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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΘΕΝΤΕΣ»
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ
/ Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Η Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη έδωσε στους δημοσιογράφους Γιάννη
Κουρτάκη και Μάκη Πολλάτο και δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» της
Κυριακής της 10ης Μαϊου 2009. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα της.
-Συμφωνείτε με τη ρητορική περί «παραπλανηθέντων υπουργών»;
Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω.
Ψήφισα συνειδητά στη Βουλή των Ελλήνων, μόνο αυτό μπορώ να σας πω.
Διότι στοιχεία τα οποία να με πείσουν, παρά την προσεκτική ανάγνωση,
που έκανα στο φάκελο που ήρθε στη Βουλή των Ελλήνων, δεν υπήρχαν.
Άρα, είναι σαφές ότι για τους συγκεκριμμένους ανθρώπους δεν προέκυψαν
».
Οι συγκεκριμμένοι άνθρωποι για τους οποίους δεν προέκυψαν στοιχεία στην
υπόθεση του Βατοπαιδίου είναι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης οι οποίοι υπέγραψαν
τις αποφάσεις των ανταλλαγών της Λίμνης Βιστωνίδας με τα διάφορα ακίνητα του
Δημοσίου.
Αυτοί οι Υπουργοί δεν παραπλανήθηκαν από κανένα. Δεν παραπλανήθηκαν ούτε
από τη Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, ούτε από το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους που είναι συμβουλευτικά όργανά τους. Αυτά είπαν στους διαφόρους
Υπουργούς ότι σωστά ενεργείτε και ορθά υπογράφετε τις αποφάσεις. Άρα οι
αποφάσεις τους είναι νόμιμες. Αθώοι οι Υπουργοί.
Με το κλείσιμο δε της Βουλής λόγω των Ευρωεκλογών και να υπήρχε ευθύνη των
Υπουργών
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εισαγγελέα Εφετών προκύψει ευθύνη η Βουλή στην οποίαν θα αποσταλεί η
δικογραφία θα δηλώσει αποχή λόγω παύσης της δίωξης.
Αρά εξελίσσεται το σχέδιο που από την αρχή ακούαμε ότι είχε καταστρωθεί
προκειμένου να μην ενοχοποιηθούν πολιτικά πρόσωπα. Εσείς περιμένατε να γίνει
κάτι το διαφορετικό;
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κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα στελέχη των ανωτέρω συμβουλίων,

ορκωτοί εκτιμητές, δικηγόροι και όσοι άλλοι εμπλέκονται στις ανταλλαγές. Μαζί
με όλους αυτούς και ο Γέροντας Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος.
Φυσικά όποιος κατηγορείται δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχος. Τα ΜΜΕ φυσικά
παραποιούν τα πράγματα και παρουσιάζουν τους κατηγορουμένους ως ενόχους.
Και όταν αθωωθούν ούτε καν αναφέρονται στην υπόθεση. Αφήνουν τη λάσπη να
υπάρχει για τους αθώους. Ή όπως είπε η Υπουργός Εξωτερικών: « Γίνεται
κάποιος αποδέκτης της λάσπης του ανεμιστήρα και δια της λάσπης του
ανεμιστήρα να εξοντώνεται πολιτικά και ηθικά. Αυτό δεν γίνεται για
κανέναν άνθρωπο στον κόσμο, πόσο μάλλον για μια ευνομούμενη
πολιτεία όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία».
Μα αυτή η λάσπη δεν χύθηκε με το τσουβάλι τόσο καιρό εναντίον του Γέροντα
Εφραίμ και του μοναχού Αρσένιου από τα ΜΜΕ; Εκτός αν αυτοί δεν είναι άνθρωποι;
Δεν κατοικούν στην «ευνομούμενη πολιτεία όπως η Ελληνική Δημοκρατία»;
Την ενοχή θα κρίνουν τα δικαστήρια, όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα
Ευρωπαϊκά. Ας περιμένουμε. Ασφαλώς θα υπάρξουν και εκπλήξεις.
Αλέξανδρος

