ∆εν έχει υποβάλει ποτέ αίτηµα κυριότητας. Συνέχεια πίεζε
να αυξηθεί το ποσοστό στην εκµετάλλευση των ψαριών (Κουρούµαλης σ. 64 και 67, 11/11)
• Το ΝΣΚ δεν έχει καµία αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί ιδιοκτησιακού καθεστώτος... Το µόνο που µπορούσε να ζητήσει η
Μονή ήταν η νοµή και η εκµετάλλευση, γιατί είναι κοινόχρηστο
πράγµα. ... Όταν ζητά η Μονή νοµοθετική ρύθµιση αναγνωρίζει
ότι δεν έχει την κυριότητα, γιατί ξέρει ότι η λίµνη είναι κοινόχρηστο πράγµα. (∆έτσης σ. 113, 130 και 135 3/11)
Περαιτέρω, το άρθρο 18 παρ. 2 του Συντάγµατος ορίζει ότι «
∆ια νόµου ρυθµίζονται τα της ιδιοκτησίας, εκµεταλλεύσεως και
διαχειρίσεως των λιµνοθαλασσών και µεγάλων λιµνών, ως και τα
της εν γένει διαθέσεως των εξ αποξηράνσεως τούτων προκυπτουσών εκτάσεων». Περαιτέρω από τα άρθρα 967 και 970 ΑΚ
προκύπτει αβίαστα ότι οι µεγάλες λίµνες συγκαταλέγονται µεταξύ των κοινόχρηστων πραγµάτων, επί των οποίων κοινόχρηστων πραγµάτων επιτρέπεται ταυτόχρονα η απόκτηση ιδιαίτερων
δικαιωµάτων, υπό τον όρο ότι δεν αναιρείται η κοινή χρήση.
Ακόµα και αν θεωρηθεί ότι η Βιστωνίδα δεν είναι λιµνοθάλασσα, γεγονός που προκύπτει άλλωστε από πλήθος επισήµων
εγγράφων, κατατάσσεται στις µεγάλες λίµνες της χώρας µας.
Μάλιστα, η λίµνη Βιστωνίδα είναι η τέταρτη (4η ) µεγαλύτερη
λίµνη της Ελλάδος. Συµπερασµατικά, γίνεται δεκτό ότι η Βιστωνίδα είτε είναι µεγάλη λίµνη, οπότε ανήκει στη δηµόσια
κτήση και προορίζεται για την άµεση εξυπηρέτηση δηµοσίου
σκοπού, η διαχείρισή της δε αποτελεί άσκηση δηµόσιας εξουσίας, είτε είναι λιµνοθάλασσα, οπότε και πάλι είναι πράγµα εκτός
συναλλαγής.
• Η υπ’ Αρ. 41/1929 απόφαση του ΣτΕ µιλάει για τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της λίµνης (∆έτσης, 79, 3/11)
• Η λιµνοθάλασσα δεν µεταβιβάζεται. Το είπε το ΝΣΚ σε ολοµέλεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι µεθοδεύσεις προκλητικές, για να
τεµαχιστεί αυτή η απόφαση της Ολοµέλειας (Ντάσκας 314 4/11)
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµα και ο κ. ∆έτσης, εισηγητής
των τριών αρνητικών γνωµοδοτήσεων του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµων Περιουσιών,
αναγνωρίζει στην εισήγησή του, επί της οποίας εξεδόθη η
υπ’αριθµ. 46/2002 Γνωµοδότηση υπέρ της µη προσβολής δι-
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καιωµάτων του ∆ηµοσίου επί της λίµνης Βιστωνίδας, ότι η Βιστωνίδα είναι λιµνοθάλασσα και επ’αυτής εφαρµόζεται η διάταξη 18παρ.2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 967 και 968 του
ΑΚ.
Περαιτέρω, ο υγροβιότοπος της λίµνης Βιστωνίδας προστατεύεται και από την διεθνή Συνθήκη Ραµσάρ. Η Ελλάδα έχει
υπογράψει τη συγκεκριµένη σύµβαση και την επικύρωσε µε το
Ν.∆.191/74. Η λίµνη Βιστωνίδα ανήκει στο ∆ίκτυο NATURA (Επιστηµονικός και Εθνικός κατάλογος) µε τους χάρτες των προστατευόµενων οικοτόπων και υγροβιοτόπων της χώρας µας µαζί
µε τα προστατευόµενα είδη χλωρίδας και πανίδας σε αυτά.
Με την από 1η Μαΐου 1922 αγωγή της Ι. Μ. Βατοπεδίου κατά
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η Μονή ζητά να αναγνωριστεί κυρία επί
της λίµνης, του ιχθυοτροφείου (Βιβαρίου) και του Μονυδρίου του
Αγ. Νικολάου, βάσει χρυσοβούλων και σιγγιλίων συνδυαζόµενα
µε πράξεις νοµής και κατοχής. Με την υπ’ αριθµ. 2343/4-5-1930
σύµβαση ενώπιον του Συµβολαιογράφου Αθηνών ∆. Ιατρίδου µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ι. Μ. Βατοπεδίου, η Μονή
Βατοπεδίου παραιτείται ρητά από το δικόγραφο της αγωγής
του 1922, αλλά και από κάθε δικαίωµά της επί της λίµνης.
Συγκεκριµένα στην µεταξύ ∆ηµοσίου και Μονής ως άνω σύµβαση, η Μονή συνοµολογεί ότι «... η παραχώρησις της κατοχής
της Λίµνης αναφέρεται εις µόνην την ιχθυοτροφικήν καλλιέργειαν και την εκµετάλλευσιν και πώλησιν της παραγωγής, του
∆ηµοσίου διατηρούντος αµείωτα τα δηµοσίου δικαίου δίκαια
τα επί της λιµνοθαλάσσης και των ιχθυοτροφείων αυτής εν σχέσει προς τα δικαιώµατα και τας εξουσίας εν γένει του Κράτους
και της ∆ιοικήσεως επί των Λιµνών, Ιχθυοτροφείων και λοιπών,
της παραχωρουµένης ιχθυοτροφικής εκµεταλλεύσεως ενεργηθησοµένης δια τούτο κατά τους εκάστοτε ισχύοντας κανόνας Νόµων, ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων οδηγιών ...»
• Κανείς σήµερα δεν µπορεί να ταυτοποιήσει τοπωνύµια του
χρυσόβουλου , τα φιρµάνια µε τις σηµερινές καταστάσεις, γιατί
έχει αλλάξει όλη η γεωγραφία του εδάφους (Πετούσης 56, 5/11)
• Είχαµε καταλήξει από κοινού µε την συνάδελφο, ότι τα χρυσόβουλα δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως νόµιµοι τίτλοι κυριότητας ... Τα συγκεκριµένα χρυσόβουλα δεν µπορούσαν σε καµία
περίπτωση να αποτελούν τίτλους, γιατί µιλούσαν για κάποιο προνόµιο των µοναχών στην αλιεία της λίµνης. Καµία σχέση µε την
κυριότητα µε καµία έκταση (Γιοβαννόπουλος 93 και 124. 5/11)
• ∆εν υπάρχουν πρωτότυπα των χρυσοβούλων. Είναι όλα αντιγραφές, εκτός από ένα, γιατί πάρα πολλά χρυσόβουλα είχαν πρόβληµα συντήρησης και οι µονές τα αντέγραφαν και αυτά που
έχουν καταλήξει εδώ είναι δεύτερες ή τρίτες αντιγραφές. Υπάρχει
αµφισβήτηση από τον ιστορικό. (Ξινίδης 91, 6/11)
Παραλίµνιες περιοχές
Παράλληλα, η Μονή προσπαθεί να στηρίξει την κυριότητά της
και στις παραλίµνιες περιοχές στα χρυσόβουλα, αλλά και τις διακατοχικές της πράξεις. Σύµφωνα µε την από 22-10-2003 επιστολή του Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κ.
Ξινίδη, επί αιώνες οι µοναχοί του Βατοπεδίου δεν άσκησαν καµία
διακατοχική πράξη στις εκτάσεις όπου ζητούν να τους αναγνωριστεί η κυριότητα, πλην της µικρής νησίδας όπου βρίσκεται ο
Άγιος Νικόλαος (ούτε καν στο σύνολο της νησίδας «Αντά Μπουρού»), και της εκµετάλλευσης µέρους των αλιευµάτων της λιµνοθάλασσας.
• Η Μονή δεν έκανε καµία διακατοχική πράξη, καµία πράξη
νοµής, εκτός από το εκκλησάκι και ένα τµήµα της Αντά –Μπουρού. Τις εκτάσεις αυτές διαχειρίζονταν ιδιώτες, το δηµόσιο και
υπάρχουν και εκτός συναλλαγής πράγµατα, ∆έλτα ποταµού, λίµνες, όχθες, αρχαιολογικοί χώροι. ... ∆εν υπήρχε ποτέ δικαίωµα
της Μονής. ∆εν µπορεί σήµερα να έρχεται η Μονή και να λέει
δώστε µας τώρα πίσω αυτά τα οποία είχαµε. Μα δεν είχατε τίποτα. Ένα εκκλησάκι έχετε και ένα τµήµα της Αντά Μπουρού .
Αυτό είχατε πάντα. (Ξινίδης 93 και 152, 6/11)
• Πράξεις διακατοχής εκ µέρους της Μονής : Το µόνο που ξέραµε είναι ότι πάντοτε οι καλόγεροι είχαν κάποια σχέση µισθωτική
µε τους αλιείς. Άλλες πράξεις διακατοχής δεν ξέρω. (Κωνσταντινίδης 229, 6/11)
Σχετικά µε τις πράξεις νοµής και κατοχής της Μονής Βατοπεδίου, ο κ. Πετούσης κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι ου-
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δέποτε η Μονή αµφισβήτησε την κυριότητα του ∆ηµοσίου επί
των παραλίµνιων εκτάσεων. Ο κ. Πετούσης αναφέρει ότι «το 1998
εγώ τους έβλεπα τους καλογέρους που γυρνούσαν µε τα τζιπ.
Τους έβλεπα και ο κόσµος σχολίαζε για τι κυκλοφορούσαν µε
τζιπ, µε Mercedes, µε Porsche Cayen και τέτοια. Πλην όµως, στο
συνεργείο που ήµουν µέσα σαν απλός υπάλληλος, Προϊστάµενος
του Τοπογραφικού Συνεργείου του Αναδασµού, είχαν όλοι την ευχέρεια κατά την εκτέλεση του αναδασµού να έρθουν και να καταθέσουν ένα χαρτί, µια αίτηση και να πουν κύριε Προϊστάµενε,
κύριε Πετούση, εµείς διεκδικούµε µια έκταση πέντε στρεµµάτων ή
δέκα χιλιάδων στρεµµάτων από αυτό το αγρόκτηµα που κάνεις
αναδασµό.» Εµένα µε έβλεπαν που δούλευα εκεί πέρα. ∆εν µου
είπαν ποτέ «τι κάνεις εδώ, αυτά είναι δικά µας» και εγώ να πονηρευτώ και να πω στον κ. Νοµάρχη ότι η Μονή Βατοπεδίου διεκδικεί εκτάσεις, σας παρακαλώ πάρτε µε από εκεί πέρα, γιατί
τσάµπα αναδασµό θα κάνουµε εκεί πέρα».
Β. Αµφισβήτηση STATUS QUO
Γνωµοδοτήσεις Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας
Με την υπ’ αριθµ. 1007690/620/Α0010/5-2-1999 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονοµικών κ. ∆ρυ γίνεται δεκτή η υπ’ αριθµ.
26/1998 γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, η οποία έκρινε υπέρ της
µη προβολής δικαιωµάτων κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου
επί της νησίδας Αντά- Μπουρού της λίµνης Βιστωνίδας.
• Τα γνωµοδοτικά συµβούλια δεν παρέχουν κρίση που να εξασφαλίζει δικαιώµατα κυριότητας. Είναι οι αποφάσεις που εκδίδονται διοικητικές πράξεις ελευθέρως µετακλητές (Χειµώνας 145,
4/11)
• Αποδοχή γνωµοδότησης ότι η έκταση ανήκει στην Μονή &
σύνταξη πρωτόκολλου παράδοσης - παραλαβής είναι εξώδικη
οµολογία (Ροΐδης 67, 3/11)
• Η απόφαση πως δεν προβάλλουµε δικαιώµατα δεν σηµαίνει
τίποτα. ∆εν είναι πάντως τίτλος που θα µπορούσε να ληφθεί υπ’
όψη ότι βάσει αυτού η Μονή απέκτησε κάτι. (Γιοβαννόπουλος 101,
5/11)
• Από τη στιγµή που δεν είχε συζητηθεί ακόµα η αγωγή, η διοικητική διερεύνηση που κάνει το γνωµοδοτικό µε τη δικαστική,
έχουν δύο διαφορικούς ρόλους. Η απόφαση του γνωµοδοτικού
συµβουλίου ήταν προαπαιτούµενο για το νόµιµο της αγωγής. (Ξινίδης 119, 6/11)
Με την υπ’ αριθµ. 1064538/5928/Α0010/5-8-2002 απόφαση του
Υφυπουργού κ. Φωτιάδη έγινε δεκτή η υπ’ αριθµ. 17/2002 γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων
και Ανταλλάξιµης Περιουσίας η οποία δέχτηκε ότι το ∆ηµόσιο
δεν µπορεί να προβάλλει δικαιώµατα επί των τοπογραφηµένων
παραλίµνιων εκτάσεων, εµβαδού 25.000 στρεµµάτων και των δύο
νησίδων Αγίου Νικολάου και Παναγίας Παντανάσσης, καθώς
αυτά ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ι.Μ. Βατοπεδίου.
Κατ’ αρχήν πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γνωµοδοτήσεις, όπως
υπεγράφησαν από τους αρµοδίους Υφυπουργούς Οικονοµικών,
δεν είναι τίτλος µεταβιβάσεως κυριότητας (Γιοβαννόπουλος 153,
5/11). Το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ροδόπης έκανε δεκτό στην υπ’
αριθµ. 87/2008 απόφασή του (σελ. 20) ότι η ανωτέρω υπουργική
απόφαση δεν ασκεί επιρροή στην αναγνωριστική της κυριότητας
δίκη, δεδοµένης µάλιστα της αµφισβητήσεως της κυριότητας
της ενάγουσας επί των παραλίµνιων εκτάσεων και της προβολής
δικαιώµατος ιδίας κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθόσον οι ως άνω πράξεις της ∆ιοίκησης δεν απονέµουν κυριότητα στη Μονή, αφού δεν προβαίνουν σε δικαστική διάγνωση
του αµφισβητούµενου δικαιώµατος κυριότητάς της επί των
παραλίµνιων εκτάσεων.
Ως εκ τούτου ουδέποτε µεταβιβάστηκε η κυριότητα των παραλίµνιων εκτάσεων µε την απόφαση του Φωτιάδη.
Ακόµα και ο κ. ∆ιονυσόπουλος, που βαρύνεται µε λανθασµένες και ατεκµηρίωτες Γνωµοδοτήσεις, αναγκάστηκε να παραδεχτεί, απαντώντας σε επίµονες ερωτήσεις Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ,
ότι :
• Οι γνωµοδοτήσεις δηλαδή, αυτές καθ’ εαυτές δεν αποτελούν
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τίτλους κυριότητας. (∆ιονυσόπουλος 7, 7/11)
• Οι γνωµοδοτήσεις είναι διοικητικές πράξεις, µπορούν να ανακληθούν και να τροποποιηθούν. Αυτή η γνωµοδότηση δεν ήταν τίτλος κυριότητας, αλλά µία διοικητική πράξη που δεσµεύει το
∆ηµόσιο, αλλά µπορεί να ανατραπεί είτε µε νεότερη γνωµοδότηση
είτε µε δικαστική πράξη. (Τσεκούρας 9-10, 13/11)
Με την υπ’ αριθµ. 1051266/10611/Α0010/π.ε./4-6-2003 απόφαση του Υφυπουργού κ. Φωτιάδη έγινε δεκτή η υπ’ αριθµ.
46/2002 γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, η οποία δέχτηκε ότι το
Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν µπορεί να προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας επί της λίµνης Βιστωνίδας και των οχθών αυτής, όποιας
έκτασης και αν είναι αυτή. Εισηγητής στη γνωµοδότηση είναι
πάλι ο κ. ∆έτσης και πρόεδρος ο κ. ∆ιονυσόπουλος. Όπως προαναφέρθηκε, οι γνωµοδοτήσεις δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση τίτλους κυριότητας.
• Οι διοικητικές πράξης δεν µεταβιβάζουν κυριότητα, αν δεν
υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. (Ξινίδης 115, 6/11)
• Από τη στιγµή που δεν είχε συζητηθεί ακόµα η αγωγή, η διοικητική διερεύνηση που κάνει το γνωµοδοτικό µε τη δικαστική,
έχουν δύο διαφορικούς ρόλους. Η απόφαση του γνωµοδοτικού
συµβουλίου ήταν προαπαιτούµενο για το νόµιµο της αγωγής. (Ξινίδης 119, 6/11)
• Στις γνωµοδοτήσεις 46 & 10 δεν λέµε ότι είναι κύρια η Μονή
(σχετικά µε την λίµνη), κάνουµε µόνον επιφύλαξη ιδιοκτησίας (∆έτσης 131, 3/11)
Πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής
Α. Με το από 11-12-2002 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπεγράφη µεταξύ της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ξάνθης
(Κωνσταντινίδης) και της Ι. Μ. Βατοπεδίου παρεδόθησαν στη
δεύτερη µόνο 844 στρέµµατα από τα 25.000 στρέµµατα των παραλίµνιων περιοχών. Η υπόλοιπη έκταση, περίπου 24.000 στρέµµατα, ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ παραδόθηκε στην Μονή, διότι είχε διανεµηθεί
µε αναδασµό σε ακτήµονες (βλ. πιο κάτω, κεφ. Ζ’ του παρόντος).
Β. Με το από 25-06-2003 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπεγράφη µεταξύ της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ξάνθης
(Κωνσταντινίδης) και της Ι. Μ. Βατοπεδίου παρεδόθη στη δεύτερη η λιµνοθάλασσα Βιστωνίδας µετά των οχθών αυτής στο Ν.
Ξάνθης.
Τα πρωτόκολλα αυτά σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν τίτλους κυριότητας, γι’ αυτό και δεν µπορούν να µεταγραφούν στο
Υποθηκοφυλακείο.
• Οι Υπουργικές αποφάσεις , η υπογραφή των πρωτοκόλλων
και η µεταγραφή τους δεν έχουν καµιά έννοµη συνέπεια (Σακάλογλου 14, 4/11)
• Το πρωτόκολλο ως τίτλος πάσχει. ∆ιότι δεν είναι σαφής η διατύπωση ότι παραχωρείται η τάδε έκταση στον τάδε κατά κυριότητα ... Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής δεν είναι τίτλος
κυριότητας (Γιοβαννόπουλος, 116-117 και 153, 5/11)
• Η Μονή ήγειρε αγωγή το 2003 γιατί το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής δεν µπορούσε µε κανένα τρόπο να αποτελέσει
τίτλο ιδιοκτησίας. Ήθελαν την απόφαση για να µπορέσουν µέσα
από αυτήν να αποκτήσουν τίτλο κυριότητας (Ντάσκας 160 4/11)
Σηµείωση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής στο Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης – Τα Πρωτόκολλα δεν µεταγράφονται
• Τα πρωτόκολλα δεν µεταγράφηκαν. Το υποθηκοφυλακείο
Ξάνθης δεν µετέγραψε, ενέγραψε. Γίνεται σηµείωση της υπουργικής απόφασης, και όχι του πρωτοκόλλου στο περιθώριο του
τόµου. ∆εν µεταγράφει, σηµειώνει. Λέγεται σηµείωση και ακριβώς
γι’ αυτό από µόνη της η απόφαση δεν δηµιουργεί δικαιώµατα.
Είναι λάθος αυτό που συζητιέται ότι έγινε µεταγραφή των πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής. Κι επιπλέον δεν µπορούσε
να το µεταγράψει και τι είναι ασαφή τα όρια, δηλαδή δεν πληροί
και το δικαίωµα προσδιορισµού ακόµα. (Ξινίδης 32 και 60, 6/11)
Αγωγή Ιεράς Μονής Βατοπεδίου
Εξ όσων προαναφέρθηκαν αποδεικνύεται περίτρανα ότι η
Μονή Βατοπεδίου ουδέποτε είχε ή απέκτησε µε οποιονδήποτε
τρόπο κυριότητα επί της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων
περιοχών. Γι’ αυτό άλλωστε ασκεί την από 21-1-2003 αγωγή κατά
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του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προκειµένου να αναγνωριστεί η κυριότητά της επί έκτασης εµβαδού 27.044,50 στρεµµάτων, όπως
αυτή απεικονίζεται στο από 25-10-2002 τοπογραφικό διάγραµµα
του αγρονόµου τοπογράφου µηχανικού ∆ηµητρίου Βασιλειάδη,
και αποτελείται από πέντε εδαφικά τµήµατα και συγκεκριµένα
από το τµήµα Α, εµβαδού 25.000 στρεµµάτων που βρίσκεται περιµετρικά της λίµνης, από το τµήµα Β, εµβαδού 172 στρεµ. που
βρίσκεται στη χερσόνησο που αποτελούσε τµήµα της νησίδος
Αντά Μπουρού έναντι του οικισµού του Λάγος, από το τµήµα Γ,
εµβαδού 1.870 στρεµ. που είναι η νησίδα Αντά Μπουρού, από το
τµήµα ∆, εµβαδού 2,10 στρεµ. όπου είναι χτισµένος ο Ναός του
Αγίου Νικολάου και το τµήµα Ε, εµβαδού 0,40 στρεµ. όπου είναι
χτισµένη η εκκλησία της Παναγίας της Παντάνασσας.
Η αγωγή εκδικάζεται στις 5 Νοεµβρίου του 2003. Εν τω µεταξύ ήδη από της 22-10-2003, ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης απέστειλε στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.
Απόστολο Φωτιάδη έγγραφο µε το οποίο προκύπτουν νέα πραγµατικά γεγονότα και στοιχεία και γίνεται επίκληση νέων νοµικών
γεγονότων που δεν ελήφθησαν υπ’ όψη υπό του Γνωµοδοτικού
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας.
Ο κ. Ξινίδης, εκφράζοντας τους φορείς του Νοµού Ξάνθης, επικαλείται στο έγγραφό του ότι τα χρυσόβουλα που επικαλείται η
Μονή δεν περιλαµβάνουν τις παραλίµνιες περιοχές, αλλά µόνο
το ιχθυοτροφείο και το νησάκι του Αγ. Νικολάου. Ότι υπάρχουν
χρυσόβουλα και σιγγίλια της Μονής που αφορούν τη Λίµνη Βιστωνίδα και αν εξετασθούν στο σύνολό τους, και όχι αποσπασµατικά, διαπιστώνει κανείς ότι η ιστορική εξέλιξη των
διεκδικήσεων της Μονής συρρικνώνεται µε την πάροδο του
χρόνο στα στενά όρια του ναού του Αγίου Νικολάου. Επιπλέον,
ο κ. Ξινίδης υποστηρίζει ότι ουδέποτε η µοναχοί του Βατοπεδίου άσκησαν διακατοχικές πράξεις στις εκτάσεις που ζητούν
να τους αναγνωριστεί η κυριότητα, πλην της νησίδας του Αγίου
Νικολάου και της εκµετάλλευσης µέρους αλιευµάτων της λιµνοθάλασσας.
Ο κ. Φωτιάδης µε το υπ’ αριθµ. 9983/30-10-2003 έγγραφό
του, άµεσα και αποτελεσµατικά αναπέµπει για επανεξέταση
στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο τις υπ’ αριθµ. 26/1998, 17/2002 και
46/2002 γνωµοδοτήσεις του, υπό το πρίσµα νέων νοµικών και
πραγµατικών περιστατικών και στοιχείων.
• Ο Φωτιάδης, εγώ επιµένω, προέκυψε από τη δική µου έρευνα,
έδωσε εντολή στον κ. Χειµώνα να µην κάνει τυπική παράσταση. Ο
κ. Χειµώνας, προφανώς γιατί τέτοια εντολή πήρε, έκανε υπεράσπιση ουσίας και οι προτάσεις του ήταν ακλόνητες. Η µαρτυρία
του ήταν ακλόνητη και αυτό προκύπτει και από το αποτέλεσµα του
δικαστηρίου όπου οι δικαστές το δέχθηκαν και έµειναν ακλόνητοι
παρ’ ότι δεν είναι συνηθισµένο να πηγαίνουν κόντρα στην Πρόεδρό τους. (Ντάσκας 198, 4/11)
• Την αναποµπή τη θεωρώ θετικό. Γιατί παραπέµπει σε µία
άλλη γνωµοδότηση, η οποία θεωρητικά θα µπορούσε να οδηγήσει
και σε διαφορετικό αποτέλεσµα. (Ντάσκας 239, 4/11)
• Με την αναποµπή «παγώνει» µία προγενέστερη διοικητική
πράξη. (Γιοβαννόπουλος 156, 5/11)
• Λέει ο κ. Φωτιάδης «θα το κάνω» και µάλιστα η εντολή για
αντιδικία στο ΝΣΚ, λόγω του κατεπείγοντος, έρχεται πριν έρθει
και η απόφαση αναποµπής. (Ξινίδης 17, 6/11)
• Η αναποµπή έδειχνε πολιτική βούληση ανατροπής των λαθών
που είχαν προηγηθεί (Ξινίδης 58, 6/11)
Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Αλιβιζάτος στην
από 4-12-2008 γνωµοδότηση που εκπόνησε περί των εννόµων
συνεπειών που απορρέουν από την αναποµπή προς επανεξέταση
της υπόθεσης από τον κ. Φωτιάδη, καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι : το σχολιαζόµενο έγγραφο αποτελούσε το κατά νόµον
πρώτο βήµα για την ουσιαστική επανεκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης βάσει των νέων στοιχείων
που προέκυψαν και, εντεύθεν, για την ενδεχόµενη ανάκληση
της έγκρισης των προηγούµενων γνωµοδοτήσεων.
Συνέπεια των ανωτέρω και σύµφωνα µε την κατάθεση του κ.
Χειµώνα που εκπροσώπησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο ήταν ότι ο κ.
Χειµώνας είχε ξεκάθαρη εντολή προκειµένου να υπερασπιστεί
τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου και να ζητήσει την απόρριψη της
αγωγής της Μονής, ανεξάρτητα από τις προηγούµενες γνω-
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µοδοτήσεις του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίου Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας.
Πράγµατι, ο κ. Χειµώνας υπερασπίστηκε µε σθένος τα συµφέροντα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως αν δεν υφίσταντο ποτέ
οι γνωµοδοτήσεις του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου περί µη προβολής δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου. Με τις προτάσεις του και τα
έγγραφα που προσκόµισε απέδειξε στο ∆ικαστήριο ότι η
έκταση των 25.000 στρ. παραλίµνιων περιοχών, που διεκδικεί
η Μονή, ανήκει στο ∆ηµόσιο αλλά και σε ιδιώτες, κατόπιν διανοµών για αποκατάσταση προσφύγων από το έτος 1930, αλλά
και αναδασµών. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι από τα χρυσόβουλα που επικαλείται η Μονή δεν προκύπτουν κατά θέση,
έκταση και όρια οι διεκδικούµενες παραλίµνιες εκτάσεις. Η
αναφορά κάποιων τοπωνυµίων στα χρυσόβουλα που ίσχυαν προ
χιλιετιών, όπως το «του βου το πηγάδι» ή «Καλαµίτζι» ή « Άγιος
Γεώργιος» ή « Άγιος Παντελεήµων» είναι συγκεχυµένη και αόριστη, ώστε να µην είναι δυνατόν να προσδιορίσουµε σε τι αναφέρεται. Ο κ. Χειµώνας υποστηρίζει µε τις προτάσεις του ότι
ουδέποτε η Μονή άσκησε κάποια διακατοχική πράξη στις παραλίµνιες περιοχές, αλλά η µόνη διακατοχική πράξη που αναφέρεται στην αγωγή της Μονής είναι η αλιεία στη λίµνη (που
ήταν ελεύθερη και δεν οδηγούσε σε κτήση δικαιωµάτων) και η
τέλεση θρησκευτικών καθηκόντων στο νησάκι του Αγ. Νικολάου.
Με τις µαρτυρικές καταθέσεις του κ. Πετούση και του κ.
Τσουρή αποδείχθηκε περίτρανα ότι πρώτον, τα τοπωνύµια των
χρυσοβούλων δεν συµπίπτουν µε τη σηµερινή διαµορφωθείσα
κατάσταση καθώς έχει αλλάξει όλη η γεωγραφία του εδάφους
και δεύτερον, ότι µεγάλη έκταση από αυτή που διεκδικεί η Μονή,
δηλαδή η υστερορρωµαϊκή και βυζαντινή τειχισµένη πόλη της
Αναστασιούπολης και µετέπειτα Περιθεώριο µετά των εντός
αυτών περιλαµβανοµένων χώρων και κτισµάτων, έχουν κηρυχθεί
ως αρχαιολογικοί χώροι µε την υπ’ αριθµ. 4499/12-6-2964 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964).
Μετά το τέλος της ακροαµατικής διαδικασίας, η πεποίθηση
ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα κέρδιζε τη δίκη ήταν διάχυτη και
εκφράστηκε ρητά από τους µάρτυρες και τον κ. Χειµώνα.
Μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου του 2004 αναλαµβάνει η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Εν όψει των ανωτέρω, η κατάσταση που παραλαµβάνει η Νέα
∆ηµοκρατία µε την Κυβερνητική αλλαγή είναι η εξής:
1. Η Μονή δεν διαθέτει νόµιµους τίτλους κυριότητας.
2. Εκκρεµεί δικαστική απόφαση επί της αγωγής της Μονής
ακριβώς για την αναγνώριση της κυριότητας επί των παραλίµνιων περιοχών της λίµνης Βιστωνίδας.
3. Εκκρεµεί η απόφαση της διοίκησης επί της αναποµπής
της υπόθεσης προς επανεξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της λίµνης Βιστωνίδας, των νησίδων, των οχθών και
των παραλίµνιων εκτάσεών της.
4. Επισηµαίνεται ότι η ως άνω δικαστική απόφαση είχε εκδοθεί υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά δεν είχε δηµοσιευθεί.
Γ. Μεθοδευµένη ακύρωση της ευνοϊκής υπέρ του ∆ηµοσίου
διαµορφωθείσας κατάστασης
Στις 20 Απριλίου του 2004 πραγµατοποιείται η διάσκεψη του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, κατά την οποία, µε πλειοψηφία 2 προς 1, γίνεται δεκτή η αναγνωριστική αγωγή της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου µόνο κατά το µέρος που αφορά στην ιδιοκτησία των νησίδων Αντά Μπουρού, πλην της εκτάσεως της χερσαίας ζώνης του λιµένος Λάγους, Αγίου Νικολάου και Παναγίας
Παντάνασσας. Η Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου κα Μαρία Ψάλτη, η
οποία µειοψήφησε, αναλαµβάνει να διατυπώσει και τεκµηριώσει
τις δικές της θέσεις στην απόφαση.
∆ιαρρέει το αποτέλεσµα στον Ηγούµενο Εφραίµ. Και καθυστερεί τη δηµοσίευση της απόφασης. Χαρακτηριστική και κρίσιµη είναι για το θέµα αυτό η κατάθεση του Μοναχού Ευδόκιµου,
υπεύθυνου οικονοµικών – λογιστηρίου της Μονής. Σε ερώτηση
γιατί καθυστερούσε η έκδοση της απόφασης του ∆ικαστηρίου
απάντησε ότι «µας είπαν (ο ηγούµενος και ο Αρσένιος) ότι καθυστερεί να βγει η απόφαση ….γιατί τα βρήκαµε» (µε την Κυβέρ-
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νηση).
Σύµφωνα συνεπώς µε την κατάθεση του Ευδόκιµου υπάρχει
παρασκήνιο και συντονισµός. Επειδή ο ηγούµενος Εφραίµ είχε
πληροφορηθεί από την Πρόεδρο του δικαστηρίου κα Μαρία
Ψάλτη την αρνητική για τη Μονή απόφαση του ∆ικαστηρίου,
φρόντισε και πέτυχε, σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση την καθυστέρηση δηµοσίευσής της. Στο µεταξύ µεθόδευσαν και πέτυχαν από κοινού ο κ. Εφραίµ και ο συντονιστής εκ µέρους της
Κυβέρνησης κ. Ρουσόπουλος την µη έκδοση απόφασης και την
δροµολόγηση των ανταλλαγών σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο πάντα του κεντρικού συντονισµού και σχεδιασµού του όλου σκανδάλου.
Η απόφαση εν τέλει δηµοσιεύθηκε µόλις στις 6 Νοεµβρίου
2008, κατόπιν εντολής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κ.
Ι. Παπανικολάου (βλ. το από 29-10-2008 έγγραφό του προς την
ήδη Εφέτη Αιγαίου, τότε Πρόεδρο του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κ. Ψάλτη) και ενώ εκκρεµούν σοβαρότατες κατηγορίες σε βάρος της κ. Ψάλτη και του κ. Εφραίµ, εφόσον έχει
ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος
και ηθική αυτουργία σ’ αυτήν από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Αν. Κανελλόπουλο.
Μετά τη διάσκεψη του δικαστηρίου, τον Απρίλιο του 2004 η
κοινωνία της Θράκης και βέβαια η Επιτροπή Αγώνα, στην οποία,
πλην των άλλων, µετείχε και ο ήδη Υφυπουργός κ. Κοντός, πληροφορήθηκε την ευνοϊκή απόφαση για τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου.
Μετά από αυτό υπάρχει πρωτοφανής ταχύτητα και συντονισµένες ενέργειες ως προς την εξασφάλιση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος από την Μονή:
20/5/04: απόρριψη αναποµπής Φωτιάδη από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
Επτά ολόκληρους µήνες µετά την αναποµπή Φωτιάδη και µετά
τη διάσκεψη του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (20-42004) κατά τη διάρκεια της οποίας λήφθηκε η θετική για τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου απόφαση, ενεργοποιείται το
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Κτηµάτων (ΓΣ∆Κ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, το οποίο µέχρι τότε απέχει ορθώς. Το
ΓΣ∆Κ στη συνεδρίασή του στις 20 Μαΐου 2004, και µε την υπ’
αρ. 26 Γνωµοδότησή του, αποφαίνεται ότι «δεν συντρέχει νόµιµος λόγος επανεξέτασης των υπ’ αρ. 26/1998, 17/2002 και
46/2002 Γνωµοδοτήσεων…». Παραβλέπει τα νέα στοιχεία που
προσκοµίζονται µε την επιστολή Ξινίδη, ήτοι νοµικά και πραγµατικά περιστατικά, στα οποία εν πολλοίς στηρίχθηκε και το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ροδόπης. Η σύγκληση του ΓΣ∆Κ µε εντολή
υπουργού και η προκλητική γνωµοδότησή του διατυπώνεται ενώ
η απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείο Ροδόπης έχει εκδοθεί
για την αντιδικία µεταξύ ∆ηµοσίου και Μονής, η οποία βεβαίως
δηµοσιεύθηκε µόλις πρόσφατα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει
ότι υπάρχει συντονισµός και έχουν αποφασισθεί κεντρικά οι ιδιαίτερα βλαπτικές για το ∆ηµόσιο ανταλλαγές.
22/6/04: Με υπογραφή ∆ούκα «ενταφιάζεται» η αναποµπή
Φωτιάδη χωρίς καν να επανεξεταστούν τα νέα στοιχεία
Ο κ. ∆ούκας, τότε αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών, στις 7
Ιουνίου 2004, κάνει αποδεκτή την 26/20-05-2004 Γνωµοδότηση
του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων ως ακολούθως: «…υπέρ της µη προβολής δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί των νησίδων λίµνης Βιστωνίδας α) Αντά Μπουρού, β)
Αγίου Νικολάου, γ) Παναγίας Παντάνασσας και γενικά ολόκληρης της λίµνης και των οχθών αυτής στους Ν. Ξάνθης και Ροδόπης.
Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει ήδη καταθέσει στις 2 Ιουνίου
2004 αίτηµα ενώπιον του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους περί
υποβολής κοινής δήλωσης ∆ηµοσίου και Μονής στο Πολυµελές
Πρωτοδικείο Ροδόπης, ώστε να µην εκδοθεί απόφαση επί της
ήδη εκδικασθείσας µεταξύ τους αγωγής! Παραδόξως το αίτηµα
της Μονής φέρεται να έχει πρωτοκολληθεί µε ηµεροµηνία την 1η
Ιουνίου 2004!
17/6/04: Γνωµοδότηση Β’ Τµήµατος ΝΣΚ για δυνατότητα κατάργησης δίκης, παρά την µειοψηφία για άκυρη και παράνοµη
ενέργεια
Στις 17/06/2004 το Β’ Τµήµα του ΝΣΚ δέχεται κατά πλειοψηφία
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το αίτηµα της Μονής για υποβολή κοινής δήλωσης στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Ροδόπης, ώστε να µην εκδοθεί απόφαση επί
της ήδη εκδικασθείσας αγωγής! Στην από 14-06-2004 εισήγησή
του προς το Β’ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ο
Εισηγητής Κ. Καποτάς, Νοµικός Σύµβουλος, αποφαίνεται ρητά
ότι «…Η παρεχόµενη συναίνεση του ∆ηµοσίου είναι φανερό ότι
δεν ενέχει αναγνώριση οποιουδήποτε τυχόν δικαιώµατος της
Ιεράς Μονής επί της επιδίκου εκτάσεως, αλλ’ ούτε και παραίτηση του ∆ηµοσίου από οποιαδήποτε τυχόν δικαιώµατά του επί
των επιδίκων, ώστε να διαφοροποιούνται οι σηµερινές πραγµατικές θέσεις των επιδίκων µερών…» . Η από 17/6/2004 απόφαση
αγνοεί την επισήµανση της µειοψηφίας ότι παραίτηση δεν χωρεί
έγκυρα, όταν αναµένεται η έκδοση δικαστικής αποφάσεως.
22/6/04: Με νέα υπογραφή ∆ούκα δίνεται εντολή να καταργηθεί µε παραίτηση του ∆ηµοσίου η ήδη κερδισµένη δίκη!
Στις 22/06/2004 ο κ. ∆ούκας αποδέχεται την ανωτέρω Γνωµάτευση του Β’ Τµήµατος και το ∆ηµόσιο «παραιτείται» από µία
κερδισµένη, όπως απεδείχθη, δίκη. Είναι σαφές ότι ο Υφυπουργός γνωρίζει ότι η παραίτηση από τη δίκη είναι ενδεχοµένως παράνοµη, δεδοµένης της γνώµης που είχε διατυπώσει η
µειοψηφία. Καταθέτοντας ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής
της Βουλής, ο κ. ∆ούκας δήλωσε ότι γνώριζε το περιεχόµενο της
εισήγησης Καποτά!
23/6/04: courier µε υπογραφή ∆ιονυσόπουλου µεταφέρει
την εντολή ∆ούκα στον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, µήπως
και δεν προλάβουν οι ταγοί των συµφερόντων του ∆ηµοσίου…
και εµποδιστούν οι µεθοδεύσεις τους από τη δηµοσίευση της
απόφασης της ήδη κερδισµένης δίκης.
Η αποδοχή από τον κ. ∆ούκα της ως άνω Γνωµάτευσης του Β’
Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αποστέλλεται
µε υπηρεσία ταχυ-αποστολής (courier) στο ∆ικαστικό Γραφείο
Κοµοτηνής και εντέλλεται ο κ. Χειµώνας να συντάξει και να υπογράψει το σχετικό µε την κατάργηση της δίκης συµφωνητικό.
Τόσο η εσπευσµένη αποστολή όσο και οι οδηγίες για άµεση σύνταξη και υποβολή της Κοινής ∆ήλωση περί παραιτήσεως από
τη δίκη µαρτυρούν τη σπουδή προκειµένου να µην προλάβει την
όλη διαδικασία τυχόν δηµοσίευση της αρνητικής για τη Μονή
αποφάσεως του ∆ικαστηρίου.
Στις 25 Ιουνίου 2004 υποβάλλεται η Κοινή ∆ήλωση ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης για µη έκδοση απόφασης
από τους παρισταµένους κατά τη συζήτηση πληρεξουσίους των
διαδίκων για µη έκδοση απόφασης.
Η αλληλουχία και η ταχύτητα των γεγονότων και ενεργειών,
σε συνδυασµό µε την ως άνω κατάθεση Ευδόκιµου, επιβεβαιώνει ότι η απόφαση του κ. ∆ούκα για την «κατάργηση» της δίκης
εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού κεντρικά κατευθυνόµενου
και συντονιζόµενου σχεδίου, δεδοµένου ότι λογικά και πολιτικά
ο κ. ∆ούκας δεν θα µπορούσε να πάρει µόνος του τέτοια ευθύνη.
Λαµβανοµένης µάλιστα υπόψη της αίτησης της Μονής, που υποβάλλεται αµέσως µετά στον κ. Τσιτουρίδη (βλ. πιο κάτω την από
10-7-2004 επιστολή του κ. Εφραίµ στον τότε Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων) µε αίτηµα την αποζηµίωσή της ή
ανταλλαγές, καθίσταται εύλογο ότι έχει ήδη προαποφασιστεί και
σχεδιασθεί το σύνολο του σκανδάλου των ανταλλαγών και
υπήρχε σταδιακή προώθησή του.
Μαρτυρικές καταθέσεις
Σχετικά µε τη διαδικασία κατάργησης της δίκης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Μονής Βατοπεδίου οι τοποθετήσεις των µαρτύρων που εξέτασε η Εξεταστική Επιτροπή είναι καταπέλτης.
Επισηµαίνουν τόσο την παρανοµία της, όσο και το ενδεχόµενο
δόλου, αφού υπήρχε ήδη διάχυτη πληροφόρηση ότι η Μονή είχε
«χάσει» τη δίκη.
∆εν µου έχει τύχει να ζητεί η ενάγουσα µη έκδοση απόφασης
(Κεφάλα 280 3/11)
Η απόφαση είχε γίνει γνωστή σχεδόν σε όλη την περιοχή.
Θεωρώ αδιανόητο να µην ήξεραν, ιδιαίτερα οι ασχολούµενοι µε
αυτήν την υπόθεση, τα Υφυπουργεία, οι Υφυπουργοί, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το αποτέλεσµα της διάσκεψης των δικαστών.
Άρα το γνώριζαν, έδωσαν κάτι το οποίο είχαν ήδη κερδίσει. Είχε
ήδη κερδίσει το ∆ηµόσιο την αποβολή της Μονής από κάθε ιδιοκτησιακό δικαίωµα, εκτός από ένα µικρό, όπου αναγνώρισαν χίλια
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περίπου στρέµµατα από τη λιµνοθάλασσα και προσποιούνται ότι
δεν γνωρίζουν το αποτέλεσµα τη απόφασης και κάνουν το συµβιβασµό. Αυτό το θεωρώ εγκληµατικό. (Ντάσκας 166, 4/11)
Η δήλωση των µερών δεν θεωρείται τρόπος κατάργησης της
δίκης. Στην φάση που ήταν η υπόθεση θεωρώ ότι δεν έπρεπε να
ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο. (Σακάλογλου 9-10, 4/11)
Υπηρεσιακά από τον Απρίλιο 2004 ήταν γνωστό ότι είχε γίνει
διάσκεψη (Σακάλογλου 23, 4/11)
Είναι εξαιρετικό µετά που θα εκδικαστούν οι υποθέσεις να υποβάλλονται δηλώσεις για να µην εκδοθούν αποφάσεις. Εγώ στα 15
χρόνια που είµαι δικαστής θυµάµαι, εκτός από τη συγκεκριµένη,
άλλες δύο φορές (Σακάλογλου 33, 4/11)
Μία απόφαση που έχει κριθεί και έχουν αποφασίσει δικαστές
δεν µπορεί να την καταργεί ο οποιοσδήποτε (Σακάλογλου 71.
4/11)
Η απόφαση περί µη έκδοσης απόφασης δεν είναι συµβιβασµός. Εάν θεωρούνταν συµβιβασµός, θα θεωρούνταν η δίκη
καταργηµένη και δεν θα εκδιδόταν απόφαση (Σακάλογλου 86,
4/11)
Στο περιεχόµενο των προτάσεών µου προβάλλω και την ένσταση ίδιας κυριότητας, αντικρούω όλα τα επιχειρήµατα της
Μονής από τα χρυσόβουλα (Χειµώνας 190, 4/11)
Με την αποδοχή περί µη έκδοσης απόφασης ένοιωσα ότι πήγε
χαµένος ο αγώνας. Νοµίζω ότι έπρεπε να συνεχίσει το δρόµο το
δικαστικό. (Χειµώνας 197, 4/11)
Με τη δήλωση περί µη έκδοσης απόφασης ένοιωσα έκπληκτος
(Γιοβαννόπουλος, 115. 5/11)
Mε την αίτηση για µη έκδοση απόφασης θα µπορούσε να υποθέσει κανείς, ότι χάνει η ενάγουσα (Γιοβαννόπουλος 124. 5/11)
Θεωρώ ότι οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν αυτά που βγήκαν στη
συνέχεια, διότι αν τα γνώριζαν θα ήταν αδιανόητο να προβούν σε
αυτήν τη συναίνεση, Συναινούµε όταν δεν προσδοκούµε συµφέρον από την έκβαση της δίκης (Κρόµπας 184, 5/11)
Το αίτηµα της Μονής ήταν απαράδεκτο, διότι υπεβλήθη µετά
από επτάµηνο από τη συζήτηση της υποθέσεως (Κιούσης, 303
11/11)
Υπήρχαν εύλογες πιθανότητες να δικαιωθεί το ∆ηµόσιο, υπήρχε
διάχυτη ατµόσφαιρα ότι το ∆ηµόσιο είχε δίκιο. Η συναίνεση του
∆ηµοσίου ήταν µια προφανώς βλαπτική ενέργεια για τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (Ξινίδης, 86-87, 6/11)
Είναι απιστία του ∆ηµοσίου η οπισθοχώρηση (από τη δίκη),
παρά την πολύ ισχυρή του θέση. (Ξινίδης 135, 6/1)
Αν έχουν κάνει διάσκεψη, κακώς δέχθηκαν την αίτηση (Καποτάς
109, 13/11)
Ο κος Αληφακιώτης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης επί των ηµερών υπουργίας του κ. Τσιτουρίδη, κατέθεσε, στις 14/11/08, στην Εξεταστική Επιτροπή ότι:
(α) Όταν η Ν∆ ανέλαβε την εξουσία, η Βιστωνίδα ανήκε στο
∆ηµόσιο και αυτή ήταν η άποψη του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης επί Τσιτουρίδη.
«Ερ.: Τα διεκδικούσε ή τα είχε πάρει η Μονή Βατοπεδίου; Απ.:
Όχι, τότε δεν τα είχε πάρει, τα διεκδικούσε.»
«Ερ.: Η άποψη του Υπουργείου Γεωργίας ποια ήταν; Ήταν ότι
ανήκε στη Βιστωνίδα (προφανώς εννοεί: Μονή Βατοπεδίου) ή ότι
ανήκε στο ∆ηµόσιο; Απ: Τουλάχιστον αν κρίνω µόνο από τον κ.
Τσιτουρίδη, διότι µε τον κ. Μπασιάκο δεν είχα κάνει συζήτηση,
ούτε µε τον κ. Κοντό, ο κ. Τσιτουρίδης πίστευε ότι ανήκει στο ∆ηµόσιο». (σελ. 19 Πρακτικών Εξεταστικής συνεδρίαση 14-11-08).
Παραπλάνηση και εµπαιγµός των πολιτών της Ξάνθης
Όταν οι τοπικοί παράγοντες της Ξάνθης πληροφορούνται το
γεγονός της κατάργησης της δίκης, αντιδρούν και ζητούν συνάντηση µε αρµοδίους.
Την 5η Ιουλίου 2004 συναντώνται διαδοχικά µε τους κ. κ. Παυλόπουλο και ∆ούκα, παρουσία του τότε Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης κ. Κοντού και, όπως φαίνεται από τις καταθέσεις των
µαρτύρων, αρχίζει ένας άνευ προηγουµένου εµπαιγµός.
Ο κ. Παυλόπουλος διαβεβαίωσε τους συνοµιλητές του ότι θα
πρυτανεύσει η νοµιµότητα(µια νοµιµότητα που έχει ήδη καταπατηθεί).
Ο κ. ∆ούκας δηλώνει προσχηµατικά ότι έχει άγνοια για το
θέµα, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει αποδεχθεί τις σχετικές Γνω-
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µοδοτήσεις και ζητάει την προσκόµιση και άλλων στοιχείων, ενώ
ήδη αυτά υπήρχαν και ενσυνείδητα αγνοήθηκαν.
Ο κ. Κοντός, στην αρµοδιότητα του οποίου ήταν η εποπτεία
της πολιτικής γης, έδειχνε να ενηµερώνεται κατά τη συνάντηση
αυτή και παρίστανε τον ενδιάµεσο, ενώ ήταν γνώστης τόσο του
παρελθόντος της υπόθεσης όσο και των κυβερνητικών σχεδιασµών για την τελική της έκβαση!
Στις 10 Ιουλίου 2004, ο ηγούµενος της Ι. Μ. Βατοπεδίου κ.
Εφραίµ µε επιστολή του προς τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιτουρίδη αιτείται την ανταλλαγή εκτάσεων µεταξύ
∆ηµοσίου και Μονής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιστολή
αυτή στην πρόταση του Εφραίµ συµπεριλαµβάνονται τα εξής:
«Όσες εκτάσεις περιλαµβάνονται στα όρια του από 25-10-2002
τοπογραφικού διαγράµµατος του τοπογράφου µηχανικού ∆ηµητρίου Βασιλειάδη και έχουν διανεµηθεί σε αγρότες ή πρόκειται να
διανεµηθούν ή επιθυµεί το ∆ηµόσιο να τις κρατήσει, το ∆ηµόσιο
µπορεί να τις ανταλλάξει- µε ειδική επί τούτου σύµβαση µεταξύ
της Μονής και του ∆ηµοσίου-µε ίσης αξίας δηµόσια κτήµατα ή µε
καταβολή εκ µέρους του ∆ηµοσίου του αντιτίµου της αξίας τους.».
Η επιστολή αυτή, που απεστάλη αµέσως µετά την κατάργηση
της δίκης, επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σχετικού σχεδίου, το
οποίο συντονίζεται κεντρικά και το οποίο φαίνεται να προσκρούει
στον κ. Τσιτουρίδη, όπως προκύπτει από τις ιδιόγραφες σηµειώσεις του επί του ως άνω εγγράφου (µε τις οποίες ζητά νοµοθετική ρύθµιση και πολιτική κάλυψη).
Επιστολή Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων
Στις 14 Ιουλίου 2004 οι πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων
Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης αποστέλλουν επιστολή
στον Υφυπουργό Οικονοµικών Πέτρο ∆ούκα µε την οποία διαµαρτύρονται για την αιφνίδια κατάργηση, όπως αναφέρουν, της
δίκης, µε ταυτόχρονη δήλωση της ενάγουσας Μονής και του Ελληνικού ∆ηµοσίου ότι δεν επιθυµούν την έκδοση απόφασης, και
τον ενηµερώνουν για τις ποινικές και πολιτικές ευθύνες που ενέχει η απόφασή του να εγκρίνει τη Γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου να µην προβάλει το Ελληνικό ∆ηµόσιο
δικαιώµατα επί των διεκδικούµενων εκτάσεων.
Την 6η Σεπτεµβρίου 2004 ο Μητροπολίτης, ο Νοµάρχης και ο
∆ήµαρχος Ξάνθης, ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, ο ∆ήµαρχος Βιστωνίδας και ο κ. Κοντός, τότε υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, επισκέπτονται τον Πρόεδρο του Ν. Σ. Κ.
Μάλιστα στη συνάντηση αυτήν ο παριστάµενος και αρµόδιος, ως
έχων την αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργός κ. Αλ. Κοντός ανέλαβε
τη δέσµευση να καταθέσει νέο αίτηµα για αναποµπή της τελευταίας Γνωµοδότησης του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, ενώ ήδη
είχε ληφθεί η πολιτική απόφαση για τις ανταλλαγές.
Μετά τη συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Ν. Σ. Κ., ο κ. Κοντός
µεθοδεύει τον αποκλεισµό από τη συνάντηση που θα ακολουθούσε µε τον κ. Ρουσόπουλο του Προέδρου του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Ξάνθης και του ∆ηµάρχου Βιστωνίδας, που είναι γνωστό ότι πρόσκεινται πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ. Η συνάντηση αυτή τηρείται µυστική και αποκαλύπτεται στους πολίτες της Ξάνθης δύο
µέρες µετά µε επιστολή του Νοµάρχη Ξάνθης Γ. Παυλίδη στην
εφηµερίδα «ΜΑΧΗΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ».
Μαρτυρικές καταθέσεις
Στην είσοδο του κτιρίου µας ενηµερώνει ο κ. Κοντός ότι δεν
µπορεί να γίνει συνάντηση µε τον κ. Ρουσόπουλο … Μέχρι που
δόθηκαν οι καταθέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών πρόσφατα, κανείς στην Ξάνθη δεν είχε παραδεχτεί δηµόσια ότι η συνάντηση αυτή έγινε. (Ξινίδης 30, 6/11)
Ο Μητροπολίτης µου είπε ότι στη συνάντησή τους µε το Ρουσόπουλο, αυτός τους είπε ότι το θέµα της ιδιοκτησίας έχει λήξει.
Το µόνο που µπορεί να γίνει από εδώ και µπρος είναι, αν δεν τους
θέλετε εκεί πάνω, να τους τα δώσουµε κάπου αλλού. (Ξινίδης 90,
6/11)\
∆. Λήψη απόφασης για ανταλλαγή της Βιστωνίδας και των
παραλίµνιων εκτάσεων
Η απόφαση περί ανταλλαγών
Καθίσταται πλέον προφανές ότι όταν πραγµατοποιήθηκε η εν
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λόγω συνάντηση του κ. Ρουσόπουλου µε τους εκπροσώπους των
φορέων της Ξάνθης, στην οποία µετείχαν ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήµων, ο Υφυπουργός κ. Κοντός, ο Βουλευτής κ.
Τσαλίδης, ο Νοµάρχης και ο ∆ήµαρχος Ξάνθης κ. κ. Παυλίδης
και Στυλιανίδης, έχει ήδη αποφασισθεί το σχέδιο των ανταλλαγών. Σύµφωνα µε την κατάθεση του δηµάρχου κ. Στυλιανίδη ενώπιον της Εισαγγελέως Εφετών κ. Σπυροπούλου:
«Ενηµερώσαµε και τον κ. Ρουσόπουλο για την υπόθεση και του
εκφράσαµε την πλήρη αντίθεση και την προσωπική µας, αλλά και
των τοπικών κοινωνιών της Ξάνθης. ... για την αντίθεσή µας αυτή
και για την αναταραχή και τον αναβρασµό που είχε προκληθεί
στην περιοχή µας µετά την παραίτηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου από το ως άνω δικαστήριο.
Μας άκουσε µε προσοχή και µας εξέφρασε την άποψη ότι δεν
θα πρέπει να διαταραχθούν οι σχέσεις της Μονής Βατοπεδίου µε
την τοπική Εκκλησία και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Εµείς του ζητήσαµε βέβαια να ενηµερώσει τους αρµόδιους
υπουργούς, που αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός µας».
Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι το σχέδιο των ανταλλαγών της
λιµνοθάλασσας Βιστωνίδας και των παραλίµνιων περιοχών µε
άλλα ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όταν πραγµατοποιήθηκε η προαναφερόµενη σύσκεψη, είχε ήδη αποφασισθεί και είχε αποκλεισθεί το ενδεχόµενο των ανταλλαγών της
Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλιµνίων µε άλλα ακίνητα ευρισκόµενα στους νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης.
Αυτό που απέµενε ήταν να µεθοδευτεί ο τρόπος της ανταλλαγής, να υποδειχθούν εκτάσεις σε άλλες περιοχές της χώρας και
µάλιστα µε τρόπο τέτοιο που η Μονή να αποκοµίσει τεράστια
κέρδη.
Για τον σκοπό αυτό ζητούνται γνωµοδοτήσεις, επιλέγονται
εκτάσεις «φιλέτα» και περιοχές, οι οποίες λόγω της φύσης τους
(πχ δάση) δεν έχουν καµία εµπορική αξία, όταν όµως αποχαρακτηρίζονται µε γνωµοδοτήσεις και υπουργικές αποφάσεις αποκτούν τεράστια εµπορική αξία εν αντιθέσει µε τη Λίµνη, για την
οποία φροντίζουν επίσης µε διάφορες µεθοδεύσεις να αυξήσουν
την αξία της.
Η φάση της έναρξης των µεθοδεύσεων των ανταλλαγών οριοθετείται χρονικά από την αποστολή της επιστολής στις 10 Ιουλίου 2004 του ηγουµένου της Ι. Μ. Βατοπεδίου κ. Εφραίµ προς
τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιτουρίδη, µε την
οποία αιτείται την ανταλλαγή εκτάσεων µεταξύ ∆ηµοσίου και
Μονής. Και συγκεκριµένα αναφέρει: «όσες εκτάσεις …..έχουν
διανεµηθεί σε αγρότες ή πρόκειται να διανεµηθούν ή επιθυµεί το
∆ηµόσιο να τις κρατήσει, µπορεί να τις ανταλλάξει -µε ειδική επί
τούτου σύµβαση µεταξύ Μονής και ∆ηµοσίου- µε ίσης αξίας ∆ηµόσια κτήµατα ή µε καταβολή εκ µέρους του ∆ηµοσίου του αντιτίµου της αξίας τους».
Στο έγγραφο της παραπάνω επιστολής ο κ. Τσιτουρίδης µε
ιδιόχειρη σηµείωσή του αναφέρει: «κ Αληφακιώτη να προχωρήσετε στη διευθέτηση του θέµατος. Ενηµέρωσή µου.»
Στη συνέχεια όµως, ο ίδιος ο κ. Τσιτουρίδης σηµειώνει ιδιοχείρως στο ίδιο έγγραφο, ότι για να γίνουν οι ανταλλαγές αυτές
χρειάζεται «σύµβαση, νοµοθετική διάταξη, γνωµοδότηση, πολιτική βούληση». Και όχι απλή σύµβαση, όπως προτείνει ο Εφραίµ
στην επιστολή του.
Όπως φαίνεται, ο κ. Τσιτουρίδης διστάζει να προχωρήσει σε
ανταλλαγές µε τον τρόπο της απλής σύµβασης που του υποδεικνύεται.
Στις συσκέψεις που ακολουθούν και συγκεκριµένα στη συνάντηση των φορέων της Ξάνθης µε τον Ρουσόπουλο την 6η-92004, από την οποία αποκλείσθηκαν τεχνηέντως ο Αθ. Ξινίδης,
πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και ο κ. Τσολακίδης, δήµαρχος Βιστωνίδας που «κατά τύχη» πρόσκεινται στο
ΠΑΣΟΚ, όπου παρευρίσκεται και ο υφυπουργός κ. Κοντός, ο κ.
Τσιτουρίδης δεν καλείται καν να παραβρεθεί.
Ο κ. Τσιτουρίδης ως αρµόδιος Υπουργός επί των ανταλλαγών
παραιτείται στις 22 Σεπτεµβρίου 2004 και αναλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο ο κ. Μπασιάκος, έως τότε Υφυπουργός.
Αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Οκτώβριο
του 2004, ο νέος Υπουργός δέχεται τηλεφώνηµα εκ µέρους του
κ. Ρουσόπουλου σχετικά µε το ζήτηµα της Μονής Βατοπεδίου
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και ακολούθως ενηµερώνει τον τότε Υπουργό Επικρατείας για
την εξέλιξη της υποθέσεως και τις επόµενες ενέργειές του, προφανώς πιστοποιώντας µ’ αυτήν του την ενέργεια ότι αντελήφθη
την υπόθεση της παρέµβασης και το τηλεφώνηµα του κ. Ρουσόπουλου ως εντολή «άνωθεν» και τον ίδιο ως έχοντα ειδικό ρόλο,
δηλαδή ως συντονιστή της υπόθεσης, λέγοντάς του ότι µε βάση
την εντολή κίνησε τη λύση στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αργότερα παραιτείται και ο Γ. Γ. του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αληφακιώτης.
Η Γνωµοδότηση 15/2005 του ΝΣΚ
∆ύο µόλις µήνες µετά την ανάληψη καθηκόντων του νέου
υπουργού, του κ. Μπασιάκου, στις 1/12/04 υποβάλλεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για το αν είναι δυνατόν µε υπουργική απόφαση (και όχι µε νόµο, όπως ανέφερε η Ολοµέλεια του ΝΣΚ στην
111/2000 Γνωµοδότηση) να δροµολογήσουν την ανταλλαγή της
Λιµνοθάλασσας.
Η διαδικασία των ανταλλαγών αρχίζει µε την έκδοση της Γνωµοδότησης ΝΣΚ µε αρ. 15 του 2005 (συνεδρίαση της 9ης ∆εκεµβρίου 2004), µε την οποία το ∆’ Τµήµα του Ν.Σ.Κ. αγνοεί
παρανόµως την Γνωµοδότηση 111/2000 της Ολοµέλειας του οργάνου και γνωµατεύει θετικά περί της δήθεν µη ύπαρξης κωλύµατος για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε την
ανταλλαγή παραλιµνίων εκτάσεων µε άλλες ιδιοκτησίες του ∆ηµοσίου εκτός των Νοµών Ξάνθης & Ροδόπης.
Στις 14/1/05 ο υπουργός κ. Μπασιάκος αποδέχεται την Γνωµοδότηση
Η Υπουργική Απόφαση - φάντασµα
Με βάση και άλλοθι την ως άνω Γνωµοδότηση, την οποία κάνει
δεκτή ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπασιάκος εκδίδει στις 25 Ιανουαρίου 2005 την 3822/2005 Υπουργική Απόφαση, η οποία ούτε δηµοσιεύεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης, ούτε επισυνάπτεται, ως όφειλε, στα συµβόλαια
ανταλλαγών, που επακολούθησαν.
Η απόφαση δε αυτή εκδίδεται κατευθείαν από το γραφείο του
Υπουργού κ. Μπασιάκου και υπογράφεται αποκλειστικά από
αυτόν και όχι από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης από την
οποία έπρεπε να εκδοθεί η απόφαση, µε συνυπογράφοντα τον
τότε υφυπουργό κ. Κοντό, στον οποίο σύµφωνα µε την απόφαση
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων είχαν µεταβιβασθεί οι αρµοδιότητες
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης.
Μέσα σε 56 µέρες (µεσολαβούντων και των Χριστουγέννων)
είχαν ξεκαθαρίσει το θέµα των ανταλλαγών. Ενέργειες πέρα για
πέρα στοχευµένες και µε ταχύτατες διαδικασίες, τέτοιες που
ποτέ µέχρι σήµερα δεν έχει τύχει Έλληνας πολίτης και κανένας
άλλος φορέας.
Με την παραπάνω απόφαση και την µεταγενέστερη ΚΥΑ µε αρ.
16651/26-7-2005 το «έργο» των ανταλλαγών ανατίθεται στην Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου, η οποία εποπτεύεται από το
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και εµπίπτει στην ευθύνη
του κ. ∆ούκα, αλλά και του κ. Αλογοσκούφη, µετά τις εκλογές
του Σεπτεµβρίου 2007.
Η συνεννόηση και η συνεργασία µεταξύ των δύο Υπουργών
είναι δεδοµένη.
Γιατί ανατέθηκαν οι ανταλλαγές στην ΚΕ∆
Η ανάθεση των ανταλλαγών στην Κ. Ε. ∆. αποτελεί ενσυνείδητη µεθόδευση προκειµένου να εξασφαλισθεί α) ο κεντρικός
έλεγχος των ανταλλαγών και β) η µυστικότητα της µεθόδευσης,
καθώς, αν οι ανταλλαγές υλοποιούνταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έπρεπε να διενεργηθεί µέσω της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης σε συνεργασία µε τις ανάλογες ∆ιευθύνσεις
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, µε άµεσο αποτέλεσµα τη δηµοσιοποίησή της υπόθεσης (πράγµα το οποίο θα
έκανε γνωστή τη µεθόδευση) και την εµπλοκή υπηρεσιών όπως
των ∆ιευθύνσεων ∆ασών, Αρχαιολογικών υπηρεσιών, πολεοδοµικών υπηρεσιών κλπ
Με την ανάθεση στην ΚΕ∆ επιτυγχάνεται ακόµη η διεκπεραίωση µέσω µιας συµβολαιογράφου, ενός τοπογράφου, ενός δικηγορικού γραφείου Αθηνών και των δικηγόρων της Νοµικής
Υπηρεσίας της ΚΕ∆ , αντί των δικηγόρων των επιµέρους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
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Η συστηµατική προσπάθεια κεντρικού ελέγχου και αδιαφανούς δράσης επιβεβαιώνει την µεθόδευση των πολιτικών προϊσταµένων.
Με την ανάθεση στην ΚΕ∆ µεθοδεύονται στη συνέχεια και
άλλες διαδικασίες, πολλές φορές παράτυπες, που εξυπηρετούν
όµως τα συµφέροντα της Μονής. Έτσι, αντί να δηµοπρατηθούν,
τα ακίνητα ανταλλάσσονται αδιαφανώς και ανατίθεται η εκτίµηση
της αξίας τους στο ΣΟΕ, το οποίο εκτιµά τα προς ανταλλαγή οικόπεδα µε χαµηλό τίµηµα, ενώ υπερεκτιµά τη Λίµνη και τις παραλίµνιες εκτάσεις. Αποφεύγεται η εκτίµηση από τις κατά
τόπους ∆.Ο.Υ.
Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Σκιαδάς υποδεικνύει τις προς ανταλλαγή εκτάσεις, συνεπώς
είναι απόλυτα γνώστες τόσο αυτός όσο και οι αρµόδιοι Υπουργοί του τί ακριβώς επιδιώκεται από τις ανταλλαγές αυτές.
Με στοχευµένες και συντονισµένες αποφάσεις και κατευθυντήριες γραµµές οι αρµόδιοι Υπουργοί και Υφυπουργοί κ.κ. Μπασιάκος, Κοντός και ∆ούκας συµπράττουν στο όργιο των
ανταλλαγών. Για να επιτευχθεί αυτό φρόντισαν, µεταξύ άλλων,
να αποχαρακτηρίσουν δάση, να ζητήσουν και να αποδεχτούν
Γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου, αλλά και ατοµικές
Γνωµοδοτήσεις. Χρειάστηκε να αγνοήσουν και να παρακάµψουν
τις αντιρρήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών και άλλες φορές να
επιτύχουν συναίνεση µε εκφοβισµό υπαλλήλων (συνέντευξη κας
Μαντέλη στην εφηµερίδα «Το Πρώτο Θέµα», Κυριακή 7-12-04), η
οποία είπε επί λέξει: . «Αν δεν έκανα τις ανταλλαγές, θα µετακινιόµουν και θα κατηγορούµουν για απείθεια. Εγώ υπηρεσιακός
παράγοντας ήµουν, εντολές εκτελούσα. ∆εν λειτουργούσα αυτοβούλως», και ξεκαθαρίζει: «Εάν δεν έκανα κάτι εγώ καλά, είχα
και προϊσταµένους από πάνω µου. Είχα και γενικό γραµµατέα και
έναν υπουργό. Θα έπρεπε να µου πουν “σταµάτα. Εδώ κάνεις
λάθος”. Προϊστάµενοι υπουργοί µου ήταν οι κύριοι Μπασιάκος
και Κοντός. Αν έκανα κάτι παράνοµο, δεν θα έπρεπε να µε σταµατήσουν και να µου πουν “τι κάνεις;”».).
Μαρτυρικές καταθέσεις
Ο µάρτυρας κ. Κωνσταντίνος Γκράτζιος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΕ∆, κατέθεσε στις 21/11/08, στην Εξεταστική Επιτροπή,
µεταξύ άλλων ότι:
Στις ανταλλαγές η ΚΕ∆ δεν λειτούργησε αυτόβουλα, αλλά κατόπιν εντολής των κ. Μπασιάκου και ∆ούκα.
«∆εν θα είχαµε αυτήν την εντολή να κάνουµε οτιδήποτε. Η ΚΕ∆
δεν µπορεί αυτόβουλα να κινηθεί»
Και ότι στις λίστες ακινήτων που τους έστειλε το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να προχωρήσουν στις ανταλλαγές µε τις εκτάσεις στη Βιστωνίδα, τα ακίνητα ήταν προεπιλεγµένα από το Υπουργείο και είχαν σηµειωθεί µε κύκλους.
«ήταν ακίνητα τα οποία ήταν κυκλωµένα στις καταστάσεις, αυτά
τα οποία η ΚΕ∆ έπρεπε να στείλει στο ΣΟΕ…» (Πρακτικά Εξεταστικής 21/11/08)
Ο κ. Βαρδάκος, νοµικός σύµβουλος της Κτηµατικής Εταιρείας
του ∆ηµοσίου, στις 1/12/08, κατά την εξέτασή του ως µάρτυρας
στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κατέθεσε µεταξύ άλλων
ότι:
• Η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου εκτελούσε κυβερνητικές
εντολές και συγκεκριµένα εντολές των κ.κ. Μπασιάκου και του κ.
∆ούκα!
• Ο Μοναχός Αρσένιος είχε κληθεί και σε συνεδριάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων της ΚΕ∆ σχετικά µε τις ανταλλαγές.
Μάλιστα, ο µάρτυρας ανέγνωσε Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ (21/7/5), όπου είχε κληθεί και ο Μοναχός Αρσένιος και από τα οποία προκύπτει ότι τα επίµαχα ακίνητα είχαν
προεπιλεγεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη πριν
την 21η Ιουλίου 2005.
Ο κος Αληφακιώτης, πρώην Γ. Γ. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης επί Τσιτουρίδη, κατέθεσε ότι ο κ. Τσιτουρίδης ήταν
αντίθετος στο σχεδιασµό των ανταλλαγών και ο ίδιος ∆ΕΝ θα
υπέγραφε τις υπουργικές αποφάσεις για τις ανταλλαγές.
«Ερ: Είναι αλήθεια αυτό το οποίο έχει γραφτεί, έχει ακουστεί,
ότι ο κ. Τσιτουρίδης ήταν αντίθετος προς αυτό το οποίο έγινε
µετά; ∆ηλαδή αρνήθηκε αυτό το σχεδιασµό των ανταλλαγών. Απ:
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Ναι. Νοµίζω πως ναι. Γιατί ξέρετε ο κ. Τσιτουρίδης νοιαζόταν για
τους αγρότες οι οποίοι κατέχουν τα παραλίµνια εδάφη …» (σελ.
17 Πρακτικών Εξεταστικής συνεδρίαση 14-11-08).
«Ερ. ∆ηλαδή, κύριε µάρτυς, µου λέτε, σύµφωνα µε αυτά που
γνωρίζετε, ότι αν ήταν ο κ. Τσιτουρίδης στη θέση του κ. Μπασιάκου δεν θα υπέγραφε τις Υπουργικές Αποφάσεις για τις ανταλλαγές. Αυτό πιστεύετε; Απ.: Αυτό πιστεύω.» (σελ. 18 , 14-11-08).
«Αυτές οι Υπουργικές Αποφάσεις προς την ΚΕ∆ ενέχουν τον
χαρακτήρα της εντολής»
«… η εντολή ήταν να δοθούν ως ανταλλάγµατα µε περιουσιακά
στοιχεία της Μονής Βατοπεδίου»
Οι συνέπειες των ανταλλαγών
Ο κ. Στίκας, Νοµικός Σύµβουλος ∆ιοικητικού και Οικονοµικών
Υπηρεσιών της ΚΕ∆, ο οποίος ουσιαστικά αναπλήρωσε τον κ.
Ζερβουδάκη, παριστάµενος στα τελευταία συµβόλαια ανταλλαγών, κατέθεσε την 17/11/08 στην Εξεταστική Επιτροπή, µεταξύ
άλλων, και επιβεβαίωσε τη ζηµία του ∆ηµοσίου από τις µεθοδεύσεις των ανταλλαγών, σηµειώνοντας ότι η δηµοπρασία
ήταν πιο συµφέρουσα λύση για το ∆ηµόσιο. Είπε, µάλιστα, ότι
θα µπορούσαν πράγµατι να γίνουν δηµοπρασίες αντί για
ανταλλαγές και στις δηµοπρασίες θα κατατίθενται προσφορές
που µπορεί να ήταν µεγαλύτερες από την εκτίµησή του ΣΟΕ,
ενώ σηµείωσε ότι οι δηµοπρασίες θα µπορούσαν να ολοκληρωθούν σε διάστηµα από δύο έως έξι µήνες.
«Ερ: Είπατε πριν ότι αν γινόταν δηµοπρασία, πιθανόν το ∆ηµόσιο να έπαιρνε περισσότερα. Απ: Το είπα, βεβαίως. ∆εν το
αναιρώ..» (Σελ. 74 Πρακτικών Εξεταστικής 17/11/08)
Ο µάρτυρας κ. Γκασούκας, δικηγόρος που υπηρετεί µε παγία
αντιµισθία στην ΚΕ∆, κατέθεσε 19/11/08, στην Εξεταστική Επιτροπή, µεταξύ άλλων, ότι:
Θεωρεί µη σύννοµη την αδηµοσίευτη στα ΦΕΚ Υπουργική
Απόφαση 3822/05 για τις ανταλλαγές.
(Ερ. Αυτή η µη δηµοσίευση ήταν σύννοµη τότε; Προβλεπόταν
από το θεσµικό πλαίσιο; Απ: ∆εν νοµίζω. Όλες οι Υπουργικές αποφάσεις δηµοσιεύονται. Είναι γενικός κανόνας.) (σελ. 19 Πρακτικών Εξεταστικής συνεδρίαση 14-11-08).
Ο κ. Μητρόπουλος, ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Ακινήτων στην
ΚΕ∆, την 18-11-08 στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε µεταξύ
άλλων:
(α) Απέδωσε το σύνολο των ευθυνών για τις οργιώδεις
ανταλλαγές στον εντολέα της ΚΕ∆, δηλαδή την αρµόδια πολιτική ηγεσία της Κυβέρνησης Καραµανλή, που µε τις εντολές
της δέσµευσε την Κτηµατική Εταιρεία, σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η επιλογή των ακινήτων έγινε βάσει πινάκων µε σηµειωµένα ήδη τα ακίνητα που εστάλησαν από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και στους οποίους περιλαµβάνονται, ως
σηµειωµένα, και ακίνητα που ανήκαν σε ιδιώτες, αλλά παρ’ όλα
αυτά περιλήφθηκαν στα αρχικά συµβόλαια των ανταλλαγών!!!
«Η διαδικασία έγινε, όπως είπα, µε βάση συγκεκριµένες υπουργικές αποφάσεις που κατά την άποψη και του νοµικού µας συµβούλου δεν αφήνουν περιθώρια στην Κτηµατική Εταιρεία, ως
ανώνυµη εταιρεία, εντολοδόχο του Υπουργείου Οικονοµικών,
να κάνει διαφορετικά. Ο εντολέας µας πάντα είναι η πολιτική
ηγεσία για να κάνουµε τις δουλειές µας σαν κτηµατική εταιρεία.»
( Πρακτικά Εξεταστικής 18-11-08)
«Αυτά (δηλ. τα ακίνητα που ανταλλάχθηκαν) επελέγησαν µε
ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µε σαφείς διαδικασίες και µε πίνακες που ήλθαν. Μάλιστα σε
ορισµένες περιπτώσεις υπήρξαν και λάθη. Πρέπει να σας πω – το
γνωρίζετε άλλωστε – ότι κάποια ακίνητα τα οποία αντηλλάγησαν
είχαν ήδη εκχωρηθεί σε ιδιώτες.»
«Η υπουργική απόφαση συνοδευόταν από έναν πίνακα, στα
πλαίσια του οποίου µπορούσαµε να κινηθούµε. Όµως, ειδικότερα
για κάποια ακίνητα, υπήρξε ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ δεδοµένου…» (Σελ.
105-106 Πρακτικά Εξεταστικής 18-11-08)
(β) Εντόπισε τρεις φάσεις στο όργιο των ανταλλαγών µε:
Α’ φάση: την ανταλλαγή των παραλιµνίων εκτάσεων µε ακίνητα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε την (αδηµοσίευτη στα ΦΕΚ) υπ’ αριθµ. 3822/25-1-2005 Υπουργική Απόφαση
και συγκεκριµένους πίνακες που διαβιβάστηκαν από το Υπουρ-
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γείο.
Β’ φάση: την ανταλλαγή του νερού της λίµνης µε αντίστοιχα
ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 16651/26-6-06.
Γ’ φάση: την ανταλλαγή µέρους των δηµοσίων ακινήτων που
είχαν εκχωρηθεί στη Μονή µε τις προηγούµενες ανταλλαγές µε
το κτίριο του Ολυµπιακού Χωριού.
(Πρακτικά Εξεταστικής 18-11-08)
Για τις παραλίµνιες εκτάσεις
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Με έγγραφό της αριθµ. Πρωτ. 3415/19-9-2003, η κα Μαντέλη
έχει απαντήσει στην ΝΑ Ροδόπης ότι
«… οι εκτάσεις εµβαδού 25.000 στρεµµάτων των Αγρ/των Αµαξάδων, Κοπτερού, ∆ιαλαµπής, Σάλπης, Ν. Καλλίστης, Γλυκονερίου
και Φαναρίου, τις οποίες διεκδικεί η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, έχουν
αποτελέσει αντικείµενο αποκατάστασης ακτηµόνων γηγενών και
προσφύγων.
…..Και ότι οι εκτάσεις αυτές έχουν περιέλθει στην κυριότητα
του ∆ηµοσίου από τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παρακάτω ενέργειες και στη συνέχεια περιήλθαν στην κυριότητα των
αποκαθισταµένων.
Κατόπιν αυτού, συντελεσθείσας της απαλλοτρίωσης, απωλέσθη κάθε δικαίωµα νοµής και κατοχής της Μονής επί των διεκδικούµενων εκτάσεων. Επίσης, δεδοµένου ότι από της καταλήψεως
των εκτάσεων έχουν παρέλθει σχεδόν 80 χρόνια, έχει υποπέσει
στην πενταετή παραγραφή και το ενοχικό δικαίωµα της Μονής για
την απόληψη της αποζηµίωσης…»
και παρακάτω
«Όσον αφορά την επικαλούµενη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία έγινε αποδεκτή η 17/18-7-2002 Γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων, περί
µη διεκδίκησης των επιδίκων εκτάσεων ως ∆ηµοσίων, σας γνωρίζουµε ότι …..η κρίση αυτή, την ορθότητα της οποίας δεν µπορεί
αµφισβητήσει η υπηρεσία µας, ∆ΕΝ σχετίζεται µε το νόµιµο και
πραγµατικό καθεστώς που δηµιουργήθηκε µετά την παραπάνω
επέµβαση αποκατάστασης των ακτηµόνων…»
Η απάντηση αυτή το 2003 αναδεικνύει ότι κατά τη γνώµη της
ιδίας της κας Μαντέλη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ΕΝ
αναγνωρίζει την κυριότητα της Μονής επί των παραλίµνιων
αυτών εκτάσεων.
ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ:
Ενώ λοιπόν η ίδια έχει διατυπώσει την παραπάνω άποψη µε
έγγραφό της το 2003, µετά το 2004 εµφανίζεται να αλλάζει υπηρεσιακή άποψη και στα τέλη του 2006 ζητά από όλες τις αρµόδιες περιφερειακές διευθύνσεις Γεωργίας να της γνωρίσουν τις
διαθέσιµες και κοινόχρηστες εκτάσεις για να µπορεί να εκτιµηθεί
ποιες άλλες εκτάσεις ανά την Ελλάδα µπορεί να ανταλλαγούν
µε τα 25.000 στρέµµατα της επίµαχης περιοχής της Βιστωνίδας. Όµως, σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφό της, αυτή
ακριβώς η έκταση των 25.000 στρεµµάτων δεν µπορούσε να
ανταλλαγεί ως ιδιοκτησία της Μονής, διότι δεν της ανήκε!
Όταν ρωτήθηκε πώς και γιατί άλλαξε άποψη, κατέθεσε:
«Αυτή η απάντηση είναι το 2003. Μεσολάβησαν του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, η διακοπή της δίκης, κλπ. Η διαταγή µου είναι
τέλη του 2004…» (Σελ. 176 Πρακτικά Εξεταστικής 20/11/08)
Στις 13/10/2006 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν
καθ’ όλα έτοιµο (έγγραφο υπ’αριθµ. 67720 µε υπογραφή του
ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Σκιαδά,) να
αποστείλει στην ΚΕ∆ καταστάσεις διαθεσίµων κοινοχρήστων
εκτάσεων Ν. Πέλλας, Καβάλας, Χαλκιδικής, και µάλιστα ύστερα
από την αριθ. 15372/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµίας και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο. (Όλα αυτά δείχνουν µια
µεθόδευση, ούτως ώστε να είναι έτοιµες και οι καταστάσεις των
διαθεσίµων και κοινόχρηστων εκτάσεων από την ∆/νση Πολιτικής
Γης, µόλις εκδοθεί η παραπάνω ΚΥΑ και να µην υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσεις για τις ανταλλαγές στους παραπάνω Νοµούς.) ( Πρακτικά Εξεταστικής 20/11/08)
Από το καλοκαίρι του 2004 και µετά υπάρχει µια αυξηµένη
κίνηση στη ∆/νση Πολιτικής Γης. Μια κίνηση τόσο µε ανταλλαγή
εγγράφων που σχετίζονται µε όλες τις ανταλλαγές που ακο-
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λούθησαν, όσο και µε επισκέψεις στο γραφείο της των εκπροσώπων της Μονής.
Ο κ. Αρσένιος, συνοδευόµενος µάλιστα και από µηχανικό,
την επισκεπτόταν στο γραφείο της, όπως κατέθεσε και κατά τις
πολύωρες αυτές συναντήσεις συζητούσαν τα αιτήµατα της
Μονής και του ιδίου του Εφραίµ. (Σελ. 182 Πρακτικά Εξεταστικής
20/11/08)
Ε. ∆ιαδικασία ανταλλαγών: αναζήτηση «οικοπέδων παραθαλασσίων, τουριστικών»!
Σειρά καταθέσεων µαρτύρων, αλλά και εσωτερικών εγγράφων
της ∆ιοίκησης καταδεικνύουν ότι µετά την έκδοση της υπ’ αριθµ.
3822/25-1-05 Υπουργικής Απόφασης για την ανταλλαγή παραλιµνίων εκτάσεων της Βιστωνίδας µε ακίνητα φιλέτα σε όλη την
Ελλάδα, η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης εποπτευόµενη από τον αρµόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντό και κατά ρητή
προφανώς εντολή του προχώρησε σε συγκεκριµένες και επίµονες ενέργειες προς τους ΟΤΑ, προκειµένου να διασφαλίσει
την τάχιστη ικανοποίηση προτιµήσεων ως προς συγκεκριµένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, που θα εκχωρούνταν
στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου στα πλαίσια των χαριστικών ανταλλαγών.
Και σε αυτό το στάδιο είναι προφανής η ύπαρξη κεντρικού Κυβερνητικού συντονισµού. Παράλληλα, εντοπίζονται ευθύνες
τόσο των Υφυπουργών κ. κ. ∆ούκα και Κοντού που εξέδωσαν
υπουργικές αποφάσεις ανάθεσης στην ΚΕ∆ ανταλλαγών δηµοσίων εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα µε εκτάσεις της Βιστωνίδας,
οι οποίες, όπως έχει ήδη αναλυθεί και αναλύεται και κατωτέρω,
δεν ανήκαν ούτε είχαν µεταβιβασθεί στο παρελθόν στη Ι. Μ. Βατοπεδίου, όσο και του Υφυπουργού κ. Κοντού, µε εντολή του
οποίου και µε ταχύτατες, αλλά προβληµατικές νοµικά διαδικασίες, επελέγησαν τα προς ανταλλαγή ακίνητα, αποδεσµεύθηκαν
και ενεγράφησαν στην ΚΕ∆. Σηµειώνεται ότι ο κ. Κοντός συµµετείχε στην Επιτροπή Αγώνα του Ν. Ξάνθης και ήταν παρών στη
συνάντηση µε τον κ. Ρουσόπουλο, µετά την οποία ξεκίνησαν οι
ανταλλαγές µακριά από την εκλογική περιφέρεια του κ. Κοντού.
«Ακίνητα µε οικοπεδική ή τουριστική αξία ή παραθαλάσσια»
Η εκπεφρασµένη από 17/5/05 εγγράφως βούληση του αρµοδίου Υφυπουργού µε µορφή εντολής του προς τα αρµόδια όργανα, ώστε τα προς εκχώρηση στη Μονή ακίνητα να είναι
διαθέσιµες κοινόχρηστες εκτάσεις µε οικοπεδική ή τουριστική
αξία ή να είναι παραθαλάσσια αναδεικνύει την πολιτική βούληση
να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές και επενδυτικές επιδιώξεις της Μονής, παρά το γεγονός ότι εν γνώσει
της ∆ιοίκησης οι Ιερές Μονές είναι ΝΠ∆∆, µε σκοπό την υπηρέτηση κρατικής λειτουργίας, συγκεκριµένα άσκηση θρησκευτικών δικαιωµάτων των πολιτών, και όχι την κερδοσκοπία.
Ουσιαστικά, η πολιτική ηγεσία γνώριζε, αποδεχόταν και διευκόλυνε την επιχειρηµατική δράση µιας Ιεράς Μονής, ενός νοµικού
προσώπου δηλαδή, µε του οποίου το σκοπό δεν συνάδουν τέτοιες δράσεις, γεγονός πασίδηλο στην κρατική διοίκηση, αφού
ακριβώς στον µη κερδοσκοπικό σκοπό των Ιερών Μονών εδράζονται και οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν υπέρ αυτών.
Επιπλέον, από τη στιγµή που η ίδια η πολιτική ηγεσία δια του
Υφυπουργού κ. Κοντού αναλαµβάνει να καθοδηγεί, ακόµα και
ως προς την επιλογή των ακινήτων, την διαδικασία των ανταλλαγών, οφείλει, φέροντας ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς
αυτό, να διασφαλίσει ότι τα ακίνητα που τελικά θα ανταλλαχθούν είναι κατάλληλα προς ανταλλαγή, δηλαδή δεν είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και δεν χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας
ή νοµικών περιορισµών λόγω δασικού ή αρχαιολογικού χαρακτήρα τους.
Ανορθόδοξη χρονολογικά διαδικασία επιλογής, έγκρισης και
ανταλλαγής δηµοσίων ακινήτων
Αποκαλυπτική για την αποτελεσµατικότητα, αλλά και την πειθώ
του κεντρικού συντονιστικού οργάνου, είναι το γεγονός ότι για 72
ακίνητα της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης η διαδικασία
ανταλλαγής τους εγκρίθηκε από το ∆Σ της ΚΕ∆, επί τη βάσει
καταλόγου µε σηµειωµένα ακίνητα που είχε αποστείλει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 20 ολόκληρες µέρες πριν η
αρµόδια Νοµαρχία Θεσσαλονίκης γνωστοποιήσει τα στοιχεία
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των προς ανταλλαγή οικοπέδων. Εξίσου αποκαλυπτικό είναι και
το γεγονός ότι η υπογραφή των συµβολαίων έχει ολοκληρωθεί
ενώπιον της συµβολαιογράφου κ. Πελέκη Βουλγαράκη στις 2112-2005 (αρ. 2195 -2196), 5 ολόκληρους µήνες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδέσµευσης µέρους των ακινήτων
που περιλαµβάνονται στα συµβόλαια και βρίσκονται στη Ραιδεστό από την αρµόδια Νοµαρχία! Ουσιαστικά η ΚΕ∆ παρίσταται
κατά ρητή και εξειδικευµένη εντολή Υπουργού στα συµβόλαια
για να εκχωρήσει ακίνητα που δεν της έχουν ακόµα διατεθεί από
την αρµόδια Νοµαρχία και συνεπώς δεν µπορεί νοµότυπα να τα
διαθέσει!
Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι λιγότερο από ένα µήνα πριν
την αποδέσµευση των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, η ΚΕ∆ προχωρά σε νέα ανταλλαγή, κατά την οποία η
Ιερά Μονή επιστρέφει 18 από τα 22 ακίνητα που χαριστικά είχε
λάβει µε το υπ’ αριθµ. 2195/05 συµβόλαιο στο Ωραιόκαστρο, για
να της µεταβιβαστούν 20 νέα οικόπεδα στην Καρδία, τη Ραιδεστό
και τους Ν. Επιβάτες!
Η αλληλουχία των σχετικών εσωτερικών εγγράφων της ∆ιοίκησης εµφανίζει µεταγενέστερες λογικά ενέργειες ως πρωθύστερες, αλλά και νόµιµες προϋποθέσεις αποφάσεων ή πράξεων
να ικανοποιούνται αναδροµικά, γεγονός που επιτείνει τις ενδείξεις όχι µόνο κεντρικού συντονισµού, αλλά και ισχυρής δυνατότητας επιβολής σε διαφορετικά όργανα της διοίκησης της
βούλησης του κέντρου Κυβερνητικού συντονισµού. Και µάλιστα, είναι πασιφανές ότι τα εµπλεκόµενα πρόσωπα, αλλά και το
συντονιστικό κέντρο διακατέχονταν από την µη διαψευσθείσα –
τελικά - πεποίθηση ότι η επιβολή της βούλησής τους στα εποπτευόµενα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα είναι ικανή να κάµψει
οποιεσδήποτε τυχόν αντιρρήσεις, πεποίθηση που δικαιολογεί
την διακινδύνευση της ολοκλήρωσης ενεργειών χωρίς να
έχουν ακόµα πληρωθεί οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αναλυτικά, λοιπόν, και σύµφωνα µε την χρονολογική σειρά των
ενεργειών της ∆ιοίκησης:
• Το από 17/5/05 έγγραφο της ∆ιευθύντριας Πολιτικής Γης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κας Μαντέλη µε τον χαρακτηρισµό «ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ», αποδέκτη, µεταξύ άλλων,
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θες/κης και θέµα «Ζητούνται στοιχεία», όπου ρητά αναγράφεται «προκειµένου να ενηµερωθεί
άµεσα το γραφείο του Υφυπουργού κ. Κοντού εντός 10 ηµερών
να γνωρίσουν οι Νοµαρχίες κοινόχρηστες και διαθέσιµες εκτάσεις, εντοπίζοντας εκείνες που έχουν οικοδοµική ή τουριστική
αξία ή είναι παραθαλάσσιες». Συνεπώς, υπάρχει σαφής εντολή
του κ. Κοντού από τις 17/5/05, που κοινοποιήθηκε και στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης.
• Στις 11/8/05 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλλει στην ΚΕ∆ καταστάσεις διαθεσίµων εκτάσεων του Νοµού Θεσσαλονίκης µε σηµειωµένα τα προς ανταλλαγή ακίνητα για την
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 3822/25-1-05 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης.
• Στις 29/11/05 πάλι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε
το υπ’ αριθµ. 6320 έγγραφο που υπογράφει η ∆ιευθύντρια Πολιτικής Γης κα Μαντέλη απευθύνεται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, από την οποία ζητούν στοιχεία για
οικόπεδα στο Πανόραµα, στο Ωραιόκαστρο, στη Νέα Ραιδεστό
και στην Καρδία, και συγκεκριµένα επικυρωµένα σχεδιαγράµµατα,
όπου να εµφαίνονται τα διαθέσιµα τεµάχια των διανοµών των παραπάνω συνοικισµών. Ο πίνακας που επισυνάπτεται στο συγκεκριµένο έγγραφο είναι ο ίδιος πίνακας που έχει ήδη αποσταλεί µε
το υπ’ αριθµ. 4163/11-8-05 έγγραφο στην ΚΕ∆, µε σηµειωµένα τα
επιθυµητά να ανταλλαχθούν ακίνητα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και έχει εγκριθεί κατά την 18/11/05 συνεδρίαση του ∆Σ
της ΚΕ∆. ∆ηλαδή η τελική απόφαση της επιλογής των προς ανταλλαγή ακινήτων είχε προηγηθεί της έγγραφης και λογικά προγενέστερης αιτήσεως διαθεσίµων εκτάσεων από τη Νοµαρχία, αλλά
και της από 7/12/05 απάντησης της Νοµαρχίας για τη διαθεσιµότητα αυτών των ακινήτων.
• Στις 7/12/05 απαντά στο αρµόδιο Υπουργείο η Νοµαρχία,
στέλνοντας αδιαµαρτύρητα τα στοιχεία για τα οικόπεδα που τελικά εκχωρήθηκαν µε τις χαριστικές ανταλλαγές στην Ι. Μ. Βατοπεδίου και κατόπιν κατέληξαν στον Όµιλο Πάπιστα και σε
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εταιρείες του, στις οποίες συµµετέχει µετοχικά η Ι. Μ. Βατοπεδίου.
• Ήδη όµως από τις 18/11/05 έχει δοθεί η έγκριση του ∆Σ
της ΚΕ∆ (σελ. 61, 17-11-08) για την ανταλλαγή εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 20 ολόκληρες µέρες πριν η
Νοµαρχία ανταποκριθεί για πρώτη φορά στο αίτηµα του Υφυπουργού κ. Κοντού, αποστέλλοντας στοιχεία για τα προς ανταλλαγή ακίνητα.
• Ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωµιάδης στις
16/12/2005 αποστέλλει επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αλογοσκούφη, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Μπασιάκο και τον υφυπουργό κ. Κοντό, ως εποπτεύοντα πολιτικά την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης, µε κοινοποίηση
στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στους κ.κ. Παυλόπουλο,
Φώλια, Μπέζα, ∆ούκα αλλά και στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου κ. Καρρά, καθώς και στον Γενικό Γραµµατέα της
Κεντρικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μεϊµαράκη. Οι
πολλαπλές κοινοποιήσεις µαρτυρούν τη σηµασία που απέδιδε ο κ.
Ψωµιάδης στη σκανδαλώδη υπόθεση. Η επιστολή σε ιδιαίτερα
υψηλούς τόνους εφιστά την προσοχή της Κυβέρνησης στις ανταλλαγές ακινήτων µεταξύ ∆ηµοσίου και Μονής Βατοπεδίου, επισηµαίνοντας ότι προωθείται «µυστικά µεθοδευµένη και χαριστική
ανταλλαγή»! Η επιστολή κοινοποιείται σε τρεις παραλήπτες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό κ. Μπασιάκο, τον
Υφυπουργό κ. Κοντό, αλλά και την ∆ιευθύντρια Πολιτικής Γης κα
Μαντέλη.
• Παρά την έγγραφη και ιδιαίτερα οξεία διαµαρτυρία του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης Ψωµιάδη, για την οποία έλαβε γνώση το
Γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά και όλοι οι εµπλεκόµενοι
Υπουργοί και Υφυπουργοί, διαµαρτυρία στην οποία αναδεικνύονταν σαφώς οι ευθύνες, στις 21-12-05 γίνεται η υπογραφή δύο
συµβολαίων ανταλλαγών, των υπ’ αριθµ. 2195 και 2196 µεταξύ
της ΚΕ∆ και της Ι. Μ. Βατοπεδίου ενώπιον της συµβολαιογράφου
κας Πελέκη Βουλγαράκη, µε τα οποία εκχωρούνται στην Ι. Μ. Βατοπεδίου ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και
συγκεκριµένα στο Πανόραµα, το Ωραιόκαστρο, την Καρδία και
την Ραιδεστό.
• Στις 23/1/06 και πάλι η κα Μαντέλη στέλνει έγγραφο το
οποίο κοινοποιεί στα γραφεία των κ.κ. Μπασιάκου, Κοντού,
Ψωµιάδη και Μπίκου (αντινοµάρχη). Το έγγραφο αυτό αφορά
την ανάθεση στην ΚΕ∆ των διαθεσίµων ακινήτων – φιλέτων µε το
σκοπό των ανταλλαγών. Με το έγγραφο αυτό γνωστοποιείται
ρητά στους αποδέκτες του ο προορισµός των οικοπέδων για τα
οποία ζητούνται στοιχεία.
• Στις 12-4-06, υπογράφεται το συµβόλαιο υπ’ αριθµ. 2335 µεταξύ ΚΕ∆ και Ι. Μ. Βατοπεδίου ενώπιον της Συµβολαιογράφου
κας Πελέκη – Βουλγαράκη, µε το οποίο 18 εκ των 22 ακινήτων στο
Ωραιόκαστρο, που είχαν πριν από 4 µήνες εκχωρηθεί στη Μονή
έναντι παραλιµνίων εκτάσεων της Βιστωνίδας ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, επιστρέφονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω
νέας ανταλλαγής, προκειµένου η Ι. Μ. Βατοπεδίου να λάβει άλλα
οικόπεδα στην περιοχή σε Ραιδεστό, Καρδία και Ν. Επιβάτες.
• Στις 19/4/06 πάλι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δια
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης (κα Μαντέλη) απευθύνεται στη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κοινοποιεί το έγγραφο στα γραφεία
των κ.κ. Μπασιάκου, Κοντού, Ψωµιάδη και Μπίκου (Αντινοµάρχη) και ζητά να εκδοθεί απόφαση του Νοµάρχη για τη µεταβολή των κτηµατολογικών στοιχείων.
• Μέσα σε 15 µέρες, 3/5/06, εκδίδεται µε αρ. πρωτ. 2355 η αιτηθείσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απόφαση του
Νοµάρχη για την αποδέσµευση ακινήτων στο συνοικισµό της
Ν. Ραιδεστού και απόδοσή τους στην ΚΕ∆. Πρόκειται για 16 ακίνητα στη Ν. Ραιδεστό, που ενώ για πρώτη φορά εγγράφονται ως
διαθέσιµα στην ΚΕ∆ στις 3 Μαΐου 2006, η ανταλλαγή τους έχει
ήδη εγκριθεί από 18/11/05 από το ∆Σ της ΚΕ∆ και τα ακίνητα
έχουν ήδη εκχωρηθεί στη Μονή από την ΚΕ∆ µε τις συµβολαιογραφικές πράξεις υπ’ αριθµ. 2195 και 2196 την 21/12/05, χωρίς
τότε να έχουν εγγραφεί στην ΚΕ∆, χωρίς δηλαδή να τα έχει η ΚΕ∆
στη διάθεσή της!!!
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι τα έγγραφα του Γ. Γραµµατέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Κ. Σκιαδά προς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την ΚΕ∆, σχετικά µε τις ανταλλαγές των ακινήτων, φέρουν τον χαρακτηρισµό «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», χωρίς να υπάρχει άλλη αιτία, παρά
αυτή της πρόθεσης απόκρυψης της όλης διαδικασίας.
Η κάθετη αλλαγή στάσης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης ως
προς το ιδιοκτησιακό της Βιστωνίδας µετά τις εκλογές του
2004
Την Εξεταστική Επιτροπή απασχόλησε και η κάθετη αλλαγή
στάσης και επίσηµης θέσης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης µεταξύ των ετών 2003 και 2005, ως προς το ιδιοκτησιακό των περιοχών της Βιστωνίδας και µάλιστα τη στιγµή που οι θέσεις
αυτές εκφράζονταν και στις δύο περιπτώσεις από το ίδιο φυσικό
πρόσωπο, την κα Μαντέλη, αλλά υπό διαφορετικές πολιτικές
ηγεσίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κα Μαντέλη είναι συνδικαλίστρια της ∆ΑΚΕ κατά δήλωσή της στην Εξεταστική Επιτροπή.
Συγκεκριµένα, στην µε αρ. πρωτ. 3415/19-9-2003 έγγραφη
απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί Υπουργίας
∆ρυ µε υπογραφή της κας Μαντέλη είναι ολοφάνερο ότι, παρά
το γεγονός της ενηµέρωσής του για το περιεχόµενο της υπ'
αριθµ. 17/18-7-2002 Γνωµοδότησης του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων, περί µη προβολής δικαιωµάτων κυριότητας στις συγκεκριµένες εκτάσεις, η εκπεφρασµένη θέση
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτή της µη αναγνώρισης της κυριότητας της Ι. Μ. Βατοπεδίου επί των παραλιµνίων εκτάσεων 25.000 τµ, λόγω της έλλειψης νοµής και κατοχής
εκ µέρους της Μονής µετά το νόµιµο και πραγµατικό καθεστώς
που δηµιουργήθηκε µε την αποκατάσταση ακτηµόνων.
«… οι εκτάσεις εµβαδού 25.000 στρεµµάτων των Αγρ/των Αµαξάδων, Κοπτερού, ∆ιαλαµπής, Σάλπης, Ν. Καλλίστης, Γλυκονερίου
και Φαναρίου, τις οποίες διεκδικεί η Ιερά Μονή Βατοπεδίου,
έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποκατάστασης ακτηµόνων γηγενών και προσφύγων.
…..Και ότι οι εκτάσεις αυτές έχουν περιέλθει στην κυριότητα
του ∆ηµοσίου από τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παρακάτω ενέργειες και στη συνέχεια περιήλθαν στην κυριότητα των
αποκαθισταµένων.
Κατόπιν αυτού, συντελεσθείσας της απαλλοτρίωσης, απωλέσθη κάθε δικαίωµα νοµής και κατοχής της Μονής επί των διεκδικούµενων εκτάσεων. Επίσης, δεδοµένου ότι από της καταλήψεως
των εκτάσεων έχουν παρέλθει σχεδόν 80 χρόνια, έχει υποπέσει
στην πενταετή παραγραφή και το ενοχικό δικαίωµα της Μονής για
την απόληψη της αποζηµίωσης…»
«…Όσον αφορά την επικαλούµενη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία έγινε αποδεκτή η 17/18-7-2002 Γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων, περί
µη διεκδίκησης των επιδίκων εκτάσεων ως ∆ηµοσίων, σας γνωρίζουµε ότι …..η κρίση αυτή, την ορθότητα της οποίας δεν µπορεί
να αµφισβητήσει η υπηρεσία µας, ∆ΕΝ σχετίζεται µε το νόµιµο και
πραγµατικό καθεστώς που δηµιουργήθηκε µετά την παραπάνω
επέµβασης αποκατάστασης των ακτηµόνων…»
Ωστόσο, σε χρόνο µεταγενέστερο, αρχής γενοµένης από την
17/5/2005, επί Υπουργίας Μπασιάκου ζητείται µε έγγραφο της
κας Μαντέλη, κατ’ εντολή του αρµοδίου Υφυπουργού κ. Κοντού,
προς σειρά Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η γνωστοποίηση κοινόχρηστων και διαθέσιµων εκτάσεων µε οικοπεδική ή τουριστική
αξία ή παραθαλάσσιες, και εν συνεχεία µε σειρά άλλων εγγράφων της προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ανταλλαγής δηµοσίων εκτάσεων ανά την Ελλάδα κατ' εφαρµογή της υπ' αριθµ.
3288/2005 απόφασης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Μπασιάκου, µε τα 25.000 στρ. των παραλιµνίων εκτάσεων της
Βιστωνίδας. Στα έγγραφα αυτά οι εκτάσεις της Βιστωνίδας
πλέον αντιµετωπίζονται ως ιδιοκτησία της Ι. Μ. Βατοπεδίου και
η στάση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης επί Υπουργίας Μπασιάκου – Κοντού ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων
αυτών εµφανίζεται απολύτως αντεστραµµένη.
Ερωτηθείσα η κα Μαντέλη, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, για τους λόγους της αλλαγής στάσης στη ∆ιεύθυνση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία προΐσταται, δήλωσε χαρακτηριστικά
«Αυτή η απάντηση είναι το 2003. Μεσολάβησαν του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, η διακοπή της δίκης, κλπ. Η διαταγή µου είναι
τέλη του 2004…» (Σελ. 176, 20/11/08).
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Ουσιαστικά, η κα Μαντέλη απέδωσε την αλλαγή της στάσης
της ∆ιεύθυνσής της, στην εκπεφρασµένη πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης Καραµανλή για µεταβολή της στάσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως προς τις διεκδικήσεις της Ι. Μ. Βατοπεδίου
για τις εκτάσεις της Βιστωνίδας µε αποτέλεσµα την αντιµετώπιση των εκτάσεων αυτών ως δήθεν ιδιοκτησία της Ι. Μ. Βατοπεδίου, πολιτική βούληση που κατά την άποψή της εκφράστηκε µε
δύο πράξεις:
• Αφενός την απόφαση του αρµοδίου Υφυπουργού κ. ∆ούκα
αποδοχής της 26/2004 Γνωµοδότησης του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ακίνητης Περιουσίας περί οριστικής µη προβολής δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στις επίµαχες
εκτάσεις και
• Αφετέρου, στη συνέχεια, µε την παραίτηση του ∆ηµοσίου,
επίσης µε υπογραφή του τότε Υφυπουργού κ. ∆ούκα, από την
έκδοση απόφασης της ήδη δίκης στο Πολυµελές Πρωτοδικείο
Ροδόπης, όπου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης το 2003 είχαν
επιτυχώς προβληθεί τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου.
Βεβιασµένα και χωρίς τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού
λειτούργησε η ΚΕ∆, υλοποιώντας τις υπουργικές εντολές για
τις ανταλλαγές
Με επείγουσες διαδικασίες, χωρίς τήρηση του Εσωτερικού της
Κανονισµού και µε σηµαντικές παραλείψεις στη διαδικασία, µία
από τις οποίες ήταν και η αδράνειά της µπροστά στο κραυγαλέο
γεγονός της έλλειψης νόµιµων τίτλων της Ι. Μ. Βατοπεδίου για
τη Βιστωνίδα, λειτούργησε η ΚΕ∆, σύµφωνα µε τις καταθέσεις
των κ.κ. Ζερβουδάκη και Παυλίδη, κατά την υλοποίηση των
ανταλλαγών. Όπως τόνισε ο ίδιος ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
ΚΕ∆ κ. Γκράτζιος, στη διαδικασία των ανταλλαγών η ΚΕ∆ δεν λειτούργησε αυτόβουλα, αλλά κατ’ εντολή των Υπουργών κ.κ. Μπασιάκου και ∆ούκα, ενώ σηµείωσε ότι η απόφαση των ανταλλαγών
ήταν µια πολιτική απόφαση (σελ. 87 και 187, 21/11/08).
Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από τις ίδιες τις καταθέσεις:
• Η ΚΕ∆, κατά τους ισχυρισµούς του ίδιου του ∆ιευθύνοντα
Συµβούλου της, δεν είχε λόγο στην επιλογή των ακινήτων, τα
οποία είχαν λεπτοµερώς προσδιοριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πλην των κτιρίων του Ολυµπιακού χωριού.
• Η ανταλλαγή του νερού της λιµνοθάλασσας Βιστωνίδας µε
οικόπεδα φιλέτα σε όλη την Ελλάδα δεν ήταν απόφαση της ΚΕ∆,
όπως επίσης ισχυρίστηκε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλός της, αλλά
εντολή προς αυτήν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Μπασιάκο και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. ∆ούκα. Ωστόσο
παρέµεινε αναπάντητο το γιατί κανένα όργανο της ΚΕ∆ ή η ∆ιοίκησή της δεν αντέδρασε στις προφανείς παρανοµίες ανταλλαγής κοινόχρηστων και εκτός συναλλαγής πραγµάτων όπως η
Βιστωνίδα, τα δάση και οι αρχαιολογικοί χώροι που περιλαµβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις Μπασιάκου – ∆ούκα για τις
ανταλλαγές, αλλά και τις καταστάσεις που εστάλησαν στην ΚΕ∆
µε εντολή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντού.
• Τα σχέδια των συµβολαίων που υπεγράφησαν καταρτίζονταν από τον δικηγόρο της Ι. Μ. Βατοπεδίου κ. ∆ηµήτριο Πελέκη, έφθαναν στην ΚΕ∆ από τον ίδιο µαζί µε τον Μοναχό
Αρσένιο και υποβάλλονταν για έλεγχο στον αρµόδιο δικηγόρο
της ΚΕ∆ κ. Ζερβουδάκη µία µόλις µέρα πριν την υπογραφή τους.
• Η ΚΕ∆, κατά το χρόνο των ανταλλαγών, σύµφωνα µε την κατάθεση του ∆ιευθυντή της κ. Παυλίδη, διέθετε οργανωµένο
τµήµα τοπογραφήσεων, ωστόσο τα τοπογραφικά των συµβολαίων ανταλλαγής όχι µόνο δεν ανατέθηκαν στο τµήµα αυτό,
αλλά ούτε καν ελέγχθηκαν από το τµήµα αυτό τα τοπογραφικά
που υπέβαλλε ο ιδιώτης µηχανικός που επέλεξε η Ι. Μ. Βατοπεδίου.
• ∆εν τηρήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισµός της ΚΕ∆, η τήρηση
του οποίου θα είχε ενδεχοµένως σηµαντικά µετριάσει την ζηµία
του ∆ηµοσίου, διότι θα είχε επιβάλει την τήρηση διαδικασιών
ελέγχου της νοµιµότητας των ανταλλαγών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα και µε την κατάθεση του κ.
Ζερβουδάκη, δικηγόρου της ΚΕ∆, η εντύπωση που είχε καλλιεργηθεί στους συµπράττοντες υπαλλήλους της ΚΕ∆ ήταν ότι η
Μονή επιθυµούσε εξ αρχής να της εκχωρηθούν τα κτίρια στο
Ολυµπιακό Χωριό, προκειµένου να λειτουργήσει φιλανθρωπικά
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ακίνητα και για το λόγο αυτό έγιναν οι ανταλλαγές, ο δε αρχικός
σκοπός ήταν να επιστρέψει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το σύνολο των
ακινήτων της α’ φάσης των ανταλλαγών, προκειµένου να εκχωρηθεί το ακίνητο στο Ολυµπιακό χωριό. Ωστόσο, καµία απάντηση
δεν δόθηκε στο αυτονόητο ερώτηµα της σκοπιµότητας, σε κάθε
περίπτωση, ύπαρξης δύο φάσεων ανταλλαγών. Είναι προφανές
ότι κατά την α’ φάση των ανταλλαγών η Μονή Βατοπεδίου, µε τη
γνωστή υπερεκτίµηση της Βιστωνίδας και την παράλληλη υποεκτίµηση των δηµοσίων ακινήτων που εκχωρήθηκαν, κατέληξε να
αποκτά ακίνητα φιλέτα σε όλη την Ελλάδα πολύ µεγαλύτερης
αξίας από τις εκτάσεις της Βιστωνίδας. Στη β’ φάση, µε αντίστοιχες υποεκτιµήσεις και υπερεκτιµήσεις κατά την εκχώρηση
σε αυτήν των ακινήτων του Ολυµπιακού χωριού έναντι µέρους
των ακινήτων φιλέτων που είχε λάβει κατά την α’ φάση, η ακίνητη περιουσία της αυξήθηκε ακόµα περισσότερο. Η απευθείας
ανταλλαγή της Βιστωνίδας µε τα ακίνητα του Ολυµπιακού χωριού δεν θα απέφερε, ως φαίνεται, µε τη µορφή υπεραξιών που
προέκυψαν από τις παράλληλες υποεκτιµήσεις και υπερεκτιµήσεις το επιθυµητό κέρδος στους εµπλεκόµενους, το οποίο αναδεικνύεται ως ο βασικός στόχος της κεντρικά Κυβερνητικά
συντονισµένης επιχείρησης των ανταλλαγών.
Απαιτούµενα έγγραφα εκποιήσεων – ανταλλαγών και σκόπιµες παραλείψεις
Ενδεικτικό της σπουδής µε την οποία υλοποιήθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις ανταλλαγών χωρίς αντιρρήσεις για τα προφανή
νοµικά ελαττώµατα που θα προέκυπταν από την εφαρµογή τους
είναι και το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του Τµήµατος
Εκποιήσεων της ΚΕ∆, που θα έπρεπε να εφαρµοστούν και στις
ανταλλαγές. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, για
κάθε εκποίηση ή ανταλλαγή απαιτείται σειρά δικαιολογητικών εγγράφων κατανεµηµένων σε 16 κατηγορίες, στις οποίες περιλαµβάνονται και κρίσιµα έγγραφα για τη βεβαίωση πραγµατικών
καταστάσεων που αποτελούν προϋποθέσεις µιας νόµιµης εκποίησης, προϋποθέσεων που δεν συνέτρεχαν στις επίµαχες ανταλλαγές. Συγκεκριµένα, από τις 16 κατηγορίες εγγράφων που
απαιτούνταν, το Ελληνικό ∆ηµόσιο δια της ΚΕ∆ παρέλειψε τις
εξής επτά:
1. Φωτοτυπία του υπάρχοντος τίτλου του ακινήτου.
2. Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου, συµπεριλαµβανοµένου
και πιστοποιητικού µη διεκδικήσεων.
3. Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας µε το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου
(ν. 2242/94) εάν το ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως µετά
το 1983 (ν.1337/83)
4. Βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. ότι το ακίνητο δεν κατέχεται αυθαίρετα, ότι δεν υπάρχουν αιτήσεις εξαγοράς και ότι δεν είναι απαραίτητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του ∆ηµοσίου.
5. Βεβαίωση της Πολεοδοµίας ότι το ακίνητο δεν είναι απαραίτητο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της περιοχής, ότι η χρήση του ακινήτου καθορίστηκε ή όχι µε απόφαση
του Νοµάρχη. Ιδίως για εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως απαιτείται απόφαση προσδιορισµού της χρήσης του ακινήτου από
τον αρµόδιο Νοµάρχη (αρ. 446 παρ. 2 ΚΠολεοδΝοµοθεσίας)
6. Βεβαίωση του ∆ασαρχείου ότι το ακίνητο δεν είναι δασικό
για τα ακίνητα στα οποία η αυτοψία της Υπηρεσίας Α3/ΚΕ∆ ή
των Περιφερειακών Κλιµακίων – που γίνεται για τη σύνταξη της
Έκθεσης Εκτίµησης & Καταµέτρησης – παρέχει υπόνοιες δάσους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.998/1979.
7. Έγγραφο οποιασδήποτε Υπηρεσίας της ΚΕ∆ ή άλλης Υπηρεσίας που προκαλεί νοµικό προβληµατισµό.
Είναι προφανές ότι εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι παραπάνω διατυπώσεις σχετικά µε τα απαιτούµενα έγγραφα, οι
ανταλλαγές χωρίς νόµιµους τίτλους, οι ανταλλαγές κοινόχρηστων, δασικών ή αρχαιολογικών εκτάσεων θα είχαν αποτραπεί.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η ως άνω παράλειψη µε α. α. 5, παράλειψη σκόπιµη, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι χαριστικές
ανταλλαγές – µεταβιβάσεις προς τη Μονή, χωρίς εµπόδια από
τις κατά τόπους νοµαρχίες και αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες.
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Συµπεράσµατα ως προς τις µεθοδεύσεις
Καθίσταται προφανής όχι µόνο ο κεντρικός Κυβερνητικός συντονισµός από πρόσωπα επιρροής ικανά να µεταπείσουν αρµόδια υπηρεσιακά όργανα και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
αλλά και ικανά να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν την αποδέσµευση των εκτάσεων από τα κατά
τόπον αρµόδια όργανα, όπως και η άµεση συνεργασία του Κυβερνητικού κέντρου συντονισµού µε τους εκπροσώπους της Ι.
Μ. Βατοπεδίου, ώστε τα οικόπεδα που θα επιλεγούν να ικανοποιούν τις µετέπειτα επιχειρηµατικές και επενδυτικές βλέψεις της Μονής (παραθαλάσσια τουριστικά), µιας Μονής που εν
γνώσει της πολιτικής ηγεσίας, που µεθόδευσε τις ανταλλαγές,
επεδίωκε επιχειρηµατική δραστηριοποίηση εκτός των πλαισίων του σκοπού της ως ΝΠ∆∆ και για την ικανοποίησή τους εισέφερε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, εν γνώσει των αρµοδίων
Υπουργών, το νερό και τις όχθες µιας λίµνης που δεν ανήκε στην
Ι. Μ. Βατοπεδίου, αλλά ήδη στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η συστηµατική παράλειψη εφαρµογής των νόµιµων εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου της ΚΕ∆, όπως αυτές αναλύονται
παραπάνω, διαδικασίες που αν είχαν εφαρµοστεί θα είχαν αποτραπεί οι ανταλλαγές, αποτελεί επιβεβαίωση αυτού του κεντρικού συντονισµού για την πάση θυσία υλοποίηση της
πολιτικής απόφασης των ανταλλαγών.
Επιπροσθέτως, η διάθεση από την ΚΕ∆ ακινήτων στη Ραιδεστό µε τα συµβόλαια υπ’ αριθµ. 2195 και 2196/21-12-05 σε χρόνο
προγενέστερο της εγγραφής των ακινήτων αυτών στην ίδια την
ΚΕ∆ από την αρµόδια Ν.Α. Θεσσαλονίκης αποτελεί νοµικό ελάττωµα των συγκεκριµένων συµβολαίων, συµβολαίων που, όπως
αναλύεται παρακάτω, αντίκεινται στο νόµο καθώς αφορούν µεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς νόµιµη αιτία.
Οι ανταλλαγές έγιναν µε 31 συµβόλαια της συµβολαιογράφου
Αικ. Πελέκη – Βουλγαράκη, από 21-12-2005 έως 17-07-2008. Με
τα συµβόλαια αυτά «πηγαινοέρχονται» συνολικά 260 ακίνητα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η έλλειψη σεβασµού στη δηµόσια ακίνητη
περιουσία είναι προφανής. ∆εκάδες ακίνητα µεταβιβάζονται στη
Μονή και µετά από λίγον καιρό η Μονή τα επιστρέφει στο ∆ηµόσιο, γιατί προφανώς δεν την ικανοποιούν. Συµβόλαια ακυρώνονται ή διορθώνονται λόγω αβλεψιών ή διπλοµεταβιβάσεων.
Έφτασαν µάλιστα στο σηµείο, µε το 3076/27-3-2008 συµβόλαιο, να επιστρέψει το ∆ηµόσιο στη Μονή τα 35,617 χιλιοστά της
Λίµνης, που η Μονή του είχε µεταβιβάσει µε προηγούµενο συµβόλαιο, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τους σχεδιασµούς και τις µεθοδεύσεις. Η ανταλλαγή αυτή είναι απολύτως παράνοµη και
παντελώς αδικαιολόγητη. ∆εν ισχύουν γι’ αυτήν ούτε οι αστείες
δικαιολογίες των αποφάσεων των Υπουργών της Νέας ∆ηµοκρατίας που εγκρίνουν τις ανταλλαγές. Υπουργός αρµόδιος για
την ΚΕ∆ κατά τον χρόνο υπογραφής του ως άνω συµβολαίου
(27-3-2008) ήταν ο κ. Αλογοσκούφης.
ΣΤ. Υπερεκτίµηση οικονοµικής αξίας λιµνοθάλασσας
Λιµνοθάλασσα
Επί της µελέτης αλιευτικής διαχείρισης Βιστωνίδας (Αναστασίου 2005): Η «µελέτη» Αναστασίου έχει επιτελέσει κεντρικό
ρόλο στη µεθόδευση για την κατά 400 φορές διόγκωση της ετήσιας προσόδου της Λιµνοθάλασσας Βιστωνίδας και της Λίµνης
Μπουρού. Από 18.000 ευρώ ετήσια πρόσοδο εφευρίσκει αυθαιρέτως µια διαδικασία υπολογισµού της µέλλουσας απόδοσης
στα 8 εκ. ευρώ ετησίως!!!
α1. Προτείνει τη σύσταση ηµιεντατικής εκτροφής, µε κατασκευή τάφρων που θα εµπλουτίζονται µε νέα είδη Λαβράκι-Τσιπούρα παραγωγής ιχθυογεννητικού σταθµού.
α2. Η περιοχή είναι προστατευόµενη από τις Συνθήκες RAMSAR και NATURA, άρα, αυτόµατα είναι περιορισµένη η δυνατότητα τέτοιων παρεµβάσεων στην περιοχή.
α3. ∆εν τεκµηριώνεται η διαδικασία εµπλουτισµού της Λίµνης
Βιστωνίδας µε τα είδη Λαβράκι-Τσιπούρα, ούτε έχουν αναλυθεί
οι επιπτώσεις που µπορούν να έχουν στους αυτόχθονες πληθυσµούς.
α4. Ακόµη και αν το προτεινόµενο από τον µελετητή Σύστηµα
∆ιαχείρισης Βιστωνίδας έπαιρνε έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
η προσδοκώµενη παραγωγή Λαυρακιού- Τσιπούρας ανά
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στρέµµα (προσδοκώµενη και όχι πραγµατική) στηρίζεται σε
άσχετα βιβλιογραφικά δεδοµένα και όχι σε στοιχεία που απορρέουν από τη «µελέτη». Η εκτίµηση του ΣΟΕ στηρίζεται σε αόριστα θεωρητικώς προσδοκώµενα αποτελέσµατα αµφίβολα και
άγνωστα: α) της υπάρχουσας κατάστασης του οικοσυστήµατος
της Λίµνης Βιστωνίδας, β) των επεµβάσεων που προτείνονται και
οι οποίες είναι αµφίβολο αν θα εγκριθούν λόγω προστασίας, γ)
της αλλαγής των ειδών παραγωγής του οικοσυστήµατος από Κεφαλοειδή και Αθερίνα σε Λαβράκι-Τσιπούρα, που δεν µπορούν
να παραχθούν, αφού τα νερά είναι γλυκά!!
Συνεπώς η πρόβλεψη για αύξηση παραγωγής σε 15 έως 25
κιλά ανά στρέµµα, είναι εξωπραγµατική. Ακόµη και η Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το από 13 Απριλίου 2006 έγγραφο του γ. γ. Κώστα
Σκιαδά προς τον τότε Πρόεδρο της ΚΕ∆ Γιώργο Ξυραδάκη,
προσδιορίζει την αξία των αλιευµάτων σε 830.000 ευρώ και υπολόγισε τις ετήσιες αλιευτικές παραγωγές σε 8 κιλά ανά στρέµµα.
Παρ’ όλα αυτά οι αρµόδιοι Υπουργοί Οικονοµίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ και ο γ. γ. του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης απεδέχθησαν ή ανέχθηκαν την αποτίµηση
του ΣΟΕ σε 8.625.000 ετησίως σε βάρος των συµφερόντων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απεδέχθησαν τον
προσδιορισµό της αξίας της Λίµνης Βιστωνίδας στα 37 εκ. ευρώ,
της Λίµνης Νταλιάνη σε 2,7 εκ. ευρώ, ενώ η πραγµατική αξία
είναι υποπολλαπλάσια, δηλαδή τουλάχιστον 10 φορές µικρότερη
και όχι άνω των 3,7 εκ. ευρώ για τη Λίµνη Βιστωνίδα και 270.000
ευρώ για τη Λίµνη Νταλιάνη.
Παραλίµνιες εκτάσεις
Με βάση το µέσο όρο της εκτίµησης της αξίας των παραλίµνιων εκτάσεων, όπως προκύπτει από τις αξίες που αναφέρονται
στα δύο πρώτα συµβόλαια των ανταλλαγών ύψους 15.689.107,
544 και για έκταση 25.000,97 στρεµµάτων οι παραλίµνιες αυτές
εκτάσεις εκτιµήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την ΚΕ∆ στα 628
ανά στρέµµα. Πλην όµως η Μονή Βατοπεδίου στην αναγνωριστική αγωγή της του 2003 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης προσδιόρισε και ως εκ τούτου συνοµολόγησε την
αξία ανά στρέµµα των παραλίµνιων εκτάσεων στα 250 ανά
στρέµµα, ήτοι 6.250.000 για το σύνολο των 25.000 στρεµµάτων
και παραλίµνιων εκτάσεων. Πέραν αυτών, είναι πρόδηλο ότι οι
εκτιµήσεις του ΣΟΕ προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις, δεν είναι όµως δεσµευτικές για την τελική διεκδίκηση των
αληθινών συµφερόντων του ∆ηµοσίου, όπως µάλιστα των ανταλλαγών, παρά µόνον «προς τα πάνω», δηλαδή δεν θα µπορούσε
(ευτυχώς) ο κ. Γκράτζιος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΕ∆, υπό
την άµεση εποπτεία των πολιτικών του προϊσταµένων, να συνοµολογήσει αξία µεγαλύτερη της εκτιµηθείσας από το ΣΟΕ.
Όφειλε όµως να διαπραγµατευθεί την τελική αξία ανά
στρέµµα µε τους εκπροσώπους της Μονής, ιδία δε µε δεδοµένη
τη συνοµολόγηση της Μονής ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου
της Ροδόπης, ότι η αξία κατά µέσο όρο των παραλίµνιων εκτάσεων είναι 250 ανά στρέµµα.
Αντιθέτως, προς βλάβη των συµφερόντων του ∆ηµοσίου απεδέχθη ασµένως τόσο τις εκτιµήσεις του ΣΟΕ, αντί να τις θεωρήσει ως οροφή προς τα πάνω για διαπραγµάτευση µε τη Μονή,
όσο και τις τεθείσες αξίες στα επί µέρους συµβόλαια.
Περαιτέρω η ΚΕ∆, σύµφωνα µε τον εσωτερικό της Κανονισµό
λειτουργίας και τους κανόνες χρηστής διοίκησης, όφειλε – ήταν
υποχρεωµένη η διοίκησή της – να διενεργήσει ιδιαίτερη εκτίµηση
των προς ανταλλαγή ακινήτων, λόγω της ιδιαιτέρως µεγάλης
αξίας αυτών, ώστε να λάβει υπ’ όψιν της αυτές τις ίδιες εκτιµήσεις για την τελική συµφωνία, κατά τη διαπραγµάτευση.
Ζ. Μεταβίβαση διανεµηθείσης αγροτικής γης
Από το υπ’ αριθµ. πρωτ. 14556/8-10-2003 έγγραφο της ∆/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµαρχίας Ροδόπης µε τα συνηµµένα σ’
αυτό έγγραφα, το µε αριθµ. πρωτ 9698/29-8-2003 έγγραφο της
∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµαρχίας Ροδόπης, το µε αριθµ.
πρωτ. 4174/1-7-2003 έγγραφο της ∆/νσης Γεωργίας της Νοµαρχίας Ξάνθης, την από 27-5-2002 τεχνική έκθεση της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Ροδόπης και την από 16-4-2002 τεχνική έκθεση της
Κτηµατικής Υπηρεσίας Ξάνθης προκύπτει ότι το µεγαλύτερο
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µέρος των παραλιµνίων εκτάσεων έχει περιληφθεί σε διανοµές
και αναδασµούς, µε αποτέλεσµα την απώλεια των οποιωνδήποτε ιδιωτικών κυριαρχικών δικαιωµάτων επ’ αυτών. Τα παραπάνω επαναλαµβάνει και η υπ’ αριθµ. 87/2008 απόφαση του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, απόφαση που εξεδόθη µε
«καθυστέρηση» τεσσάρων ετών (!).
Ο Κωνσταντίνος Πετούσης, τοπογράφος του Υπουργείου Γεωργίας και µάρτυρας υπέρ του ∆ηµοσίου στη δίκη του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, αναφέρει στην ένορκη εξέτασή
του ότι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας από το αρχείο της Υπηρεσίας από το έτος 1927 µέχρι και το πέρας των
αναδασµών, στους αναδασµούς Σάλπης και Νέας Καλλίστης, περιοχή Κάµπος, δεν κατετέθη ουδεµία αίτηση διεκδίκησης νοµής
ή κατοχής από τη Μονή Βατοπεδίου στο τοπογραφικό συνεργείο
που διεξήγαγε τον αναδασµό. Μόνο µετά την ολοκλήρωση όλου
του τόξου των αναδασµών Γλυκονέρι- Ν. Καλλίστη – Σάλπη- Ίασµος- ∆ιαλαµπή - Κοπτερό και Αµαξάδες κατετέθη από τη Μονή
αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το έτος 2003, λόγω υπεραξίας της γης.
Τα 25.000 στρέµµατα που διεκδικεί η Μονή Βατοπεδίου κατανέµονται σε καλλιεργούµενες (ιδιοκτησίες), κοινόχρηστες
(Υπουργείο Γεωργίας), κοινοτικές (∆ήµοι), κοινόχρηστες θαµνώδεις, δασικές θαµνώδεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αρχαιολογικό
χώρο (Αναστασιούπολη) και ιδιόκτητα λιβάδια. Η επίδικη έκταση
ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους κατοίκους που καλλιεργούν τα αγροτεµάχιά τους, µε τίτλους κυριότητας από το 1931
µέχρι και το έτος 2002.
• Η ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης Ροδόπης απαντά σε θέµα
διεκδίκησης εκτάσεων από τη Μονή: «Άποψη της υπηρεσίας µας
είναι ότι οι διεκδικούµενες εκτάσεις έχουν περιέλθει στην κυριότητα του ∆ηµοσίου, από το χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι
παραπάνω ενέργειες και στη συνέχεια περιήλθαν στην κυριότητα
των αποκαθισταµένων» .... Η αξία των περιοχών εκτοξεύτηκε µετά
το 2006 που τελείωσαν τα έργα στα 1500 το στρέµµα, µέχρι 2000
από 300/500 που είχαν πριν. Ήξεραν όλοι ότι ήταν αναδασµοί.
... Το 1998 εγώ τους έβλεπα τους καλογέρους που γυρνούσαν µε
τα τζιπ. Εµένα µε έβλεπαν που δούλευα εκεί. ∆εν µου είπαν ποτέ
τι κάνεις εδώ, αυτά είναι δικά µας, και εγώ να πονηρευτώ και να
πω στον κύριο νοµάρχη η Μονή διεκδικεί εκτάσεις, σας παρακαλώ
πάρτε µε από εκεί πέρα, γιατί τσάµπα θα κάνουµε αναδασµό εκεί
πέρα (Πετούσης 66, 92 και 32, 5/11)
• Το ίδιο το ∆ηµόσιο επένδυσε 26 εκατ. δραχµές για να κάνει
τους αναδασµούς και έδωσε στους ακτήµονες τους τίτλους.
• Αναφερόµενος στον αναδασµό και στην επένδυση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις περιοχές αυτές, ο κ. Πετούσης αναφέρει:
Όλο αυτό το κόκκινο που βλέπετε είναι αναδασµός µε τρία αντλιοστάσια 3.500.000.000 δραχµών.
Περαιτέρω, η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης µε το από 19-9-2003
έγγραφό της, απαντώντας στο υπ’ αριθµ. 11279/22-7-03 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Ροδόπης, κατέστησε σαφές ότι τα διεκδικούµενα από τη Μονή
Βατοπεδίου 25.000 στρ. των αγροκτηµάτων Αµαξάδων, Κοπτερού, ∆ιαλαµπής, Σάλπης, Ν. Καλλίστης, Γλυκονερίου και Φαναρίου έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποκατάστασης ακτηµόνων
γηγενών και προσφύγων το 1924 µε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για γεωργική αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών. Στη
συνέχεια, µε το άρθρο 5 του Ν. 4857/1930 κηρύχθηκαν απαλλοτριωθέντα και τα µοναστηριακά κτήµατα. Τέλος, στο έγγραφό
της, η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης υποστηρίζει ότι οι διεκδικούµενες εκτάσεις έχουν περιέλθει στην κυριότητα του ∆ηµοσίου, από
το χρόνο κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παραπάνω ενέργειες
και στη συνέχεια περιήλθαν στη κυριότητα των αποκαθισταµένων. Μετά την ως άνω συντελεσθείσα απαλλοτρίωση η Μονή
Βατοπεδίου απώλεσε κάθε δικαίωµα νοµής και κατοχής επί
των διεκδικούµενων εκτάσεων.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι µε το από 1112-2002 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπεγράφη
µεταξύ της Κτηµατικής Υπηρεσίας Ξάνθης (Κωνσταντινίδης) και
της Ι. Μ. Βατοπεδίου παρεδόθησαν στη δεύτερη µόνο 844 στρέµµατα από τα 25.000 στρέµµατα των παραλίµνιων περιοχών. Η
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υπόλοιπη έκταση, περίπου 24.000 στρέµµατα, ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ παραδόθηκε στην Μονή, διότι είχε διανεµηθεί µε αναδασµό σε
ακτήµονες.
Επιπροσθέτως, οι εκτάσεις αυτές προστατεύονται ταυτόχρονα και από τη συνθήκη RAMSAR. Ο κ. Πετούσης στην εξεταστική επιτροπή (σελ. 25, 5-11-2008) υποστήριξε ότι, παρ’ όλο
που µέρος της έκτασης των 25.000 στρ. κηρύχθηκε αναδασωτέα, δεν συνεπάγεται ότι δεν προστατεύεται και από τη συνθήκη
Ραµσάρ. Ακόµα και τα αγροκτήµατα που έχουν διανεµηθεί σε
ακτήµονες προστατεύονται από τη συνθήκη Ραµσάρ και τη συνθήκη Natura. Ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε οικοδοµική εργασία.
Η. Υποεκτίµηση οικονοµικής αξίας οικοπέδων - Μεθόδευση
Η υποεκτίµηση των ακινήτων, τα οποία το ∆ηµόσιο αποφάσισε
να µεταβιβάσει στη Μονή Βατοπεδίου έναντι της Λιµνοθάλασσας
Βιστωνίδας και των παρόχθιων εκτάσεών της, τις οποίες είχε
προηγουµένως αχρεωστήτως παραχωρήσει στο µοναστήρι, επέτρεψε α) την παραχώρηση πολύ περισσότερων ακινήτων και β)
τη δηµιουργία τεράστιας υπεραξίας υπέρ της Μονής και των ειδικών διαδόχων της.
Η µεθόδευση αυτή είχε το ακόλουθο περιεχόµενο:
Με την ενεργό εµπλοκή των µελών του Σώµατος Ορκωτών
Εκτιµητών, τα ακίνητα εκτιµώντο µε βάση τη χρήση και τον χαρακτηρισµό τους, που εδίδετο από την Κτηµατική Εταιρία του
∆ηµοσίου. Είναι προφανές ότι άλλη οικονοµική αγοραία αξία
έχουν ακίνητα των οποίων η νοµική φύση είναι επιδεκτική εντατικής οικονοµικής εκµετάλλευσης ιδίως δια της κατάτµησης σε
οικόπεδα και εντελώς διαφορετική είναι η αγοραία αξία ακινήτων, τα οποία, λόγω του ότι είναι χαρακτηρισµένα αρχαιολογικοί
χώροι ή δάση, δεν είναι επιδεκτικά τέτοιας εκµετάλλευσης.
Μεθόδευση της υποεκτίµησης
Χαρακτηρίζονταν, λοιπόν, οι δηµόσιες εκτάσεις κατά την εκτίµηση, για παράδειγµα, «δάση» και συνεπώς τους απεδίδετο χαµηλή οικονοµική αξία. Η ανταλλαγή προχωρούσε µε την αξία
αυτή και εν τέλει στα συµβόλαια εµφανίζονταν οι ίδιες εκτάσεις
ως οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα. Η διολίσθηση από χρήσεις
που δεν επέτρεπαν την οικοπεδοποίηση σε χρήσεις που την ευνοούσαν γινόταν σταδιακά, µε σχεδιασµό ο οποίος εκτυλισσόταν σε βάθος χρόνου και περιελάµβανε την έκδοση πράξεων της
∆ιοίκησης συχνά από αναρµόδια όργανα ή την παράλειψη να
απευθύνονται στις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες, ακόµη και
όταν αυτές διεκδικούσαν τον θεσµικό τους ρόλο για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος.
Μία άλλη, παράλληλη µεθόδευση ήταν αυτή της συστηµατικής υποτίµησης της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων του ∆ηµοσίου, που προσφέρονταν για ανταλλαγή: Το πόρισµα µε
αριθµό πρωτοκόλλου ΓΕ∆∆ Φ. 727/08/12641, που απέστειλε ο
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής προς την Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτικό εν προκειµένω. Η διαφορά µεταξύ των αντικειµενικών αξιών των
ακινήτων που προσφέρθηκαν από το ∆ηµόσιο προς ανταλλαγή,
όπως αυτές δηλώθηκαν για τη σύνταξη των συµβολαίων και των
αντικειµενικών αξιών που έπρεπε να έχουν δηλωθεί, ανέρχεται
αθροιστικά στα 36.882.409,90 ευρώ. ∆ηλαδή οι συµβαλλόµενοι,
Ελληνικό ∆ηµόσιο και το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου της
Μονής Βατοπεδίου, υποτίµησαν την αντικειµενική αξία των µεταξύ τους ανταλλαγέντων οικοπέδων κατά το ποσόν αυτό.
Η διαφορά µεταξύ της ορθής αντικειµενικής αξίας και της
αξίας στην οποία αποτίµησε τα ανταλλαγέντα ακίνητα το Σώµα
Ορκωτών Εκτιµητών ανέρχεται στα 37.902.201,82 και προκύπτει
προφανώς από τη µεθόδευση που περιγράψαµε ήδη: τα ακίνητα
εκτιµώντο υπό το βάρος χαρακτηρισµών της φύσης και της χρήσης τους τέτοιο, ώστε να µειώνεται δραστικά η αγοραία αξία
τους.
Παρατίθεται πίνακας στον οποίο εµφαίνονται στις αντίστοιχες
στήλες ανά συµβόλαιο οι δηλωθείσες αντικειµενικές αξίες των
µεταβιβαζόµενων ακινήτων, οι αξίες των ακινήτων σύµφωνα µε
τους εκτιµητές του Σ.Ο.Ε. και οι ορθές αντικειµενικές αξίες.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

∆ΗΛΩΘΕΙΣΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΟΕ

ΟΡΘΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΟΡΘΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΜΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΟΕ

409.555,64

822.588,00

1

2335/18-04-06

3.453.925,64

3.866.958,00

3.044.370,00

2

2803/26-4-07

9.626.637,60

4.404.344,00

13.703.802,00

3

2814/07

63.000,00

360.000,00

118.800,00

4

2815/07

786.916,80

265.000,00

3.022.574,00

5

2816/07

126.978,00

694.000,00

418.831,00

-291.853,00

275.169,00

6

2817/07

35.100,00

2.800.000,00

1.598.922,00

-1.563.822,00

1.201.078,00

7

2819/07

463.301,00

10.603.123,00

6.241.993,40

-5.778.692,40

4.361.129,60

8

2820/07

8.640.000,00

9.890.000,00

15.713.280,00

-7.073.280,00 -5.823.280,00

9

2823/07

8.470.695,12

1.107.044,00

8.470.695,12

0,00 -7.363.651,12

10

2825/07

7.281.144,00

4.997.348,00

9.465.487,00

-2.184.343,00 -4.468.139,00

11

2875/07

282.463,20

514.000,00

304.464,00

12

2875/07

7.316.244,00

7.800.000,00

9.465.487,00

-2.149.243,00 -1.665.487,00

13

2875/07

9.626.637,00

4.404.344,00

13.703.802,00

-4.077.165,00 -9.299.458,00

14

2883/07

8.640.000,00

9.890.000,00

15.713.280,00

-7.073.280,00 -5.823.280,00

15

3077/27-3-08

552.254,56

3.000.000,00

756.591,30

-204.336,74

2.243.408,70

16

3076/08

1.010.656,00

760.000,00

1.515.984,00

-505.328,00

-755.984,00

ΣΥΝΟΛΑ

-36.882.409,90 -37.902.201,82

-4.077.164,40 -9.299.458,00
-55.800,00

241.200,00

-2.235.657,20 -2.757.574,00

-22.000,80

209.536,00
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Εννοείται ότι η αγοραία αξία των ακινήτων που προσεφέρθησαν για ανταλλαγή, ιδίως µετά τις αλλαγές των χρήσεων γης,
στις οποίες συστηµατικά προέβη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι πολλαπλάσια της αντικειµενικής, ιδίως κατά τη µεταπώλησή της από τη Μονή Βατοπεδίου.
Οι καταθέσεις των ορκωτών εκτιµητών
Καταθέτοντας ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ο καθηγητής κ. Μουµούρας, πρόεδρος του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών,
αποκάλυψε τη µεθόδευση από πλευράς της Κτηµατικής Εταιρίας
του ∆ηµοσίου σε σχέση µε τις οδηγίες µε βάση τις οποίες οι εκτιµητές οδηγήθηκαν στις ιδιαίτερα χαµηλές εκτιµήσεις των προς
ανταλλαγή προσφεροµένων ακινήτων:
• Χαρακτήρισε άκυρα τα συµβόλαια ανταλλαγής των ακινήτων της Μίκρας, της Θέρµης, της Νέας Ραιδεστού, της Βεγορίτιδας, της Ουρανούπολης, του Λαυρίου και του Γραµµατικού
λόγω των παράνοµων «αποχαρακτηρισµών», που έγιναν µεταγενέστερα των εκτιµήσεων, µε τη σύµπραξη µεταξύ του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΚΕ∆ κ.. Γκράτζιου, του ηγουµένου της
Μονής Βατοπεδίου κ. Εφραίµ και της συµβολαιογράφου κας Πελέκη - Βουλγαράκη. Εννοείται ότι οι ουσιαστικοί αποχαρακτηρισµοί των εκτάσεων, οι οποίοι προσέδωσαν σ’ αυτές χαρακτήρα
οικονοµικώς αξιοποιήσιµο και ανέβασαν κατακόρυφα την αγοραία αξία τους δεν θα ήσαν εφικτοί χωρίς την εµπλοκή και την
κάλυψη των κάθε φορά αρµόδιων κρατικών οργάνων και των
εποπτευόντων πολιτικών προϊσταµένων τους.
• Χαρακτήρισε όργιο τις ανταλλαγές.
• Απέδωσε ευθύνη στην ΚΕ∆ που, ως αιτία εκτίµησης των περί
ων ο λόγος δηµοσίων κτηµάτων δεν έθετε την ανταλλαγή τους,
αλλά την «αξιοποίηση ακινήτου», αποκρύπτοντας την αλήθεια!
• ∆ασικές εκτάσεις που εκτιµήθηκαν ως τέτοιες µε χαµηλή
τιµή ανταλλάχθηκαν τελικά ως άρτιες και οικοδοµήσιµες, ερήµην του ΣΟΕ, αλλά µε συνυπογραφή της ΚΕ∆, προς όφελος της
Μονής.
Η κατάθεση του εκ των εµπλακέντων ορκωτών εκτιµητών κ.
Κανελλάκη είναι αποκαλυπτική του κλίµατος και του ήθους µε
βάση το οποίο έγιναν οι ανταλλαγές. Ο εκτιµητής κατήγγειλε ότι
η ΚΕ∆ αποπειράθηκε να τον εξαπατήσει µε ανακριβές τοπογραφικό για τον αποχαρακτηρισµό 290 στρεµµάτων δάσους στην περιοχή Ακροπόταµου Καβάλας!
Η µεθόδευση στον Ακροπόταµο Καβάλας
Η υπόθεση αυτή έχει ως ακολούθως: Η κατάθεση του µάρτυρα αφορά σε έκταση 518 στρεµµάτων στον Ακροπόταµο Καβάλας. Η εκτίµηση του µάρτυρος στηρίχθηκε σε τοπογραφικό
διάγραµµα του τοπογράφου κ. Κιάκα, το οποίο του διαβιβάσθηκε
από την Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου. Τα 518 στρέµµατα παρουσιάζονταν στο τοπογραφικό ως άρτια και οικοδοµήσιµα.
Κατόπιν έρευνας, ο κ. Κανελλάκης διαπίστωσε ότι τουλάχιστον
290 στρέµµατα ήσαν δασική έκταση!
Κατόπιν αυτού ο εκτιµητής ζήτησε από την ΚΕ∆ άλλο τοπογραφικό, το οποίο να απεικονίζει την πραγµατική κατάσταση και
να περιλαµβάνει τις δασικές εκτάσεις. Πράγµατι η ΚΕ∆ έστειλε
στον κ. Κανελλάκη άλλο τοπογραφικό, το οποίο παραδόξως
έφερε την αυτή ηµεροµηνία µε το πρώτο. Στο δεύτερο αυτό τοπογραφικό είχε επισυναφθεί µε συρραπτικό βεβαίωση του κ.
Κιάκα ότι η έκταση των 518 στρεµµάτων περιγράφεται ως 220
στρέµµατα άρτια και οικοδοµήσιµα και 296 στρέµµατα δασική
έκταση, ενώ στην βεβαίωση επί του σώµατος του τοπογραφικού
ο τοπογράφος κ. Κιάκας βεβαιώνει ότι το σύνολο της έκτασης
είναι ...άρτια και οικοδοµήσιµη! Αξίζει να σηµειωθεί ότι τον βασικό ρόλο για τη σύνταξη των συµβολαίων διαδραµατίζουν οι βεβαιώσεις και όχι τα τοπογραφικά διαγράµµατα, τα οποία
υποµνηµατίζουν! Προφανώς η σκοπιµότητα εν προκειµένω ήταν
να χρησιµοποιηθεί κατά την εκτίµηση η επικολληθείσα βεβαίωση
και κατά τη σύνταξη του συµβολαίου η ευρισκόµενη στο σώµα
του τοπογραφικού.
Ο κ. Κανελλάκης στην Έκθεση Εκτίµησης που συνέταξε επισηµαίνει τις δασικές εκτάσεις που εντόπισε στα 518 στρέµµατα,
καθώς και το γεγονός ότι δεν του προσκοµίσθηκε έγγραφο του
αρµοδίου δασαρχείου περί αποχαρακτηρισµού και συνεπώς το
αγροτεµάχιο εξακολουθούσε να είναι εν µέρει δασική έκταση!
Η υπόθεση περιπλέκεται ακόµη περισσότερο αν κάποιος ανα-
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τρέξει στο συµβόλαιο που συνέταξε για τα 518 στρέµµατα στον
Ακροπόταµο Καβάλας η κ. Πελέκη – Βουλγαράκη: Πρόκειται για
το συµβόλαιο µε αρ. 2825 της 22/05/2007, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι το τοπογραφικό διάγραµµα του κ. Κιάκα για τη λίµνη
Βιστωνίδα για την οριοθέτηση της λίµνης Βιστωνίδας «ελήφθη
από το από 12/12/2001 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού ∆ηµητρίου Βασιλειάδη». ∆ηλαδή ο τοπογράφος,
το τοπογραφικό του οποίου αποδέχθηκε η ΚΕ∆, κ. Κιάκας δεν
προέβη σε αυτοδύναµη τοπογράφηση, αλλά βασίσθηκε στο τοπογραφικό του ιερέως τοπογράφου της αντισυµβαλλοµένης
του ∆ηµοσίου Μονής Βατοπεδίου!
Πολλά ακίνητα, µεταξύ των οποίων αυτά στον Ξηροπόταµο
Χαλκιδικής, στο δάσος της Ουρανούπολης, στον Ακροπόταµο
Ορφανού στην Καβάλα, στο δάσος του Γραµµατικού κλπ, όπου
επρόκειτο για παραλιακές εκτάσεις και δάση, αυθαιρέτως και
παρά το ότι οι εκτιµήσεις των εκτιµητών του ΣΟΕ αναφέρονταν
στο δασικό ή παραλιακό χαρακτήρα τους, στα συµβόλαια, τα
οποία συνετάγησαν µε σύµπραξη του Προέδρου της ΚΕ∆, του
ηγουµένου Εφραίµ και της συµβολαιογράφου κας Πελέκη –
Βουλγαράκη, αυτά µεταβιβάστηκαν ως άρτια και οικοδοµήσιµα.
Ήταν ευδιάκριτο ότι οι εκτιµήσεις αφορούσαν άλλη χρήση γης
από αυτήν που τελικά µεταβιβάστηκε, αλλά αυτό δεν εµπόδισε τη
σύνταξη των συµβολαίων ούτε προβληµάτισε την έχουσα την
εποπτεία αρµόδια πολιτική ηγεσία, η οποία, βάσει της ΚΥΑ
16651/06, ενηµερώνεται για τις ανταλλαγές!!!
Το ακίνητο της Ουρανούπολης
Ένας ακόµη µάρτυρας, ο πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου
Ουρανούπολης κ. Τρύφωνας Μίτιντζης, καταθέτοντας ενώπιον
της Εξεταστικής Επιτροπής, περιγράφει γλαφυρά τη µεθόδευση
στην οποία αναφερθήκαµε, αναφερόµενος στη µεταβίβαση των
8.600 στρεµµάτων δάσους στην Ουρανούπολη: «Η εν λόγω
έκταση, που εµείς οι κάτοικοι της περιοχής τη γνωρίζαµε ως
δάσος κοινόχρηστο, στη συµβολαιογραφική πράξη της κ. Πελέκη αναφέρεται ως άρτια και οικοδοµήσιµη» τόνισε και αποκάλυψε ότι τον Φεβρουάριο του 2008 της απέστειλε µε δικαστικό
επιµελητή επιστολή -µε κοινοποίηση στον υπουργό Πολιτισµού κ.
Λιάπη- µε την οποία της ζητούσε να µην προχωρήσει στη συµβολαιογραφική πράξη, διότι µεταβιβάζονται δάσος και αρχαιολογική περιοχή. Ανάλογη επιστολή είχε στείλει και στον κ. Γ.
Βουλγαράκη, όταν κυκλοφορούσαν φήµες στην περιοχή για ενδιαφέρον Ρώσων και Ελλήνων επιχειρηµατιών για την αγορά της
έκτασης. Αλλά περισσότερα για την ιδιαίτερη περίπτωση της Ουρανούπολης στο οικείο κεφάλαιο κατωτέρω.
Στην Ουρανούπολη, λοιπόν, οι εκτιµητές για 8.608 στρέµµατα
έδωσαν τιµή µόλις 1,1 εκατ. ευρώ ή 128 ευρώ το στρέµµα. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων το 2000 είχε αποφανθεί ότι αξίζει από
7.000 έως 20.000 ευρώ το στρέµµα, δηλαδή 60 µε 170 εκατ.
ευρώ. Αν µπορούσε να οικοδοµηθεί η έκταση, τότε η εµπορική
αξία της θα ήταν πολλαπλάσια, ώστε κάποιοι ειδικοί να κάνουν
λόγο για 800 εκατ. µε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ!
Η εκτίµηση αυτή ως προς το ύψος της αξίας του ακινήτου της
Ουρανούπολης (800 εκατοµµύρια έως 1 δισεκατοµµύριο ευρώ)
ενισχύεται από τα παρακάτω στοιχεία:
1. Από την πρόταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του
∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου που διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή
µε το έγγραφο 525/25-11-2008: Σύµφωνα µε αυτήν η παράλια µη
δασική ζώνη προτείνεται ως περιοχή ανάπλασης – τουρισµού και
αναψυχής. Τούτο ενισχύεται από την Έκθεση Εκτίµησης του
ΣΟΕ για το συγκεκριµένο ακίνητο (σελ. 4). Το συγκεκριµένο ακίνητο έχει πρόσοψη στην παραλία συνολικού µήκους 1.146 µέτρων, όπως προκύπτει από το συµβόλαιο 2823/22-05-2007 της
συµβολαιογράφου Α. Πελέκη – Βουλγαράκη (φύλλο 15). Είναι
προφανές ότι µετά την αναµενόµενη έγκριση αυτού του Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου η αξία του ακινήτου θα εκτοξευόταν στο
ως άνω ποσό.
2. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την από 6-11-2007 επιστολή της Μονής προς τον ∆ήµαρχο Σταγείρων – Ακάνθου, στην
οποία η Μονή αναφέρει ότι θα αξιοποιήσει την εν λόγω έκταση µε
υποδοµές θρησκευτικού τουρισµού, µε συνεδριακό κέντρο, κέντρο µεταπτυχιακών σπουδών Θεολογίας, Φιλοσοφίας και λοιπές επιχειρηµατικές και πολιτιστικές επενδύσεις, µε
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συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan). Για το
σκοπό αυτόν στο ως άνω συµβόλαιο της κ. Πελέκη η Μονή δηλώνει (και το ∆ηµόσιο αποδέχεται) ότι επιφυλάσσεται κάθε δικαιώµατός της να ζητήσει αρµοδίως και νοµίµως την αλλαγή
χρήσης του ακινήτου της Ουρανούπολης!
3. Στο αντίγραφο µερίδας της Μονής στο Υποθηκοφυλακείο
Ιερισσού, το περί ου ο λόγος ακίνητο της Ουρανούπολης αναφέρεται ως «αγρός».
Η περίπτωση της Καλαµαριάς
Έτερος µάρτυς, ο αντιδήµαρχος Καλαµαριάς, ∆ηµοσθένης
Σαρηγιάννης, διηγήθηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της
Βουλής, το ιστορικό µιας έκτασης 19,5 στρεµµάτων στο κέντρο
της συνοικίας, προοριζόµενης για τη δηµιουργία σχολείων, δρόµων και χώρων πρασίνου και στάθµευσης - και παραχωρούµενης τελικά στη Μονή Βατοπεδίου, αισθητά υποτιµολογηµένης,
κατά την εκτίµησή του. Με απόφασή του το 2000, ο Εθνικός Οργανισµός Καπνού παραχωρούσε την έκταση στο δήµο Καλαµαριάς. «Όµως ο δήµος ολιγώρησε και δεν προχώρησε σε
πράξεις παραχώρησης, είτε γιατί θεωρούσε ότι έχει µπροστά
του ένα αξιόπιστο κράτος είτε γιατί θεωρούσαµε αυτό δικό
µας και προσπαθούσαµε να σώσουµε άλλα οικόπεδα πολύ σηµαντικά, που ήταν σε ιδιώτες». Η είδηση της µεταβίβασης της
έκτασης, «έπεσε σαν κεραυνός τον Σεπτέµβριο του 2008». Προηγούµενα, το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών είχε ζητήσει στοιχεία για
το ακίνητο, «χωρίς να διευκρινίσει την αιτία, η οποία δεν αναζητήθηκε. Κανείς δεν επικοινώνησε µε τον ∆ήµο, δεν ενηµέρωσε».
Κατά τον µάρτυρα, η έκταση υποτιµολογήθηκε από το ΣΟΕ. ∆εδοµένου ότι η περιοχή είναι από τις ακριβότερες της Θεσσαλονίκης, εντασσόµενη στο σχέδιο πόλεως και µε µέσο όρο τις 4.000
ευρώ το µέτρο, η αντικειµενική της αξία ως αντιπαροχή φθάνει
τα 13 εκ. ευρώ. Παραµένοντας εκτός σχεδίου, µπορεί να φιλοξενήσει ένα πολυκατάστηµα 2.000 τετραγωνικών µε 8 στρέµµατα
περιβάλλοντα χώρο. «∆ηλώνω κατηγορηµατικά ότι η εµπορική
αξία αυτού του οικοπέδου δεν µπορεί να είναι κάτω από 10 εκ. Η
εκτίµηση του ΣΟΕ στα 3 εκ. ευρώ, είναι χαριστική» ανέφερε ο κ.
Σαρηγιάννης.
Τέλος, ο αντιδήµαρχος Καλαµαριάς, εντόπισε και µία παρανοµία στην όλη διαδικασία: Βάσει του ν. 1018/1971, «για εκποίηση, δωρεά, παραχώρηση ή µίσθωση πέραν των 5 ετών
εκτάσεων γης από ΝΠ∆∆, µε κτίσµατα ή χωρίς, απαιτείται η
προηγούµενη γνώµη των πολεοδοµικών υπηρεσιών των αρµοδίων για τη µελέτη ή επέκταση των σχεδίων πόλεων και οικισµών». Τέτοια γνώµη δεν ζητήθηκε, ούτε γι’ αυτό ούτε για τα
άλλα ακίνητα.
Τα οικόπεδα στη Νέα Ραιδεστό
Στην περίπτωση των οικοπέδων στη Νέα Ρεδαιστό, η εκτίµηση
έγινε στο διπλάσιο της αντικειµενικής αξίας τους, όπως αυτή είχε
προσδιορισθεί το 1997, αλλά και πάλι υπολειπόταν της αγοραίας
αξίας τους κατά πολύ. Για παράδειγµα, ένα οικόπεδο 700 περίπου τ. µ. στη Ν. Ραιδεστό πωλείται περίπου 400.000 ευρώ (εκτιµήθηκε 150.000) και ένα οικόπεδο περίπου 1,5 στρέµµα στο
Πανόραµα πωλείται πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ (εκτιµήθηκε
420.000 ευρώ).
Η ίδια µεθόδευση σε όλη την Ελλάδα
Ανάλογες είναι οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ εκτίµησης από το ΣΟΕ και αγοραίας τιµής σε όλες τις περιπτώσεις των
οικοπέδων που προσεφέρθησαν από το ∆ηµόσιο για ανταλλαγή
µε την Ιερά Μονή Βατοπεδίου.
Στην πλέον ακριβή περιοχή της Θεσσαλονίκης µετά την παραλία, στο Πανόραµα, µε υψηλότατη ζήτηση για οικόπεδα, προσεφέρθη στη Μονή Βατοπεδίου για ανταλλαγή έκταση 5
στρεµµάτων, η οποία εκτιµήθηκε προς 50.000 ευρώ ανά
στρέµµα, δηλαδή συνολικά 250.000 ευρώ. Η αγοραία τιµή υπολογίζεται σε τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ ή 1,2 εκατ. ευρώ το
στρέµµα. ∆ηλαδή το ∆ηµόσιο απώλεσε περί τα 5,75 εκατ. ευρώ,
ποσό το οποίο θα µπορούσε να εισπράξει αν πουλούσε τα οικόπεδα µε διαγωνισµό.
Στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, στο Καϊµακτσαλάν, µε το περίφηµο χιονοδροµικό κέντρο που θεωρείται περιοχή «διαµάντι», το
∆ηµόσιο εκχώρησε στη Μονή 180 στρέµµατα ως αντάλλαγµα
για µέρος του νερού της λίµνης που εκτιµήθηκε 54.000 ευρώ. Οι
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εκτιµητές έδωσαν τιµή 298 ευρώ ανά στρέµµα, όταν τα περισσότερα οικόπεδα στην περιοχή κοστίζουν πάνω από 250.000
ευρώ το στρέµµα. Αν πουλούσε, δηλαδή, το κράτος, θα εισέπραττε ακόµη και 36 εκατ. ευρώ.
Στο Πλαγιάρι, δήµου Μίκρας Θεσσαλονίκης, προσφέρθηκαν
σε ανταλλαγή 629 στρέµµατα, αφού εκτιµήθηκαν προς 10.000
ευρώ το στρέµµα, δηλαδή 6,2 εκατ. ευρώ. Η εµπορική αξία σ’
αυτήν την εξαιρετικά αναπτυσσόµενη περιοχή υπολογίζεται σε
300.000 ευρώ το στρέµµα ή συνολικά σε 188 εκατ. ευρώ για ολόκληρη την έκταση!
Στο Λαύριο παραθαλάσσια έκταση 148 στρεµµάτων δόθηκε
στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, αφού εκτιµήθηκε προς 5.000 ευρώ
το στρέµµα, δηλαδή συνολικά 740.000 ευρώ. Η τεράστια οικιστική και εµπορική ανάπτυξη στην περιοχή κάνει τους κτηµατοµεσίτες να ανεβάζουν σήµερα την αξία της γης γύρω στις 200
έως 250 χιλ. ευρώ/στρέµµα, συνολικά δηλαδή 30 µε 37 εκατ.
ευρώ.
Στον Μαραθώνα, στο Γραµµατικό και στο Κάτω Σούλι δόθηκε
σε ανταλλαγή έκταση 3.331 στρεµµάτων, η οποία εκτιµήθηκε
προς 600 ευρώ το στρέµµα, ενώ οι µεσίτες πωλούν στην περιοχή
προς 50 έως 200 χιλ. ευρώ το στρέµµα.
Στην Ιερισσό, η Μονή απέκτησε παραθαλάσσιο οικόπεδο 217
στρεµµάτων, το οποίο είχε εκτιµηθεί προς 1.800 ευρώ το
στρέµµα, τιµή η οποία αναλογεί στην αγορά ενός... τετραγωνικού
µέτρου σπιτιού. Η πραγµατική αξία του υπολογίζεται σε 200-250
χιλ. το στρέµµα.
Θ. Αποχαρακτηρισµός δάσους Ουρανούπολης: ∆ιολίσθηση
«δάσος» > «δασική έκταση» > «κληροτεµάχιο»> «οικόπεδα
άρτια και οικοδοµήσιµα»
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 8.608 στρεµµάτων στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής µε νερό της λίµνης Βιστωνίδας και δεδοµένου ότι η έκταση αυτή έχει χαρακτηριστεί
από τις επιτροπές απαλλοτριώσεων και τις επιτροπές οριστικών
διανοµών ως «δάσος χθαµαλόν» και µε τη µορφή αυτή ήταν αδύνατη η ανταλλαγή, οι συντονιστές και εµπνευστές του σχεδίου
των ανταλλαγών ζητούν και πάλι γνωµοδοτήσεις για να καταστεί
δυνατός ο αποχαρακτηρισµός που θα δώσει το πράσινο φως για
την ανταλλαγή της έκτασης.
Η διαδικασία αυτή είναι επιβεβληµένη για την επίτευξη του
σκοπού τους και χρειάζεται να γίνει µεθοδευµένα, συντονισµένα
γιατί:
(α) Μόνος αρµόδιος, σύµφωνα µε το νόµο, για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως δάσους είναι ο δασάρχης της περιοχής.
Κανένας άλλος. (κατάθεση κ. Σαγρή 17/11/08 στην Εξεταστική
Επιτροπή)
(β) Όποιος διαφωνεί µε την απόφαση του δασάρχη έχει τη δυνατότητα να την προσβάλει σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο
όργανο και εν τέλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Αυτό σήµαινε, βέβαια, χρονοβόρες διαδικασίες, που σίγουρα
δεν εξυπηρετούσαν τους ενδιαφερόµενους. Πολύ περισσότερο
που η πράξη χαρακτηρισµού, όταν τελεσιδικούσε, θα αφορούσε
το χαρακτήρα της έκτασης (δηλαδή αν ήταν δάσος ή δασική
έκταση) και ασφαλώς δεν θα προχωρούσε στον χαρακτηρισµό
της ως κληροτεµαχίου (κάτι που είναι παράνοµο και έγινε µε τη
γνωµοδότηση).
Αυτό, όµως, από ό,τι φαίνεται, είναι το τελικό ζητούµενο. Για
να απεµπλακεί η έκταση από τη δασική νοµοθεσία και να χαρακτηριστεί στο συµβόλαιο άρτιο και οικοδοµήσιµο, οικόπεδο επιλέγουν τη µέθοδο των γνωµοδοτήσεων.
Στην περίπτωση της Ουρανούπολης επιλέχθηκε η µέθοδος της
αµφισβήτησης του χαρακτηρισµού των 8.600 στρ. δάσους µε την
υποβολή από την αναρµόδια ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε εντολή του Γενικού Γραµµατέα κ. Σκιαδά, ερωτήµατος στον Νοµικό Συµβούλιο, το
οποίο, ενώ υπάρχει για να γνωµοδοτεί επί αµιγώς νοµικών θεµάτων, κλήθηκε να κρίνει επί πραγµατικού ζητήµατος αποκλειστικής αρµοδιότητας του δασαρχείου, αν δηλαδή η επίµαχη έκταση
είναι δάσος ή δασική.
Το Νοµικό Συµβούλιο µε εισηγητή τον κ. Μπότσιο, ο οποίος
είναι νοµικός σύµβουλος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων, χαρακτήρισε µε την αριθ.161/ 2008 γνωµοδότησή
του την έκταση ως δασική.
Ο Νοµικός Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ κ Θ. Θεοφανόπουλος µειοψήφησε στην επίδικη γνωµοδότηση και εξέφρασε την άποψη ότι το ΝΣΚ γνωµοδοτεί επί της ερµηνείας
συγκεκριµένων διατάξεων. Προς τούτο ο χαρακτηρισµός µιας
έκτασης ως δασικής ή µη µε τις συνέπειες που επάγεται κατά το
Σύνταγµα και το νόµο, είναι θέµα διοικητικής φύσεως, η επίλυση
του οποίου απόκειται, κατά το Σύνταγµα, στην ενεργό ∆ιοίκηση
και σε περίπτωση αµφισβητήσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Συνεπώς, το ΝΣΚ δεν έχει αρµοδιότητα να γνωµοδοτήσει
εάν η αναφερόµενη στο ανωτέρω ερώτηµα έκταση είναι δασική
ή δάσος.
Τη γνωµοδότηση αυτή έκανε αποδεκτή αναρµοδίως ο υφυπουργός κ. Κιλτίδης (παρά τη µειοψηφική γνώµη που διατυπώθηκε σε αυτήν και παρά τις επανειληµµένες αντιρρήσεις της
αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών) και άναψε έτσι το «πράσινο φως» για
την ανταλλαγή.
∆ηµιούργησε όµως, µ’ αυτόν τον τρόπο, λόγω της υποχρεωτικής για τη διοίκηση εφαρµογής της, δικαιώµατα υπέρ τρίτων, παράπλευρες απώλειες, δεδοµένου ότι, από ό,τι φαίνεται, οι
αρµόδιοι υπουργοί ενδιαφέρονταν για την εφαρµογή της γνωµοδότησης µόνο για την εν λόγω έκταση και οι διοικητικές συνέπειες και διεκδικήσεις που θα δηµιουργούνταν δεν τους
εξυπηρετούν.
Ο κ. Κιλτίδης µε διάφορες εγκυκλίους προσπαθεί να «µαζέψει»
το θέµα, που «ξέφυγε» από το προγραµµατισµένο σχέδιο.
Η εκτέλεση της γνωµοδότησης θέτει σε άµεσο κίνδυνο το δασικό χαρακτήρα και την προστασία της έκτασης.
Πέραν όλων αυτών, χρήζει ιδιαίτερης έρευνας το ότι το ΝΣΚ,
πέραν του χαρακτηρισµού της έκτασης ως δασικής, προχωράει
ακόµη περισσότερο και την αναφέρει ως «κληροτεµάχιο», αντί
του αληθούς χαρακτηρισµού της ως «κοινόχρηστου δάσους»,
δροµολογώντας έτσι τον αποχαρακτηρισµό της και µε πρόθεση
να θέσει ουσιαστικά την έκταση εκτός συνταγµατικής προστασίας, εξαιρώντας την από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
δεδοµένου ότι τα κληροτεµάχια που έχουν τη µορφή δασικής
έκτασης και δεν καλύπτονται από τα επτά δασικά είδη, που ορίζονται στο άρθρο 15 του Ν. 1734/87, δεν υπάγονται στη δασική
νοµοθεσία και θεωρούνται αγροτικές εκτάσεις.
Εδώ αξίζει να ειπωθεί ότι η υπόθεση του αποχαρακτηρισµού
του δάσους της Ουρανούπολης απασχόλησε για καιρό το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί η µεθόδευση, λόγω της
δασικής νοµοθεσίας, δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Επί υπουργίας του κ. Μπασιάκου εκδόθηκε ατοµική γνωµοδότηση και πάλι του κ. Μπότσιου, νοµικού συµβούλου στο υπουργείο, η οποία εστάλη από τον Γ. ∆/ντή ∆ασών στις Περιφερειακές
∆ασικές Υπηρεσίες για εκτέλεση.
Οι ∆ασικές όµως Υπηρεσίες, δεδοµένου ότι δεν είχε γίνει αποδεκτή η ατοµική γνωµοδότηση από τον αρµόδιο υπουργό, διατύπωσαν ερωτήµατα για τον εκτελεστό ή µη χαρακτήρα της.
Στα ερωτήµατα δόθηκαν απαντήσεις από την αρµόδια ∆/νση
Προστασίας ∆ασών, που παρέπεµπαν αφενός στο ότι η ατοµική
γνωµοδότηση δεν είχε γίνει αποδεκτή, αφετέρου δε στο ότι ήδη
ο χαρακτήρας της επίµαχης έκτασης ήταν καθορισµένος από τις
επιτροπές απαλλοτριώσεων και τις επιτροπές οριστικών διανοµών. «Χαρακτηρισµοί οι οποίοι είναι ισχυροί και δεν επανεξετάζονται».
Μετά από αυτά οι εµπνευστές του σκανδάλου παρακάµπτουν
τις αρµόδιες ∆ασικές ∆/νσεις του υπουργείου και µέσω της
αναρµόδιας ∆/νσης Πολιτικής Γης και της διευθύντριας αυτής κ.
Μαντέλη (η οποία αναµφίβολα δεν ενήργησε αυτοβούλως, αλλά
σε στενή συνεργασία µε τον Υπουργό κ. Αλ. Κοντό, στο γραφείο
του οποίου µάλιστα υπηρέτησε επί οκτάµηνο, γι’ αυτό και η
στάση του Υπουργού ως προς το ζήτηµα αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, ως έχοντος την αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης) υποβάλλουν, µε υπογραφή Γ. Γ. κ. Σκιαδά,
το ερώτηµα στο ΝΣΚ, τη γνωµοδότηση του οποίου κάνει αποδεκτή ο υφυπουργός κ. Κιλτίδης και ακολουθούν οι σχετικές ανταλλαγές.
Προκειµένου δε να παρακαµφθούν οι διατάξεις του Ν. 973/79
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και να µπορέσουν να παραχωρήσουν και δασικές εκτάσεις στην
ΚΕ∆ για ανταλλαγή, είχαν ζητήσει, πριν ακόµη να επιτύχουν τον
χαρακτηρισµό της έκτασης ως δασικής αντί δάσους (αυτό έτσι
και αλλιώς µεθοδευόταν), τη γνώµη του κ. Μπότσιου, ο οποίος
απεφάνθη µε το έγγραφο αριθµ. 2520/24/04/2007, ότι δύναται
να παραχωρηθεί δασική έκταση στην ΚΕ∆ για να την ανταλλάξει µε νερό της λίµνης Βιστωνίδας.
Αν δεν είναι όλα αυτά µεθοδεύσεις και άνωθεν κατευθύνσεις,
τότε τι είναι;
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο υπ’ αριθ. 2823/22-5-2007
συµβόλαιο της Αικ. Πελέκη ανταλλαγής του δάσους της Ουρανούπολης µε εκτάσεις της Λίµνης Βιστωνίδας αναγράφεται ρητά
ότι «τα υπό του ∆ηµοσίου δια της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου µεταβιβαζόµενα οικόπεδα εµπίπτουν στην αγροτική νοµοθεσία, η δε Ιερά Μονή επιφυλάσσεται κάθε δικαιώµατός της
να ζητήσει αρµοδίως και νοµίµως τη µεταβολή της χρήσεως
(!!!).
Η από 5-12-2008 εντολή της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στη ∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Χαλκιδικής και
στο ∆ασαρχείο Αρναίας Ν. Χαλκιδικής σχετικά µε την έκδοση
υποχρεωτικής Πράξης Χαρακτηρισµού στην περιοχή της Ουρανούπολης του ∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου, ώστε ο δασικός χαρακτήρας να ορισθεί µε την ενδικοφανή διαδικασία της Πράξης
Χαρακτηρισµού (Ν.998/79), όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και
10 , η οποία εντολή εδόθη προσφάτως κατόπιν παρεµβάσεως
του κ. Κιλτίδη, αποτελεί ακριβώς αναγνώριση της παρανοµίας
των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Έστω όµως και την
ύστατη στιγµή, αποτελεί θετική πράξη .
Μαρτυρικές καταθέσεις
• Στην περίπτωση της Ουρανούπολης ήταν εµφανές ότι πρόκειται για δασική έκταση, αντί να ζητηθεί γνωµοδότηση του δασαρχείου και να ληφθεί υπ’ όψιν, είχαν µια διαδικασία καθαρού
αποχαρακτηρισµού, που διήρκεσε µερικές µέρες. Που περιείχε
µάλιστα και αρχαιολογικό χώρο (Βαξεβάνης 278-279, 4/11).
• Ο κ. ∆ούκας απαντά στις 23.7.2007 «δεν έχει γίνει κανένας τέτοιος αποχαρακτηρισµός». Το συµβόλαιο έχει γίνει στις 22.5.2007
(Μίτιντζης 8, 11/11).
• Στις 13.8.2007 απαντά η ∆ιεύθυνση ∆ασών Πολυγύρου Χαλκιδικής, ότι ο χαρακτηρισµός ως δάσος είναι έγκυρος και δεσµευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της διοίκησης.
Η γνωµοδότηση Μπότσιου είναι ιδιωτική. (Μίτιντζης 9, 11/11)
• Η γνωµοδότηση έγινε στις 6/02 και στις 8/02 έχουµε µία επιστολή του Εφραίµ στον δασάρχη Αρναίας, µετά από δύο ηµέρες
δηλαδή και του ζητά να τον πληροφορήσει τα δασοπονικά είδη
µέσα σ’ αυτή την έκταση, για να προχωρήσουν σε περαιτέρω
ενέργειες (Μίτιντζης 16, 11/11)
• Στο συµβόλαιο η υπεύθυνη δήλωση ότι η έκταση δεν είναι
δάσος, δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν είναι σε αιγιαλό, δεν
είναι σε ζώνη παραλίας, είναι όλα ψέµατα. Ο χάρτης εδώ αυτό
δείχνει. Και θάλασσα έχει. (Μίτιντζης 58, 11/11)
• Την 23η Μαρτίου του 2007, στο χάρτη που συνοδεύει τη συµβολαιογραφική πράξη, στο τοπογραφικό διάγραµµα, λέει ο Κιάκας Νικόλαος µε υπεύθυνη δήλωσή του, ότι το µεταβιβαζόµενο
τµήµα είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Η γνωµοδότηση του Μπότσιου είναι στις 18 Μαΐου. Μέχρι τότε η έκταση ήταν δάσος κοινόχρηστο. (Μίτιντζης 59, 11/11)
• Η συγκεκριµένη έκταση µετά το ν.3147/2007 δεν µπορεί να
χαρακτηριστεί, γιατί έχει χαρακτηριστεί από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων. Οπότε η διοίκηση δεν µπορεί να επανεξετάσει αυτόν
το χαρακτηρισµό (Φραντζεσκάκης 53, 12/11)
• Στην ουσία η γνωµοδότηση που έγινε αποδεκτή από τον
Υπουργό δένει τα χέρια της δασικής υπηρεσίας. (Φραντζεσκάκης
55, 12/11)
• Αν παρέµενε ο χαρακτηρισµός «δάσος», δεν θα µπορούσε να
αλλάξει χρήση, ενώ σήµερα ως δασική έκταση µπορεί να αλλάξει
χρήση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του κεφ. 6 του Ν.998/79.
(Φραντζεσκάκης 70, 12/11) Το σηµείο αυτό της κατάθεσης συναρτάται απολύτως µε την επιφύλαξη που κράτησε υπέρ αυτής η
Μονή στο υπ’ αριθ. 2823/22-05-2007 συµβόλαιο ανταλλαγής του
δάσους της Ουρανούπολης µε εκτάσεις της Λίµνης Βιστωνίδας
«να ζητήσει αρµοδίως και νοµίµως τη µεταβολή της χρήσης».
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• Αυτό που θα µας ρωτήσουν µετά τον χαρακτηρισµό είναι,
εάν συµφωνούµε ή διαφωνούµε στις παρεµβάσεις που θέλουν να
κάνουνε. Άµα αυτή η έκταση παραµείνει η γνωµοδότηση µε το
κληροτεµάχιο, εγώ δεν ξέρω αν µας ρωτήσουν στο τέλος για το
κληροτεµάχιο (Φραντζεσκάκης 83, 12/11)
• Σύµφωνα µε τον νόµο, «κληροτεµάχιο µε δασική έκταση» δεν
ανήκει στη δασική νοµοθεσία. Γι’ αυτό προσφύγαµε το συνδικαλιστικό µας όργανο στο ΣτΕ για να εξαλειφθεί ο ορισµός «κληροτεµάχιο» µε το «δασική έκταση» να το διαφυλάξουµε το δάσος.
(Φραντζεσκάκης 84, 12/11)
• Υπήρχε µία οδηγία που έδινε γενικές κατευθύνσεις όσον
αφορά τη διαδικασία χαρακτηρισµού εκτάσεων. Αν θυµάµαι καλά,
αυτή η οδηγία είχε φύγει στις 27.2.2007. Πολύ αργότερα, όταν
συνταξιοδοτήθηκα, έµαθα ότι ανεστάλη, δεν ανεκλήθη, από τον
ίδιο τον Γ. ∆ιευθυντή, µε αιτιολογία που για εµένα, από ό,τι διάβασα, δεν έχει καθόλου ερείσµατα. Συνδέοντας αυτό το γεγονός
µε το θέµα του Βατοπεδίου, οδηγούµαι στο συµπέρασµα που η
αναστολή εκτέλεσης της Οδηγίας έδωσε ερείσµατα να γίνει το
ερώτηµα στο ΝΣΚ πάνω στο θέµα του χαρακτήρα της έκτασης
της Ουρανούπολης. Κατά την άποψή µου, όλως αναρµοδίως το
ΝΣΚ υπεισήλθε στον χαρακτηρισµό αυτής της έκτασης µε κρίσεις
αντισυνταγµατικές. (Φραγκιουδάκης 49-50, 25/11)
• Έγινε µία παρερµηνεία έντεχνα από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής
Γης, προκειµένου να διατυπωθεί το ερώτηµα (Φραγκιουδάκης 52,
25/11)
• Για τον χαρακτηρισµό µιας έκτασης ως δασικής τον λόγο έχει
σε πρώτη φάση ο δασάρχης, σε δεύτερη η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων, σε τρίτη φάση η δευτεροβάθµια επιτροπή. (Φραγκιουδάκης 56, 25/11) Κάτι το οποίο
αποδέχθηκε εν τέλει και ο Υφυπουργός Κιλτίδης.
• ∆εν µπορεί σε καµία περίπτωση να µπει το χθαµαλόν δάσος
στην έννοια της δασικής εκτάσεως επιστηµονικά και τεχνικά (Φραγκιουδάκης 66, 25/11)
• Ο δασάρχης κάνει πράξεις χαρακτηρισµού σύµφωνα µε τον
νόµο, όταν διαπιστώνονται αµφισβητήσεις περί τον χαρακτηρισµό. Ο Υπουργός έπρεπε να ενδιαφερθεί, ώστε τα 800.000 στρ.
δάση και δασικές εκτάσεις, που έχουν µπει παράνοµα στην αγροτική νοµοθεσία, να φύγουν από εκεί άµεσα και να γυρίσουν στη
δασική νοµοθεσία (Φραγκιουδάκης 68-69, 25/11)
• Εκτιµώ ότι είναι ο Υπουργός αρµόδιος και υπεύθυνος να πιάνει αυτές τις αντιγνωµίες και να τις ρυθµίζει στη Βουλή, αλλά κάθε
άλλο γίνεται από αυτό. Νοµοθετική ρύθµιση άµεσα πρέπει να
γίνει. (Φραγκιουδάκης 71, 25/11)
• Ο ιδρυτικός νόµος της ΚΕ∆ προβλέπει, µεταξύ άλλων, να
παίρνει εκτάσεις και από εποικισµό. Όχι όµως δάση και δασικές
εκτάσεις. Εδώ παραβιάσθηκε ο νόµος της ΚΕ∆. (Φραγκιουδάκης
73, 25/11)
• Η Ουρανούπολη δεν µπήκε στη διαδικασία επίλυσης δασικών
αµφισβητήσεων του αρθρ. 14 του ν. 998. ∆εν ήθελαν να την κάνουν, διότι θα έβγαινε 100% ότι είναι δάσος. Όποιος έβγαζε ότι
δεν είναι δάσος θα πήγαινε για απιστία σε βαθµό κακουργήµατος. (Φραγκιουδάκης 77, 25/11)
• Εφόσον αµφισβήτησε η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης την ερµηνεία που έδωσαν οι περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, έπρεπε να
απευθυνθεί διά της προϊσταµένης γενικής διεύθυνσης ερώτηµα
στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών, να πάρει απάντηση και, αν υπήρχε
απάντηση πάλι που την αµφισβητούσε, τότε να βάλει τον υφυπουργό να κάνει το ερώτηµα, αν ήθελε ο Υφυπουργός και έβλεπε
ότι δεν ήταν ξεκαθαρισµένο το θέµα από πλευράς Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών. (Φραγκιουδάκης 79, 25/11)
• Ο Μπότσιος δεν ζήτησε γνώµη από κανέναν. Αυτές οι γνωµοδοτήσεις γίνονται κατά παραγγελία του υπουργού. «Θέλω
αυτό το αποτέλεσµα» και το αποτέλεσµα οδηγείται στη γνωµοδότηση. (Φραγκιουδάκης 79, 25/11)
• Η συγκεκριµένη οδηγία εξέφρασε 100% τα ιδιοτελή συµφέροντα σχετικά µε τις δασικές εκτάσεις. (Φραγκιουδάκης 87,
25/11)
• Ο Σαγρής ανέστειλε την οδηγία. Εγώ θα τον ρωτούσα γιατί,
την αιτιολογία. (Φραγκιουδάκης 92, 25/11)
• Η λέξη κληροτεµάχιο στο έγγραφο της Μαντέλη της
14.9.2007 είναι ύποπτη. Το κληροτεµάχιο είναι αυτό που διανέµε-
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ται για αποκατάσταση δικαιούχου ακτήµονα για να αποκτήσει
βιώσιµο κλήρο, ενώ το τεµάχιο είναι αυτό που διαχωρίζει η επιτροπή απαλλοτριώσεως είτε 10 στρ. είναι είτε 100 είτε 8.000 για
να του δώσει µια ονοµασία διαχειριστική µέσα από την αγροτική
νοµοθεσία. Και εδώ του έδωσε «δάσος χθαµαλόν» κοινό, κοινόχρηστο, δηλαδή, στο Ν. 1913 διότι, όπως εξήγησα από την αρχή,
δεν µπορούσε ο εποικισµός δάσος να το διανείµει. Κακώς η γνωµοδότηση αναφέρεται στο τέλος σε κληροτεµάχιο. Αυτό είναι τουλάχιστον ύποπτο. (Φραγκιουδάκης 97, 25/11)
• Η γνωµοδότηση 161/2008 δεσµεύει τη διοίκηση, λέει ούτε
πράξη χαρακτηρισµού µπορείτε να κάνετε στην εν λόγω έκταση,
γιατί η αρχή διαπίστωσε ότι η έκταση είναι δασική (Φραντζεσκάκης 29, 12/11)
• Εάν µας ρωτούσε η Μονή Βατοπεδίου τον Μάιο 2007, θα
απαντούσαµε ότι αυτή η έκταση είναι δάσος. (Φραντζεσκάκης 44,
12/11)
• Αυτό που έκανε ο Κιλτίδης δεν είναι µέσα στα πλαίσια του θεσµικού του πλαισίου (Φραντζεσκάκης 49, 12/11)
• Το ερώτηµα έχει γίνει στον Μπότσιο από την Μαντέλη, που
υπάγεται στον Κοντό. Τότε τη γνωµοδότηση έπρεπε να την αποδεχθεί ο Υπουργός Κοντός. Άρα η απόφαση Κιλτίδη είναι στερηµένη νοµικών συνεπειών. Έχει εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο. Γι’
αυτό η Μαντέλη έβγαλε οδηγία προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, ότι υποχρεωτικά πρέπει να την εφαρµόζουν (Φραγκιουδάκης 136-137, 25/11)
• Ο Κιλτίδης παρανόµησε διότι απεδέχθη τη γνωµοδότηση
αυτός. (Φραγκιουδάκης 140, 25/11)
• Ευθύνη έχει γιατί υποστηρίζει ότι η έκταση είναι δασική και
όχι δάσος. (Φραγκιουδάκης 141, 25/11)
• Για τον αποχαρακτηρισµό βοηθά ο όρος κληροτεµάχιο. Θα
πουν ότι, εάν δεν υπάρχουν 7 είδη φυτών, µελλοντικά αυτή η
έκταση δεν προστατεύεται, άρα διέπεται από τις διατάξεις της
αγροτικής νοµοθεσίας. (Φραγκιουδάκης 147, 25/11)
• Η εκτίµηση περί δάσους ή δασικής έκταση είναι πραγµατική
και όχι νοµική εκτίµηση (Φραντζεσκάκης 52, 12/11)
• Τη γνωµοδότηση ο Μπότσιος την δούλευε 20/25 µέρες, σε
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης. (Σκιαδάς, 52, 21/11)
Ι. Αρχαιολογικοί χώροι
Αρχαιολογικοί χώροι πέριξ της Βιστωνίδας (παραλίµνιες περιοχές)
Εντός της περιοχής των παραλίµνιων εκτάσεων που διεκδικεί
η Μονή περιλαµβάνονται δύο γνωστοί κηρυγµένοι αρχαιολογικοί
χώροι, αρµοδιότητας της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Πρώτον, η υστερορρωµαϊκή και βυζαντινή τειχισµένη πόλη της
Αναστασιούπολης και µετέπειτα Περιθεωρίου, που βρίσκεται
στους πρόποδες της Ροδόπης στο νοµό Ροδόπης, τα ερείπια των
οποίων, µετά των εντός αυτών περιλαµβανοµένων χώρων και κτισµάτων, έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί χώροι µε την υπ’
αριθµ. 4499/12-6-2964 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 239/Β/30-61964).
∆εύτερον, ο Βυζαντινός οικισµός στη νησίδα Μπουρού στο
νοµό Ξάνθης, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του αλιευτικού
συνεταιρισµού και οποίος έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός
χώρος σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/
59350/1355πε/9-1-1995 (ΦΕΚ 61/Β/31-1-1995) περί χαρακτηρισµού ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής του στοµίου της Βιστωνίδας λίµνης, στα σύνορα των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης,
από τη διασταύρωση του Πόρτο Λάγος προς δυσµάς έως τη διασταύρωση της οδού προς Κοµοτηνή και Φανάρι προς ανατολάς,
συµπεριλαµβανοµένων των ερειπίων των Πόρων, της νησίδας
Μπουρούς, του Αγ. Νικολάου µε τα εκκλησιαστικά κτίσµατα του
αγιορείτικου µετοχίου.
Σύµφωνα µε τον ΚΝ 5351/32 «περί αρχαιοτήτων», όλα τα αρχαία στην Ελλάδα είναι ιδιοκτησία του κράτους και σύµφωνα µε
τον Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής κληρονοµιάς» τα αρχαία ακίνητα µνηµεία ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι πράγµατα
εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Εποµένως και οι
αρχαιότητες των τριών χώρων: Αναστασιούπολις Περιθεώριον,
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Πόρτο Λάγος/ περιοχή ΚΥ∆ΕΠ, και νήσος Μπουρού. Ειδικά η βυζαντινή πόλη Αναστασιούπολη είναι χαρακτηρισµένος αρχαιολογικός χώρος µεγάλης σπουδαιότητας, ευρισκόµενος στον
βόρειο µυχό της Βιστωνίδας. Μάλιστα σώζεται η οχύρωση της
πόλης, πύργοι, τα τείχη και οι πύλες της, σε ύψος πέντε µέτρων!
Αρχαιολογικοί χώροι: τα ανταλλαγέντα ακίνητα στην Ουρανούπολη και στο Ξηροποτάµι
Στην έκταση των 8.608,430 στρεµµάτων του δάσους της Ουρανούπολης, που µεταβιβάσθηκε στην Ι. Μ. Βατοπεδίου από την
ΚΕ∆ λόγω ανταλλαγής µε το υπ’ αριθ. 2823/22-05-2007 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αικ. Πελέκη, ο Υπουργός Προεδρίας
µε την από 6-10-1965 απόφασή του χαρακτήρισε ως ιστορικά
διατηρητέα µνηµεία, «τα εις την περιοχή της Χερσονήσου του
Άθω, από την ∆ιώρυγα του Ξέρξη και µέχρι των ακρωτηρίων
Πίνες και Ακρωθόου», δηλ. τα στο κάτω µέρος της Χερσονήσου
ευρισκόµενα βυζαντινά και µεταβυζαντινά κτίσµατα, όπως µονές,
σκήτες, κελία, ναούς, µετόχια, εξωκλήσσια, αγιάσµατα κλπ, «είτε
εν ερειπίοις, µετά του αµέσου περιβάλλοντος αυτών χώρου, καθοριζοµένου ως τοιούτου, άπαντος του χώρου του πέριξ εις την
περιοχή της Χερσονήσου του Άθω», λόγω της εξαιρετικής αρχαιολογικής του σηµασίας.
Εντός του µεταβιβασθέντος χώρου στην Ουρανούπολη, όπως
προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραµµα που κατέθεσε στην
Εξεταστική Επιτροπή ο Προϊστάµενος της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Ταβλάκης, βρίσκονται και α)Λείψανα εγκαταστάσεως ρωµαϊκών χρόνων, β) ερείπια µεσοβυζαντινού
µονυδρίου, γ) λείψανα αρχαίου κυκλικού κτηρίου, δ) ερείπια του
µεσοβυζαντινού οικισµού της Κοµήτισας και ε) τµήµα του συγκροτήµατος υδραγωγείου του µετοχίου Προσφορίου, ήτοι αρχαιολογικά µνηµεία, σύµφωνα µε τον ν.3028/2002 για την
προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονοµιάς. Σύµφωνα µε τον νόµο αυτόν τα αρχαία ακίνητα µνηµεία ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι
πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας.
Εντός του µεταβιβασθέντος στην Ι. Μ. Βατοπεδίου ακινήτου
στην περιοχή του ∆ήµου Σταγείρων-Ακάνθου της Χαλκιδική,
εκτάσεως 217 στρεµµάτων και συγκεκριµένα στην περιοχή «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ», βρίσκονται επίσης ερείπια µετοχιακού συγκροτήµατος της Μονής Ξηροποτάµου, τα οποία απεικονίζονται στο
παραπάνω αναφερόµενο τοπογραφικό διάγραµµα που κατέθεσε
στην Εξεταστική Επιτροπή ο Έφορος της ως άνω Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κ. Ταβλάκης.
Εντός του χώρου αυτού, που έχει χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικός µε την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και συµπεριλαµβάνεται στην έκταση των 8.608 περίπου στρεµµάτων του δάσους
της Ουρανούπολης, το Ελληνικό ∆ηµόσιο τα τελευταία χρόνια
έχει δαπανήσει 5 εκατοµµύρια ευρώ για την εκπόνηση από την
10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην αρµοδιότητα της
οποίας υπάγεται η παραπάνω έκταση, έργου ανάδειξης, προστασίας και προβολής των µνηµείων που υπάρχουν εντός αυτής
και τον σχεδιασµό του µεγάλου και µικρού αρχαιολογικού περιπάτου της Ουρανούπολης.
ΙΑ. Νοµιµότητα συµβολαίων ανταλλαγής µεταξύ Μονής και
∆ηµοσίου
Η πρωτοφανής Κυβερνητική απόφαση, σε συνέχεια του ενταφιασµού της δικαστικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης τον Ιούλιο του 2004, να προχωρήσει το Ελληνικό
∆ηµόσιο µε ταχύτατες διαδικασίες σε ανταλλαγές εκτάσεων της
Βιστωνίδας, για τις οποίες δεν υπήρχε νόµιµος τίτλος ιδιοκτησίας της Ι. Μ. Βατοπεδίου ή για την ίδια τη λιµνοθάλασσα, η
οποία αποτελεί κοινόχρηστο, εκτός συναλλαγής πράγµα, δηλαδή
µη ανταλλάξιµη έκταση, µε άλλα δηµόσια ακίνητα αδιακρίτως και
ανεξάρτητα από το καθεστώς προστασίας τους και χωρίς την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών εκποίησής τους δια ανταλλαγής
από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου δηµιουργεί σωρεία
νοµικών ελαττωµάτων στα µεταξύ της ΚΕ∆ και της Ι. Μ. Βατοπεδίου υπογραφέντα συµβόλαια, επιφέροντας την ακυρότητά
τους.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το αρ. 1033 του Αστικού Κώδικα:
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«για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται
σε αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή».
Κτήση από µη κύριο για ακίνητο µπορεί να νοηθεί µόνο µε τις
προϋποθέσεις της χρησικτησίας. (αρ. 1042 επ ΑΚ)
Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της Βιστωνίδας, αλλά και η έλλειψη νόµιµου τίτλου εκ µέρους της Ι. Μ. Βατοπεδίου καθιστά
την τελευταία µη κυρία των εκτάσεων που εισέφερε κατά τη
διαδικασία των ανταλλαγών, την δε αιτία της µεταβίβασης των
περιοχών της Βιστωνίδας µη νόµιµη, συµπαρασύροντας κατά
τον τρόπο αυτόν και την παράλληλη µεταβίβαση προς την Ι.
Μ. Βατοπεδίου των ακινήτων του ∆ηµοσίου στα πλαίσια της
ανταλλαγής. Άλλωστε, η αιτία των αµοιβαίων µεταβιβάσεων που
συνιστούν την ανταλλαγή πάσχει ως προς τη νοµιµότητά της και
από το γεγονός της µη τηρήσεως των νόµιµων διατυπώσεων δηµοσιότητας για τις υπουργικές αποφάσεις ανάθεσης των
ανταλλαγών στην ΚΕ∆ και επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις από
τη διάθεση εκ µέρους της ΚΕ∆ ακινήτων, τα οποία, όπως στην
περίπτωση της Ραιδεστού, δεν είχαν ακόµα εγγραφεί σε αυτήν
από το αρµόδια όργανα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η έλλειψη νόµιµων τίτλων εκ µέρους της Μονής
«Για τις ανταλλαγές το ∆ηµόσιο θα έπρεπε να απαιτήσει τίτλους
κυριότητας, τους οποίους η Μονή δεν βλέπω να έχει…. Θεωρώ
ότι η απόφαση για την ανταλλαγή ελήφθη κατά µία υπέρβαση….
Για όλους τους πολίτες το ∆ηµόσιο απαιτεί τίτλους…» (Γιοβαννόπουλος, 118-119, 5/11)
Κατά τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής επιβεβαιώθηκε αυτό που είναι πασίδηλο στη νοµική θεωρία και νοµολογία,
ότι δηλαδή νόµιµο τίτλο κτήσης ακινήτου αποτελούν µόνο οι
δικαστικές αποφάσεις και η ιδιωτική βούληση που περιβάλλεται συµβολαιογραφικό τύπο, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο νόµος. Οι υπουργικές αποφάσεις δεν αποτελούν σε
καµία περίπτωση νόµιµο τίτλο και για το λόγο αυτό δεν µεταγράφονται. Άλλωστε, οι εξεταζόµενες υπουργικές αποφάσεις
αφορούν την αποδοχή Γνωµοδοτήσεων περί µη προβολής δικαιωµάτων κυριότητας και σε καµία περίπτωση δεν αφορούν την
ίδια την ιδιοκτησία, αλλά µπορούν να παράγουν αποτελέσµατα
µόνο ως ενοχική δέσµευση, εξώδικη οµολογία ότι συγκεκριµένο
νοµικό πρόσωπο, το ∆ηµόσιο δηλαδή, δεν θα εγείρει στο εφεξής ζήτηµα διεκδίκησης των συγκεκριµένων εκτάσεων από τη
Μονή.
Κατά συνέπεια, µε πασιφανή την έλλειψη οποιουδήποτε νόµιµου τίτλου, έλλειψη που επικύρωσε και το αρµόδιο ∆ικαστήριο
Ροδόπης, η Κυβέρνηση δια των αρµοδίων Υπουργών της προχώρησε στις ανταλλαγές, θεωρώντας εντελώς αυθαίρετα και
χωρίς νοµικό έρεισµα τις περιοχές της Βιστωνίδας ως δήθεν
ιδιοκτησία της Ι. Μ. Βατοπεδίου.
Με δεδοµένο ότι είναι αδιανόητο οι αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες να µην ενηµέρωσαν την πολιτική τους ηγεσία για το µείζον
ζήτηµα της έλλειψης νόµιµων τίτλων ιδιοκτησίας εκ µέρους της
Ι. Μ. Βατοπεδίου, προκύπτουν σοβαρότατες ενδείξεις
• για µεθοδευµένη απεµπόληση των δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις επίµαχες εκτάσεις, και
• για επίσης µεθοδευµένη αποσιώπηση σε όλο το φάσµα των
επιµέρους διαδικασιών του γεγονότος ότι η Ι. Μ. Βατοπεδίου
∆ΕΝ ήταν κυρία των εκτάσεων που ανταλλάχθηκαν, µε τελικό
στόχο την ολοκλήρωση των χαριστικών ανταλλαγών που δηµιούργησαν αδήλωτες χρηµατικές ροές υπεραξιών εντός και εκτός
Ελλάδας προς άγνωστους τελικούς δικαιούχους.
Κοινόχρηστο και εκτός συναλλαγής πράγµα η λιµνοθάλασσα
της Βιστωνίδας και τα ακίνητα και κινητά αρχαία µνηµεία
Σύµφωνα µε το αρ. 966 του Αστικού Κώδικα:
«Πράγµατα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισµένα για την εξυπηρέτηση δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών αναγκών»
Σύµφωνα µε το αρ. 967 του Αστικού Κώδικα:
«Πράγµατα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και
αέναη ροή, οι δρόµοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιµάνια και οι
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όρµοι, οι όχθες πλεύσιµων ποταµών, οι µεγάλες λίµνες και οι
όχθες τους»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρ. 7 του ν. 3028/00:
«Τα αρχαία ακίνητα µνηµεία που χρονολογούνται έως και το
1453 ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι
πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας».
Ο νόµος είναι σαφής, επιπλέον, δε, το ίδιο το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σε ολοµέλεια απεφάνθη µε την 111/2000
Γνωµοδότησή του περί του κοινόχρηστου χαρακτήρα της συγκεκριµένης λίµνης, ώστε να µην καταλείπεται καµία αµφιβολία για το ότι στην περίπτωση της Βιστωνίδας εφαρµόζονται οι
παραπάνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Η µεταβίβαση της Βιστωνίδας είναι πράξη που αντίκειται στο
νόµο, ενώ το αίτηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για
την έκδοση της υπ’ αριθµ. 15/2004 Γνωµοδότησης του ∆’ Τµήµατος του ΝΣΚ εντελώς αδικαιολόγητο και αντίθετο στην ήδη εκδοθείσα Γνωµοδότηση 111/2000 του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Εξίσου αδικαιολόγητη ήταν και η θετική γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία χαρακτηρίστηκε
από τους ίδιους τους συντελεστές της ως λανθασµένη. Η έκδοση, δε, γνωµοδότησης από Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου
για θέµα που έχει κριθεί διαφορετικά από την Ολοµέλεια, χωρίς
να παραπεµφθεί εκ νέου το θέµα στην Ολοµέλεια, είναι γεγονός
ασυνήθιστο και ασύµβατο µε την πρακτική του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και ενισχύει τις ενδείξεις για άνωθεν πιέσεις προκειµένου να ανατραπεί από το ∆’ Τµήµα η προηγούµενη
απόφαση της Ολοµελείας που απαγόρευε τη µεταβίβαση της Βιστωνίδας.
Από την εξέλιξη των πραγµάτων υπήρξε λανθασµένη εκτίµηση
του ΝΣΚ (Κρόµπας 202, 5/11)
Η µη δηµοσίευση των υπουργικών αποφάσεων ανάθεσης
στην ΚΕ∆ της διαδικασίας των ανταλλαγών
Μεθόδευση συγκάλυψης συνιστά και η µη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αρχικά της υπ’ αριθµ. 3822/25-12005 ΥΑ (Μπασιάκου) και στη συνέχεια της υπ’ αριθµ. 16651/06
ΚΥΑ (Μπασιάκου – ∆ούκα) περί αναθέσεως στην ΚΕ∆ της διαδικασίας των ανταλλαγών. Οι Κυβερνητικές αιτιάσεις περί δήθεν
µη υποχρέωσης δηµοσίευσης καταρρίπτονται από το ίδιο το
γράµµα του νόµου, αλλά και τις θεµελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου, ενώ το γνωµοδοτικό σηµείωµα του Νοµικού Συµβούλου κ. Μπότσιου, που υπεβλήθη από τον τότε Υπουργό κ.
Μπασιάκο στην Εξεταστική Επιτροπή, αναφέρει ως νοµολογία,
δήθεν επιτρέπουσα τη µη δηµοσίευση, µία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που η ανάγνωσή της αποκαλύπτει πως
έχει διαφορετικό περιεχόµενο από αυτό που της αποδίδεται από
τον υπογράφοντα νοµικό σύµβουλο, αλλά και από τον ίδιο τον κ.
Μπασιάκο!
Συγκεκριµένα, ο κ. Μπασιάκος, για να δικαιολογήσει τη µη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. 3822/25-1-05 ΥΑ για τις οργιώδεις
ανταλλαγές, επικαλέστηκε και κατέθεσε στη Βουλή το Γνωµοδοτικό Σηµείωµα µε αρ. 374/25-1-05 που είχε ζητήσει ο ίδιος από
τον κ. Μπότσιο, ότι η συγκεκριµένη απόφαση δεν χρήζει δηµοσιεύσεως, γιατί αυτή αφορά διαχείριση περιουσίας του ∆ηµοσίου και αναφέρει ως νοµολογία την υπ’ αριθµ. 3634/2003
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το Συµβούλιο της
Επικρατείας ΟΜΩΣ στην απόφασή του αυτή αναφέρεται σε
εσωτερικές αποφάσεις της ΚΕ∆, που είναι νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και δεν κάνει καµία αναφορά σε υπουργικές
αποφάσεις! Μόνο για τις αποφάσεις της ΚΕ∆ κρίνει ότι δεν είναι
εκτελεστές διοικητικές πράξεις! Επιπλέον, η σύνταξη του Γνωµοδοτικού Σηµειώµατος την 25-1-05, δηλαδή την ίδια µέρα µε
την έκδοση της µη δηµοσιευθείσας απόφασης, καταδεικνύει
ασυνήθιστη σπουδή για την εγχείρηση ενός «κατά παραγγελία» γνωµοδοτικού σηµειώµατος και αποτελεί ένδειξη σκόπιµης επιδίωξης της µη δηµοσίευσης.
Η κατάθεση αυτού του εγγράφου στην Εξεταστική Επιτροπή
απετέλεσε σκόπιµη και ευθεία απόπειρα παραπλάνησής της.
Σύµφωνα µε την αρχή του διοικητικού δικαίου για τη φανερή
δράση των οργάνων του Κράτους ΟΛΕΣ οι διοικητικές πράξεις
οφείλουν να λαµβάνουν κάποιας µορφής δηµοσιότητα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

• Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις δηµοσιεύονται στα ΦΕΚ,
εκτός των ρητών εξαιρέσεων του αρ. 8 του ν. 3469/06.
• Οι ατοµικές διοικητικές πράξεις κοινοποιούνται.
Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
νόµου είναι κανονιστικές πράξεις (Σύνταγµα 43 παρ. 2). Για την
υπ’ αριθµ. 3822/05 απόφαση του κ. Μπασιάκου εξουσιοδότηση
έχει δοθεί µε το αρ. 2 παρ. 1β του ν. 973/79, νοµοθετική διάταξη
που αναφέρεται και στο ίδιο το προοίµιο της υπουργικής απόφασης.
Στον ν. 3469/06, που κωδικοποιεί προϊσχύουσες διατάξεις,
ΠΟΥΘΕΝΑ δεν υπάρχει ρητή εξαίρεση για τη συγκεκριµένη κανονιστική πράξη, υπάρχει µόνο εξαίρεση για τις διακηρύξεις δηµοπρασιών, οι οποίες και αυτές υπόκεινται σε κάποια µορφή
δηµοσίευσης (τοιχοκόλληση, τύπος).
Άλλωστε, ακόµα και οι απλές διακηρύξεις δηµοπρασιών για
εκποιήσεις ακινήτων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν. 3469/06,
οφείλουν να λαµβάνουν, ακριβώς χάριν της εφαρµογής της
αρχής της φανερής δράσης του ∆ηµοσίου, κάποιας µορφής δηµοσιότητα, ως αντιστάθµισµα της µη υποχρεωτικής δηµοσίευσής τους στα ΦΕΚ.
Σε κάθε περίπτωση, η υπ’ αριθµ. 3822/05 υπουργική απόφαση
ούτε δηµοσιεύθηκε στα ΦΕΚ, ούτε σε κάποια εφηµερίδα, ούτε
τοιχοκολλήθηκε στις θιγόµενες περιοχές, ούτε κοινοποιήθηκε
στους κατοίκους τους, ούτε δόθηκε στις Νοµαρχίες εντολή να
κοινοποιηθεί, ούτε καν επισυνάπτεται στα συµβόλαια τα οποία
αναφέρεται, ούτε δόθηκε στους ενδιαφερόµενους πολίτες, ούτε
δόθηκε στους δικηγόρους που τη ζήτησαν, ούτε την είχε η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, ούτε καν ικανοποιήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για την υποβολή αντιγράφου της!
∆ηλαδή, όπως και εάν θέλει να την ονοµάσει η Κυβέρνηση Καραµανλή, έπρεπε να διασφαλίσει µε τον αντίστοιχο τρόπο τη δηµοσιοποίησή της, σύµφωνα µε την αρχή της φανερής δράσης
των οργάνων της ∆ιοίκησης. Πρόκειται για µια απόφαση που
όχι µόνο δεν έλαβε καµία απολύτως δηµοσιότητα, αλλά αντίθετα συστηµατικά αποκρύφτηκε! Η µη δηµοσίευσή της καθιστά µη νόµιµη την αιτία των µεταβιβάσεων, δηλαδή την
ανταλλαγή και παράνοµες τις ίδιες τις µεταβιβάσεις.
Τα ίδια ισχύουν και για την ΚΥΑ 16651/06 που δεν δηµοσιεύθηκε, ο δε ισχυρισµός της Κυβέρνησης ότι δήθεν µια τέτοια δηµοσίευση δεν απαιτείται βάσει του ν. 3469/06 δεν ευσταθεί για
τους παραπάνω λόγους.
Η πολιτική επιλογή της πλήρους απόκρυψης των παραπάνω
υπουργικών αποφάσεων και µάλιστα σε αντίθεση µε την πρακτική που ακολουθείται ακόµα και από την ίδια την Κυβέρνηση
Καραµανλή για άλλες αναθέσεις εκποίησης στην ΚΕ∆ (λχ. ΥΑ
∆Υ8/10-8-04 µε υπογραφή των Υπουργών κ.κ. ∆ούκα και Κακλαµάνη για την ανάθεση στην ΚΕ∆ εκποίησης οικοπέδου συνιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας στη Ν. Φιλαδέλφεια
Αττικής, η οποία και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1506/2004),
αποτελεί πλήρη επιβεβαίωση της πρόθεσης συγκάλυψης Κυβερνητικών µεθοδεύσεων που εν γνώσει των αρµοδίων
Υπουργών γίνονταν µε µη σύννοµο τρόπο και για το λόγο
αυτόν επιδιωκόταν µυστικότητα.
Επιµέρους νοµικά ελαττώµατα
Οι µη σύννοµες διαδικασίες εκτιµήσεων, αλλαγής του χαρακτήρα των εκτάσεων, απόκρυψης του καθεστώτος ιδιαίτερης
προστασίας τους ή του αρχαιολογικού χαρακτήρα τους, που
αναλύονται σε προηγούµενα κεφάλαια, στο βαθµό που αυτές
αντίκεινται σε διάταξη νόµου, επιφέρουν σοβαρά νοµικά ελαττώµατα στα συµβόλαια των ανταλλαγών και τις µεταβιβάσεις κυριότητας που αποτυπώνονται σε αυτά, ενώ παράλληλα, όπου
διαπιστώνεται ψευδής δήλωση των συµβαλλοµένων µερών, τα
πρόσωπα που παραστάθηκαν στα συµβόλαια πρέπει να ελεγχθούν και ποινικά.
Η ταχύτητα των ανταλλαγών
Στη θητεία µου στο ΝΣΚ έχω γνωρίσει µία ανταλλαγή. Έγινε για
600 µέτρα στο Πόρτο Ύδρα. 15 χρόνια παλεύουν οι άνθρωποι να
κάνουν την ανταλλαγή. (Καρούµαλης 48, 11/11)
Η πανθοµολογούµενη πρωτοφανής ταχύτητα στη διαδικασία
των ανταλλαγών, ταχύτητα χάριν της οποίας ορισµένα συµβό-
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λαια συντάχθηκαν πριν ακόµα ολοκληρωθούν οι νόµιµες διατυπώσεις και η διαδικασία ανάθεσης στην ΚΕ∆, σε συνδυασµό µε
την προφανή επιµέλεια για την αποσιώπηση των µεθοδεύσεων
και των πολιτικών αποφάσεων της ∆ιοίκησης, αποτελεί επιβεβαίωση κεντρικού σχεδιασµού, συγκεκριµένης στόχευσης και
επίγνωσης του µη σύννοµου των ενεργειών και για το λόγο
αυτό της ανάγκης συγκάλυψής τους.
Ενδεικτικό των βεβιασµένων ενεργειών διεκπεραίωσης του
σχεδίου ανταλλαγών είναι το γεγονός ότι χρειάστηκε να ακυρωθούν τρία συµβόλαια, τα υπ’ αριθµ. 2816/2007, 2822/07 και
2824/07, γιατί τα ακίνητα στην Αµουλιανή και στο Γραµµατικό,
που µε τα συµβόλαια αυτά το ∆ηµόσιο εκχώρησε στην Ι. Μ. Βατοπεδίου, δεν του ανήκαν, ενώ σε αυτά περιλαµβάνονταν και
ιδιοκτησίες πολιτών.
Το κύρος των συµβολαίων
Αν οι δηλώσεις αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη νόµου, για
παράδειγµα αν έρχονταν να µεταβιβάσουν ένα δάσος και να το
κατατµήσουν, είναι υποχρεωµένος να απέχει, σύµφωνα µε το
αρθρ. 5 του Κώδικα Συµβολαιογράφων. (Στασινόπουλος, 26,
14/11)
Σύµφωνα µε το άρ. 5 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, ο Συµβολαιογράφος οφείλει να απέχει από τη σύνταξη πράξης που
αντίκειται στο νόµο ή στα χρηστά ήθη ( 22, 342, 14/11/08).
Οι συγκεκριµένες συµβολαιογραφικές πράξεις αντίκεινται στο
νόµο γιατί εν γνώσει τους τα συµβαλλόµενα µέρη, και εκ µέρους
του Ελληνικού ∆ηµοσίου η ΚΕ∆, µε εντολή Υπουργών, προχωρούσαν σε ανταλλαγή εκτάσεων που δεν ανήκαν στην Ι. Μ. Βατοπεδίου, ωσάν να ανήκαν σε αυτήν, δηλαδή σε µεταβιβάσεις
χωρίς νόµιµη αιτία.
Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριµένα συµβόλαια της κας Πελέκη – Βουλγαράκη οφείλουν να ελεγχθούν ως προς το κύρος
τους, τόσο για τη γενικότερη έλλειψη νόµιµων τίτλων, όσο και
για επιµέρους λόγους, όπως λ.χ. για τα συµβόλαια που αφορούσαν εκτάσεις οι οποίες στις εκτιµήσεις του ΣΟΕ είχαν χαρακτηριστεί ως δασικές, η συµβολαιογράφος όφειλε να µην
αποδεχθεί τις δηλώσεις των συµβαλλοµένων µερών περί αρτίων
και οικοδοµήσιµων ακινήτων και να ζητήσει από τους συµβαλλόµενους πρώτα να αποταθούν στο αρµόδιο δασαρχείο, καθώς
αυτό επιβάλλουν οι διατυπώσεις επιµέλειας στις συναλλαγές για
την ιδιοµορφία των συγκεκριµένων εκτάσεων (344, 14/11/08)
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ίδια η κα Πελέκη αποδίδει το σύνολο
των ευθυνών για την ακυρότητα των συµβολαίων στην πολιτική
ηγεσία:
Για µένα ήταν πάρα πολύ σηµαντικό ότι υπήρχαν οι υπουργικές
αποφάσεις. Αν δεν υπήρχαν, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητούσα
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άδεια από το σύλλογό µου αν µπορώ να προβώ στην σύνταξη
αυτών των συµβολαίων, βάσει των χρυσόβουλων ή όχι. (Πελέκη
219, 19/11
Συµπερασµατικά, επιβεβαιώνεται ο κεντρικός συντονισµός
και η ύπαρξη άνωθεν καθοδήγησης και διαβεβαιώσεων, προκειµένου µια ολόκληρη σειρά από έµπειρους υπαλλήλους και
λειτουργούς να προχωρήσει µε ενσυνείδητη προχειρότητα και
σε αρκετές περιπτώσεις µε συνειδητή καταστρατήγηση ρητών
νοµικών κανόνων, στις ανταλλαγές και στη σύνταξη των συµβολαίων αυτών.
ΙΒ. Προσδιορισµός του ύψους της ζηµίας που υπέστη το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Η ζηµιά του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν µπορεί να είναι άλλη από
την εµπορική αξία των τελικών ακινήτων που περιήλθαν στην
ιδιοκτησία της Μονής και κατόπιν πουλήθηκαν.
Το εάν την αξία αυτή την καρπώθηκε η Μονή ή τη µοιράστηκε
µε τρίτους δεν µας ενδιαφέρει για τον υπολογισµό της ζηµιάς
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ζηµιά του
∆ηµοσίου που προήλθε από το γεγονός ότι έχασε την ιδιοκτησία
των συγκεκριµένων ακινήτων. Και η ζηµιά του θα είναι η εµπορική αξία αυτών που έχασε, αφού θα µπορούσε το ίδιο το ∆ηµόσιο, εάν ήθελε και τα είχε ακόµη στην κατοχή του, να πουλήσει
τα συγκεκριµένα ακίνητα στις αγοραίες τιµές τους. Αυτός είναι
ο πλέον αντικειµενικός τρόπος υπολογισµού της ζηµιάς του ∆ηµοσίου, διότι τα τελικά ακίνητα περιέχουν όλη την προστιθέµενη
αξία που ήταν το αποτέλεσµα των µεθοδεύσεων και των ενεργειών της Μονής και διαφόρων πολιτικών ή δηµοσίων υπαλλήλων, και διαφόρων τρίτων και που σκοπό είχαν την αύξηση της
τιµής τους έτσι ώστε αυτή να πλησιάσει την εµπορική αξία. Αλλά
αυτή ακριβώς η αύξηση της εµπορικής αξίας ήταν ίση µε την αύξηση της ζηµιάς του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Για τα ακίνητα που αναφέρονται στα συµβόλαια ανταλλαγής
έχουν γίνει 4 εκτιµήσεις:
(1) Εκτίµηση της αξίας σύµφωνα µε τη δηλωθείσα αντικειµενική αξία
(2) Η εκτίµηση του ΣΟΕ
(3) Η αξία που αναγράφεται στο συµβόλαιο
(4) Η αξία (την ονοµάζουν «Ορθή αντικειµενική») βάσει του
ελέγχου των δηλώσεων που υπάρχουν στο κάθε συµβόλαιο
Σε µερικά συµβόλαια η αξία #4 προσεγγίζει την αγοραία αξία
του ακινήτου που υπάρχει στο συγκεκριµένο συµβόλαιο. Σε
πολλά άλλα όµως, οι αντίστοιχες ∆.Ο.Υ. αδυνατούν ή αποφεύγουν τον υπολογισµό της αγοραίας αξίας.
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ΟΜΑ∆Α Α
Οικόπεδα ευρισκόµενα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας (συµβόλαια 2195, 2196, 2335, 2800, 2801, 2803,
2814, 2815, 2824)
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

∆ΗΛΩΘΕΙΣΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΟΕ

ΑΞΙΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

ΟΡΘΗ

Θεσσαλονίκη
2195/21.12.2005
2196/21.12.2005
2335/12.04.2006
2800/26.04.2007
2801/26.04.2007

6.232.939
1.192.539
2.047.068
1.024.341
2.806.623

12.294.102
3.394.666
3.891.610
1.033.000
5.460.889

12.294.101
3.394.666
3.891.610
1.024.341
3.701.021

6.232.939
1.192.539
2.047.068
1.024.341
2.825.451

13.303.509

26.074.267

24.305.739

13.322.337

Νέα Κρήνη
3077/27.03.2008

552.255

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Μίκρα
2803/26.04.2007

9.626.638

4.404.344

9.626.638

13.703.802

Θέρµη
2813/09.05.2007

1.192.800

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Πέλλα, Ιερισσός
2814/09.05.2007
2815/09.05.2007

63.000
786.917

360.000
265.000

360.000
786.917

118.800
3.022.574

849.917

625.000

1.146.917

3.141.374

774.935

635.769

774.935

774.935

Στάγειρα
2824/22.05.2007

ΟΜΑ∆Α Β
Εδώ ανήκουν οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια η Μονή τα αντάλλαξε για να πάρει τα Ολυµπιακά ακίνητα (π.χ., οικόπεδα των συµβολαίων 2802, 2804, 2817, 2819, 2820, 2883)
ΟΜΑ∆Α Γ
Τα ακίνητα της περιοχής Μαραθώνα – Γραµµατικό, (συµβόλαιο 3191)
3191/17.07.2008
11.755.966
1.111.378
11.755.966

48.172.608

ΟΜΑ∆Α ∆
Τα ακίνητα στην Ουρανούπολη, (συµβόλαιο 2823)
2823/22.05.2007
8.470.695
1.107.044

180.334.149

8.470.695

Για αυτά υπάρχουν οι εξής εκτιµήσεις της αξίας των, σύµφωνα µε τους ορισµούς (1) – (4) που αναφέρουµε στην προηγούµενη παράγραφο:
(1)
€8.470.695
(2)
€1.107.044
(3)
€8.470.695
(4)
€180.334.149 (ή €207.480.380) της ∆ΥΟ Αρναίας
ΟΜΑ∆Α Ε (Όλα τα υπόλοιπα)
Λαύριο
2821/22.05.2007
891.648 521.882 891.648 891.648
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ (Ολυµπιακά Ακίνητα)
Τα οικόπεδα της οµάδας Β τα χρησιµοποίησε για να πάρει τα Ολυµπιακά ακίνητα (συµβόλαια 2875, 2883)
13.832.018
30.123.281
30.123.281
54.600.000
2875/13.07.2007
2883/20.07.2007
4.528.576
9.890.719
Η ζηµιά του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι ίση µε το κόστος κατασκευής του ακινήτου, δηλαδή µε €54.600.000 (αφορά
το σύνολο των Ολυµπιακών ακινήτων που αναφέρονται στα συµβόλαια 2875, 2883).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΟΜΑ∆Α Α (Θεσ/νίκη, Β. Ελλάδα
ΟΜΑ∆Α Γ (Μαραθώνας, Γραµµατικό)
ΟΜΑ∆Α ∆ (ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ)
ΟΜΑ∆Α ΣΤ
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ)

ΖΗΜΙΑ (€)
35.342.448
48.172.608
180.334.149

ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ

54.600.000

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

318.449.205
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Τα ακίνητα των οµάδων Α, Β έχουν εκτιµηθεί µε τις αντικειµενικές τους αξίες, έστω έπειτα από παρεµβάσεις των αρµόδιων
υπηρεσιών. Πιστεύουµε ότι η αγοραία αξία τους, πολύ πιθανώς,
να υπερβαίνει την ορθή αντικειµενική τους. Μια τιµή διπλάσια της
αντικειµενικής (π.χ., 167.030.112) δεν θα ήταν µακριά από την
πραγµατικότητα. Με αυτή την υπόθεση η ζηµιά του ∆ηµοσίου
φθάνει τα 401.964.261.
Συµπέρασµα: Από τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα αναλυτικά στο κεφάλαιο Η’ του παρόντος, προκύπτει ότι
η συνολική ζηµία του ∆ηµοσίου από την υπερεκτίµηση και την
υπερεκτίµηση των ανταλλαγέντων ακινήτων υπερβαίνει κατά
πολύ το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
ΙΓ. Παραβάσεις του Ν. 1198/1981 για την εκτός Άθω περιουσία των Μονών του Αγίου Όρους
Οργανική συνέχεια του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου
είναι η περαιτέρω διαχείριση των ακινήτων τα οποία αυτή απέκτησε, ως αντάλλαγµα της Λιµνοθάλασσας Βιστωνίδας και των
παραλιµνίων εκτάσεών της. Η Μονή δεν εφήρµοσε, αλλά συστηµατικά παραβίασε ή περιέγραψε το σχετικό υφιστάµενο από το
1981 κανονιστικό πλαίσιο. Η µεθόδευση που ακολουθήθηκε αποδεικνύει τη διαπλοκή η οποία υπήρξε µεταξύ Κυβέρνησης, Μονής
και αρεστών στην Κυβέρνηση επιχειρηµατιών, ώστε η περαιτέρω
διερεύνηση των σχέσεων αυτών, από τις οποίες ζηµιώθηκε η περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου, να είναι επιβεβληµένη.
Το θεσµικό πλαίσιο
Το θέµα της εκποιήσεως ή ανταλλαγής των εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους ακινήτων ρυθµίζει ο ν. 1198/1981 «περί
ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις την εκτός του Άθω ακίνητον περιουσίαν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και άλλων τινών
διατάξεων». Ο νόµος αυτός στο άρθρο 1 επιτρέπει την εκποίηση
ή την ανταλλαγή της ανωτέρω περιουσίας κάθε µορφής αδιακρίτως, ήτοι δασικής, αγροτικής, αστικής, ενώ στα άρθρα 2 και
επόµενα τίθενται οι σχετικές µε την εκποίηση θεσµικές εγγυήσεις:
Η εκποίηση πραγµατοποιείται κατόπιν αποφάσεως της Γεροντικής Συνάξεως εκάστης Μονής, λαµβανοµένης κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων των µελών αυτής, µόνο για λόγους
προφανούς ωφελείας τους, όπως επί ακινήτων άνευ προσόδου
ή όταν δια του τιµήµατος της πωλήσεως αντιµετωπίζεται θεραπεία σοβαρής ανάγκης της Ιεράς Μονής (άρθρο 1). Η εκποίηση
των ακινήτων αυτών γίνεται δια δηµοπρασίας (άρθρο 2). Ο νοµοθέτης συνεκτιµώντας τους εθνικούς και θρησκευτικούς λόγους, οι οποίοι επέβαλαν το αναπαλλοτρίωτο των άνω ακινήτων,
θέσπισε αυστηρές διατυπώσεις στην εκποίησή τους, όταν αγοραστής δεν είναι το ∆ηµόσιο ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, η µη τήρηση των οποίων επάγεται ακυρότητα της
εκποιήσεως, η οποία είναι σχετική, ταχθείσα υπέρ της Ιεράς
Μονής και της Ιεράς Κοινότητας (άρθρο 3) (Γνωµοδότηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής 846/1986, ΝοΒ 1986. 1261, Ι.
Κονιδάρη, ΝοΒ 40.982 επ.), δηλαδή προβλέπεται χάριν της προστασίας των Μονών, ως Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Έτσι, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η οποία τέθηκε προκειµένου να προστατευθεί η περιουσία του Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου που εν προκειµένω είναι οι αγιορείτικες Μονές,
δηλαδή για την προστασία δηµόσιας περιουσίας, είναι απολύτως απαγορευµένη η εκποίηση της εκτός του Αγίου Όρους περιουσίας τους χωρίς να συντρέχει µία τουλάχιστον από τις
τιθέµενες προϋποθέσεις: Οι αγιορείτικες Μονές οφείλουν να
αποδεικνύουν, σε περίπτωση εκποίησης περιουσίας τους, την
ωφέλειά τους. Μάλιστα η ακολουθούσα απαρίθµηση στο άρθρο
1, όπως προκύπτει τόσο γραµµατικά όσο και τελολογικά, δεν
είναι ενδεικτική, αλλά αποκλειστική.
Η «προφανής ωφέλεια» καθορίζεται από τον νόµο και περιορίζεται α) στην περίπτωση που ένα ακίνητο δεν αποφέρει προσόδους, οπότε µόνη προσοδοφόρος λύση είναι η εκποίηση και β)
στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν της εκποίησης διατίθεται για την αντιµετώπιση σοβαρής ανάγκης της Μονής. Στην
δεύτερη αυτή περίπτωση είναι απαραίτητος ο ακριβής προσδιορισµός της ανάγκης αυτής και η αποτύπωσή της σε όλα τα σχετικά διακηρυκτικά και συµβατικά κείµενα. Για παράδειγµα, η
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ανοικοδόµηση των κελιών µετά από καταστροφή τους, η αγιογράφηση, η δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων κλπ.
Επισηµαίνουµε ότι µε βάση τη διάταξη του άρθρου 181 του
Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους θεσπίζεται το αναπαλλοτρίωτο της ακίνητης περιουσίας των Ιερών Μονών του Αγίου
Όρους, το οποίο κάµπτεται εφόσον τηρηθεί γι` αυτό ο απαιτούµενος τύπος. Ο τύπος αυτός επιτρέπει την κατ` εξαίρεση εκποίηση της εκτός Αγίου Όρους ακίνητης περιουσίας των Ιερών
Μονών, δυνάµει ειδικής πληρεξουσιότητας («πρατηρίου γράµµατος»), η οποία να βεβαιώνει α) ότι πραγµατοποιήθηκε έρευνα
η οποία εγγυάται το αζήµιο της εκποιήσεως, β) ότι συντρέχει εύλογη αιτία, γ) ότι το εκποιούµενο κτήµα είναι απρόσοδο, δ) ότι η
εκποίηση είναι επωφελής για την Ιερά Μονή και ε) τη σοβαρή
ανάγκη της Μονής .
Σε κάθε περίπτωση ο νοµοθέτης, πέρα από τη διαφάνεια και
την προστασία της περιουσίας των µονών ως δηµόσιας περιουσίας, προνοεί και για τη διαφύλαξη του µοναστικού ήθους, µέσα
από την αποθάρρυνση πρακτικών που θα µετέτρεπαν τους µοναχούς και τις µονές σε επιχειρήσεις κτηµατοµεσιτικών συναλλαγών. Με την έννοια αυτή ως ένα βαθµό το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο θα πρέπει να ερµηνεύεται µε τον στενότερο δυνατό
τρόπο, λόγω του ότι πρόκειται περί εκκλησιαστικής περιουσίας,
υπό το φως των σχετικών Κανόνων της Εκκλησίας, ιδίως του
12ου Κανόνα της Ζ’ Οικουµενικής Συνόδου. Ο Κανόνας αυτός,
κάνοντας αναγωγή και στον ΛΗ’ Κανόνα των Αγίων Αποστόλων,
απαγορεύει, µε την απειλή βαρύτατων εκκλησιαστικών ποινών,
την εκποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας σε ισχυρούς οικονοµικούς παράγοντες, θεωρώντας ότι αυτή θα πρέπει να διατίθεται
µε κριτήρια κοινωνικά, για την ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων.
Οι παραβιάσεις του νόµου
Η Μονή Βατοπεδίου, λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκαν οι ανταλλαγές ακινήτων µε το ∆ηµόσιο, προχώρησε τουλάχιστον τρεις
φορές σε εκποίηση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της, ευρισκόµενων εκτός Αγίου Όρους.
Στο πρώτο στάδιο εκποιήθηκαν ακίνητα µε τη µέθοδο της αντιπαροχής και µε «πρόχειρο» πλειστηριασµό, διαδικασία καταφανέστατα έκνοµη, διότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του Ν.
1198/1981, και τα ακίνητα αυτά περιήλθαν στην κατασκευαστική
εταιρία ∆ΟΥΡΟΣ Ο. Ε. και άλλες εταιρίες. Όχι µόνο δεν αποδεικνύεται το όφελος της Μονής, όπως επιτάσσει ο νόµος, αλλά
είναι προφανές ότι απωλέσθηκε το τεράστιο ποσόν που θα συνεπαγόταν η πώληση των καθ’ έκαστο οικοπέδων σε ενδιαφερόµενους κατασκευαστές ή ιδιώτες µε δηµόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισµό. Πέραν τούτου, αυτή καθ’ αυτή η αντιπαροχή συνεπάγεται µεταβίβαση οριζοντίων ιδιοκτησιών στον κατασκευαστή,
εν προκειµένω στην ∆ΟΥΡΟΣ Ο. Ε., µεταβίβαση για την οποία
απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών εκπλειστηρίασης που προβλέπονται από τον Ν. 1198/1981.
Όµως και οι πλειοδοτικοί διαγωνισµοί, στους οποίους ακολούθως προήλθε η Μονή προκειµένου να καλύψει τυπικά τις υποχρεώσεις της έναντι της κείµενης νοµοθεσίας, ήταν από την
αρχή φαλκιδευµένοι, διότι η Μονή, µέσα από παρένθετα πρόσωπα, όπως ο επενδυτικός της σύµβουλος κ. Άθως Κοιρανίδης
και ο νοµικός της σύµβουλος κ. Χατζηαλεξάνδρου, προέβαινε
συστηµατικά σε επιλεκτική ενηµέρωση επιχειρηµατικών οµίλων,
οι οποίοι, εν τέλει, εµφανίζονται να επωφελούνται από την προνοµιακή τους πληροφόρηση και αποκτούν τα προσφερόµενα
προς εκποίηση ακίνητα.
Η συναλλαγή µε τον Όµιλο Πάπιστα
Ο κ. Αθανάσιος Πάπιστας, ο όµιλος του οποίου απέκτησε τελικά τη µερίδα του λέοντος από τα εκποιηθέντα ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή:
«Τον Οκτώβριο του 2006 ο κ. Κοιρανίδης µε ενηµέρωσε ότι στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης θα βγουν κάποια ακίνητα σε δηµοπρασία από το Άγιο Όρος.» (σελ. 75 Πρακτικών της 17ης Νοεµβρίου 2008). Σύµφωνα µε την ίδια κατάθεση, προκειµένου να
αισθάνεται διασφαλισµένη η Μονή Βατοπεδίου, στις 5 Νοεµβρίου 2006 αποφασίσθηκε να ιδρυθεί η εταιρία «Ανθεµιάς», στη
διοίκηση της οποίας µετείχε ο κ. Χατζηαλεξάνδρου, ενώ η Μονή
µετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο µε 30%.
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Ακολούθησε η εκπλειστηρίαση 64 ακινήτων, στο γραφείο του
κ. Χατζηαλεξάνδρου, µε προφανέστατα ελάχιστες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοπιστίας, καθώς, ενώ εκποοίτο δηµόσια περιουσία, οι εγγυήσεις δηµοσιότητας και διαφάνειας που
παρασχέθηκαν ήσαν οι ελάχιστες δυνατές και πάντως προφανέστατα αναντίστοιχες µε την τεράστια οικονοµική αξία των εκποιουµένων.
Είναι
χαρακτηριστικό
ότι
το
πρόγραµµα
πλειστηριασµού δηµοσιοποιήθηκε σε εφηµερίδες περιορισµένης
κυκλοφορίας, την «Αυριανή» και την «Εγνατία», προφανώς µε το
σκοπό να ελεγχθεί η διάχυση της σχετικής πληροφορίας. Ως
αποτέλεσµα της µεθόδευσης αυτής στον πλειστηριασµό παρουσιάσθηκε µόνον η εταιρία ∆ΟΥΡΟΣ Ο. Ε., εταιρία η οποία είχε
ήδη συναλλαγεί µε τη Μονή, αναλαµβάνοντας ανοικοδοµήσεις
σε οικόπεδα εξ ανταλλαγής µε τη µέθοδο της αντιπαροχής, και
η οποία προσέφερε το ποσό των 10 εκατοµµυρίων ευρώ. Η Μονή
θεώρησε ασύµφορη την προσφορά και ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος. Επιπλέον σοβαρότατα ερωτηµατικά προκαλεί το
γεγονός ότι προκηρύχθηκε πλειοδοτικός διαγωνισµός για το σύνολο των 64 οικοπέδων, ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν επιβεβληµένο
ούτε από τη γεωγραφική τους ενότητα, η οποία δεν υφίσταται,
ούτε από την επιδίωξη υψηλότερου τιµήµατος, αφού είναι γνωστό ότι η µαζική πώληση µειώνει το τίµηµα. Υπενθυµίζουµε ότι
τα προς εκποίηση ακίνητα ευρίσκονται σε τέσσερις διαφορετικούς ∆ήµους του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης
και µάλιστα σε ∆ήµους όπου η αξία της γης είναι εκ των υψηλοτέρων της περιοχής. Συνάγεται, λοιπόν, ευθέως ότι η εξατοµικευµένη εκποίηση θα απέφερε τουλάχιστον τετραπλάσιο τίµηµα
στην Μονή, κατά τις εκτιµήσεις κτηµατοµεσιτών της περιοχής. Η
ζηµία της περιουσίας της Μονής είναι πρόδηλη, σε όφελος τρίτων και µε δική της επιλογή.
Ακολούθως, στις 15 Νοεµβρίου 2006 λαµβάνει νοµική υπόσταση η «Ανθεµιάς».
Ο κ. Πάπιστας παραδέχθηκε ότι είχε ευθεία επικοινωνία και µε
την ίδια τη Μονή, µέσω του µοναχού Ευδόκιµου, προς την οποία
εκδήλωσε την επιθυµία να προσφέρει υψηλότερη προσφορά.
Βέβαια, είναι εντελώς υποκριτικό και προσχηµατικό να µιλούµε
για σηµαντικά υψηλότερη προσφορά, διότι, αν υπολογισθεί ότι
σε αυτήν συµµετέχει κατά 30% η εκποιούσα Μονή, το ποσό που
τελικά εισπράττει από τα 16.700.000 ευρώ είναι 11.690.000
ευρώ, ήτοι κατά 15% περίπου µεγαλύτερο τίµηµα, ενώ υπήρχε η
ευχέρεια τµηµατικής εκποίησης, η οποία θα απέφερε κατά την
κοινή πείρα πολύ µεγαλύτερο τίµηµα εις όφελος της Μονής.
Σοβαρά ερωτηµατικά εγείρονται σε σχέση µε την τήρηση των
λοιπών όρων διαφάνειας της πλειοδοτικής διαδικασίας, καθώς
στο σχετικό συµβόλαιο µε αρ. 22.006 της 15ης Φεβρουαρίου
2007 της συµβολαιογράφου ∆ήµητρας Τσατσαρέλη – Θεοδώρου, περιέχονται ψευδή στοιχεία, ενώ δεν αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το νόµο, και συγκεκριµένα:
Α. ∆εν αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη για εκποίηση του ακινήτου εκ µέρους της Μονής.
Β. ∆εν αναφέρονται τα ονοµατεπωνυµικά στοιχεία της κατά
νόµο αρµόδιας για τη διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισµού
τριµελούς επιτροπής, από δύο εκπροσώπους της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και έναν εκπρόσωπο της ενδιαφεροµένης
Μονής.
Γ. Αναφέρεται ψευδώς ότι «τελευταίος πλειοδότης ήταν η εταιρία «Θ. και Α. ∆ούρος Ο. Ε.», ενώ το αληθές, όπως προέκυψε
από τις µαρτυρίες των κ. Πάπιστα, Χατζηαλεξάνδρου και Κοιρανίδη, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η εν λόγω εταιρία
ήταν η µόνη η οποία κατέθεσε προσφορές.
Περαιτέρω κατέστη προφανές, από το σύνολο των εγγράφων
και των καταθέσεων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι ο
πλειοδοτικός διαγωνισµός ήταν προσχηµατικός, καθώς η Μονή,
τόσο απ’ ευθείας, δια του µοναχού Ευδόκιµου, όσο και µέσω των
κ. Κοιρανίδη και Χατζηαλεξάνδρου, είχε ήδη προέλθει σε συµφωνία µε τον κ. Πάπιστα, ώστε τα 64 συγκεκριµένα ακίνητα να
περιέλθουν σε εταιρία συµφερόντων του, πολύ πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. Μάλιστα ο κ. Πάπιστας είχε ήδη απευθυνθεί σε εξειδικευµένο διεθνή οίκο για την εκτίµηση των
ακινήτων, ενώ η Μονή µαζί µε τον επιχειρηµατία προέβη στη σύσταση της εταιρίας η οποία εν τέλει απέκτησε τα ακίνητα. Στο
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διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας αυτής (ΑΝΘΕΜΙΑΣ) µετείχε ο
εκ των νοµικών παραστατών της κ. Χατζηαλεξάνδρου. Η δηµοσίευση του προγράµµατος πλειστηριασµού επελέγη να γίνει στις
εφηµερίδες «Αυριανή» και «Εγνατία», µικρής κυκλοφορίας, προφανώς σε µια προσπάθεια παράκαµψης της σχετικής νοµοθετικής πρόνοιας, ώστε να µην ενηµερωθούν άλλοι ισχυροί
οικονοµικοί παράγοντες, που θα µπορούσαν να µετάσχουν στον
πλειστηριασµό.
Ανάλογη τακτική ακολούθησε η Μονή και στην περίπτωση της
εκποίησης του Ολυµπιακού Ακινήτου, για την απόκτηση του
οποίου είχε προβάλει την πρόθεσή της να δηµιουργήσει δήθεν
και να στεγάσει ένα πολιτιστικό ίδρυµα και ένα ινστιτούτο. Και
πάλι επελέγησαν για τη δηµοσίευση του προγράµµατος πλειστηριασµού εφηµερίδες χαµηλής κυκλοφορίας και συγκεκριµένα
οι εφηµερίδες «Αυριανή», «Αυριανή Μακεδονίας – Θράκης» και
«Αυριανή της Κυριακής». Και πάλι οι δύο διενεργηθέντες διαγωνισµοί δεν ευδοκίµησαν, καθώς στην πρώτη διεξαγωγή στις 5 ∆εκεµβρίου 2007 δεν υπήρξε καµία προσφορά, ενώ στην
επανάληψη παρουσιάσθηκε µόνον η εταιρία «GDS SA», µε προσφορά ύψους 35 εκατοµµυρίων ευρώ. Η εταιρία «GDS SA» είναι
συµφερόντων Σαχπαζίδη, δηλαδή ενός προσώπου µε το οποίο η
Μονή έχει εξαιρετικά σηµαντικές οικονοµικές συναλλαγές, οι
οποίες µάλιστα δεν έχουν δικαιολογηθεί, ενώ έχει τεκµηριωθεί
ότι είχε εξαιρετικά µικρό εταιρικό κεφάλαιο για να συµµετέχει σε
αγορά ακινήτου τόσο µεγάλης αξίας. Έτσι το ακίνητο κατέληξε
στην εταιρία “NOLIDEN LIMITED”, η οποία προσέφερε 41 εκατοµµύρια ευρώ. Ίσως στην επιλογή να βοήθησε η παράλληλη
προσφορά των επί πλέον 9 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία δεν καλύπτονται από κανένα συµβατικό κείµενο.
Και στην περίπτωση αυτή ουδεµία αναφορά γίνεται στην κατά
νόµο απαραίτητη για το κύρος της εκποίησης αναφορά σε ανάγκη της Μονής ή στο µη προσοδοφόρο του ακινήτου.
Μάλιστα ο εξαιρετικά περίεργος τρόπος µεταβίβασης του
Ολυµπιακού ακινήτου αποτέλεσε την πρώτη αφορµή για την ενασχόληση του Τύπου, ηλεκτρονικού και έντυπου, µε το σκάνδαλο
της Μονής Βατοπεδίου, καθώς οι εκπρόσωποί του δεν έβρισκαν
ικανοποιητικές τις απαντήσεις της Μονής για την υπόθεση αυτή.
Ένα χαρακτηριστικό σηµείο είναι ότι στα συµβόλαια, τόσο σ’
αυτό µε το οποίο αποκτά η Μονή το ακίνητο, όσο και σε εκείνο µε
το οποίο το ακίνητο εκποιείται, δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά
στην αιτία κτήσης του, δηλαδή στην υποτιθέµενη στέγαση Ιδρύµατος και Ινστιτούτου.
Ι∆. Περίπτωση κτιρίου κεντρικής υπηρεσίας Υπουργείου
Απασχόλησης (Ολυµπιακό Ακίνητο Θρακοµακεδόνων)
Το λεγόµενο «Ολυµπιακό Ακίνητο» είναι ένα συγκρότηµα κτιρίων στα Οικοδοµικά Τετράγωνα 1 και 2 του Ολυµπιακού Χωριού,
το οποίο εξ αρχής προορίζετο για κτίριο του τότε Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σήµερα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Το γεγονός αυτό προκύπτει από την µε αρ. πρωτ. 4877/312/17-6-2003 οικοδοµική
άδεια κατασκευής των κτιρίων, στην οποία αναγράφεται «Οικοδοµική άδεια κατασκευής συγκροτήµατος κτιρίων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Οικοδοµικά Τετράγωνα
1 και 2 του Ολυµπιακού Χωριού, στη θέση Λεκάνες του ∆ήµου
Αχαρνών». ∆ηλαδή, το συγκεκριµένο συγκρότηµα θα είχε προσωρινή χρήση για την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά ο
εξ αρχής σκοπός, προορισµός και σχεδιασµός ήταν αυτός της
χρήσης του ως κτιρίου του Υπουργείου Απασχόλησης. Γι’
αυτόν το λόγο άλλωστε, µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες εκτελέστηκαν και συγκεκριµένες εργασίες προσαρµογής του στη µεταολυµπιακή χρήση.
Σχετικά µε τη µετεγκατάσταση στο κτίριο αυτό του Υπουργείου Απασχόλησης, συγκροτήθηκαν πέντε (5) Επιτροπές από
τους τότε Υπουργούς Απασχόλησης κ.κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο
και Σάββα Τσιτουρίδη µε ισάριθµες αποφάσεις τους, οι τέσσερις (4) πρώτες των οποίων του κ. Παναγιωτόπουλου: 94291/287-2004, 165147/26-9-2005, 165148/26-9-2005, 165149/26-9-2005
και 91801/27-3-2006. Εκτός αυτών, ήταν έτοιµη και η διακήρυξη
ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια επίπλων γραφείου για
το νέο κτίριο του Υπουργείου Απασχόλησης.
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Όπως κατέθεσε στην Επιτροπή ο πρώην Υπουργός κ. Σάββας
Τσιτουρίδης, η µετεγκατάσταση του Υπουργείου Απασχόλησης
στο Ολυµπιακό Ακίνητο ήταν σε εξέλιξη και οπωσδήποτε δεν είχε
απορριφθεί µέχρι τότε που ο ίδιος ήταν Υπουργός Απασχόλησης
(1-5-2007).
Παρότι, κατά τα ανωτέρω, ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία µετεγκατάστασης, παράλληλα συνέβαιναν, εν αγνοία του Υπουργού,
τα επόµενα:
α. Η ΚΕ∆, µε το µε αρ. πρωτ. 7526/13-2-2007 έγγραφό της
προς το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών, ζήτησε να εκτιµηθεί η αξία
του ακινήτου.
β. Το ∆.Σ. της ΚΕ∆, µε απόφασή του της 27-3-2007, αποφάσισε τη µεταβίβαση του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου.
Όπως κατέθεσε ο κ. Τσιτουρίδης, τα ανωτέρω τα πληροφορήθηκε από τις εφηµερίδες, εκ των υστέρων.
Ως αφετηρία των ανωτέρω ενεργειών της ΚΕ∆, που εγίνοντο
ερήµην του Υπουργού Απασχόλησης, προβάλλεται η από 7-122006 επιστολή της Μονής Βατοπεδίου προς την ΚΕ∆, δια της
οποίας η Μονή γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της για την εξεύρεση γραφειακών χώρων 20.000 τ.µ. στο Νοµό Αττικής, προκειµένου να στεγάσει τις ανάγκες ενός υπό σύσταση (υποτίθεται)
κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο
ΠΑΛΑΜΑΣ», καθώς και ενός ινστιτούτου µε την επωνυµία «ΑΓΙΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ». Αυτή ήταν η φαιδρή δικαιολογία για την
όλη µεθόδευση της µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου στη
Μονή και εν συνεχεία σε τρίτους, γεγονός που επιβεβαιώνεται
και από την κατάθεση του µοναχού Ευδόκιµου, ο οποίος είπε ότι
η ΚΕ∆ πρότεινε το Ολυµπιακό Ακίνητο στη Μονή.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι τα περί εγκατάστασης στο Ολυµπιακό Ακίνητο ιδρύµατος και ινστιτούτου ουδόλως αναφέρονται στο συµβόλαιο µεταβίβασης του ακινήτου
προς τη Μονή Βατοπεδίου. Πέραν αυτού, η υπόψη µεταβίβαση
χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και χωρίς όρο στο συµβόλαιο ότι
το ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί για σκοπούς κοινής ωφέλειας
ελέγχεται ως αµφίβολης νοµιµότητας εν όψει του άρθρου 1 παρ.
2 του Ν. 973/1974, όπως ισχύει.
Μετά την αλλαγή Υπουργού στο Υπουργείο Απασχόλησης και
συγκεκριµένα επί Υπουργίας του κ. Βασίλη Μαγγίνα, απεστάλη
από τον Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτρη Κοντό η µε αρ. πρωτ.
716/28-6-2007 επιστολή του προς την ΚΕ∆, δια της οποίας ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο δεν θα µεταφερθεί στο Ολυµπιακό
Ακίνητο. Η ως άνω επιστολή εστάλη στην ΚΕ∆ 4 µήνες µετά την
αίτηση της ΚΕ∆ προς το ΣΟΕ για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου και 3 µήνες µετά την απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆ περί µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου!
Σηµειώνεται ότι ο κ. ∆ηµήτρης Κοντός τυγχάνει εκλεγµένο
µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου της Ν.∆. από τον Ιούλιο του
2001.
Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι είχε δροµολογηθεί, µε την
πολιτική έγκριση και κάλυψη άλλου κυβερνητικού κέντρου, η παραχώρηση του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου,
ερήµην του αρµόδιου Υπουργού κ. Σάββα Τσιτουρίδη. Αξίζει να
τονιστεί ότι το Ολυµπιακό Ακίνητο είναι το µοναδικό από τα 260
ανταλλαγέντα ακίνητα που ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
∆εκαπέντε (15) µέρες µετά το ως άνω έγγραφο του κ. Κοντού,
συντάσσεται το συµβόλαιο µεταβίβασης (ανταλλαγής) του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου (συµβόλαιο µε αρ.
2875/13-7-2007 της συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη). Με το συµβόλαιο αυτό µεταβιβάζεται το
74,95% εξ αδιαιρέτου των κτιρίων του Ολυµπιακού Ακινήτου,
µετά δε από µία εβδοµάδα µεταβιβάζεται και το υπόλοιπο
25,05% εξ αδιαιρέτου (συµβόλαιο µε αρ. 2883/20-7-2007 της
ίδιας συµβολαιογράφου). Προκειµένου να επιτευχθούν αυτές οι
ανταλλαγές, η Μονή Βατοπεδίου επιστρέφει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 95 ακίνητα που της είχαν µεταβιβαστεί µε προγενέστερα
συµβόλαια της κας Πελέκη, στο πλαίσιο των ανταλλαγών.
Από την ανωτέρω αλληλουχία των ηµεροµηνιών, προκύπτει ότι
ήταν όλα έτοιµα για τη µεταβίβαση του Ολυµπιακού Ακινήτου
στη Μονή Βατοπεδίου, η οποία ολοκληρώθηκε αµέσως µόλις
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εστάλη η ως άνω επιστολή του Γενικού Γραµµατέα κ. ∆ηµητρίου
Κοντού.
Το προαναφερθέν περί έγκρισης της µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου από άλλο κυβερνητικό κέντρο και συγκεκριµένα τουλάχιστον από τον εποπτεύοντα την ΚΕ∆ Υφυπουργό κ.
Πέτρο ∆ούκα, ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτή η µεταβίβαση
(ανταλλαγή) του Ολυµπιακού Ακινήτου υπερβαίνει τα όρια της
Υπουργικής Απόφασης Μπασιάκου (3822/25-1-05) και της κοινής
Υπουργικής Απόφασης ∆ούκα – Μπασιάκου (16651/26-7-2006).
Οι αποφάσεις αυτές, µε τις οποίες εγκρίνεται η διαδικασία των
ανταλλαγών, αναφέρονται σε ακίνητα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ∆εδοµένου ότι το
Ολυµπιακό Ακίνητο δεν ανήκει στην αρµοδιότητα αυτού του
Υπουργείου, αλλά του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
είναι προφανές ότι δεν υπήρχε τυπική, αλλά υπήρχε ουσιαστική
πολιτική έγκριση και κάλυψη για τη µεταβίβαση του Ολυµπιακού
Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου.
Ο κ. Κ. Γκράτζιος (∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΕ∆) και ο κ. Πέτρος ∆ούκας αρνούνται στις καταθέσεις τους ότι υπήρχε
έγκριση για τη µεταβίβαση του συγκεκριµένου ακινήτου, όµως
οι ισχυρισµοί αυτοί δεν µπορούν να γίνουν πιστευτοί, δεδοµένου
ότι:
α. Για ένα ακίνητο τόσο µεγάλης αξίας, όσο το ως άνω Ολυµπιακό Ακίνητο, κανένας ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΕ∆ δεν θα
έπαιρνε την ευθύνη της µεταβίβασής του χωρίς την έγκριση της
πολιτικής ηγεσίας.
β. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις του κ. Γεωργίου Ξηραδάκη, πρώην Προέδρου της ΚΕ∆ και του κ. Πέτρου ∆ούκα, ο
κ. ∆ούκας είχε ορίσει τον ∆ιευθυντή του κ. Γιάννη Τσούτσο ως
αρµόδιο έναντι της ΚΕ∆ για τις ανταλλαγές των ακινήτων. Άρα ο
κ. ∆ούκας είχε γνώση της παραχώρησης του Ολυµπιακού Ακινήτου, τουλάχιστον µέσω του ∆ιευθυντή του.
γ. Όπως προκύπτει από το µε αρ. πρωτ. 9026/4654/1-8-2007
έγγραφο της ΚΕ∆ προς το γραφείο του κ. ∆ούκα, τα ως άνω συµβόλαια µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου προς τη Μονή
Βατοπεδίου (συµβόλαια της 13-7-07 και της 20-7-07) γνωστοποιήθηκαν αµέσως στο γραφείο του Υφυπουργού κ. ∆ούκα και
µάλιστα του διαβιβάστηκαν και αντίγραφα αυτών.
Οι ισχυρισµοί των κ.κ. ∆. Κοντού, Κ. Γκράτζιου και Β. Μαγγίνα
ότι το ως άνω Ολυµπιακό Ακίνητο δεν ανταποκρινόταν στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Υπουργείου Απασχόλησης
και στην εξυπηρέτηση των υπαλλήλων και των πολιτών, ελέγχονται ως προς την σοβαρότητά τους και δεν µπορούν να γίνουν
αποδεκτοί, δεδοµένου ότι:
α. Το Ολυµπιακό Ακίνητο εξαρχής προορίζετο για κτίριο του
Υπουργείου Απασχόλησης.
β. Εξαρχής ήσαν γνωστές οι δυνατότητες του κτιρίου.
γ. Οι δύο προηγούµενοι Υπουργοί (Παναγιωτόπουλος και Τσιτουρίδης) είχαν δροµολογήσει τη µετεγκατάσταση στο Ολυµπιακό Ακίνητο του Υπουργείου Απασχόλησης.
δ. Ουδείς µπορεί να ισχυριστεί µε σοβαρότητα ότι αντελήφθη
ότι το κτίριο δεν είναι κατάλληλο για το Υπουργείο Απασχόλησης, τρία χρόνια µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 και
συγκεκριµένα τον Ιούνιο του 2007. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως και κυρίως για τον Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ηµήτρη Κοντό, ο οποίος ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής µεταφοράς του Υπουργείου
Απασχόλησης στο Ολυµπιακό Ακίνητο ήδη από τις 28 Ιουλίου
2004, βάσει της απόφασης 94291 του τότε Υπουργού Πάνου Παναγιωτόπουλου.
Λίγους µήνες µετά την ανταλλαγή, η Μονή Βατοπεδίου µεταβίβασε το Ολυµπιακό Ακίνητο στην Κυπριακή εταιρεία NOLIDEN
LIMITED, αποκοµίζοντας µεγάλα κέρδη, γεγονός που ενισχύει
ιδιαίτερα τα προαναφερθέντα περί µεθόδευσης παραχώρησης
του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου µε κίνητρα που
δεν είχαν καµία σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον.
Της µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου στη NOLIDEN
προηγήθηκε προσχηµατική διαδικασία εκποίησής του µε διακήρυξη και ανοιχτό διαγωνισµό από τη Μονή Βατοπεδίου, µε αποτέλεσµα στον διαγωνισµό να κατατεθεί µόνο µία προσφορά, να
κριθεί αυτή ως µη συµφέρουσα και εν συνεχεία να εµφανιστεί η
εταιρεία NOLIDEN, η οποία και το αγόρασε.
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Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η αγοράστρια εταιρεία NOLIDEN ζήτησε να επιτραπεί για το Ολυµπιακό Ακίνητο η
δυνατότητα χρήσης του για στέγαση ιδιωτικής κλινικής (έγγραφα της NOLIDEN µε ηµεροµηνία 7-7-2008 και 25-7-2008 προς
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και προς τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Αχαρνών). Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως
κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο εκ των µετόχων της NOLIDEN κ. Τζανής, αγόρασαν το ακίνητο παρότι γνώριζαν ότι βάσει
της οικοδοµικής άδειας δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως
ιδιωτική κλινική – θεραπευτήριο. ∆ηλαδή η NOLIDEN αγόρασε
ένα ακίνητο, στο οποίο ήθελε να ιδρύσει ιδιωτική κλινική – θεραπευτήριο, παρότι η οικοδοµική άδεια του συγκεκριµένου ακινήτου δεν το επέτρεπε. Προφανώς απέβλεπαν στην έκδοση των
αναγκαίων πράξεων και αποφάσεων που θα τους επέτρεπαν την
αλλαγή χρήσης. Όταν θα επετυγχάνετο η αλλαγή χρήσης, η αξία
του ακινήτου θα πολλαπλασιαζόταν.
Η δυνατότητα που υπήρχε να πολλαπλασιαστεί η αξία του ακινήτου απεµπολήθηκε από την ΚΕ∆ και το Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών, που θα µπορούσαν, αντί να ανταλλάξουν το ακίνητο µε τη Μονή, να φροντίσουν και να επιτύχουν περισσότερες
χρήσεις για το συγκεκριµένο ακίνητο και εν συνεχεία να το πουλήσουν µε διαγωνιστική διαδικασία σε πολλαπλάσια τιµή, εάν
υποθέσουµε ότι δεν ήταν κατάλληλο για τη στέγαση του Υπουργείου Απασχόλησης. Με τις µεθοδεύσεις αυτές, αφενός το
Υπουργείο Απασχόλησης στερήθηκε ενός νέου κτιρίου και αφετέρου το Ελληνικό ∆ηµόσιο απώλεσε σηµαντικά έσοδα, που θα
µπορούσε να αποκοµίσει από την πώληση του ακινήτου µε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία.
Τα αναφερόµενα από τον κ. Γκράτζιο περί επιβάρυνσης της
ΚΕ∆ από τις δόσεις δανείου που αφορούσε το εν λόγω ακίνητο,
και αληθή υποτιθέµενα, ουδεµία επιρροή ασκούν στα πιο πάνω
συµπεράσµατα, δεδοµένου ότι ουδόλως η Μονή ανέλαβε το
βάρος αυτού του δανείου. Άρα και το Ολυµπιακό Ακίνητο
«έφυγε» και το δάνειο έµεινε στην ΚΕ∆.
Το προβαλλόµενο από τον κ. ∆ηµήτρη Κοντό επιχείρηµα περί
αντιδράσεων των εργαζοµένων για τη µεταφορά του Υπουργείου
στο Ολυµπιακό Ακίνητο ουσιαστικά διαψεύδεται από τον κ. Β.
Μαγγίνα, ο οποίος κατέθεσε ότι οι αντιρρήσεις των εργαζοµένων δεν έπαιξαν πρωτεύοντα και κρίσιµο ρόλο για τη µαταίωση
της µετεγκατάστασης του Υπουργείου. Περαιτέρω, ο ισχυρισµός
ότι το Ολυµπιακό Ακίνητο δεν επαρκούσε για τη στέγαση του συνόλου των υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης, και αληθής υποτιθέµενος, δεν αποτελεί λόγο για τη µαταίωση της
µετεγκατάστασης, δεδοµένου ότι µπορούσε να µεταφερθεί στο
Ολυµπιακό Ακίνητο το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών και των
υπαλλήλων, που στεγάζονταν (και εξακολουθούν να στεγάζονται) σε έξι διαφορετικά και διάσπαρτα κτίρια, ενδεχοµένως δε
να έµενε και ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύµφωνα µε την κατάθεση του κ. Κοντού, δεν υπήρξε υπηρεσιακή εισήγηση για τη
µαταίωση της µετεγκατάστασης, αλλά µόνο πολιτική απόφαση.
Προξενεί εντύπωση η επιµονή του κ. Γκράτζιου σχετικά µε την
παραχώρηση του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου,
δεδοµένου ότι, εκτός των ως άνω ενεργειών στις οποίες προέβη
ερήµην του Υπουργού Απασχόλησης, µε προσωπικές του επιστολές προς τον κ. Τσιτουρίδη και τον κ. Μαγγίνα, αλλά και µε
προσωπική του επίσκεψη στον κ. Τσιτουρίδη, συνοδευόµενος
από τους Εφραίµ και Αρσένιο, τον Μάρτιο του 2007, προωθούσε
την «απεµπλοκή» του Υπουργείου Απασχόλησης από το Ολυµπιακό Ακίνητο, µε σκοπό τη µεταβίβαση αυτού στη Μονή Βατοπεδίου. Είναι λογικό ότι ο κ. Γκράτζιος προέβαινε σε αυτές τις
ενέργειες έχοντας την έγκριση και κάλυψη τουλάχιστον του προϊσταµένου του Υφυπουργού κ. ∆ούκα. Εν τέλει ο σχεδιασµός ολοκληρώθηκε µε την πολιτική έγκριση του κ. Μαγγίνα, επί των
ηµερών του οποίου εγκαταλείφθηκε η µετεγκατάσταση του
Υπουργείου Απασχόλησης στο Ολυµπιακό Ακίνητο.
Συµπερασµατικά, η µεθόδευση της παραχώρησης του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου και εν συνεχεία σε τρίτους ιδιώτες ήταν αφενός αδικαιολόγητη και αφετέρου
ζηµιογόνα για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η µεθόδευση αυτή προκύπτει λογικά ότι έγινε µε πολιτική απόφαση του Υπουργού Απα-
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σχόλησης Β. Μαγγίνα, µε την έγκριση και πολιτική κάλυψη του
αρµόδιου για το ακίνητο αυτού Υφυπουργού κ. Πέτρου ∆ούκα
και µε την άµεση συνδροµή προσώπων του σκληρού πυρήνα του
κυβερνώντος κόµµατος (κ.κ. Κ. Γκράτζιος και ∆. Κοντός), στο
πλαίσιο πάντοτε του συνολικότερου και κεντρικά κατευθυνόµενου σχεδιασµού του όλου σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου.
Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να θεωρηθεί αµέτοχος πολιτικών ευθυνών ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο οποίος ναι µεν δεν είχε ο ίδιος την άµεση
εποπτεία της ΚΕ∆, πλην όµως έχει τη γενική πολιτική ευθύνη και
εποπτεία του Υπουργείου του και δεν δικαιολογείται να µην ενηµερώνεται και να µην γνωρίζει θέµατα τέτοιας σοβαρότητας και
ιδιαιτερότητας, όπως είναι αυτό της µεθόδευσης της µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου και µάλιστα επί ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
ΙΕ. ∆ιακίνηση µεγάλων χρηµατικών ποσών σε µετρητά µε
άγνωστους παραλήπτες µέσω λογαριασµών της Μονής. Λήψη
δανείων για χρηµατιστηριακά παιχνίδια – Σύστηµα εξωχώριων
εταιρειών που σχετίζονται µε τη Μονή µε κρυπτόµενους µετόχους σε περίεργες και αδιαφανείς οικονοµικές σχέσεις.
Σύµφωνα µε τις καταθέσεις των µαρτύρων και κυρίως αυτές
του Μοναχού Ευδόκιµου και του κ. Άθωνος Κοιρανίδη, η Ιερά
Μονή Βατοπεδίου, για οικονοµικές δραστηριότητες και συναλλαγές της που σχετίζονται άµεσα µε την αύξηση της περιουσίας
της µέσω της παραίτησης του ∆ηµοσίου από ήδη αναγνωρισθέντα δικαιώµατά του στις περιοχές της Βιστωνίδας και στη συνέχεια µέσω των χαριστικών ανταλλαγών, χρησιµοποίησε
τουλάχιστον δύο Κυπριακές εταιρείες, την Rassadel και Madeus.
Οι Κυπριακές εταιρείες και η σχέση τους µε την Ιερά Μονή
Βατοπεδίου
Και από άλλα έγγραφα προκύπτει ότι η Ρασσαντέλ ανήκει στη
Μονή. Έχουµε έγγραφο που λέει ότι αυτή η εταιρία ανήκει στην
Μονή (Γκρόζος, 66, 25/11)
∆εν συµφωνώ µε την ίδρυση από µοναστήρια off shore εταιριών
(Γκρόζος, 75, 25/11)
Πρόκειται για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, κατά τις
διατάξεις του κεφ. 113 του Περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου,
µε έδρα Κυπριακό δικηγορικό γραφείο, οι οποίες αγοράστηκαν
από τον οικονοµικό σύµβουλο της Μονής κ. Άθω Κοιρανίδη, ενώ
σε έγγραφα της Marfin (αρ. πρωτ. 1205/2-10-08 και 1443/24-1108) και της Επενδυτικής (αρ. πρωτ. 7895/22-9-08 και 8299/24-1108) Τράπεζας (αρ. πρωτ.) εµφανίζεται η Μονή Βατοπεδίου ως
τελικός δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασµών τους. (σ. 185,
πρ. 25.11)
Όπως καταλήγει και ο κ. Γκρόζος, οι Κυπριακές αυτές εταιρείες ταυτίζονται µε την Ι. Μ. Βατοπεδίου. (σ.78, πρ.25/11)
Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, πρόκειται για εταιρείες γνωστές
και ως εµπιστευµατοδόχες, όπου οι εµφανιζόµενοι ως µέτοχοί
ή «αξιωµατούχοι» τους διαχειρίζονται χρήµατα άλλων µη εµφανών µετόχων. Συνήθως, ιδρύονται από εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, που επιλέγουν την είσπραξη ποσών µέσω κυπριακών
εταιρειών, προκειµένου βάσει του κυπριακού φορολογικού καθεστώτος και των µεταξύ Κύπρου και Ελλάδας συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, να επωφεληθούν από τη χαµηλή
φορολόγηση των ποσών αυτών σε σχέση µε τη φορολόγησή
τους στην Ελλάδα. Επίσης µέσω των συγκεκριµένων αυτών εταιρειών, εξασφαλίζεται η αποσιώπηση των ταυτοτήτων των φυσικών προσώπων που τελικά ελέγχουν οικονοµικά την εταιρεία.
Η σχέση µιας Ιεράς Μονής µε τέτοιου είδους εταιρείες προβληµατίζει. Οι Ιερές Μονές της χώρας µας εντάσσονται στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, δηλαδή εκείνα των οποίων ο
σκοπός αφορά την εξυπηρέτηση και την επιτέλεση κάποιας δηµόσιας - κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας και κατά συνέπεια η
λειτουργία µιας Μονής δεν µπορεί να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η σύσταση ή συµµετοχή Κυπριακής εταιρείας µε σκοπό την φοροαποφυγή ή η
πραγµατοποίηση επενδύσεων κεφαλαίων µέσω τέτοιων εταιρειών δεν συνάδει µε το σκοπό ενός Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, και µάλιστα µιας Ιεράς Μονής, που προφανώς
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σκοπός της είναι η επιτέλεση λειτουργίας σχετικής µε την
άσκηση των θρησκευτικών δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών.
Τα δάνεια, οι χρηµατιστηριακοί κωδικοί και η χρηµατοδότηση των κυπριακών εταιρειών µε κεφάλαια της Μονής Βατοπεδίου
Ο Μοναχός Ευδόκιµος απερίφραστα δήλωσε (146, 27.11.08)
ότι µέσω αυτών των κυπριακών εταιρειών που εµφανίζονται να
ανήκουν στον κ. Κοιρανίδη, ο τελευταίος διαχειρίζεται κεφάλαια
της Μονής. Ο κ. Κοιρανίδης λειτουργεί ως οικονοµικός σύµβουλος της Μονής (Αναστάσιος 71, 27/11/08). Ως τέτοιος θα µπορούσε να διαχειρίζεται χρήµατα της Μονής µόνο στο όνοµά
της και για λογαριασµό της, ενώ στη συγκεκριµένη περίπτωση
αυτά τα χρήµατα εµφανίζεται να τα διαχειρίζεται στο όνοµα
αλλοδαπών εταιρειών που του ανήκουν.
Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του κ. Α. Κοιρανίδη, του οικονοµικού συµβούλου της Ι. Μ. Βατοπεδίου και εµφανιζόµενου ως
ιδιοκτήτη των κυπριακών εταιρειών, τα χρήµατα που διαχειρίζονται οι δύο κυπριακές εταιρείες είναι χρήµατα που προέρχονται
από δάνεια τραπεζών του οµίλου Μarfin έναντι καταθέσεων που
είχε η Ι. Μ. Βατοπεδίου. (28.29. 1/12) Η µη ικανοποίηση του αιτήµατος των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για κατάθεση αντιγράφων
των δανειακών συµβάσεων καθιστά αδύνατη προς το παρόν τη
διακρίβωση των όρων του δανεισµού και του τρόπου µε τον
οποίο τρίτο νοµικό πρόσωπο (εταιρείες) λαµβάνουν δάνεια,
παρά το ελάχιστο µετοχικό τους κεφάλαιο µε καταθέσεις
άλλου νοµικού προσώπου, καθώς και του σκοπού του κάθε
δανείου. Σε κάθε περίπτωση, κάτι µη νόµιµο υποκρύπτεται όταν
ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, και µάλιστα Ιερά
Μονή µε προσδιορισµένο σκοπό λειτουργίας ως µη κερδοσκοπικό, χρησιµοποιεί κεφάλαιά του, προκείµενου, µε δανεισµό από Τράπεζες για κερδοσκοπικές δραστηριότητες, να
προχωρά σε χρηµατιστηριακές και άλλες επενδύσεις, όχι στο
όνοµά του, αλλά µέσω κυπριακών εταιρειών.
Ιδιαίτερης προσοχής πρέπει να τύχει η ουσιαστική «παρέµβαση» της Ι. Μ. Βατοπεδίου στο Χρηµατιστήριο, όταν αγοράζει
µετοχές του ΟΤΕ αξίας 30.000.000 ευρώ την εβδοµάδα πριν τις
εκλογές του Σεπτεµβρίου 2007, τις οποίες πουλά ηµέρα ∆ευτέρα
17/9/07 αµέσως µετά τις εκλογές (βλ. κατάθεση κ. Θεµιστοκλή
Αντωνίου, 8/12/08). Ο ίδιος καταθέτει ότι δάνειο ύψους 50 εκατοµµυρίων ευρώ από την Marfin προς τη Μονή διατίθεται αυθηµερόν για τη συµµετοχή της Μονής στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της MIG.
Η διαχείριση των κεφαλαίων της Μονής δια του κ. Κοιρανίδη
και των κυπριακών εταιρειών Rassadel και Madeus
Αναλυτικότερα, σύµφωνα και πάλι µε τους ισχυρισµούς του κ.
Κοιρανίδη, ο ίδιος αµείβεται από την Ι. Μ. Βατοπεδίου µέσω
συµβάσεων διαχείρισης που προβλέπουν απόδοση 5% των
κερδών στον ίδιο και 95% των κερδών στην Ι. Μ. Βατοπεδίου
(σελ. 12, 1/12/08), ενώ οι δύο κυπριακές εταιρείες, των οποίων ο
ίδιος εµφανίζεται ως ιδιοκτήτης, έχουν διαχειριστεί κεφάλαια για
λογαριασµό της Ι. Μ. Βατοπεδίου (σελ. 28 -29, 1/12/08), ως
εξής:
• Η εταιρεία Madeus διέθεσε τουλάχιστον 29.000.000 ευρώ
(30.000.000 και 35.000.000 ευρώ σύµφωνα µε άλλα σηµεία της
κατάθεσής του), τα οποία επενδύθηκαν για τη συµµετοχή κατά
30% στο µετοχικό κεφάλαιο του Οµίλου Πάπιστα.
• Η εταιρεία Rassadel διαχειρίστηκε 80.000.000 ευρώ
(83.000.000 ευρώ σύµφωνα µε άλλο σηµείο της κατάθεσής του),
τα οποία επενδύθηκαν εν µέρει για συµµετοχή κατά 30% στο µετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΑΕ και εν µέρει χρηµατιστηριακά µέσω χαρτοφυλακίου.
Πέρα από τη διακρίβωση του τρόπου µε τον οποίο κεφάλαια
της Ι. Μ. Βατοπεδίου χρησιµοποιήθηκαν ως βάση δανεισµού αλλοδαπών εταιρειών µε εµφανιζόµενο ως ιδιοκτήτη τον κ. Κοιρανίδη και τελικό δικαιούχο την Ι. Μ. Βατοπεδίου, ο ισχυρισµός
του κ. Κοιρανίδη ότι η Μονή λόγω των χρηµατιστηριακών εξελίξεων έχει απολέσει ποσό ύψους 20.000.000 ευρώ, δηµιουργεί πρόσθετο θέµα ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές της
νοµιµότητας, αλλά και των αποτελεσµάτων της διαχείρισης της
Ι. Μ. Βατοπεδίου, που εν τέλει είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Τα µέχρι τώρα συµπεράσµατα από τον µερικό έλεγχο των
τραπεζικών λογαριασµών της Ι. Μ. Βατοπεδίου στην Ελλάδα
σχετικά µε τις επενδύσεις της τελευταίας µέσω των κυπριακών
εταιρειών
Σύµφωνα µε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και
τις καταθέσεις των συντακτών της, η Ι. Μ. Βατοπεδίου, χρησιµοποιώντας ως εξασφαλίσεις έναν συνδυασµό χρηµατιστηριακών τίτλων και ακινήτων, ανοίγει δανειακούς λογαριασµούς και,
επειδή δεν επιθυµεί να εµφανίζεται ιδίω ονόµατι ότι αγοράζει µετοχές µε τα ποσά των δανείων ή προβαίνει σε άλλες επενδύσεις,
δηµιουργεί επενδυτικούς βραχίονες µέσω των κυπριακών εταιρειών. Οι δανειακοί, λοιπόν, λογαριασµοί ανοίγονται έναντι
των χρηµατιστηριακών τίτλων που θα αγοραστούν µε τις εκταµιεύσεις από τους ίδιους τους λογαριασµούς, αλλά και µε επιπλέον εξασφαλίσεις ακίνητα της Ι. Μ.
Βατοπεδίου. Οι
κυπριακές εταιρείες (λχ. Rassadel ), που προβαίνουν τελικά
στην αγορά των µετοχών, για λογαριασµό της Μονής, συµβάλλονται στις δανειακές συµβάσεις ως εγγυητές. (σελ. 89,
112, 8/12/08)
Με δεδοµένη, όµως, την αγορά µετοχών ή την υλοποίηση
άλλων επενδυτικών κινήσεων από τις κυπριακές εταιρείες, που
ναι µεν εµφανίζονται να συµβάλλονται µε εξασφαλίσεις της
Μονής, αλλά δεν αποκλείεται να δρουν όχι µόνο για λογαριασµό
της Ι. Μ. Βατοπεδίου αλλά και για λογαριασµό άλλων εµπλεκοµένων, είναι απαραίτητο να διακριβωθούν οι τελικοί αποδέκτες
τόσο των χρηµατικών ποσών που διακινούνται από την Ι. Μ. Βατοπεδίου εντός και εκτός Ελλάδας µέσω τραπεζικών λογαριασµών, εµβασµάτων, επιταγών, ακόµα και µετρητών, όσο και των
αντίστοιχων ποσών µε αντίστοιχες µεθόδους των κυπριακών
εταιρειών και του συνόλου των εµπλεκοµένων φυσικών και νοµικών προσώπων.
Σύµφωνα µε τις καταθέσεις της 8/12/08 των τραπεζικών κ.κ. Ι.
Γούσιου, Θ. Αντωνίου και Κ. Γεωργαρά, η Ι. Μ. Βατοπεδίου,
µέσω των κυπριακών εταιρειών, πράγµατι, όπως κατέθεσε και ο
κ. Α. Κοιρανίδης, επέλεξε χρηµατιστηριακές επενδύσεις, αλλά
και επενδύσεις στις εταιρείες του Οµίλου Πάπιστα, αν και, σύµφωνα µε αυτές τις καταθέσεις, οι επενδύσεις της Μονής στο
Όµιλο ΠΑΠΙΣΤΑ εµφανίζονται της τάξης των 35.000.000 ευρώ,
τόσο προς την ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, όσο και προς την
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ. (σελ. 117,8/12/08).
Στο δε χρηµατιστηριακό τοµέα το χαρτοφυλάκιο της Rassadel
εξαντλείται σχεδόν στο σύνολό του σε µετοχές του Οµίλου MIG.
(σελ. 102, 8/12/08)
Ωστόσο, η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος δηλώνει άγνοια
ή διατυπώνει αµφιβολία για τη σκοπιµότητα τραπεζικών συναλλαγών σηµαντικών ποσών, αποκαλύπτοντας, βεβαίως, και την
προχειρότητα του ίδιου του ελέγχου, τουλάχιστον µέχρι σήµερα.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• κατάθεση από λογαριασµό της Madeus σε λογαριασµό της
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 900.000 ευρώ, χωρίς να είναι γνωστή
η σκοπιµότητα της συναλλαγής. (σελ. 7 Έκθεσης)
• έµβασµα 600.000 ευρώ στις 7/12/06 από την Rassadel προς
την ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΑΕ, χωρίς να προσδιορίζεται µε βεβαιότητα η
σκοπιµότητα της συναλλαγής (σελ. 10 Έκθεσης)
• επιταγές συνολικού ύψους 500.000 ευρώ σε διαταγή της
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ, µε άγνωστα στοιχεία εξόφλησης. (σελ. 17 Έκθεσης)
• ανάληψη 750.000 ευρώ σε δύο ηµεροµηνίες (15/5/07 και
12/6/07) από το Μοναχό Ευδόκιµο σε τραπεζική επιταγή της Ι. Μ.
Βατοπεδίου µε αδιευκρίνιστο δικαιούχο. (σελ. 20 Έκθεσης)
• ανάληψη µετρητών 2.000.000 ευρώ από εκπρόσωπο της Ι.
Μ. Βατοπεδίου, χωρίς να διευκρινίζεται που κατέληξαν (σε. 23,
Έκθεσης)
• είσπραξη από τον επιχειρηµατία Σαχπατζίδη επιταγής της
Μονής ύψους 1 εκατοµµυρίου ευρώ σε µετρητά
συναλλαγές και αγοραπωλησίες της Μονής µε την κυπριακή
εταιρία TORCASO, που δεν έχουν διευκρινισθεί
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η σκόπιµη καθυστέρηση έγκυρης και επαρκούς διατύπωσης και ικανοποίησης
αιτηµάτων σχετικά µε τον έλεγχο των µέσω τραπεζών, επιταγών
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και χρηµατιστηριακών συναλλαγών χρηµατικών ροών της Ι. Μ.
Βατοπεδίου και των εµπλεκοµένων κυπριακών εταιρειών στις
επενδυτικές της κινήσεις είναι προφανές πως αποστερεί την
Εξεταστική Επιτροπή από στοιχεία αποδεικτικά για τη διακρίβωση των τελικών δικαιούχων των ποσών.
Οι σκοπιµότητες της εµπλοκής κυπριακών εµπιστευµατοδόχων εταιρειών µε αφανείς µετόχους
Είναι γεγονός πως, λόγω της κείµενης εσωτερικής φορολογικής νοµοθεσίας φοροαπαλλαγών της Εκκλησίας, η Ιερά Μονή
Βατοπεδίου αντιµετώπιζε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς στην
Ελλάδα για επενδυτικές κινήσεις σχετικά µε την ακίνητη περιουσία της, αλλά και µε τα εν γένει έσοδά της. Μόνο εφόσον αποφάσιζε να πωλήσει τα ακίνητά της, ο αγοραστής αυτών θα
εφορολογείτο κανονικά, γεγονός που ούτως ή άλλως συνέβη σε
όλες τις περιπτώσεις µεταβιβάσεων σε τρίτους των δηµοσίων
ακινήτων που είχαν εκχωρηθεί στη Μονή.
Κατά συνέπεια, πέρα από το ζήτηµα του ελέγχου νοµιµότητας
εξαγωγής και διαχείρισης κεφαλαίων ΝΠ∆∆ µέσω των κυπριακών εταιρειών Rassadel Co Ltd και Madeus, έλεγχος που υπάγεται στην αρµοδιότητα εποπτικών και εισαγγελικών οργάνων,
προκύπτει ένα πραγµατικό ζήτηµα που ενισχύει τις υπόνοιες παράνοµης διακίνησης µαύρου χρήµατος. ∆ιότι, εφόσον ζήτηµα
αποφυγής φορολογίας δεν προέκυψε στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, καθώς η Ι. Μ. Βατοπεδίου απολαµβάνει στην Ελλάδα φοροαπαλλαγών ευνοϊκότερων του φορολογικού
καθεστώτος των συγκεκριµένων κυπριακών εταιρειών, η µόνη
εναποµείνουσα σκοπιµότητα ίδρυσής τους είναι η απόκρυψη
των χρηµατικών κινήσεων ποσών που σχετίζονται µε ύποπτες
ή παράνοµες δραστηριότητες, όπως π.χ. από την αύξηση της
περιουσίας της Μονής µέσω του Κυβερνητικού Σχεδίου ανταλλαγών των περιοχών της Βιστωνίδας, ωσάν να ανήκαν στη Μονή,
ενώ ανήκαν πραγµατικά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε άλλες δηµόσιες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα και µάλιστα µε αδιαφανείς διαδικασίες και σκόπιµες παραλείψεις που διόγκωσαν τη ζηµία του
∆ηµοσίου και αντιστοίχως το κέρδος των εµπλεκοµένων. Ουσιαστικά η απαλλασσόµενη από φόρους στην Ελλάδα Ι. Μ. Βατοπεδίου επέλεξε να µεταφέρει εικονικά την οικονοµική της
διαχείριση στην Κύπρο και να φορολογηθεί, προκειµένου να αποσιωπηθούν οι διαδροµές των χρηµατικών ροών.
Για το λόγο αυτό, µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής επέµειναν,
από την πρώτη στιγµή της αποκάλυψης της ύπαρξης των συγκεκριµένων κυπριακών εταιρειών και της άµεσης διασύνδεσής
τους µε την Ι. Μ. Βατοπεδίου, να αιτηθεί από το Προεδρείο της
Επιτροπής το άνοιγµα όλων των σχετικών τραπεζικών και δανειακών λογαριασµών σε Ελλάδα και Κύπρο. ∆ιότι είναι προφανές
ότι προκύπτουν ενδείξεις για επιχείρηση απόκρυψης των τελικών αποδεκτών χρηµατικών ποσών και δυστυχώς η δυσανεξία του ίδιου του Προέδρου της Επιτροπής να προχωρήσει ο
έλεγχος εκεί ακριβώς ενισχύει αυτές τις ενδείξεις και καταδεικνύει έντονο Κυβερνητικό ενδιαφέρον για τη συγκάλυψη
της ταυτότητας των τελικών αποδεκτών (σελ. 63, 23/11/08)
ΙΣΤ. ∆εν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήµατα των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ για άνοιγµα κινήσεων λογαριασµών, χρηµατιστηριακών συναλλαγών, κλπ. Αδράνεια Ελεγκτικών Μηχανισµών
Υπουργείου Οικονοµικών (ΥΠΕΕ, Επιτροπή για το µαύρο
χρήµα)
«Αυτό που ξενίζει σε τελική ανάλυση είναι το πού κατέληξαν τα
µετρητά. Είναι τεράστιες οι κινήσεις των µετρητών.» (Ι. Γούσιος,
τραπεζικός υπάλληλος, συντάκτης της Έκθεσης της Τράπεζας της
Ελλάδος σχετικά µε τις κινήσεις όσων λογαριασµών της Ι. Μ. Βατοπεδίου έχουν ήδη ανοιχθεί, σελ. 78, 8/12/08)
Είναι γεγονός, πως µε ευθύνη του Προεδρείου και της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν
διαβιβάστηκαν στις αρµόδιες αρχές εγκαίρως και στο σύνολό
τους ρητά διατυπωθέντα αιτήµατα µελών της Επιτροπής σχετικά
µε την πλήρη διαλεύκανση των χρηµατικών και επενδυτικών κινήσεων της Ι. Μ. Βατοπεδίου και των συνδεδεµένων µε αυτήν
φυσικών και νοµικών προσώπων, καθώς και των τελικών αποδε-
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κτών των χρηµατικών ροών που προήλθαν απευθείας ή µέσω
επενδύσεων από αδήλωτες υπεραξίες που παρήχθησαν δια των
χαριστικών ανταλλαγών, αλλά και από τραπεζικό δανεισµό µε
εξασφάλιση ακίνητα. Ακόµη όµως και τα διαβιβασθέντα στις αρµόδιες αρχές αιτήµατα απαντήθηκαν µερικώς ή καθόλου και πάντως µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Κατόπιν αυτών, οι
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, επανέφεραν, µε το παρακάτω έγγραφο, το σύνολο των µη ικανοποιηθέντων, παρά τη ρητή υποβολή τους κατά τις
συνεδριάσεις της Επιτροπής, αιτηµάτων τους. Αυτό το έγγραφο, το οποίο κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή την
8/12/08, ενσωµατώνεται στο παρόν Πόρισµα, ως απόδειξη των
σκόπιµων πληµµελειών και παραλείψεων εκ µέρους της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας, αλλά και της αδικαιολόγητης αδράνειας
των αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών κατά κύριο λόγο του
Υπουργείου Οικονοµικών στη διαδικασία διαλεύκανσης της ταυτότητας των πραγµατικών ωφελούµενων από τη συνολική ζηµία
του ∆ηµοσίου µέσω των παράνοµων ανταλλαγών.
Το πλήρες κείµενο του εγγράφου έχει ως εξής:
«Στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε κεντρικό συντονισµό, αφού αδικαιολόγητα παραιτήθηκε από την έκδοση απόφασης µιας ήδη κερδισµένης δίκης και
χωρίς την ύπαρξη νόµιµων τίτλων εκ µέρους της Μονής, αντιµετώπισε τις περιοχές της Βιστωνίδας ως δήθεν ιδιοκτησία της
Μονής και προχώρησε στην εκχώρηση τεράστιας δηµόσιας ακίνητης περιουσίας στη Μονή Βατοπεδίου, µε ανταλλαγές που χαρακτηρίζονται από επιλεκτικές υποεκτιµήσεις και υπερεκτιµήσεις,
µέσω των οποίων διακινήθηκαν τεράστιες υπεραξίες, σε βάρος
της περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Τα κεντρικά ερωτήµατα, που επιτείνονται από τα µέχρι τώρα
ευρήµατα της Εξεταστικής Επιτροπής, σε σχέση µε το άνοιγµα
των λογαριασµών, είναι δύο:
(α) Πού πήγαν τα λεφτά, στα οποία αντιστοιχούν αυτές οι υπεραξίες;
(β) Ποια ήταν τα πραγµατικά κίνητρα, οι εµπλεκόµενοι και οι τελικοί ωφελούµενοι όλης αυτής της επιχείρησης λεηλασίας του δηµόσιου πλούτου;
Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα, η πολιτική ηγεσία έχει
καθήκον να διασφαλίσει ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού
∆ηµοσίου, µε συνεργασία και µε αλλοδαπές αρχές, θα προχωρήσουν στη συγκέντρωση συγκεκριµένων στοιχείων και στην υποβολή τους στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.
Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της, έχουν ζητήσει,
από την αρχή, αλλά και στην πορεία εξέλιξης της έρευνας και των
νέων στοιχείων που αυτή ανέδειξε, από το Προεδρείο, να κατατεθούν στην Επιτροπή κρίσιµα στοιχεία.
∆υστυχώς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών που εποπτεύει τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, δηλαδή την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και την Επιτροπή Καταπολέµησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες του Ν. 3691/08,
επιδεικνύει (η ίδια και οι εποπτευόµενες Αρχές) συµπεριφορές συγκάλυψης. Τα διατυπωθέντα κατά τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής αιτήµατα διαλεύκανσης είτε έχουν αγνοηθεί είτε
έχουν ικανοποιηθεί µερικώς και µε καθυστέρηση, µε αποτέλεσµα,
στη διάθεση της Επιτροπής να βρίσκονται ελλιπή στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών ορισµένων µόνο εµπλεκοµένων, που επιτείνουν τις ενδείξεις για διακίνηση µαύρου χρήµατος, και
ταυτόχρονα, διαπιστώνεται συστηµατική άρνηση να παρασχεθούν άλλα κρίσιµα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, αναγκαία για
την ταυτοποίηση των τελικών αποδεκτών του µαύρου χρήµατος.
Αυτές οι συµπεριφορές, σε συνδυασµό µε τη βεβιασµένη, εκ
µέρους της Κυβερνώσας παράταξης, ολοκλήρωση των ερευνών
της Εξεταστικής Επιτροπής, επιβεβαιώνουν ότι αυτή η Κυβέρνηση, έχοντας αποτύχει στην αντιθεσµική εκστρατεία της για
συγκάλυψη του σκανδάλου, επιδίδεται πλέον σε µια εναγώνια
εκστρατεία διασφάλισης ατιµωρησίας για τους εµπλεκόµενους.
Για το λόγο αυτόν και επειδή η ηθική και πολιτική επιταγή
της πλήρους διαλεύκανσης, της απόδοσης ευθυνών στους
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πραγµατικούς ηθικούς και υλικούς αυτουργούς αυτού του
σκανδάλου και της αποκατάστασης της ζηµίας που υπέστη το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, δεν µπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια,
που προσπαθεί να επιβάλει η Κυβερνώσα παράταξη, ούτε είναι
νοητό να θυσιαστεί στο βωµό της «ατιµωρησίας» των εµπλεκοµένων - µέσα από την αποσιώπηση κρίσιµων αποδεικτικών
στοιχείων - επαναφέρουµε λεπτοµερώς στο σύνολό τους τα αιτήµατά µας:
Α. Να υποβληθούν ΑΜΕΣΑ στην Εξεταστική Επιτροπή από τις
εµπλεκόµενες Τράπεζες αντίγραφα των δανειακών συµβάσεων
που υπέγραψαν µε τη Μονή Βατοπεδίου και τα συνδεδεµένα µε
αυτήν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, MADEUS, RASSADEL, κλπ (το
ύψος των οποίων, όπως κατέθεσε ο κ. Α. Κοιρανίδης, υπερβαίνουν
τα 110 εκατ. ευρώ), καθώς και των εταιρειών που αξιοποίησαν
εµπορικά τα εκχωρηθέντα ακίνητα (NOLIDEN LTD, AΝΘΕΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΚΑΛΗΣ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΑΚΑΛΗ
Ο.Ε., Θ. & ∆. ∆ΟΥΡΟΣ Ο.Ε., ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΟΥΜΒΕΡΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ Ο.Ε. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ∆ΟΜΟΣ 5 Ο.Ε. – Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.), αλλά και του συνόλου των εταιρειών του
Οµίλου Πάπιστα, µαζί µε την κίνηση των δανειακών λογαριασµών που αφορούν αυτές τις συµβάσεις και συγκεκριµένα µε
ανάλυση των ποσών εκταµιεύσεων και πού κατευθύνθηκαν.
Β. Να ανοιχθούν οι χρηµατιστηριακοί λογαριασµοί από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, αλλά και στο Χρηµατιστήριο της Κύπρου, των εταιρειών
RASSADEL, MADEUS, BENSECRA, IVER MANAGEMENT, καθώς
των εταιρειών του Οµίλου Πάπιστα (ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε., ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε., VALUE SERVICES A.E.,
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., GSM A.E., PAPISTAS TRADING EUROPE LTD, ΕΛΕΑ Α.Ε., SP CAPITAL HOLDING REAL ESTATE LTD,
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Ε., ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε.), καθώς και των νοµίµων εκπροσώπων τους, ιδίως για
τις εξωχώριες εταιρείες, και να προσκοµιστούν αντίγραφα πινακιδίων αγοραπωλησίας µετοχών και άλλων χρηµατιστηριακών
προϊόντων, καθώς και αναλυτικός κατάλογος των τραπεζικών
λογαριασµών που χρεώνονταν και πιστώνονταν µε τις αγορές
και ρευστοποιήσεις µετοχών και άλλων χρηµατιστηριακών
προϊόντων αντίστοιχα, µε στοιχεία από τις χρηµατιστηριακές
εταιρείες που διενεργούσαν τις συναλλαγές για τις ανωτέρω
εταιρείες και πρόσωπα. Να διερευνηθεί και να απαντηθεί αν οι
εταιρείες RASSADEL και MADEUS είχαν πλήρη νοµιµοποίηση, για
να αποδειχθεί η ταυτότητα, η νοµική οντότητα, η προέλευση των
µετόχων τους, αλλά και αν υπήρχε µετοχολόγιο, µέχρι τελικού φυσικού προσώπου. Από και προς ποια κατεύθυνση διακινήθηκαν
τα χρήµατα από τις χρηµατιστηριακές εταιρείες; Προς ποιες
τράπεζες (κλπ.); Τι κινήσεις έγιναν στις µερίδες των παραπάνω
φυσικών και νοµικών προσώπων που τηρούνται στο Αποθετήριο Αξιών Αθηνών;
Γ. Να κατατεθούν εκ µέρους των αρµοδίων εθνικών και Κυπριακών Αρχών, η σύνθεση των µετόχων και η ταυτότητα των
νοµίµων εκπροσώπων, διαχειριστών και λοιπών «αξιωµατούχων», κατά το Κυπριακό ∆ίκαιο, µε ονοµαστικοποίηση µέχρι
φυσικού προσώπου για τις εταιρείες RASSADEL, MADEUS,
BENSECRA, IVER MANAGEMENT, καθώς και για όλες τις εταιρείες του Οµίλου Πάπιστα (ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε., VALUE SERVICES A.E., ΠΑΠΙΣΤΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., GSM A.E., PAPISTAS TRADING EUROPE LTD,
ΕΛΕΑ Α.Ε., SP CAPITAL HOLDING REAL ESTATE LTD, ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.,
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΑΝΘΕΜΙΑΣ
Α.Ε.).
∆. Να ζητηθεί το άνοιγµα όλων των τραπεζικών λογαριασµών
και η γνωστοποίηση ύπαρξης θυρίδων θησαυροφυλακίων της
Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, των άλλων δύο Νοµικών Προσώπων
της Μονής (που εµφανίζονται στα έγγραφα της Αγροτικής Τράπεζας, δηλαδή: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΟΥ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ,
ΑΦΜ: 999736923, ∆ΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και ΙΕΡΑ ΒΑΤΟΠΕ∆ΙΝΗ
ΚΟΙΝ. ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ, ΑΦΜ: 999736900, ∆ΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ), καθώς και των Μοναχών Εφραίµ, Αρσενίου, Ευδοκίµου,
Αναστασίου, αλλά και των κ.κ. Κοιρανίδη και Πάπιστα, σε χρηµα-
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τοπιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και άλλων κρατών, από το
έτος 2005 έως σήµερα.
Ε. Επίσης, να ζητηθεί το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών και γνωστοποίησης ύπαρξης θυρίδων θησαυροφυλακίων
των εταιρειών RASSADEL, SP CAPITAL HOLDING REAL ESTATE
LTD, MADEUS και των παραπάνω εταιρειών του Οµίλου Πάπιστα
(βλ. σηµείο Γ), καθώς και των νοµίµων εκπροσώπων τους, ιδίως
για τις εξωχώριες εταιρείες, σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδας και άλλων κρατών.
ΣΤ. Να κατατεθούν στην Επιτροπή, αντίγραφα διπλής όψεως
των σωµάτων όλων των επιταγών, που εκδόθηκαν είτε από λογαριασµούς όψεως της Μονής και των οικονοµικών διαχειριστών
της, αλλά και των εταιρειών RASSADEL και MADEUS, είτε τραπεζικών επιταγών που εκδόθηκαν µε εντολή των παραπάνω, ποσού
άνω των 50.000 ευρώ, κατά την ηµεροµηνία εξόφλησής τους,
ώστε να είναι διακριτή η κίνησή τους βάσει των οπισθογραφήσεών τους και του τελικού κοµιστή τους, ανεξάρτητα από το αν
έχουν εξοφληθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Καθώς και οποιαδήποτε παραστατικά τρίτων που συσχετίζονται ή συµψηφίζονται
µε αντίστοιχα παραστατικά της Μονής.
Ζ. Να κατατεθούν στην Εξεταστική Επιτροπή, εκτός από τα
συµβόλαια, και όλα τα προσύµφωνα αγοράς από τρίτους, απ’
όλες τις εταιρείες που ανέλαβαν να ανεγείρουν ακίνητα στις εκτάσεις που ανταλλάχτηκαν µε τη Μονή Βατοπεδίου.
Η. Από τα στοιχεία που µας έχουν παρασχεθεί (δεκάδες λογαριασµοί, χιλιάδες κινήσεων), καθίσταται προφανές ότι είναι αδύνατο η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, µε ίδια µέσα, να παρακολουθούσε
λογιστικά και ελεγκτικά το σύνολο των λογαριασµών και κινήσεων
της ιδίας και των διαφόρων εταιρειών υπό τον έλεγχό της. Για το
λόγο αυτό, ζητάµε:
(α) Να ερευνηθεί άµεσα και γνωστοποιηθεί στην Εξεταστική
Επιτροπή πού βρίσκεται εγκατεστηµένο το πραγµατικό λογιστήριο της Μονής, που διεκπεραιώνει τις παραπάνω πράξεις.
(β) Να απαιτηθεί αµέσως έλεγχος και κατάθεση στην Επιτροπή µας των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας, όλων των
κινήσεων του πραγµατικού λογιστηρίου της Μονής.
Το γεγονός αυτό προϋποθέτει το σφράγισµα του πραγµατικού λογιστηρίου της Μονής, από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Πολιτείας. Η Κυβέρνηση, όταν εδώ και µήνες
γνωρίζει το µέγεθος του προβλήµατος, είναι απόλυτα εκτεθειµένη, γιατί δεν έχει διατάξει ακόµη έλεγχο από τις αρµόδιες
ελεγκτικές αρχές.
Οι συµµετέχοντες στην Εξεταστική Επιτροπή
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Γιάννης ∆ριβελέγκας
Μιχάλης Καρχιµάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γρηγόρης Νιώτης
Γιώργος Παπαγεωργίου
Γιώργος Πεταλωτής
Ντίνος Ρόβλιας
Θεοδώρα Τζάκρη»
Μετρητά, βαλίτσες, ισχυρές ενδείξεις διακίνησης και ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος… ενώ παραµένουν αδιευκρίνιστοι οι
τελικοί αποδέκτες
Λίγο µετά την κατάθεση του παραπάνω εγγράφου, οι έντονοι
προβληµατισµοί των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθηκαν
από τις καταθέσεις των τραπεζικών που συνέταξαν την υποβληθείσα στην Επιτροπή Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι
οποίοι δήλωσαν και οι ίδιοι έκπληκτοι από τα τεράστια ποσά και
την ευκολία µε την οποία διακινήθηκαν, είτε ως µετρητά µε επιταγές και εµβάσµατα, είτε ακόµα και µε «βαλίτσες», ενώ έγινε
λόγος και για ενδείξεις κινήσεων «µαύρου χρήµατος», ενώ οι τελικοί αποδέκτες των ποσών παραµένουν άγνωστοι, λόγω της περιορισµένης έρευνας σχετικά µε τις κινήσεις των λογαριασµών.
Σύµφωνα µε τις καταθέσεις των συντακτών της Έκθεσης της
Τράπεζας της Ελλάδος, η Ι. Μ. Βατοπεδίου, βάσει των τραπεζικών λογαριασµών µόνο Ελληνικών Τραπεζών και βάσει του µέρους των στοιχείων που µέχρι σήµερα έχουν διερευνηθεί, είχε

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΜΕ’ - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

δύο µεγάλους δανειακούς λογαριασµούς, και συγκεκριµένα έναν
στην Marfin µε πιστοδοτικό όριο 135.000.000 ευρώ και έναν στην
Εµπορική Τράπεζα µε πιστοδοτικό όριο 48.500.000 ευρώ. Η αιτιολογία για τη χορήγηση των δανείων στην Ι. Μ. Βατοπεδίου
ήταν η χρηµατοδότηση επενδύσεων είτε σε κινητές αξίες είτε σε
ακίνητα, µε αντίστοιχες εξασφαλίσεις των τραπεζών είτε µε τη
µορφή ακινήτων είτε µε τη µορφή τίτλων. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε στην Επιτροπή από τον κ. Ι. Γούσιο, συντάκτη της
Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος:
«Από κει ξεκινούν τα πιο πολλά ποσά, δηλαδή αντλείς από το
δανειακό, πιστώνεις λογαριασµούς όψεως και από κει κυκλοφορεί το χρήµα δεξιά και αριστερά.» (σελ. 73, 8/12/08).
«… χιλιάδες οι κινήσεις. ∆ηλαδή καταθέτει, τα παίρνει ένας,
µέχρι και βαλίτσες είδα που τα παίρνουν µε βαλίτσα, τα πάνε σε
ένα λογαριασµό, σε δεύτερο, σε τρίτο…» (σελ. 120, 8/12/08
Οι καταθέσεις των συντακτών της Έκθεσης της Τράπεζας της
Ελλάδος ουσιαστικά επιβεβαίωσαν ότι παραµένουν κρίσιµα αναπάντητα ερωτήµατα για τον πυρήνα αυτού του σκανδάλου, τη
διακρίβωση δηλαδή των µεθόδων και των προσώπων που προσπορίστηκαν χρηµατικά και οικονοµικά οφέλη που προέκυψαν
από αδικαιολόγητη και µε αντίστοιχη ζηµία του ∆ηµοσίου αύξηση
της περιουσίας της Μονής.
Επισηµαίνεται ότι από την ως άνω έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος, σε συνδυασµό µε τις αναλυτικές κινήσεις των λογαριασµών της Μονής, προκύπτει , µεταξύ άλλων, ότι άνω των
27 εκατοµµυρίων ευρώ κατευθύνονται σε άγνωστους προορισµούς, ποσό δε τουλάχιστον 8 εκατοµµυρίων ευρώ έχουν αναληφθεί σε µετρητά (βαλίτσες).
ΙΖ. Παράπλευρες επιβαρυντικές περιπτώσεις: µισθώσεις
ακινήτων συµφερόντων Πάπιστα από το Υπουργείο Οικονοµικών
Εδώ και χρόνια η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Θεσσαλονίκης
ζητεί από την προϊσταµένη της αρχή, το Υπουργείο Οικονοµικών,
να εγκρίνει τη µετεγκατάστασή της από το κτίριο του Καλοχωρίου, όπου εδρεύει επί χρόνια, σε άλλο, στην ανατολική περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο εγκρίνει και αναθέτει στην Κτηµατική Υπηρεσία να προκηρύξει διαγωνισµό για την εξεύρεση
του κατάλληλου κτιρίου. Το τµήµα Θεσσαλονίκης της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου προκηρύσσει τον διαγωνισµό
προσδιορίζοντας ότι ενδιαφέρεται για χώρους γραφείων έκτασης 3.070 τ.µ. καθαρά (4.700 µικτά) και χώρο στάθµευσης 2.300
τ.µ.. Στην προκήρυξη αναφέρεται ρητά ότι το µηνιαίο µίσθωµα
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ (περίπου 10 ευρώ το
τετραγωνικό µέτρο), µίσθωµα που θεωρείται εξόχως υψηλό, αν
αναλογιστεί κανείς ότι αυτή είναι η τιµή µίσθωσης για πολυτελή
διαµερίσµατα στις ακριβότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ
ο διαγωνισµός αφορά κτίριο που θα µπορούσε να είναι εκτός οικισµών.
Ο διαγωνισµός γίνεται στις αρχές του 2006 και κηρύσσεται
άγονος, αν και υπάρχουν προσφέροντες, οι οποίοι καλύπτουν
τους όρους της προκήρυξης. Ο Όµιλος Πάπιστα δεν µετέχει
στον διαγωνισµό. Στη συνέχεια, η εξέλιξη είναι τουλάχιστον περίεργη, µε οσµή σκανδάλου. Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται σε δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων «Το Παρόν» και «Έθνος» της
7/12/2008, ως εξής:
Το ως άνω στεγαστικό πρόγραµµα ανατέθηκε από τον Όµιλο
Πάπιστα στον µηχανικό Βασίλη Βλασερό, συνεργάτη του κ. Κ.
Γκράτζιου, διευθύνοντος συµβούλου της ΚΕ∆ κατά την περίοδο
κατά την οποία συνεργάζονταν στην κατασκευή του εµπορικού
κέντρου Mediterranean Cosmos, στο οποίο ο δεύτερος ήταν επικεφαλής του έργου, ενώ ο πρώτος ήταν εποπτεύων, ως στέλεχος της διοίκησης µεγάλης αναπτυξιακής εταιρίας.
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, ο κ. Γκράτζιος ανέλαβε
τη θέση του διευθύνοντος συµβούλου στην ΚΕ∆, ενώ ο κ. Βλασερός συνεχίζει να ασχολείται µε την αγορά ακινήτων.
Στη συνέχεια, εξευρίσκεται µια συµβατή µε τις απαιτήσεις του
διαγωνισµού έκταση, της οποίας η ιδιοκτησία ανήκει στην εταιρία
ΕΛΤΡΑΚ. Προσεγγίζεται η εταιρεία από τον Όµιλο Πάπιστα και
της δηλώνεται ότι προτίθενται να αγοράσουν την έκταση, αντικειµενικής αξίας 3,5 εκατ. ευρώ, µε 5,5 εκατοµµύρια, εφόσον
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όµως κερδίσουν τον διαγωνισµό για τη στέγαση της ΥΠΕΕ. Η
εταιρία ΕΛΤΡΑΚ συµφωνεί και µε απόφασή της ορίζει ως πληρεξούσιό της για να διαχειριστεί την υπόθεση της έκτασης τον ίδιο
τον κ. Βλασερό, ο οποίος µία εβδοµάδα µετά εµφανίζεται ως
µέλος στα διοικητικά συµβούλια όλων των εταιρειών του οµίλου
Πάπιστα, µε αλλαγές στη σύνθεσή τους, που δηµοσιεύεται στο
ΦΕΚ υπ. αριθµ. 8814 της 30ής Ιουλίου του 2007.
Τον Αύγουστο του 2007 επαναλαµβάνεται ο διαγωνισµός της
Κτηµατικής Υπηρεσίας 20 ολόκληρους µήνες µετά από τον
άγονο διαγωνισµό του Ιανουαρίου του 2006, τον Αύγουστο του
2007. Η προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισµού έχει δύο
διαφορές σε σχέση µε την πρώτη: Ο χώρος στάθµευσης µειώνεται κατά µερικές εκατοντάδες µέτρα, ώστε να καλύπτεται το οικόπεδο της εταιρίας ΕΛΤΡΑΚ, και το προβλεπόµενο µηνιαίο
µίσθωµα διπλασιάζεται από τα ήδη υπερβολικά 50.000 ευρώ στα
100.000! Στην προκήρυξη προβλέφθηκε διάταξη που επιτρέπει
να γίνονται δεκτές προτάσεις όχι µόνο για µίσθωση συγκεκριµένου έτοιµου κτιρίου που καλύπτει τις προδιαγραφές, αλλά και
αντίστοιχων προγραµµάτων ανοικοδόµησης, για τα οποία να έχει
εκδοθεί οικοδοµική άδεια.
Υπό την πίεση των επερχόµενων εκλογών του Σεπτεµβρίου
2007, ο πληρεξούσιος της ιδιοκτήτριας εταιρίας ΕΛΤΡΑΚ κ. Βλασερός πιέζεται να ετοιµάσει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και να εξασφαλίσει την απαιτούµενη οικοδοµική άδεια από την Πολεοδοµία
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, συντάσσει και υπογράφει προσύµφωνο µεταξύ της ΕΛΤΡΑΚ και του οµίλου Πάπιστα, σύµφωνα µε
το οποίο η πρώτη, δια της υπογραφής του πληρεξουσίου της κ.
Βλασερού, δεσµεύεται να πουλήσει στη δεύτερη, µέλος του ∆Σ
της οποίας είναι ο κ. Βλασερός, το ακίνητο. Η έγκαιρη έκδοση
της οικοδοµικής άδειας από την Πολεοδοµία Θεσσαλονίκης δεν
φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο. Στις 6 Ιουλίου του 2007
υποβάλλεται ο φάκελος στην Πολεοδοµία και στις 25 του ίδιου
µήνα η άδεια έχει εκδοθεί. Μία ηµέρα πριν από την έκδοσή της
συντάσσεται και υπογράφεται το προσύµφωνο µεταξύ ΕΛΤΡΑΚ
και Πάπιστα για τη µεταβίβαση του ακινήτου, από τον κ. Βλασερό
ως εκπρόσωπο της ΕΛΤΡΑΚ.
Στον διαγωνισµό προτείνονται έτοιµα κτίρια µε µίσθωµα 10
ευρώ το τετραγωνικό και κάποια άλλα κτίρια –και εναλλακτικά
σχέδιο οικοδόµησης– σε δική τους έκταση µε 12 ευρώ το µέτρο.
Η επιτροπή προκρίνει την πρόταση Πάπιστα, δηλαδή το σχέδιο
της ΕΛΤΡΑΚ, συνοδευόµενο από προσύµφωνο πώλησης στην περίπτωση που επιλεγεί η πρόταση, προς 100.000 ευρώ µηνιαίο µίσθωµα, δηλαδή περισσότερο από 20 ευρώ το µέτρο, και ετήσια
τιµαριθµική αναπροσαρµογή και µε κλειστό συµβόλαιο δέκα
ετών και δυνατότητα ανανέωσης.
Μετά την αναµενόµενη απόρριψη των ενστάσεων που υπέβαλαν οι µη επιλεγέντες του διαγωνισµού, ήρθε η ώρα να µεταβιβασθεί η έκταση από την ΕΛΤΡΑΚ στον Πάπιστα και να ξεκινήσει
η ταχύτατη οικοδόµηση του κτιρίου. Στις 16 Οκτωβρίου του 2007
η ΕΛΤΡΑΚ µεταβιβάζει την έκταση στο συµφωνηθέν τίµηµα των
5,5 εκατ. ευρώ, µε µια σηµαντικότατη διαφορά. Η µεταβίβαση
δεν γίνεται στον όµιλο Πάπιστα –όπως ρητά προβλεπόταν στο
προσύµφωνο που κατατέθηκε στην επιτροπή του διαγωνισµού
µε βάση το οποίο έγινε αποδεκτή η προσφορά του Οµίλου– αλλά
σε έναν ιδιώτη, ονόµατι Ιορδάνη Παπαϊωάννου. Αυτός, σύµφωνα
µε το συµβόλαιο που συντάσσεται σε τραπεζικό κατάστηµα στην
Καλαµαριά, δίνει 5.460.000 ευρώ στην ΕΛΤΡΑΚ και γίνεται κάτοχος του ακινήτου. Λίγη ώρα µετά, ο Ιορδάνης Παπαϊωάννου µεταβιβάζει το ακίνητο που µόλις απέκτησε στον εκπροσωπούντα
εταιρία του οµίλου Πάπιστας, αυτήν τη φορά κ. Βασίλη Βλασερό,
µε 9.530.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, ο κ. Παπαϊωάννου εµφανίζεται να κέρδισε µέσα σε µία ώρα 4.070.000 ευρώ.
Ερωτήµατα προκύπτουν σχετικά µε το αν είναι νόµιµη η µεταβίβαση του ακινήτου από την ΕΛΤΡΑΚ σε παρένθετο πρόσωπο
και όχι στον Όµιλο Πάπιστας, µε την οποία είχε συνάψει η ΕΛΤΡΑΚ το προσύµφωνο που υποβλήθηκε στην Κτηµατική Υπηρεσία. Εννοείται επίσης πως είναι ακραία περίεργο και
υποχρεωτικά ερευνητέο το γεγονός να υπογράφονται δύο συµβόλαια για το ίδιο ακίνητο στη διάρκεια της ίδιας ηµέρας, καθώς
δεν υπάρχει ο στοιχειώδης χρόνος για να γίνει η καταχώριση του
ακινήτου σε κτηµατολογικό γραφείο ή στο υποθηκοφυλακείο,

9046

προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η πρώτη µεταβίβαση, ώστε να
είναι σύννοµη η δεύτερη.
Σηµειωτέον ότι νευραλγική θέση στις εταιρείες του κ. Πάπιστα
κατέχει ο πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Κοζάνης της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Γιώργος Τοπαλίδης, ο οποίος επί χρόνια υπήρξε υπεύθυνος
ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου. Τα τελευταία χρόνια ο κ. Τοπαλίδης φέρεται να έχει αποχωρήσει από την εταιρεία, καθώς
διορίστηκε αναπληρωτής περιφερειάρχης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Έµµισθος συνεργάτης του οµίλου Πάπιστα είναι και ο κ. Θανάσης Κουτλουµπάνης, ο οποίος τελευταία τοποθετήθηκε υπεύθυνος Οργανωτικού της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη ∆υτική
Μακεδονία από τον κ. ∆ηµήτρη Τσάµη, οργανωτικό γραµµατέα
της Ν∆ για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σύζυγο της συµβολαιογράφου που συνέταξε τα συµβόλαια για τις παραχωρήσεις των
οικοπέδων του ∆ηµοσίου στο Πανόραµα και στη Νέα Ραιδεστό
προς τη Μονή Βατοπεδίου.
Εκτός από το κτίριο της ΥΠΕΕ, ο κ. Πάπιστας εκµίσθωσε κτίρια και για τη στέγαση των ∆ΟΥ της Νέας Ιωνίας Θεσσαλονίκης
και της Καλαµαριάς.
Είναι απολύτως εµφανές ότι τα εµπλεκόµενα πρόσωπα των
αντισυµβαλλοµένων στις ανωτέρω σκανδαλώδης εκµισθώσεις,
δηλαδή αφ’ ενός ο διευθύνων σύµβουλος της ΚΕ∆ κ. Γκράτζιος
και αφ’ ετέρου ο εκµισθωτής των ακινήτων κ. Αθανάσιος Πάπιστας, βασικός µέτοχος του οµωνύµου Οµίλου, συνδέονται µέσω
του κ. Βλασερού. Ο κ. Βλασερός αφ’ ενός υπήρξε επί έτη άµεσος συνεργάτης και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ιδιωτικής εταιρίας όπου εργαζόταν ως διοικητικό στέλεχος ο κ.
Γκράτζιος, αφ’ ετέρου ο ίδιος (Βλασερός) είναι µέλος σε όλα τα
διοικητικά συµβούλια του Οµίλου Πάπιστα. Μάλιστα, στη συγκεκριµένη εκµίσθωση του κτιρίου προς την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων υπογράφει το µισθωτήριο εκ µέρους των εκµισθωτών.
Παράλληλα, δεν είναι χωρίς σηµασία το γεγονός ότι ο Όµιλος
Πάπιστα αποτελεί εργοδότη σειράς βασικών στελεχών της Νέας
∆ηµοκρατίας στην Βόρειο Ελλάδα.
Συνεπώς, γύρω από το σκάνδαλο της παράνοµης µεταβίβασης δηµόσιας περιουσίας από το Κράτος σε επιχειρηµατίες αρεστούς στην Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε ενδιάµεσο την
Μονή Βατοπεδίου, είναι προφανές ότι έχει οργανωθεί ένα δίκτυο
προσώπων και συµφερόντων, που λειτουργούν σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, µε ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και του Μεγάρου Μαξίµου, του οποίου επιλογή ήταν
ο διορισµός του κ. Γκράτζιου ως διευθύνοντος συµβούλου της
ΚΕ∆.
∆εδοµένου ότι η πλειοψηφία της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή αρνήθηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ
για την ανάγκη να κληθούν ή να επανακληθούν ως µάρτυρες,
πρόσωπα όπως οι κ. κ. Βλασερός, Πάπιστας και Ευδόκιµος, προκειµένου να παράσχουν διευκρινήσεις, πλην των άλλων, και για
τις πιθανές σχέσεις Γκράτζιου, Βλασερού, Πάπιστα και Μονής
Βατοπεδίου, θεωρούµε ότι η διερεύνηση των σχέσεων αυτών θα
µπορούσε να είναι αντικείµενο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης και σε κάθε περίπτωση των
αρµοδίων δικαστικών αρχών.
Ειδικότερα, προκύπτουν και τα επόµενα περίεργα στοιχεία
για τις τρεις µισθώσεις ακινήτων του Οµίλου Πάπιστα στη Θεσσαλονίκη από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών (βάσει
των στοιχείων των φακέλων των διαγωνισµών που ζήτησαν οι
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ και εστάλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή):
1. Μίσθωση για στέγαση της ΥΠΕΕ (πρώην Σ∆ΟΕ).
α) Στον διαγωνισµό κατετέθησαν τέσσερις προσφορές. Οι
τρεις εκρίθησαν άκυρες (εκτός των όρων της ∆ιακήρυξης). Μόνη
έγκυρη προσφορά κρίθηκε η προσφορά της εταιρείας «Επενδυτική Εταιρεία Ακινήτων Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» του Οµίλου Πάπιστα.
β) Η ∆ιακήρυξη ζητούσε ακίνητο «εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης ή στις παρυφές αυτού». Το ακίνητο
του Οµίλου Πάπιστα βρίσκεται στη Θέρµη, πλησίον του κόµβου
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Θέρµης της οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και της οδού
Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου.
γ) Το ακίνητο του Οµίλου Πάπιστα ήταν οικόπεδο µε οικοδοµική άδεια, η αίτηση για την έκδοση της οποίας υπεβλήθη την 6–
7–2007, ήτοι τέσσερις µέρες µετά την έκδοση της ∆ιακήρυξης
του διαγωνισµού. Η σύµβαση της µίσθωσης υπεγράφη την 1–11–
2007. Το κτήριο προβλέπεται να αποπερατωθεί το Νοέµβριο του
2009.
δ) Η µίσθωση είναι διάρκειας 12 ετών και το µηνιαίο µίσθωµα
ύψους 100.000 ευρώ (το ανώτατο επιτρεπτό από την ∆ιακήρυξη),
µε ετήσια αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τη µεταβολή του δείκτη
τιµών καταναλωτή.
2. Μίσθωση για στέγαση της ∆ΟΥ Καλαµαριάς.
α) Στον διαγωνισµό κατετέθησαν δύο προσφορές. Μόνη
έγκυρη προσφορά κρίθηκε η προσφορά της εταιρείας «Αστική
Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε.» του Οµίλου Πάπιστα. Η άλλη προσφορά κρίθηκε εκτός των όρων της ∆ιακήρυξης.
β) Το ακίνητο του Οµίλου Πάπιστα ήταν οικόπεδο µε οικοδοµική άδεια, η οποία αναθεωρήθηκε την 28–5–2008, δηλαδή 2,5
µήνες µετά την έκδοση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού. Η σύµβαση της µίσθωσης υπεγράφη την 16–9–2008. Το κτήριο προβλέπεται να αποπερατωθεί τον Μάρτιο του 2010.
γ) Η µίσθωση είναι διάρκειας 12 ετών και το µηνιαίο µίσθωµα
ύψους 60.000 ευρώ (το ανώτατο επιτρεπτό από τη ∆ιακήρυξη),
µε ετήσια αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τη µεταβολή του δείκτη
τιµών καταναλωτή.
3. Μίσθωση για στέγαση της ∆ΟΥ Ιονίας Θεσσαλονίκης.
α) Στον διαγωνισµό κατετέθησαν δύο προσφορές. Μόνη
έγκυρη προσφορά κρίθηκε η προσφορά της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Ακινήτων Α.Ε.» του Οµίλου Πάπιστα. Η άλλη προσφορά κρίθηκε εκτός των όρων της ∆ιακήρυξης.
β) Το ακίνητο του Οµίλου Πάπιστα ήταν οικόπεδο µε οικοδοµική άδεια, η οποία εκδόθηκε την 14–4-2008, δηλαδή ένα µήνα
περίπου µετά την έκδοση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού. Το
κτήριο προβλέπεται να αποπερατωθεί σε ενάµιση χρόνο από την
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης, η οποία δεν έχει υπογραφεί ακόµη, τουλάχιστον εξ όσων προκύπτουν από τα στοιχεία
του φακέλου που εστάλη στην Εξεταστική Επιτροπή. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού έχει εγκριθεί από 24–10–2008.
γ) Η µίσθωση είναι διάρκειας 12 ετών και το µηνιαίο µίσθωµα
ύψους 30.000 ευρώ (το ανώτατο επιτρεπτό από την ∆ιακήρυξη),
µε ετήσια αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τη µεταβολή του δείκτη
τιµών καταναλωτή.
4. Ανακεφαλαίωση:
Στους τρεις διαγωνισµούς οι µόνες προσφορές που κρίθηκαν
έγκυρες ήταν αυτές του Οµίλου Πάπιστα. Όλες οι άλλες προσφορές κρίθηκαν εκτός των όρων των ∆ιακηρύξεων. Τα προσφερθέντα ακίνητα ήταν οικόπεδα επί των οποίων θα
ανεγερθούν τα κτήρια. Τα µισθώµατα όλων των µισθώσεων είναι
τα ανώτατα επιτρεπτά από τις ∆ιακηρύξεις: συνολικά 190.000
ευρώ το µήνα για 12 χρόνια τουλάχιστον, µε ετήσια αναπροσαρµογή.
ΙΗ. Η Απόφαση Μπέζα: τα ακίνητα δεν έχουν επιστραφεί, το
σκάνδαλο συνεχίζεται!
Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και τρεις ηµέρες µετά
την κατάθεση Πρότασης Νόµου από το ΠΑΣΟΚ για τη ρύθµιση
των θεµάτων που αφορούν, µεταξύ άλλων, την επαναφορά των
ανταλλαγέντων ακινήτων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ο αρµόδιος για
τη δηµόσια περιουσία Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Αντώνιος Μπέζας εξέδωσε την µε αρ. πρωτ.
1098315/6443/Α0010/3-10-2008 απόφασή του (στο εξής «απόφαση Μπέζα»), για τη διασφάλιση – υποτίθεται – των συµφερόντων του ∆ηµοσίου επί των ακινήτων, τα οποία περιήλθαν στη
Μονή Βατοπεδίου ή σε τρίτους.
Η απόφαση Μπέζα περιορίζεται στην ανάκληση των τριών
υπουργικών αποφάσεων ∆ρυ και Φωτιάδη της εποχής της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. ∆εν υπάρχει καµία κυβερνητική πρωτοβουλία για την ακύρωση και ανάκληση µεταγενέστερων
πολυάριθµων υπουργικών αποφάσεων, διοικητικών πράξεων,
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συµβολαίων κλπ της εποχής της κυβέρνησης της Ν.∆.. Η απόφαση Μπέζα είναι µια απόφαση κενή περιεχοµένου, που εκδόθηκε µόνο για λόγους επικοινωνιακούς.
Ενδεικτικά, ο κ. Μπέζας και η Κυβέρνηση της Ν.∆. άφησαν άθικτες, µεταξύ άλλων:
α. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 1046300/3944/
Α0010/7-6-2004 του κ. ∆ούκα, µε την οποία έγινε αποδεκτή η
26/2004 Γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Κτηµάτων και απερρίφθη η αναποµπή για επανεξέταση, στην
οποία είχε προβεί ο πρώην Υφυπουργός κ. Απόστολος Φωτιάδης.
β. Την Απόφαση της 22-6-2004 του κ. Πέτρου ∆ούκα, µε την
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό µε αρ. 3058/2004 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και το ∆ηµόσιο συµφώνησε να µην εκδοθεί
απόφαση του ∆ικαστηρίου (Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης) επί της αγωγής της Μονής σχετικά µε την κυριότητα των
παραλίµνιων εκτάσεων της λίµνης Βιστωνίδας.
γ. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 3822/25-1-2005 του
κ. Ευάγγελου Μπασιάκου σχετικά µε τις ανταλλαγές ακινήτων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ της Μονής.
δ. Την κοινή Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 16651/26-72005 των κ.κ. Π. ∆ούκα και Ε. Μπασιάκου σχετικά µε τις ανταλλαγές ακινήτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπέρ της Μονής.
ε. Την Απόφαση του Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη
περί αποδοχής της 161/2008 Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του αγροκτήµατος της Ουρανούπολης ως δασικής έκτασης.
στ. Τις ∆ιοικητικές Πράξεις αποδοχής των ατοµικών Γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αρ. πρωτ. 2520/24-4-2007 και
3225/18-5-2007 σχετικά µε το χαρακτηρισµό του αγροκτήµατος
της Ουρανούπολης ως δασικής έκτασης.
ζ. Τις δεκάδες εγγραφές στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων
και των Κτηµατολογικών Γραφείων σχετικά µε τα ακίνητα που µεταβιβάστηκαν στη Μονή Βατοπεδίου ή σε τρίτους.
η. Τις οικοδοµικές άδειες που σχετίζονται µε τα επίδικα ακίνητα.
θ. Τα δεκάδες συµβόλαια ανταλλαγών και αγοραπωλησιών
όλων των ακινήτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που εµπλέκονται
στο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου.
Εν όψει αυτών, ουδόλως µε την απόφαση Μπέζα επανέρχονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο τα παραχωρηθέντα ακίνητα, ούτε δίδονται συγκεκριµένες και κατάλληλες οδηγίες στις αρµόδιες
Υπηρεσίες και Αρχές, προκειµένου να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή, της ανάκτησης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή των παρανόµως
µεταβιβασθέντων ακινήτων.
Ο κ. Μπέζας παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του για την προστασία της δηµόσιας γης, έτσι ώστε
ως προς όλα τα ακίνητα η κατάσταση να επανέλθει στο σηµείο
όπου βρίσκονταν πριν την έκδοση των επίµαχων πράξεων και
αποφάσεων, τη σύναψη των συµβολαίων κλπ.
Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικές καταθέσεις στην Εξεταστική
Επιτροπή των εξής µαρτύρων:
α. Κωνσταντίνος Γκράτζιος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΕ∆,
κατάθεσή του της 21-11-2008, ήτοι µετά την έκδοση της απόφασης Μπέζα: ∆εν µπορούµε να κάνουµε τίποτα µε την απόφαση
Μπέζα σε σχέση µε τα µεταβιβασθέντα ακίνητα.
β. Γεώργιος Παπαϊωάννου, ∆ιευθυντής Πολεοδοµίας Θεσσαλονίκης, κατάθεσή του της 21-11-2008, ήτοι µετά την έκδοση της
απόφασης Μπέζα: ∆εν έχουµε καµία ενηµέρωση ως Υπηρεσία
για την απόφαση Μπέζα και δεν µπορούµε βάσει αυτής να ανακαλέσουµε τις οικοδοµικές άδειες ή να διακόψουµε τις εργασίες στα επίδικα ακίνητα.
γ. Θεανώ Τσοπνίδου, ∆ιευθύντρια Πολιτικής Γης Θεσσαλονίκης, κατάθεσή της, της 25-11-2008, ήτοι µετά την έκδοση της
απόφασης Μπέζα: Η απόφαση Μπέζα δεν µας έχει κοινοποιηθεί και δεν έχουµε κάνει Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής Αποβολής
για τα οικόπεδα που έχουν δοθεί στη Μονή.
Είναι προφανές ότι µε την απόφαση Μπέζα τα παραχωρηθέντα
δηµόσια κτήµατα δεν επανέρχονται στο ∆ηµόσιο. Και όχι µόνο
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αυτό, αλλά σε ορισµένα εξ αυτών συνεχίζονται και οικοδοµικές
εργασίες εκ µέρους τρίτων!... Ο κ. Μπέζας δεν έχει λάβει τα αναγκαία και ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας
γης. Το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου συνεχίζεται, είναι σε
εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, διότι ο κ. Μπέζας, ο κ. Αλογοσκούφης
και η Κυβέρνηση της Ν.∆. δεν προβαίνουν στις επιβεβληµένες
ενέργειες, προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Ο κ. Μπέζας, ο κ. Αλογοσκούφης και η Κυβέρνηση της Ν.∆.
όφειλαν να προβούν σε νοµοθετική ρύθµιση για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, µε την οποία νοµοθετική
ρύθµιση να ανακαλούνται απευθείας εκ του νόµου όλες οι διοικητικές πράξεις που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την αναγνώριση εµπραγµάτων δικαιωµάτων της Μονής Βατοπεδίου στη
λίµνη Βιστωνίδα και στις παραλίµνιες εκτάσεις, καθώς και όλες
οι διοικητικές πράξεις που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την
ανταλλαγή ακινήτων του ∆ηµοσίου µέσω της ΚΕ∆. Επίσης, να θεωρούνται άκυρα όλα τα συµβόλαια ανταλλαγών και τα συµβόλαια της Μονής µε τρίτους κλπ, µε σαφή νοµοθετική πρόβλεψη
ότι όλα τα ακίνητα επανέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού
∆ηµοσίου, στην κατάσταση όπου βρίσκονταν πριν την έκδοση
των επίµαχων πράξεων και αποφάσεων και µε ρητή αναφορά στο
δικαίωµα των καλόπιστων τρίτων να αποζηµιωθούν πλήρως από
τη Μονή Βατοπεδίου για τις όποιες ζηµίες υπέστησαν.
Συνυπεύθυνος πολιτικά για τις παραλείψεις του κ. Μπέζα είναι
οπωσδήποτε ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, έχοντας
τη γενική πολιτική ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου του και
µε δεδοµένη την πλήρη γνώση εκ µέρους αυτού του ήδη δηµοσιοποιηθέντος εκτενώς σκανδάλου, δεν δικαιολογείται να µην
επιβάλλει στον αρµόδιο Υφυπουργό του ή να µην αναλαµβάνει ο
ίδιος τις ενδεδειγµένες πολιτικές και νοµοθετικές πρωτοβουλίες
για τη διασφάλιση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας κατά τα
ανωτέρω.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 2010
1. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίµνης Βιστωνίδας και των
παραλίµνιων εκτάσεων.
2. Η προσχηµατική πρόταση («αίτηση συµβιβασµού») της Ι.Μ.
Βατοπεδίου. Οι περαιτέρω πολιτικές ευθύνες των Υπουργών της
κυβέρνησης της Ν.∆. και η ορθή απόφαση και ενέργειες του κ. Γ.
Παπακωνσταντίνου.
3. Η άρνηση διενέργειας συντονισµένων και αποτελεσµατικών
φορολογικών ελέγχων στα εµπλεκόµενα στο σκάνδαλο φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, από την κυβέρνηση της Ν.∆.
4. Η παράκαµψη των αρµοδίων οργάνων της ΚΕ∆ για την σύνταξη των συµβολαίων ανταλλαγών.
5. Η ΚΕ∆ πραγµατοποίησε εννέα (9) ανταλλαγές δηµοσίων ακινήτων σε 23 χρόνια (από το 1983 έως και το 2006). Για την υλοποίηση του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου πραγµατοποίησε
τριάντα ένα (31) συµβόλαια ανταλλαγής διακοσίων εξήντα (260)
συνολικά δηµοσίων ακινήτων σε 2,5 χρόνια από τον ∆εκέµβριο
του 2005 έως τον Ιούλιο του 2008)! Οι συνοπτικές διαδικασίες
των ανταλλαγών και τα 16 προαπαιτούµενα έγγραφα.
6. Τα απολεσθέντα (…) 24.625 ευρώ του συµβολαίου ανταλλαγής µε αρ. 2335/12-4-2006.
7. Η ειδική περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου Ουρανούπολης και οι αβάσιµοι ισχυρισµοί του κ. Γ. Βουλγαράκη.
8. Η εµπλοκή του ονόµατος του κ. Ι. Αγγέλου τέσσερις φορές,
από τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα.
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9. Η παρεµπόδιση, τρεις (3) φορές, της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή, µε σκοπό την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών Υπουργών.
10. Ο Όµιλος ΠΑΠΙΣΤΑ, η συµµετοχή της Μονής σ’ αυτόν και
τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας προς εταιρείες του Οµίλου
ΠΑΠΙΣΤΑ.
11. Ο ισχυρισµός των Μοναχών ότι «εσύρθησαν στις ανταλλαγές».
12. Η πρωτοβάθµια ποινική καταδίκη της Προέδρου του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης και των Μοναχών, η επιβεβαίωση της διαρροής του αποτελέσµατος της δίκης επί της Αγωγής
της Μονής κατά του ∆ηµοσίου και η πλήρης αποκάλυψη των
σκανδαλωδών µεθοδεύσεων για την «εξαφάνιση» της απόφασης
του ∆ικαστηρίου.
13. Οι λογαριασµοί, η διακίνηση µετρητών, οι δανειακές συµβάσεις και οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές της Ιεράς Μονής
Βατοπεδίου και των λοιπών συνδεδεµένων και εµπλεκοµένων φυσικών και νοµικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
14. Οι συµπτώσεις (;) που σχετίζονται µε τον πρώην Υπουργό
κ. Σάββα Τσιτουρίδη.
15. Το δάσος Ουρανούπολης. Η οριστική πράξη χαρακτηρισµού της 12-2-2010.
16. Το κρίσιµο έγγραφο της κας Μαντέλη µε αρ. 4731/3-112004.
17. Η απόπειρα εµπλοκής του κ. Σωκράτη Ξυνίδη από τη Ν.∆..
1. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίµνης Βιστωνίδας και των
παραλίµνιων εκτάσεων.
Η Βιστωνίδα είναι λιµνοθάλασσα που βρίσκεται στη Θράκη,
στα όρια των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης. Έχει εµβαδόν επιφανείας 45.030, µέγιστο µήκος 12.450 χιλιόµετρα και µέγιστο πλάτος 7.000 χιλιόµετρα και η συνεχόµενη λίµνη «∆αλιάνη» άλλα
3.000 µε περίµετρο 30.000 περίπου µέτρα. Έχει πολλαπλή επικοινωνία µε τον ιστορικό κόλπο και στα αβαθή ύδατα που βρίσκονται µεταξύ του κύριου όγκου της και της θάλασσας έχουµε
ανέκαθεν, ιστορικά, ιχθυοτροφικές δραστηριότητες, µε την εκµετάλλευση των µετακινήσεων των ψαριών από και προς την
εσώτερη περιοχή της, κυρίως για λόγους πολλαπλασιασµού. Στο
Βόρειο τµήµα της δέχεται την εισροή τριών ποταµών, ενώ στο
νότιο τµήµα της επικοινωνεί µε τη θάλασσα µέσω τριών καναλιών.
Η Βιστωνίδα είναι λιµνοθάλασσα, και αυτό αναγνωρίζεται και
από τη Ι.Μ. Βατοπεδίου στην από έτος 1922 αγωγή της κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά και από την υπ’ αριθµ. 41/1928 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η υπ’
αριθµ. 41/1928 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας έκρινε ότι η υποχρέωση που ανέλαβε το Ελληνικό
∆ηµόσιο µε το Ν.∆. 8/10/4-1924 «δεν είναι η µεταβίβαση της κυριότητάς της παρά του ∆ηµοσίου (∆ιοικήσεως) ως διαδόχου του
Βουλγαρικού κατεχόµενης λιµνοθαλάσσης µπουρού εις την
Μονή Βατοπεδίου… αλλ’ως επί περιουσίας δηµοσίας αφού οι λιµνοθάλασσες ως τοιαύτη περιουσία θεωρούνται και δεν είναι δεκτικές αστικής κυριότητος και συνεπώς …. ∆εν µεταγγίζει
κυριότητα αστικού δικαίου, αλλά διοικητικού δικαίου, ούσα εκ
της φύσεώς της ανακλητή, εφόσον το γενικό συµφέρον ή το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας, προσηκόντως εκτιµώµενο, θα
επέβαλεν την ανάκληση ταύτης…».
Με το Ν.∆. της 8-4-1924 (ΦΕΚ Α 82/10-4-1924) «περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Γεωργίας να επιτρέψει δύο συµβάσεις
µετά της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους και Ι.Μ. Βατοπεδίου
περί παραχωρήσεως και εκµισθώσεως υπό του ∆ηµοσίου διαφόρων αγροτεµαχίων» το οποίο στηρίζεται στο από 25-3-1924
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Ψήφισµα της ∆’ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης».
Το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την υπ’αριθµ. 41/1929 απόφαση της Ολοµέλειας προσδιορίζει την κυριότητα του ∆ηµοσίου
επί της Λίµνης ως κυριότητα «∆ιοικητικού ∆ικαίου», θεωρώντας
έτσι «δηµόσια περιοχή του κράτους».
Σε συµµόρφωση προς την απόφαση 41/1929 του ΣτΕ, αλλά και
προς το ν.δ. της 8-4-1924 υπογράφεται σύµφωνα µε τις αποφάσεις 20364/12-2-1930 και 60650/3-3-1930 του Υπουργού γεωργίας µε τις οποίες προβλέπονται οι όροι, η υπ’ αριθµ
2343/4-5-1930 σύµβαση ενώπιον του Συµβολαιογράφου Αθηνών
∆. Ιατρίδου µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ι.Μ. Βατοπεδίου παραχωρείται από πλευράς Ελληνικού ∆ηµοσίου µόνο η
ιχθυοτροφική καλλιέργεια, η εκµετάλλευση και η πώληση των
παραγοµένων ιχθύων κ.λ.π., αφού τα υπόλοιπα επί της λιµνοθάλασσας δικαιώµατα παραµένουν ακέραια στο ∆ηµόσιο. Το ετήσιο µίσθωµα για αυτήν την παραχώρηση είχε συµφωνηθεί ως ίσο
µε το 10% της ετήσιας παραγωγής. Με την ανωτέρω σύµβαση,
η Μονή Βατοπεδίου καταβάλλει ως µίσθωµα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο κατ’ έτος το 60% από τα καθαρά έσοδα της λίµνης, τα
οποία θα αποµένουν µετά την αφαίρεση των γενικών εξόδων εκµεταλλεύσεως, των αποσβέσεων και των δαπανών για την Αθωνιάδα Σχολή. Σύµφωνα δε µε την υπ’ αριθµ 111/2000
Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας Ν.Σ.Κ. το 40% των καθαρών προσόδων που καρπώνεται η Μονή αποτελεί την ουσιαστικότερη δέσµευση του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς την αντισυµβαλλόµενη
Μονή, δεδοµένου ότι µε ρητούς όρους της ίδιας της σύµβασης
«Η διοίκηση παρακολουθεί, την υπό της Μονής διαχείριση της
εκµετάλλευσης της Λίµνης διά αντιπροσώπου διορισµένου υπό
τον Υπουργό Γεωργίας, βοηθούµενο υπό λογιστή…».
Αλλά και ακόµη αποσαφηνίζεται ότι «η Μονή οφείλει να τηρεί
για την εκµετάλλευση και εν γένει διαχείριση της Λίµνης ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία και διπλογραφικό σύστηµα…».
Η κυριότητα της λιµνοθάλασσας, έτσι όπως αναγνωρίζεται το
1930 δεν µεταβάλλεται, παραµένει στο ∆ηµόσιο και η Ι. Μονή
έχει δικαίωµα κατοχής και εκµετάλλευσης.
Με τον Α.Ν. 16/19-11-1935 (ΦΕΚ Α 568/ 19-11-1935) προβλέπεται νέος τρόπος ιχθυοτροφικής εκµετάλλευσης της λιµνοθάλασσας, µε ενοικίαση βάση πλειοδοτικής δηµοπρασίας.
Το «κατοχικό» Ν.∆. 271/1941 (ΦΕΚ Α 234/14-7-1941) το οποίο
αναγνωρίζει δικαιώµατα της Ι.Μ. Βατοπεδίου, έχει τεθεί εκτός
ισχύος από τα µεταπελευθερωτικά νοµοθετήµατα (Συντακτική
<πράξη 58/26/27-6-1945) αλλά και το άρθρο 9 του Α.Ν. 476/1945
)ΦΕΚ Α 192/19-7-45).
Αλλά και τα νεότερα νοµοθετήµατα, ο Α.Ν. 1924/1951, που κυρώθηκε µε το ν. 2113/1952, τροποποιεί τον Α.Ν. 16/19-11-1935,
το Ν.∆. 420/1970 «αλιευτικού κώδικα», ο Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηµατισµών, ιχθυοτρόφων
υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» αναφέρονται
στη διαχείριση της λιµνοθάλασσας που θεωρούν δηµόσια περιουσία.
Με την υπ’ αριθµ. 111/2000 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας
Ν.Σ.Κ. αναγνωρίζεται ότι το κατοχικό Π.∆. 271/1941(ΦΕΚ Α 234)
«περί αυθεντικής ερµηνείας του 8/10/4-1924 περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργείου Γεωργίας να υπογράψει δύο συµβάσεις
µετά της Ιεράς Κοινοπραξίας Αγίου Όρους και Ι.Μ. Βατοπεδίου
περί παραχωρήσεως κ.λ.π.» µε το οποίο αναγνωρίστηκαν δικαιώµατα κυριότητας της Ι.Μ. επί της Λίµνης «µπουρού», ουδέποτε
κυρώθηκε νοµοτύπως και ως εκ τούτου δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
Με τον Α.Ν. 1924/27-8-51 ακόµη ορίζεται ότι το εισπραττόµενο
από την ενοικίαση και την εκµετάλλευση της λιµνοθάλασσας µίσθωµα κατανέµεται ως εξής: ποσοστό 40% καταβάλλεται στη
Μονή Βατοπεδίου σύµφωνα µε την από 4/5/1930 σύµβαση µίσθωσης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και ποσοστό 20% καταβάλλεται στη Μονή για τη λειτουργία της Αθωνιάδος Σχολής. Η
παραπάνω διάταξη επαναλαµβάνεται και στο άρθρο 66 του Ν.∆.
420/1970 και επιπροσθέτως η ανωτέρω διάταξη προβλέπει ότι το
ποσοστό που αποµένει ως υπόλοιπο µετά την καταβολή των δηµοσίων εσόδων (µισθωµάτων) στη Μονή και την Αθωνιάδα Σχολή,
εισάγεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισµό. Με το άρθρο
49 παρ. 1 του Ν.∆. 420/1970 ορίζεται ότι η ιχθυοτροφική εκµε-
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τάλλευση της λιµνοθάλασσας µπουρού µετά των ιχθυοτροφείων
της και των παραρτηµάτων και εγκαταστάσεών της ενεργείται
µε εκµίσθωση επί τη βάση πλειοδοτικής δηµοπρασίας. Η ως άνω
ιχθυοτροφική εκµετάλλευση µπορεί να εκµισθώνεται και χωρίς
δηµοπρασία µε απευθείας σύµβαση µε αλιευτικούς συνεταιρισµούς.
Στις 3-9-1999 η Μονή Βατοπεδίου υπέβαλε προς τον τότε
Υπουργό Γεωργίας το µε αριθµ. 375 και αρ. πρωτ.
781/9.3.1/21.8/3-9-99 υπόµνηµά της, µε το οποίο ζήτησε να εκδοθεί απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, µε την οποία να αποδίδεται στην Ιερά Μονή η διαχείριση της Λίµνης Πόρτο-Λάγος
(Βιστωνίδας ή µπουρού). Το Υπουργείο Γεωργίας απήντησε µε
το υπ’ αριθµ. πρωτ. 259677/10-12-1999 έγγραφό του ότι η αιτούσα Μονή είχε υποβάλει και στο παρελθόν το ίδιο αίτηµα, το
οποίο και δεν έγινε δεκτό, και ότι το εν λόγω ιχθυοτροφείο
είναι µισθωµένο στον Αλιευτικό Συνεταιρισµό Βιστωνίδας και
Βιστωνικού κόλπου «Ο Άγιος Νικόλαος» µε σύµβαση που διαρκεί µέχρι το έτος 2010 και ο οποίος εκµεταλλεύεται το υπόψη
ιχθυοτροφείο για περισσότερα από 50 χρόνια.
Με το άρθρο 18 παρ.2 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «∆ια
νόµου ρυθµίζονται τα της ιδιοκτησίας, εκµεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των λιµνοθαλασσών και µεγάλων λιµνών, ως και τα της
εν γένει διαθέσεως των εξ αποξηράνσεως τούτων προκυπτουσών εκτάσεων». Ενώ, από τα άρθρα 967 και 970 ΑΚ προκύπτει
αβίαστα ότι οι µεγάλες λίµνες συγκαταλέγονται µεταξύ των κοινόχρηστων πραγµάτων, επί των οποίων κοινόχρηστων πραγµάτων επιτρέπεται ταυτόχρονα η απόκτηση ιδιαίτερων
δικαιωµάτων, υπό τον όρο ότι δεν αναιρείται η κοινή χρήση.
Αλλά και αν θεωρηθεί ότι η Βιστωνίδα δεν είναι λιµνοθάλασσα,
γεγονός που προκύπτει άλλωστε από πλήθος επισήµων εγγράφων, κατατάσσεται στις µεγάλες λίµνες της χώρας µας. Μάλιστα, η λίµνη Βιστωνίδα είναι η τέταρτη (4η) µεγαλύτερη λίµνη
της Ελλάδος. Συµπερασµατικά, γίνεται δεκτό ότι η Βιστωνίδα
είτε είναι µεγάλη λίµνη, οπότε ανήκει στη δηµόσια κτήση και προορίζεται για την άµεση εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού, η διαχείρισή της δε αποτελεί άσκηση δηµόσιας εξουσίας, είτε είναι
λιµνοθάλασσα, οπότε και πάλι είναι πράγµα εκτός συναλλαγής.
Άλλωστε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της λίµνης δέχεται και η
υπ. αριθµ 41/1929 απόφαση του ΣτΕ.
Αλλά και ακόµα, αξίζει να σηµειωθεί, ότι εισηγητής των τριών
αρνητικών γνωµοδοτήσεων του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου
∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµων Περιουσιών, κύριος
∆έτσης, αναγνωρίζει, στην εισήγησή του, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθµ.46/2002 Γνωµοδότηση, υπέρ της µη προσβολής δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί της λίµνης Βιστωνίδας,
ότι η Βιστωνίδα είναι λιµνοθάλασσα και επ’ αυτής εφαρµόζεται η διάταξη 18 παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 967 και
968 του ΑΚ.
Επιπρόσθετα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο υγροβιότοπος της
λίµνης Βιστωνίδας προστατεύεται και από την διεθνή Συνθήκη
Ραµσάρ. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συγκεκριµένη σύµβαση
και την έχει επικυρώσει µε το Ν.∆. 191/74. Η λίµνη Βιστωνίδα
ανήκει στο ∆ίκτυο NATURA (Επιστηµονικός και Εθνικός κατάλογος) µε τους χάρτες των προστατευόµενων οικοτόπων και υγροβιοτόπων της χώρας µας µαζί µε τα προστατευόµενα είδη
χλωρίδας και πανίδας σε αυτά.
Αλλά ενώ µε την από 1η Μαΐου 1922 αγωγή της Ι. Μ. Βατοπεδίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η Μονή ζητά να αναγνωριστεί κυρία επί της λίµνης, του ιχθυοτροφείου (Βιβαρίου) και του
Μονυδρίου του Αγ. Νικολάου, βάσει χρυσοβούλων και σιγγιλίων
συνδυαζόµενα µε πράξεις νοµής και κατοχής, µε την υπ’
αριθµ.2343/4-5-1930 σύµβαση ενώπιον του Συµβολαιογράφου
Αθηνών ∆. Ιατρίδου µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ι. Μ.
Βατοπεδίου, η Μονή Βατοπεδίου παραιτείται ρητά από το δικόγραφο της αγωγής του 1922, αλλά και από κάθε δικαίωµά της
επί της λίµνης.
Συγκεκριµένα στη µεταξύ ∆ηµοσίου και Μονής ως άνω σύµβαση η Μονή συνοµολογεί ότι «…η παραχώρησις της κατοχής
της Λίµνης αναφέρεται εις µόνην την ιχθυοτροφικήν καλλιέργειαν και την εκµετάλλευσιν και πώλησιν της παραγωγής, του
∆ηµοσίου διατηρούντος αµείωτα τα δηµοσίου δικαίου δίκαια
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τα επί της λιµνοθαλάσσης και των ιχθυοτροφείων αυτής εν
σχέση προς τα δικαιώµατα και τας εξουσίας εν γένει του Κράτους και της ∆ιοικήσεως επί των Λιµνών, Ιχθυοτροφείων και
λοιπών, της παραχωρουµένης ιχθυοτροφικής εκµεταλλεύσεως
ενεργηθησοµένης δια τούτο κατά τους εκάστοτε ισχύοντας κανόνας Νόµων, ∆ιαταγµάτων και εγκυκλίων οδηγιών…»
2. Η προσχηµατική πρόταση («αίτηση συµβιβασµού») της
Ι.Μ. Βατοπεδίου. Οι περαιτέρω πολιτικές ευθύνες των Υπουργών της κυβέρνησης της Ν.∆. και η ορθή απόφαση και ενέργειες του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
Η Ι.Μ. Βατοπεδίου, µε έγγραφα δικά της και των πληρεξουσίων ∆ικηγόρων της, πρότεινε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο νοµικές διευθετήσεις για την επαναφορά των ανταλλαγέντων ακινήτων
(στο Ελληνικό ∆ηµόσιο). Σχετικά έγγραφα είναι η από 23-9-2008
επιστολή της ∆ικηγορικής Εταιρείας Φώτης Κρεµµύδας – Φίλιππος ∆ωρής και Συνεργάτες προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η από 17-10-2008 επιστολή της ίδιας
∆ικηγορικής Εταιρείας προς τον ίδιο Υπουργό και προς τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, η µε αρ. πρωτ.
1396/9.3.1/735, από 26-11/9-12-2008, επιστολή της Ι.Μ. προς τον
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, το από 23-1/5-2-2009
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίας της Γεροντίας της Ι.Μ., το µε αρ.
πρωτ. 112/9.3.1, από 1/14-2-2009 Ειδικό Πληρεξούσιο της Ι.Μ.
προς την ΚΕ∆ και η από 17-2-2009 Εξώδικη Γνωστοποίηση της
Ι.Μ. προς την ΚΕ∆.
Σηµειώνεται ότι στην προτεινόµενη διαδικασία η Ι.Μ. Βατοπεδίου επιφυλάσσεται ρητά των δικαιωµάτων της ιδιοκτησίας επί
της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων, επιφυλάσσεται δε εµµέσως και επί του κύρους των συµβολαίων ανταλλαγής, όπως προκύπτει ιδιαίτερα από τον όρο «γ» του ως
Πρακτικού Τακτικής Συνεδρίας της Γεροντίας, που περιλαµβάνεται αυτούσιος ως όρος «γ» του ως άνω Ειδικού Πληρεξουσίου,
όπου αναγράφεται επί λέξει το εξής:
γ) Ότι εις άπαντα τα συµβόλαια, οριστικά ή προσύµφωνα προς
επαναφοράν της κυριότητος των ανωτέρω ακινήτων εις το Ελληνικόν ∆ηµόσιον, θα περιέχηται επιφύλαξις, ότι, το ιδιοκτησιακόν
καθεστώς επί της λίµνης Βιστωνίδος και των παραλιµνίων αυτής
εκτάσεων, θα κριθή παρά των αρµοδίων δικαστηρίων, ενώπιον των
οποίων έχει αχθή ή θα αχθή το θέµα και ότι εις περίπτωσιν κατά
την οποίαν δικαιωθή η Ιερά ηµών Μονή, αύτη επιφυλάσσεται των
δικαιωµάτων της κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προς αναµεταβίβασιν εις αυτήν της κυριότητος της λίµνης Βιστωνίδος και των παραλιµνίων αυτής εκτάσεων, της περιελθούσης εις το Ελληνικόν
∆ηµόσιον, δυνάµει των ανωτέρω συµβολαίων ανταλλαγής, καθώς
επίσης και ότι εις τυχόν αµφισβήτησιν του κύρους των συµβολαίων ανταλλαγής, τούτο θέλει κριθή παρά των αρµοδίων δικαστηρίων.
Με βάση τα ως άνω έγγραφα της Ι.Μ. και ειδικότερα αυτό της
26-11/9-12-2008, εκινήθη διαδικασία Γνωµοδότησης εκ µέρους
του Ν.Σ.Κ., παράλληλα δε η ΚΕ∆ προέβη σε σχετικές ενέργειες.
Αναλυτικά τα σχετικά έγγραφα που αντηλλάγησαν και ελήφθησαν υπόψη αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 21767 π.ε./7-1-2010
έγγραφο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Επισηµαίνονται
εξ αυτών ιδιαίτερα:
α) Το έγγραφο της ΚΕ∆ προς την Μονή της 6-3-2009 (αρ.
πρωτ. 2597/198), στο οποίο αναφέρεται ότι η ενέργεια της
Μονής «θα πρέπει να τύχει θετικής ανταπόκρισης και έθεσε
υπόψη του αρµοδίου Υφυπουργού το θέµα, µε την παράκληση
όπως χορηγηθεί εντολή προς την ΚΕ∆ … για να προβεί … στην
επιστροφή των ανταλλαγέντων ακινήτων».
β) Η έκθεση εκτίµησης ακινήτων του Σ.Ο.Ε. της 26-3-2009.
γ) Σχέδιο συµβολαίου αναστροφής σύµβασης ανταλλαγής που
διαβίβασε η ΚΕ∆ την 11-3-2009 προς το Ν.Σ.Κ. και προς τον κ.
Μπέζα, στο οποίο σχέδιο αναγράφεται επί λέξει:
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Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπως παρίσταται δήλωσε
ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί της λίµνης Βιστωνίδος και των
παραλιµνίων αυτής εκτάσεων, θα κριθεί τελικά από τα αρµόδια
δικαστήρια, ενώπιον των οποίων έχει αχθεί ή θα αχθεί το θέµα και
ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται παντός δικαιώµατός της
επί της κυριότητας της λίµνης και των παραλιµνίων αυτής εκτάσεων.
Η πρόταση αυτή («αίτηση συµβιβασµού») της Ι.Μ. τυγχάνει
προσχηµατική, αλλά και νοµικά επικίνδυνη για το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεδοµένου ότι, εκτός άλλων:
α) Μόλις 6 ή 7 από τα ανταλλαγέντα ακίνητα η Μονή δεν τα
είχε µεταβιβάσει σε τρίτους. Για τα υπόλοιπα (άνω των 70) ακίνητα, η Μονή δεν έχει καµία δυνατότητα επιστροφής τους στο
∆ηµόσιο.
β) ∆ια των τυχόν συµβολαίων αναστροφής των ανταλλαγών
του ως άνω περιορισµένου αριθµού ακινήτων, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα προσυπέγραφε τις επιφυλάξεις της Μονής για την κυριότητα της Λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
καθώς και τις έµµεσες επιφυλάξεις της για τις ανταλλαγές. ∆ηλαδή θα υπήρχε αποδοχή επιφυλάξεων της Μονής, επί εξαιρετικά κρίσιµων θεµάτων, εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Με ασυνήθιστη διαδικασία που εξελίχθηκε ενώπιον του Ν.Σ.Κ.
µε ανταλλαγές Σηµειωµάτων κλπ (βλ. καταθέσεις ενώπιον της
Επιτροπής µας των κ.κ. Φ. Γεωργακόπουλου, Π. Κιούση και ∆ιον.
Χειµώνα) εξεδόθη τελικώς την 29-6-2009, ήτοι µετά επτά (7) περίπου µήνες, και εθεωρήθη την 3-9-2009, ήτοι µετά εννέα (9) περίπου µήνες από την υποβολή, την 9-12-2008, της αίτησης της
Μονής, η µε αρ. 312/2009 Γνωµοδότηση, της Ολοµέλειας του
Ν.Σ.Κ., την οποία απεδέχθη ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου την 4-9-2009.
Με την Γνωµοδότηση αυτή το Ν.Σ.Κ. ζήτησε (µεταξύ άλλων)
όπως, στα συµβόλαια αναστροφής των ανταλλαγών, περιληφθεί
δήλωση της Ι.Μ. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα να ζητήσει
ακύρωση των συµβολαίων αυτών για οποιαδήποτε αιτία, καθώς
και δήλωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ότι έχει την κυριότητα, νοµή
και κατοχή της Λίµνης και των παραλίµνιων εκτάσεων και ότι δεν
αναγνωρίζει ότι η Ι.Μ. είχε ή απέκτησε ποτέ δικαιώµατα επί
αυτών. Οι όροι αυτοί, που ζήτησε το Ν.Σ.Κ., έρχονται σε αντίθεση
µε τους αντίστοιχους όρους της Μονής (βλ. ανωτέρω κυρίως
Πρακτικό Γεροντίας και Ειδικό Πληρεξούσιο). Άρα η Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. και η τυχόν πρόοδος του «συµβιβασµού» για τα
6 - 7 ακίνητα τελούσε υπό την αίρεση της αποδοχής των ως άνω
όρων του Ν.Σ.Κ. εκ µέρους της Μονής (βλ. και σχετική επ’ αυτού
αναγνώριση εκ µέρους του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. κ. Αλ. Τζεφεράκου στην κατάθεσή του της 23-2-2010 ενώπιον της Επιτροπής
µας).
Τονίζεται ότι ουδέποτε η Μονή απεδέχθη τους όρους αυτούς
του Ν.Σ.Κ.. Ακόµη όµως κι αν τους εδέχετο, και πάλιν ο συµβιβασµός θα ήταν νοµικά επισφαλής και επικίνδυνος για το ∆ηµόσιο, διότι, σε κάθε περίπτωση οι επιφυλάξεις της Μονής για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίµνης και των παραλίµνιων θα διατηρούνταν, αφού ούτε το Ν.Σ.Κ. εζήτησε την απαλοιφή τους,
ούτε ήταν δυνατός ο εξαναγκασµός της Μονής σε παράλειψη
προσφυγής στα ∆ικαστήρια. Άρα, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα προσυπέγραφε επιφυλάξεις της Μονής για το
ως άνω ιδιοκτησιακό, χωρίς η Μονή να αποδέχεται κάτι και χωρίς
να υποχωρεί σε οτιδήποτε επί της ουσίας.
Η ως άνω Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. εξεδόθη κατά πλειοψηφία.
Κατά την άποψη της µειοψηφίας, µεταξύ άλλων, το ∆ηµόσιο πρέπει να κινηθεί δικαστικά κατά της Μονής για την πλήρη εξασφάλιση των δικαιωµάτων του. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση
ενώπιον της Επιτροπής, την 24-2-2010, του χειριστή της υπόθεσης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κ. ∆ιον.
Χειµώνα, Παρέδρου του Ν.Σ.Κ., ο οποίος εξέφρασε την εκτίµησή
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του ότι η Μονή µε την αίτηση συµβιβασµού «ήθελε να µας µπερδέψει».
Ο Υπουργός Οικονοµικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, την 12-2-2010 ανακάλεσε την αποδοχή
της ως άνω Γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ., στην οποία είχε προβεί ο
κ. Ι. Παπαθανασίου την 4-9-2009. Προηγουµένως και συγκεκριµένα την 9-12-2009 ο κ. Παπακωνσταντίνου, αµέσως µόλις πληροφορήθηκε την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης της
Γνωµοδότησης, είχε διατάξει την αναστολή κάθε σχετικής ενέργειας µε το µε αρ. πρωτ. 3005 έγγραφό του. Παράλληλα, την ίδια
ηµέρα (12-2-2010), ο κ. Παπακωνσταντίνου µε το µε αρ. πρωτ.
2429 έγγραφό του, έδωσε εντολή προς τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
για κατεπείγουσες ενέργειες προσφυγής στα ∆ικαστήρια κλπ, µε
σκοπό την επιστροφή όλων των ακινήτων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Με τις ενέργειές του αυτές ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου ενήργησε ορθά και µε πληρότητα για την
προάσπιση των συµφερόντων και δικαιωµάτων του Ελληνικού
∆ηµοσίου επί των ανταλλαγέντων ακινήτων, κατά τρόπο απόλυτο
και νοµικά ασφαλή, χωρίς περιθώρια παρερµηνειών και χωρίς
κινδύνους έµµεσης αναγνώρισης δικαιωµάτων της Μονής. Με τις
ενέργειες και αποφάσεις του ο κ. Παπακωνσταντίνου προάσπισε
την δηµόσια ακίνητη περιουσία, που µε µεθοδευµένες και συντονισµένες ενέργειες της προηγούµενης κυβέρνησης, είχε περιέλθει στην κατοχή της Μονής και τρίτων.
Πρέπει να επισηµανθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις
σχετικές ενέργειες της προηγούµενης κυβέρνησης, η οποία, ένα
περίπου και πλέον χρόνο, ακόµη και µετά την αποκάλυψη του
σκανδάλου, είχε αρκεστεί στην αποδοχή µιας έωλης Γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ., που τελούσε µάλιστα υπό την αίρεση της αποδοχής της από την Μονή!... Αντίθετα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
δια του κ. Παπακωνσταντίνου, ενήργησε αποτελεσµατικά και
εξαιρετικά σύντοµα (∆εκέµβριο 2009 και Φεβρουάριο 2010), λαµβανοµένων υπόψη των τεραστίων προβληµάτων της οικονοµίας,
που µονοπωλούσαν το ενδιαφέρον και τις προτεραιότητές της,
από την ανάληψη των καθηκόντων και εξής.
Σχετικά µε την ορθότητα των ενεργειών του κ. Παπακωνσταντίνου κατέθεσαν στην Επιτροπή µας οι κ.κ. Μιχ. Σταθόπουλος
(17-2-2010), Φ. Γεωργακόπουλος (23-2-2010), Π. Κιούσης (17-22010) και ∆ιον. Χειµώνας (24-2-2010).
Επιπλέον απόδειξη των πολιτικών ευθυνών των Υπουργών της
Ν.∆. σχετικά µε το θέµα (των κ.κ. Γ. Αλογοσκούφη και Αντ.
Μπέζα), πέραν των όσων αναφέρονται στο προηγούµενο Πόρισµα της Εξεταστικής του 2008, αποτελούν δύο έγγραφα της
ΚΕ∆:
α) Το µε αρ. πρωτ. 14203/1765/18-12-2008 προς τον κ. Μπέζα,
στο οποίο εκφράζεται η αδυναµία υλοποίησης επί της ουσίας της
απόφασης Μπέζα της 3-10-2008, σε σχέση µε την επιστροφή των
ανταλλαγέντων ακινήτων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και για το λόγο
αυτό ζητούνται οδηγίες και ζητείται «ο προσδιορισµός του νοµικού πλαισίου των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση
της απόφασης».
β) Το µε αρ. πρωτ. 1052/283/2-2-2009 πάλι προς τον κ. Μπέζα,
στο οποίο αναφέρεται ότι η ΚΕ∆ θα ενεργήσει για την επαναφορά των πραγµάτων, που εντέλλεται ο κ. Μπέζας, βάσει των
εντολών που θα λάβει.
∆υστυχώς, µέχρι την αλλαγή της κυβέρνησης, ουδεµία σχετική οδηγία ή εντολή δόθηκε από την πολιτική ηγεσία προς την
ΚΕ∆.
3. Η άρνηση διενέργειας συντονισµένων και αποτελεσµατικών φορολογικών ελέγχων στα εµπλεκόµενα στο σκάνδαλο
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, από την κυβέρνηση της Ν.∆.
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Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, προέκυψε ανάγκη και
υποχρέωση διενέργειας συντονισµένων και αποτελεσµατικών
φορολογικών ελέγχων στα εµπλεκόµενα στο σκάνδαλο φυσικά
και νοµικά πρόσωπα. Η ανάγκη και απαίτηση αυτή αποτυπώθηκε
στο µε αρ. πρωτ. 1396-Ε/08/23-1-09 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, κ. Στ. Γκρόζου, προς το τότε Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών. Επίσης, η ανάγκη φορολογικών ελέγχων, αποτυπώθηκε στο από Απρίλιο 2009 κοινό Ενηµερωτικό Σηµείωµα της
Γενικής ∆/νσης Φορολογικών Ελέγχων, (∆/νση Ελέγχου), της Γενικής ∆/νσης Φορολογίας (∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου) και της
Γενικής ∆/νσης Οικονοµικής Επιθεώρησης (∆/νση Επιθεώρησης
Υπηρεσιών), που απευθύνονταν προς τον αρµόδιο Υφυπουργό
κ. Μπέζα.
Με το ως άνω Ενηµερωτικό Σηµείωµα, οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες πρότειναν στην πολιτική ηγεσία, λόγω της ιδιαιτερότητας και πολυπλοκότητας της υπόθεσης, δηλ. του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, την συγκρότηση δύο Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, µε προϊσταµένους Οικονοµικούς Επιθεωρητές, για τη διενέργεια των ελέγχων.
Η ως άνω εισήγηση συγκέντρωσε τις υπογραφές όλης της διοικητικής ιεραρχίας (συνολικά 15), περιλαµβανοµένης και αυτής
του Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος υπέγραψε στις 23-4-2009.
Έκτοτε η εισήγηση – πρόταση παρέµεινε σε εκκρεµότητα στα
χέρια του κ. Μπέζα, ο οποίος την επέστρεψε ανυπόγραφη την
30-9-2009.
Με τον τρόπο αυτή, σκόπιµα η κυβέρνηση της Ν.∆. απέφυγε
να διενεργήσει τους αναγκαίους φορολογικούς ελέγχους στα
εµπλεκόµενα στο σκάνδαλο πρόσωπα, επαυξάνοντας και επιβεβαιώνοντας τις ευθύνες της τόσο για το σκάνδαλο, όσο και για
την συγκάλυψη αυτού.
Οι δοθείσες εξηγήσεις από τον κ. Μπέζα κατά την κατάθεσή
του ενώπιον της Επιτροπής µας (4-5-2010) κρίνονται επιεικώς ως
ανεπαρκείς, δεδοµένου ότι υποστηρίχτηκε εκ µέρους του ότι η
εισήγηση δεν ήταν τεκµηριωµένη, ότι έλεγχοι εγίνοντο και ότι
τυχόν αποδοχή της εισήγησης µπορεί να εκλαµβάνετο ως προσπάθεια παρέµβασής του στους διενεργούµενους ελέγχους!...
Χαρακτηριστική είναι στο σηµείο αυτό η κατάθεση στην Επιτροπή µας την 3-3-2010 του, εκ των υπογραφόντων την εισήγηση
– πρόταση, Γενικού ∆/ντή κ. Ευστ. Μιχαλοπούλου, σύµφωνα µε
τον οποίον, δεν υπάρχει άλλη ανάλογη περίπτωση, επί των ηµερών του, που ο υπουργός να επέστρεψε πίσω ανυπόγραφη τέτοια εισήγηση – πρόταση.
Σε αντίθεση µε την προηγούµενη πολιτική ηγεσία, ο Υπουργός
Οικονοµικών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έδωσε εντολή για την συγκρότηση δεκατεσσάρων
(14) Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται στο σκάνδαλο (Υ.Α. 1046/103/∆Ε-Β/12-42010). Ήδη οι έλεγχοι διενεργούνται.
4. Η παράκαµψη των αρµοδίων οργάνων της ΚΕ∆ για την
σύνταξη των συµβολαίων ανταλλαγών.
Μια επιπλέον απόδειξη της όλης µεθόδευσης και του άνωθεν
συντονισµού για την υλοποίηση του σκανδάλου και ειδικότερα
των ανταλλαγών, αποτελεί το γεγονός ότι τόσο η αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΚΕ∆, όσο και οι επικουρούντες αυτήν ∆ικηγόροι, αντικαταστάθηκαν χωρίς δικαιολογία στα συµβόλαια των
ανταλλαγών.
Αρµόδια ∆/νση, ο ∆ιευθυντής της οποίας υπογράφει τα συµβόλαια, είναι η ∆/νση ∆ιαχείρισης, µε ∆ιευθυντή τον κ. Γ. Μητρόπουλο, όπως ο τελευταίος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής
µας την 5-3-2010. Στις συγκεκριµένες και µόνο περιπτώσεις των
ανταλλαγών της Μονής Βατοπεδίου, ο αρµόδιος ∆/ντης υποκα-

9051

ταστάθηκε από την ∆ιοίκηση της ΚΕ∆, χωρίς καµία δικαιολογία.
Οµοίως αντικαταστάθηκε η Νοµική Σύµβουλος της ∆/νσης ∆ιαχείρισης κα Έλσα Μαυραγκά από άλλον ∆ικηγόρο (τον κ. Σ. Ζερβουδάκη), παρότι παγίως οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ∆/νσης
∆ιαχείρισης επικουρούν αυτήν στη διαδικασία των συµβολαίων
(βλ. σχετικά την κατάθεση στην Επιτροπή µας της ∆ικηγόρου κας
Έλσας Μαυραγκά, την 10/3/2010, καθώς και την από 19/4/2010
επιστολή της προς την Επιτροπή µας).
5. Η ΚΕ∆ πραγµατοποίησε εννέα (9) ανταλλαγές δηµοσίων
ακινήτων σε 23 χρόνια (από το 1983 έως και το 2006). Για την
υλοποίηση του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου πραγµατοποίησε τριάντα ένα (31) συµβόλαια ανταλλαγής διακοσίων
εξήντα (260) συνολικά δηµοσίων ακινήτων σε 2,5 χρόνια από
τον ∆εκέµβριο του 2005 έως τον Ιούλιο του 2008)! Οι συνοπτικές διαδικασίες των ανταλλαγών και τα 16 προαπαιτούµενα
έγγραφα.
Όπως προκύπτει από το από 19/4/2010 έγγραφο της Νοµικής
Συµβούλου της ΚΕ∆ κας Έλσας Μαυραγκά προς την Επιτροπή
µας, η ΚΕ∆ πραγµατοποίησε συνολικά µόνον εννέα (9) ανταλλαγές δηµοσίων κτηµάτων από το 1983 ως το 2006 δηλ. σε 23 χρόνια. Άρκεσαν όµως 2,5 χρόνια (∆εκέµβριος 2005 – Ιούλιος 2008)
για να υπογραφούν τριάντα ένα (31) συµβόλαια που αφορούν
ανταλλαγές διακοσίων εξήντα (260) συνολικά ακινήτων, προκειµένου να υλοποιηθεί το σκάνδαλο των ανταλλαγών υπέρ της Ι.Μ.
Βατοπεδίου.
Έτσι αναδεικνύεται ξανά, πέραν πάσης αµφιβολίας ο συντονισµός και η µεθόδευση, ως προϊόν άνωθεν εντολών, χωρίς τις
οποίες δεν θα µπορούσαν να υπογραφούν τόσες ανταλλαγές σε
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Ενισχυντικό των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός ότι ενώ παγίως
για τα συµβόλαια της ΚΕ∆ εζητούντο 16 «προαπαιτούµενα» έγγραφα, αναφερόµενα σε σχετικό κατάλογο, που κατετέθη στην
Επιτροπή µας, ειδικά για τις ανταλλαγές της Ι.Μ. Βατοπεδίου, ο
κατάλογος αυτός δεν ετηρείτο (βλ. καταθέσεις Γ. Μητρόπουλου
της 5/3/2010, Ε. Μαυραγκά της 10/3/2010 και Σωτ. Γκασούκα,
Νοµικού Συµβούλου της ΚΕ∆, της 2/3/2010).
6. Τα απολεσθέντα (…) 24.625 ευρώ του συµβολαίου ανταλλαγής µε αρ. 2335/12-4-2006.
Πρόβληµα προέκυψε και µε την «εξαφάνιση» ποσού 24.625
ευρώ, που αναφέρεται στο πιο πάνω συµβόλαιο. Συγκεκριµένα,
στο συµβόλαιο ανταλλαγής µε αρ. 2335/12-4-2006 αναφέρεται
ότι:
Επειδή η αξία των ανταλλασσόµενων ακινήτων εκτιµήθηκε από
το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) για τα ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΛΦΑ
3.866.985,00 ευρώ και για τα ΑΚΙΝΗΤΑ ΒΗΤΑ σε 3.891.610,00
ευρώ, προς εξίσωση των µερίδων, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου κατέβαλε στην Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου Α.Ε.
(Κ.Ε.∆. Α.Ε.) το ποσό των 24.625 ευρώ, σήµερα ενώπιόν µου, σε
µετρητά, και έτσι επήλθε εξίσωση της αξίας των ανταλλασσόµενων ακινήτων.
Για λογαριασµό της Ι.Μ. Βατοπεδίου υπογράφει το συµβόλαιο
ο κ. ∆ηµ. Πελέκης (που βεβαιώνεται στο συµβόλαιο ότι κατέβαλε
τα µετρητά), για λογαριασµό δε της ΚΕ∆ υπογράφει ο κ. Γ. Ξηραδάκης (που βεβαιώνεται στο συµβόλαιο ότι εισέπραξε τα µετρητά). Στο συµβόλαιο επίσης παρέστη, εκτός της
συµβολαιογράφου κας Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη, και ο
∆ικηγόρος της ΚΕ∆ κ. Στ. Ζερβουδάκης.
Παρότι οι ανωτέρω εξετάστηκαν κατ’ αντιπαράσταση στην Επιτροπή την 27/4/2010, δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθεί συµπέρασµα για το εάν και ποιος κατέβαλε τα µετρητά των 24.625 ευρώ
και για το εάν και ποιος τα εισέπραξε. Πάντως τα µετρητά αυτά
δεν κατέληξαν στην ΚΕ∆, ως θα έπρεπε, όπως προκύπτει και από
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το µε αρ. πρωτ. 3221/655/19-4-2010 έγγραφο της ΚΕ∆ προς την
Επιτροπή µας, το οποίο αναφέρεται σε έξι (6) συνολικά συµβόλαια ανταλλαγών µε αντίστοιχες προβληµατικές οικονοµικές διαφορές, µικροτέρων ποσών, και µε συνολική διαφορά υπέρ της
ΚΕ∆ ύψους 23.582,46 ευρώ, ποσού που ουδέποτε κατεβλήθη
στην ΚΕ∆, παρά τα αναγραφόµενα στα συµβόλαια και το οποίο,
µετά από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, καταχωρήθηκε στα
λογιστικά βιβλία της ΚΕ∆ ως απαίτηση.

Κράτους, ο οποίος απολογούµενος ενώπιον της ανακρίτριας κας
Καλού ανέφερε τα εξής:
Για την ταχύτητα διεκπεραίωσης θεµάτων που αφορούσαν τη
Μονή µε πίεζαν ο Υπουργός Γεωργίας κ. Μπασιάκος και οι µοναχοί Εφραίµ και Αροένιος, οι οποίοι συχνά άφηναν να εννοηθεί ότι
για την επιτάχυνση της διαδικασίας, αν χρειαζόταν, µπορούσαν
να βάλουν τον Ρουσόπουλο και τον Αγγέλου να τηλεφωνήσουν
στον κ. Μπασιάκο, για να µου δώσει σχετική εντολή.

Παρότι το ως άνω ποσό δεν συγκρίνεται µε το ύψος της συνολικής ζηµίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου από το όλο σκάνδαλο,
όµως η ύπαρξη και αυτού του ελλείµµατος επιβεβαιώνει ότι τα
πάντα εγίνοντο χωρίς σεβασµό στη δηµόσια περιουσία, στη
βάση µιας νοοτροπίας και λογικής, που εκπορεύονταν άνωθεν
και οριοθετούσε το όλο σκάνδαλο. Με αυτή τη νοοτροπία και λογική ουδείς ησχολήθη µε το … µικροποσό των 24.625 ευρώ για
να αναζητήσει την «τύχη» του.

β) Από τον µάρτυρα – Νοµικό Σύµβουλο της ΚΕ∆ κ. Σωτ. Γκασούκα, ο οποίος κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής
µας, την 2/3/2010, ανέφερε τα εξής:
Τότε ήµουν στο γραφείο µου. Σε κάποια στιγµή βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη του (σηµ.: αναφέρεται στον Μοναχό Αρσένιο) και βγαίνοντας από την πόρτα του γραφείου δεξιά λέει έλα
Γιάννη. Έστριψε στο διπλανό γραφείο και δεν ξέρω τι ειπώθηκε
και µε ποιον Γιάννη µιλούσε. Όταν γυρνάει, από περιέργεια επειδή
και εγώ είχα πονηρευτεί µε αυτά τα πράγµατα, είχα ψυλλιαστεί
που λένε πιο λαϊκά, του λέω ποιος Γιάννης είναι και µου λέει ο Γιάννης ο Αγγέλου. Λέω του Πρωθυπουργού; Προσέξτε δεν είπα ο
σύµβουλος του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού; Λέει ναι.
∆εν θα το πίστευα αλλά επειδή µεσολάβησαν τα προηγούµενα
σχηµάτισα την εντύπωση ότι πράγµατι έτσι έγινε.
γ) Από τον µάρτυρα – ∆ικηγόρο της ΚΕ∆ κ. Σταύρο Ζερβουδάκη, ο οποίος κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής
µας, την 27/4/2010, ανέφερε τα εξής:
Όσον αφορά τα εµπόδια, λοιπόν, που έφερνα εγώ, κάποια
στιγµή ο Αρσένιος µπροστά µου – όπως καθόµουν εγώ στο γραφείο µου, αριστερά καθόταν αυτός – λέει κάποια στιγµή εξαγριωµένος κατά κάποιον τρόπο «Α, δεν πάει άλλο! Άσε να πάρω
τον Αγγέλου!». Έκανε ότι πήρε τηλέφωνο. Πήρε πράγµατι τηλέφωνο και είπε «Έλα, Γιάννη, στην ΚΕ∆ είµαι. Έχουµε κάποια θεµατάκια, αλλά καλά πάµε, θα τα ξεπεράσουµε. Καλά πάµε.
Εντάξει». Τίποτα άλλο. Εγώ ούτε έδωσα σηµασία ούτε τίποτα.
Τώρα, εκείνη τη στιγµή, αν µε ρωτήσετε, θα πω, γνωρίζοντας τις
διασυνδέσεις και ακούγοντας, ότι ήµουν σίγουρος ότι ήταν ο Αγγέλου. Σήµερα που µε ρωτάτε και µε την τροπή που έχουν πάρει
τα πράγµατα, εγώ αµφιβάλλω. ∆εν ξέρω. Τι να πω; Αποδεικνύεται
τίποτα; ∆εν αποδεικνύεται.

7. Η ειδική περίπτωση του αρχαιολογικού χώρου Ουρανούπολης και οι αβάσιµοι ισχυρισµοί του κ. Γ. Βουλγαράκη.
Με την µε αρ. 5980/16-10-1965 απόφασή του (ΦΕΚ Β’ 714/2910-1965) ο τότε Υπουργός Προεδρίας κήρυξε «ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία τα εις την περιοχήν της χερσονήσου του Άθω,
από «της διώρυγος του Ξέρξου» και µέχρι των ακροτηρίων Πίννες
και Ακροθώου, Βυζαντινά και µεταβυζαντινά κτίσµατα, ήτοι
Μονάς, σκήτας, κελλία, ναούς, µετόχια, εξωκκλήσιον, αγιάσµατα,
κλπ. είτε εν ερειπίοις ευρισκόµενα µετά του άµεσου περιβάλλοντος αυτών χώρου καθοριζοµένου ως τοιούτου άπαντος του
χώρου τού πέριξ εις την περιοχήν της Χερσονήσου του Άθω, λόγω
της εξαιρετικής αρχαιολογικής σηµασίας και σπουδαιότητος
αυτών».
Εντός της ως άνω ευρύτερης περιοχής βρίσκεται το δάσος
Ουρανούπολης, επιφάνειας 8.608,430 στρεµµάτων, το οποίο
αντηλλάγη (παραχωρήθηκε) µε το 2823/22-5-2007 συµβόλαιο
της συµβολαιογράφου κας Αικατερίνης Πελέκη – Βουλγαράκη.
Για την ανταλλαγή αυτή αρχαιολογικού χώρου, καταλογίζονται
συγκεκριµένες ευθύνες στον κ. Βουλγαράκη (σελίδες 166 και
230 του Πορίσµατος του 2008).
Κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή µας την 10-5-2010 ο
πρώην Υπουργός Πολιτισµού κ. Γ. Βουλγαράκης, ενεφάνισε την
από 17-3-2010 απόφαση του σηµερινού Υπουργού Πολιτισµού κ.
Παύλου Γερουλάνου (περί έγκρισης του Β2 σταδίου µελέτης Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Σταγείρων – Ακάνθου, Ν.
Χαλκιδικής), ισχυριζόµενος ότι, δι’ αυτής, ο χαρακτηρισµός του
δάσους Ουρανούπολης ως αρχαιολογικού χώρου, περιορίζεται
σ’ ένα ασήµαντο µέρος αυτού, στον Αρχαιολογικό Περίπατο, ο
οποίος είναι κατά τον κ. Βουλγαράκη, ούτως ή άλλως εκτός του
συµβολαίου ανταλλαγής.
Οι ανωτέρω ισχυρισµοί του κ. Βουλγαράκη διαψεύδονται από
τους κατ’ εξοχήν αρµόδιους, που εκλήθησαν ως µάρτυρες για
το θέµα αυτό και συγκεκριµένα από τον κ. Ι. Ταβλάκη (έφορο αρχαιοτήτων της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) και την
κα Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη (Αναπληρώτρια Γεν. ∆/ντρια
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπ. Πολιτισµού),
οι οποίοι κατέθεσαν στην Επιτροπή µας την 13-5-2010. Σύµφωνα
µε τις καταθέσεις αµφοτέρων, η ως άνω έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου δεν µεταβάλλει, ούτε αίρει τον χαρακτηρισµό του 1965 για την ευρύτερη περιοχή, στην οποία
περιλαµβάνεται το ως άνω ανταλλαγέν δάσος Ουρανούπολης.
8. Η εµπλοκή του ονόµατος του κ. Ι. Αγγέλου τέσσερις
φορές, από τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα.
Το όνοµα του κ. Ι. Αγγέλου εµπλέκεται τέσσερις φορές στην
διερεύνηση του σκανδάλου, από τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα:
α) Από τον κ. Χριστόδουλο Μπότσιο, Νοµικό Σύµβουλο του

δ) Από τον πρώην Υπουργό κ. Πέτρο ∆ούκα, ο οποίος κατέθεσε στην Επιτροπή µας την 3/5/2010, εγχειρίζοντας ταυτόχρονα
και γραπτό υπόµνηµα, στη σελίδα 5 του οποίου αναφέρει τα
εξής:
Το Μέγαρο Μαξίµου γνώριζε την πορεία της υπόθεσης αφού
τον Ιούνιο του 2004 µου τηλεφώνησε ο κ. Γιάννης Αγγέλου, διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και µου ζήτησε να εξετάσω κατά προτεραιότητα την Γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού
Συµβουλείου ∆ηµοσίων Κτηµάτων. Ήταν η πρώτη φορά που
άκουγα για την υπόθεση αυτή και την ύπαρξη της συγκεκριµένης
Μονής. Εξέλαβα το τηλεφώνηµα αυτό, όχι ως παρέµβαση, αλλά
ως ενδιαφέρον για την µη καθυστέρηση του κυβερνητικού έργου.
Το θεώρησα ως µια από τις συνηθισµένες επικοινωνίες του Πρωθυπουργικού γραφείου µε τα γραφεία των Υπουργών.
Ο κ. Ι. Αγγέλου, καταθέτοντας στην Επιτροπή µας την 10-52010 ισχυρίστηκε κατ’ αρχήν ότι ήταν απλός συνεργάτης του
Πρωθυπουργού και όχι ∆ιευθυντής, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται θέση ∆ιευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού. Επισηµαίνεται όµως ότι ακόµη και ο κ. ∆ούκας (βλ. ανωτέρω) τον
θεωρούσε ∆ιευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, εντύπωση που ήταν άλλωστε διάχυτη, καθ’ όλον τον χρόνον της πρωθυπουργίας του κ. Καραµανλή. Επί της ουσίας προφανώς
λειτουργούσε ως επικεφαλής του Γραφείου του τότε Πρωθυπουργού κ. Κων. Καραµανλή.
Ο κ. Αγγέλου κατέθεσε και αυτός γραπτό υπόµνηµα στην Επιτροπή µας διαψεύδοντας τους ισχυρισµούς των κ.κ. Μπότσιου,
Γκασούκα και Ζερβουδάκη. Ειδικά για τους ισχυρισµούς του κ.
∆ούκα, αναφέρει τα εξής:
Τον Ιούλιο του 2004, ο κ. Ξυνίδης, µε την ιδιότητα του ως Προ-
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έδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Ξάνθης, απέστειλε στο Γραφείο Πρωθυπουργού επιστολή, µε ηµεροµηνία 15/7/2004, µε την
οποία κοινοποιούσε επιστολή φορέων της Ξάνθης, που απευθυνόταν προς τον κ. ∆ούκα, όπου περιέχονταν οι απόψεις τους για
τα θέµατα των γνωµοδοτήσεων.
Σε µια, λοιπόν, συνηθισµένη τηλεφωνική επικοινωνία µου µε τον
τότε υφυπουργό Οικονοµικών κ. ∆ούκα, η οποία δεν θυµάµαι εάν
προήλθε από µένα ή τον κ. ∆ούκα, µεταξύ άλλων που συζητήσαµε,
του ανέφερα την ύπαρξη της επιστολής αυτής, η οποία είχε υποπέσει στην αντίληψή µου, µε µια µόνο φράση: «Υπάρχει και µια
επιστολή των φορέων της Ξάνθης. Εάν δεν την έχεις δει, δες την».
Αυτό και τίποτα άλλο. Και το λέω µε τόση βεβαιότητα διότι ήταν
η µόνη διατύπωση που χρησιµοποιούσα, απαρέγκλιτα, σε όσες
περιπτώσεις έκανα ανάλογη αναφορά και είχε µοναδικό σκοπό
την υπόµνηση στον εκάστοτε συνοµιλητή µου να εξετάσει ένα
θέµα που ενδεχοµένως απασχολούσε το Υπουργείο του. Ούτε θα
µπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι ούτε αρµοδιότητα ούτε τέτοιο ρόλο είχα και δεν ήµουνα σε θέση να γνωρίζω τις ειδικές παραµέτρους του όποιου θέµατος, όπως τις γνωρίζουν ο Υπουργός
και οι υπηρεσίες του Υπουργείου του. Άλλωστε, η συγκεκριµένη
πρακτική είναι απόλυτα συνηθισµένη και γνωστή σε όλους αυτούς
που ασχολούνται µε τα πολιτικά πράγµατα.
Η επιστολή αυτή, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ήταν προς
διεκπεραίωση, που θα γινόταν όπως πάντα, µε αποστολή σχετικής
επιστολής διαβίβασής της στον κ. ∆ούκα. Έτσι λοιπόν, στην τηλεφωνική επικοινωνία, όπως σας είπα παραπάνω, του την ανέφερα,
ώστε να αποφευχθεί µια ουσιαστικά περιττή, γραφειοκρατική διαδικασία, δεδοµένου ότι η επιστολή των φορέων, που περιείχε την
ανάπτυξη των θεµάτων, είχε αποδέκτη τον ίδιο και φαινόταν ότι
του είχε διαβιβαστεί, µε ηµεροµηνία 14/7/2004. για τον λόγο δε
αυτό, και µετά την τηλεφωνική ενηµέρωση του κ. ∆ούκα, η υπάλληλος που χειριζόταν την επιστολή, επισηµείωσε ότι «διεκπεραιώθηκε τηλεφωνικά».
Άλλωστε, το ίδιο ακριβώς νόηµα, δηλαδή την υπόµνηση του
εκάστοτε Υπουργού να εξετάσει ένα θέµα που απασχολούσε το
Υπουργείο του, είχε και η διαβίβαση στα αρµόδια Υπουργεία των
χιλιάδων επιστολών, που δεχόταν το Γραφείο Πρωθυπουργού από
πολίτες και φορείς για θέµατα που τους απασχολούσαν, µε την
στερεότυπη διατύπωση «σας διαβιβάζουµε την από … επιστολή
του …, που στάλθηκε στο γραφείο Πρωθυπουργού και παρακαλούµε, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων σας, να εξετάσετε το θέµα
στο οποίο αναφέρεται».
Είναι προφανές ότι ο κ. ∆ούκας και ο κ. Αγγέλου αναφέρονται
σε άλλη χρονική στιγµή και σε άλλο έγγραφο ο καθένας τους,
αλλά πάντως σε έγγραφα που σχετίζονται µε το σκάνδαλο. Ο κ.
∆ούκας αναφέρεται στις αρχές Ιουνίου του 2004, πριν υπογράψει την από 10-6-2004 απόφαση αποδοχής της Γνωµοδότησης
του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων, για την
οποία επέδειξε ενδιαφέρον ο κ. Αγγέλου (κατά τον κ. ∆ούκα) να
εξεταστεί κατά προτεραιότητα. Ο κ. Αγγέλου από την πλευρά
του αναφέρεται στον Ιούλιο του 2004 (και µάλιστα µετά τις 15-72004), ήτοι σε χρόνο κατά πολύ µεταγενέστερο της υπογραφής
από τον κ. ∆ούκα τόσο της πιο πάνω απόφασης, όσο και αυτής
της αποδοχής του αιτήµατος της Μονής περί µη έκδοσης απόφασης από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ροδόπης επί της αγωγής
της Μονής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά τον ισχυρισµό
του κ. Αγγέλου, αφορµή για το τηλεφώνηµά του προς τον κ.
∆ούκα ήταν η από 15-7-2004 επιστολή του Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κ. Ξυνίδη, µε την οποία κοινοποιούσε
στο γραφείο του τότε Πρωθυπουργού επιστολή φορέων της Ξάνθης, που απευθυνόταν προς τον κ. ∆ούκα, σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις για το ιδιοκτησιακό θέµα της λίµνης Βιστωνίδας.
Ακόµη κι αν γίνει δεκτός ο ισχυρισµός του κ. Αγγέλου, είναι
προφανές ότι για κάποιο λόγο ξεχώρισε την υπόψη επιστολή ο κ.
Αγγέλου (από τις χιλιάδες που δεχόταν το Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπως ο ίδιος αναφέρει στο πιο πάνω υπόµνηµά του)
και αντί να την διαβιβάσει στον κ. ∆ούκα µε το τυποποιηµένο έγγραφο (που πάλι ο ίδιος αναφέρει στο πιο πάνω υπόµνηµά του),
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επέλεξε να του την επισηµάνει προφορικά, πιθανόν για να τονίσει το ενδιαφέρον του Μαξίµου ή το δικό του.
Σε κάθε περίπτωση (και δεδοµένου ότι ο κ. Αγγέλου δεν διαψεύδει τον κ. ∆ούκα περί της προφορικής παρέµβασής του) είναι
βέβαιο ότι είτε τον Ιούνιο, είτε τον Ιούλιο του 2004, ο κ. Αγγέλου
προέβη σε προφορική παρέµβαση προς τον κ. ∆ούκα σε σχέση
µε το ιδιοκτησιακό της λίµνης Βιστωνίδας. ∆εδοµένου ότι, όπως
προαναφέρθηκε, ο κ. Αγγέλου λειτουργούσε ως (έστω) άτυπος
επικεφαλής (διευθυντής) του γραφείου του τότε Πρωθυπουργού
κ. Κων. Καραµανλή, η αποδεδειγµένη παρέµβασή του αξιολογείται ως κρίσιµη για την πορεία του σκανδάλου και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, σε συνδυασµό µε τις λοιπές (ανωτέρω)
αναφορές στο όνοµά του, τις οποίες διαψεύδει.
Πέραν αυτών, έκδηλη είναι η προσπάθεια του κ. Αγγέλου να
πείσει την Επιτροπή µας ότι δεν επέτρεψε ούτε καν να ακουστούν οι απόψεις της Μονής προς αυτόν για το επίδικο θέµα. Καταθέτει χαρακτηριστικά στην Επιτροπή µας για µια επίσκεψή του
στη Μονή Βατοπεδίου:
Σε κάποια επίσκεψή µου και κατά τη διάρκεια µιας περιήγησης
που γινόταν µε το γιο µου και µαζί µε άλλους επισκέπτες, δεν σας
κρύβω ότι ο γέροντας επιχείρησε να µου βάλει το θέµα, λέγοντάς
µου – δεν ήξερα το θέµα – «έχουµε προβλήµατα µε τα µετόχια
µας στην Ξάνθη». Τον διέκοψα αµέσως, δεν του έδωσα το περιθώριο να συνεχίσει και του λέω: «Γέροντα, εγώ µε αυτά τα θέµατα
δεν ασχολούµαι, να απευθυνθείς στους αρµόδιους φορείς, στα
αρµόδια όργανα». ∆εν είχαµε και τέτοιες σχέσεις.
Βεβαίως, δύσκολα γίνεται πιστευτός ο ισχυρισµός του κ. Αγγέλου ότι «τον διέκοψα αµέσως και δεν του έδωσα το περιθώριο
να συνεχίσει». Αυτό θα συνέβαινε, ίσως, µόνον σε ακραία περίπτωση και πάντως αφού πρώτα άκουγε το θέµα. Η φράση
«έχουµε πρόβληµα µε τα µετόχια µας στην Ξάνθη» που είπε
(κατά τον κ. Αγγέλου) ο γέρων, δεν δικαιολογεί τέτοια απότοµη
και απόλυτη αντίδραση, που ισχυρίζεται ότι είχε ο κ. Αγγέλου.
Περαιτέρω, στην τηλεοπτική εκποµπή «Πρωϊνή Ενηµέρωση»
της ΝΕΤ, στις 12-5-2010, σε τηλεφωνική του παρέµβαση, ο κ. Πέτρος ∆ούκας ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής:
α) Ότι ο κ. Ι Αγγέλου «λειτουργούσε καθαρά σαν το Γραφείο
του Πρωθυπουργού και λειτουργούσε ως ∆ιευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Αυτή ήταν η άποψη, όχι µόνο εµένα,
αλλά και όλων των Υπουργών και Υφυπουργών».
β) Σε ερώτηση της δηµοσιογράφου κας Γιάννας Παπαδάκου
αν ο κ. Αγγέλου επικαλείτο κεντρική κυβερνητική απόφαση ή τον
τότε Πρωθυπουργό στο τηλεφώνηµα που του έκανε, ο κ. Π. ∆ούκας απάντησε ότι «Όταν παίρνει ο ∆ιευθυντής του Γραφείου του
Πρωθυπουργού δεν παίρνει, είπα πριν, ούτε φιλικά, ούτε για την
πάρτη του. Παίρνει το Γραφείο του Πρωθυπουργού για µια υπόθεση την οποία δείχνει ένα ενδιαφέρον. Επαναλαµβάνω, δεν είναι
κατ’ ανάγκη κακόβουλο το ενδιαφέρον».
Συµπερασµατικά προκύπτει ο κρίσιµος ρόλος του κ. Αγγέλου
στην πορεία του σκανδάλου, δυνατότητα που του παρείχε η ουσιαστική θέση που κατείχε δίπλα στον τότε Πρωθυπουργό.
Επιβεβαιώνονται έτσι (και εξ αυτών των δεδοµένων) οι βαρύτατες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Καραµανλή για το
σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, δια της ανάµιξης µάλιστα του
ουσιαστικού διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, κατά
τα ανωτέρω.
9. Η παρεµπόδιση, τρεις (3) φορές, της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή, µε σκοπό την διερεύνηση τυχόν
ποινικών ευθυνών Υπουργών.
Όπως είναι γνωστό, η τότε κυβέρνηση της Ν.∆. αναγκάστηκε
να αποδεχθεί την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάν-
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δαλο της Μονής Βατοπεδίου το 2008, εξ αιτίας του µεγάλου θορύβου που προκλήθηκε από την παραίτηση από το ∆ικαστικό
Σώµα των Αντιεισαγγελέων Εφετών Ηλία Κολιούση και Ελένης
Σωτηροπούλου, την 14-10-2008. Οι ως άνω εισαγγελικοί λειτουργοί παραιτήθηκαν για να µην παραβιάσουν τις διατάξεις του
Συντάγµατος (άρθρα 85 και 86), καθώς και του Ν. 3126/2003 σχετικά µε την ποινική ευθύνη Υπουργών (βλ. την από 14-10-2008
κοινή παραίτησή τους).

στη Βουλή, ερµηνεύοντας κατά το δοκούν τα κρίσιµα στοιχεία
και επικαλούµενες νοµικές απόψεις, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την διάταξη του άρθρου 86 παρ. 2 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία αυτός που διενεργεί
ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση οφείλει να διαβιβάσει αµελλητί στη Βουλή τα στοιχεία που σχετίζονται µε Υπουργούς, για
ποινικά αδικήµατα που φέρονται να τέλεσαν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους.

Στις καταθέσεις τους ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (την
20/4/2010 ο κ. Κολιούσης και την 22/4/2010 η κα Σωτηροπούλου)
περιέγραψαν µε λεπτοµέρειες τις µεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν για να αποτραπεί η διαβίβαση της ποινικής δικογραφίας
στη Βουλή, µε σκοπό την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών
Υπουργών. Εν συνεχεία, µε την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής µας την 3/5/2010 ο τότε Προϊστάµενος της Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών κ. Κυρ. Καρούτσος, ουσιαστικά επιβεβαιώνει
(προσπαθώντας βέβαια εν µέρει να δικαιολογήσει) την αποτροπή
της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή. Τέλος, ο
τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδάς µε την κατάθεσή του στην Επιτροπή µας την 3/5/2010, επιβεβαιώνει τα ανωτέρω, προβάλλοντας ως δικαιολογία τις νοµικές του απόψεις.

Η τόσο έντονη εµµονή του κ. Σανιδά στην άποψή του ότι δεν
υπάρχουν ποινικές ευθύνες Υπουργών (βλ. καταθέσεις κ. Κολιούση και κας Σωτηροπούλου) είναι τουλάχιστον περίεργη, έως
ύποπτη, όταν όλοι οι αρµόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί - χειριστές της υπόθεσης (κ. Κολιούσης, κα Σωτηροπούλου, κα Σπυροπούλου, κ. Στραγάλης και κ. Καρούτσος) κατέληγαν ο ένας
µετά τον άλλον στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν στοιχεία, βάσει
των οποίων θα πρέπει να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες Υπουργών (όπως το Σύνταγµα και ο νόµος περί ευθύνης
Υπουργών ορίζουν) και ότι πρέπει να διαβιβαστεί η δικογραφία
στη Βουλή για το σκοπό αυτό.

Είναι γεγονός ότι παρεµποδίστηκε η διαβίβαση της ποινικής
δικογραφίας στη Βουλή τρεις φορές:
α) Πρώτη φορά την 13/10/2008 από τον κ. Καρούτσο σε συνεννόηση µε τον κ. Σανιδά, µε την µεθόδευση της γραπτής εντολής (αρ. πρωτ. 58184/13-10-2008) διενέργειας συµπληρωµατικών
ενεργειών εκ µέρους των χειριστών, τότε αντιεισαγγελέων Εφετών (Κολιούση – Σωτηροπούλου), ενεργειών που ήσαν όµως ουσιαστικά άσχετες µε το γεγονός ότι είχαν ήδη προκύψει στοιχεία
για Υπουργούς, οπότε ήταν υποχρεωτική η αµελλητί διαβίβαση
της δικογραφίας στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 2
του Συντάγµατος.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την κατάθεση του κ. Κολιούση,
ήδη από την 6/10/2008 ήταν έτοιµο το σχετικό έγγραφο (αναφορά) για την διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, έκτασης
35 σελίδων. Την ίδια ηµέρα (6/10/2008) ο κ. Καρούτσος, ο οποίος
είχε ήδη ενηµερωθεί από την 2/10/2008 για την πρόθεση των δύο
αντιεισαγγελέων, ζήτησε την δικογραφία (τα κρίσιµα έγγραφα
αυτής), την δε 13/10/2008 τους έδωσε την γραπτή εντολή για συµπληρωµατικές ενέργειες και τους οδήγησε στην παραίτηση.
Στο µεταξύ είχαν µεσολαβήσει συναντήσεις και συζητήσεις µε
τον κ. Σανιδά.
Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση της κας Σωτηροπούλου τόσο
ενώπιον της Επιτροπής µας, όσο και ενώπιον του αντιεισαγγελέα του Α.Π. κ. Φώτιου Μακρή την 27-11-2008. Η κα Σωτηροπούλου καταθέτει ότι κατά τη συνάντηση µε τον κ. Σανιδά, την
2-10-2008, τους πίεζε να µην αποστείλουν την δικογραφία στη
Βουλή, διαφορετικά θα τον έβρισκαν µπροστά τους.
β) ∆εύτερη φορά παρεµποδίστηκε η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή την 22-10-2008 από τον κ. Σανιδά µε το µε αρ.
πρωτ. ΕΠ670/22-10-2008 έγγραφό του, µε το οποίο επέστρεψε
αυθηµερόν στον κ. Καρούτσο την από 22-10-2008 αναφορά της
Εισαγγελέως Εφετών κας Ευστ. Σπυροπούλου, την οποία υιοθέτησε και διαβίβασε στον κ. Σανιδά ο κ. Καρούτσος, µε την οποία
ζητούσε την διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή.
γ) Τρίτη φορά παρεµποδίστηκε η διαβίβαση της δικογραφίας
στη Βουλή την 22-4-2009, πάλι από τον κ. Σανιδά µε το ΕΠ279/224-2009 έγγραφό του. Ο τελευταίος επέστρεψε αυθηµερόν την
δικογραφία στον κ. Καρούτσο, ο οποίος, µετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, ζήτησε την διαβίβασή της στη Βουλή µε
το ΕΠ48/22-4-2009 έγγραφό του προς τον κ. Σανιδά.
Σηµειώνεται ότι εξ αρχής και σταθερά, βάσει της δικής του θεωρίας περί των «παραπλανηθέντων υπουργών», ο κ. Σανιδάς
είναι αυτός που παρεµποδίζει την διαβίβαση της δικογραφίας

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι µε το άρθρο
4 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α’ 135/4-7-2006) τροποποιήθηκε το
άρθρο 77 παρ. 11 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων. Μόνο
µετά την τροποποίηση αυτή της τότε κυβέρνησης της Ν.∆., ο κ.
Σανιδάς απέκτησε τα τυπικά προσόντα να προαχθεί, µετά από
λίγες ηµέρες, στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως
άλλωστε παραδέχεται και στην κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής µας την 3/5/2010. Περαιτέρω είναι σηµαντικό να θυµίσουµε ότι αρκετές ενέργειες και πρωτοβουλίες του κ. Σανιδά
απετέλεσαν αντικείµενο οξύτατης κριτικής από την, προ των
εκλογών του 2009, αντιπολίτευση, ως παρέχουσες επί της ουσίας προστασία και στήριξη στην τότε κυβέρνηση της Ν.∆., σε
κρίσιµες υποθέσεις συνήθως πολιτικού χαρακτήρα.
Ως συµπέρασµα προκύπτει ότι µόνο τυχαία δεν είναι η, επί
τρεις φορές, παρεµπόδιση διαβίβασης στη Βουλή της δικογραφίας του σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, µε σκοπό την διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών Υπουργών, δεδοµένου ότι
τέτοια διερεύνηση αφορούσε Υπουργούς της τότε κυβέρνησης
της Ν.∆.
10. Ο Όµιλος ΠΑΠΙΣΤΑ, η συµµετοχή της Μονής σ’ αυτόν
και τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας προς εταιρείες του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ.
Στο Πόρισµα της Εξεταστικής του 2008, και κυρίως στο κεφάλαιο ΙΖ’ αυτού, είχαν εκτεθεί αναλυτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν την στενή σχέση του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ µε την τότε
κυβέρνηση της Ν.∆.. Περαιτέρω, όπως κατέθεσε στην Επιτροπή
µας την 9-3-2010 ο κ. Άθως Κοιρανίδης (Οικονοµικός Σύµβουλος
της Ι.Μ.) η Μονή Βατοπεδίου, µέσω Κυπριακής εταιρείας, συµµετείχε στον Όµιλο ΠΑΠΙΣΤΑ κατά το 1/3. Εκτός αυτών, όπως
προκύπτει από το µε αρ. πρωτ. 49/2807/20-4-2010 έγγραφο της
Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος προς την Εξεταστική Επιτροπή,
τρεις εταιρείες του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ µε απόφαση του 2007 του
Γενικού Συµβουλίου Χορηγήσεων της Τράπεζας, χρηµατοδοτήθηκαν για συνολικό ύψος 8.000.000 ευρώ, σήµερα οφείλουν
6.143.421 ευρώ, έχουν υπαχθεί οι δύο εξ αυτών στις διατάξεις
του άρθρου 99 εποµ. του Πτωχευτικού Κώδικα, για την διασφάλιση δε των ως άνω ποσών υφίστανται υποθήκες ύψους µόλις
1.140.000 ευρώ, οι οποίες µάλιστα ενεγράφησαν µετά τον Νοέµβριο του 2008, δηλ. µετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Επιβεβαιώνεται έτσι ξανά η στενή σχέση Μονής, Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ
και κυβέρνησης της Ν.∆.
11. Ο ισχυρισµός των Μοναχών ότι «εσύρθησαν στις ανταλλαγές».
Οι Μοναχοί Εφραίµ και Αρσένιος είχαν αρνηθεί να καταθέσουν
στην Εξεταστική Επιτροπή του 2008 και να απαντήσουν σε ερω-
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τήσεις. Αιφνιδιαστικά όµως ζήτησαν µε έγγραφό τους να καταθέσουν στην Επιτροπή µας, όπως και έπραξαν την 28 και
29/4/2010 αντίστοιχα.
Κοινή «γραµµή» (προφανώς υπερασπιστική) των Μοναχών
ήταν ότι εσύρθησαν στις ανταλλαγές. Ο ισχυρισµός αυτός για
πρώτη φορά προτάχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή τουλάχιστον (τόσο σ’ αυτήν του 2008, όσο και σ’ αυτήν του 2010). Η ίδια
«γραµµή» και φρασεολογία τηρείται σε συνεντεύξεις των Μοναχών την 16/5/2010 στις εφηµερίδες Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
(Εφραίµ) και Real news (Αρσένιος).
Η Επιτροπή προβληµατίστηκε ιδιαίτερα από τον καινοφανή
αυτόν ισχυρισµό των Μοναχών, που προσπάθησαν να εµφανίσουν εαυτούς ως, περίπου, θύµατα. «Πήγαµε σαν τα κουταβάκια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηγούµενος Εφραίµ!
Τόσο όµως από τις καταθέσεις των ανωτέρω στην Επιτροπή
µας, όσο και από το εν γένει αποδεικτικό υλικό, δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός αυτός των Μοναχών.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
α) Σε επανειληµµένες ερωτήσεις των µελών της Επιτροπής
µας προς τους ανωτέρω Μοναχούς, δεν δόθηκε ούτε σαφής,
ούτε πειστική απάντηση ως προς το ποιός τους πίεσε και ως
προς το ποιό ήταν το γεγονός, η αιτία, η δύναµη που τους
«έσυρε» στις ανταλλαγές, δεδοµένου ότι το «σύροµαι» σηµαίνει
οπωσδήποτε ότι κάνω κάτι χωρίς τη θέλησή µου.
β) Τουναντίον, µε την µε αρ. πρωτ. 646/9.4.1./365/27-6/10-72004 επιστολή της η Μονή (υπογράφων ο ηγούµενος Εφραίµ)
είναι αυτή που προτείνει τις ανταλλαγές στον τότε Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σάββα Τσιτουρίδη. Είναι
τουλάχιστον παράδοξο να ισχυρίζεται κάποιος ότι σύρεται σε
ανταλλαγές όταν ο ίδιος τις προτείνει και εν συνεχεία τις επιδιώκει και τις επιταχύνει µε συνεχείς επισκέψεις στα Υπουργεία,
στη ΚΕ∆ κλπ, όπως προκύπτει από πολλές καταθέσεις µαρτύρων.
γ) Καταθέτοντας στην Επιτροπή µας ο πρώην Υπουργός κ.
Σάββας Τσιτουρίδης (4/5/2010) ανέφερε ότι ο ισχυρισµός ότι
εσύρθησαν στις ανταλλαγές είναι απολύτως ψευδής και ότι κατά
την επίσκεψη των Μοναχών στο γραφείο του (αρχές Ιουλίου του
2004) επεχειρήθη από τον νεώτερο εξ αυτών να του επιδείξει σε
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop) τα ακίνητα που θέλανε
να αποκτήσουν δια των ανταλλαγών, καθώς και ότι ήρθαν να ζητήσουν κάτι συγκεκριµένο σε ακίνητα.
δ) Οµοίως, καταθέτοντας στην Επιτροπή µας την 5/5/2010 ο
πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος ανέφερε ότι δεν εσύρθησαν στις ανταλλαγές,
αλλά ότι, πριν απ’ αυτόν, πήγαν σε πολλούς άλλους προτείνοντας ανταλλαγές.
12. Η πρωτοβάθµια ποινική καταδίκη της Προέδρου του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης και των Μοναχών, η επιβεβαίωση της διαρροής του αποτελέσµατος της δίκης επί της
Αγωγής της Μονής κατά του ∆ηµοσίου και η πλήρης αποκάλυψη των σκανδαλωδών µεθοδεύσεων για την «εξαφάνιση»
της απόφασης του ∆ικαστηρίου.
Τα όσα περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ’ του από 15-12-2008
Πορίσµατος των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Εξεταστικής Επιτροπής του 2008, σχετικά µε την έκδοση (και µη δηµοσίευση)
από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ροδόπης της ευνοϊκής για το ∆ηµόσιο απόφασης επί της Αγωγής της Μονής κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίµνης και των παραλίµνιων εκτάσεων, όπως επίσης και σχετικά µε την διαρροή
της απόφασης αυτής προς τους Μοναχούς, εξ αιτίας της οποίας
κινήθηκαν ταχύτατα οι διαδικασίες και η έκδοση υπουργικών
αποφάσεων προκειµένου να αναγνωριστεί η ιδιοκτησία της
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Μονής στη Λίµνη και στις παραλίµνιες εκτάσεις και προκειµένου
να αποφευχθεί η δηµοσίευση της απόφασης του ∆ικαστηρίου,
επιβεβαιώνονται και ενισχύονται από την µε αρ. 1059/2009 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Θράκης. ∆ια της απόφασης αυτής
καταδικάστηκε η τότε Πρόεδρος του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Ροδόπης, καθώς και οι ανωτέρω Μοναχοί (ως ηθικοί αυτουργοί)
για την διαρροή της απόφασης του ∆ικαστηρίου, που ήταν ευνοϊκή για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και για την µη δηµοσίευση αυτής
«εντός ευλόγου χρόνου» από την έκδοσή της.
Είναι προφανές ότι, µετά την ως άνω διαρροή, κινήθηκε ταχύτατα ένας ολόκληρος διοικητικός και κυβερνητικός µηχανισµός,
που λειτούργησε σε βάρος της δηµόσιας περιουσίας.
Συµπερασµατικά: η κυβέρνηση της Ν.∆., γνωρίζοντας το αποτέλεσµα της δίκης, ότι ήταν υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
έσπευσε να «χαρίσει» τη Λίµνη και τις παραλίµνιες εκτάσεις στη
Μονή, εν συνεχεία φρόντισε να «εξαφανιστεί» η απόφαση του ∆ικαστηρίου και στη συνέχεια µεθόδευσε ταχύτατα και µε επιµεληµένη µυστικότητα τις ανταλλαγές.
13. Οι λογαριασµοί, η διακίνηση µετρητών, οι δανειακές
συµβάσεις και οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές της Ιεράς
Μονής Βατοπεδίου και των λοιπών συνδεδεµένων και εµπλεκοµένων φυσικών και νοµικών προσώπων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Α. Άνοιγµα Λογαριασµών – Εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδας
Από την Τράπεζα της Ελλάδας κατατέθηκαν τόσο στην προηγούµενη (του 2008) όσο και στην παρούσα Εξεταστική Επιτροπή
κατατέθηκαν συνολικά τρείς (3) Εκθέσεις µε την αποτίµηση των
Συναλλαγών της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και το άνοιγµα των
λογαριασµών της ιδίας και των συνδεδεµένων ή των εµπλεκοµένων µε αυτή φυσικών και νοµικών προσώπων.
Η πρώτη Έκθεση υποβλήθηκε στην προηγούµενη Εξεταστική
Επιτροπή στις 4.12.2008, η δεύτερη επικαιροποιηµένη Έκθεση
υποβλήθηκε στη Βουλή στις 24.4.2009 και η τελευταία Ενδιάµεση Έκθεση κατατέθηκε και παρουσιάστηκε πρόσφατα
(13.5.2010) στην Εξεταστική Επιτροπή από τους Ελεγκτές της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών Εκθέσεων, αλλά
και από τα όσα κατέθεσαν στις δύο Εξεταστικές Επιτροπές οι
Ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι ότι δεν καταλήγουν
σε συνολικά και ασφαλή συµπεράσµατα ως προς τις ακριβείς
διαδροµές και τους τελικούς αποδέκτες των χρηµατικών ποσών
που διακινήθηκαν την επίµαχη και εξεταζόµενη περίοδο.
Από τα στοιχεία όµως που παρατίθενται στις παραπάνω Εκθέσεις και καταθέσεις, ανεξάρτητα εάν δεν φωτίζονται όλες οι πτυχές του σκανδάλου και δεν αποκαλύπτονται όλα τα πρόσωπα
που ωφελήθηκαν από τη λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας και
του κρατικού πλούτου, µπορεί κανείς µε προσεκτική µελέτη και
διασταύρωση της πληθώρας των στοιχείων που προέκυψαν από
το άνοιγµα των λογαριασµών να συνάγει και να απολήξει σε πολύ
χρήσιµα συµπεράσµατα που δεν επιδέχονται καµιάς αµφισβήτησης. Και τούτο γιατί όταν οι µάρτυρες, που παρέλασαν στην Εξεταστική Επιτροπή και οι οποίοι εµπλέκονται στο σκάνδαλο του
Βατοπεδίου µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κλήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις, αδυνατούσαν ή αρνήθηκαν να δικαιολογήσουν τις ‘’περίεργες’’ συναλλαγές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από την Εξεταστική Επιτροπή ζητήθηκε από τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
(17.2.2010) και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας (2.3.2010 και 11.3.2010) το
άνοιγµα των λογαριασµών συνολικά για σαράντα τρία (43) φυσικά και νοµικά πρόσωπα που συνδέονται µε το σκάνδαλο του
Βατοπεδίου και την ΙΜΒ.
Από την Τράπεζα της Ελλάδας στην τελευταία Έκθεση, λόγω
του µεγάλου όγκου και της πληθώρας των στοιχείων, ελέγχθηκαν οι συναλλαγές των ανωτέρω φυσικών και νοµικών προσώ-
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πων που παρουσίαζαν περισσότερο ‘’ενδιαφέρον’’ (άνω των
100.000 ). Οι εγγραφές αυτού του ύψους και άνω ανήλθαν σε
7.100 περίπου, από τις οποίες ελέγχθηκε µόλις ένα µικρό σχετικά ποσοστό. Για περίπου 1.500 επιλεχθείσες συναλλαγές ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις και παραστατικά από τις
τράπεζες, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να παρασχεθεί το σύνολο
των στοιχείων, καθώς η ‘’ανεύρεση των παραστατικών είναι δυσχερής και χρονοβόρα’’ σύµφωνα µε την από 13.5.2010 Έκθεση
της Τράπεζας της Ελλάδας’’ (σελ. 1).
Συνεπώς έχει ελεγχθεί µόλις ένα µικρό µέρος των συναλλαγών που αποτέλεσαν αντικείµενο διερεύνησης από την Τράπεζα
της Ελλάδας, ενώ ειδικά σε ότι αφορά στις αναλήψεις µετρητών
άνω των 100.000 δεν κατέστη δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων µε τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα
να αποτελεί ερωτηµατικό εάν αυτά τα ποσά έχουν κατατεθεί στα
ταµεία των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εάν αποτέλεσαν αντικείµενο υπεξαίρεσης και διοχέτευσής τους σε άγνωστες διαδροµές.
∆ιαπιστώνεται είτε πραγµατική και αντικειµενική αδυναµία διερεύνησης σε βάθος των λογαριασµών που ανοίχθηκαν λόγω του
όγκου των στοιχείων, είτε έλλειψη οργανωµένης και συντονισµένης διερεύνησης σε βάθος των ύποπτων συναλλαγών.
Η επιλεκτική ή δειγµατοληπτική διερεύνηση των συναλλαγών
δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσµα και πολύ περισσότερο δεν
οδηγεί σε χρήσιµα και ασφαλή συµπεράσµατα.
Αυτό που απαιτείται είναι η συνέχιση και η σε βάθος έρευνα
της υπόθεσης για όλες της συναλλαγές άνω των 3.000 – όπως
συµβαίνει και στην Εξεταστική Επιτροπή που λειτουργεί παράλληλα και διερευνά το σκάνδαλο της SIEMENS – και όχι µόνο των
συναλλαγών άνω των 100.000 .
Η συνέχιση της διερεύνησης των στοιχείων των λογαριασµών
που έχουν ανοιχθεί ζητήθηκε µε την από 28.5.2010 Επιστολή του
Πρόεδρου της Εξεταστικής Επιτροπής προς τον ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδας.
Κυρίως, επιβάλλεται η πραγµατογνωµοσύνη και οι έλεγχοι στα
λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων, εάν έχουν κατατεθεί στα Ταµεία και έχουν πραγµατοποιηθεί οι σχετικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες όλες
οι συναλλαγές που αφορούν αναλήψεις µετρητών.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται η συσχέτιση της παρούσας διερεύνησης των στοιχείων των λογαριασµών από την Τράπεζα της
Ελλάδας µε τους παράλληλους φορολογικούς ελέγχους που
πρόκειται να διενεργήσουν τα Ειδικά Φορολογικά Συνεργεία που
συστήθηκαν πρόσφατα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Τις δυσχέρειες στο έργο των ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδας αναγνώρισε ο ∆ιοικητής της κ. Γεώργιος Προβόπουλος
στην απαντητική του επιστολή (Α.Π. 2754/2.6.2010) προς την
Εξεταστική Επιτροπή, µε την οποία ζήτησε τη συνδροµή των φορολογικών αρχών, του Σ∆ΟΕ ή άλλων πραγµατογνωµόνων,
καθώς και µελών της Επιτροπής, προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη η διερεύνηση των λοιπών συναλλαγών των εµπλεκοµένων προσώπων στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
Β. Τα συνολικά οικονοµικά και περιουσιακά στοιχεία που
διαχειρίστηκε η Μονή, οι επενδύσεις της και οι εταιρείες της
Μονής (RASSADEL και MADEUS) την κρίσιµη και ελεγχόµενη
περίοδο
Σύµφωνα µε την τελευταία Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, τα συνολικά κεφάλαια που άντλησαν και διαχειρίστηκαν η
Μονή και οι δύο κυπριακές εταιρείες στις οποίες συµµετέχει,
Rassadel Co Ltd και Madeus Ltd, το εξεταζόµενο διάστηµα
(1.1.1998 έως 28.2.2010), ανέρχονται στο υπέρογκο ύψος των
360.813.250 .
Οι κύριες πηγές κεφαλαίων της Μονής και των δύο εταιρειών
της προήλθαν στο µεγαλύτερο µέρος τους από δάνεια
(173.600.811 ), από πώληση ακινήτων και συµµετοχών
(70.659.550 ), από πώληση µετοχών (50.284.526 ) και από ενοίκια και επιχορηγήσεις (16.410.126 ).
Από τα παραπάνω κεφάλαια διατέθηκαν συνολικά τα
289.418.976 , ενώ η διαφορά µεταξύ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν και αυτών που διατέθηκαν οφείλεται στη µη διάθεση
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ποσού ύψους 50 εκατ. περίπου από το λογαριασµό όψεως που
τηρεί η Μονή στη MARFIN.
Έναντι δανείων διατέθηκαν 55.577.867 , για αγορά µετοχών
115.537.379 , σε λογαριασµούς τρίτων διατέθηκαν 21.660.237
, ενώ έγιναν αναλήψεις µετρητών 8.049.222 .
Σήµερα στο χαρτοφυλάκιο των µετοχών έχουν αποµείνει µετοχές αξίας κτήσης 69.254.208 , καθώς ήδη πουλήθηκαν µετοχές αξίας κτήσεως 46.283.170 .
Είναι προφανές ότι η παραπάνω εικόνα της οικονοµικής διαχείρισης και της περιουσιακής κατάστασης της ΙΜΒ και των δύο
εταιρειών της παραπέµπει περισσότερο σε εταιρεία επενδύσεων
ή σε εταιρεία συµµετοχών, παρά σε ένα Μοναστήρι ή σε κάποιο
νοµικό πρόσωπο της εκκλησίας ή έστω ακόµη και σε ένα εκκλησιαστικό ίδρυµα.
Η δραστηριότητα αυτή και µάλιστα αυτού του όγκου και αυτού
του µεγέθους δεν συνάδει µε τη συνήθη λειτουργία µιας Μονής
και µάλιστα του Αγίου Όρους.
Θα ήταν εξαιρετικά δυσχερές σε κάποιον που είχε την εικόνα
των οικονοµικών της Μονής να διακρίνει εάν επρόκειτο για την
ΙΜΒ ή για κάποια Α.Ε. (Ανώνυµη Εταιρεία) Επενδύσεων ή Συµµετοχών.
∆ηµιουργούνται βάσιµες υπόνοιες ότι πίσω από αυτές τις συναλλαγές της Μονής και των εταιρειών Rassadel και Madeus,
πίσω από όλους αυτούς τους λογαριασµούς και τις κινήσεις
τους, πίσω από τις δανειακές συµβάσεις, τις χρηµατιστηριακές
συναλλαγές, τις επενδύσεις και τις αναλήψεις µετρητών, υπάρχουν σκοτεινά και αδιαφανή σηµεία και ύποπτες διαδροµές των
ροών του χρήµατος.
Η αγορά της εταιρείας GERUM d.o.o. στη Σερβία από τη
Rassadel και η πώλησή της 3 φορές πάνω µετά από 2 χρόνια
Στις 19.4.2006 η εταιρεία της Μονής Rassadel εξαγόρασε την
εταιρεία GERUM d.o.o. Beograd της Σερβίας, έναντι του ποσού
των 750.000 , την οποία δύο χρόνια αργότερα (7.5.2008) πώλησε
στην εταιρεία DIGITAL PRINTING CENTER έναντι του ποσού των
2.450.000 , ήτοι 3 φορές περισσότερο.
Προκύπτουν πολλά ερωτηµατικά από την αγοραπωλησία
αυτής της εταιρείας από τη Rassadel, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ιδίως δε όταν το στέλεχος της Επιτροπής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας κ. Παν.
Μαντούβαλος που κλήθηκε να καταθέσει ως µάρτυς, ανέφερε
στην Εξεταστιή Επιτροπή στις 25.2.2010: ‘’Ένα παράδειγµα που
µπορώ να αναφέρω και θα µπορούσε να συνδεθεί µε την τυπολογία του «ξεπλύµατος» είναι αυτή η περίπτωση της υποθέσεως
της GERUM, µια αγοραπωλησία εταιριών στη Σερβία και το
προϊόν της αγοραπωλησίας να έρθει εδώ στην Ελλάδα. ∆εν γνωρίζουµε την προέλευση…’’ (σελ. 35).
∆έσµευση Επενδυτικού Λογαριασµού της εταιρείας Rassadel Co. Ltd.
Μέσω του επενδυτικού λογαριασµού 00601251066197 που τηρείται στην ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΕ (του Οµίλου
Marfin I.G.) στο όνοµα της Rassadel Co. Ltd., διενεργούνται κατ’
εντολήν και για λογαριασµό της Μονής επενδυτικές πράξεις
(αγορές και πωλήσεις εισηγµένων µετοχικών τίτλων).
Ο λογαριασµός αυτός έχει δεσµευτεί, βάσει της υπ’ αριθµ. 2
∆ιάταξης της Επιτροπής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, κατά το ποσό των 17.500.000 .
Γ. Αναλήψεις µετρητών – ‘’Ξέπλυµα’’ µαύρου χρήµατος (;)
Από το άνοιγµα των λογαριασµών της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου καθώς και το άνοιγµα των λογαριασµών των συνδεδεµένων
ή των εµπλεκοµένων µε αυτή φυσικών και νοµικών προσώπων,
αναδείχθηκε ότι κατά την επίµαχη περίοδο που το σκάνδαλο του
Βατοπεδίου εξελισσόταν, διενεργήθηκαν αναλήψεις µετρητών
µεγάλων ποσών από τις τράπεζες.
Ειδικότερα, οι αναλήψεις µετρητών της Μονής ανήλθαν σε µεγάλα µεγέθη (8.049.222 ) χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιοι ήταν οι
τελικοί αποδέκτες αυτών των χρηµάτων και για ποιο σκοπό χρη-
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σιµοποιήθηκαν ή τι είδους ανάγκες κάλυψαν. Η πραγµατική διαδροµή αυτών των ποσών δεν µπορεί να προσδιοριστεί, εκτός εάν
δώσουν στοιχεία αυτοί που τα ανέλαβαν από τις τράπεζες.
Χαρακτηριστικό αυτής της πρακτικής αποτελεί η ανάληψη µετρητών ύψους 2.000.000 από τον µοναχό της Μονής Ευδόκιµο
στις 11.9.2008 από κατάστηµα της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
ποσό που για να µεταφερθεί απαιτεί ιδιαίτερα µέτρα και διαδικασίες. Και στην περίπτωση αυτή πολύ περισσότερο κανείς δεν
µπορεί να είναι βέβαιος για τον αληθή προορισµό των µετρητών
και για τους πραγµατικούς αποδέκτες τους.
Εκεί όµως που υπάρχει ένα τεράστιο πέπλο που δεν επιτρέπει
να φωτιστούν και να διαλευκανθούν οι διαδροµές και οι ροές του
χρήµατος είναι οι εκατοντάδες αναλήψεις µετρητών άνω των
100.000 , όπως προκύπτει στην από 13.5.2010 Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, από τους λογαριασµούς όλων των εταιρειών
που συνδέονται ή εµπλέκονται µε τη Μονή Βατοπεδίου.
Συγκεκριµένα, έγιναν 841 αναλήψεις µετρητών άνω των
100.000 , γεγονός που σηµαίνει ότι τουλάχιστον άνω των 85.000
κινήθηκαν µε ύποπτο ή ελεγχόµενο τρόπο. (Το στοιχείο των 841
αναλήψεων µετρητών άνω των 10.000 εδόθη τηλεφωνικά στις
21.5.2010 από τον ελεγκτή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Βλυσίδη, στο µέλος της Επιτροπής κ. ∆ηµήτριο Τσιρώνη).
∆εν µπόρεσαν οι Ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδας που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να βεβαιώσουν
ότι οι ανωτέρω αναλήψεις µετρητών είχαν κατατεθεί στο Ταµείο
των εταιρειών που ανήκε ο λογαριασµός και είχε γίνει η σχετική
εγγραφή στα λογιστικά τους βιβλία. Απεναντίας, επισήµαναν την
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της διαδροµής των µετρητών µε
διενέργεια ελέγχων στις εταιρείες κλπ.
Οι περισσότερες αναλήψεις µετρητών άνω των 100.000 αφορούν στις εταιρείες του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ.
Προκαλεί τεράστια ερωτηµατικά η διακίνηση αυτού του µεγέθους και αυτού του ύψους των µετρητών, όταν είναι γνωστό ότι
στη σηµερινή σύγχρονη πραγµατικότητα οι συναλλαγές και οι
δοσοληψίες µεταξύ των επιχειρήσεων γίνονται µε εµβάσµατα και
επιταγές ακόµη και για ποσά κάτω των 1.000 και σπανίως γίνονται µε µετρητά.
∆. ∆ανειακές Συµβάσεις της Μονής και των εταιρειών της
Rassadel Co Ltd και Madeus Ltd µε τις Τράπεζες
Όπως προαναφέρθηκε, τα σηµαντικότερο µέρος των κεφαλαίων που διαχειρίστηκε η Μονή και οι εταιρείες Rassadel Co Ltd
και Madeus Ltd, προήλθε από τη σύναψη και τη λήψη δανείων
συνολικού ύψους 173.600.811 .
Κύριος χρηµατοδότης της Μονής και των εταιρειών της ήταν
η MARFIN EGNATIA BANK και η ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (του
Οµίλου MARFIN I.G.), χορηγώντας δάνεια συνολικού ύψους
156.920.780 , ήτοι το 90% των συνολικών δανείων, ενώ δάνεια
ύψους 12.480.030 και 4.200.000 χορηγήθηκαν αντίστοιχα από
την ΕΜΠΟΡΙΚΗ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το πιο σηµαντικό όλων των δανείων που συνήψε η Μονή αποτελεί Τοκοχρεωλυτικό δάνειο ύψους 80.000.000 που χορηγήθηκε από την τράπεζα MARFIN, βάσει της από 27.6.2007
σύµβασης δανείου. Σύµφωνα µε την από 24.4.2009 Έκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδας: «… έγιναν δύο εκταµιεύσεις ύψους
50.000.000 και 30.000.000 . Η πρώτη εκταµίευση χρησιµοποιήθηκε στις 28.6.2007 ως συµµετοχή για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Marfin Investment Group (MIG). Η δεύτερη
εκταµίευση έγινε στις 12.9.2007 και χρησιµοποιήθηκε για την
αγορά µετοχών ΟΤΕ. Οι µετοχές αυτές στην συνέχεια πουλήθηκαν στις 19.9.07 και στις 20.9.07 και το προϊόν της πώλησης,
ποσού 30.129.261,74
πιστώθηκε στο λογαριασµό
00273036021197 της εταιρείας Rassadel. Το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά µε την πληρωµή των τόκων.»
∆εύτερη σηµαντική δανειακή σύµβαση µεταξύ Μονής και
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., αποτελεί η από 12.12.2007
Σύµβαση Πίστωσης µε Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασµό για
ποσό µέχρι 54.000.000 .
Από τις ανωτέρω δύο δανειακές συµβάσεις µεταξύ Μονής και
MARFIN προκαλούνται πλείστα ερωτηµατικά.
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Η χορήγηση δανείου στη Μονή από την τράπεζα MARFIN προκειµένου να συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
και στην αγορά µετοχών αξίας 50.000.000 της Marfin Investment
Group (MIG), δεν αποτελεί συνήθη τραπεζική και χρηµατιστηριακή πρακτική και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Η διάθεση ποσού 30.000.000 από το ίδιο δάνειο για την
αγορά µεγάλου πακέτου µετοχών του ΟΤΕ από τη Μονή, µε την
υπόδειξη της MARFIN, την εβδοµάδα πριν τις εθνικές εκλογές
του 2007 και την πώλησή τους αµέσως µετά τις εκλογές, χρήζει
επίσης περαιτέρω διερεύνησης, δεδοµένου ότι την εποχή εκείνη
η MARFIN συγκέντρωνε ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου του
ΟΤΕ µέσω του Χρηµατιστηρίου.
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των δανείων είναι ότι οι καλύψεις και οι διασφαλίσεις της τράπεζας για το δάνειο των
80.000.000 είναι µόλις 40.322.000 , ήτοι περίπου το 50% αντί
110% κατ’ ελάχιστο που αποτελεί τη συνήθη τραπεζική πρακτική.
Επιπλέον οι ως άνω δανειακές συµβάσεις δεν συµβαδίζουν µε
τη συνήθη τραπεζική πρακτική, αφού η τράπεζα προτείνει τις
επενδύσεις και επιλέγει ο πιστούχος (ΙΜΒ) [βλ. παρ.2 του Προοιµίου της ως άνω Σύµβασης ∆ανείου της 27.6.2007 και άρθρο 3
της ως άνω, από 12.12.2007, Σύµβασης Πίστωσης µε Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασµό], χωρίς να γίνεται προσδιορισµός ποιος
θα καλύπτει ή ποια πλευρά θα ευθύνεται για τις ενδεχόµενες ζηµιές των επενδυτικών επιλογών, ούτε επίσης διαφαίνεται από
τους όρους της σύµβασης η πηγή αποπληρωµής τους.
Η επένδυση στην Κύπρο της Rassadel σε αµοιβαία κεφάλαια της MARFIN POPULAR BANK
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΙΜΒ στις 12.9.2007, µε το δάνειο που της χορήγησε και µε την καθοδήγηση της MARFIN EGNATIA BANK στην Ελλάδα, προέβη στην αγορά µετοχών του
ΟΤΕ αξίας 30.000.000 , τις οποίες πούλησε στις 19 και 20.9.2007
έναντι του ποσού των 30.129.261,74 . Το ποσό αυτό µεταφέρθηκε στη συνέχεια σε λογ/σµο της Rassadel και το µεγαλύτερο
µέρος αυτού επενδύθηκε στην Κύπρο σε αµοιβαία κεφάλαια της
κυπριακής τράπεζας MARFIN POPULAR BANK.
Ειδικότερα, 10.000.000 επενδύθηκαν στο αµοιβαίο κεφάλαιο
Aris Multi-Strategy Offsh, Fund EUR – A Shares και επίσης
10.000.000 στο αµοιβαίο κεφάλαιο MFG DIVERSIFIED STRATEGY FUND EUR- A SHARES.
Από την επένδυση αυτή σε ελάχιστο χρόνο, ήτοι µέχρι τις
5.12.2008, η Rassadel είχε ήδη ζηµιωθεί από τις δύο αυτές επενδύσεις µε το ποσό των 2.050.720,47 (!!!).
Χορήγηση δανείου 2.000.000 στην ΙΜΒ από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την αγορά οικοπέδου στον Κολωνό
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση χορήγησης δανείου
στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ύψους 2.000.000 για την αγορά ακινήτου ισόποσης αξίας, που
βρίσκεται επί της οδού Συρράκου 3-5 και Αιγείρας στην περιοχή
Κολωνός του ∆ήµου Αθηναίων.
Πρόκειται για οικόπεδο 1.325,15 τ.µ. που αγόρασε το 2005 η
ΙΜΒ µε το υπ’ αριθµ. 5222 Συµβόλαιο της συµβολαιογράφου
Αθηνών Αικατερίνης Βασιλάκη από την εταιρεία ‘’ΚΟΛΩΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ’’, µε
τιµή 4 φορές πάνω από την αντικειµενική αξία (τίµηµα αγοράς
2.000.000 - αντικειµενική αξία 482.301,59 ), το οποίο επίσης
είχε µεταβιβάσει το 2003 η προηγούµενη ιδιοκτήτρια ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ στην εταιρεία ‘’ΚΟΛΩΝΟΣ.’’
Η δανειοδότηση αυτή της ΙΜΒ από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά και για το λόγο αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Η αγορά ακινήτων από την εταιρεία TORCASO και ο επιχειρηµατίας Γ. Σαχπατζίδης
Στις 21.3.2007 η τράπεζα MARFIN EGNATIA χορήγησε στην
ΙΜΒ δάνειο ύψους 6.000.000 για την αγορά ακινήτου επί της
οδού Κηφισίας 7, Αθήνα, από την εταιρεία Torcaso Investment
Ltd, αντικειµενικής αξίας 3.161.471,37 , ενώ στις 14.6.2007 η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ χορήγησε στη Μονή δάνειο ύψους
3.700.000 για την αγορά ακινήτου 1.846 τ.µ. επί της οδού Κε-
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φαλληνίας και Κόµνα Τρόκα, Αθήνα, επίσης από την ίδια εταιρεία
(Torcaso).
Το συνολικό τίµηµα από την πώληση των δύο παραπάνω ακινήτων εισέπραξε τελικά ο επιχειρηµατίας Γεώργιος Σαχπατζίδης
ο οποίος εµφανίστηκε ως ιδιοκτήτης της εταιρείας Torcaso Investment Ltd.
Η κατάθεση του κ. Γ. Σαχπατζίδη στην Εξεταστική Επιτροπή
της Βουλής στις 3.6.2010 είχε πολλά κενά, ενώ δεν µπόρεσε να
αποδείξει ότι είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Torcaso Investment
Ltd ή εάν λειτούργησε ως µεσάζων στην πώληση των δύο ακινήτων. Επίσης δεν µπόρεσε να αποδείξει τη διάθεση 1.000.000
που εισέπραξε ως µετρητά από την εξόφληση της µιας εκ των
έξι επιταγών 1.000.000 που εκδόθηκαν για την αγορά του ακινήτου της οδού Κηφισίας.
Τα ίδια επιβεβαιώνονται και από την Τράπεζα της Ελλάδας,
όπου στη σελ. 11 της από 24.4.2009 Έκθεσής της, αναφέρει:
‘’∆εν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί η πληροφορία της µεταβίβασης της εταιρείας αυτής (Torcaso Investment Ltd) το 2006
στην εταιρεία εξωχώριων δραστηριοτήτων, συµφερόντων Γεωργίου Σαχπατζίδη, Medow Investment Ltd, µε έδρα τις Βρετανικές
Παρθένες Νήσους’’, καθώς επίσης και ότι: ‘’∆εν τεκµηριώνεται
βάσει σχετικού εγγράφου (∆ήλωση Πραγµατικού ∆ικαιούχου) η
σχέση του κ. Γεωργίου Σαχπατζίδη µε την εταιρεία Torcaso Investment Ltd. και ο λόγος για τον οποίο η εξόφληση της έκτης
επιταγής έγινε µε µετρητά. ∆εν είναι γνωστή η περαιτέρω διάθεση του ποσού αυτού’’.
Η παραπάνω υπόθεση ασφαλώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, πλην όµως η υπόθεση Γεωργίου Σαχπατζίδη – Torcaso Investment Ltd είναι εκτός του πυρήνα του σκανδάλου της ΙΜΒ,
καθώς δεν έχει να κάνει ούτε µε τους τίτλους ιδιοκτησίας, ούτε
µε τις ανταλλαγές, ούτε µε τα άλλα κρίσιµα θέµατα του σκανδάλου.
Ε. Η οικονοµική συνεργασία της Μονής και η συµµετοχή της
στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών REAL ESTATE του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ – Τα παρένθετα πρόσωπα (Άθως Κοιρανίδης –
Ιορδάνης Παπαϊωάννου)
Η Μονή Βατοπεδίου είχε, διατήρησε και ανέπτυξε στενή οικονοµική συνεργασία µε τον Όµιλο ΠΑΠΙΣΤΑ, οι εταιρείες Real Estate του οποίου είχαν αναλάβει την αξιοποίηση και εκµετάλλευση
των ανταλλαγέντων ακινήτων.
Η σχέση αυτή έγινε ακόµη πιο στενή όταν η εταιρεία της
Μονής Madeus Ltd που ιδρύθηκε στις 15.10.2007 στην Κύπρο
και διαχειριστής της οποίας ήταν ο οικονοµικός σύµβουλος της
ΙΜΒ κ. Άθως Κοιρανίδης, συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ΠΑΠΙΣΤΑΣ Συµµετοχική Α.Ε. του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ, για
τη συνεκµετάλλευση των ανταλλαγέντων ακινήτων.
Σύµφωνα µε την από 24.4.2009 Έκθεση της Τράπεζας τα Ελλάδας (σελ.12), στις 24.12.2007 πιστώθηκε ο λογαριασµός της
εταιρείας Madeus Ltd µε προϊόν χορήγησης της Τράπεζας Marfin
Egnatia ύψους 15.000.000 .
Την ίδια ηµέρα το ποσό αυτό των 15.000.000 µεταφέρθηκε
σε λογαριασµό που τηρεί στην ίδια Τράπεζα η εταιρεία ΠΑΠΙΣΤΑΣ Συµµετοχική Α.Ε., για κάλυψη της συµµετοχής της Madeus
Ltd στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής.
Την ίδια ηµέρα επίσης (24.12.2007) ποσό ύψους 20.000.000
µεταφέρθηκε στο λογαριασµό της εταιρείας ΠΑΠΙΣΤΑΣ Συµµετοχική Ακινήτων Α.Ε. που τηρείται στην Marfin Egnatia γα την κάλυψη της συµµετοχής της Madeus Ltd στο µετοχικό της
κεφάλαιο.
Οι παραπάνω δύο εταιρείες αποτελούν τις εταιρείες επενδυτικών συµµετοχών των δύο επιχειρηµατικών κλάδων της εταιρείας ΠΑΠΙΣΤΑΣ, του κλάδου εµπορικών δραστηριοτήτων και
του κλάδου ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Με το ανωτέρω ποσό των 35.000.000 τεκµαίρεται ότι η Madeus
Ltd κάλυψε την ίδια συµµετοχή της στον Όµιλο ΠΑΠΙΣΤΑ.
Η συνεργασία του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ µε τον Ιορδάνη Παπαϊωάννου και οι ύποπτες αυθηµερόν αγοραπωλησίες ακινήτων
Περαιτέρω διερεύνησης χρήζουν, τρεις (3) περιπτώσεις µεταβίβασης ακινήτων σε εταιρείες του Οµίλου ΠΑΠΙΣΤΑ από τον κ.
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Ιορδάνη Παπαϊωάννου, σε πολλαπλάσια αξία από την οποία τα
είχε αγοράσει την ίδια ηµέρα.
Η µεταβιβάσεις αυτών των 3 ακινήτων δύο φορές την ίδια
ηµέρα σε πολλαπλάσια αξία την κάθε φορά και σε κατά πολύ
ανώτερη αξία από την αντικειµενική (ακόµη και 10πλάσια), δεν
δικαιολογούνται από κανένα προφανή οικονοµικό ή νόµιµο λόγο
και για το λόγο αυτό θεωρούνται ύποπτες, ιδίως εάν ληφθεί
υπόψη ότι η εξόφληση του αρχικού πωλητή γινόταν µε επιταγές
του δεύτερου αγοραστή (Όµιλος ΠΑΠΙΣΤΑ).
Ο Ιορδάνης Παπαϊωάννου είχε ρόλο ενδιάµεσου και παρένθετου προσώπου στην υπόθεση, λειτουργώντας ουσιαστικά για λογαριασµό του ΠΑΠΙΣΤΑ στη µεταβίβαση αυτών των τριών
ακινήτων.
Οι αναλυτικές και λεπτοµερείς περιγραφές της µεταβίβασης
αυτών των τριών ακινήτων δύο φορές την ίδια ηµέρα υπάρχουν
στις σελίδες 25-26 και 33-34 της από 24.4.2009 Έκθεσης της
Τράπεζας της Ελλάδας.
ΣΤ. Οι κοινοί λογαριασµοί Γεωργίου Βουλγαράκη και Αικατερίνης Πελέκη
Για τους κοινούς λογαριασµούς του πρώην Υπουργού Πολιτισµού κ. Γεωργίου Βουλγαράκη µε τη σύζυγό του Αικατερίνη Πελέκη – Βουλγαράκη, Συµβολαιογράφο της ΙΜΒ, είχε ζητηθεί από
την Εξεταστική Επιτροπή το άνοιγµα των λογαριασµών. Σύµφωνα µε την από 13.5.2010 Έκθεση και τις καταθέσεις των Ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδας εµφάνιζαν, την περίοδο από
1.1.2006 έως 31.12.2008, ειδικά ο κοινός λογαριασµός των ανωτέρω, µε νούµερο 132-515147-36 που τηρούν στην Εθνική Τράπεζα και έχει παρουσιάσει αυξηµένη κίνηση, εµφάνιζε συνολικές
Πιστώσεις ύψους 5.555.654,93, Χρεώσεις που ανήλθαν σε
5.346.264,64, ενώ το υπόλοιπο των λογαριασµών ανήρχετο σε
450.483,47 στις 31.12.2008.
Στις χρεώσεις περιλαµβάνονται οι καταθέσεις στο Σύλλογο
Συµβολαιογράφων ύψους 1.955.199,80, στο ΤΑΣ 691.865,21, στα
Υποθηκοφυλακεία 243.622,72, στις ∆ΟΥ 252.623,39, ενώ πραγµατοποιήθηκαν και επενδύσεις ύψους 501.367,10 χωρίς να προσδιορίζονται σε τι ακριβώς αφορούν.
Επίσης ο κοινός λογαριασµός Βουλγαράκη – Πελέκη µε αριθ.
5011000050717 που διατηρούν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, πιστώνεται µε καταθέσεις µετρητών και από αυτόν στις 8.1.2008
έχει εκδοθεί τραπεζική επιταγή ύψους 200.000 υπέρ της εταιρείας LUNSFORD SHIPPING LIMITED, για την οποία οι Ελεγκτές
της Τράπεζας της Ελλάδας αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν περαιτέρω στοιχεία (σελ.28 της από 13.5.2010 Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας).
Ο παραπάνω λογαριασµός χρήζει περαιτέρω διερεύνησης,
από το γεγονός ότι πιστώνεται µε µετρητά, τα οποία στη συνέχεια µεταφέρονται σε εταιρεία αγνώστων στοιχείων.
14. Οι συµπτώσεις (;) που σχετίζονται µε τον πρώην
Υπουργό κ. Σάββα Τσιτουρίδη.
Τα µέλη της Επιτροπής θεωρούν σκόπιµο να επισηµάνουν και
καταγράψουν κάποιες συµπτώσεις που ακολουθούν την υπουργική πορεία του κ. Σάββα Τσιτουρίδη, σε σχέση µε πτυχές του
σκανδάλου της Μονής Βατοπεδίου, συµπτώσεις που θέλουν τον
κ. Τσιτουρίδη δύο φορές εκτός κυβέρνησης, όταν «συναντάται»
µε την εξέλιξη του σκανδάλου.
Την πρώτη φορά ο κ. Τσιτουρίδης, ως Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, παραλαµβάνει την πιο πάνω επιστολή
της Μονής, της 27-6/10-7-2004, δια της οποίας προτείνονται
ανταλλαγές. Επί της επιστολής αυτής ο κ. Τσιτουρίδης σηµειώνει, µεταξύ άλλων, τις λέξεις «νοµοθετικό διάταγµα», πιθανόν
υπονοώντας νοµοθετική ρύθµιση για το θέµα. Είναι προφανές
ότι µια νοµοθετική ρύθµιση θα έφερνε το θέµα στην επιφάνεια,
θα απεκαλύπτετο το σκάνδαλο και δεν θα µπορούσε αυτό να
ολοκληρωθεί, παρά την τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία της
Ν.∆.. Μετ’ ολίγον, ο κ. Τσιτουρίδης ευρέθη εκτός κυβέρνησης µε
αφορµή την µεταγραφή του γιού του.
Πάλι εκτός κυβέρνησης βρέθηκε ο κ. Τσιτουρίδης, µε αφορµή
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αιτιάσεις για συνεργάτη του, όταν η Ι.Μ. επιθυµούσε να αποκτήσει το λεγόµενο Ολυµπιακό Ακίνητο, που προορίζετο για κτίριο
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(πρώην Εργασίας). (Για το θέµα αυτό βλ. αναλυτικά στο κεφάλαιο Ι∆’ του Πορίσµατος των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Εξεταστικής του 2008). Υπενθυµίζεται ότι η ΚΕ∆ ήδη από τον Μάρτιο
του 2007 είχε αποφασίσει την µεταβίβαση του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου και είχε ζητήσει να εκτιµηθεί η αξία
του από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών, ενέργειες, που όπως κατέθεσε ο κ. Τσιτουρίδης, αγνοούσε, διότι ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία µετεγκατάστασης του Υπουργείου!
Μετά την αποµάκρυνση του κ. Τσιτουρίδη (που έλαβε χώρα
την 1-5-2007), ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Απασχόλησης κ. ∆. Κοντός, που ετύγχανε εκλεγµένο µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου της Ν.∆., ανακοίνωσε στην ΚΕ∆ ότι το
Υπουργείο δεν θα µεταφερθεί στο Ολυµπιακό Ακίνητο, ανοίγοντας τον δρόµο της παραχώρησης αυτού στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Όπως κατέθεσε στην Επιτροπή µας ο κ. Τσιτουρίδης, ο
ως άνω συνεργάτης του, που απετέλεσε την αφορµή της δεύτερης αποµάκρυνσής του από την κυβέρνηση, απηλλάγη µε Βούλευµα από τις κατηγορίες που τον βάρυναν.
Χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριµένη απόδειξη, πραγµατικά
είναι πολύ περίεργες οι συµπτώσεις αποµάκρυνσης του κ. Τσιτουρίδη από την κυβέρνηση Καραµανλή, όταν δύο φορές φαίνεται να µην διευκολύνει την εξέλιξη του σκανδάλου.
15. Το δάσος Ουρανούπολης. Η οριστική πράξη χαρακτηρισµού της 12-2-2010.
Τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Θ’ του Πορίσµατος των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της Εξεταστικής Επιτροπής του 2008,
σχετικά µε την τότε σκανδαλώδη διαδικασία για τον αποχαρακτηρισµό του δάσους Ουρανούπολης, το οποίο παραχωρήθηκε
µε ανταλλαγή στη Μονή Βατοπεδίου µε σαφή προγραµµατισµό
την οικοπεδοποίησή του, επιβεβαιώνονται από την οριστική
Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης ως δάσους. Συγκεκριµένα,
µε την µε αρ. πρωτ. 624/12-2-2010 Πράξη του, ο ∆ασάρχης Αρναίας χαρακτήρισε ως δάσος την έκταση, όπως χαρακτηρίζεται
η έκταση αυτή και στο Πόρισµα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ της
Εξεταστικής Επιτροπής του 2008, όπου αναλυτικά εκτίθεται, στο
ως άνω Κεφάλαιο Θ’, και η σκανδαλώδης διαδικασία αποχαρακτηρισµού.
Είναι προφανές ότι αν δεν είχε αποκαλυφθεί και διερευνηθεί το
όλο σκάνδαλο, το δάσος Ουρανούπολης (10.497 στρέµµατα συνολικά, εκ των οποίων τα 8.608 στρέµµατα παραχωρήθηκαν στη
Μονή), θα αποτελούσε παρελθόν, εξ αιτίας των µεθοδεύσεων
της τότε κυβέρνησης της Ν.∆.
Επισηµαίνουµε ότι ο τότε Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, µετά την έκδοση του Πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής του 2008, ζήτησε µε το
4160/23-12-2008 έγγραφό του προς την ∆ιεύθυνση ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την, κατά προτεραιότητα, έκδοση Πράξης χαρακτηρισµού για την ως άνω έκταση της
Ουρανούπολης.
16. Το κρίσιµο έγγραφο της κας Μαντέλη µε αρ. 4731/3-112004.
Κατά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας κας Καλού, η
πρώην ∆ιευθύντρια Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κα Στ. Μαντέλη, προσκόµισε το µε αρ.
πρωτ. 4731/3-11-2004 έγγραφό της, το οποίο απευθύνεται σε
έντεκα (11) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Με το έγγραφο αυτό η κα Μαντέλη ζητάει από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (και προκειµένου να ενηµερωθεί άµεσα το γραφείο του
τότε Υφυπουργού κ. Αλ. Κοντού) να γνωστοποιήσουν στη ∆ιεύθυνσή της και µάλιστα εντός δέκα (10) ηµερών, κοινόχρηστες
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διαθέσιµες εκτάσεις, εντοπίζοντας εκείνες που έχουν οικοπεδική
ή τουριστική αξία ή είναι παραθαλάσσιες.
Σηµειώνεται ότι το ως άνω έγγραφο εστάλη 2,5 µήνες πριν την
έκδοση της 3822/25-1-2005 υπουργικής απόφασης του κ. Μπασιάκου περί των ανταλλαγών. Είναι προφανές ότι το έγγραφο
της κας Μαντέλη προωθούσε ταχύτατα την διαδικασία των
ανταλλαγών, µε εντολή του κ. Κοντού, πριν εκδοθεί τυπικά η απόφαση του κ. Μπασιάκου για τις ανταλλαγές. Αποδεικνύεται συνεπώς ότι η απόφαση για τις ανταλλαγές είχε ληφθεί πολύ πριν
την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης του κ. Μπασιάκου. Επιβεβαιώνεται έτσι, τόσο η ενεργή ανάµιξη του Υφυπουργού κ. Κοντού, όσο και ο κεντρικός κυβερνητικός
σχεδιασµός, χάρις στον οποίο υπήρχε συντονισµός και ταχύτητα
πρωτοφανής για τον δηµόσιο τοµέα.
17. Η απόπειρα εµπλοκής του κ. Σωκράτη Ξυνίδη από τη
Ν.∆.
Η Ν.∆., εκµεταλλευόµενη τη δηµοσιοποίηση αποφάσεων του
έτους 2001 της Λιµενικής Επιτροπής Λάγος, στην οποία συµµετείχε ως εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης ο νυν
Γραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Σωκράτης
Ξυνίδης, επιχείρησε, ούτε λίγο ούτε πολύ, να εµφανίσει τον κ.
Ξυνίδη ως δήθεν εµπλεκόµενο στο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου! Και τούτο παρότι η Ν.∆. κεντρικά, αλλά και τα πολιτικά
της στελέχη τοπικά, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, συνεπικουρούµενος από τον αδελφό του και τότε Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κ. Αθανάσιο Ξυνίδη, είναι
αυτός που ανέδειξε το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου και υπερασπίστηκε µε σθένος τα δικαιώµατα τόσο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όσο και των αγροτών της περιοχής, µε διαρκείς παρεµβάσεις του, παραστάσεις σε δικαστήρια κλπ επί σειρά ετών.
Όπως προκύπτει από την κατάθεση του κ. Ξυνίδη στην Επιτροπή µας (7-6-2010) και από τις αποφάσεις (πράξεις) της Λιµενικής Επιτροπής Λάγος, το έτος 2001, µετά τις τότε Γνωµοδοτήσεις του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και
Ανταλλάξιµης Περιουσίας σχετικά µε τη νησίδα Ανταµπουρού,
αποφασίστηκε οµόφωνα από την Λιµενική Επιτροπή ο αποχαρακτηρισµός της νησίδας από χώρο της Ζώνης Λιµένα Λάγος.
Επρόκειτο για µια τυπική διαδικασία, που δεν είχε καµία απολύτως σχέση µε το ιδιοκτησιακό της λίµνης και των παραλίµνιων,
ούτε βέβαια µε τις σκανδαλώδεις ανταλλαγές. Όπως εξήγησε
στην Επιτροπή µας ο κ. Ξυνίδης, εκείνη την εποχή (αρχές του
2001) ανυποψίαστοι όλοι ασχολήθηκαν µε το θέµα, καθόσον
αυτή ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσηµη διοικητική εµφάνιση της
Μονής στην περιοχή. Όµως στη συνέχεια, όταν αντελήφθησαν
τις πραγµατικές προθέσεις της Μονής και αφού συγκεντρώθηκαν τα απαιτούµενα στοιχεία και η νοµική τεκµηρίωση, η ίδια Λιµενική Επιτροπή Λάγος, µε τη συµµετοχή και πάλι του κ.
Σωκράτη Ξυνίδη, µε την Πράξη της 10/4/2-12-2003 ανακάλεσε
τον ως άνω αποχαρακτηρισµό του 2001, που είχε τροποποιηθεί µε αντίστοιχη πράξη του έτους 2002. Είναι λοιπόν προφανές
ότι η προσπάθεια της Ν.∆. για εµπλοκή του κ. Ξυνίδη έπεσε στο
κενό και τούτο ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η απόφαση του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά µε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, αναγνωρίζει τη Μονή ως ιδιοκτήτρια της ως άνω νησίδας.
Ο αντιπερισπασµός και το επικοινωνιακό τέχνασµα της Ν.∆.
κατέρρευσαν.
ΜΕΡΟΣ ∆’
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
1. Πολιτική αξιολόγηση συµπεριφοράς Υπουργών
Η προσπάθεια αµφισβήτησης του Status Quo της Βιστωνίδας αποτυγχάνει, λόγω της αναποµπής των Γνωµατεύσεων και
της θετικής για το ∆ηµόσιο απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
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Γεώργιος ∆ρυς: Αποδέχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1007690/
620/Α0010/5-2-1999 απόφασή του ως Υφυπουργός Οικονοµικών
την υπ’ αριθµ. 26/1998 γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, η
οποία έκρινε υπέρ της µη προβολής δικαιωµάτων κυριότητας του
Ελληνικού ∆ηµοσίου επί της νησίδας Αντά- Μπουρού της λίµνης
Βιστωνίδας.
Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε στην ουσία µε την υπ’ αριθ.
87/2008 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, το
οποίο αναγνώρισε ότι η Ι. Μ. Βατοπεδίου είναι κύρια της ως άνω
ίδιας έκτασης, δηλαδή της νησίδας Αντά Μπουρού και των δύο
νησίδων, επί των οποίων ευρίσκονται οι Ιεροί Ναοί του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας Παντάνασσας.
Απόστολος Φωτιάδης: Με την υπ’ αριθµ. 1064538/ 5928/
Α0010/5-8-2002 Απόφασή του ως Υφυπουργός Οικονοµικών,
αποδέχθηκε την οµοφώνως ληφθείσα υπ’ αριθµ. 17/2002 γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων
και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, η οποία δέχτηκε ότι το ∆ηµόσιο
δεν µπορεί να προβάλλει δικαιώµατα επί των τοπογραφηµένων
παραλίµνιων εκτάσεων, εµβαδού 25.000 στρεµµάτων και των δύο
νησίδων Αγίου Νικολάου και Παναγίας Παντανάσσης, καθώς
αυτά ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ι.Μ. Βατοπεδίου. Με την υπ’
αριθµ. 1051266/10611/Α0010/π.ε./4-6-2003 απόφασή του ως
Υφυπουργός Οικονοµικών έκανε δεκτή την υπ’ αριθµ. 46/2002
γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, η οποία δέχτηκε ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν µπορεί να προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας
επί της λίµνης Βιστωνίδας και των οχθών αυτής, όποιας έκτασης
και αν είναι αυτή.
Συµπεριέλαβε στις αποφάσεις του την εξουσιοδότηση για σύνταξη του από 11-12-2002 πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, µε βάση δε την ως άνω εξουσιοδότηση έγινε τελικά
παράδοση - παραλαβή 844,5 στρεµµάτων από τα 25.000 στρέµµατα. Το πρωτόκολλο σηµειώθηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.
Με βάση νεότερα στοιχεία που το πρώτον ετέθησαν υπ’ όψιν
του δι’ υποµνηµάτων στις αρχές Οκτωβρίου 2003, αλλά και προφορικά κατά την διάρκεια συσκέψεως την ίδια περίοδο, παρουσία του τότε Υπουργού Γεωργίου ∆ρυ, µε τους εκπροσώπους
της Επιτροπής Αγώνα Θράκης, υπέγραψε την από 30-10-2003
Αναποµπή προς Επανεξέταση. Ορθώς δε επανέφερε την Αναποµπή αυτή µε εντολή Επανεξέτασης «υπό το φως των νεωτέρων στοιχείων» (κυρίως υπόµνηµα Ξινίδη) στο Γ. Σ. ∆. Κ., αφού
οι υπό Αναποµπή Αποφάσεις ήταν σύνθετες ∆ιοικητικές Πράξεις.
Η Αναποµπή είχε ως συνέπεια την αναστολή ή αλλιώς το «πάγωµα» έκδοσης τριών Γνωµοδοτήσεων του Γ.Σ.∆.Κ. που είχαν
γίνει αποδεκτές δια της υπογραφής των αρµοδίων τότε Υφυπουργών Οικονοµικών ∆ρυ και Φωτιάδη.
Αντίγραφο της Αναποµπής γνωστοποιήθηκε στο Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ∆. Χειµώνα, ο οποίος σύµφωνα µε την ως
άνω κατάθεση του Αρχαιολόγου κ. Τσουρή «ότι κατά την έναρξη
της δίκης ο κ. ∆. Χειµώνας καταθέτει την αναποµπή στο ∆ικαστήριο». Πέραν αυτών, κατά την κατάθεση του κ. Χειµώνα, το
αντίγραφο της Αναποµπής παρέδωσε αυτοπροσώπως ο Υφυπουργός Φωτιάδης στον ίδιο δύο µέρες µετά το δικαστήριο
(προφανώς δεν είχε κρατήσει ο κ. Χειµώνας αντίγραφο προ της
καταθέσεώς του κατά την έναρξη της δίκης).
Με βάση εντολή που έλαβε από τον Ιανουάριο 2007 ο Νοµικός
Σύµβουλος κ. Χειµώνας, ως νόµιµος εκπρόσωπος του τότε Υφυπουργού Οικονοµικών Απόστολου Φωτιάδη, παρέστη και αντέκρουσε πλήρως τις αξιώσεις της Μονής και προέταξε πλήρη
κυριότητα του ∆ηµοσίου έναντι της Μονής, κατά δε τις πολυσέλιδες προτάσεις, βάσιµες και άρτιες νοµικές αιτιολογίες, στηριζόµενες σε αναλύσεις και εκτιµήσεις έγγραφων και καταθέσεων
µαρτύρων (Τσουρής – Πετούσης). Οι Προτάσεις αυτές οδήγησαν το ∆ικαστήριο στη δικαίωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την
απόρριψη της αναγνωριστικής αγωγής της Μονής επί του συνόλου των 25.000 στρεµµάτων παραλιµνίων εκτάσεων, πλην των
1600 στρεµµάτων µετά του Ναού και των Μετοχίων στη νησίδα
Αντά Μπουρού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είχε επιτυχώς και πλήρως προστατεύσει τα δικαιώµατα του
∆ηµοσίου έναντι της Ι. Μ. Βατοπεδίου, αφού:
1. παρέδωσε στην τότε νέα Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
ανοιχτή ∆ίκη, η οποία στην πραγµατικότητα ήταν ήδη κερδισµένη,
2. προέβη σε Αναποµπή προς επανεξέταση, για τις τρεις
προηγηθείσες Αποφάσεις ∆ρυ-Φωτιάδη επί των ως άνω Γνωµοδοτήσεων του Γ.Σ.∆.Κ.,
3. η Μονή δεν είχε τίτλους κυριότητας στο χρονικό αυτό σηµείο.
Αξιολογώντας τη συνολική στάση και πολιτική συµπεριφορά
του τότε Υφυπουργού Απόστολου Φωτιάδη, συνάγουµε τα εξής:
1. Το ∆ηµόσιο δεν υπέστη ζηµία από τις δύο υπογραφές του
επί της Γνωµοδοτήσεως και τα σχετικά πρωτόκολλα Παράδοσης
- Παραλαβής, που σηµειώθηκαν στο Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης.
2. Η Ι. Μ. Βατοπεδίου δεν απέκτησε τίτλους κυριότητας ούτε
οι Γνωµοδοτήσεις είχαν κάποιο δυσµενές για το ∆ηµόσιο αποτέλεσµα ή έννοµες συνέπειες, αφού ούτε ως εξώδικη οµολογία
ελήφθησαν υπ’ όψιν λόγω της αναποµπής και της πλήρους αντίκρουσης στη δίκη µε ρητή εντολή και εξουσιοδότηση στο Νοµικό Σύµβουλο ∆. Χειµώνα.
3. Εν τέλει, είναι ο Υπουργός, εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου, που
µε τις συντονισµένες του θετικές και διορθωτικές πράξεις και
εντολές κερδίζει ως διάδικος τη δίκη. ∆ιασφαλίζει τα πλήρη δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί των 25.000 στρεµµάτων.
Αξιολόγηση της συµπεριφοράς των
κ.κ. ∆ρυ και Φωτιάδη
Η συµπεριφορά των κ.κ. ∆ρυ και Φωτιάδη αξιολογήθηκε από
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συµµετείχαν στην Εξεταστική
Επιτροπή του 2008, ως µη ενέχουσα στοιχεία πολιτικής ευθύνης,
δεδοµένου ότι, εκτός των άλλων, ουδεµία ζηµία στην ακίνητη περιουσία του Ελληνικού ∆ηµοσίου επήλθε εκ πράξεων ή παραλείψεων αυτών.
Η Εξεταστική Επιτροπή όµως, θεωρεί υποχρέωσή της να επισηµάνει ότι, δυστυχώς, οι ως άνω αρχικές αποφάσεις του κ. Γ.
∆ρυ (της 5-2-1999), αλλά κυρίως του κ. Απ. Φωτιάδη (της 5-82002 και της 4-6-2003), µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι ως άνω
αντίστοιχες γνωµοδοτήσεις του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, άνοιξαν για
πρώτη φορά, µετά από πολλές δεκαετίες, ένα θέµα (το ιδιοκτησιακό της λίµνης και των παραλίµνιων εκτάσεων) που ουσιαστικά
και τυπικά είχε κλείσει και το οποίο για όλες αυτές τις δεκαετίες
η ΙΜΒ ουδέποτε το επανέφερε. Η Επιτροπή θεωρεί υποχρέωσή
της να επισηµάνει τα ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου αναµφισβήτητα υλοποιήθηκε εξ
ολοκλήρου από την κυβέρνηση της Ν.∆. µετά τον Μάρτιο του
2004.
Με ευθύνη των Υπουργών της Νέας ∆ηµοκρατίας και κεντρικό συντονισµό οργανώνεται το σκάνδαλο: Παραίτηση από
κερδισµένη δίκη – Ανταλλαγές δηµόσιας γης µε δηµόσια γη –
Ανταλλαγές ανταλλαγέντων – Τεράστια ζηµία του ∆ηµοσίου
Συντονισµός – Συντονιστής
H εµπλοκή πολιτικών κυβερνητικών προσώπων στο σκάνδαλο
της Ν.∆ του Βατοπεδίου είναι αναµφισβήτητη. Η υλοποίηση ενός
πολύπτυχου και περίπλοκου σχεδίου, που απαιτούσε τη συνδροµή πολλών κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων
καθώς και οργάνων της πολιτείας σε χρόνο ρεκόρ, µε εξόφθαλµα µη σύννοµες και ζηµιογόνες αποφάσεις και εισηγήσεις
για το ∆ηµόσιο, ήταν αδύνατη χωρίς συντονισµό από µεριάς
Υπουργών και Υφυπουργών.
Α. Κατά τη διάρκεια της έρευνας του σκανδάλου του Βατοπεδίου, δηλαδή την εξέταση των µαρτύρων από τις ΕΕ και τη µελέτη των σχετικών εγγράφων, προκύπτει η εµπλοκή των εξής
πολιτικών προσώπων: Ευάγγελου Μπασιάκου, Πέτρου ∆ούκα,
Αλέξανδρου Κοντού, Γεωργίου Βουλγαράκη, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Αντωνίου Μπέζα, Κωνσταντίνου Κιλτίδη, Βασιλείου
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Μαγγίνα και Γεωργίου Αλογοσκούφη.
Α1: Ο Υφυπουργός κ. Αλέξανδρος Κοντός γνώριζε και συµµετείχε περισσότερο από κάθε άλλον στις διαφορετικές φάσεις της
εξέλιξης του σκανδάλου του Βατοπεδίου. Ως Βουλευτής, είναι
µέλος της επιτροπής αγώνα της Ξάνθης/Ροδόπης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και των ιδιοκτητών/κατόχων των παραλίµνιων εκτάσεων. Σε συνεργασία µε τους
∆ικηγορικούς Συλλόγους της Ξάνθης/Ροδόπης/ Αλεξανδρούπολης γνώριζε όλα τα νοµικά και πραγµατικά επιχειρήµατα και αποδείξεις βάσει των οποίων η Μονή δεν έχει κανένα απολύτως
δικαίωµα κυριότητας στη λίµνη και τις παραλίµνιες εκτάσεις.
Κατά τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιτάσσεται, αµφισβητεί
τις αποφάσεις ∆ρυ και κυρίως Φωτιάδη, καταγγέλλει και προαναγγέλλει ακόµη και ποινικές ευθύνες των Υπουργών του
ΠΑΣΟΚ. Επιπροσθέτως, συµµετέχει στη δίκη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης και γνωρίζει πολύ καλά τις Προτάσεις και τις καταθέσεις των µαρτύρων υπέρ του ∆ηµοσίου.
Μετά από την επ’ ακροατηρίω διαδικασία του είναι γνωστό, πως
όλοι οι τοπικοί φορείς είναι αισιόδοξοι για το αποτέλεσµα της
δίκης.
Α2. Πληροφορείται από τη διάχυτη φήµη στην περιοχή την καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των µοναχών Εφραίµ και Αρσενίου να επηρεάσουν - χωρίς
όµως επιτυχία - την πλειοψηφία του δικαστηρίου υπέρ των συµφερόντων της Μονής.
Πιθανότατα γνωρίζει ότι επίκειται ευνοϊκή 2 προς 1 απόφαση
υπέρ του ∆ηµοσίου. Γνωρίζει επίσης, ότι η Πρόεδρος του δικαστηρίου, καθυστερεί την καθαρογραφή της απόφασης.
Α3. Ο µοναχός Ευδόκιµος καταθέτει ως αιτία της καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης, η διάσκεψη της οποίας έγινε στις
20/4/2004 µε απόφαση 2 προς 1 υπέρ του ∆ηµοσίου, ότι « τα
βρήκαµε µε το .....». Εν συνεχεία δε αποφεύγει την παραπέρα διευκρίνηση (βλ. Πρακτικά 27.11.2008, σελ. 222)
Α4. Ο µοναχός Ευδόκιµος, µέλος του Ηγουµενοσυµβουλίου,
καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι οι ανταλλαγές συζητήθηκαν µε τις ηγεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα απαντά σε σχετική ερώτηση, ότι
«όταν θες να κάνεις κάτι, πηγαίνεις στον αντίστοιχο αρµόδιο
Υπουργό, όπως ήταν ο Υπουργός Γεωργίας, ο Υπουργός Οικονοµικών. Αυτοί ήταν οι εµπλεκόµενοι φορείς» (Πρακτικά,
27.11.2008, σελ. 220)
Α5. Ο µοναχός Εφραίµ εµφανίζεται να αξιοποιεί εις το ακέραιο
τις αδιαµφισβήτητες και οµολογηµένες στενές σχέσεις του µε
τον τότε Υπουργό Επικρατείας Θ. Ρουσόπουλο, που αρχικά ήταν
πνευµατικές. Ο ίδιος ο Εφραίµ στη συνέντευξή του στην κυπριακή έκδοση της εφηµερίδας «Καθηµερινή» της 3.11.2008, δηλώνει ότι: «µπορεί σε κάποια περίπτωση, όταν του είπα
«βοηθήστε µας να διεκπεραιώσουµε κάποια δουλειά της Μονής,
σε κάποιο Υπουργείο» να τηλεφώνησε και να είπε «παρακαλώ
βοηθήστε τον Γέροντα»».
Β. Περαιτέρω δε πρέπει να ερευνηθεί η εµπλοκή του τότε Υπ.
Επικρατείας κ. Ρουσόπουλου στην επιτευχθείσα συµφωνία κατάργησης της δίκης και των ανταλλαγών, καθόσον προκύπτουν
ισχυρές ενδείξεις εµπλοκής του για τους εξής λόγους:
Β1. Είναι το ίδιο πρόσωπο που, σύµφωνα µε την κατάθεση του
∆ηµάρχου Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη, που ανήκει κοµµατικά
στην Ν∆, ενώπιον της Εισαγγελέα Εφετών Ε. Σπυροπούλου εξέφρασε στους «γαλάζιους» εκπροσώπους της Επιτροπής
Αγώνα -καθόσον είχαν τεχνηέντως αποκλεισθεί οι προσκείµενοι
στο ΠΑΣΟΚ τοπικοί παράγοντες Α. Ξινίδης Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και Β. Τσολακίδης, τότε ∆ήµαρχος Βιστωνίδας- την άποψη, ότι «δεν θα πρέπει να διαταραχθούν οι
σχέσεις της Ι. Μ. Βατοπεδίου µε την τοπική εκκλησία και τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής». (βλ. Έκθεση Κατάθεσης
Στυλιανίδη της 17.10.2008, σελ. 2).
Β2. Ο Νοµάρχης Ξάνθης κος Γιώργος Παυλίδης, που ανήκει
κοµµατικά στην Ν∆, σε δελτίο Τύπου που δηµοσιεύτηκε στον
«Μαχητή Θράκης» στις 29.9.2004, δηλαδή 23 µέρες µετά τη συνάντηση των τοπικών παραγόντων µε τον κ. Ρουσόπουλο
(6.9.2004), δηλώνει, όσον αφορά αυτήν τη συνάντηση, ότι ήταν
«στο περιεχόµενό της υπέρ των δικαίων µας» (βλ. ∆ελτίο Τύπου
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Γ. Παυλίδη, σε «Μαχητή Θράκης», της 29.4.2004).
Β3. Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξινίδης, πρόσωπο
της απολύτου αναγνώρισης και εµπιστοσύνης όλης της περιοχής και για τον οποίο ο Μητροπολίτης Ξανθης επιβεβαιώνει ότι ο
Ξινίδης «είναι ένας έντιµος άνθρωπος και ξέρει τι λέει « (βλ. Πρακτικά 5/11/2008, σελ. 76), καταθέτει, µε απόλυτη σαφήνεια, ότι ο
Μητροπολίτης Ξάνθης και του ανήγγειλε τον συµβιβασµό που
πρότεινε ο Ρουσόπουλος και απεδέχθησαν οι παρόντες τοπικοί
φορείς.
Η τοποθέτηση Ρουσόπουλου ήταν:
• Το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει λήξει και είναι υπέρ της
Μονής.
• Θα ακολουθήσει ανταλλαγή της λίµνης και των παραλίµνιων
εκτάσεων στο ∆ηµόσιο και εν τέλει στους ιδιοκτήτες, πρώην
ακτήµονες.
• ∆εν θα γίνει καµία ανταλλαγή ακινήτων που ευρίσκονται
στην Θράκη.
∆ηλαδή τους ικανοποιούσε απολύτως. (βλ. Πρακτικά
6/11/2008, σελ. 55, 90)
Τα ίδια επιβεβαίωσαν οι: ∆ήµαρχος Ξάνθης κ. Μ. Στυλιανίδης
και Νοµάρχης Ξάνθης Γ. Παυλίδης, κοµµατικά στελέχη της Ν∆,
πλην όµως αυτοί κατέθεσαν τα αντίθετα στην ΕΕ, προφανώς
λόγω της κοµµατικής τους ιδιότητας και της εύλογης προσπάθειάς τους να βοηθήσουν την παράταξή τους, πλην όµως αυτοδιαψεύδονται, ο ένας µε την κατάθεσή του στον ανακριτή, ο
δεύτερος µε το ∆ελτίο Τύπου του που δηµοσιεύθηκε στον Μαχητή Θράκης στις 29.4.2004.
Την ίδια µαρτυρία κατέθεσαν στην ΕΕ ο δηµοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας, που επιβεβαιώνει ότι, σε συνοµιλίες του µε τον Μητροπολίτη, αυτός του δήλωσε πως έφυγαν από τον Ρουσόπουλο,
αφού εκείνος τους είπε ότι η ιδιοκτησία της Μονής δεν αµφισβητείται (βλ. Πρακτικά, 4/11/2008, σελ.186) και ο Βασίλης Τσολακίδης, πρώην δήµαρχος Βιστωνίδας (βλ. Πρακτικά 11/11/2008,
σελ. 200, 201, 226).
Β4. Βλέπε επίσης και την επιστολή της 14.7.2004 των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ξάνθης, Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης προς τον τότε Υφ. Οικονοµικών Π. ∆ούκα, που
κοινοποιήθηκε και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου καταγγέλλουν την επικείµενη κατάργηση της δίκης. Συνεπώς, διαψεύδεται ο ισχυρισµός του Θ. Ρουσόπουλου, όταν δηλώνει ότι
δεν ήξερε την κατάργηση της δίκης (βλ. Πρακτικά 4/12/2008,
σελ. 158).
Β5. Περιέπεσε σε πλήθος αντιφάσεων και δεν έπεισε στις προσπάθειές του να απαντήσει και έκανε τον αµέτοχο, άσχετο µε την
εξέλιξη του σκανδάλου, ότι δήλωσε αναρµοδιότητα και παρέπεµψε την υπόθεση στον αρµόδιο υπουργό.
∆ιότι:
α) Ο αρµόδιος επί της Πολιτικής Γης Υφυπουργός κ. Α. Κοντός παρίστατο ενώπιόν του και εποµένως ο ισχυρισµός δεν ευσταθεί λογικά.
β) Τηλεφώνησε στις αρχές Οκτωβρίου του 2004 στον κ. Μπασιάκο. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αφορούσε την
προώθηση της λύσης συµβιβασµού που είχε προανακοινώσει
στους φορείς της Ξάνθης µετά την ήδη παράδοση της ιδιοκτησίας της Λίµνης στη Μονή.
Β6. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση του κ.
Μπασιάκου, ότι «µεταγενεστέρως ενηµέρωσε τον Ρουσόπουλο
ότι προωθεί στην υπηρεσία το θέµα για να βρεθούν λύσεις.»
(Πρακτικά 3/12/2008, σελ. 21). Άρα την πολιτική κατεύθυνση της
λύσης ανταλλαγής είχε ήδη ενστερνισθεί ο κ. Μπασιάκος και την
υλοποίησε µέσω Υπηρεσιών, δηλαδή η ενηµέρωση περί της
λύσης έλαβε χώρα περί τα τέλη Οκτωβρίου 2004.
Β7. Μετά τρίµηνο περίπου, στις 25.1.2005 ο κ. Μπασιάκος υπογράφει την Υπουργική Απόφαση 3228/2005, «απόφαση φάντασµα» όπως καταγράφεται από τους εµπλεκόµενους, καθόσον
αυτή δεν δηµοσιεύθηκε, όπως θα όφειλε, ούτε επισυνάφθηκε
στα συµβόλαια της κυρίας Πελέκη που ακολούθησαν. Η απόφαση αυτή, όπως και η ΚΥΑ 16651/26.7.2006 των κ.κ.
∆ούκα/Μπασιάκου αποτελούν τη βάση για τις παράνοµες ανταλλαγές.
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Γ. Ο συντονισµός και η υπαγωγή σ’ αυτόν των αποφάσεων, κινήσεων και διαδικασιών των συναρµοδίων Υπουργών και Υφυπουργών συνάγεται και από τα εξής:
Α. Ο Υπουργός (τότε Υφυπουργός) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Α. Κοντός, ενώ είχε ήδη από διετίας τεθεί επικεφαλής του αγώνα κατά της Μονής, µετά τις εκλογές της 7.3.2004
και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υφυπουργού Γεωργίας,
εµφανίζεται να αποδέχεται το συµβιβασµό επί της Βιστωνίδας
(«τα βρήκαµε» κατά τον Ευδόκιµο) και συντάσσεται µε τον συντονιστή Υπουργό Επικρατείας κ. Ρουσόπουλο, στην κατεύθυνση
υλοποίησης – µυστικά – των σχεδίων ανταλλαγών, αφού πρώτα
είχε διασφαλίσει:
1) την επιστροφή της Λίµνης και των παραλίµνιων εκτάσεων
στο ∆ηµόσιο και τους ιδιοκτήτες ακτήµονες της περιοχής του
2) καµία ανταλλαγή µε ακίνητα της Θράκης,
συµπράττει:
α) στον εµπαιγµό των τοπικών φορέων - ύστερα από την απόφαση ∆ούκα – όταν κατά τη συνάντηση µαζί τους στις 4.7.2004
ο κ. ∆ούκας, µε την παρουσία του κ. Κοντού, υποκρίνεται άγνοια
του θέµατος και ζητά υπόµνηµα, ενώ προ 15θηµέρου έχει ήδη
συµπράξει στην κατάργηση της δίκης και έχει συµφωνήσει στις
ανταλλαγές στις οποίες συµπράττει µεταγενέστερα, αφού συνυπογράφει µε τον κ. Μπασιάκο την ΚΥΑ 16651/26.7.2006
β) στον απαράδεκτο, αλλά αναγκαίο για την «επιχείρηση συµβιβασµού» αποκλεισµό των Ξινίδη και Τσολακίδη και συνυποστηρίζει τον από τον Υπουργό Επικρατείας συµβιβασµό µέσω
των ανταλλαγών.
Η συµπεριφορά του κ. Κοντού είναι ιδιαιτέρως κρίσιµη, διότι:
A) Αν και είχε υπόψη του το σύνολο των στοιχείων, βάσει των
οποίων η «κατασκευασθείσα ιδιοκτησία» της Μονής είναι απολύτως αβάσιµη, ανυπόστατη και αστήρικτη, επέδειξε ανεπίτρεπτη
µεταστροφή.
Β) ‘Oχι µόνον απεδέχθη τον συµβιβασµό σε βάρος του ∆ηµοσίου, αλλά και συνήργησε στην οργάνωση και υλοποίηση των παράνοµων ανταλλαγών.
Γ) Ο κ. Κοντός, όπως και ο κ. Ρουσόπουλος, γνώριζε τουλάχιστον από την 1.7.2004 σαφώς (και πολύ ενωρίτερα προ του Ιουνίου του 2004) τη διαδικασία κατάργησης της δίκης, αφού
προφανώς διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο για την απόφαση αυτή.
Συνήργησε δε – µέσω των πληροφοριών των φορέων της Θράκης – για την κατάργηση της δίκης µέσω της συµφωνίας συµβιβασµού, η οποία έγινε γνωστή στους τοπικούς φορείς κατά τη
µυστική συνάντηση των Αθηνών, ώστε να σταµατήσουν οι κινητοποιήσεις.
Συµπληρωµατικά αδρανοποίησε την καίρια και µοναδική ίσως
εστία αντίστασης στη Θράκη στα αθέµιτα σχέδια της Μονής και
την υλοποίηση των ανταλλαγών. Η επιβεβαίωση της συµφωνίας
συµβιβασµού προκύπτει και από το πασίδηλο γεγονός, ότι µετά
τη συνάντηση και συµφωνία της 6.9.004 σταµάτησαν πλήρως οι
κινητοποιήσεις στη Θράκη, µοναδική δε συνάντηση ήταν αυτή
του Νοεµβρίου του 2004 µε τον Μητροπολίτη και τον κ. Μπασιάκο κυρίως για επιβεβαίωση ότι οι ανταλλαγές δεν θα γίνουν µε
κτήµατα της Θράκης, όπως και πράγµατι έγινε. (Πρακτικά
3/12/2008, σελ. 21)
∆. Ο συντονισµός συνάγεται και από τα εξής:
Α) από την ταχύτητα και την πρωτοφανή σύµπραξη σε άκυρες,
αδιαφανείς και βλαπτικές για το δηµόσιο συµφέρον συµπεριφορές Υπουργών, υπηρεσιακών παραγόντων του ∆ηµοσίου, στη
βάση ενός καλά προετοιµασµένου σχεδίου µε άνωθεν εντολές
και κάλυψη
Β) από την ευκολία, την εξαιρετική προχειρότητα και ταχύτητα
που συµπράττει µε πρωταγωνιστικό ρόλο ο κ. ∆ούκας στην αλυσίδα ενεργειών για την κατάργηση της δίκης.
Στις εντολές άνωθεν παραπέµπουν:
Α) η κατάθεση της κυρίας Μπουγάτσου, ότι ο κ. ∆ούκας έδειξε
µε τη γλώσσα του σώµατος «άνωθεν», σε ερώτηση «ποιος σου
τους έστειλε» ή «πώς µπλέχτηκες µε τους µοναχούς»; (Πρακτικά
5/11/2008, σελ. 291)
Β) ο κ. Τσιτουρίδης, που είπε στην κυρία Μπουγάτσου, ότι
τους µοναχούς τους παρέπεµψε το Μαξίµου (Πρακτικά
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5/11/2008, σελ. 292)
Γ) η κατάθεση του δηµοσιογράφου ∆. Ρίζου, προσώπου µε
πολύ στενές σχέσεις µε Υπουργούς της Ν∆, που επιβεβαίωσε
όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθµό, του Αντέννα , ότι δηλαδή
Υπουργοί είπαν ότι τους πίεζε ο Ρουσόπουλος, ή ότι ο Ρουσοπουλος είναι ο συντονιστής του σκανδάλου (Πρακτικά 1/12/2008,
σελ. 250, 252, 284)
Ασφαλώς η κατάθεση αυτή αξιολογείται ελεύθερα, πλην όµως
συνεκτιµάται µε βάση και άλλες καταθέσεις και αποδείξεις.
Πέραν αυτού, είναι αναγκαίο να κληθεί ο κ. Ρίζος ενώπιον των
αρµοδίων δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλύψει τους Υπουργούς που τον ενηµέρωσαν για τα όσα κατέθεσε εναντίον του
Ρουσόπουλου.
Ε. Η εµπλοκή του κ. Ρουσόπουλου σε συντονιστικό ρόλο ενισχύεται και από τα εξής:
1) Ο µοναχός Εφραίµ επιβεβαιώνει ότι «βοήθησε όποτε το ζητήσαµε, παίρνοντας τηλέφωνο σε Υπουργούς» («Καθηµερινή»,
3.11.2008)
2) Ο µάρτυρας Αποστολίδης επιβεβαίωσε ότι µετέφερε τον
Αρσένιο στην οικία του Υπουργού Επικρατείας, όπου την ίδια
ώρα έφτασε και ο Μοναχός Εφραίµ. (Πρακτικά 13/11/2008, σελ.
151)
3) Από το γεγονός ότι ο Αρσένιος µετά τις συναντήσεις σε
Υπουργεία κ.λπ. τηλεφωνούσε στον Εφραίµ λέγοντας «γέροντα,
όλα καλά».
Ειδικότερα, ο κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος, τότε Υπουργός
Επικρατείας:
α) Κατά τη συνάντηση στις 6 Σεπτεµβρίου 2004 µε εκπροσώπους φορέων, µετά από συµφωνία µε τον κ. Κοντό, απέκλεισαν
από τη συνάντηση τον τέως Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης Αθανάσιο Ξινίδη και το ∆ήµαρχο Βιστωνίδας Τσολακίδη και µετέτρεψαν έτσι τη συνάντηση φορέων σε κοµµατική
σύσκεψη. Από τις καταθέσεις των Ξινίδη και Τσολακίδη προκύπτει ότι, σε σύσκεψη των φορέων στην Ξάνθη, ο Μητροπολίτης,
ο Νοµάρχης και ο ∆ήµαρχος ανέφεραν ότι ο κύριος Ρουσόπουλος τους είπε : «……το ιδιοκτησιακό έχει τελειώσει υπέρ της
Μονής και ότι, εφόσον αντιδρούν, η Μονή θα πάρει ακίνητα σε
άλλες περιοχές της χώρας». Την κατάθεση αυτή του Ξινίδη επιβεβαίωσε ο Μητροπολίτης της Ξάνθης, µε τη δήλωση « ο Ξινίδης
είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, έντιµος και ξέρει καλά τι λέει».
Είναι η πρώτη δήλωση Υπουργού, ότι το ιδιοκτησιακό έκλεισε και
ότι θα γίνουν ανταλλαγές. Υπογραµµίζεται ότι ο ∆ήµαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ κ. Μ. Στυλιανίδης, καταθέτοντας
ενώπιον της Εισαγγελέως Εφετών κυρίας Σπυροπούλου, επεσήµανε τα εξής χαρακτηριστικά:
«Ενηµερώσαµε και τον κ. Ρουσόπουλο για την υπόθεση και του
εκφράσαµε την πλήρη αντίθεση και την προσωπική µας, αλλά και
των τοπικών κοινωνιών της Ξάνθης. Μας άκουσε µε προσοχή και
µας εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να διαταραχθούν οι
σχέσεις της Μονής Βατοπεδίου µε την τοπική Εκκλησία και τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Εµείς του ζητήσαµε, βέβαια,
να ενηµερώσει τους αρµόδιους υπουργούς, που αυτός άλλωστε
ήταν και ο σκοπός µας, για την αντίθεσή µας αυτή και για την αναταραχή και τον αναβρασµό που είχε προκληθεί στην περιοχή µας
µετά την παραίτηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου από το ως
άνω δικαστήριο.»
Συνεπώς, από ιδιαίτερα αξιόπιστο µάρτυρα, που συµµετείχε
στη σύσκεψη και πρόσκειται στην Κυβέρνηση, γνωρίζουµε ότι,
ενώ τονίσθηκε στον κ. Ρουσόπουλο ότι στην περιοχή υπάρχει
οργή και αναβρασµός για την παραίτηση του ∆ηµοσίου στο δικαστήριο από τα δικαιώµατά του, αυτός τους έθετε ως προτεραιότητα τον συµβιβασµό και τις ανταλλαγές!
Το αίτηµα για ανταλλαγές είχε ήδη διεκδικήσει µε την επιστολή
του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιτουρίδη, ο
ηγούµενος της Μονής Βατοπεδίου Εφραίµ. Οι χειρόγραφες σηµειώσεις του κ. Τσιτουρίδη επί της επιστολής Εφραίµ για πολιτική βούληση και διευθέτηση του θέµατος εφαρµόστηκαν για
πρώτη φορά µε την προαναφερθείσα ανακοίνωση του κ. Ρουσόπουλου και µε τις µετέπειτα ενέργειές του να τηλεφωνήσει αρχές
Οκτωβρίου 2004 στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπασιάκο και να συναντηθούν περί τα τέλη του ιδίου µήνα, προκει-
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µένου να τον ενηµερώσει για τις ενέργειές του και την εξέλιξη
του θέµατος. Οι ενέργειες του κ. Μπασιάκου µετά την ενηµέρωση του κ. Ρουσόπουλου αποδεικνύουν την ύπαρξη πολιτικής
βούλησης για τη διευθέτηση του θέµατος των ανταλλαγών υπέρ
της Μονής Βατοπεδίου και το λόγο της συναίνεσης – παραίτησης από τη δηµοσίευση της, υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
β) Μετά τη συνάντηση µε τον κ. Ρουσόπουλο, σταµάτησε κάθε
εκδήλωση και αντίδραση των φορέων, οι οποίοι έκτοτε δεν συναντήθηκαν, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των ∆ηµάρχων
Στυλιανίδη και Τσολακίδη και του Νοµάρχη Παυλίδη. Η δήλωση
του Νοµάρχη Παυλίδη, σε απάντηση της επιστολής Ξινίδη- Τσολακίδη, ότι: « ο Ρουσόπουλος τάχθηκε υπέρ των δικαίων της περιοχής», είναι χαρακτηριστική και επιβεβαιώνει τις καταθέσεις
Ξινίδη , Τσολακίδη. Εξάλλου, ο ίδιος κατέθεσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι «ο Ρουσόπουλος µου έδωσε την εντύπωση ότι ξέρει το θέµα». Μετά την παραίτησή του από τη θέση
του Υπουργού Επικρατείας, οι δηλώσεις του σε συνεντεύξεις ότι
τα περί ανταλλαγών τα πληροφορήθηκε πρόσφατα από τον Τύπο
είναι παντελώς ανακριβή, αφού είχαν ήδη από τον Ιούλιο του
2004 κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού η επιστολή
των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Θράκης και κατά το
∆εκέµβριο του 2005 η επιστολή του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης.
Στις αρχές του 2007 οι εφηµερίδες ΕΘΝΟΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, µε συνεχή δηµοσιεύµατά τους συνοδευόµενα από φωτογραφίες Εφραίµ- Ρουσόπουλου, αναφέρονταν στο σκάνδαλο των
ανταλλαγών.
γ) Από τις καταθέσεις Αποστολίδη για συναντήσεις στο Μαξίµου των Εφραίµ και Αρσένιου πάνω από µία ώρα κάθε φορά,
καθώς και στην οικία Ρουσόπουλου. Για τηλέφωνα του Αρσένιου
προς Εφραίµ µε περιεχόµενο «γέροντα, πάµε καλά» µετά από
συναντήσεις µε κ. Ρουσόπουλο και Υπουργούς. Τις συναντήσεις
στο Μαξίµου και στην οικία του αποδέχθηκε και ο κ. Ρουσόπουλος στις µετά την παραίτησή του συνεντεύξεις και µε κάποιες
διαφοροποιήσεις στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής
Επιτροπής. Αποδέχθηκε, επίσης, τηλεφωνική επικοινωνία µε τον
Εφραίµ µετά τη σύσκεψη στο Μαξίµου και τηλεφωνική επικοινωνία και συνάντηση µε τον κ. Μπασιάκο για την υπόθεση της
Μονής Βατοπεδίου.
δ) Από συνέντευξη του Εφραίµ στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Κύπρου, όπου αναφέρεται σε τηλεφωνήµατα Ρουσόπουλου προς Υπουργούς και Υφυπουργούς για « βοήθεια στο
γέροντα»
ε) Από την κατάθεση του µοναχού Αναστασίου ότι ο κ. Ρουσόπουλος «είχε µια θετική στάση απέναντι στο µοναστήρι».
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν ήταν απλώς πνευµατικός του ο ηγούµενος Εφραίµ. Γνώριζε τις επιθυµίες του, τις θέσεις του και τις διεκδικήσεις του και τις ικανοποίησε,
συντονίζοντας αµέσως µετά τη διάσκεψη του ∆ικαστηρίου όλες
τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού σχεδίου
οργανωµένα και µεθοδικά, µέχρι την ολοκλήρωση των ανταλλαγών.
Στ) Από την ταχύτητα µε την οποία ενήργησαν αµέσως µετά
την, κατά τη διάσκεψη του δικαστηρίου, απόφαση υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ( Απρίλιος 2004) µε :
1) την απόρριψη από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της αναποµπής Φωτιάδη (24.05.2004),
2) την αίτηση της Μονής στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
για συναίνεση (01.06.2004),
3) την αποδοχή της γνωµοδότησης του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου περί απορρίψεως της αναποµπής Φωτιάδη, από τον κ.
∆ούκα ( 10.06.2004),
4) την αποδοχή του υπ' αριθµ. 3058/17.06.2004 πρακτικού
ΝΣΚ και την παραίτηση από την δηµοσίευση της απόφασης του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης από τον κ. ∆ούκα,
5) την µε σπουδή αποστολή του πρακτικού παραίτησης προς
το άνω δικαστήριο µε εταιρία ταχυµεταφοράς (courier)
6) τον εµπαιγµό προς τους φορείς, λίγες µέρες µετά
7) την αποδοχή του περιεχοµένου της από 10.07.2004 επιστολής του ηγούµενου Εφραίµ
8) τη συνάντηση στις 06.09.2004 του κ. Ρουσόπουλου µε τους
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φορείς
9) την τηλεφωνική επικοινωνία κ. Ρουσόπουλου – κ. Μπασιάκου µετά την 23η Σεπτεµβρίου 2004, που ανέλαβε καθήκοντα
Υπουργού
10) τη συνάντηση στη Βουλή των Ελλήνων των κ. κ. Μπασιάκου και Ρουσόπουλου στα µέσα Οκτωβρίου 2004 και την ενηµέρωση του κ. Ρουσόπουλου από τον καθ’ ύλην αρµόδιο για τις
ανταλλαγές Υπουργό
11) το ερώτηµα προς το ΝΣΚ την 01.12.2004 για το αν είναι
δυνατόν µε Υπουργική απόφαση να προχωρήσουν στις ανταλλαγές
12) την έκδοση της αποφάσεως του ΝΣΚ στις 09.12.2004 και
την αποδοχή αυτής από τον κ. Μπασιάκο στις 14.01.2004
13) την έκδοση της υπ' αριθµ 3822/25.01.2005 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ.
Μετά την υπογραφή της ως άνω απόφασης αρχίζουν οι πιέσεις
για άµεση υπογραφή συµβολαίων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από
τους δικηγόρους της ΚΕ∆, οι παράνοµοι αποχαρακτηρισµοί, οι
παράνοµες υποεκτιµήσεις και υπερεκτιµήσεις
14) την έκδοση της υπ' αριθµ. 16651/2006 ΚΥΑ των Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Υφυπουργών κ. κ. ∆ούκα και Κοντού.
Τα ως άνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι συντονισµένοι κυβερνητικοί χειρισµοί, που αναφέρονται στο από 08.03.2006 δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαν ξεκινήσει
αµέσως µετά τη διάσκεψη του δικαστηρίου και την έκδοση της
απόφασης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και συνεχίστηκαν µέχρι
την ολοκλήρωση των ανταλλαγών. Ανταλλάχθηκαν το σύνολο
σχεδόν των κυβικών νερού της λίµνης και τα χωράφια µε ακίνητα
τουριστικής αξίας και παραθαλάσσια του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Και ενώ είχε ανταλλαγεί σχεδόν το 100% του νερού και των χωραφιών της λίµνης Βιστωνίδας, έγινε και ανταλλαγή ανταλλαγέντων µε το Ολυµπιακό ακίνητο.
Προκύπτει, κατά συνέπεια, ότι υπήρχε κεντρικό κυβερνητικό
σχέδιο, κεντρικός συντονισµός, οργανωµένη και µεθοδική
δράση και πίεση για το περιεχόµενο, την έκδοση και εκτέλεση
των αποφάσεων.
Η έκδοση και η εκτέλεση των παραπάνω υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων και οι άλλες ενέργειες και πράξεις
των Υπουργών και Υφυπουργών προκάλεσαν τεράστια µείωση
της περιουσίας του ∆ηµοσίου.
Ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
α) εξέδωσε την υπ' αριθµ. 3822/25.01.2005 απόφαση χωρίς
να τη δηµοσιεύσει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την
οποία αναθέτει:
«Α. Στην Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου τη διαδικασία ανταλλαγής των κειµένων ακινήτων στους Νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα οποία περιλαµβάνονται εντός των εκτάσεων περί των
οποίων οι ανωτέρω Γνωµοδοτήσεις του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου
∆ηµοσίων Κτηµάτων και Υπουργικές Αποφάσεις, µε άλλα ακίνητα
εκτός των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµω, εκτός αν αποφασίσει το
∆. Σ. της ΚΕ∆ την ανταλλαγή µε ακίνητα άλλων φορέων.
Β. Η ως άνω διαδικασία ανταλλαγής θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα
µε τη διαδικασία ανταλλαγής από το Υπουργείο Οικονοµικών της
λίµνης Βιστωνίδας και των λοιπών εκτάσεων πλην εκείνων της αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Η απόφαση εκδόθηκε απευθείας από το γραφείο του και
έφερε µόνο την υπογραφή του, χωρίς να συνυπογράφει και ο
Υφυπουργός Πολιτικής Γης κ. Κοντός. Ας σηµειωθεί ότι την υπ'
αριθµ. 3822/25.01.2005 απόφαση είχαν λάβει σε πρωτότυπο οι
Εφραίµ και Αρσένιος. Της αποφάσεως αυτής είχαν προηγηθεί:
α1) η συνάντηση κ. Ρουσόπουλου µε τους φορείς της Ξάνθης
παρουσία του καθ' ύλην αρµόδιου για την Πολιτική Γής Υφυπουργού κ. Κοντού. Αµέσως µετά τη συνάντηση αυτή, η τηλεφωνική επικοινωνία των κ.κ. Ρουσόπουλου - ηγούµενου Εφραίµ.
α2) Στις 23.09.2004 ο κ. Μπασιάκος από Υφυπουργός αναβαθµίζεται σε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολουθεί αρχές
Οκτωβρίου η τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Ρουσόπουλου µε τον
κ. Μπασιάκο, καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό για τις ανταλλαγές
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και, περί τα τέλη Οκτωβρίου, η συνάντηση στη Βουλή των Ελλήνων των κ.κ. Μπασιάκου- Ρουσόπουλου και η ενηµέρωση του κ.
Ρουσόπουλου από τον κ. Μπασιάκο για το θέµα της Μονής Βατοπεδίου, δηλαδή για τις ανταλλαγές. Η ενηµέρωση αυτή πραγµατοποιήθηκε, αφού είχε προηγηθεί συνάντηση στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης µεταξύ των κ. Μπασιάκου και ηγούµενου
Εφραίµ µε αντικείµενο συζήτησης τις ανταλλαγές.
α3) Την 01.12.2004 υποβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης το ερώτηµα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για
το αν είναι δυνατόν να προχωρήσει σε ανταλλαγές µε υπουργική
απόφαση.
α4) Στις 09.12.2004 εκδίδεται η υπ' αριθµ. 15/2004 απόφαση
του ∆’ Τµήµατος του ΝΣΚ κόντρα στην υπ' αριθµ. 111/2000 απόφαση της Ολοµέλειας του ΝΣΚ. Στις 14.01.2004 υπογράφεται η
απόφαση αποδοχής της απόφασης του ΝΣΚ από τον κ. Μπασιάκο και στις 25.01.2005 η ανωτέρω υπ' αριθµ. 3822/2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να
δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. Η απόφαση αυτή, παρά τις προσπάθειες
των κατοίκων να λάβουν γνώση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Νοµαρχίας, επιµελώς απεκρύπτετο.
β) Όλες οι παραπάνω ενέργειες και πράξεις του Υπουργού κ.
Μπασιάκου έγιναν µετά την από 10.07.2004 επιστολή του ηγουµένου Εφραίµ προς τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Σάββα Τσιτουρίδη. Η επιστολή εστάλη λίγες ηµέρες
µετά τη συναίνεση -παραίτηση από την έκδοση της απόφασης
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, απόφαση που µετά τη
διάσκεψη του ∆ικαστηρίου έκρινε ότι η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με την επιστολή του αυτήν ο ηγούµενος
Εφραίµ, επικαλούµενος και πάλι χρυσόβουλα και γνωµοδοτήσεις, επανέρχεται και διεκδικεί συµβιβασµό. Αφού λίγες µέρες
πριν είχε πετύχει την παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου από
απόφαση που εν γνώσει όλων έκρινε ότι η κυριότητα ανήκει σε
αυτό, διεκδικούσε την ανταλλαγή του ακινήτου του ∆ηµοσίου,
δηλαδή της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων,
µε άλλα ακίνητα του ∆ηµοσίου. Η προαπόφαση προκύπτει και
από τη χειρόγραφη σηµείωση του κ. Τσιτουρίδη επί της επιστολής του κ. Εφραίµ: «να προχωρήσουµε σε διευθέτηση του θέµατος» και ότι απαιτείται «γνωµοδότηση, νοµοθετική διάταξη και
πολιτική βούληση». Επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Τσιτουρίδης δέχθηκε
πιέσεις, γεγονός που προκύπτει και από την κατάθεση της δηµοσιογράφου κυρίας Αριστέας Μπουγάτσου ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής:
«Ο κ. Τσιτουρίδης µου περιέγραψε µια ιστορία από το 2004 και
τον πιστεύω. Την πρώτη επίσκεψη που δέχθηκε από τον ηγούµενο
Εφραίµ ήταν όταν ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον
ρώτησα: «Πώς ήρθαν σε εσάς κ. Υπουργέ;». Μου είπε: «Τους παρέπεµψε το Μαξίµου!». Πράγµα που σηµαίνει ότι υπήρχαν πιέσεις,
απαιτήσεις και επαφές.» (Μπουγάτσου, 5/11/08, σελ. 291-292)
γ) Εξέδωσε από κοινού µε τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο ∆ούκα και Υφυπουργό κ. Κοντό την υπ'
αριθµ. 16651/ 26.07.2006 ΚΥΑ για την ανάθεση στην Κτηµατική
Εταιρία του ∆ηµοσίου της διαδικασίας ανταλλαγής της λίµνης
Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων αυτής, µε διαθέσιµα
ακίνητα του ∆ηµοσίου, αφού η αξία των ανταλλασσοµένων ακινήτων καθορισθεί από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. Υπέγραψε
την ανωτέρω απόφαση, παρά τη λήψη της επιστολής των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Θράκης και τις καταγγελίες
τους για παράνοµες πράξεις για τις οποίες υπέχουν πολιτικές
και ποινικές ευθύνες και την επιστολή του Νοµάρχη Ψωµιάδη,
στην οποία αναφέρονται «µυστικά µεθοδευµένες χαριστικές
ανταλλαγές». Όλες οι αποφάσεις ανταλλαγών έγιναν µετά από
επαφές του Εφραίµ και του Αρσένιου µε τους αρµόδιους Υπουργούς, όπως προκύπτει και από την κατάθεση του µοναχού Ευδόκιµου. Όλες δε οι υπηρεσίες, όπως προκύπτει από καταθέσεις
υπηρεσιακών παραγόντων, κινήθηκαν σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Υπουργών και άνωθεν εντολές. « Οι αποφάσεις εκδόθηκαν από τον Ευάγγελο Μπασιάκο» καταθέτει στην Εξεταστική
Επιτροπή η ∆ιευθύντρια Πολιτικής Γης κυρία Μαντέλη. Ούτε
συµµετείχα ούτε ήξερα, µου ήλθαν έτοιµες». Ο κ. Γκράτζιος καταθέτει: «Ήταν αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης να ανταλλαγούν ακίνητα µε τη λίµνη. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωµα να κάνει οτιδήποτε. Ιδιοκτήτης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ». Ο κ. Παπαγεωργίου καταθέτει : «Η επιλογή
των ακινήτων έγινε από τους πίνακες που έστειλε το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης». Ο κ. Μητρόπουλος καταθέτει : « Η διαδικασία ανταλλαγής επελέγη µε ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που µας έδωσε τους πίνακες µε σηµειωµένα τα
ακίνητα». Ο κ. Μπίκος, Αντινοµάρχης Θεσσαλονίκης, καταθέτει
: « Αν δεν υπήρχαν υπουργικές αποφάσεις, δεν θα τα χάναµε
εµείς αυτά τα οικόπεδα». Ο νοµικός σύµβουλος της ΚΕ∆ κ. Ζερβουδάκης καταθέτει : « Εκτελούσαµε εντολές άνωθεν». Ο νοµικός σύµβουλος της ∆ιοίκησης της ΚΕ∆ κ. Βαρδάκος καταθέτει:
«Η Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου εκτελούσε κυβερνητικές
εντολές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπασιάκου και
του Υφυπουργού Οικονοµικών. ……..Τα ακίνητα τα είχε επιλέξει
το Υπουργείο Ανάπτυξης».
Γ) Εξέδωσε την 3822/25.01.2005 Απόφασή του και συνυπέγραψε την 16651/ 26.07.2006 ΚΥΑ, µε τις οποίες αποδέχεται να
γίνουν οι ανταλλαγές, µε βάση τους αβάσιµους και αστήρικτους
ισχυρισµούς της Μονής σε σχέση µε τις υποτιθέµενες ιδιοκτησίες της. Οι ισχυρισµοί αυτοί αποτυπώνονται στο υποβληθέν από
τη Μονή Βατοπεδίου τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, το οποίο συντάχθηκε από τον Τοπογράφο της ∆ηµήτριο Βασιλειάδη. Τα συµβόλαια ανταλλαγής συντάχθηκαν µε βάση το συγκεκριµένο
τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο εµφαίνεται η, συνολικού εµβαδού 25.000 στρεµµάτων, σηµαινόµενη µε τα αριθµητικά στοιχεία 1 έως 227 δήθεν ιδιοκτησία της Μονής, σύµφωνα πάντοτε µε
τους δικούς της αυθαίρετους ισχυρισµούς. Υπό τα αριθµητικά
στοιχεία 35, 36, 37, 38, 39 περικλείεται ολόκληρη η βυζαντινή
πόλη Αναστασιούπολη, χαρακτηρισµένος αρχαιολογικός χώρος.
Μάλιστα σώζεται η οχύρωση της πόλης, πύργοι, τα τείχη και οι
πύλες, σε ύψος πέντε µέτρων! Τελούσε δε σε γνώση της υποθέσεως αυτής, δεδοµένου ότι ο ηγούµενος της Μονής κ. Εφραίµ
στην από 10-07-2004 επιστολή του προς τον κ. Τσιτουρίδη θέτει
το πρόβληµα της Αναστασιουπόλεως. Μάλιστα ζητά την εξαίρεση του αρχαιολογικού χώρου κατά τη σύνταξη των συµβολαίων!
Ο κ. Πέτρος ∆ούκας, τότε Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών:
α) εξέδωσε την υπ' αριθµ. πρωτ. 1046300/ 3944/Α0010/
10.06.2004 απόφαση µε την οποία έγινε αποδεκτή η υπ' αριθµ.
26/2004 γνωµοδότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων
Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας, χωρίς να ληφθούν
υπόψη τα στοιχεία που προέκυπταν από τις αναφορές και τα
υποµνήµατα των φορέων της περιοχής
β) ο ίδιος έκανε αποδεκτό και το υπ' αριθµ. 3058/17.06.2004
Πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σχετικά µε το
αίτηµα της Μονής Βατοπεδίου για συναίνεση και σύµπραξη του
∆ηµοσίου, προκειµένου να κατατεθεί από κοινού δήλωση για τη
µη έκδοση της απόφασης από το Πολυµελές Πρωτοδικείου Ροδόπης στο οποίο εκκρεµούσε αγωγή της Μονής Βατοπεδίου
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα να µείνουν δικαστικώς απροστάτευτα και να βλαβούν τα συµφέροντα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. ∆εν έλαβε υπόψη του την µειοψηφούσα άποψη
του Νοµικού Συµβούλου Κιούπη, ότι «δεν χωρεί έγκυρα παραίτηση της συζητήσεως όταν αναµένεται έκδοση δικαστικής αποφάσεως», την οποία παραδέχθηκε ενώπιον της Εξεταστικής
Επιτροπής ότι γνώριζε. Γνωστό ήταν στον Εφραίµ και σε όλους
τους φορείς ότι η απόφαση µετά τη διάσκεψη του ∆ικαστηρίου
ήταν υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τούτο προκύπτει:
β1) από την κατάθεση του µοναχού Ευδόκιµου: « …….ο
Εφραίµ και ο Αρσένιος είχαν επαφές µε τους αρµόδιους Υπουργούς για να ληφθούν οι αποφάσεις και ότι ο Εφραίµ και ο Αρσένιος τους ενηµέρωσαν πως καθυστερεί η έκδοση της απόφασης
γιατί τα «βρήκαµε». Εξυπακούεται ότι τα βρήκανε µε τον αρµόδιο
Υπουργό, αφού κατά τον Ευδόκιµο είχαν επαφές πριν την έκδοση των αποφάσεων µε τους αρµόδιους Υπουργούς
β2) Από την κατάθεση της κυρίας Σακάλογλου, Εισηγήτριας
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης: « Υπηρεσιακά από τον
Απρίλιο του 2004 ήταν γνωστό ότι είχε γίνει διάσκεψη. Μια από-
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φαση που έχει κριθεί και έχουν αποφασίσει οι ∆ικαστές δεν µπορεί να την καταργεί ο οποιοσδήποτε».
Β3) Από την κατάθεση του κ. Γιοβανόπουλου, µέλους του ως
άνω δικαστηρίου : « Με τη δήλωση περί µη έκδοσης απόφασης
ένοιωσα έκπληκτος. ….Με την αίτηση για µη έκδοση απόφασης
θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι χάνει η ενάγουσα.» δηλαδή,
η Μονή Βατοπεδίου
β4) Από την κατάθεση του νοµικού συµβούλου του κράτους,
κ. Κρόµπα: « συναινούµε όταν δεν προσδοκούµε συµφέρον από
την έκβαση της δίκης» .
β5) Από την κατάθεση του δηµοσιογράφου κ. Ντάσκα: « Η
απόφαση είχε γίνει γνωστή σχεδόν σε όλη την περιοχή. Θεωρώ
αδιανόητο να µην ήξεραν, ιδιαίτερα οι ασχολούµενοι µε αυτήν την
υπόθεση, τα υφυπουργεία, οι υφυπουργοί, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το αποτέλεσµα της διάσκεψης των δικαστών».
β6) από το γεγονός ότι εµπαίζει τους φορείς κατά τη συνάντησή τους στις 05.07.2004, παρόντος και του κ. Κοντού, ενώ
ήδη είχε υπογράψει πριν από λίγες µέρες τις αναφερόµενες ανωτέρω αποφάσεις, δηλώνοντας σε αυτούς «άγνοια» για το θέµα,
ενώ, αν πίστευε ότι νόµιµα είχε ενεργήσει, δεν θα το απέκρυπτε.
γ) υπέγραψε την υπ' αριθµ. 16651/26.07.2006 ΚΥΑ µε τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ευάγγελο Μπασιάκο για την ανάθεση στην Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου της
διαδικασίας ανταλλαγής της λίµνης Βιστωνίδας και των παραλίµνιων εκτάσεων αυτής µε διαθέσιµα ακίνητα του ∆ηµοσίου, αν
και η γνωµοδότηση του ΝΣΚ, µετά από την εισήγηση Καποτά
περί συναίνεσης και παραίτησης από την έκδοση της απόφασης,
µε σαφήνεια ανέφερε ότι το ∆ηµόσιο διατηρεί τα δικαιώµατά του
επί της λίµνης Βιστωνίδας. Υπέγραψε, κατά συνέπεια, ανταλλαγή
ακινήτων του ∆ηµοσίου µε ακίνητο επί του οποίου το ∆ηµόσιο
δεν είχε απολέσει τα δικαιώµατά του. Γνώριζε τις απόψεις και το
περιεχόµενο των επιστολών των Προέδρων των ∆ικηγορικών
Συλλόγων της Θράκης «περί πολιτικών και ποινικών του ευθυνών» και του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης κ. Ψωµιάδη, στην οποία
αναφέρονταν « µυστικά µεθοδευµένες χαριστικές ανταλλαγές»,
καθώς και τις διαµαρτυρίες των φορέων της περιοχής και παρά
ταύτα υπέγραψε τις ανταλλαγές και όρισε εκπρόσωπό του στην
ΚΕ∆ το ∆ιευθυντή του γραφείου του κ. Τσούτσο. Παρά τους
ισχυρισµούς κατά την εξέτασή του από την Εξεταστική Επιτροπή
του 2008 ότι συναίνεσε στην παραίτηση από την έκδοση της απόφασης για την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, µε την
υπογραφή της ως άνω ΚΥΑ όχι µόνον αναγνώρισε την ανύπαρκτη
κυριότητα της Μονής, αλλά προχώρησε και στην ανταλλαγή των
παρανόµως παραχωρηθεισών εκτάσεων µε ακίνητα του ∆ηµοσίου ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθεί το
∆ηµόσιο. Εξάλλου, ένα χρόνο πριν από την υπογραφή της ΚΥΑ
κατά τον Ιούλιο του 2005, όπως προκύπτει από την κατάθεση του
νοµικού συµβούλου της ∆ιοίκησης της ΚΕ∆ κ. Βαρδάκου : «
……..είχαν προεπιλεγεί τα προς ανταλλαγή ακίνητα του ∆ηµοσίου
….ο µοναχός Αρσένιος συµµετείχε στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ και δήλωνε ότι προχωράµε στις ανταλλαγές …… η διοίκηση της ΚΕ∆ ακολουθεί τις εντολές των
Μπασιάκου και ∆ούκα».
δ) Συνυπέγραψε την 16651/ 26.07.2006 ΚΥΑ, µε την οποία
αποδέχεται να γίνουν οι ανταλλαγές, µε βάση τους αβάσιµους
και αστήρικτους ισχυρισµούς της Μονής σε σχέση µε τις υποτιθέµενες ιδιοκτησίες της. Οι ισχυρισµοί αυτοί αποτυπώνονται στο
υποβληθέν από τη Μονή Βατοπεδίου τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, το οποίο συντάχθηκε από τον Τοπογράφο της ∆ηµήτριο
Βασιλειάδη. Τα συµβόλαια ανταλλαγής συντάχθηκαν µε βάση το
συγκεκριµένο τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο εµφαίνεται η,
συνολικού εµβαδού 25.000 στρεµµάτων, σηµαινόµενη µε τα
αριθµητικά στοιχεία 1 έως 227 δήθεν ιδιοκτησία της Μονής, σύµφωνα πάντοτε µε τους δικούς της αυθαίρετους ισχυρισµούς.
Υπό τα αριθµητικά στοιχεία 35, 36, 37, 38, 39 περικλείεται ολόκληρη η βυζαντινή πόλη Αναστασιούπολη, χαρακτηρισµένος αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα σώζεται η οχύρωση της πόλης,
πύργοι, τα τείχη και οι πύλες, σε ύψος πέντε µέτρων! Περαιτέρω
ο κ. ∆ούκας γνώριζε την υπόθεση και από την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Καποτά της 14ης Ιουνίου 2004, µε βάση την
οποία εξεδόθη η Γνωµοδότηση του ΝΣΚ για την µη έκδοση από-
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φασης στη δίκη µεταξύ ∆ηµοσίου και Μονής Βατοπεδίου, την
οποία κατά τα ανωτέρω έκανε αποδεκτή. Στην εισήγηση αυτή γίνεται αναλυτική αναφορά σε υφιστάµενους στην περιοχή αρχαιολογικούς χώρους.
Ο κ. Αλέξανδρος Κοντός, τότε Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
α) ως βουλευτής του Νοµού Ξάνθης γνώριζε και τις θέσεις και
τις αντιδράσεις των φορέων της περιοχής γύρω από την υπόθεση της λίµνης Βιστωνίδας, συµµετείχε ο ίδιος και τους στήριζε
δηµόσια, καταγγέλλοντας τους Υφυπουργούς του ΠΑΣΟΚ για
την αποδοχή των γνωµοδοτήσεων του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Κτηµάτων και Ανταλλάξιµης Περιουσίας και ότι
φέρουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες.
β) µετείχε ως Υφυπουργός, αρµόδιος Πολιτικής Γης, στις συναντήσεις µε τους κ.κ. Παυλόπουλο και ∆ούκα και κατά τον Σεπτέµβριο του 2004, σε συνάντηση φορέων µε το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους (Βολάνη, Βλασσόπουλο). Ο κ. Βολάνης
δέχεται να επαναξετασθεί το θέµα και ο κ. Κοντός προσποιείται
ότι αναλαµβάνει να υποβάλει, ως Υπουργείο, προς το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους, σχετικό αίτηµα. ∆εν το υπέβαλε ποτέ.
γ) µετείχε στη σύσκεψη µε τους εκπροσώπους των φορέων
του Νοµού Ξάνθης (από την οποία είχαν αποκλειστεί τεχνηέντως
όσοι εξ αυτών προσέκειντο στο ΠΑΣΟΚ) µε τον κ. Θ. Ρουσόπουλο, χωρίς να ενηµερώσει τον προϊστάµενό του Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Τσιτουρίδη. Τη µεθόδευση
του επιλεκτικού αποκλεισµού ενήργησε ο ίδιος.
δ) Στις 26.04.2005, σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Μητροπολίτης Ξάνθης, ο κ. Κοντός ανακοίνωσε για πρώτη φορά, µετά τον
κ. Ρουσόπουλο, ότι θα γίνουν ανταλλαγές, αλλά όχι µε ακίνητα
του Νοµού Ξάνθης και Ροδόπης, όπως προκύπτει από δηµοσιεύµατα στον τοπικό τύπο και καταθέσεις µαρτύρων.
ε) Με το υπ' αριθµ. πρωτ. 2450/ 17.05.2005, έγγραφό της η
Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης κυρία Μαντέλη ζητεί
από είκοσι (20) και πλέον Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπως
εντός δέκα (10) ηµερών και προκειµένου ενηµερωθεί άµεσα το
γραφείο Υφυπουργού να γνωρίσουν κοινόχρηστες και διαθέσιµες εκτάσεις, εντοπίζοντας εκείνες που έχουν οικοπεδική ή τουριστική αξία ή είναι παραθαλάσσιες. Ο κ. Κοντός δηλαδή, που
εµφανιζόταν ως Βουλευτής υπερασπιστής των δικαίων των κατοίκων της περιοχής Ξάνθης και Κοµοτηνής, διεκδικούσε ακίνητα
τουριστικής αξίας ή παραθαλάσσια σε άλλες περιοχές, για να τα
ανταλλάξει µε νερό και χωράφια. Στις 29.11.2005, πάλι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε έγγραφο που υπογράφει η
κυρία Μαντέλη απευθύνεται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, από την οποία ζητεί στοιχεία για οικόπεδα στο Πανόραµα, στο Ωραιόκαστρο, στη Νέα Ραιδεστό και στη Καρδία, «τα
φιλέτα», δηλαδή, της Θεσσαλονίκης. Στις 07.12.2005 απαντά στο
Υπουργείο η Νοµαρχία, στέλνοντας αδιαµαρτύρητα τα στοιχεία
για τα οικόπεδα. Στις 16.12.2005 ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης
στέλνει την επιστολή του στο Μαξίµου και σε εννέα (9) Υπουργούς και Υφυπουργούς, διαµαρτυρόµενος για «µεθοδευµένες
χαριστικές ανταλλαγές». Στις 21.12.2005 συντάσσονται τα υπ'
αριθµ. 2195/2005 και 2196/2005 συµβόλαια ανταλλαγής υπέρ
της Μονής Βατοπεδίου, τα οποία και τελικά κατέληξαν στον
ΟΜΙΛΟ ΠΑΠΙΣΤΑ, παρά την επιστολή του κ. Ψωµιάδη.
στ) Στις 08.03.2006 το Υπουργείο του εξέδωσε δελτίο τύπου,
στο οποίο αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδικασία ανταλλαγής γης µετά από συντονισµένους κυβερνητικούς
χειρισµούς.
ζ) Στις 26.07.2006 προσυπογράφει την ΚΥΑ 16651/26.07.2006
για ανταλλαγές µε ακίνητα του ∆ηµοσίου, τουριστικά και παραθαλάσσια άλλων περιοχών, που υποεκτιµήθηκαν, µε το νερό και
τα χωράφια της λίµνης Βιστωνίδας, που υπερεκτιµήθηκαν.
η) Στις 06.06.2007, ανακαλείται η από Φεβρουαρίου 2007 εγκύκλιος – οδηγία του ∆ιευθυντή ∆ασών Φραγκιουδάκη Ελευθέριου,
αφού εν τω µεταξύ την 22. 05.2007 είχε υπάρξει σύνταξη συµβολαίου ανταλλαγής τµήµατος της λίµνης Βιστωνίδας µε το
αγρόκτηµα της Ουρανούπολης ως άρτιο και οικοδοµήσιµο!!! και
µε στόχο να καλυφθούν οι παρανοµίες. Επειδή, όµως, ο ∆ασάρχης Αρναίας, ο ∆ιευθυντής ∆ασών και η ∆ιεύθυνση της Πε-
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ριφέρειας θεωρούσαν ότι επρόκειτο για δάσος, τέθηκε το από
13.12.2007 ερώτηµα στο αναρµόδιο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους από την αναρµόδια ∆ιευθύντρια Πολιτικής Γης κυρία Μαντέλη, για γνωµοδότηση περί χαρακτηρισµού ως δάσους ή
δασικής έκτασης και έγινε δεκτή η συνταχθείσα εισήγηση Μπότσιου, νοµικού συµβούλου του κράτους και νοµικού συµβούλου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και υπεγράφη η αποδοχή
της από τον Υφυπουργό κ. Κιλτίδη, µε Υπουργό τον κ. Κοντό.
Έτσι, ένα δάσος µετατράπηκε από δάσος σε δασική έκταση,
άρτιο και οικοδοµήσιµο, όπως προκύπτει και από το από
22.05.2007 συµβόλαιο της Ουρανούπολης, µετά τους συντονισµένους κυβερνητικούς χειρισµούς.
θ) Συνυπέγραψε την 16651/ 26.07.2006 ΚΥΑ, µε την οποία
αποδέχεται να γίνουν οι ανταλλαγές, µε βάση τους αβάσιµους
και αστήρικτους ισχυρισµούς της Μονής σε σχέση µε τις υποτιθέµενες ιδιοκτησίες της. Οι ισχυρισµοί αυτοί αποτυπώνονται στο
υποβληθέν από τη Μονή Βατοπεδίου τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, το οποίο συντάχθηκε από τον Τοπογράφο της ∆ηµήτριο
Βασιλειάδη. Τα συµβόλαια ανταλλαγής συντάχθηκαν µε βάση το
συγκεκριµένο τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο εµφαίνεται η,
συνολικού εµβαδού 25.000 στρεµµάτων, σηµαινόµενη µε τα
αριθµητικά στοιχεία 1 έως 227 δήθεν ιδιοκτησία της Μονής, σύµφωνα πάντοτε µε τους δικούς της αυθαίρετους ισχυρισµούς.
Υπό τα αριθµητικά στοιχεία 35, 36, 37, 38, 39 περικλείεται ολόκληρη η βυζαντινή πόλη Αναστασιούπολη, χαρακτηρισµένος αρχαιολογικός χώρος. Μάλιστα σώζεται η οχύρωση της πόλης,
πύργοι, τα τείχη και οι πύλες, σε ύψος πέντε µέτρων! Πολύ περισσότερο ο κ. Κοντός, ως βουλευτής της περιοχής, γνωρίζει τον
αρχαιολογικό χώρο, τον χαρακτηρισµό του ως αρχαιολογικού
και την ιστορική και επιστηµονική του σηµασία.
Ο κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, τότε Υπουργός Πολιτισµού:
α) Ως αρµόδιος Υπουργός γνώριζε ποιοι χώροι χαρακτηρίζονται ως αρχαιολογικοί, καθώς και τη σχετική διάταξη του Ν.
3028/2002 που ορίζει ότι « τα αρχαία ακίνητα µνηµεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και
ανεπίδεκτα χρησικτησίας».
β) Γνώριζε ως αρµόδιος Υπουργός τον ως άνω νόµο καθώς και
την υπ' αριθµ ΥΑ 5980/16.10.1965, σύµφωνα µε την οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία τα « εις την περιοχή της χερσονήσου του Άθω από « της διώρυγας του Ξέρξη»
και µέχρι των ακρωτηρίων Πίννες και Ακροθώου, Βυζαντινά και
µεταβυζαντινά κτίσµατα, δηλαδή, Μονές, σκήτες, κελλία, ναούς,
µετόχια, εξωκκλήσια, αγιάσµατα, κλπ. Είτε εν ερειπίοις ευρισκόµενα µετά του αµέσου περιβάλλοντος αυτών χώρου καθοριζοµένου ως τοιούτου άπαντος του χώρου του πέριξ εις την
περιοχήν της Χερσονήσου του Αθω, λόγω της εξαιρετικής αρχαιολογικής σηµασίας και σπουδαιότητας αυτών».
γ) Στην κατάθεσή του 2008, αναφέρει ότι ως Υπουργός Πολιτισµού τον Ιούλιο του 2007 έλαβε γνώση των καταγγελιών του
Προϊσταµένου της 10ης Εφορείας Αρχαιοτήτων Ταβλάκη. Γνώριζε, κατά συνέπεια, την αποστολή εγγράφου του ως άνω Προϊσταµένου στη Νοµαρχία Χαλκιδικής µε κοινοποίηση στην
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, µε καταγγελία για
τη µεταβίβαση κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου και ότι δεν
είναι δυνατόν να γίνει αυτή η µεταβίβαση από το ∆ηµόσιο στη
Μονή χωρίς την έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία, επισηµαίνοντας ότι η υπηρεσία του έχει καταγράψει 36 µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, υποβάλλοντας σχετικό πίνακα.
δ) Ως αρµόδιος Υπουργός Πολιτισµού, παρότι έλαβε γνώση
της παράνοµης µεταβίβασης του αρχαιολογικού µνηµείου και
του περιβάλλοντος χώρου του, που είναι ρητά κηρυγµένο και
προστατευµένο από τον αρµόδιο Έφορο Αρχαιοτήτων, παρέλειψε κάθε ενέργεια ώστε να κινηθεί η διαδικασία ακύρωσης του
συµβολαίου µεταβίβασης, παραβιάζοντας τα άρθρα 2 και 7 παρ.
1 του Ν. 3028/2002 σε συνδυασµό µε την ΥΑ 5980/16.10.1965.
Περαιτέρω, ως εκ της ιδιότητός του, όφειλε κατά το άρθρο 24
του Συντάγµατος να προστατεύσει τους κηρυχθέντες αρχαιολογικούς χώρους είτε παραπέµποντας το θέµα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο ή µε ερώτηµα στο ΝΣΚ, όπως έστω και µε
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αργοπορία έπραξε ο διάδοχός του Μ. Λιάπης, υποβάλλοντας
ερώτηµα στο ΝΣΚ σχετικά µε τη δυνατότητα της ακύρωσης της
προαναφερθείσας συµβολαιογραφικής µεταβιβαστικής πράξης.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, τότε Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε Υπουργό τον κ. Κοντό:
α) Αποδέχθηκε και υπέγραψε την υπ' αριθµ. 161/2008 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µετά από εισήγηση του κ. Μπότσιου, που χαρακτηρίζει την έκταση της
Ουρανούπολης ως δασική, ενώ είχε χαρακτηριστεί από τις επιτροπές απαλλοτριώσεων και τις επιτροπές οριστικών διανοµών
ως «δάσος χθαµαλόν». Γνώριζαν, τόσο το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης ότι αναρµοδίως υποβάλλει το ερώτηµα η ∆ιευθύντρια
Πολιτικής Γης προς το ΝΣΚ, όσο και το ΝΣΚ ότι είναι αναρµόδιο. Μόνος αρµόδιος για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως
δάσους ή δασικής έκτασης είναι ο δασάρχης της περιοχής.
Όποιος διαφωνεί µε την απόφαση του δασάρχη έχει τη δυνατότητα να την προσβάλει σε Πρωτοβάθµιο και ∆ευτεροβάθµιο όργανο και εν τέλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
β) Απέστειλε εγκύκλιο (Α.Π. 101769/1994/21.11.2008) για εκτέλεση της υπ' αριθµ 161/2008 γνωµοδότησης, που είχε αποδεχθεί
και υπογράψει. Ειδικότερα, στο σηµείο Β1 της εν λόγω εγκυκλίου, γίνεται µνεία της αποδοχής της µε αριθ. 161/2008 Γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ., µε την οποία το δάσος της Ουρανούπολης
«πρέπει να χαρακτηριστεί δασική έκταση».
γ) Παρά ταύτα, στη συνέχεια ο κ. Κιλτίδης, µε µια σειρά εγγράφων προς τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες, έδινε εντολές,
ότι ο χαρακτηρισµός των δασών ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆ασάρχη.
Ο κ. Αντώνιος Μπέζας, Υφυπουργός Οικονοµικών:
Εξέδωσε την υπ' αριθµ. 1098.315/6443/Α0010/ 3.10.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, κενή περιεχοµένου και χωρίς νοµικές συνέπειες, µε την οποία γίνεται
ανάκληση µόνο παλαιότερων υπουργικών αποφάσεων, που ήδη
είχαν αναπεµφθεί µε την υπ' αριθµ 9983/30.10. 2003 απόφαση
και ούτως ή άλλως ουδεµία ισχύ είχαν.
Εν όψει αυτών, ουδόλως µε την απόφαση Μπέζα επανέρχονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο τα παραχωρηθέντα ακίνητα ούτε δίδονται συγκεκριµένες και κατάλληλες οδηγίες στις αρµόδιες
Υπηρεσίες και Αρχές, προκειµένου να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή, της ανάκτησης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή των παρανόµως
µεταβιβασθέντων ακινήτων.
Ο κ. Μπέζας παραλείπει να ενεργήσει σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του για την προστασία της δηµόσιας γης, έτσι ώστε
ως προς όλα τα ακίνητα η κατάσταση να επανέλθει στο σηµείο
όπου βρίσκονταν πριν την έκδοση των επίµαχων πράξεων και
αποφάσεων, τη σύναψη των συµβολαίων κλπ.
Ο κ. Μπέζας βαρύνεται µε παρούσες και εξελισσόµενες ευθύνες και υπέχει άµεση υποχρέωση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επαναφορά των επιδίκων ακινήτων στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Ο κ. Βασίλειος Μαγγίνας, ως Υπουργός Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας:
Τον Ιούνιο του 2007, µόλις ένα µήνα από την ανάληψη καθηκόντων του, ο πολιτικός του υφιστάµενος Γ. Γ. Απασχόλησης κ.
∆ηµήτριος Κοντός, µε έγγραφό του προς την ΚΕ∆ µε αρ. πρωτ.
716/28-6-2007 ανακοινώνει ότι το Υπουργείο δεν θα µεταφερθεί
στο Ολυµπιακό Ακίνητο. Η ως άνω επιστολή εστάλη στην ΚΕ∆ 4
µήνες µετά την αίτηση της ΚΕ∆ προς το ΣΟΕ για την εκτίµηση
της αξίας του ακινήτου και 3 µήνες µετά την απόφαση του ∆.Σ.
της ΚΕ∆ περί µεταβίβασης του Ολυµπιακού Ακινήτου στη Μονή
Βατοπεδίου! Σηµειώνεται ότι ο κ. ∆ηµήτρης Κοντός τυγχάνει
εκλεγµένο µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου της Ν.∆. από τον
Ιούλιο του 2001.
Πρόκειται για συγκρότηµα κτιρίων στα Οικοδοµικά Τετράγωνα
1 και 2 του Ολυµπιακού Χωριού, το οποίο εξ αρχής προορίζετο
για κτίριο του τότε Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σήµερα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Το γεγονός αυτό προκύπτει από την µε αρ. πρωτ.
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4877/312/17-6-2003 οικοδοµική άδεια κατασκευής των κτιρίων,
στην οποία αναγράφεται «Οικοδοµική άδεια κατασκευής συγκροτήµατος κτιρίων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα Οικοδοµικά Τετράγωνα 1 και 2 του Ολυµπιακού
Χωριού, στη θέση Λεκάνες του ∆ήµου Αχαρνών». ∆ηλαδή, το συγκεκριµένο συγκρότηµα θα είχε προσωρινή χρήση για την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά ο εξ αρχής σκοπός,
προορισµός και σχεδιασµός ήταν αυτός της χρήσης του ως
κτιρίου του Υπουργείου Απασχόλησης. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε, µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες εκτελέστηκαν και συγκεκριµένες εργασίες προσαρµογής του στη µεταολυµπιακή
χρήση. Σχετικά µε τη µετεγκατάσταση στο κτίριο αυτό του
Υπουργείου Απασχόλησης, συγκροτήθηκαν πέντε (5) Επιτροπές
από τους τότε Υπουργούς Απασχόλησης κ. κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο και Σάββα Τσιτουρίδη µε ισάριθµες αποφάσεις τους, οι
τέσσερις (4) πρώτες των οποίων του κ. Παναγιωτόπουλου:
94291/28-7-2004,
165147/26-9-2005,
165148/26-9-2005,
165149/26-9-2005 και 91801/27-3-2006. Εκτός αυτών, ήταν
έτοιµη και η διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια
επίπλων γραφείου για το νέο κτίριο του Υπουργείου Απασχόλησης.
Ο κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης, Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών:
Α. Ως πολιτικός προϊστάµενος εποπτεύει την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, την Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου από τον Σεπτέµβριο 2007 και τη νεοσύστατη (Σεπτέµβριος 2008) Επιτροπή
για την αποτροπή νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
ενέργειες.
α) Η πολιτική ευθύνη του κ. Αλογοσκούφη επιβαρύνεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι την 27-03-2008, όταν ο ίδιος είναι ο
αρµόδιος εποπτεύων την ΚΕ∆ υπουργός, το ∆ηµόσιο επιστρέφει στη Μονή τα 35,617 χιλιοστά της Λίµνης, που η Μονή
του είχε µεταβιβάσει µε προηγούµενο συµβόλαιο. Πρόκειται
για ανταλλαγή εκτός της οποιασδήποτε λογικής, η οποία λειτουργεί µόνον σε βάρος των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, παραβιάζοντας κάθε έννοια σοβαρότητας και νοµιµότητας.
β) Ως εποπτεύων την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων έχει αυξηµένη προσωπική ευθύνη για τις παραλείψεις της υπηρεσίας
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αυτής σε σχέση µε τις µεθοδεύσεις των παρανόµων ανταλλαγών, που προκάλεσαν τεράστια ζηµία στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και
ιδιαίτερα:
• Την υπερεκτίµηση της λιµνοθάλασσας Βιστωνίδας και των
παραλιµνίων εκτάσεων
• Τις υποεκτιµήσεις των ανταλλαγέντων δηµοσίων κτηµάτων
• Την µη διερεύνηση, παρά τα επανειληµµένα δηµοσιεύµατα,
της καταβολής ως υπερτιµήµατος, του ποσού των επί πλέον 9
εκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς κανένα παραστατικό ή δικαιολόγηση
για την πώληση του Ολυµπιακού Ακινήτου στους Θρακοµακεδόνες από τη Μονή Βατοπεδίου στην εταιρία NOLIDEN.
• Την παράλειψη συνολικού οικονοµικού ελέγχου της Μονής
Βατοπεδίου ακόµη και σήµερα, παρά το ότι έχει πλέον γίνει κατάδηλη η αδιαφανής διακίνηση εκατοντάδων εκατοµµυρίων
ευρώ, ο τεράστιος όγκος χρηµατιστηριακών και άλλων χρηµατοοικονοµικών κινήσεων και άλλες δράσεις, που προϋποθέτουν
την ύπαρξη και λειτουργία άδηλου λογιστηρίου, όπως επεσήµαναν και οι Επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον της
Εξεταστικής Επιτροπής.
• Την παράλειψη οικονοµικού ελέγχου των δύο υπεράκτιων
εταιριών RASSADEL και MADEUS, που έχουν ως πραγµατικό και
τελικό δικαιούχο ένα Ν.Π.∆.∆., τη Μονή Βατοπεδίου.
γ) Έχει αυξηµένη πολιτική ευθύνη ως ασκών την εποπτεία της
Επιτροπής για την αποτροπή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές ενέργειες, της οποίας προΐσταται ο Εισαγγελέας
Εφετών κ. Γκρόζος, διότι η Επιτροπή, ενώ είχε αρχική ενηµέρωση βάσει επισήµων τραπεζικών αναφορών από τις 20 Σεπτεµβρίου 2008 για την ύπαρξη των εταιριών RASSADEL και
MADEUS, που συνεστήθησαν µε πραγµατικό και τελικό δικαιούχο ένα Ν. Π. ∆. ∆., τη Μονή Βατοπεδίου, παρέλειψε να προβεί
άµεσα και αποτελεσµατικά στις δέουσες ενέργειες προκειµένου
να διερευνηθεί το σύνολο των τραπεζικών, χρηµατιστηριακών και
λοιπών συναλλαγών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
δ) Ως έχων τη συνολική πολιτική ευθύνη για το Υπουργείο του,
δεν δικαιολογείται:
• να επιτρέπει τις παράνοµες ανταλλαγές µέσω ΚΕ∆
• να επιτρέπει τη µεταβίβαση του Ολυµπιακού Ακινήτου
• να επιτρέπει στον κ. Μπέζα να παραλείπει τις αναγκαίες
ενέργειες για την επαναφορά των ακινήτων στο ∆ηµόσιο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ετήσιους και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών και
της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην
ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
µε αντικείµενο την εκλογή Ζ’ Αντιπροέδρου από την τέταρτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης.
Η ψηφοφορία γίνεται διά ψηφοδελτίων και είναι µυστική.
Σας έχει διανεµηθεί ψηφοδέλτιο µε το όνοµα του προτεινοµένου για το αξίωµα του Ζ’ Αντιπροέδρου. Υπάρχουν επίσης και
λευκά ψηφοδέλτια.
Θα γίνει εκφώνηση του καταλόγου και όποιος συνάδελφος
ακούει το όνοµά του θα προσέρχεται και θα ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Εννοείται ότι µπορεί να ρίξει ψηφοδέλτιο που
θέτει το όνοµα τoυ προτεινοµένου συναδέλφου ή λευκό στην
κάλπη ή επί του λευκού να συµπληρώσει τυχόν άλλο όνοµα της
προτίµησής του.
Καλούνται επί του καταλόγου οι συνάδελφοι κ. Ιωάννης Αµοιρίδης από το ΠΑΣΟΚ και κ. Νικόλαος Καντερές από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Καλούνται ως ψηφολέκτες η κ. Μαρία Θεοχάρη από το ΠΑΣΟΚ
και ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο συνάδελφος
Βουλευτής ∆ράµας κ. Χρήστος Αηδόνης.
Παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προσέλθουν στις
κάλπες για να αρχίσει η ψηφοφορία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Υπάρχει συνάδελφος που
δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες και τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής
να προβούν στην καταµέτρηση και διαλογή των ψηφοδελτίων και
τη εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ - ∆ΙΑΛΟΓΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν να ανακοινωθεί το αποτέλεσµα, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίαση από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης της
λειτουργίας της Βουλής, εννέα βραβευθέντες φοιτητές και µαθητές και οκτώ εκπαιδευτικοί συνοδοί τους, που διακρίθηκαν σε
διεθνείς πανεπιστηµιακούς διαγωνισµούς.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και παρακαλώ δεχθείτε τα θερµά συγχαρητήρια όλων των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε συγχαρεί, κυρία
Ζήση, απ’ ό,τι άκουσα, τους φοιτητές και τους µαθητές που βραβεύσαµε ως διακριθέντες σε διάφορες διεθνείς δοκιµασίες σε
διαγωνισµούς που είχαν λάβει µέρος. Πριν από λίγο τους βραβεύσαµε εκ µέρους του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία. Χαιρόµαστε που παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας. Τους συγχαίρουµε για µια ακόµη φορά.
Και τώρα, να έρθουµε στο αποτέλεσµα, για να συγχαρούµε
και τον νεοεκλεγέντα Ζ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του Ζ’ Αντιπροέδρου.
Εψήφισαν συνολικά 218 συνάδελφοι για το αξίωµα του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
Ο κ. Αναστάσιος Κουράκης έλαβε 159 ψήφους.
Υπήρξαν 59 λευκά και 2 άκυρα.
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Εποµένως ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, εκλέγεται ως Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
Κύριε Κουράκη, συγχαρητήρια, καλή δύναµη και καλή συνεργασία στο Προεδρείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των
Πρακτικών της σηµερινής συνεδριάσεως, όσον αφορά την
εκλογή του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το
δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 18 Ιουνίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφος 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 940/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου
Κρεµαστινού προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις πρυτανικές εκλογές στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 942/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάριου Σαλµά προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προσφυγή του Ελληνικού
∆ηµοσίου σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες για την παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισµού κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 952/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου
Καζάκου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην Εθνική Λυρική
Σκηνή (ΕΛΣ) κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 939/63/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων
κ.λπ..
(Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών).
5.- Η µε αριθµό 938/62/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας κ.λπ..
(Θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 941/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την πορεία εξέλιξης των έργων στο λιµάνι
της Καβάλας κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 943/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου Ζώη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 953/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη διαχείριση
των απορριµµάτων στην Πάτρα κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 955/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά
κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 949/15-6-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την επίτευξη του στόχου των δηµοσίων εσόδων
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για το 2010 κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Τετάρτης 19 Μαΐου 2010 και της Παρασκευής 28 Μαΐου 2010
και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 19 Μαΐου 2010 και της Παρασκευής 28 Μαΐου 2010
επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 13.57’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµ. 39/27-5-2010 επερώτησης Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την «ανυπαρξία κυβερνητικού σχεδιασµού για τον
τουρισµό», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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