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Αναδρομική... «οργή» Σημίτη 
για τον... «εντιμότατο» φίλο του
Πώς ο Σημίτης «έφ αγε» σε μία νύχτα τον υπουργό Μ εταφορών 
Καστανίδη που ήθ ελε να φτιάξει Ανεξάρτητη Αρχή Προμηθειών και 
έβ α λε στη θέση του το μιζαδόρο Μ αντέλη , ο οποίος υπέγραψε τις 
αμαρτω λές συμβάσεις. Η κυνική ομολογία Μ αντέλη αποκαλύπτει 
πως τελικά  το εκσυγχρονιστικό σύστημα του Π ΑΣΟ Κ ήταν 
βουτηγμένο στη διαφθορά.

ΣΕΛ. 8-12

50.000 
ΤΟΝΟΙ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
ΣΤΟ ΒΥΘΟ
Στοπ σιπ 
διαρροή 

πετρελαίου 
στον κόλπο 

του Μεξικού
ΣΕΛ. 28

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Λιγότερπ ύλπ 
από Ε' Δημοτικού 
έως Γ' Λυκείου
ΣΕΛ. 19

ΔΝΤ & ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
ΠΡΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟ
«Τέρμα τα ψέματα, 
σύνταξη στα 40  
χρόνια δουλειάς»
ΣΕΛ. 7
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Σαν σήμερα...

585 π.Χ
Η ΠΡΩΤΗ καταγραφή ηλιακής 
έκλειψης στον κόσμο γίνεται 
από τον Θαλή τον Μιλήσιο.

1908
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ο Βρετανός 
συγγραφέας, δημοσιογράφος, 
άνθρωπος των μυστικών 
υπηρεσιών και «πατέρας» του 
μυθιστορηματικού πράκτορα 
Τζέιμς Μποντ, Ιαν Φλέμινγκ.

1961
ΙΔΡΥΕΤΑΙ η οργάνωση Διεθνής 
Αμνηστία, η οποία θα βραβευθεί 
16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ 
Ειρήνης για την προσφορά 
της στην προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1979
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ στο περιστύλιο 
του Ζαππείου η συμφωνία ένταξης 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Από 
ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία 
υπογράφει ο πρωθυπουργός 
Κωνσταντίνος Καραμανλής.

1999
ΑΛΒΑΝΟΣ καταλαμβάνει 
λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Θεσ/νίκη 
και το οδηγεί στην Αλβανία. Εξω 
από το Ελμπασάν σκοτώνονται ο 
ίδιος και ο όμηρος Γ. Κουλούρης 
από την Αλβανική Αστυνομία.
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Παρασκευή
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ΜαΐουΣήμερα

Ανθρωποι και 
δελφίνια σε 
πλήρη αρμονία.
Η Ιταλίδα 
καταδύτρια Σιμόνε 
Αριγκόνι κάνει μαζί 
με δύο δελφίνια 
παγκόσμιο ρεκόρ 
άπνοιας σε πισίνα. 
Σε ένα λεπτό και 
42 δευτερόλεπτα 
η Αριγκόνι έκανε 
12 περιστροφές 
κάτω από το νερό 
με τη βοήθεια των 
δύο πανέξυπνων 
θηλαστικών.

Ευτυχούς Επισκόπου 
Μελιτινής, Ελικωνίδος 
μάρτυρος, Νικήτα 
Επισκόπου Χαλκηδόνος

Ανατολή: 06.06 
Δύση: 20.39

Πανσέληνος

Κλειστό θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο 
το τμήμα Ομόνοια -  Ανω Πατήσια του ΗΣΑΠ. 
Οι επιβάτες μπορούν να εξυπηρετούνται 
από τπ γραμμή 2 του μετρό και από τη 
λεωφορειακή γραμμή Χ8.

Διακοπή ρεύματος από τις 
08.00 έως τις 12.00 θα 
πραγματοποιηθεί μεθαύριο, 
Κυριακή, στη βιομηχανική 
περιοχή Τρίπολης και στο 
μισό Νομό Αρκαδίας.
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ώγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ομόνοια 
γματοποιήσει την Τρίτη 1 η ίουνίου 

. ι>.30 το ΠΑΜΕ. Μισή ώρα αργότε

Ο αριθμός: 
,¡(0141282.

Τα κέρδη: 1 π 
κατηγορία: Τζακ ποτ, 2η: 
€25.000 (0), 3η: €2.500 
(7), 4η: €250 (140), 5η: 
€25(1.572), 6η: €2  
(14.544).

ΑΡΑΙΕΣ νεφώσεις, 
που βαθμιαία στο Ιόνιο 
και τα ηπειρωτικά 
θα πυκνώσουν.
Από το μεσημέρι 
σποραδικές βροχές και 
μεμονωμένες καταιγίδες 
στα κεντρικά και βόρεια, 
και κυρίως στα ορεινά.

ΑΡΧΙΚΑ αίθριος 
καιρός, αλλά από το 
μεσημέρι στο Ιόνιο 
και τα ηπειρωτικά 
θα αναπτυχθούν 
νεφώσεις και στα 
ορεινά της Δυτικής και 
Βόρειας Ελλάδας θα 
εκδηλωθούν σποραδικές 
βροχές και πιθανόν 
μεμονωμένες καταιγίδες.
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ΑΤΤΙΚΗ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΡΑΙΗ συννεφιά 
αλλά υψηλές 
θερμοκρασίες σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη.
Ο υδράργυρος θα 
φτάσει στους 33°€ 
και 31 °0 αντίστοιχα.
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ΑΤΤΙΚΗ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΛΙΓΑ σύννεφα 
στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, με τ 
θερμοκρασία στου 
και 31 “Θ αντίστοι>
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Αύριο
στον
Ελεύθερο Τύπο

Οι Βρυξέλλες σταμάτησαν 
το κυβερνητικό παραμύθι της 
δήθεν διαπραγμάτευσης για το 
ασφαλιστικό. Ο εκπρόσωπος της 
Κομισιόν δήλωσε ότι το μνημόνιο 
είναι αδιαπραγμάτευτο, κάτι που 
σημαίνει σύνταξη στα 40 χρόνια 
εργασίας και όχι στα 37, όπως 
αναφέρεται στο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο.

■ Σελ. 7

Ο  κ υ κ λ ώ ν α ς  
ΜανεέΑιις
Τριγμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί 
η κυνική ομολογία του πρώην 
υπουργού Μεταφορών και 
στενού συνεργάτη του Κώστα 
Σημίτη, Τάσου Μαντέλη, ότι 
πήρε χορηγία 200.000 μάρκων 
από τη Ξίθπτθηε το 1998. Στην 
κυβέρνηση φοβούνται νέες 
αποκαλύψεις για μίζες, τις 
οποίες υπαινίχθηκε στη Βουλή ο 
Μαντέλης.

«Σελ. 8-9-10-Π

Μπιλιετάκια
Η Εφορία έστειλε ειδοποιητήρια 
στους οφειλέτες του Δημοσίου 
και τους ενημερώνει ότι μπορούν 
μέχρι τη Δευτέρα να ρυθμίσουν 
τα χρέη τους και με εκπτώσεις 
έως 80%. Προειδοποιεί μάλιστα 
ότι από την Τρίτη θα αποστείλει 
νέο γύρο ειδοποιητηρίων, αυτή τη 
φορά με απειλές κατασχέσεων.

■ Σελ. 23

Μαραθώνιος
Νιοστογιέφσκι

Ο Πέτερ Στάιν θα παρουσιάσει 
τη δική του διασκευή για 
τους «Δαιμονισμένους» του 
Ντοστογιέφσκι. Πρόκειται για 
μία μαραθώνια εκδοχή του 
βιβλίου διάρκειας 12 ωρών 
που «ξαναλέει την ιστορία με 
θεατρικά μέσα, χωρίς καμία 
οικονομία χρόνου».

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο κουμπάρος που άνοιξε 
ιον ασκό ίου Αιόλου

ΒΡΕΘ Η ΚΕ στο μάτι του κυκλώνα χω
ρίς, όπως υποστηρίζει, να γνωρίζει ότι 
με τον λογαριασμό που είχε ανοίξει 
στο όνομά του σε ελβετική τράπεζα 
βοηθούσε τον κουμπάρο του, πρώην 
υπουργό Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ 
Τάσο Μαντέλη, να εισπράξει μίζες 
από τη Βίθηπθηε.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, όμως, ο κ. Γιώρ
γος Τσουγκράνης όχι μόνο δεν φαί
νεται να κρατά κακία στον «φίλο του 
τον Τάσο», αλλά ίσα ίσα που επιχειρεί 
να ελαφρύνει τη θέση του τελευταίου: 
«Μου ζήτησε συγγνώμη. Κατάλαβα 
ότι, εκτός από εμένα, έχει μπλεχτεί κι 
εκείνος. Και ο φίλος μου κουβαλάει 
τον ίδιο σταυρό, κατά τη γνώμη μου 
χωρίς να φταίει. Κατά τη γνώμη μου. 
Είναι προσωπικό αυτό».

ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ, πάντως, ότι 
νιώθει μια πικρία απέναντι στον 
πρώην υπουργό, διευκρινίζοντας 
ότι «δεν έχουν κόψει την καλη- 
μέρα» -  απλώς, λόγω της συχνής 
απουσίας του κ. Μαντέλη από την 
Ελλάδα, δεν έχουν πια τακτική επι
κοινωνία.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ κατάθε
σή του στην Εξεταστική Επιτροπή της 
Βουλής για το σκάνδαλο Βίθτηθηε ο κ. 
Τσουγκράνης, ο άνθρωπος που άνοιξε 
τον επίμαχο λογαριασμό στον οποίο 
κατετίθεντο οι «χορηγίες» υπέρ του 
κ. Μαντέλη από τη γερμανική εται
ρία, απάντησε σε πολλές ερωτήσεις, 
αλλά δεν έλειψαν και τα ερωτήματα 
που εξακολουθούν να αιωρούνται. 
Με κυριότερο το πώς ένας άνθρωπος 
που βλέπει να μπαινοβγαίνουν διόλου 
αμελητέα ποσά σε λογαριασμό με το 
όνομά του δεν ασχολείται με το ποιος 
τα καταθέτει, επειδή «έχει εμπιστοσύ
νη στον φίλο του».

ΚΑΙ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ, πώς δηλώνει ότι 
ενημέρωνε τον κ. Μαντέλη για κάθε 
εισροή χρημάτων, αλλά το 2007 απο
φάσισε, όπως λέει, μόνος του να κλεί
σει τον λογαριασμό και να μεταφέρει 
τα 163 .800 ευρώ που υπήρχαν σε 
άλλον, ενημερώνοντας μόνο εκ των 
υστέρων τον άμεσα ενδιαφερόμενο 
φίλο του.

την προέλευση των χρημάτων που 
έμπαιναν στον λογαριασμό (200.000 
και 250.000 μάρκα τον Νοέμβριο του 
1998 και τον Φεβρουάριο του 2000): 
«Οι εισροές δεν αναφέρουν ποιος εί
ναι ο αποστολέας. Και δεν μπορούσα 
να φανταστώ και δεν ρώτησα κιόλας, 
γιατί ο λογαριασμός αυτός άνοιξε με 
την αιτιολογία ότι οι χορηγοί και οι 
υποψήφιοι δεν θέλουν να φαίνονται 
τα ονόματα τελείως».

ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Εξεταστι
κής Επιτροπής κ. Σήφπς Βαλυράκης 
τού επισήμανε ότι «εσείς τις λέτε χο
ρηγίες, αλλά εδώ προκύπτει ότι τα 
χρήματα αυτά προέρχονται από τα 
μαύρα ταμεία της 5ίθΓΠθΠ5 που σκο
πό είχαν την εξαγορά συνειδήσεων 
κυβερνητικών παραγόντων, για να 
προωθήσει η Βίθηπθηε τα προϊόντα 
της», ο μάρτυρας απάντησε: «Αυτό 
προέκυψε κατόπιν. Δεν μπορούσα να 
το ξέρω εγώ».

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ σε αντιπροσωπία χαρτιού, ενώ παλαι- 
ότερα ήταν ο ίδιος αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης 
εταιρίας, ο κ. Γιώργος Τσουγκράνης πλέον θα πρέπει 
να θεωρεί τον αριθμό 8 σημαδιακό: το 1958 γνώρισε 
τον κ. Μαντέλη, ενώ κι οι δυο τους ήταν ακόμη μαθη
τές. «Μας συνδέει στενή φιλία από τότε.
Κάποια στιγμή, όταν παντρεύτηκε, τον πάντρεψα και 
βάφτισα και το πρώτο του παιδί, την κόρη του», ανέ
φερε στην Εξεταστική Επιτροπή. Τέσσερις δεκαετίες 
μετά τη γνωριμία τους, το 1998, ο πρώην υπουργός 
τού ανακοίνωσε ότι θα ήταν υποψήφιος βουλευτής 
στη Β’ Αθηνών και ότι θα χρειαζόταν «χορηγούς για 
την προεκλογική εκστρατεία του και κυρίως πολιτικούς 
φίλους του εξωτερικού». Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε 
τη βοήθειά του και «γι’ αυτόν τον λόγο ανοίχτηκε 
ο λογαριασμός στον οποίο υπήρξαν δύο εμβάσματα 
και υπήρξαν και εμβάσματα, εκροές δηλαδή, 
κατά τις οδηγίες του κ. Μαντέλη».

ελβετική τράπεζα είχε οριστεί ως γενι
κή πληρεξούσιος η βαφτιστήρα του κ. 
Τσουγκράνη και κόρη του κ. Μαντέλη, 
ενώ στην ελληνική τράπεζα ο λογα
ριασμός ήταν μόνο στο όνομα του κ. 
Τσουγκράνη.

ΨΥΧΡΑΙΜ ΟΣ αλλά εμφανώς προ
βληματισμένος, με σκουρόχρωμο κο
στούμι που φαινόταν να καθρεφτίζει 
την ψυχολογία του, ο γκριζομάλλης 
άνδρας απαντούσε διαρκώς στις επα
νειλημμένες ερωτήσεις των μελών της 
Επιτροπής για το κατά πόσο γνώριζε

■ Σελ. 40 ΜΑΛΙΣΤΑ, για τις συναλλαγές με την ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΖΑΚΟΣ
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Η Θέση μας

Τέλος τα ψεύδπ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΗ δεν αρέσει η αλήθεια. 
Είναι φανερό ότι συνεχίζει να ψεύδεται ασύστολα, 
να σερβίρει με γαρνιτούρα τα ψέματα αυτά και να 
πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός τρώει κουτόχορτο. 
Εχουν όμως γνώσιν οι φύλακες και πλέον τιμωρούν 
αλαζόνες πολιτικούς που πιστεύουν ότι μετά από όλα 
αυτά έχουν ακόμη το πάνω χέρι.

ΤΙΜΩΡΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ που δεν αναγνωρίζουν τα 
λάθη τους, δεν σκύβουν το κεφάλι ή «λιντσάρουν» 
μόνον εξιλαστήρια θύματα αφήνοντας στο 
απυρόβλητο τους ηθικούς αυτουργούς. Κύριοι του 
σημερινού ΠΑΣΟΚ, για να μην τρελαθούμε όλοι μαζί, 
ξεχνάμε ποιος ήταν ο Τ. Μαντέλης; Εσείς μπορεί, 
εμείς όμως δεν πρέπει. Μήπως δεν ανήκε λοιπόν στον 
σκληρό πυρήνα των κυβερνήσεων Σημίτη; Μήπως δεν 
ήταν ουσιαστικά ένας των τριών σωματοφυλάκων 
του; Μαντέλης, Τσουκάτος, Πανταγιάς; Συνεχίζετε 
να μας λέτε χωρίς αιδώ ότι δεν ευθύνονται οι 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή κατάντια 
της χώρας; Με άλλα λόγια ότι δεν ευθύνονται όσοι 
συμμετείχαν σε αυτές;

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ υπήρξε μέλος των 
κυβερνήσεων αυτών και σε περίοπτες θέσεις, 
μάλιστα, δεν θα πρέπει κανείς να το ξεχνάει 
αυτό. Οπως κανείς δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι 
ο Τ. Μαντέλης υπήρξε στη δεκαετία του ’80 επί 
κυβερνήσεων Α. Παηανδρέου πρόεδρος του Δ.Σ. του 
OTE. Οπως καλό θα είναι να μην ξεχνάει κανείς ότι 
τα περίφημα επιτεύγματα των κυβερνήσεών του, για 
τα οποία μίλησε ο Κ. Σημίτης στην κατόπιν εορτής 
ανακοίνωσή του, έχουν να κάνουν με τη δημιουργική 
λογιστική που μας οδήγησε στην ΟΝΕ, με τη ρύθμιση 
χρέους με την Goldman Sachs και φυσικά με το 
τεράστιο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου. Ουδείς θα 
πρέπει να τα ξεχνάει αυτά. Διότι μόνον έτσι θα μπορεί 
να κρίνει και να αποφασίζει από εδώ κι εμπρός.

Ιδιοκτησία: DBAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
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Ρε, Γιάννη, τους 
Παριανούς 
τους... βόλεψες, 
με τους δικούς 
μου στην 
Καστοριά 
τι θα γίνει;

ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΗΜΙΤΗΣ 
Κατανοητή η 
προσπάθειά του να 
αποστασιοποιηθεί από 
τον Μαντέλη, αλλά πώς 
μπορεί και αυτός και 
οι κορυφαίοι υπουργοί 
του να πείσουν ότι δεν 
είχαν καταλάβει ότι 
γίνονταν εξυπηρετήσεις 
με το αζημίωτο κάτω 
από τη μύτη τους;

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι 
καθυστερεί τις 
αποκρατικοποιήσεις. 
Τελικά βουλιάζουμε, 
αλλά με τίποτα δεν 
αλλάζουμε!

ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΑΒΑΝΟ Σ 
Συνεχίζει τις αρχπγικές 
εμφανίσεις, με τη 
χθεσινή συγκέντρωση 
στο Σπόρτιγκ, δίνοντας 
την εντύπωση ότι έχει 
κάνει κόμμα μες στο 
κόμμα. Πού το πάει 
τελικά;

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ 
Τι εννοεί ο ποιητής 
εκπρόσωπος 
όταν λέει «όχι» 
στην ατιμωρησία; 
Μήπως να μας 
έλεγε και τον τρόπο 
γιατί διαφορετικά 
είναι σαν να μας 
κοροϊδεύει;

Τ Ο
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ΗΜΕΡΑΣ

Ποιο κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης 
κάθε φορά που λέει δημόσια περί κώδικα 
δεοντολογίας των υπουργών δέχεται 
ίο γιουχάισμα των παρισταμένων;

O OTE μου 'κόψε to τηλέφωνο και ο Μαντέλης το... κέφι!

πατέρα Αλέξη Τσίπρα είχε κανείς 
την αίσθηση ότι θα βγει από κάποια 
γωνία ο Σταμάτης Κόκοτας 
και θ’ αρχίσει το τραγούδι.
Οι δυο πατεράδες συναντήθηκαν 
στην παρουσίαση του βιβλίου του 
Νίκου Κοτζιά «Η εξωτερική πολιτική 
της Ελλάδας στον 21 ο αιώνα - Για

μια νέα ενεργητική, δημοκρατική, 
πατριωτική στρατηγική στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης» που έγινε 
χθες στην Παλαιά Βουλή.
0  Χάρης, όντας πατέρας δύο 
παιδιών, έδωσε συμβουλές 
στον Αλέξη για την ανατροφή 
του παιδιού και κυρίως για τις

δυσκολίες τού να συνδυάζεις 
την πολιτική με τα καθήκοντα ως 
πατέρας.
«Τα δύο πρώτα χρόνια είναι 
δύσκολα», του είπε. Τώρα με το 
ΔΝΤ, αν του έλεγε ότι ία  πρώτα 
100 χρόνια είναι δύσκολα, μάλλον 
μέσα θα έπεφτε!

Οι μάγκες και 
ο Πεχσάλνικος
Ο προβληματισμός του Φίλιππου 
Πετσάλνικου για τον «Καλλικράτη» 
κράτησε κάτι λιγότερο από 24 
ώρες. Μόλις έφτασαν τα νέα από 
το Μέγαρο Μαξίμου, ότι υπάρχει 
πρωθυπουργική ενόχληση για τη 
διαφοροποίησή του, ο Πρόεδρος 
της Βουλής συνεμορφώθη προς 
τας υποδείξεις. Και το έκανε τόσο 
χαριτωμένα! Ενώ προχθές έλεγε 
ότι «το θέμα είναι να ψηφίζουμε 
με την καρδιά μας» κι ότι «είναι 
μαγκιά να ακούς τον κόσμο κι όχι 
να επιβάλλεις την άποψή σου», 
χθες είπε ότι ο «Καλλικράτης» 
είναι «άλμα προς τα εμπρός» και 
μίλησε απλώς για «μικρολαθάκια». 
Εμείς πάλι τι να πούμε; Οι μάγκες 
δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε ο 
Ραγκούσης!

Πες τα, Λιάνα!
Κάτοικοι της Αμφίκλειας ήταν 
συγκεντρωμένοι χθες από το πρωί 
έξω από τη Βουλή, απαιτώντας 
να αλλάξει η ρύθμιση του 
«Καλλικράτη» που προβλέπει 
ως νέα έδρα του διευρυμένου 
δήμου την Κάτω Τιθορέα. Λίγο 
πριν τις 12 το μεσημέρι ένα μαύρο 
Smart βγήκε από την έξοδο της 
Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λιάνα 
Κανέλλη στο τιμόνι. «Λιάνα, δες τι 
πάνε να μας κάνουν», φώναξαν 
οι συγκεντρωμένοι. «Τι τα λέτε σε 
μένα, πείτε τα στους Πασόκους», 
τους απάντησε η Λιάνα. Οταν 
μάλιστα ένας πήγε να της δώσει 
ένα φυλλάδιο, η βουλευτής του 
ΚΚΕ ξέσπασε: «Εσείς δεν τους 
ψηφίσατε; Λουστείτε τους τώρα!».

Π α ρ ά Τ υ π ο ς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
gkouvaras@e-typos.com

Ισπανικά
διδάγματα
Βάσει της θεωρίας που 
καλλιεργούν συγκεκριμένα κέντρα 
στη χώρα μας, το να καταψηφίσει 
κανείς τα μέτρα λιτότητας -όπως 
έπραξε ο Σαμαράς- ισοδυναμεί 
με εθνική προδοσία και οδηγεί σε 
ευρωπαϊκή απομόνωση.
Μια ματιά στην Ισπανία αρκεί για 
να μας πείσει ότι αυτές οι θεωρίες 
ουδεμία σχέση έχουν με την 
πραγματικότητα.
Το νομοσχέδιο της σοσιαλιστικής 
κυβέρνησης -ασυγκρίτως πιο 
ήπιας λιτότητας από αυτό που 
εφαρμόζουμε εδώ καθ’ υπόδειξιν 
του ΔΝ Τ- εγκρίθηκε με 169 
ψήφους υπέρ έναντι 168 κατά, 
καθώς το Λαϊκό Κόμμα για να το 
καταψηφίσει εξασφάλισε ακόμα και 
την προσέλευση βουλευτή του στην 
ψηφοφορία με ασθενοφόρο! Το 
νομοσχέδιο -και μαζί με αυτό και 
η κυβέρνηση- διασώθηκε επειδή 
δέκα βουλευτές των Καταλανών

Εθνικιστών (CiU) απείχαν από τπν 
ψηφοφορία, μετά από έντονες 
επικρίσεις κατά του νομοσχεδίου 
και λέγοντας ότι δεν επιθυμούν η 
Ισπανία να βυθιστεί σε μία κρίση 
ελληνικού τύπου.
Ο ηγέτης του CiU, Ζοζέπ Αντονι 
Ντουράν ι Λέιντα δήλωσε στο 
Κοινοβούλιο ότι ο Θαπατέρο 
πρέπει να προχωρήσει σε πρόωρες 
εκλογές τον επόμενο χρόνο.
«Το πρόβλημα είστε εσείς και 
η κυβέρνησή σας», είπε στον 
Θαπατέρο.
Αυτά από την Ισπανία, 
αφιερωμένα εξαιρετικά στην 
Ντάρα Μπακογιάννη και τους 
υποστηρικτές της.

Oh daddy, 
daddy cool!
«Γιε μου, είν’ ο πόνος μου 
αβάσταχτος, καλέ μου...». 
Ακούγοντας χθες τον πατέρα Χάρη 
Παμπούκη να συμβουλεύει τον

Γνώμη

Το μήνυμα 
του Μαντέλη

[ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
pamiras@e-typos.com

Ο ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ δεν είναι απλά ο πρώτος πρώην 
υπουργός, που με κυνικό τρόπο ομολόγησε ότι πήρε μίζα- 
χορηγία ύψους 200.000 μάρκων από τη 5ώΓΠθΠ5. Είναι ο 
πολιτικός που τράβηξε την κουρτίνα για να φανερώσει τη 
γύμνια του πολιτικού συστήματος απέναντι στην αποκάλυψη 
του μαύρου χρήματος. Ο κ. Μαντέλης πήγε στη Βουλή, 
παραδέχθηκε ότι τα πήρε από τον γερμανικό όμιλο και έφυγε 
σαν κύριος.

Ο ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΕΙΧΕ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ για φοροδιαφυγή, 
αλλά στπν περίπτωση των Ελλήνων πολιτικών το σύστημα 
έχει θωρακισθεί τόσο καλά που να επιτρέπει την ατιμωρησία 
των βουλευτών ακόμη και εάν ομολογούν χρηματισμό με 
τον κυνικό τρόπο που επέλεξε το πρώην πρωτοπαλίκαρο 

του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Η χθεσινή παρέμβαση του
εισαγγελέα ήρθε με 
μεγάλη καθυστέρηση. 
Το σκάνδαλο 
της 5ίθΐτΐθη5 
αποκαλύφθπκε από 
το διεθνή Τύπο στο 
τέλος του 2006 
και οι έρευνες των 
γερμανικών αρχών 
επικεντρώθηκαν 

στις μίζες που 
δόθηκαν για προμήθειες στην Ελλάδα. Τέσσερα χρόνια 
μετά αποκαλύπτεται ότι ουδείς είχε καλέσει τον Μαντέλη να 
καταθέσει στη Δικαιοσύνη. Το ίδιο συνέβη και με τον κουμπάρο 
του, που άνοιξε στην Ελβετία τον τραπεζικό λογαριασμό για να 
εισρεύσουν οι μίζες του πρώην υπουργού Μεταφορών.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μας πάσχει γιατί πλέον 
δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών. Η Βουλή προσπαθεί ανεπιτυχώς 
να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και οι δικαστικές αρχές 
να γίνουν μέρος του πολιτικού συστήματος. Το αίσθημα της 
ατιμωρησίας για τις χρυσές πολιτικές υπογραφές, που κυριαρχεί 
στην κοινή γνώμη, μπορεί να ακυρώσει κάθε προσπάθεια 
δημοσιονομικής και οικονομικής εξυγίανσης. Οι πολίτες δεν 
μπορούν να ανεχθούν παραστάσεις τύπου Μαντέλη, που 
αποτελεί άλλωστε μόνο την κορυφή του παγόβουνου από τις 
μίζες που έχει δώσει ο γερμανικός όμιλος για να κυριαρχήσει 
στις προμήθειες των δημοσίων επιχειρήσεων τα τελευταία 15 
χρόνια. Η 5ίθΐτΐθη5 κέρδισε από το Δημόσιο συμβάσεις άνω 
των 700 εκατομμυρίων ευρώ, τις περισσότερες μέσω των 
προγραμματικών συμφωνιών του 1997.

Ο ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΟΣ περί ευθύνης υπουργών εκθρέφει 
φαινόμενα πολιτικής διαφθοράς και τα μέλη των Εξεταστικών 
Επιτροπών μοιάζουν ανήμπορα να αντιδράσουν ακόμη και όταν 
μπροστά τους αποκαλύπτονται οικονομικά εγκλήματα. 0  Ελιοτ 
Νες, ο επικεφαλής των αδιάφθορων, που πέτυχε τη σύλληψη 
του Αλ Καπόνε, θα είχε φρίξει με το σύγχρονο Σικάγο της 
Μεσογείου...

Εχουν φ τιάξει έτσι 
τους νόμους, που 

ακόμα κι ό ταν ένας 
πολιτικός ομολογεί 
ότι τα  πήρε, να  μην 

μπαίνει φυλακή
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Η πλάνη 
ίου «διαφάνεια 
για όλους»

[
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
gkampourakis@e-typos.com ]

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων συντάσσεται με τη 
θέση Παπανδρέου, όπως την 
έλεγε προεκλογικά τουλάχιστον, ότι 

η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι 
πρωτίστως θέμα ουσίας για την ελληνική 
Πολιτεία και την ελληνική οικονομία και 
λιγότερο ζήτημα εντυπώσεων. Αν θυμά
μαι καλά, περίπου το ίδιο έλεγε και ο κ. 
Καραμανλής το 2004 όταν υποσχόταν 
ότι από την αντιμετώπιση της διαφθο
ράς στο Δημόσιο θα εξοικονομήσει 10 
δισ. ευρώ! Στο μεγάλο ζήτημα όμως της 
αντιμετώπισης της διαφθοράς, οι τελευ
ταίες κυβερνήσεις -του κ. Σημίτη, του κ. 
Καραμανλή και τώρα του κ. Παπανδρέ
ου- μετρήθηκαν και βρέθηκαν ελλιπο- 
βαρείς... Οι δεσμεύσεις για κάθαρση του 
πολιτικού συστήματος αποτελούν παγίως 
προεκλογικές δεσμεύσεις και καταλήγουν 
μετεκλογικές μπαρούφες. Η πιο επικίνδυ
νη, όμως, μετεκλογική μπαρούφα είναι το 
«διαφάνεια για όλους». Και είναι επικίν
δυνη γιατί οδηγεί στη συγκάλυψη.

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΑΔΑ αυτοί που πρέ
πει να ξέρουν ξέρουν πολύ καλά ποιοι 
είναι εκείνοι που «τα πήραν», ποιοι έχουν 
κινηθεί διαχρονικά έξω από το όρια της 
διαφάνειας και ποιοι συνεχίζουν να τα 
«παίρνουν». Το «διαφάνεια για όλους» 
απλώς γενικεύει τις πολιτικές αλλά και 
ποινικές ευθύνες των λίγων και στοχεύει 
στο να απλωθεί η λάσπη, να μη γίνεται 
έρευνα με σκοπό τπν πραγματική από
δοση ευθυνών έτσι ώστε τελικά να μπ 
γίνεται ποτέ ΤΙΠΟΤΑ! Τα παραδείγματα 
είναι πολλά και όσοι βρέθηκαν σε θέ
σεις ευθύνης γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι 
ήταν και ποιοι είναι οι διεφθαρμένοι. Γι’ 
αυτό και οι θεωρίες περί υψηλής και χα
μηλής διαφθοράς ή οι απόψεις πως το 
ζήτημα είναι να υπάρξουν θεσμοί έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν τα περιθώρια για 
την άνθηση της διαφθοράς αποκρύπτουν 
από τον ελληνικό λαό ότι το πρόβλημα 
της διαφθοράς δεν είναι πόσο κλειστό 
ή ανοικτό είναι το βάζο με το μέλι αλλά 
αυτός που βουτάει μέσα το δάκτυλό του. 
Και, τελικά, είναι το πολιτικό σύστημα 
που αυτοϋπονομεύεται... Υπάρχει, για 
παράδειγμα, κανείς που να πιστεύει ότι 
τώρα έμαθε το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. ότι τα 
πήρε ο Μαντέλης ή ποιοι άλλοι τα έχουν 
πάρει από τη Βι'θπίθηε;

Του ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Η πολιτική 
σαλάτα 

έχει πολλά 
«ζαρζαβατικά» 

που μπήκαν 
«στεγνά» και 

βγήκαν τίγκα 
στο... λάδι

Α ν δεν ήταν τόσο σκοτεινές 
οι μέρες που διάγουμε και 
αβέβαιο το μέλλον μας, θα 
έλεγα ότι ο Τ. Μαντέλης έπαιξε ωραία 

κωμωδία. Δεν υπάρχει Ελληνας πο
λίτης που να δηλώνει άγνοια για 
τον πάροχο 250 .000  μάρκων στον 
προσωπικό του λογαριασμό! Να δη
λώνει άγνοια για την ταυτότητα του 
«ευεργέτη»! Αγνοια για το λόγο που 
εξυπηρετούσε π γενναία κατάθεση. 
Μήπως ο «άγνωστος» είναι μετεν- 
σάρκωση Χουντίνι: Διότι γνώριζε τον 
ακριβή λογαριασμό Μαντέλη όπου 
ευσεβάστως κατέθεσε τη «χορηγία». 
Γνώριζε τη συγκεκριμένη τράπεζα. 
Γνώριζε και το ΡΟΚΟΣ. Πλανάται η 
απορία μπ τυχόν ο Μαντέλης δήλω
νε αναξιοπαθής, ασθενής και πένης, 
ώστε συγκινούσε και προσέλκυε «χο
ρηγίες» αγνώστων «ευεργετών»...

ΑΣ ΕΡΩΤΗΘΟΥΝ, σήμερα κιόλας, 
βουλευτές, υπουργοί -καθώς και οι 
πρώην ανάλογοι- αν δέχτηκαν στο 
λογαριασμό τους προσφορές από 
εξίσου «αγνώστους» που θέλησαν 
«ευγνωμόνως» να συνεισφέρουν 
στο ταμείο τους, χωρίς καν να ζητή
σουν μιαν ευγενική επιστολή, έτσι για 
ένα «ευχαριστώ», βρε αδελφέ, για τη

Πρώτα ο Πολίιης

Ρόκο... παρμεζάνα
[

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ
apanagiotarea@e-typos.com]

«φιλότιμη» προσφορά τους. Αχ, κύριε 
Μαντέλη μου! Τι να σκέφτεται για σας 
ο «ευεργέτης» σας; Τι θα λέει ο «άν
θρωπος» για την «αγνωμοσύνη» σας; 
Μα, να σας ακούει να ζητάτε από τη... 
Βουλή να τον βρει, για να τον μάθετε 
και εσείς; Είναι πράγματα αυτά; Τι να 
σκεφτούμε και εμείς για τους πάσης 
φύσεως μαντέληδες που κάτω από 
τον μανδύα της πολιτικής πλουτίζουν 
ξεπουλώντας την Ελλάδα! Ειλικρινά, 
ο κάθε Μαντέλης πόσο ηλιθίους συλ
λήβδην πρέπει να μας θεωρεί; Και για 
το κόμμα του και για την κυβέρνηση 
στην οποία «ευδοκίμως» προσέφερε 
υπηρεσίες, ας ζητηθούν ευθύνες από 
εκείνους που τον εμπιστεύθηκαν, για 
να τα «οικονομήσει». Ακολούθησε και 
αυτός εμπράκτως τη μακρά παράδο
ση των «Μαυράκηδων» που έκαναν 
«ένα δωράκι στον εαυτό τους». Ομως

πολύ φοβάμαι ότι η παράδοση αυτή 
τηρήθηκε όχι μόνον από τις κυβερνή
σεις του ΠΑΣΟΚ αλλά με προσήλωση 
και από ένιους της Νέας Δημοκρα
τίας. Αλλιώς πώς να εξηγείται αν 
κάποιος δεν είχε πού την κεφαλήν 
κλίναι και ευρεθεί αιφνιδίως με... τρία 
σπίτια ωσεί δράκων τρικέφαλος και 
μυθολογικός ή πώς βρέθηκαν κλώ
νοι με επαύλεις Dynasty παρά θίν’ 
αλός...

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ότι ένιοι 
των υποψήφιων βουλευτών -εκ  
των επώνυμων και δη υπουργοποι- 
ήσιμων- μετά από εκλογική αναμέ
τρηση έχουν αυξημένα «έσοδα» από 
τους προστρέχοντες «εθελουσίως» 
να συνδράμουν στον «αγώνα»! Κή- 
δονται, άραγε, των συμφερόντων της 
δυστήνου ημών πατρίδος; Από χθες 
ο Ρόκο είναι εδώ! Τα «αδέλφια» του 
Ρόκο, που είναι ανάμεσά μας, δύσκο
λα θα τα μάθουμε. Ομως ας ξέρουν 
ότι τώρα ο Πολίτης ξέρει...

Ο
 Τάσος Μαντέλης ομο
λόγησε ότι τα διακόσιες 
χιλιάδες μάρκα ήταν μια 

προεκλογική χορηγία. Λίγες μέρες 
πριν η Σταματίνα Μαντέλη κατέ
θετε ότι λειτούργησε υπό πολιτική 
πίεση για το Βατοπαίδι. Πριν από 
ένα μήνα ο υπουργός Οικονομι
κών ανακοίνωνε περικοπές στις 
συντάξεις και στους μισθούς ενώ 
νέες απεργίες ανακοινώνονται για 
το ασφαλιστικό.

ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ των τελευταίων 
ημερών, υπάρχει μια αχτίδα ελ-

Μια αχτίδα ελπίδας

[
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com ]

πίδας: είναι οι μαθητές, υποψή
φιοι των πανελλήνιων εξετάσεων 
που δίνουν το δικό τους αγώνα 
για μια θέση στα πανεπιστήμια. 
Σήμερα γράφουν το τελευταίο 
τους μάθημα και σε λίγες μέρες 
οι σελίδες των εφημερίδων θα 
«λάμψουν» με τα χαμόγελα των

«πρώτων», των αριστούχων. Σ ’ 
αυτή τη γενιά κανείς δεν μπορεί 
να δώσει πειστικές απαντήσεις 
για μίζες, σκάνδαλα, κοινωνικές 
αδικίες. Τα νέα αυτά παιδιά, που 
χτίζουν τα όνειρά τους πάνω στην 
αβεβαιότητα και στην ανασφάλεια 
μιας θέσης εργασίας, κανείς δεν 
μπορεί να τα κοιτάξει στα μάτια. 
Τους μαθητές και τις μαθήτρι
ες που μοίραζαν το χρόνο τους 
ανάμεσα στα φροντιστήρια και

στη... δωρεάν παιδεία κανείς δεν 
μπορεί να τους διαβεβαιώσει ότι 
η Πολιτεία θα είναι ο δικός τους 
«χορηγός».

ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ και τα κορί
τσια που δεν έχουν παράλογες, 
υπερβολικές απαιτήσεις, αλλά 
εκτιμούν ότι «θα φύγουν από 
τπν Ελλάδα», δεν υπάρχει κανέ
να κίνητρο, κανένα επιχείρημα να 
αγγίξει τη ψυχή τους. Ομως, όταν 
υπάρχει όραμα, υπάρχει και δρό
μος σε πείσμα των καταπατητών 
των συνειδήσεων.
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Ρ άπισμα Βρυξελλών» 
δέχθηκε χθες η κυ
βέρνηση για την 
επιχείρηση συσκότισης στην οποία 

προχωρούν οι υπουργοί με το «Ο.Κ.» 
του πρωθυπουργού, αηοκρύπτοντας 
τα πραγματικά μέτρα για το ασφα
λιστικό -και τα εργασιακά- του μνη
μονίου το οποίο διαπραγματεύτηκαν, 
συνυπέγραψαν με τους Ευρωπαίους 
εταίρους για την έκτακτη δανειοδό
τηση της Ελλάδας και κατέστησαν 
νόμο του κράτους από τις 6 Μαΐου 
2010 (ν. 3845). «Τέρμα στα ψέματα», 
διεμήνυσαν ουσιαστικά οι εκπρόσω
ποι Κομισιόν και ΔΝΤ επαναλαμβά
νοντας ότι όσα έχουν συμφωνπθεί 
θα πρέπει να έχουν τεθεί σε πλήρη 
εφαρμογή από το 2011 μέχρι και το 
2015.

Ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, χθες, όταν ρωτήθηκε 
σχετικά με το ενδεχόμενο επαναδι
απραγμάτευσης των όρων του μνη
μονίου για το ασφαλιστικό, ήταν σα
φής και κατηγορηματικός. Τόνισε ότι

Στην έκθεση 
Αοβέρδου η 
πρόταση για τα 
40 έτη που είχε 
αποκαλυψει ο «Ε.Τ.» 
στις 21 Μαρτίου

τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται 
στη συμφωνία (τη χαρακτήρισε ως 
«ένα δημόσιο έγγραφο χωρίς κρυφές 
ρήτρες») για την έκτακτη δανειοδό
τηση της Ελλάδας είναι απόλυτα δε
σμευτικά και τίποτε δεν πρόκειται να 
αλλάξει. Το ίδιο ακριβώς υποστήριξε 
και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ.

Με τον τρόπο αυτό, οι αξιωματού- 
χοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του ΔΝΤ αποκαθήλωσαν τα... μνημει
ώδη πολιτικά ψέματα της κυβέρνη
σης και των «ηρωικών» προσπαθει
ών του υπ. Εργασίας Α. Αοβέρδου, 
ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη του 
κ. Γ. Παπανδρέου, αρχικά, πριν από 
3 εβδομάδες έδωσε στη δημοσιότητα 
ένα προσχέδιο το οποίο δεν λαμβά
νει σχεδόν κανένα από τα μέτρα που 
εμπεριέχονται στη συμφωνία με την 
Κομισιόν, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.

Ξεσκέπασαν τα
«πρασινα» ψέματα

Εκτεθειμένος ο υπ. Εργασίας μετά την αποκάλυψη 
άτι τα 40 έτη ήταν δική του πράταση.

· ϋ ϋ μ ε ΐΡ α ' <<σοκ>>
“ " ί  α ^ Ο ν η Ά ο ° 6ύΐη°2017 συ„η;  , λ00ς από το 

των ερΥαζομέ αμβαν°^ νω ν  
και^ θ υ γ,ε^ νστα βαρέα

~ ~ σων6(0ϋν
θ^ ο α : ε2ζ θμ έχρ ιτο20^

σύν°λο ίου δηυόΤ ζ° μενες 
τα αντίστοιχα ΐ  υ ΐ0μέα· Με

αηό το τ 993ασψαλΐ(* ε ί  ηρ,ν 

ηολογιομός των συντάξεων

ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ
nxatzltsakos@e-typos.com

Αν και ο Ελεύθερος Τύπος από 
την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι 
το σχέδιο αυτό δεν είχε αξία μεγα
λύτερη από μια λευκή κόλλα χαρτί, 
ο υπουργός Εργασίας προσπάθησε 
να πείσει την κοινή γνώμη μέχρι και 
ότι προσπαθεί να μην «περάσει» η 
αύξηση των απαιτούμενων ετών 
ασφάλισης για την πλήρη - ανώτα
τη σύνταξη στα 40 έτη. Λησμόνησε, 
όμως, εσκεμμένα όπως προκύπτει, 
ότι π πρόταση για τα 40 χρόνια πε
ριλαμβάνεται στο κείμενο των προτά- 
σεών του, το οποίο παρέδωσε στον 
Πρόεδρο της Βουλής την Παρασκευή 
19 Μαρτίου (!) και έθεσε στη συνέ
χεια σε δημόσια διαβούλευση. Την

Τ θ Μ  μ ν η μ ό ν ι ό

^ « ° & Λ,οΑο'

^ ύ τ ω ν β Ο κ α ,β ς ^ 0 ' 

^ ^ ο ίν Κα σ φ ^ Ρ!σπ X
αηό το 1 993 Φ Λ στει πριν

^ ά κρ ,τή ρ ,α  μαση ε,σοδημα- 

Ρωσπς επ?κουρ«ώνύ α,/απΑή'
ΚαΓω και απά ?ο 2 0 % ϋνταξεων

«έκθεση Αοβέρδου» είχε αποκαλύψει 
δύο ημέρες μετά ο Τύπος της Κυρια
κής. Αυτό σημαίνει ότι π αύξηση των 
απαιτούμενων ετών ασφάλισης στα 
40 έτη με κατάργηση της δυνατότη
τας λήψης πλήρους σύνταξης πάνω 
από τα 35 έτη στα 58 ή με 37 έτη 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας δεν ήταν 
απαίτηση των εκπροσώπων της τρό
ικας αλλά της κυβέρνησης.

Σε θέση μάχης
Η κυβέρνηση δέχθηκε χθες ένα ακό
μη «χτύπημα» και από τα συνδικάτα. 
Κατά τη συνεδρίαση της Διοίκησης 
της ΓΣ Ε Ε , που αποφάσισε τη διε
ξαγωγή νέας απεργίας με ανοικτή 
ημερομηνία, ο πρόεδρος Γ. Παναγό- 
ηουλος τόνισε ότι «η κυβέρνηση υιο
θετεί τις πιο αντικοινωνικές πολιτικές. 
Δεν διαπραγματευόμαστε. Εχει κοπεί

Κόβουν τις γέφυρες 
τα συνδικάτα. 
Απόφαση για 
απεργία με ανοιχτή 
ημερομηνία

\ Γ
κάθε γέφυρα». Ο κ. Παναγόηουλος 
πρόσθεσε ότι η πρόσκληση για δή
θεν διάλογο από τον υπ. Εργασίας 
αποτελεί πρόκληση που δεν γίνεται 
αποδεκτή.

Επισήμανε δε ότι είναι πολύ κρίσι
μο να υπογράφει Εθνική Γενική Σύμ
βαση, παρά τις αντιρρήσεις του ΣΕΒ, 
και τόνισε ότι η ΓΣΕΕ  θα προσφύγει 
στο διεθνές γραφείο εργασίας και

στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Από την πλευρά του, ο γενικός 

γραμματέας της ΙΤ Ε Ε  Γ. Τσαλικάκης 
έκανε λόγο για βάρβαρη επιδρομή 
της κυβέρνησης ενάντια στα εργα
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 
Παράλληλα, από τη ΔΑΚΕ γνωστο
ποιήθηκε ότι το προγραμματισμένο 
για τις 4 και 5 Ιουνίου συνέδριο ανα
βάλλεται λόγω των εξελίξεων.

Τον ορισμό άμεσης αηεργιακής 
κινητοποίησης μαζί με την ΑΔΕΔΥ 
πρότεινε ο αναπληρωτής πρόεδρος 
της ΓΣΕΕ και επικεφαλής της Αυτό
νομης Παρέμβασης Γ. Γαβρίλης.

Εξηγήσεις σε σχέση με την υποτι
θέμενη διαπραγμάτευση των όρων 
του μνημονίου ζήτησε από τον κ. 
Λοβέρδο χθες από την πλευρά της 
Ν.Δ. ο αρμόδιος τομεάρχης Γ. Βρού- 
τσης. ■

mailto:nxatzltsakos@e-typos.com
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Κάνει τον... Κινέζο για το πάρτι διαφθοράε στην «αυλή» του
Να αποσείσει μέρος ίων 

ευθυνών του για ίο  γε
γονός όχι τη δική ίου 
περίοδο διακυβέρνησης και ανεξαρ

τήτως του όποιου έργου παρήχθη 
στήθηκε ένα «πάρτι» διαφθοράς 
από δικά του στελέχη επιχείρησε 
χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κ. 
Σημίτης στην πρώτη του αντίδρα
ση μετά τις αποκαλύψεις για τη μίζα 
της Βίειτίθηε στον τότε υπουργό 
Μεταφορών Τ. Μαντέλπ.

Κατά πληροφορίες του Ελεύθε
ρου Τύπου, η σημερινή κυβέρνηση 
-που δημοσίως τηρεί ουδέτερη στά
ση και δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη 
και δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύ
νη- γνώριζε και το χρόνο και το πε
ριεχόμενο της δήλωσης Σημίτη για 
την οποία αναφέρεται ότι είναι στη 
σωστή κατεύθυνση. Οι ίδιες πληρο
φορίες αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ 
ως πλειοψηφία δεν πρόκειται να 
αναλάβει πρωτοβουλία για να κλη
θεί ο πρώην πρωθυπουργός στην 
Εξεταστική της υπόθεσης 5ίθτηθη5. 
ΓΓ αυτό το λόγο και χθες ο κυβερ
νητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής 
«άδειασε» επισήμως τον βουλευτή 
του ΠΑΣΟΚ Λ. Γρηγοράκο, ο οποίος 
ζήτησε με δήλωσή του να κληθεί ο 
πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
στην Εξεταστική.

Το Μαξίμου βρίσκεται σε πίεση 
και οι συσκέψεις των τελευταίων 
ωρών γίνονται για τη διαχείριση 
της υπόθεσης Μαντέλη. Κατά μία 
ανάγνωση οι αποκαλύψεις πλήτ
τουν το «σύστημα Σημίτη» και όχι 
το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου, θε
ωρώντας πως στη συνείδηση της 
κοινής γνώμης αυτά τα δύο είναι 
πλήρως διαχωρισμένα. Γι’ αυτό και

στο «

το 1996 κατα την προετοιμασία του «εκσυγχρο
νιστικού εγχειρήματος» αλλά και κατά την πρώτη |  
τετραετία Σημίτη 1996-2004 βασικότατο γρανάζι |  
στο «σύστημα Σημίτη» Ι Β | · ί ^ ί · |  ην πηώτπ ν Ι-  · ' 
νιά των στελεχών του «εκσυγχρονισμού».

Στέλεχος στα μέσα και στα έξω, προσωπικός φ ί
λος του πρώην πρωθυπουργού αλλά και έμπιστος |  
συνεργάτης του, «εξαφανίστηκε» μετά η ς  εκλογές 
του 2000, με απόφαση τάυ ιδίου του κ. Σημίτη^

Αν δει κανείς σήμερα τις ημερομηνίες των γε
γονότων της υπόθεσης Είβτηβτ^. αντιλαμβάνεται 
πλήρως γιατί ο κ. Σημίτης αποφάσισε να αηομα- | 
κρύνει αλλά και να «εξαφανίσει» έναν από τους Ρ 
στενότερους συνεργάτες του, ο λόγος, όμως, τότε * 
δεν είχε γ ίνει γνωστός. Και δεν είχε γίνει γνω 
στός, διότι ο κ. Μ αντέλης δεν ήταν ένας απλός 
υπουργός ταυ Κ. Σημίτη, αλλά ένα αηό τα στελέχη 
του τότε Μ αξίμου και από τους πιο έμπιστους 
συνεργάτες του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
gkampourakis@e-tYpos.com

μέχρι τώρα η κυβέρνηση επιμένει να 
ιονίζει ότι με δική της πρωτοβου
λία ξεκίνησαν οι εξεταστικές -και 
για τη 5ίθΓΠθΠ5- «αδιαφορώντας 
αν και εμείς ματώσουμε, προκειμέ- 
νου να αντιληφθούν οι πολίτες ότι 
η ατιμωρησία ανήκει οριστικά στο 
παρελθόν», όπως σκοπίμως δήλωσε 
ο κ. Πεταλωτής.

Από την άλλη πλευρά, όμως, 
προβληματίζει το γεγονός ότι είναι

►► ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘ

δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ -έστω και 
διαγραμμένα πλέον από τον Γ. Πα
πανδρέου- που έχουν παραδεχθεί 
δημοσίως ότι πήραν μίζες, αποκαλύ
ψεις που φέρνουν τον πρώην πρω
θυπουργό Κ. Σημίτη σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση.

Πρώτον, ο στενότατος συνεργά
της επί σειρά ετών του Κ. Σημίτη και 
επονομαζόμενος «στρατηγός» Θ. 
Τσουκάτος, ο οποίος παραδέχθη
κε μίζα 1.000.000 μάρκων από τη 
δίθΓΠθ^ και τον κ. Χριστοφοράκο, 
ποσό το οποίο είναι χαμένο ανάμε
σα στον κ. Τσουκάτο και την Ιηηο-

Βουιηγμένο 
στη διαφθορά 
το στενό επιτελείο 
του πρώην 
πρωθυπουργού 
στο οποίο μετείχαν 
Τσουκάτος 
και Μαντέλης

\ Γ

κράτους καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει 
ηως τα λεφτά πήγαν στο κόμμα και 
η Ιπηοκράτους τον διαψεύδει.

Δεύτερον, ο Τ. Μαντέλης, επί
σης στενότατος συνεργάτης του κ. 
Σημίτη και από τους πρωτεργάτες 
του εκσυγχρονιστικού εγχειρήμα
τος, επίσης παραδέχθηκε ότι δέ
χθηκε μίζα. Το γεγονός μάλιστα 
ότι ο ίδιος ο κ. Μαντέλης υπονοεί 
με δηλώσεις του ότι υπήρξαν και 
άλλα 10.000.000 μάρκα τα οποία 
πήγαν σε υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, 
πέραν ίου σεναρίου των εκβια
σμών και ίου  παρασκηνίου που

Ο πρώην 
πρωθυπουργός . 
«τελείωσε» εν 
μια νυκτί τον κ. 
Μαντέλπ χωρίς 
όμως ποτέ να 
εξηγήσει στον λαό 
το γιατί

ΟΥ και τη θλίψη 
γονός ότι ηρά- 
υ τότε στενού 
η Τ. Μαντέλη 
της δικής του 

«προσβάλλουν 
το αίσθημα δικαίου της κοι
νωνίας, αμαυρώνουν το έργο 
της τότε κυβέρνησης και τις 
προσπάθειες όλων όσοι ερ
γάστηκαν για μία καλύτερη 
Ελλάδα» εξέφρασε χθες με 
δήλωαή του ο πρώην πρω
θυπουργός Κ . Σημίτης. Κατά 
πληροφορίες, η  παρέμβαση 
αυτή έγ ινε σε συνεννόηση 
με το Μαξίμου, γ ι’ αυτό και 
ανεη ισήμω ς η αντίδραση 
της κυβέρνησης είναι ότι 
συμφωνεί με το περιεχόμε
νο της δήλωσης του πρώην 
πρωθυπουργού.

έχει ηροηγηθεί, αποκαλύπτει πως το 
«σύστημα Σημίτη» ήταν βουτηγμέ
νο στη διαφθορά και μάλιστα στον 
πυρήνα του, καθώς Τσουκάτος και 
Μαντέλης μετείχαν στο πολύ στενό 
επιτελείο του Κ. Σημίτη.

Στελέχη όπως οι Τσουκάτος, Μαντέ
λης, Πανταγιάς κ.ά. απομακρύνθηκαν 
μεν με απόφαση του ιδίου ίου κ. Σημί
τη από ίο  επιτελείο του, κατόπιν όμως 
αποκαλύψεων, ηλην της περίπτωσης 
του κ. Μαντέλη, τον οποίον ο κ. Ση
μίτης «τελείωσε» εν μια νυκτί, χωρίς 
όμως ποτέ να εξηγήσει στον ελληνικό 
λαό το γιατί. ■

ΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Εκτός από τους Ηρακλείς να δούμε ποιος φορούσε το στέμμα»
ΣΑΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ εν αιθρία έπεσε 
η ομολογία του Τάσου Μαντέ
λη στους βουλευτές όλων των 
κομμάτων. Ενα 24ωρο μετά, το 
αποκλειστικό θέμα συζήτησης 
στα πηγαδάκια της Βουλής ήταν 
η «υπόθεση Μαντέλη» και πολλοί 
ζητούσαν από δήμευση περιουσί
ας έως... κάθειρξη δέκα ετών για 
τον πρώην συνάδελφό τους.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής 
Απόστολος Κακλαμάνης υπο
στήριξε ότι το υπουργείο Οικονο
μικών και οι δημόσιοι οργανισμοί

που έχουν ζημιωθεί θα πρέπει να 
ζητήσουν ασφαλιστικά μέτρα από 
τη Δικαιοσύνη για τη δέσμευση 
όλων των περιουσιακών στοιχεί
ων όσων εμπλέκονται: «Ολες οι 
πράξεις διαφθοράς στην υπόθεση 
5ΐθΐτΐθη5 έγιναν σε βάρος της πε
ριουσίας του Δημοσίου», δήλωσε 
χαρακτηριστικά (Ρ/Σ ΣΚΑ Ϊ100,3) 
προτείνοντας διερεύνηση περαι
τέρω πράξεων που συνιστούν 
«ξέπλυμα βρόμικου χρήματος». 
Ο βουλευτής Ν.Δ. Πόνος Κομμέ
νος είπε από το βήμα της Βουλής

ότι «Μαντέληδες υπάρχουν σε 
όλα τα κόμματα εξουσίας. Αυτούς 
πρέπει να κυνηγήσουμε», ενώ 
χαρακτήρισε τον πρώην υπουρ
γό προστατευόμενο του πρώην 
πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.

Προσωποποίηση ευθυνών
Η ανεξάρτητη βουλευτής Ντά
ρα Μπακογιάννη σε συνομιλία 
της με δημοσιογράφος ανέφε
ρε: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο 
κυνισμό. Εχω βγει από τα ρούχα 
μου. Από την άλλη, ευτυχώς που

προσωποποιούνται οι ευθύνες 
για να μην πέφτει λάσπη στον 
ανεμιστήρα για όλους τους πολι
τικούς», ενώ ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Αστέριος 
Ροντούλης μίλησε με υπονοού
μενα: «Ο κ. Τσουκάτος και ο κ. 
Μαντέλης ήταν Ηρακλείς μιας συ
γκεκριμένης αυλής. Θα πρέπει να 
μιλήσουμε γι’ αυτόν που φορούσε 
στέμμα». Ο αντιπρόεδρος της Βου
λής και πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικών των Κομμάτων και 
«Πόθεν Εσχες» Βαγγέλης Αργυ

ρής υποστήριξε ότι ο κ. Μαντέλης 
μπορεί ακόμα να τιμωρηθεί: «Ο νό
μος που ψηφίσαμε πρόσφατα λέει 
ότι όποιος αποκρύπτει στοιχεία από 
το “πόθεν έσχες”, τότε τιμωρείται 
με τουλάχιστον δύο χρόνια κι αν 
είναι πάνω από 300.000 ευρώ με 
δέκα χρόνια κάθειρξη».

«Η ομολογία του πρώην υπουρ
γού και όλα όσα βλέπουν το φως 
τη δημοσιότητας σχετικά με τις 
μίζες είναι ένα μικρό κύμα από τη 
δυσωδία που αποπνέει το σύστη
μα. Υπάρχουν λερωμένα πρόσωπα

που πρέπει να μπουν στη φυλακή», 
είπε ο Θανάσης Παφίλης, βου
λευτής του ΚΚΕ, ενώ ο Φώτης 
Κουβέλης (ΣΥΡΙΖΑ) επεσήμανε 
ότι η ομολογία αναδεικνύει πέρα 
από θράσος και ύβρη απέναντι στο 
λαό. Επίσης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ 
Μιχάλης Παντούλας ζήτηοε από 
τον υπουργό Οικονομικών κατά
σχεση της περιουσίας του κ. Μα
ντέλη και υποβολή ταυτόχρονα 
αγωγής εναντίον του.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ

►► ΑΙΧΜ ΕΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σε ρόλο Πόντιου 
Πιλάτου η κυβέρνηση

Ο κ. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ, στο πλαί
σιο σειράς ερωτήσεων που 
δέχθηκε, άφησε με σαφήνεια 
να διαφανεί η γραμμή της κυ
βέρνησης στην υπόθεση Μα
ντέλη.

Πρώτον, καταδίκασε τέτοιες 
πρακτικές και χαρακτήρισε τη 
σύσταση Εξεταστικής Επιτρο
πής για τη δίθίτΐθ^ ως «πρώτο 
βήμα» και παραπέμπει στη ρύθ
μιση Καστανίδη στο πλαίσιο της 
τροποποίησης του νόμου περί 
ευθύνης υπουργών «ώστε να 
μην υπάρχουν σκανδαλώδεις 
παραγραφές σε ποινικές ευθύ
νες πολιτικών προσώπων».

Αφήνει μάλιστα και αιχμές

για τη λειτουργία της Δικαιο
σύνης, λέγοντας ότι «θα πρέπει 
και η Δικαιοσύνη να εξαντλήσει 
όλα τα νομικά περιθώρια ώστε 
κανένας να μπ διαφεύγει της 
απονομής της δικαιοσύνης».

Στοχοποίηση Ζαγοριανού
Κατά πληροφορίες του Ελεύ
θερου Τύπου πίσω από αυτή 
τη δήλωση του κ. Πεταλωτή 
κρύβεται νέα επίθεση εναντίον 
του κ. Ζαγοριανού, ο οποίος 
το 2008 στο πλαίσιο της δικα
στικής έρευνας για τη 5ίθΐτΐθη5 
είχε καταγράψει κατάθεση για 
τον κ. Μαντέλη από τον φίλο 
του πρώην υπουργού, εηιχει-

ρηματία κ. Τσουγκράνη, χωρίς 
ωστόσο να προχωρήσει τότε σε 
καμία ενέργεια εναντίον του κ. 
Μαντέλη. Η κυβέρνηση παρα
πέμπει, επίσης, σε έρευνα του 
ΣΔΟΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη 
για την περαιτέρω διερεύνηση 
του σκανδάλου της Siemens, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
ψάχνονται οι συμβάσεις για τον 
OTE και τον ΟΣΕ, αρνούμενη: 

Πρώτον, ότι μπήκε «μαύρο 
χρήμα» στα ταμεία του ΠΑ
ΣΟΚ.
Δεύτερον, ότι όταν έγινε η δι
αγραφή Μαντέλη, ο κ. Παπαν
δρέου γνώριζε τα περί μίζας 
από τη γερμανική εταιρία.

► ► ΠΩΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η αποπομπή Καστανίδη 
και η... αναρρίχηση Μαντέλη

Ο ΠΡΩΤΟΣ υπουργός Μεταφορών της πρώτης 
κυβέρνησης Σημίτη ήταν ο σημερινός υπουργός 
Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, ο οποίος, σε 
πλήρη σύμπνοια και συμφωνία με το Μαξίμου, 
τότε, είχε λάβει εντολή να ετοιμάσει σχέδιο νό
μου για τη θέσπιση ανεξάρτητης αρχής για τις 
προμήθειες του Δημοσίου ως μήνυμα της τότε 
κυβέρνησης για πλήρη διαφάνεια.

Ο δρόμος προς την «παραίτηση»
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όμως, το Μαξίμου 
υποχώρησε και αυτός ήταν και ο λόγος για τον 
οποίο επήλθε και η σύγκρουση ανάμεσα στον 
τότε υπουργό Μεταφορών (ανήκε στην ομάδα 
των «λοχαγών» που-στπριξαν την άνοδο Σημίτη 
στο ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα στην εξουσία) και το 
σύστημα Σημίτη. Μετά από μήνες και ανταλλα
γές επιστολών ανάμεσα στον κ. Καστανίδη και 
το Μαξίμου, ο κ. Καστανίδης οδηγήθηκε τελικά 
σε παραίτηση στις 31 /8/1997. Τον αντικατέστη
σε ο Τ. Μαντέλης, στενός συνεργάτης τότε του 
πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, αλλά το σχέδιο 
νόμου για τη θέσπιση ανεξάρτητης αρχής για τις 
προμήθειες του Δημοσίου μπήκε στο συρτάρι και 
δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή...

mailto:gkampourakis@e-tYpos.com
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► ► Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Τ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΑΠΟ TON OTE ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ο άνθρωπος για τις... κατάλληλες θέσεις

<
Ο

Ε

ΑΝΘΡΩΠΟΣ σε κρίσιμα πόστα, 
από εποχής Ανδρέα Παπανδρέ- 
ου μέχρι και τις κυβερνήσεις 
Σημίτη, ήταν ο Τάσος Μαντέ- 
λης. Τη δεύτερη τετραετία του 
Ανδρέα Παπανδρέου, κατά τα 
έτη από το 1985 έως το 1988, 
μια κρίσιμη περίοδο για τις τη
λεπικοινωνίες στη χώρα μας, 
είχε τοποθετηθεί πρόεδρος του 
OTE. Κατόπιν, το 1997, ένα 
χρόνο μετά την εκλογή της κυ
βέρνησης Σημίτη, κατέλαβε το 
νευραλγικό πόστο του υπουρ

γού Μεταφορών.
Σήμερα, βέβαια, 

μετά την κυνική 
παραδοχή Μα- 
ντέλη στην Εξε
ταστική Επιτρο
πή, το κυβερνών 
κόμμα, σε μια 

εναγώνια προ- 
σπάθειά του να 

εμφανιστεί ως τιμητής 
της κάθαρσης, προσποιείται ότι 
ουδέν γνώριζε για σκάνδαλα 
στις τηλεπικοινωνίες. Κι όμως, 
επί κυβερνήσεων Σημίτη, αλλά 
και πριν, η Δικαιοσύνη είχε 
αναλάβει να διερευνήσει κα
ταγγελίες για σκάνδαλα στον 
OTE. Σε μια περίπτωση, μάλι
στα, είχε κατηγορηθεί και ο κ. 
Μαντέλης. Ολως περιέργως, 
όμως, όλες οι υποθέσεις ετί
θεντο στο αρχείο.

Πρόσφατα, στην Εξεταστι
κή της Βουλής για το σκάν
δαλο Siem ens, κατεγράφη 
μια ενδιαφέρουσα στιγμή. 
Ηταν η κατάθεση του πρώην 
προέδρου και διευθύνοντος 
συμβούλου του OTE, κ. Δημή- 
τρη Παπούλια (1996-1998), 
οπότε υπογράφηκαν προ

γραμματικές συμβάσεις για τις 
300.000 ψηφιακές παροχές. Ο 
κ. Δ. Παπούλιας θεωρείτο πρό
σωπο εμπιστοσύνης του πρώην 
πρωθυπουργού, Κ. Σημίτη, που 
στη συνέχεια τον τοποθέτησε 
και στη ΔΕΗ. Για τις δύο αυτές 
συμφωνίες, σύμφωνα με τις 
ομολογίες των στελεχών της 
Siemens στη γερμανική Δικαι
οσύνη, δόθηκαν μίζες αρκετών 
εκατ. ευρώ.

Κατά τον κ. Παπούλια, «έτσι 
όπως εξελίχθηκε η υπόθεση η 
λέξη σκάνδαλο είναι λίγη». Τη 
σύμβαση είπε ο πρώην πρό
εδρος του OTE ότι τη βρήκε 
σχεδόν «έτοιμη» από τον προ- 
κάτοχό του Πέτρο Λάμπρου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
αυτές οι δύο προγραμματικές 
αναθέσεις ήταν η αιτία που 
οδήγησε τον τότε υπ. Με
ταφορών και Επικοινωνιών, 
Χάρη Καστανίδη, να παραι
τηθεί καταγγέλλοντας πιέσεις 
από συμφέροντα. Το αξίωμά 
του κατέλαβε αμέσως μετά ο 
κ. Τάσος Μαντέλης, ο οποίος 
και υπέγραψε, τον Δεκέμβριο 
του 1997, την ανάθεση έργων 
περίπου 380 δισ. δραχμών σε

0 X. Κασχανίδης 
παραιτήθηκε 
καταγγέλλοντας 
πιέσεις και 
το υπουργείο 
ανέλαβε ο...
Τ. Μαντέλης

Siemens και Intracom. Οι δύο 
αυτές συμβάσεις υλοποιήθηκαν 
έως το τέλος του 2002. Μετά 
και τις επεκτάσεις, που έγιναν 
τα ενδιάμεσα χρόνια, το συνο
λικό τους κόστος άγγιξε τα 565 
δισ. δραχμές.

Παλαιότερα, τον Ιανουάριο 
του 1992, ο ανακριτής, Νεκτά
ριος Βαζαίος, είχε ασκήσει δί
ωξη για τη σύμβαση 470.000 
παροχών, ανάμεσα στους 
άλλους, σε πρόσωπα των δι
οικήσεων του OTE, όπως σε 
Μαντέλπ, Τόμπρα, Μήνη και 
Κιουλάφα. Η δίωξη «τέθηκε 
στο αρχείο» και τον Μάρτιο 
του 1993 εκδόθπκε απαλλακτι
κό βούλευμα του Συμβουλίου 
Εφετών που αναφέρει ότι «από 
κανένα στοιχείο δεν ενισχύεται 
το σκέλος της κατηγορίας ότι 
οι κατηγορούμενοι προέβησαν 
σε ενέργεια η παράλειψη που 
είχε ως αναγκαίο αποτέλεσμα 
την πρόκληση ή και απειλή ζη
μίας στην περιουσία του OTE». 
Το φθινόπωρο του 1994 ο τότε 
αντεισαγγελέας Εφετών, Γιώρ
γος Ζορμπάς, άρχισε αυτεπάγ- 
γελτα προκαταρκτική εξέταση 
για την ανάθεση 1.000.000  
ψηφιακών παροχών του OTE 
στις Siemens-Intracom, επί κυ- 
βερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα 
έφερε στο φως συγκλονιστικά 
στοιχεία, με αποτέλεσμα στο 
πόρισμά του ο κ. Ζορμπάς να 
αναφερθεί σε στοιχεία κα- 
κουργηματικών πράξεων και 
να ζητήσει τη διενέργεια προα
νάκρισης από εφέτη ανακριτή, 
προκειμένου να περιβληθεί η 
έρευνα με μείζον κύρος.

Τελικά, και σε αυτή την έρευ
να μπήκε ταφόπλακα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Στα γενέθλια της Siemens
Μπορεί ο κ. Μαντέλης να υποστηρίζει ότι από τη Siemens 
έλαβε μόνο το ηοσόν των 200 χιλιάδων μάρκων ως 
προεκλογική «χορηγία», ωστόσο οι σχέσεις του με τη γερμανική 
εταιρία, ως όλα δείχνουν, ξεπερνούν την... απλή «χορηγία».
Ο πρώην υπουργός Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ ήταν ο μοναδικός 
πολιτικός, ο οποίος πραγματοποίησε πολιτική συγκέντρωση 
εντός των γραφείων της Siem ens στο Μαρούσι και μάλιστα 
μίλησε στους εργαζομένους. Το εντυπωσιακό, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες, είναι ότι οι εργαζόμενοι ειδοποιήθηκαν 
από τη διοίκηση Χριστοφοράκου-Μαυρίδη για να προσέλθουν 
στη συγκέντρωση. Ο κ. Μαντέλης, επίσης, προ ετών, όταν η τότε 
ηγεσία της Siem ens Hellas ήταν στις δόξες της και διοργάνωνε 
μεγαλειώδεις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια στην Ελλάδα, ήταν 
ένα από τα πολλά προσκεκλημένα «υψηλά πολιτικά πρόσωπα».

floious δεί
Υ πουργούς και πρωτοκλα

σάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
«δείχνει» ο Τάσος Μαντέ
λης ότι «τα πήραν» από τη 5ϊθΐηθη5, 

χωρίς, ωστόσο, να τους κατονομάζει. 
Ως γνωστόν, ο πρώην υπουργός Με
ταφορών του ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας 
στην Εξεταστική Επιτροπή για το 
σκάνδαλο 5ίθΓηθΠ3, είπε ότι συστη
ματικά διαδιδόταν πως αυτός είχε 
πάρει δέκα εκατομμύρια μάρκα από 
τη 5ίθΓηθΠ5, προκειμένου να καλυ
φθούν τα πρόσωπα που πραγματικά 
τα είχαν πάρει. Κάτι που, όπως είπε 
χαρακτηριστικά, έγινε με στόχο «να 
ξεπλυθούν στην πλάτη μου όλες οι 
πολιτικές μίζες που είχαν δοθεί από 
τπ γερμανική εταιρία».

Τα υπουργεία 
Μεταφορών, 
Οικονομίας και 
Αμύνπς ήταν 
αρμόδια για τις 
μεγάλες συμφωνίες 

| τπς Θίθτπθπε |

\ ί
Σε μια εμφανή προσπάθειά του να 

στείλει μήνυμα τόσο προς τη σημε
ρινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όσο και σε 
προηγούμενες, ότι δεν θα γίνει αυτός 
ο αποδιοπομπαίος τράγος του σκαν
δάλου 5ϊθηηβη5 και ότι δεν θα είναι 
ο μόνος που θα πληρώσει, τη στιγμή 
που είναι κοινή πεποίθηση ότι σειρά 
κυβερνητικών και κρατικών παραγό-

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
targyrakis@e-typos.com

ντων «τα έπαιρναν», ο κ. Μαντέλης 
άφησε σαφή υπονοούμενα για «πο
ταμό» μιζών εντός του ΠΑΣΟΚ.

Πολύ περισσότερο, αν και δεν 
προέβπ στη συνέχεια σε συγκεκρι
μένη αναφορά ονομάτων, άφησε να

αιωρείται η εντύπωση ότι «στοχοποι- 
εί» κυβερνητικά στελέχη, τα οποία 
αποφάσιζαν για μεγάλες συμφωνίες 
με τη Siemens στον OTE και τις συ
γκοινωνίες.

Να σημειωθεί πως στα μεγάλα 
έργα, τα οποία βρίσκονται στο μικρο
σκόπιο των ερευνών, εμπλέκονται ως 
απολύτως αρμόδια ή συναρμόδια τα

υπουργεία Μεταφορών, Οικονομίας 
και Αμύνπς. Οι δε Οργανισμοί που 
διερευνώνται διεξοδικά είναι οι OTE, 
ΟΣΕ και ΗΣΑΠ.

0  κ. Μαντέλης τοποθετήθηκε 
υπουργός Μεταφορών το 1997. Από 
τότε έως τις εκλογές του 2000, υπο- 
γράφηκε πλειάδα μεγάλων συμφω
νιών με τη Siemens. Μια από τις πιο

σημαντικές, π οποία φέρει τη δική 
του υπογραφή, ήταν η περιβόητη 
προγραμματική συμφωνία 8002 
του OTE με Siemens και Intracom. 
Αυτή την περίοδο, αλλά και λίγο 
πριν, σε θέσεις - κλειδιά στον OTE 
παρήλαυναν άτομα που ανήκαν στο 
στενό ηγετικό πυρήνα της Χαριλάου 
Τρικούππ, αλλά και άνθρωποι που

λεγόταν ότι έχαιραν της απολύτου 
εμπιστοσύνης του Μεγάρου Μαξί- 
μου, ένοικος του οποίου τότε ήταν 
ο κ. Σημίτης.

Στενές σχέσεις
Να σημειωθεί επίσης πως, σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες, στελέχη 
του κόμματος, τα οποία δεν κατείχαν 
υπουργικούς θώκους, φρόντιζαν να 
διατηρούν κάποιες ιδιαίτερα στενές 
σχέσεις με στελέχη τπς Siem ens 
H ellas, που δεν μπορεί παρά να 
γεννούν ερωτηματικά. Κάποια εξ 
αυτών, μάλιστα, εμφανίζονταν συ
χνά σε ακριβοπληρωμένα <<γκαλά» 
που έκαναν στις πολυτελείς επαύλεις 
τους παράγοντες της εταιρίας που 
εμπλέκονταν σε μεγάλες συμφωνίες, 
για παράδειγμα, με τον OTE.

Για να χυθεί φως στην υπόθεση, 
άκρως ενδιαφέρον είναι να καταθέ
σουν τα πρώην στελέχη της Siemens 
Hellas, κ.κ. Γεωργίου, Μαυρίδης και 
Καραβέλας (έχει «αποδράσει» στο 
εξωτερικό), οι οποίοι, σύμφωνα με 
καταθέσεις στη γερμανική και την 
ελληνική Δικαιοσύνη, φέρονται ως 
εκ των διαχειριστών των «μαύρων 
ταμείων» της Siemens για την Ελλά
δα, ήδη από την αρχή της δεκαετίας 
του 1990. Οι παχυλοί φάκελοι της 
δικογραφίας για τη Siem ens, βέ
βαια, δεν περιορίζονται μόνον στην 
περίοδο 1997-2000. Υπάρχει σειρά 
υποθέσεων που αφορούν μεγάλες 
συμφωνίες με τη γερμανική εταιρία 
και τα επόμενα χρόνια. Υποθέσεις 
που πολύ πιθανώς αφορούν ευθύνες 
υπουργών και βρίσκονται στο μικρο
σκόπιο τόσο της Εξεταστικής Επιτρο
πής όσο και της Δικαιοσύνης.·

χνει o Mctvréñns
► ► DAIMLER-MERCEDES

Εμπλοκή και σε 
αυτό το σκάνδαλο
Η ΑΜΑΡΤΩΛΗ υπουργία του 
Τάσου Μαντέλπ στο Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών κατά την 
περίοδο 1997 -  2000 δεν συν
δέεται μόνο με προμήθειες από 
τη Siemens, αλλά και από τη 
γερμανική αυτοκινητοβιομηχα
νία Daimler-Mercedes Benz, το 
όνομα της οποίας έχει εμπλακεί 
σε δωροδοκίες κρατικών αξιωμα- 
τούχων σε 22 χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα.

Προμήθειες από την Daimler- 
Mercedes Benz φέρονται, μεταξύ 
άλλων, ότι έχουν κάνει ο ΟΣΕ, 
η ΕΘΕΛ και ο ΗΣΑΠ. Συγκεκρι
μένα, η γερμανική αυτοκινητο
βιομηχανία έχει προμηθεύσει 
τον ΟΣΕ μέσω της θυγατρικής 
της ADtranz με 36 ντιζελάμαξες 
κατά την περίοδο 1995 με 2003. 
Λεωφορεία της Mercedes Benz 
έχει προμηθευτεί κατά καιρούς 
και η ΕΘΕΛ, είτε μέσω της γερμα
νικής αυτοκινητοβιομηχανίας είτε 
μέσω συνεργαζόμενων εταιριών. 
Υπενθυμίζεται ότι λεωφορεία κα
τασκευής 1998 -  2000 πριν από 
τρία περίπου χρόνια εμφάνισαν 
αιφνιδίως δυσλειτουργίες και σε 
ορισμένα από αυτά εκδηλώθηκαν 
πυρκαγιές.

Ο ΗΣΑΠ έχει κάνει προμήθειες 
από την Daimler-Mercedes Benz 
και αφορούν κυρίως τις αγορές 
ηλεκτροκίνητων συρμών. Εκτιμά- 
ται ότι έχουν προμηθευτεί περισ
σότερους από 100 συρμούς από 
τη γερμανική εταιρία.

Η Daim ler-M ercedes Benz 
φέρεται ότι μοίραζε «μίζες» εκατ. 
δολαρίων σε κρατικούς αξιωμα- 
τούχους χωρών που είχε συναλ
λαγές.

Μ1ΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ

►► ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ►►Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ SIEM ENS ΜΕ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ROMTELECOM

Παράλληλη δράση με Ρόντο στις χώρες του Καυκάσου
ΣΤΟΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟ γεωπολιτικά Καύ
κασο κινείται εδώ και χρόνια ο Τάσος 
Μαντέλης, εργαζόμενος, ως επί το 
πλείστον, σε ευρωπαϊκά προγράμμα
τα για τις χώρες τπς περιοχής. Με
ταξύ των άλλων, ο πρώην υπουργός 
Μεταφορών κινείται στο πλούσιο σε 
πετρέλαια Αζερμπαϊτζάν, για το οποίο 
ιδιαίτερο ενδιαφέρουν επιδεικνύουν 
τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ε.Ε.

Συμπτωματικά, στη γειτονική Γεωρ
γία, τα προηγούμενα χρόνια σύμβου
λος τπς χώρας ήταν ο Ελληνοαμερι- 
κανός κ. Αλεξ Ρόντος, άλλοτε στενός 
συνεργάτης του Γ. Παπανδρέου, όταν 
αυτός ήταν υπουργός Εξωτερικών 
των κυβερνήσεων Σημίτη. Υπέρ της

Γεωργίας αρθρογραφούσε ο κ. Ρό
ντος το 2008, όταν, μετά την εισβολή 
της στο Ν. Οσετία, πττήθπκε από τπ 
Ρωσία.

Ο κ. Μαντέλης μαζί με κάποιους 
λίγους Ελληνες πολιτικούς εργάζε
ται για λογαριασμό ελληνικής εται
ρίας που τα τελευταία χρόνια έχουν 
αναλάβει αρκετά προγράμματα στη 
Ρωσία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπε
κιστάν, στο Καζακστάν, καθώς και σε 
περιοχές του Καυκάσου.

Ο κ. Ρόντος, ωστόσο, κινείται αυ
τόνομα. Ο πρώην υπουργός Μετα
φορών του ΠΑΣΟΚ, λίγο μετά την 
αποτυχία του να εκλεγεί το 2004, 
άρχισε να εργάζεται ως σύμβουλος

του Ουζμπεκιστάν για θέματα εκδη
μοκρατισμού στη χώρα. Εκεί ήταν 
επικεφαλής του προγράμματος της 
Ε .Ε . για την «περαιτέρω ανάπτυξη

των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων». 
Εχει επίσης εργαστεί στη Μολδαβία, 
καθώς και σε προγράμματα που έχουν 
σχέση με τη Ρωσία.

Γενικότερα, στα ευρωπαϊκά προ
γράμματα, με την ιδιότητα των συμ
βούλων, μετέχουν, εκτός από ειδικούς 
που προέρχονται τόσο από τον ιδιω
τικό όσο και τον κρατικό τομέα, και 
πολλοί πολιτικοί από αρκετές ευρω
παϊκές χώρες.

Μόνον για τπ Ρωσία, η Ε.Ε. προ
σφέρει σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ για 
σειρά προγραμμάτων. Για να απο
σπάσουν ένα κομμάτι από αυτή την 
πίτα, οι δυτικοευρωπαϊκές εταιρίες 
συμβούλων δίνουν σκληρές μάχες, 
ενώ σε πολλές περιπτώσεις, για να 
πάρουν τις χρυσοφόρες δουλειές, 
προσφεύγουν ακόμα και στη στήριξη 
των κυβερνήσεών τους.

Γιόρτασαν μαζί με τον Χριστοφοράκο τη σύμβαση

Από αριστερά: Μ. Χριστοφοράκος 
(γ. διευθυντής και δ. σύμβουλος δίβιτίθης 

Ελλάδος), Α. Μαντέλης (υπουργός Μεταφορών 
και Τηλεπικοινωνιών), κ. Ποπέσκου (γενικός 

διευθυντής ΕΜΟΟΜ στη Ρουμανία), Π. Μαυρίδης 
(διευθυντής Τηλεπικοινωνιών 5ίθΓΠθΠ5 Ελλάδος).

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ, Μαυρίδης και στη μέση ο 
Τάσος Μαντέλης. Είναι ένα στιγμιότυπο από 
τη Ρουμανία, τον Οκτώβριο του 1999, οπότε 
η Siemens υπέγραψε με την τηλεπικοινωνι
ακή εταιρία της χώρας, RomTelecom, προ
γραμματική σύμβαση, ύψους 164 εκατ. ευρώ. 
Το «ενσταντανέ» με τους πρώην επικεφαλής 
της Siemens Hellas και υπεύθυνο της εταιρί
ας για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και τον κ. 
Μαντέλπ δημοσιεύθηκε ένα χρόνο αργότερα, 
στο επίσημο περιοδικό της Siemens.

Την ίδια περίοδο, οπότε υπουργός Μετα
φορών της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ήταν ο Τ. 
Μαντέλης, o OTE προωθούσε την εξαγορά 
της RomTelecom. Λίγα χρόνια αργότερα, το 
2003, η Νέα Δημοκρατία, ως αξιωματική 
αντιπολίτευση, κατήγγειλε ως σκάνδαλο

την εξαγορά από τον OTE έναντι'παράλογα 
υψηλού τιμήματος ποσοστού κρατικών τη
λεπικοινωνιακών οργανισμών.

Μάλιστα, ο βουλευτής της, κ. Α. Παηαλη- 
γούρας, σημείωνε ότι o OTE έχει καταντήσει 
εμπορικός εκπρόσωπος τπς ημετέρας δια
πλοκής». Βουλευτές της Ν.Δ. υπογράμμιζαν 
τότε τη «συστηματική καταδολίευση του 
Οργανισμού κατά τρόπον που ευτελίζει τη 
διεθνή εικόνα της χώρας και εκθέτει πολιτικά 
και ηθικά την κυβέρνηση ως εποπτεύουσα 
αρχή». Να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν στη δικογραφία της Sie
mens, μετά την «έκρηξη» του σκανδάλου, ο 
ανακριτής που χειρίστηκε μέχρι πρότινος την 
υπόθεση, κ. Ν. Ζαγοριανός, υποχρεώθηκε να 
ανακοινώσει ότι επεκτείνει την έρευνά του

και στην εξαγορά της RomTelecom από τον 
OTE, καθώς και στο πάρτυ των απευθείας 
αναθέσεων που επακολούθησαν σε Siemens 
και Intracom.

Ενδιαφέρον είναι ότι τον Δεκέμβριο του 
2000 η ρουμανική Γερουσία, μετά από κα
ταγγελίες για μίζες ύψους 30 δισ. δραχμών 
σε κρατικούς και κυβερνητικούς αξιωματού- 
χους από τον OTE κατά την εξαγορά τής 
RomTelecom, ξεκίνησε έρευνα.

Μάλιστα αηειλήθηκε και αναστροφή τπς 
πώλησης της RomTelecom. Παρ’ όλα αυτά 
πάντως, η τότε κυβέρνηση Σημίτη, διά στό
ματος του άλλοτε υπουργού Οικονομίας, κ. 
Χριστοδουλάκη, «απαντούσε» στις καταγ
γελίες βουλευτών τπς Ν.Δ. με το γνωστό 
αλαζονικό τρόπο.

mailto:targyrakis@e-typos.com
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\ Ξεσκονίζουν... τα μυστικά αρχεία
<ο
Ε Ε

ξονυχιστικό έλεγχο στο 
λογιστήριο της Βιθιηθηε, 
στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρίας στο Μαρούσι, πραγμα

τοποίησαν χθες από τις 11:30 το 
πρωί και για τουλάχιστον 8 ώρες 
τρεις ελεγκτές του Σώματος Δ ί
ωξης Οικονομικού Εγκλήματος. 
Η έφοδος των ελεγκτών στα 
γραφεία της εταιρίας πραγματο
ποιήθηκε μετά από εντολή της 
αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής 
της Βουλής προς το ΣΔΟΕ 
να διενεργήσει έλεγχο 
σε συγκεκριμένο κω
δικό των αρχείων 
της ΒίβΓΠθηε, στον 
οποίο -σύμφωνα με 
πληροφορίες μελών 
της Επιτροπής- βρί
σκονται καταχωρισμέ
να τα στοιχεία πολιτι
κών προσώπων που φέρονται 
να έλαβαν δώρα μεγάλης αξίας 
από την εταιρία. Ωστόσο, σύμφω
να με πληροφορίες, ο έλεγχος του 
ΣΔΟΕ δεν περιορίζεται μόνο στον 
εντοπισμό στοιχείων που τεκμηρι
ώνουν την αποστολή δώρων προς 
συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά 
επεκτείνεται σε όλες τις πληρωμές 
που πραγματοποίησε η Ξίθίτίθηε 
τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στις 
πάσης φύσεως δαπάνες της εται
ρίας (για έργα, προμήθειες, παρο
χές σε είδος κ.λπ.).

Για το λόγο αυτό, π διαδικασία 
του ελέγχου θα διαρκέσει αρκε
τές ημέρες και δεν αποκλείεται 
οι επισκέψεις των ελεγκτών στα 
γραφεία της εταιρίας να είναι 
καθημερινές. Πέραν του ελέγχου 
στη Βίθηηθηε, ένα δεύτερο κλι-

'
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

μάκιο ελεγκτών του ΣΔΟΕ έλαβε 
χθες εντολή να πραγματοποιήσει 
φορολογικό έλεγχο στον πρώην 
υπουργό του ΠΑΣΟΚ κ. Τάσο 
Μαντέλη μετά την προχθεσινή 
ομολογία του ότι έλαβε χρηματικό 
ποσό 200 .000 γερμανικών μάρ
κων από την εταιρία δίθίτίθηε. Την 

παραγγελία για τπ διενέρ
γεια του ελέγχου έκανε 

η Εξεταστική Επιτροπή 
με σχετικό έγγραφο 
που απέστειλε στο 
ΣΔ Ο Ε ο πρόεδρός 
της κ. Σ. Βαλυρά- 

κης. Το Σ Δ Ο Ε  θα 
ελέγξει εξονυχιστικά 

όλες τις φ ορολογι
κές δηλώσεις που υπέβαλε 

από τη δεκαετία του ’90  μέχρι 
σήμερα ο κ. Μαντέλης, ενώ θα 
προχωρήσει και στο άνοιγμα των 
τραπεζικών του λογαριασμών, κα
θώς επίσης και στον έλεγχο των 
εμβασμάτων που είχαν τον ίδιο 
ως πραγματικό τελικό αποδέκτη, 
σύμφωνα με τις πρόσφατες κα
ταθέσεις του ιδίου και του κου
μπάρου του κ. Τσουγκράνη στην 
Εξεταστική Επιτροπή.

Ανοιγμα λογαριασμών
Εξάλλου, στο πλαίσιο του ελέγ
χου που διενεργείται στην εται
ρία 5ίθΐτΐθη5, το ΣΔΟΕ αναμένεται 
εντός των προσεχών ημερών να 
προχωρήσει στο άνοιγμα τραπε
ζικών λογαριασμών άλλων εται
ριών καθώς και φυσικών προσώ

Φύλλο και φτερό θα κάνουν τις επόμενες μέρες τα απόρρητα αρχεία 
με τις «χορηγίες» της θίβτηοηβ οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ.

πων, που θα διαπιστωθεί ότι ήταν 
-άμεσοι ή έμμεσοι- παραλήπτες 
χρημάτων ή παροχών σε είδος 
προερχόμενων από τη συγκεκρι
μένη εταιρία. Δεν αποκλείεται μά
λιστα το άνοιγμα τραπεζικών λο
γαριασμών και άλλων πολιτικών 
προσώπων που θα διαπιστωθεί 
ότι έχουν εμπλακεί σε δοσοληψί
ες με την εταιρία, είτε άμεσα είτε 
μέσω παρένθετων προσώπων ή 
εταιριών off shore.

Την επίσκεψη του ΣΔ Ο Ε στη 
Siemens Ελλάς επιβεβαίωσε χθες 
και η ίδια π εταιρία με ανακοίνωσή 
της στην οποία ανέφερε ότι: «Στο 
πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευ
νας, τρία στελέχη της Υπηρεσίας 
Ειδικών Ελέγχων επισκέφθηκαν 
τα γραφεία μας στο Μαρούσι για

Η Εξεταστική 
Επιτροπή έδωσε 
χθες εντολή 
για φορολογικό 
έλεγχο στον 
πρώπν υπουργό 
του ΠΑΣΟΚ 
Τάσο Μαντέλπ

την επαναξιολόγηση στοιχείων 
που σχετίζονται με την υπόθεση. 
Σύμφωνα με την πάγια πολιτική 
της εταιρίας μας, παράσχουμε 
πρόθυμα κάθε βοήθεια και τους

υποστηρίζουμε στο έργο τους. 
Οπως ακριβώς και στο παρελ
θόν, έτσι και τώρα συνεχίζουμε 
να συνεργαζόμαστε με όλες τις 
ερευνητικές αρχές στην Ε λ 
λάδα και κάνουμε οτιδήποτε 
περνά από τη δική μας δικαιο
δοσία για να υποστηρίξουμε το 
σημαντικό έργο που εκτελούν».

Παρέμβαση
Σχετικά με τη διερεύνηση της 
υπόθεσης του πρώην υπουργού 
του ΠΑΣΟΚ κ. Τάσου Μαντέλη, ο 
πρώην γενικός διευθυντής Φορο
λογικών Ελέγχων του υπουργείου 
Οικονομικών κ. Χρ. Γιαννόπου- 
λος επεσήμανε με χθεσινό άρθρο- 
παρέμβασή του στον «Ε.Τ.»: «Τα 
χρήματα τα οποία παραδέχθηκε 
ο κ. Μαντέλης ότι έλαβε από την 
εταιρία ΒίθΠΊθΠΒ πρέπει πάση 
θυσία να κατασχεθούν και να 
αποδοθούν στο Δημόσιο εφόσον 
τεκμηριωθεί επαρκώς ότι αποτε
λούν «έσοδα από παράνομη δρα
στηριότητα».

Σε καμία περίπτωση, πάντως, 
τα χρηματικά αυτά ποσά δεν 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
«χορηγίες» ή ως δωρεές ή ως 
αδήλωτα εισοδήματα και ως εκ 
τούτου δεν είναι δυνατόν να φο
ρολογηθούν με φόρο δωρεάς ή 
με φόρο εισοδήματος, διότι σε μια 
τέτοια περίπτωση θα ήταν σαν να 
αναγνωρίζονταν από τις υπηρεσί
ες του υπουργείου Οικονομικών 
ως νομίμως κτηθέντα». «Αυτό που 
πρέπει, λοιπόν, να κάνει το Δημό
σιο», σύμφωνα με τον κ. Γιαννό- 
πουλο, «είναι να αναζητήσει και να 
κατάσχει τα χρήματα αυτά». ■

►► ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜ Α Μ ΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜ ΑΤΟΣ

Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στον Μαντέλη
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ είναι πλέον ο πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τάσος Μαντέλης για 
την υπόθεση της 5ίειτ)θη5 ενώ με παραγ
γελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου I. 
Τέντε διατάχθηκε χθες στις 2 το μεσημέρι και 
η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Ο Τ. Μαντέλης βαρύνεται με την κακουρ- 
γηματική κατηγορία της νομιμοποίησης εσό
δων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος) την οποία προσωποποί
ησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών 
της Αθήνας I. Σακελάκος. Η συγκεκριμένη 
κατηγορία είχε ασκηθεί στο παρελθόν κατά 
παντός υπευθύνου ύστερα αηό την έρευνα 
(προκαταρκτική εξέταση) που είχε διενερ
γήσει για την προαναφερθείσα υπόθεση ο 
εισαγγελέας Πρωτοδικών Π. Αθανασίου. Η

δίωξη για τον Τ. Μαντέλη στηρίχθηκε μεταξύ 
άλλων και σε στοιχεία που έχουν προκύψει 
από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαρια
σμών του στο εξωτερικό και δη στην Ελβετία. 
Ειδικότερα φέρεται ότι είχε κινήσει και με
ταφέρει κατά τη χρονική περίοδο του 2000 
έμβασμα προς τα παιδιά του.

Το κατηγορητήριο
Οι πράξεις του δε κατά το κατηγορητήριο 
αφορούσαν περίοδο που ο ίδιος δεν ήταν 
υπουργός. Τα όσα κατέθεσε ενόρκως στην 
Εξεταστική Επιτροπή ο Τ. Μαντέλης διαβιβά
σθηκαν νωρίς χθες το πρωί στην Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου. Αμεσα ο επικεφαλής της 
Εισαγγελικής Αρχής της χώρας I. Τέντες εξέ
δωσε παραγγελία του στην Εισαγγελία Εφε

τών για την απαγόρευση εξόδου του τέως 
υπουργού του ΠΑΣΟΚ από τη χώρα.

Σε ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρεί
ου Πάγου αναφέρονταν τα ακόλουθα: «0 I. 
Τέντες, αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις 
που διατύπωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επι
τροπής της Βουλής ο πρώπν υπουργός κ. 
Τάσος Μαντέλης, ζήτησε από το διευθύνοντα 
την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών κ. I. Σακε- 
λάκο να κινήσει τη διαδικασία απαγόρευσης 
εξόδου από τη χώρα τού παραπάνω τέως 
υπουργού, που είναι κατηγορούμενος για 
το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα. Μετά από αυτό, 
(χθες) περί ώρα 14.00, εκδόθηκε από την 
Εισαγγελία Εφετών σχετική διάταξη με την 
οποία απαγορεύθηκε η έξοδος αυτού από τη

χώρα. Η διάταξη αυτή έχει κοινοποιηθεί για 
την τήρησή της στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ.». Κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύ
νης στη Βουλή σχολίαζαν ότι ο εισαγγελέ
ας έδρασε αυτεπάγγελτα σε ελάχιστο χρόνο 
μετά τη δημοσιοποίηση της ομολογίας του 
Τάσου Μαντέλη και τόνιζαν χαρακτηριστικά 
ότι «μέσα σε 16 ώρες και μετά την αξιολό
γηση των νομικών στοιχείων αποφασίστηκε 
η απαγόρευση εξόδου» αποφεύγοντας όμως 
να σχολιάσουν ότι όλα αυτά τα στοιχεία του 
χρηματισμού του κ. Τάσου Μαντέλη ήταν 
γνωστά στους πάντες, προφανώς και στη 
Δικαιοσύνη, τουλάχιστον εδώ και ενάμιση 
χρόνο από σειρά δημοσιευμάτων.

ΕΝΝΥ ΜΑΓΙΑΣΗ

mailto:gpalaitsakis@e-typos.com

