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πολιτικά

ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ δέχονται οι κ.κ. Κ. Καραμανλής και Γ. Παπανδρέου μετά τις αποκαλύψεις για απίστευτες χρηματοδοτήσεις

Στον κήπο των αμαρτωλών Μ η
Η μοναξιά των δύο πρώην πρωθυπουργών 
και τα οφέλη των σημερινών ηγεσιών 
της ΝΔ και του ΠαΣοΚ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ, 

ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

τον ιστό των «αμαρτωλών» Μ ΚΟ  έχουν μπλέξει οι δύο πρώην πρω θυπουργοί, οι κ .κ . Κ. Καραμανλής και 
Γ. Παπανδρέου, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις απίστευτες χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν τις περιόδους διακυβέρνησης της χώρας από τους ίδ ιο υς. Ο ι κ .κ . Π απ ανδρέου και Καραμανλής θεωρούν ότι είναι σε εξέλιξη  επιχείρηση απαξίω σής τους, ειδικά μετά όσα αποκαλύφθηκαν για τον κ. Αλ. Ρόντο, επί σειρά ετών σύμβουλο και συνεργάτη του πρώην προέδρου του Π α Σ ο Κ , αλλά και για τον κ. Στ. Συρμόγλου, ο οποίος είπε ότι τον επέλεξε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ. Και οι δύο πιστεύουν ότι οι ηγεσίες της Ν Δ και του Π α Σο Κ  ωφελούνται από αυτή την κατάσταση και τα όσα αποκαλύπτονται, καθώς εκ των πραγμάτων υφίστανται πλήγμα στο ηθικό πεδίο και αναδεικνύονται οι πολιτικές ευθύνες τους. Ο  κ. Παπανδρέου ήταν πιο επιθετικός και αντέδρασε με επί-

Τα τελευταία τρία 
χρόνια η αφήγηση 
του περιβάλλοντος 
Παπανδρέου δεν έχει 
αλλάξει: σκοτεινά 
συμφέροντα, ορισμένα 
MME και η βενιζελική 
φάλαγγα έριξαν τον 
πρώην πρωθυπουργό από 
την εξουσία

σημες ανακοινώσεις. Αντίθετα, ο κ. Κ αραμανλής περιορίστηκε απλώς σε «διαρροές», μέσω συνεργατών του, ενώ μόνο ο βουλευτής κ. Ευρ. 
Στυλιανίδης εμφανίστηκε ανοιχτά και τον υπερασπίστηκε.Ω ς  ένα ακόμη κεφάλαιο στη βίβλο απαξίωσης του κ. Παπανδρέου, η οποία γράφεται συστηματικά από το τέλος του 2011, αντιμετωπίζει το περιβάλλον του την επίθεση που δέχθηκε με αφορμή την έρευνα για τις Μ Κ Ο . Ο  κ. Παπανδρέου αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, με ανακοίνωση του γραφείου του, και υποστήριξε ότι την περίοδο που ήταν υπουργός Εξωτερικών «τέθηκε τέλος σε  
ένα καθεστώς που αξιολογούσε τις 
Μ Κ Ο  χω ρίς καθορισμένα κριτήρια  
και ανοιχτές διαδικασίες, αλλά και 
προωθήθηκε συγκεκριμένο θεσμι
κό πλαίσιο, το οπ οίο διέπει έκτοτε 
ό,τι αφορά τις Μ ΚΟ».

«Η  Δικαιοσύνη, από την πλευρά 
της, ορθώ ς διερευνά κάθε υπόθε
ση. Π ρέπει να αποκαλυφθεί η αλή
θεια και όπου υπάρχουν ευθύνες να 
αποδοθούν. Ολα τα άλλα, μεταξύ 
των οποίω ν και η προσπάθεια ορι
σμένων M ME να εμπλέξουν διά της 
πλαγίας τον Γιώργο Παπανδρέου με 
την υπόθεση, δεν έχουν καμία σχέ
ση μ ε την αλήθεια και την πραγμα
τικότητα. Και σε κάθε περίπτωση, 
είναι π ερισσότερο από εμφ α νές 
για τί κόπτονται π ερ ί διαφ άνειας 
εκείνοι που την καταπατούν καθη
μερινά, λόγω και έργω» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Ισορροπία τρόμουΟ  κ. Παπανδρέου από την ώρα που αποχώρησε από την πρωθυπουργία δεν αναμειγνύεται ενεργά με την πολιτική, ωστόσο δεν πάσχει και από την αφωνία του κ. Κ. Καραμανλή. Οταν θεωρεί ότι πρέπει να υπερασπιστεί το έργο του ή τον εαυτό του, παρεμβαίνει δημοσίως είτε με προσωπικές ανακοινώσεις είτε με σχό

λια του γραφείου του.Τα τελευταία τρία χρόνια η αφήγηση του περιβάλλοντος Παπανδρέου δεν έχει αλλάξει: σκοτεινά -  και πάντως όχι κατονομαζόμενα -  συμ
φέροντα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης και η βενιζελική φάλαγγα, όχι αναγκαστικά σε συνεργασία, έριξαν τον πρώην πρωθυπουργό από την εξουσία. Εκτοτε τα συμφέροντα και

τα MME αποτελούν σταθερό στόχο, στη σχέση με τον κ. Βενιζέλο όμως επικρατεί ισορροπία τρόμου.Για την υπόθεση της χρηματοδότησης του Διεθνούς Κέντρου Απο-
ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ στο υπουργείο ΠολιτισμούΠ ο κ »  πήρε ττ3 500.000 για το Ε ργο Π ολιτώ ν;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου 
Πολιτισμού -  επ ί υπουργίας Μιχάλη 
Λιάπη -  εξαφάνισαν και πιθανόν εν
θυλάκωσαν 5 0 0 .0 0 0  ευρώ που εί
χαν εκταμιευθεί για τον Οργανισμό 
Εργο Πολιτών». Σε αυτή την καταγγελία προχωρούν υπεύθυνοι του εν λόγω Οργανισμού που έχουν προχωρήσει σε σχετικές έγγραφες αναφορές -  με την παρουσίαση σχετικών παραστατικών

-  προς τις δικασπκές και ελεγκακές αρχές και τις οποίες αποκαλύπτει «Το Βήμα». Τα συγκεκριμένα στοιχεία δίνουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση της δράσης και λειτουργίας, την περίοδο 2005-2001, του Εργου Πολιτών, που φέρεται να είχε δημιουργηθεί -  εκτός των άλλων -  και για την καταμέτρηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα. Για τη δράση του Εργου Πολιτών, που χρηματοδοτήθηκε συνολικά με 7,5 εκατ. ευρώ, συντάχθηκε επιβαρυνπκό πόρισμα ελέγχου από τον

γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
Λέανδρο Ρακιντζή όπου αποδίδονταν παράτυπες και αδιαφανείς διαδικασίες. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι η δικαστι- κή έρευνα που ακολούθησε τη σύνταξη του «πορίσματος Ρακιντζή» για το Εργο Πολιτών έχει αδρανοποιηθεί.Την ίδια ώρα από αναλυτικό πίνακα που έχει συνταχθεί από τον ίδιο Οργανισμό και είχε παραδοθεί otqv κ. Λιάπη (χωρίς ποτέ να δημοσιοποιηθεί) προκύπτει ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που χρηματοδοτούνται στην Ελλάδα είναι τελικώς, ούτε λίγο ούτε πολύ, 7.500, από τις οποίες οι περισσότερες είχαν αμφιλεγόμενες δράσεις.
Σύμβουλοι και προϊστάμενοιΟ  Οργανισμός Εργο Πολιτών -  υπαγόταν στο υπουργείο Πολιτισμού -  δημι- ουργήθηκε ύστερα από εντολή του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με επίκληση σχετικού ψηφίσματος του ΟΗΕ, για την ενίσχυση σε όλο τον κόσμο του εθελονπκού κινήματος αλλά

και προκειμένου να υπάρξει καταγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ανεξαρτήτως του φορέα που τις επιχορηγεί. Ω ς πρόεδρος του Οργανισμού επελέγη ο δίχρονος δημοσιογράφος 
Στέλιος Συρμόγλου που υπήρξε διευθυντής σε εφημερίδες στην Ελλάδα, στην Κύπρο όπως και σε τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και στο Ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο  υπεύθυνος του Εργου Πολιτών είχε προσωπική γνωριμία με τον κ. Καραμανλή όταν ο πρώην πρωθυπουργός αρθρογραφούσε στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Εβδομη». Η εφημερίδα εκδιδόταν τη δεκαετία του ‘80, εξαγοράστηκε από τον τραπεζίτη Γιώργο Κοσκωτά και αμέσως μετά έκλεισε με αναφερόμενη αφορμή δημοσιοποίηση φωτογραφιών της Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου. Το κλείσιμο μάλιστα της «Εβδομης» αποτέλεσε ανπκείμενο και της δικαστικής έρευνας για το σκάνδαλο Κοσκωτά. Τότε ο κ. Κ. Καραμανλής δεν είχε καμία πολιτική ιδιότητα και ανέλυε, επ’ αμοιβή, στην

εν λόγω εφημερίδα διάφορα κοινωνικά θέματα. Επιπλέον, ο κ. Συρμόγλου είχε διατελέσει, το 1990, επί οικουμενικής κυβέρνησης σύμβουλος και του τότε υπουργού Εξωτερικών και νυν πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά.Στο Εργο Πολιτών, που στεγαζόταν στον Πύργο των Αθηνών, εργάζονταν συνολικά 24 άτομα. Ω ς  σύμβουλοι είχαν προσληφθεί εκπρόσωπος ομοσπονδίας εθελοντικών οργανώσεων, ο πολιτικός αναλυτής και πρώην συνεργάτης του κ. Καραμανλή Γιάννης Δούλης αλλά και ο πρώην διευθυντής της ΜΚΟ της Εκκλησίας «Αλληλεγγύη» (η συγκεκριμένη ΜΚΟ ελέγχεται για σοβαρές ατασθαλίες) Δημήτρης Φουρ- λεμάδης. Στο Εργο Πολιτών φέρεται να εργάστηκε και πρώην πάρεδρος του Ελεγκπκού Συμβουλίου που κατηγορή- θηκε προσφάτως για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, από το υπουργείο Εξωτερικών, της ΜΚΟ Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης. Η ίδια γυναίκα συνεργάστηκε -μετά τη συνταξιοδότησή
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εκατομμυρίων ευρώ στις περιόδους της διακυβέρνησής τους

Κυβερνητικών Οργανώσεων
Ο  αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος βρισκόταν σε περιοδεία στα Βαλκάνια, έσπευσε να διευκρινίσει ότι έκανε μια αντικειμενική παρατήρηση και ότι δεν εννοούσε τον πρώην Πρωθυπουργό.Ο  κ. Παπανδρέου ωστόσο αξιο- ποίησε την ευκαιρία της ομιλίας του στην εκδήλωση των ελλήνων αποφοίτων του Χάρβαρντ προκειμένου να υπερασπιστεί την επιλογή του να δημιουργήσει νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση κριτηρίων στη λειτουργία των Μ Κ Ο , ενώ προηγουμένως επικρατούσε χάος. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε με την κατάθεση πρότασης για ριζικές αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας των Μ ΚΟ  με στόχο να αποτραπεί στο εξή ς η ίδρυση Μ Κ Ο  «που έχουν στόχο να 
επω φ εληθούν φυσικά πρόσωπα».Από την πλευρά του ο κ. Βενιζέλος δεν επιθυμεί να ρίξει λάδι στη φωτιά και αποφεύγει, όταν του ζητείται, να αναφ ερθεί σε ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες του κ. Παπανδρέου. Η προφ ύλαξη αυτή ενδεχομένω ς να αποβεί άκαρπη, καθώς το εσωτερικό ρήγμα στο Π α Σο Κ  ανοίγει με κάθε αφ ορμή. Το πεδίο αντιπαράθεσης πιστεύεται ότι θα μεταφ ερθεί στη συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου. Λέγεται ότι απετράπησαν με έντονο τρόπο κά π οια  στελέχη να  συμμε- τάσχουν σε αυτό, τορπιλίζοντας το άνοιγμα της ηγεσίας του κόμματος προς όλες τις τάσεις.Λέγεται επίσης ότι παπανδρεϊκά στελέχη, ορισμένα φανερά, όπως ο κ. Π . Μπεγλίτης και η κυρία Μαρι- 
λένα Κοππά που εντάχθηκαν στον τρίτο πόλο, και άλλα πιο διακριτικά, θα ενισχύσουν εκλογικά τη ΔΗ- Μ ΑΡ. Εμπιστος συνεργάτης του κ. Παπανδρέου επιμένει ότι όλα αυτά αποτελούν λάθος ανάγνωση της κατάστασης. «Σας διαβεβαιώ νω  ότι 
οι προσω πικές επιλογές του κάθε 
στελέχους δεν κρύβουν μια εντολή 
Παπανδρέου» επισημαίνει.

ναρκοθέτησης του δημοσιογράφου 
Κ. Τζεβελέκου με 9 εκατ. ευρώ, έχει κληθεί από την ανακρίτρια ο κ. Αλεξ Ρόντος, ε ξ  απορρήτων σύμβουλος του τότε υπουργού Εξωτερικών. Οταν

ξέσπασε ο σάλος με το πάρτι εκατομμυρίων στις Μ ΚΟ  και ο κ. Βενιζέλος μίλησε για πολιτικές ευθύνες, άρχισαν να χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου από την πλευρά Παπανδρέου.
Επιχείρηση απαξίωσηςΙδιαίτερα ενοχλημένος εμφ ανίζεται σύμφωνα με πληροφ ορίες ο κ. Καραμανλής με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά

με τις Μ Κ Ο , καθώς διαπιστώνει ότι απαξιώνεται η περίοδος της διακυβέρνησής του.Ο  ίδιος είναι προβληματισμένος με τις τελευταίες αποκαλύψεις και σύμφωνα με συνομιλητές του δεν διστάζει να μιλήσει για σχέδιο πολιτικής εξουδετέρω σης και απαξίωσής του.Ο ι αποκαλύψεις στα MME για τη δράση ορισμένων ΜΚΟ την πενταετία της πρωθυπουργίας του, και ειδικά για το Εργο Πολιτών, αναπόφευκτα δημιουργούν βαριά πολιτική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της ΝΔ, και ειδικά στους καραμανλικούς.Η ιστορία με τις Μ Κ Ο  επιβαρύνει το κλίμα για τον κ. Καραμανλή που ακόμη αντέχει και έχει τη στήριξη της κομματικής βάσης, καθώς είχαν προηγηθεί η υπόθεση του εξαδέλφου του κ . Μιχ. Λιάπη με τις πλαστές πινακίδες, οι μίζες στα εξοπλιστικά επί κυβέρνησης Ν Δ, κ .ά . Ενα τμήμα του καραμανλικού στρατοπέδου θεωρεί ότι μέσω της αναμόχλευσης και προβολής της ιστορίας των Μ ΚΟ (σ.σ.: αρνούνται τον χαρακτηρισμό «σκάνδαλο») επιχειρείται η πλήρης εξουδετέρω ση του κ . Κ αραμανλή με φόντο ενδεχόμενες μελλοντικές εσωκομματικές εξελίξεις.Στο εσωκομματικό σύστημα, ορισμένοι κρίσιμοι παίκτες θυμίζουν ότι επί διακυβέρνησης του κ. Καραμανλή δόθηκαν μεγάλα ποσά σε Μ Κ Ο  που είχαν σχέση με στελέχη της Ν Δ και πολλές χρησιμοποιήθηκαν από

Τμήμα του 
καραμανλικού 
στρατοπέδου θεωρεί 
ότι μέσω της προβολής 
της ιστορίας των ΜΚΟ 
επιχειρείται η πλήρης 
εξουδετέρωση του κ. 
Καραμανλή με φόντο 
ενδεχόμενες μελλοντικές 
εσωκομματικές εξελίξεις

ορισμένους ως εφαλτήριο για την άνοδό τους στο εσωκομματικό «χρηματιστήριο».Ο  κ . Σ τυ λια νίδ η ς κα ι κάπ οιοι από το περιβάλλον του κ. Καραμανλή υποστηρίζουν ότι την περίοδο 2004-2009 επιβλήθηκαν κανόνες, μπήκε τάξη και διακόπηκε το πάρ- τι ορισμένων. «Ερχονται τώρα για 
να συγκαλύψ ουν ή να συμψ ηφ ί
σουν αμαρτίες του παρελθόντος και 
προσπαθούν να σε βάλουν στο το
πίο. Είναι άδικο και βρώ μικο αυτό 
που γίνεται» λέει ο  κ. Στυλιανίδης.Κατά τον πρώην υπουργό αλλά και άλλους καραμανλικούς κάποιοι κύκλοι, όχι μόνο πολιτικοί αλλά και εκδοτικοί, έχουν αρχίσει πόλεμο εντυπώσεων. «Κάποιοι θέλουν να 
γίνει συμψ ηφ ισμός και μα ζί μ ε τον 
Παπανδρέου να κ α εί και ο Καρα
μανλής» υποστηρίζουν με έμφαση.Παράλληλα αφήνονται αιχμές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού και για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την κυβέρνηση. Με αρκετή δόση υπερβολής λένε ότι δεν έγινε προσπάθεια να προστατευθεί ο κ. Καραμανλής, ο οποίος κατ’ αυτούς γίνεται βορά των MME, αφού εμφανίζεται απόλυτα υπεύθυνος για το πάρτι με τις Μ Κ Ο , καθώς και ότι την περίοδο της πρωθυπουργίας του και δεν έκανε απολύτως τίποτε.Από το Μ αξίμου είναι προφανές άτι δεν συμμερίζονται τα όσα αφήνουν ως υπονοούμενα ορισμένοι κα- ραμανλικοί και κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν άτι ο  πρωθυπουργός κ. 
Ανι. Σαμαράς έχει θέσει πάνω απ’ όλα το εθνικό συμφέρον και είναι υπέρ της διαφάνειας. Εξάλλου, στην πορεία προς τις εκλογές, το μόνο που δεν επιθυμεί ο  κ. Σαμαράς είναι η αναζωπύρωση εσωκομματικών παθών, ενώ προτάσσει την ενότητα της παράταξης και από το Μαξίμου μιλούν για τις άριστες σχέσεις των δύο.Από την άλλη πλευρά, ο  κ. Καραμανλής μπορεί να λέει γενικόλογα στους συνομιλητές του ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα τον κ. Σα μα ρά  και ότι στόχος είναι η πρωτιά της Ν Δ  στις ευρωεκλογές, αλλά δεν δείχνει ιδιαίτερη ζέση να δείξει εμπράκτως πως βοηθάει το κόμμα του.

της -  και για την οργάνωση (Αλληλεγγύη» και είχε βρεθεί κατηγορούμενη και γι’ αυτή την υπόθεση.
«Πέταξε» η επιχορήγησηΤο Εργο Πολιτών, σύμφωνα με απο- λογισπκή έκθεση που είχε συντάξει το 2009, είχε προχωρήσει σε 29 δρά- σεις-ενέργειες, ανάμεσα στις οποίες το εθνικό και ειδικό μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων, το ζήτημα της ασφάλισης των εθελοντών, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και άλλα.Στις 9 Απριλίου 2010 το Εργο Πολιτών απέστειλε αναφ ορά στην Εισαγγελία του Α ρείου Πάγου αλλά και στον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή περί μιας έκτακτης επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, την οποία είχε εγκρίνει -  σπς 12 Ιουνίου 2008 -  το υπουργείο Οικονομικώ ν προς τη συγκεκριμένη Οργάνωση. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο έγγραφο

Σύμφωνα με καταγραφή 
του Οργανισμού Εργο 
Πολιτών, που ποτέ 
δεν είδε το φως της 
δημοσιότητας, οι ΜΚΟ 
που χρηματοδοτούνται 
στην Ελλάδα είναι περί τις 
7-500, οι περισσότερες 
από τις οποίες είχαν 
αμφιλεγόμενες δράσεις

από το υπουργείο Πολιτισμού που λειτούργησε ως ενδιάμεσος για την παράδοση των χρημάτων, δόθηκαν μόνο 500.000 ευρώ και τα υπόλοιπα περιέργως εξαφανίστηκαν. Και αυτό παρότι υπήρχε και κινητοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο οποίο ουδέποτε επιστράφηκε το ποσό αυτό. Οπως επισημαίνεται στην αναφορά του Εργου Πολιτών «η τυ
χόν διάθεση οιουδήποτε ποσού από 
το σύνολο της ανωτέρω πιστώσεως 
για αλλότριο σκοπό, δεν είναι σύν
νομη. Προκύπτουν μείζονα ζητήμα
τα που πιθανόν να χρήζουν ειδικής 
διερεύνησης από την υπηρεσία σας 
καθώς ο  Οργανισμός τουλάχιστον 
ουδέποτε πληροφορήθηκε την τύχη 
αυτών των 5 0 0 .0 0 0  ευρώ. Γι ’ αυτό 
σας ζητούμε να διενεργήσετε άμεσα 
οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο 
στο υπουργείο Πολιτισμού». Για την ίδια υπόθεση μάλιστα το Εργο Πολιτών είχε στείλει τον Σεπτέμβριο του 2009 και εξώδικο στον τότε υπουργό

Πολιτισμού και νυν πρωθυπουργό κ. 
Αντώνη Σαμαρά.

Περιμένοντας τη ΔικαιοσύνηΣτις αρχές του 2011 άρχισε διαχειρι- σπκός έλεγχος στο Εργο Πολιτών από τους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης που, όπως παρουσίασε «Το Βήμα» την περασμένη Κυριακή, είχε εντοπίσει παράτυπες ενέργειες. Ανάμεσα στα άλλα, καταγράφηκε ως προβληματική η πληρωμή συμβούλων, η ανάθεση έργου σε φυσικά πρόσωπα, εκτός οργανισμού, το οποίο όμως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του καθώς και ότι «υπήρχαν ανατε- θέντα έργα που περιγράφονταν κατά τρόπο γενικό και δεν υπήρχε τρόπος πιστοποίησης του παραδοτέου». Από την πλευρά του ο κ. Συρμόγλου με τον οποίο επικοινώνησε η εφημερίδα μας σημείωσε ότι «όλες οι ενέργειες 
του Εργου Πολιτών ήταν σύννομες, 
τηρούσε βιβλία Γ ’ κατηγορίας. Επι
πλέον, είχε προϋπάρξει έλεγχος του

ΣΔ Ο Ε  που δεν είχε εντοπίσει οτιδή
ποτε μεμπτό».Συμπλήρωσε δε ότι «το συνολικό 
πλαίσιο του παραχθέντος έργου από 
τον συγκεκριμένο Οργανισμό είχε 
την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας. 
Ολα τα άλλα αποτελούν αποκυήματα 
πολιτικής φαντασίας...».Μετά τη σύνταξη του πορίσματος Ρακιντζή και ύστερα από σχετική αναφορά του τότε υπουργού Πολιτισμού 
Παύλου Γερουλάνου, διατάχθηκε δικασπκή έρευνα. Τελικώς η εισαγ- γελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση δόθηκε σπς 15 Φεβρουάριου 2012 και η έρευνα ανατέθηκε στον 30ό πταισματοδίκη της Αθήνας. Τον Μάιο του 2012 κλήθηκαν για έγγραφες εξηγήσεις πολλά στελέχη του Εργου Πολιτών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε λίγους μήνες αργότερα και ο φάκελος από το Πλημμελειοδικείο της Αθήνας παραδόθηκε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Χω ρίς ωστόσο από τότε καμία συνέχεια...


