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Σύγκρουση κορυφήβ 

με βαριά 
υπονοούμενα

ΣΕΛΙΔΑ A3

Ν άρκη ανη- 
συνταγματικότηταε 

στο ν έ ο  Ασφαλιστικό

ΤΟ ΒΗΜΑ
X. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ I. ΚΑΨΗΣ

ΤΟ ΒΗΜ Α-ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ
Εκρηξη  
ανεργιαε στο 
14,1% βλέπει 
ο Ο Ο Σ Α
ΣΕΛΙΔΕΣ 1,3____________________

Η  ΗηΗηεέΗηΙί 
σώ ζει 
την Εθνική

ΕΠΑΓΤΈΔΜΑΤΕΣ 
Απειλούν 
με κατάθεση 
πτυχίων για τη 
διαπόμπευση
ΣΕΛΙΔΑ Α11

Π ού χάθηκε 
η Αντζελα
ΣΕΛΙΔΑ Α9________________________

Ο  Π Α Ο  πήρε 
κεφάλι, 73-54 
τον Ολυμπιακό
ΣΕΛΙΔΑ Α28______________________

Ξ α να ζε
σταμένο 
«Sex and  
the city»
ΣΕΛΙΔΑ A22

, i Ä ,--——ym ίο

Τρία
εγκλήματα
χωρΐ8
τιμωρίαΧρηματιζόταν από πβ εταιρείες με τις οποίες υπέγραφε συμβόλαια προμηθειών

ΣΕΛΙΔΕΣ Α4-5

ΥΠΟΠΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ομολογία-σοκ από τον πρώην υπουργό

Προμήθειεβ
ψηφιακών από
OTE, 1988 εκατ. ευρώ

I Προμήθειεε OTE
• με Siemens,
* Intracom, 1997

€885
εκατ. ευρώ

Προμήθειεε 
υλικού ΟΣΕ, 
1997

€300
εκατ. ευρώ
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Χιλιάδεβ βατράχια «κατέλαβαν» χθεε ίο  πρωί την Εγνατία οδό στο ύψος του Λαγκαδά. Δ εν... διαμαρτύρονταν για τα μέτρα τηε κ υ β έρ ν η σ ή , αλλά μάλλον για τις ανθρώπινες πρακηκές κατά του περιβάλλοντος που τα εδωθούν σε μετανάστευση. Προκλήθηκαν ακόμη και τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς ελαφρά, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία για περίπου δύο

ώρες. Ηταν ακόμη ένα περιστατικό όπου κοντράρεται η φύση με την ανθρώπινη πρόοδο, αφού το μεγάλο έργο της σύνδεσης της Δυτικής με την Ανατολική Ελλάδα μέσω tns Εγνατίας οδού σε πολλά σημεία εμποδί&ι και ενοχλεί την πανίδα της περιοχής με αποτελέσματα όπως η χθεσινή «πορεία» ή οι επανειλημμένοι θάνατοι αρ- κουδών σε τροχαία, σ ε λ ί δ α  a i s

σιην Εγνατία
ΕΠΙΛΟΓΈΣ
Δωρεάν 
βιβλία 
από το I n t e r n e tΣΕΛΙΔΑ Α16

ΥΓΕΙΑΗ  είο  '
pas 
χαρίζει 
χρόνιαΣΕΛΙΔΕΣ Α14

ΟΜΟΛΟΓΊΑ

Η χθεσινή, χωρίς αιδώ 
και αναστολές, ομο

λογία σοκάρει και προκα- 
λεί. Ειδικ ά σε τούτες τις 
συνθήκες δοκιμασίας του 
ελληνικού λαού το βάρος 
της είναι απροσμέτρητο.

Ο  πρώην υπουργός Μετα
φορών δικαιώνει τη σχε
δόν εικοσαετή φημολογία 
για μίζες πίσω από τις κρα
τικές προμήθειες, επιτείνει 
την ατμόσφαιρα αμφισβή
τησης της πολιτικής και, το 
χειρότερο, κρυμμένος πίσω 
από την παραγραφή βγάζει 
με θράσος τη γλώσσα σε 
όλους.

Το έγκλημά του είναι διαρ
κές και προκαλεί το κοινό 
περί δικαίου αίσθημα.

ΤΟ ΒΗΜΑ

mailto:tovima@dolnet.gr
http://www
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* *
Τα μάθατε τα νέαγράφει ο Κ ο σ μ ά ς Β ίδ ο ςΣ κηνέε από την ταινία «Μανόλια» (με χον Τομ

Κρουζ) στο φινάλε τηε οποίαε έβρεχε βατράχια αναβίωσαν στην Εγναντία οδό. Οπου τα -  συμπαθή σε όποιουε πιστεύουν στον μύθο του πρίγκιπα-βατράχου ανατρυααστικά για κάποιουε άλλουε -  αμφίβια μπορεί να μην έπεσαν εΕ ουρανού, εμφανίστηκαν όμωε αίφνηε από τα γύρω χωράφια και κατέλαβαν το οδόστρωμα προκαλώνταε τρία τροχαία.
Γ ια περίπου δύο ώρεε, ώσπου οι βορειοελλαδίτεε Κέρμιτ να μαε κάνουν τη χάρη και να μαε αδειάσουν όχι τη γωνιά αλλά τον τον δρόμο, η Αστυνομία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων. Και τώρα, η; Να αναμένουμε σμήνη από αλογόμυγεε και ακρίδεε, θύελλεε με χαλάζι, τη μετατροπή των νερών των ποταμών σε αίμα κτλ., ή αυτό (το πακέτο των καταστροφών) αφορούσε μόνο ηε βιβλικέε «Δέκα πληγέε» τηε Αιγύπτου;Τ ελικά ο Σούπερμαν υπάρχει και είναι Αυστραλόε.Πρόκειται για οδηγό τρένου που κατάφερε να φρενάρει εγκαίρωε και να σώσει τη ζωή βρέφουε -  το καροτσάκι του είχε Εεφύγει από την προσοχή τηε γιαγιάε του και είχε πέσει σηε ράγεε -  σε σταθμό τηε Μελβούρνηε.0«ήρωαε» με τα άριστα ανακλασπκά, με το που είδε το καρότσι ενεργοποίησε τα φρένα έκτακτηε ανάγκηε. Το δεκαπεντάμηνο μωρό παρασύρθηκε -  μόλιε -  για δέκα μέτρα και γλίτωσε με μερικέε μελανιέε. Να του ευχηθούμε να έχει την ίδια τύχη σε όλη τη ζωή του!..βδομήντα πέντε ζωντανούε, ολοζώντανουε, δηλητηριώδειε σκορπιούε επιχείρησε να ταχυδρομήσει Αιγύητποε από το Κάιρο στη Γερμανία. Ο  άνδραε, ο οποίοε συνελήφθη, αποκάλυψε όη τα έντομα προορίζονταν για ένα κέντρο ιατρικήε έρευναε. Οπωε και αν έχει, να προσέχετε από εδώ και πέρα όταν ανοίγετε τα γράμματά σαε. Κυκλοφορούν πολλοί τρελοί.
Β ρετανοί επιστήμονεε υποστηρίζουν ότι το εμφιαλωμένο νερό περιέχει περισσότερα βακτήρια από το νερό τηε βρύσηε. Μήπωε να το κόψουμε τελείωε το νερό για να έχουμε το κεφάλι μαε ήσυχο; Και να το ρίΕουμε στο κρασί, που αν και δεν μαε Εεδιψάει, μαε κάνει να Εεχνάμε τα βάσανα, ηε ανασφάλειεε και ηε αγωνίεε μαε;

Τη μία μάς λέει ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τόνε εΕ 
Ευρώπης κηδεμόνες μας, την άλλη μαθαίνουμε ότι αυτά τα 
οποία (υποτίθεται ότι) διαπραγματεύεται περιλαμβάνονται 
στο μνημόνιο που έχει ψηφιστεί ήδη από τη Βουλή. Να υπο
θέσω ότι ο υπουργός Εργασίας κ. Α . Λοβέρδος, από τα απα
νωτά χαστούκια που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό (ειδικά η 
Ανγκελα Μέρκελ φαίνεται να έχει βαρύ χέρι) ζαλίστηκε και 
δεν Εέρει τι λέει; Ελπίζω τουλάχιστον να Εέρει τι κάνει...

Μετά εάικρινούς ανησυχίας 
ΠΑΝΔΩΡΑ

Κύριε διενθνντά

Κοινή λονική
&Μέσα σελίγεε 

ημέρεε το υπουργείο 
Οικονομικών 
εντόπισε περί τουε 
350 υπαλλήλουε που 
έχουν υποπέσει σε 
σοβαρέε παρανομίεε. 
Το πιο ενδιαφέρον 
είναι ποια θα είναι η 
τύχη τουε: θα τουε 
διώίουν κλωτσηδόν 
από το Δημόσιο ή 
απλώε θα τουε πάνε 
σε άλλεε υττηρεσίεε; 
Οι καλέε προθέσειε 
πρέπει να 
συμβαδίζουν με το 
καλό θεσμικό 
πλαίσιο

λβΐΓΦόβητρο εφοριακών
Τηε ΛΏΡΗΣ ΚΕΖΑ

Α ν κάποιοε έχει ακίνητη περιουσία με ανπκειμενική αΕία 800.000 ευρώ, σημαίνει όη η εμπορική αΕία είναι τουλάχιστον η διπλάσια. Τέτοια ακριβά σπίηα δεν επιπλώνονται με πλασηκέε καρέκλεε. Σε τέτοια σπίηα δεν ταιριάζει το χύμα κρασί ούτε να κυκλοφορεί ο οικοδεσπότηε με παρτάλια. Η μεγάλη ακίνητη περιουσία οδηγεί σε ένα ακριβό ίτίΐίη άε νίε. Ετσι, όταν ο κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου αποκαλύπτει όη 70 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών έχουν ακίνητα με αΕία από 800.000 ωε 3 εκατ. ευρώ, μπορούμε να καταλάβουμε όη από τα χέρια τουε πέρασαν πολλαπλάσια χρήματα. Μπορούμε επίσηε να υποθέσουμε όη οι 70 ήταν οι απρόσεκτοι τηε ιστορίαε: οι επιτήδειοι εφοριακοί πιθανώε να έγραφαν ακίνητα στο όνομα του μπατζανάκη τουε. Μπορούμε επίσηε να εικάσουμε όη οι λιγότερο άπληστοι απλώε έπαιρναν χιλιάρικα και τα σκορπούσαν σε διασκεδάσειε και λούσα που δεν φαίνονται σε διασταυρώσειε. Τα υποθετικά σενάρια όμωε ανήκουν στην αφηγημαπκή παράδοση τηε χώραε. Ο  κ. Παπακωνσταντίνου καταδιώκει τουε επίορκουε με ρεαλισμό: ελέγχει ηε «εισροέε» (τα λαδώματα και τα γρηγορόσημα) και ηε «εκροέε» (τα έΕοδα που δεν δικαιολογούνται από το εισόδημα). Τουε περικυκλώνει.
Γ ια ηε παράνομεε εισροέε καθιερώνεται τετραψήφιοε, μαγικόε αριθμόε. Με μια απλή κλήση, ασηκήε χρέωσηε, στο 1517 κάθε πολίτηε μπορεί να καταγγείλει τον εκβιαστή υπάλληλο. Μπορεί να καταγγείλει εκείνον που χρονοτριβεί ύποπτα, εκείνον που αφήνει υπονοούμενα με υποδείΕειε του τύπου «κάνε μια βόλτα το τετράγωνο», ήτοι «φέρε χρήμα από τη διπλανή ΑΤΜ να τελειώνουμε». Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν και πολλέε επιλογέε για όσουε είχαν ένα παραπτωματάκι στα βιβλία τουε και υπόκεινταν σε έλεγχο μετ' εκβιασμού. Μπορούσαν να πάνε στον εισαγγελέα και να εΕασφαλίσουν έτσι μια αιωνιότητα στην αβεβαιότητα καθώε οι συνάδελφοι του εφοριακού αναλάμβαναν τον ρόλο εκδικητή. Μπορούσαν να πάνε στην τιμωρό τηλεόραση, αν και εσχάτωε πέρασε η μόδα τηε κρυφήε κάμεραε σε ΔΟΥ. Επί μακρόν είχε επικρατήσει η λογική «άμα θέλει να σου βρει, θα

σου βρει», οπότε η πλειονότητα των απειλουμένων υπέκυπτε. Το 1517 θα έχει διπλή δράση: ο εκβιαζόμενοε βρίσκει προστάτη και ο εκβιαστήε αποκτά φόβητρο. Επειδή έχουν μπει τα πράγματα σε έναν δρόμο, ήδη ελέγχονται 50 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών που καταδεικνύονται από πολίτεε ωε χρημαηζόμενοι.Στον έλεγχο των εκροών δεν χρειάστηκε και μεγάλη φαντασία για να εντοπιστούν τα αΕιοθαύμαστα των εφοριακών. Ορισμένοι δεν έκαναν ούτε την ετήσια δήλωση την περίοδο 2007-2008. Αυτά τα φαινόμενα ανημετωπίζονται με θεσμικό πλαίσιο: αν ήΕεραν όη τέτοιεε παραλείψειε θα τουε οδηγούσαν σε ένα υγρό μπουντρούμι για να σφραγίζουν έγγραφα ωε τα βαθιά τουε γεράματα, πιθανώε να μην ήταν τόσο αμελείε. Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο στον τρόπο ζωήε για όλουε αυτούε τουε υπαλλήλουε που δεν έχουν εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ τον χρόνο. Θα σκέφτονταν λίγο πιο σοβαρά την εγγραφή του παιδιού τουε σε ακριβό σχολείο, αν είχαν τον φόβο τηε προσγείωσηε σε δημόσιο στην περίπτωση που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη δαπάνη. Θα χρησιμοποιούσαν με μέτρο ηε καταραμένεε πιστωηκέε κάρτεε, αν είχαν τον φόβο να αποκαλυφθούν δυσανάλογεε χλιδέε. Θα παρέμεναν στα κυβικά τηε ταΕικήε τουε συνείδησηε, αν είχαν τον φόβο όη θα ελεγχθούν τα τεκμήρια τηε διαβίωσήε τουε. Ο φόβοε εγκαθίσταται τώρα μια και καλή: οι έλεγχοι θα αποκαλύψουν αναδρομικά τιε όποιεε ατιμίεε.
Μ έσα σε λίγεε ημέρεε το υπουργείοΟικονομικών εντόπισε περί τουε 350 υπαλλήλουε που έχουν υποπέσει σε σοβαρέε παρανομίεε. Το πιο ενδιαφέρον είναι ποια θα είναι η τύχη τουε: θα τουε διώΕουν κλωτσηδόν από το Δημόσιο ή απλώε θα τουε πάνε σε άλλεε υπηρεσίεε; Οι καλέε προθέσειε πρέπει να συμβαδίζουν με το καλό θεσμικό πλαίσιο. Να, για παράδειγμα, με ηε απομακρύνσειε των αναποτελεσμαηκών προϊσταμένων εφοριών. Μετακινήθηκαν 20 άτομα που έχουν όλα τα φόντα και κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν εκ νέου ηε θέσειε τουε σηε επόμενεε κρίσειε. Θα γίνει λοιπόν ανακύκλωση ή εκκαθάριση;
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Αδικαιολόγητη εξαίρεση από τον ενιαίο κανόνα 
που ίοχυοε για ολόκληρη τη χώρα, και μάλιστα 
στην εκλογική περιφέρεια του Προέδρου

Η  δύναμη ν’ ακούε αφορά προφανώ* 
όλουε pas (ενώ αποχωρούσε από υιν  

αίθουσα ο κ. Πετσάλνικοε)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
YnoupYÔs Εσωτερικών

Ο ποιο* και αν τολμήσει να πάει τον χάρτη τη* 
χώραε από τουε 1.034 δήμουε σε 325 ή και 
στου* 350 ή 400, δεν υπάρχει μαθηματική 
πιθανότητα να έχει μια Ελλάδα που να ομοφωνεί

ΦΙΑΙΠΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΑΝΙΚΟΣ
Π ρόεδροε Βουλήε

O  unoupYÔs δεν έχει τη δύναμη να 
διορθώσει λάθη στη νέα αρχιτεκτονική tus

AuToÔioÎKnons

Ακούω παράπονα από τοπικέ* κοινωνίεβ 
για το Χωροταξικό και τιε έδρεε των νέων 

Δήμων που έγιναν χωρίε να ληφθούν υπόψη 
ο γ εω μ ο ρ φ ολο γ ία  και ο  ισ τ ο ρ ία  χάρτη*

Μαγκιά είναι va okoùs την κοινωνία και 
όχι τα ινστιτούτα και tous ^

τεχνοκράτε* 1

Σύγκρουση με αιχμέ8 και υπονοούμεναΕνστάσεις για τον «Καλλικράτη» εΕέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής, προκαλώντας την άμεση ανάδραση του υπουργού Εσωτερικών
ήγμα» στον στενό πυρήνα των παλαιών συνεργατώντου πρωθυπουργού κ. Γ. Πα- 

πανδρέου προκαλεί ο «Καλλικράτ η » . Λίγεε ώρεε μετά την κατηγορηματική δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση «δεν κάνει πίσω», ο Πρόεδροε τηε Βουλήε κ. Φ. Πε
τσάλνικοε ακρνιδίασε πολλούε συ- ναδέλφουε του, καθώε στράφηκε ευ- θέωε κατά του υπουργού Εσωτερικών κ. I. Ραγκούση, κατηγορώνταε τον όπ «δεν ακούει τη φωνή τηε κοινω- 
νίαε» και όπ «δεν έχει τη δύναμη να 
διορθώσει λάθη» στη νέα αρχιτεκτονική τηε Αυτοδιοίκησηε. Ο  κ. Ρα- γκούσηε ανταπέδωσε άμεσα πε βο- λέε, χαρακτηρίζονταε «αδικαιολό

γητη εξαίρε
ση από τον 
ενιαίο κανό
να που /σχάσε για ο λ ό 
κληρη τη χώ
ρ α » ™  αίτημα του κ. Πε- τσάλνικου να δημιουργηθεί και τέταρτοε δήμοε στην Κ α σ τ ο ρ ιά , την εκλογική π ερκρέρειά  του, που να περιλαμβάνει τη γενέτειρα και τον τόπο κατοίκισε τηε οικογέ- νειάετου.Ο Πρόεδροε τηε Βουλήε πήρε τον λόγο κατά τη χθεσινή δεύτερη συνεδρίαση επί του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ανα- κοινώνονταε ότι πε τελευταίεε ημέ- ρεε γίνεται αποδέκτηε «προτάσεων 

και παραπόνων από τοπικέε κοινω- 
νίεε» για το Χωροταξικό και πε έδρεε των νέων δήμων που έγιναν, όπωε είπε, χωρίε να ληφθούν υπόψη ο γεω- μορφολογικόε και ο ιστορικόε χάρ- τηε πολλών περιοχών.Αναφέρθηκε αρχικώε στην περίπτωση του Δοδάτου Δράμαε, το Δη- μοπκό Συμβούλιο του οποίου, όπωε είπε, «ήθελε να επιστρέφει το αρι
στείο ανδρείαε που είχε χορηγηθεί 
από την ελληνική πολιτεία το 1945», ενώ ακολούθωε εστίασε την προσοχή του στην Καστοριά, λέγονταε ότι αρχικώε είχε ανακοινωθεί εναλλα- κπκό σχέδιο για δημιουργία τριών ή

Ο  Πρόεδρο* τη* 
Βουλή* εξεπλάγη  
όταν διαπίστωσε 
ότι ο ανατολικό* 
τομέα* 
του νομού του 
«ενσωματώθηκε 
στον γιγαντιαίο 
καίμε
ανομοιομορφία
Δήμο
Καστοριά*»

τεσσάρων δήμων. «Εγώ επιχειρημα
τολόγησα θετικά τιε εβδομάδεε που 
ακολούθησαν και εξήγησα την ορ
θότητα τηε απόφασηε για τέσσεριε 
δήμουε» συνέχισε ο κ. Πετσάλνικοε, ο οποίοε εξεπλάγη όταν με την κατάθεση του νομοσχεδίου διαπίστωσε όπ ο ανατολικόε τομέαε του νομού του,

που είχε προταθεί να παραμείνει χωριστά διατηρώνταε την ονομασία του υφιστάμενου Δήμου Μακεδνών που παραπέμπει στουε αρχαίουε Μακε- δόνεε, «ενσωματώθηκε στον γιγα- 
ντιαίο και με ανομοιομορφία Δήμο  
Καστοριάε».Ο κ. Πετσάλνικοε, που δήλωσε όπ

παρά ταύτα θα ψηφίσει υπέρ του «Καλλικράτη», με την ολοκλήρωση τηε αγόρευσήε του εξήλθε τηε αί- θουσαε, προκαλώνταε το αιχμηρό σχόλιο του υπουργού Εσωτερικών όπ 
«η δύναμη ν ’ ακούε αφορά προφα- 
νώε όλουε μαε». «Οποίοε και αν τολ
μήσει να πάει τον χάρτη τηε χώραε

1

Μ ε απορριμματοφόρο στο Σύνταγμα
ήμαρχοι, εργαζόμενοι στουε OTA, κάτοικοι διαφόρων πόλεων τηε χώραε και εκπρόσωποι τοπικών φορέων πολιόρκησαν επί αρκετέε ώρεε και για δεύτερη ημέρα χθεε τη Βουλή, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο «Καλ- λικράτηε». Η κινητοποίηση απορριμματοφόρων από τον Δήμο Ελληνικού επέ- τεινε μάλιστα το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο τηε πόληε, καθώε πολλοί κεντρικοί γύρω από τη Βουλή δρόμοι παρέμειναν επί πολλέε ώρεε αποκλεισμένοι από πε πορείεε. Κύριο αίτημα των διαδηλωτών ήταν επί μέρουε αλλαγέε στα γεωγραφικά όρια των νέων δήμιον, κάπ που αποκλείει ο υπουργόε Εσωτερικών κ. I. Ραγκούση*, καθώε και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων κυρίωε στιε νομαρχίεε οι οποίεε αναμένεται να κα- ταργηθούν.Οι εργαζόμενοι στουε OTA, που πραγματοποίησαν στάση εργασίαε από πε 11 το πρωί ωε το τέλοε του ωραρίου, έκαναν πορεία από την πλατεία Καραϊσκά- κη στη Βουλή, όπου ενώθηκαν με τουε εργαζομένουε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οτιε περιφέρειεε. Οι εργαζόμενοι, όπωε είπε ο πρόεδροε τηε ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Θέμηε Μπαλασόπουλοε, με τον «Καλλικράτη» οδηγούνται στην απόλυση και στην ανεργία. Παρό- ντεε στη συγκέντρωση ήταν και δεκάδεε δήμαρχοι απ’ όλη τη χώρα, ενώ για σήμερα έχει αποφασιστεί και νέα συγκέντρωση "οίγιΐι* ϊ .  Τ ' '

Κινητοποιήσει* 
και σήμερα 

δημάρχων και 
εργαζομένων 

στου* δήμου* που 
συνενώνονται

των δημάρχων, σηε 10 το πρωί έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την άρση του ασυμβίβαστου. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχεηκή έκκληση του δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη, παρ’ ότι ο υπουργόε Εσωτερικών αποδέχθηκε τελικό το ασυμβίβαστο να μην ισχύσει για πε προσεχείε εκλογέε σε δήμουε με πληθυσμό κάτω των 25.000 κατοίκων.Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή πραγματοποίησαν και κάτοικοι από το Καστέλι, την Αλικαρνασσό και την Ιτέα. Το μεσημέρι προστέθηκαν και κάτοικοι από το Κομμένο Αρταε. Στη συγκέντρωση βρέθηκαν και περίπου 50 κάτοικοι από το Δοξάτο Δράμαε και τη Νεάπολη Κοζάνηε. Οπωε και κάτοικοι και φορείε των Δήμων Ακράταε, Αιγείραε και Διακοπτού, που απαιτούν την εφαρμογή τηε αρχικήε πρότασηε για τη δημιουργία Δήμου Ανατολικήε Αιγιαλείαε με έδρα το Διακοπτό. Για αυτόν τον λόγο εξάλλου προχώρησαν και σε συμβολικό αποκλεισμό τηε νέαε Εθνικήε οδού Αθηνών - Πατρών στο ύψοε του Διακοπτού.Σήμερα οι κάτοικοι τηε Κύμηε αναμένεται να προχωρήσουν στο κλείσιμο τηε υψηλήε γέφυραε τηε Χαλ- κίδαε. Ο  δήμαρχοε και κάτοικοι τηε περιοχήε πραγματοποιούν συνεχείε διαδηλώσειε, επί σχεδόν μία εβδομάδα, έξω από το υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή με αίτημα να δημιουργηθούν δύο δήμοι στην περιοχή (Κύμηε και Ταμυνέων). Στο κλείσιμο τόσο τηε παλαιάε Εθνικήε οδού Λαμίαε - Αθηνών αλλά και τηε σιδηροδρο- μικήε γραμμήε Αθηνών - Θεσσαλονίκηε προχώρησαν οι κάτοικοι τηε Αμφίκλειαε σε ένδειξη διαμαρτυρίαε επειδή η Τιθο- ρέα και όχι η πόλη τουε ορίζεται ωε έδρα του νέου Δήμου Αμφίκλειαε.
Κάτοικοι ιηε Κύμηε ? αλλά και από άλλα μέρη 

¡1 συγκεντρώθηκαν χθεε έ£ω από τη Βουλή, γ απαιτώνταε αλλαγέε στον «Καλλικράτη»
(ΑΡ/ΠΕΤΡ0Σ ΠΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ)

από τουε 1.034 δήμουε σε 325 ή και 
στουε 350 ή 4 00, δεν υπάρχει μα
θηματική πιθανότητα να έχει μια 
Ελλάδα που να ομοφωνεί» εξήγησε ο κ. Ραγκούσηε που απάντησε επί τηε ουσίαε στον Πρόεδρο τηε Βουλήε για τον Δήμο Δοξάτου, για τον οποίο είπε όη στη νέα έδρα, στο Καλαμπάκι, μόλιε ολοκληρώθηκε καινούργιο δημαρχείο που κόστισε 5 εκατ. ευρώ, ενώ στο Δοξάτο δεν υπάρχουν κτίρια. 
«Με συγχωρεί ο αγαπητόε πρόεδροε 
που τα είπε και έφυγε, εμείε αυτό δεν 
μπορούμε να το εισηγηθούμε στο 
Κοινοβούλιο» πρόσθεσε.Κατηγορηματικόε υπήρξε και για τον Δήμο Μακεδνών, ο πληθυσμόε του οποίου στην απογραφή του 2001 ήταν 3.998 κά- _______________________τοικοι και μαζί με τουε γειτο- νικούε Δήμουε Βίτσιου (1.436 κάτοικοι) και Αγίων Αναργύρων (2.690) δεν κάλυπταν το ελάχιστο π λη θ υ σ μ ικό  κριτήριο των 10.000 κατοίκων. Ο  κ. Πε- τ σ ά λ ν ι κ ο ε  ωστόσο συνέχισε την αντι-

Ο  κ. Πετσάλνικο* 
παράτα  

ενστάσε« θα 
ψηφΐοει υπέρ του 
«Καλλικράτη», τα 

κόμματα τηδ 
αντιπολίτευση* 

τάσσονται κατά, 
ενώ «παρούσα» 

θα ψηφίσει η 
κυρία Ντόρα 

Μπακογιάννηπαράθεση, λέγονταε σε συνομιλία του με δημο- σιογράφουε: «Μαγκιά είναι να ακούε 
την κοινωνία και όχι τα ινστιτούτα 
και τουε τεχνοκράτεε» ενώ η στάση του έτυχε σχολιασμού και από εκ- προσώπουε τηε ανππολίτευσηε.Την ομιλία του Προέδρου επικαλέστηκαν ο κοινοβουλευτικόε εκ- πρόσωποε τηε ΝΔ κ. Κ. Τζαβάραε και ο πρόεδροε τηε ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Αλ. Τσίπραε επικρίνονταε την κυβέρνηση. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν οι βουλευτέε του ΚΚΕ, όπωε και ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζα- 
φέρηε, ο οποίοε επιτέθηκε στο ΠαΣοΚ με αιχμή τον μεταναστευτικό νόμο. «Παρούσα» εξάλλου δήλωσε ότι θα ψηφίσει σήμερα η πρώην υπουργόε κυρία Ντόρα Μπακο- 
γιάννη, η οποία τάχθηκε υπέρ τηε δι- οικητικήε μεταρρύθμισηε, αλλά δεν δίνει θετική ψήφο επειδή η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.
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.  · Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Χ Ω Ρ ΙΣ  Τ ΙΜ Ω Ρ ΙΑ
Βάφτισε τη δωροδοκία «χορηγία» και έφυγεΚυνική ομολογία Μ αντέλη για τα χρήματα που πήρε από τη δΐυτηυηδ -  « Δ εν  έβγαινε αλλιώδ η Β ' Αθήναδ»(!) υποστήριζε
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Γρ . Τζιοβαρας,
Λ. Σταυροπουλος______________Οπρώτοε πολιτικόε που ομολογεί ότι δω ροδοκήθηκε από μια εταιρεία για να υπογράψει συμβάσειε εκατομμυρίων ευρώ έγινε χθεε ο πρώην υπουργόε Μεταφορών και γενικόε γραμματέ- αε του Υπουργικού Συμβουλίου κ. 
Αν. Μαντέληε, βαφτίζονταε ωστόσο τη δωροδοκία του «χορηγία». Σε λιγότερο από δύο ώρεε, ο κ. Μαντέληε ομολόγησε χθεε τρία εγκλήματα απιστίαε σε βάροε του Δημοσί ου, για τα οποία δεν θα τιμωρηθεί, καθώε τα αδικήματα που διέπρα- δε έχουν ήδη παραγραφεί. Και έτσι μετά το τέλοε
-------- ■-----------  τηε κατάθεσήε

Σ ε λιγότερο του στην Εδε- 
από δύο ώρεε, ταστική Επ ι-
ο κ . Μαντέληε τΡοπή που δ,ερευνά το 
ομολογηοε σκάνδαλο τηε 
χθεε τρία δίεητεηε ανα- 
εγκλήματα χώρησεανενό- χλητοε από τη 
απιστίαε σε Βουλή και σε λί-
βαροετου γ ε ε η μ έ ρ ε ε θ α  
Δημοσίου, για επιστρέφει στο Α ζερ μ π α ϊτζά ν  όπου εργάζεται τα τελευταίατα οποία εν 
τούτοιε δεν
πρόκειται να 
τιμωρηθεί 
ποτέ, καθώε

χρόνια.Ο κ. Μ αντέληε, ο οποίοε στο παρελθόν εί- 
τα αδικήματα χε διαψεύσει ότι
που διέπραξε έχει σχέση με λο-
έχουν ήδη Υ αΡ*ασμούεστην Ελβετία, 
παραγραφεί ομολόγησε πωεήταν αποδέκτηε δύο εμ β ασμ ά των ύψουε 200.000 και 250.000 μάρκων σε τραπεζικούε λογαρια- σμούε στην Ελβετία, οι οποίοι είχαν ανοιχθεί στο όνομα του κουμπάρου του κ. Γ. Τσουγγράνη με τον κωδικό «A. Roco8», από τον οποίο ζήτησε να του ανοίδει τον λογαριασμό για να μπορέσει να μαζέψει «χορη- γίεε» από πολιτικούε φίλουε του στο εδωτερικό.Το πρώην κυβερνητικό στέλεχοε επί πρωθυπουργίαε κ. Κ. Σημίτη κατέθεσε συγκεκριμένα ότι «έχονταε 
α ναμειχθεί ενεργά  σε αυτή την  
ιστορία του να είμαι υποψ ήφ ιοε  
στη ΒΆΘ ήναε»  δέχθηκε περί τα τέλη Οκτωβρίου - αρχέε Νοεμβρίου 1998 «τηλεφώνημα από ένα στέ
λεχοε τηε S iem em  που μου είπε ότι 
εκπ ροσω π εί τη δ ιο ίκ η σ η  τηε 
Siem em  Γερμανίαε».

«Ποιο στέλεχοε ήταν αυτό;» ρωτήθηκε από τον πρόεδρο τηε Επι-

«10 εκατ. μάρκα θα 
μπορούσαν να ήταν 
υπουργική αμοιβή»

Αίσθηση προκάλεσε και η μεγάλη έμφαση την οποία 
έδωσε ο πρώην υπουργόε του ΠαΣοΚ επιχειρώνταε 
να διαψεύσει τα δημοσιεύματα που τον έχουν εμ
φανίσει ωε δωροδοκηθέντα με ένα τεράστιο χρη
ματικό ποσό τηε τάδεωε των 10 εκατ. μάρκων. «Μ ε
θοδευόταν συστηματικά να εμφανιστώ ωε δωρο- 
δοκηθείε με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο 
μάλιστα εμφανιζόταν ωε υπουργική αμοιβή» είπε, 
για να συμπληρώσει -  υπαινικτικό για κάποιουε 
αλλά σίγουρα σοκάρονταε όλα τα μέλη τηε Επι- 
τροπήε: «Βέβαια 10 εκατ. μάρκα θα μπορούσε να 
πει κανείε ότι είναι υπουργική αμοιβή, μέροε τηε 
οποίαε δεν αποκλείεται μάλιστα να πήγε στο κυ- 
βερνών κόμμα και να χρησιμοποιήθηκε πλαγίωε 
σε εκλογικέε ή άλλεε δαπάνεε. Και αυτό είναι ψέ
μα, διότι δεν έφτασαν αυτά τα χρήματα ποτέ σ ’ 
εμένα, δεν δόθηκαν ποτέ σ ’ εμένα, επομένωε 
δεν μπορεί να πήγαν και πουθενά αλλού».

Εμφάνισε δε τον εαυτό του ωε «εύκολο θύ
μα» όσων τον είχαν στοχοποιήσει, κατά την 
άποψή του, «διότι ο Μαντέληε δεν ήταν βου- 
λευτήε, δεν ήταν σε πολιτικούε σχηματισμούε, 

δεν ήταν καν στην Ελλάδα να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του, αλλά ήταν το εύκολο θύμα, η πα

ράπλευρη απώλεια», όπωε κατέθεσε. Τέ
λοε, βουλευτέε τηε Επιτροπήε ανέφε

ραν ότι εκτόε των δύο παραπάνω λο
γαριασμών υπάρχει άλλοε έναε με 
την κωδική ονομασία «Roeos» στην 
Dre8dner Bank στην Ελβετία, ο οποί
οε περιέχει 850.000 ευρώ, για τον 
οποίο ο κ. Μαντέληε δήλωσε πλήρη 

άγνοια.

Ωμόε και κυνικόε -  με την ασφάλεια τηε παραγραφήε των αδικημάτων του -  εμφανίστηκε χθεε στη Βουλή ο κ. Αν. Μαντέληε, ομολογώνταε τρία εγκλήματα απτστίαε σε βάροε του Δημοσίου
χροπήε κ. Σ. Βαλυράκη και απάντησε ότι δεν θυμάται, διότι έχουν περάσει 12 χρόνια. «Μου είπε πο
λύ απλά ότι θέλουν να ενισχύσουν 
τον εκλογικό μου αγώνα. Είναι μια 
πρακτική την οποία ακολουθεί, 
όπω ε μ ου είπ ε, η S ie m e n s , στα 
πλαίσια των δημοσίων σχέσεών τηε 
και τελικά με έπεισε και του έδωσα 
αυτόν τον λογαριασμό για να με  
ενισχύσει»εί πε συγκεκριμένα. Το θέμα επανέφερε ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδημούληε, για να λάβει την απάντηση ότι του τηλεφώνησε άγνωστο πρόσωπο το οποίο τον ρώτησε στα αγγλικά αν

θέλει να του βάλει η δίβηιεηε ένα ποσό ωε χορηγία. «Τι ποσό;» φέρεται να τον ρώτησε ο κ. Μαντέληε. «Οσα 
συνηθίζονται»  ήταν η απάντηση. Και όντωε στιε 2 Νοεμβρίου 1998 κατατέθηκαν στον ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό τα πρώτα 200.000 μάρκα.«Ακροβατώνταε» στα όρια του κυνισμού ο κ. Μαντέληε είπε αρχικά ότι «η εκλογική χορηγία χρησιμο
π ο ιή θ η κ ε  εΕ ο λο κ λή ρ ο υ  για τιε 
εκλογικέε δαπάνεε», αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι «τα χ ρ ή 
ματα που υπήρχαν εκεί (στην Ελβετία) ήταν σαν χρήματα που είχα κι

εγώ από το σύνολο όσων βρίσκο
νταν στη διάθεσή μου να χαλάσω  
για τιε εκλογέε». «Προτιμούσα να 
χαλάω τα χρήματα που είχα στα χέ
ρια μου, αυτά που ήταν οι καθημε- 
ρινέε μου δαπάνεε, και δεν χάλα
γα από εκείνα  (στην Ελβετία), αλλά 
από τα δικά μου, Εέρονταε πωε ό,τι 
μου χρειαστεί θα πάρω από εκεί για 
να συμπληρώσω» πρόσθεσε.Αφήνονταε εμβρόντητα τα μέλη τηε Επιτροπήε με τον «ωμό» τρόπο με τον οποίο εμφάνισε την εμπλοκή του στην υπόθεση, ο κ. Μαντέληε αναφερθείε στο δεύτερο ποσό των 250.000 μάρκων που εισέρ-

ρευσε στον τραπεζικό λογαριασμό «A. Roeos» στιε 8 Φεβρουάριου 2000 είπε ότι «για αυτό δεν με π ή
ρε κανείε τηλέφωνο να μου πει τί
ποτε από πού προέρχονται και επο
μένωε εγώ δεν γνωρίζω από πού 
προέρχονται». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «είναι ενδεχόμενο να προ
έρχονται από τη Siem em , είναι εν
δεχόμενο και να μην προέρχονται».

Τα «βάρη» xns Β ' ΑθηνώνΠώε όμωε αιτιολόγησε την αποδοχή των «χορηγιών»; «Οι εκλογικέε 
δαπάνεε τηε Β Ά Θ ή ν α ε  είναι υπέ- 
ρο γκεε»  είπε απαντώνταε στουε βουλευτέε. Και πρόσθεσε ότι όσο ήταν βουλευτήε Κεφαλλονιάε (1981- 1985) «δεν είχε 
α ν ά γ κ η , τα 
έβγαζε πέρα μό- 
νοε του». Αργότερα όμωε είχε 
« π ρ ό β λ η μ α » , όπωε είπε, υπο- στηρίζονταε ότι «οι χορηγίεε δεν 
είν α ι κάτι το 
οποίο δεν υπάρ
χει στον πολιτι
κό  κ ό σ μ ο , όχι 
στην Ε λλάδα, 
αλλά παντού».
«Απλώε, υπάρ
χουν διαφορετι
κά  συστήματα  
χορη γιώ ν»  σημείωσε προκα- λώνταε την έντονη αντίδραση βουλευτών όλων των κομμάτων οι οποίοι εκλέγονται στην «αχανή» Β’ Αθηνών.Ο  κ. Μαντέληε επιχείρησε επίσηε να αποσυνδέσει τιε «χορηγίεε» τηε Siemens από τη θετική στάση που έλαβε ο ίδιοε ωε προε την έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων του OTE με τη γερμανική εταιρεία, διευκρινίζονταε πάντωε ότι «όλα εί
χαν αποφασιστεί πριν από αυτόν». Ωστόσο, όπωε είπε, δεν δίστασε και δεν διστάζει να πει ότι υποστήριδε αυτή την πολιτική διότι ήταν απόλυτα χρήσιμη για τον OTE και την εθνική οικονομία. Και ωε εκ τούτου δεν υπήρχε λόγοε δωροδοκίαε του για κάτι που συμφωνούσε. Μάλιστα, όπωε είπε, συνέβαλε στο να μειωθούν οι τιμέε προε όφελοε του Οργανισμού και επιπλέον να μπουν οι ρή- τρεε ασφαλείαε. «Apa δεν υπάρχει 
έδαφοε να πει κανείε ότι ο Μαντέ
ληε κάτι έκανε για να ευνοήσει τη 
Siem em ».

Αν και στο 
παρελθόν είχε 
διαψεύσει πωε 

διατηρούσε 
λογαριασμούε 
στην Ελβετία, 

ομολόγησε ότι 
ήταν

αποδέκτηε δύο 
εμβασμάτων 

ύψουε 200.000 
και 250.000 

μάρκων σε 
λογαριασμούε 

που είχαν 
ανοιχθεί στο 

όνομα του 
κουμπάρου του

Εζοργισμένοδ δηλώνει ο κ. Κ. Σημιτηδ με την κατάθεσηΔεύτερη φορά στενόδ συνεργάτηδ του πρώην πρωθυπουργού παραδέχεται ανοιχτά ότι έλαβε χρήματα από τον Χριστοφοράκο
Ο ργισμένοε είναι ο κ. Κ. Ση- 

μϊτηε με την κατάθεση του πρώην υπουργού και πα- λαιότερα στενού συνεργάτη του 
Τάσου Μαντέλη. Σύμφωνα με συ- νεργά τεε του ο πρώην πρωθυ- πουργόε έχει εκνευριστεί τόσο από το ύφοε και το περιεχόμενο τηε κα- τάθεσηε όσο και από πε αιχμέε που

άφησε ο κ. Μαντέληε για το ποσό των 10 εκατ. μάρκων. Στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει έντονοε προβληματισμόε για το γεγονόε ότι η πολιτική ζωή αποκτά χαρακτηριστικά αρέναε χωρίε να τίθενται όρια από τον πολιτικό κόσμο. Οι συνεργάτεε του κ. Σημίτη παρακολουθούν στενά πε εδε-

λίδειε, ιδίωε επειδή από την πλευρά του Μεγάρου Μαδίμου επιμένουν στην άποψη «να β γουν όλα 
στο φωε, δεν  καλύπτουμε κανό
ναν». Είναι η δεύτερη φορά που ο πρώην πρωθυπουργόε πληροφορείται όπ συνεργάτηε του ομολογεί ότι έλαβε χρήματα από τη δίβηεηε. Η προηγούμενη ήταν όταν ο κ. Θ.

Τσουκάτοε δήλωσε ότι έλαβε χρήματα από τον κ. Mix. Χρισχοφο- 
ράκο για λογαριασμό του ΠαΣοΚ. Το ΠαΣοΚ διέψευσε τουε ισχυρι- σμούε αυτούε, όπωε επίσηε και ο κ. Κ. Γεϊτοναε για τιε νέεε κατη- γορίεε Χριστοφοράκου ότι έδινε χρήματα στουε ταμίεε των δύο μεγάλων κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίεε ο κ. Σημίτηε δεν σκοπεύει προε το παρόν να τοποθετηθεί δημοσίωε, αλλά ίσωε αργότερα υπάρδει μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση από το γραφείο του και ιδίωε στην περίπτωση που οποιοσδήποτε επιχειρήσει να εμπλέδει στην υπόθεση και τον ίδιο.
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Os ηρόεδροβ του OTE 
το 1988 τη σύμβαση για 
470.000 ψηφιακέε γραμμέε 
KÓCJTOUS 32,5 δισ. δραχμών 
(95 εκατ. ευρώ)

Ωβ υπουργόβ Μεταφορών το 
1997 τιβ συμβάσειε τηε 
εΐθηιβηε με ΟΣΕ και ΗΣΑΠ για 
τροχαίο υλικό και βαγόνια, 
κόστουε 300 εκατ. ευρώ.

2  Os unoupYÓs Μεταφορών 
το 1997 τη σύμβαση του Ο 
ΤΕ με Siemens και Intacom 
KÓCTTOus 885 εκατ. ευρώ.

1981: Εκλέγεται βουλευτήε
Κεφαλλονιάε με το ΠαΣοΚ

1985: Διορίζεται πρόεδροβ 
του ΟΣΕ και των ΕΑΤΑ

1993: Γενικόε Γραμματέαε
του υπουργείου Βιομηχανίαε 
επί υπουργίαε Κώστα Σημίτη

1996: Επανεκλέγεται βουλευτήβ, 
από τη λίστα Εηικρατείαβ

1997: Αναλαμβάνει ιαπουργόε
Μεταφορών και Επικοινωνιών

2004: Αποτυγχάνει να επανεκλεγεί 
βουλευτήε και αποχωρεί 
από την πολιτική

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΗΣ SIEMENS ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Υπέγραψε συμβάσεις 
1,2 δισ. ευρώΩ δ πρόεδροδ του O T E  και ωδ υπουργόδ Μ εταφορών, ο κ . M avréAns έδω σε τρείδ «μεγάλεδ δουλειέδ» στη Siem ens

Προτού «αυτοπυρποληθεί», 
χον έκαψε ο κουμπάροι του!Ο  κ. Γ. Τσουγγράνηδ αποκάλυψε τουδ τραπεζικούδ λογαριασμούδ ίου κ. Μαντέλη, δηλώνονταδ όπ δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πηγή των χρημάτωνT ns κ α τ ά θ εσ ή  του πρώην κυβερνητικού στελέχουε είχε προηγηθεί εκείνη  του κουμπάρου του (ο onoios τον είχε παντρέψει και του είχε βαφτίσει την κόρη) κ. Γ. Τσουγγράνη. Tous δύο συνδέει στενή φιλία από το 1958. Ο  μάρτυραε παραδέχθηκε όπ το 1998 ο κ. Μαντέληε του Ζήτησε να ανοίΕει τον επίμαχο λογαριασμό για tous χορηγούε του από το εΕωτερικό. Στον λογαριασμό ήταν πληρεΕούσιοε (εν αγνοία m s, ônros κατατέθηκε) και η βαφτισιμιό του κ. Τσουγγράνη ενώ από αυτόν υπήρΕαν «δύο-τρία εμβάσματα στην Α μ ε ρ ικ ή » , ύψ ουε 60.000 μάρκων, για n s  σπουδέε των δύο παιδιών του πρώην υπουργού, ενώ περίσσεψαν 160.000 ευρώ τα οποία ο κ. Τσουγγράνηε με-

ρισταμένων. «Μα, δεν του είπατε ότι έχουν μείνει κάποια λεφτά και θα τα φέρω στην Ελλάδα;» ρωτήθηκε. «Οχι» επέμενε ο κ. Τσουγ- γράνηε, «δεν ανακατεύτηκα ποτέ, ούτε τον ρώτησα πράγματα τηε δουλειάε του, τηε ιδιότητάε του» αποκρίθηκε.Ο  βουλευτήε m s ΝΔ κ. Π. Καμ- 
μένοε ρώτησε τον μάρτυρα αν έστω εκ των υστέρων τον ρώτησε. «Μου είπε: “Γιώργο, έτσι κι έτσι κι έτσι κι έτσι. Ηταν χορηγοί, μου είπαν ότι είναι χορηγίεε για τον προεκλογικό αγώνα και το ένα και το άλλο”».Ωστόσο, όταν τον πίεσε ο βουλευτή ε του ΚΚΕ κ. Αθ. Παφΐληε λέγοντάε του πωε «προκαλεί εντύπωση όπ δεν ελέγΕατε ακόμη ποιοι έβαλαν αυτά τα λεφτά στον λο-

αφού είναι γνωστό; Να ελέγΕω π;». «Εν πάση περιπτώσει, τα έχετε am  διάθεσή o a s . Ούτε θέλω να τον βλέπω, ούτε με ενδιαφέρει, σε τελευταία ανάλυση, ο λογαριασμόε». Ενώ πρόσθεσε: «Zas είπα ότι εγώ, εμπιστευόμενοε τον φίλο μου, δεν περίμενα ότι θα είναι από κόκα, από έτσι, από αλλιώε, από πρέζα».
«Βάλε A . Roeos...»Οσον αφορά την περιβόητη κωδι- κή ονομασία ο κ. Τσουγγράνηε κατέθεσε ότι προέκυψε τυχαία: Συ- μπληρώνονταε tis σχετικέε αιτήσ ε ι  ανοίγματοε του λογαριασμού και στο πεδίο για το ψευδώνυμο εκείνοε συμπλήρωσε «ένα ψευδώνυμο ροκ». «Μου απήντησαν όπ αυτό υπάρχει στα αρχεία m s  τρά-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Π . ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣΣ ε τρειβ μεγάλεε συμβά- σ ε ιε  Tns S ie m e n s που αφορούσαν τον OTE και τουε Ο Σ Ε  - Η ΣΑ Π  συνολικού ύψουε περίπου 1,2 δισ. ευρώ ενεπλάκη ο κ. T áaos Μαντέ- 
Xns, από n s  θέσειε που κατείχε ros π ρόεδροε του O TE και υπουργόε Μεταφορών και παρά την ομολογία του για τη «χορηγία» που του έγ ινε από τη γερμανική εταιρεία τα σχετικά α δ ικ ή μ α τ α  μ ε τα οποία θα μπορούσε να κατηγορηθεί ήδη έχουν παραγραφ εί.Ο  πρώην unoupYÓs και εν συνεχεία γε- 
v ik ó s  γ ρ α μ μ α τ έα ε του Υπουργικού Συμβουλίου στην κυβέρνηση Σημίτη ομολόγησε χθεε την αποδ ο χ ή  τω ν « χ ο ρ η γ ιώ ν» από τη Siemens και στη συν έχ εια  α να χώ ρ ησ ε ανενόχλητοε για το Μπακού για να συνεχίσει ns επαγγελ- ματικέε του δραστη- ριότητεε, καθώε δεν μπ ορεί να διω χθεί, παρά την ομολογία τηε δωροληψίαε.Οι πόρτεε του OTE α ν ο ίγ ο υ ν  για  τη Siemens την περίοδο 1986 - 1988, όπου ο κ. MavréAns βρίσκεται στη θ έσ η  του προέδρου. Οι πρώτεε εισηγήσειε για να Ξε
κινήσει η ψηφιοποί- ηση του δικτύου του OTE Εεκινούν εκείνη την π ε ρ ίο δ ο  και η εταιρεία που θα καταφέρει να πάρει την πρώτη προμήθεια θα έχει δικαίωμα να πρωτοστατεί για χρόνια a n s  προμήθειεε του OTE με ψηφιακέε γραμμέε. Ο κ. MavréAns βέβαια δεν ήταν αυτόε που υπέγραψε τελικά την π ε ρ ίφ η μ η  σ ύ μ β α σ η  για τα 470.000 ψηφιακά ύψουε τότε περίπου 95 εκατ. ευρώ (32,5 δισ. δρχ.), αλλά «το νερό είχε μπει στο αυλάκι» επί m s  προε- 6pias του και εκείνοε είχε παί- Εει ενεργό ρόλο.
Ο ι συμβάσειβ 
επί υπουργΐαβ τουΘ α  π εράσουν αρκετά χρόνια  και ο κ. MavréAns τον Σεπτέμβριο του 1997 θα γίνει unoup
YÓs Μεταφορών στη θέση του 
Χάρη Καστανίδη. Ο  σημερι- vós υπουργόε Δ ικ α ιο σ ύ ν η  παραιτήθηκε a n s  30 Αυγούστου του 1997, αφ ήνονταε αιχμέε για τη μη εφ α ρμογή σχεδίου δια φ ά νεια ε o n s  π ρ ο μ ή θ ειεε του υπουργείου αλλά και του

δημόσιου τομέα με την ίδρυση ανεΕάρτητηε αρχήε, σύμφωνα μ ε π ρ ό τα σ η  που ε ίχ ε  κ ά νει στον τότε πρωθυπουργό κ. Κ. 
Σημίτη.Εν τω μεταΕύ, η Ελλάδα ο« μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε είχε λάβει προθεσμία να αναθέτει προγραμματικέε συμφω- νίεε ωε και π ε 31 Δεκεμβρίου 1997. Από την πρώτη ημέρα του 1998 γίνονταν υποχρεωτικοί οι διεθνείε διαγωνισμοί.Ο  κ. Μαντέληε κατάφερε μέσα σε μερικούε μήνεε και ωε

τον Δ ε κ έ μ β ρ ιο  του 1997 να υπογράψει την ανάθεση έργων για  τον O T E  a n s  ε τ α ιρ ε ίεε  Intracom και Siemens που τελικά με n s  επεκτάσειε που έγιναν έφθασαν τα 850 εκατ. ευρώ.Το 1997 όμοιε και προτού λή- Εει η προθεσμία m s ΕΕ υπεγρά- φησαν συμβάσειε με τη Siemens και την ADtranz (ερευνάται και αυτή η εταιρεία για p i& s σε κρα- 
tikoús αΕιωματούχουε) για την προμήθεια  ντιζελαμαΕών και τροχαίου υλικού σε Ο Σ Ε  και ΗΣΑΠ, με το μερίδιο m s Siemens να φθάνει τα 300 εκατ. ευρώ. Το «αστέρι» του κ. Μαντέλη σβήνει τελικά αφού μεσολαβούν δύο α εροπορικέβ τραγω δίεε, του Φάλκον και του Γιάκοβλεφ, και έπειτα από την αποτυχία m s  αναδιοργάνω σή m s Ολυμπια- κήε μέσω των βρετανών μάνα- τζερ rns εταιρείαε Speedwing, 
koÓcús και pías περίεργηε υπό- θεσηε πώ λησηε και επαναμί- σθωσηε αεροσκαφών rns ΟΑ.

τέφερε με πρωτοβουλία του, όπωε υποστήριΕε, σε άλλο λογαριασμό του σmv Ελλάδα, χωρίε καν να ενημερώσει τον κ. Μαντέλη, προκα- λώνταε πε εύλογεε απορίεε των πα-
γαριασμό σαε», ο μάρτυραε απάντησ ε. «Τα 20 0 .0 0 0  μ ά ρκα , τα πρώτα, δεν το αρνήθηκε ο φίλοβ μου όπ είναι από τη δίεητθηε. Αλλά σαν χορηγία. Γιατί να το ελέγΕω,

πεεαε η σε αΛΛεε τραπεεεε και να βρω κάπ άλλο. “Βάλτε αρόκ” πρό- τειναν. Και λέω εγώ “μη βάλειβ αρόκ, βάλε αρόκο5 που είναι πιο ελληνικό”. Και έγινε Αρόκοε».
γ Γ Ν Ω Μ Η ·Η  βίλα των οργίων

Του Γ . Π . Μ α λ ο υ χ ο υΤ ελικά, αυτό δεν είναι γραφείο. Δίκιο είχε ο νυν πρωθυπουργόε που όταν πήγε ήθελε να φύγει και έψαχνε να εγκατασταθεί αλλού -  βέβαια, εκείνοε είχε άλλο λόγο: τον πείραζε ότι το κτίριο δεν είναι οικολογικό... Ε, π  να γίνει. Ε ίναι... «οικονομικό». Τι Μ έγαρο ΜαΕίμου και... πράσινα άλογα; Αυτή είναι η ... βίλα τον οργίων! Από Ζίμενε σε Βατοπαίδι και, με κάποιον μαγικό τρόπο, τα αφεντικά του σπιτιού δεν έχουν ιδέα π  συνέβαινε. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι... Υπουργοί, διευθυντέε, καλόγεροι, διοικητέε ορ-

γανισμών, εταιρείεε, μίζεε, οφσόρ, λογαριασμοί... O  Aaós ψήφιζε, οι δουλειέε έτρεχαν... Και όλα, με ένα κεντρικό και διαχρονικό σημείο avaepopás: την Ηρώδου Αττικού.
Kcüxjtos Σημίτηε και Κώσταε Καραμανλήε, ένοικοι rns βίλαε επί δώδεκα και πλέον χρόνια, οφείλουν επιτέλου5 να απολογηθούν για όλα αυτά. Οχι a n s  κοινοβουλευπκέε επιτροπέε, αλλά απευθεί- as στουε πολίτεε. Πιθανόν, δε, θα πρέπει και να συνεννοηθούν. Καθώε φαίνεται τελικά, οι κυβ ε ρ ν ή σ ε ι tous έχουν πάρα πολλά... κοινά. Μια κοινή tous δήλωση θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ektós κι αν πουν πάλι όπ δεν είχαν ιδέα. Mea culpa o évas, νεκρική σιωπή o áAAos...

Ζήτησε να τον προσλάβει ο Χρισιοφοράκοδ!Ο κ. Μαντέληε δηλώνει εδώ και χρόνια cos τόπο διαμονήε του το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο χρησιμοποιεί ros έδρα για να ταΕιδεύει oms χώρεε του πρώην ανατολικού μπλοκ cos ανεΕάρτητοε σύμ- βουλοε παροχήε υπηρεσιών. Μετά n s χθεσινέε εΕελίΕειε δεν φαίνεται πλέον και πολύ παράΕενο το γεγονόε όπ ο κ. Μαντέληε είχε αποστείλει βιογραφικό του σημείωμα eras 2.6.2004 στο γραφείο του κ. Mix. Χριστοφοράκου για να προσφέρει n s  υπηρεσίεε του εργα- ζόμενοε crm Siemens, χωρίε όμωε αποτέλεσμα. Μετά m v ήττα του ΠαΣοΚ το 2004 και αφού δεν έχει βγει πια βου- λευτήε, ο κ. Μαντέληε ψάχνει για δουλειά. Προσλαμβάνεται από m v εταιρεία European Profile, η οποία ειδικεύεται στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για n s πρώην Σοβιεπκέε Δημο- κρατίεβ. Ο  κ. Μαντέληε πηγαίνει αρχικά στο Ουζμπεκιστάν και στη συνέχεια στη Ρωσία, στη Μολδαβία και στο Α ζερμπαϊτζάν, το οποίο πλέον δηλώνει ros μόνιμη κατοικία του.


