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ΓΑΛΛΙΑ 

1.000.000 
στουβ δρόμουβ 
για τιβ συντάξειβ
Με μια ψήφο πέρασαν στην 
Ισπανία τα μέτρα λιτότηταε. 

»17

Το απόλυτο 
περιοδικό για 
το στοίχημα

ΒΟΥΛΗ
ΜΕ 160 «ΝΑΙ» 
ΠΕΡΑΣΕ 0  
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Χωρίε εκπλήξειε η ονομα
στική ψηφοφορία επί 
τηε αρχή5.
» 1 4

ΜΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΜΑΝΤΕΛΗ

αργά και τώρα τρέχουν.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΘΕΝ ΕΙΧΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΦΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ 
ΣΤΗ βΙΕΜΕΝβ

ΔΙΩ ΞΗ  σε βα θ μ ό κακουρ- γήματοε και απαγόρευση εξόδ ου  από τη χώ ρα  επ ιβ λ ή θ η κ ε χθ εε στον Τ  άσο Μαντέ- λ η , μετά τη θ ύ ελ λ α  που προκά- λεσ ε η ο μ ολογ ία  του περί «χορηγ ί α »  από τη δίετηεηε. Σ ε ά ν ο ιγ μ α  λο γ α ρ ια σ μ ώ ν (και «ξεσκόνι- σμα» εμπ λεκομένω ν προσώπων) προχω ράει το Σ Δ Ο Ε . » 4 -7
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 0 Μ 0 Λ 0 Γ ΙΑ -Σ 0 Κ

Είμαι εδώ και 
στη διάθεση 

των αρχών
Απαγόρευση εΕόδου οπό ·  
χη χώρα · Kaxnyopiss για ·
Ξέπλυμα χρηματοε

ΣΗΜΙΤΗΣ

θλίβομαι και 
εξοργίζομαι
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ »6

I ΗΜΑ
κατά Λούκαε για την ακρίβεια
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ

Λιγότερη ύλη στα
θετικά μαθήματα » 2 7

ΔΕΗ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30%

Φθινοπωρινό
ηλεκτροσόκ » 4 3

http://www.hsw.gr
http://www.ethnos.gr
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28
MAÏOY

2010

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Eutuxoùs 

ιερομάρτ., επιοκ. 
Μελιτινήε

ΣΕΛΗΝΗ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 

Ανατολή: 06.06 
Δύση: 20.39

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήμερα 

κυκλοφορούν 
τα ζυγά, αύριο δεν 
ισχύει ο δακτύλιοε

Êb
ΚΑΙΡΟΣ

Αραιέε νεφώσειε. Η 
θερμοκρασία: 20 με 

33 βαθμούε 
Κελσίου.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
»  ΣΕΛ. 71

www.ethnos.qr
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ΤΖΟΚΕΡ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
1.000.000 Γάλλοι κατέ
βηκαν στον δρόμο για να 
δείξουν την αντίθεσή 
tous otis σχεδιαζόμενεε 
αλλαγés στο ασφαλιστικό

ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ οδη
γείται ο Φινλανδόε πρω- 
θυπουργόε Μάτι Βανχά- 
νεν μετά t is αποκαλύ- 
ψε« των MME για υποθέ- 
σειε διαφθοράε

Ο ΠΕΤΕΡ ΣΤΑΪΝ μιλάει 
για την παράσταση των 
«Δαιμονισμένων» του 
Ντοστογιέφσκι που θα 
ανεβάσει στην Αθήνα αλ
λά και για την κρίση

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ δανείζει 
για πρώτη φορά τη Βίβλο 
του Γουτεμβέργιου, η 
οποία θα ταξιδέψει στη 
Σεούλ για την έκθεση θη
σαυρών τη εUnesco

Η ΝΙΚΗ του Καλλιμάχου 
και θραύσματα από τον 
Παρθενώνα θα λάβουν 
σύντομα τη θέση tous στο 
Νέο Μουσείο Tns Ακρό
πολη s

»17 20 51 53 56

ΠΡΟΤΟ
0 1 4 1 2 8 2

EXTRA 5

1
SUPER 3

1η κλήρωση: 0-4-0 
2η κλήρωση: 6-2-6 
3η κλήρωση: 0-2-6

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
»ΣΕΛ. 69

ΠΑΝ ΠΑΝ

Κατάθεση - υπονόμευση...

ΑΠΟ ΤΟΝ 
Παναγιώτη 
Α. Παναγιώτου
panpan@pegasus.gr

Σοκαριστική είναι η 
«νοοτροπία» που κα
τέθεσε στην Εξετα
στική Επιτροπή ο κ. 
Μαντέληε. Μια «νοο
τροπία» που αποτέλε- 
σε τον κύριο «μηχανι
σμό» υπονόμευσηε 
του πολιτικού συστή- 
ματοε

Η περίπτωση Μαντέλη είναι αποκαλυπτική από πολλέε πλευρέε. Οχι, προφανώ5, γιατί μάθαμε κάτι καινούργιο. Κάτι που δεν ξέραμε... Απλό« «συμπυκνώνει» την παθολογία ενόε «πολιτικού συστήματοβ» που μτ« οδήγησε στην παρούσα «κρίση χρεοκοπίαε» και το οποίο ελπίζουμε να «πνέει τα λοίσθια»... Δεν ξέρω αν οι διάφοροι «Μαντέληδεε» δημιούργησαν αυτό το «σύστημα» ή αν τελικά το «σύστημα» ήταν το «εκ- κολαπτήριο» μια5 τέτοιαε κατηγορία «μαζικών» προσωπικών συμπεριφορών (με τιε εξαίρεσε« του πάντα). Ισα« να ισχύουν και τα δύο μαζί... Και η «προσωπική» ευθύνη και οι «δομικέε» ανεπάρ- κειεε.
ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ η κυνικότητα (στα όρια τηβ θρασύτηταε) των όσων είπε προχθέβ στην Εξεταστική Επιτροπή τηε Βουλή5 ο κ. Μαντέ- ληε, όσο η «νοοτροπία» που κατέθεσε. Μια «νοοτροπία» που αποτέλεσε τον κύριο «μηχανισμό» υ π ο νό μ ευ σ ή  και εξαχρείωσηε του πολιτικού συστήματοε. Λόγου χάρη, περιέγραψε τη «δωροδοκία» α « ... χορηγία. Επίσηε, τη θεώρησε απόλυτα« λογική για να αντιμετωπίσει τ«  υπέρογκεε προεκλογικέε δαπάνεε τι« Β’ Αθηνών. Και τέλοε, οτρεφόμενοε προε τουε βουλευτέε, τουε «πέταξε» προκλητικά: «Ολοι το ίδιο δεν κάνετε;». Δεν ξέρω αν «όλοι κάνουν το ίδιο», αλλά οι «παροικούντεε την Ιερουσαλήμ» μιλούν για εκτεταμένα δίκτυα... ανιδιοτελών «χορηγιών»! Με πολλά χρήματα, τόσα, ώστε πολλέε φορέε να «περισσεύουν»... και οι εκλογέε να είναι για κάποιουε πολιτικούε και «κερδοφόρεε»!

Η «κυνικότητα» του κ. Μαντέλη «δεν ήρθε από το πουθενά», αλλά «πάτησε» σε μια εκτεταμένη πρακτική δημόσιε« διαφθοράε πολύ γνωστή (δυστυχώ«), έστω κι αν σήμερα πολλά δημόσια πρόσωπα θέλουν να την ξεχάσουν... ή «αγανακτούν». Ο κ. Μαντέληβ, καλό« ή κακό«, περιέγραψε με κυνική σαφήνεια μια κρίσιμη πλευρά τηε παθολογίαε του πολιτικού μα5 συστήματοβ με την ομολογία του και κυρία« με την «αιτιολόγησή τηε». Είναι, επί- ση5, συγκλονιστικό, από κάθε πλευρά, το γεγονόε ότι ο κ. Μαντέληε δεν ήταν ένα εν πάση περιπτώ- σει περιθωριακό πολιτικό πρόσωπο στην εποχή του, αλλά συνδέονταν με τον τότε κεντρικό πυρήνα τηε εξουσίαε, που κάθε άλλο παρά «διεφθαρ- μένοε» ήταν!
ΤΟ ΘΕΜΑ είναι ότι η εκτεταμένη δημόσια διαφθορά έγινε σταδιακά «κοινόε παρονομαστήε» του ευρύτερου πολιτικού και κρατικού συστήματόε μαε, μέχρι που οδήγησε τη χώρα εδώ που την οδήγησε...Βέβαια, η σημερινή «κρίση» δεν είναι «προϊόν» μόνο, αποκλειστικά ή κύρια, τηε «διαφθοράε». Εχει και ευρύτερεε δομικέε αδυναμίεβ. Παρ’ όλα αυτά η διαφθορά του πολιτικού συστήματοε λειτούργησε ωε «καταλύτηε». Η «αναστήλωσή» του δεν είναι εύκολη υπόθεση, για πολλούε λόγουε. Οσεε «ποινέε» κι αν πέσουν και ανεξαρτήτωε ακόμα τηε προκλητικήε ατιμωρησίαε του κ. Μαντέλη. Γενικά, όμωε, η σωστή αντιμετώπιση τηε «κρί- σηε» είναι η μόνη «κολυμ- βύθρα» για το σύστημα... ¿ -λ/ .

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βουλή ΔΙΕΘΝΗ
Σύσκεψ η [11.00] 0  υπουργόε Ρωσία
[10.30] Στην Κομοτη- Εργασίαε Α. Λοβέρδοε 0  Οικουμενικόε Πα-
νή, ο Γ. Παπανδρέου απαντά σε ερώτηση τριάρχηε Βαρθολομαί-
προεδρεύει σε σύσκε- του Α. Τσίπρα για οε επισκέπτεται σκή-
ψη κυβερνητικού κλι- ασφαλιστικό, εργασία- τεε στην περιοχή του
μακίου με την ΟΚΕ κό. Σμολένσκ.
Ροδόπηε.

Επίσκεψη Τσεχία
Βουλή [16.30] 0  Γ. Παπαν- Στην Τσεχία διεξάγο-
[10.30] 0  θ. Πάγκα- δρέου επισκέπτεται τη νται κοινοβουλευτικέε
Kos απαντά σε ερώτη- 19η Πανελλήνια Εμπο- εκλογέ5.
ση του Γ. Καρατζαφέ- ρική Εκθεση, στην Κο-
ρη για tis προμήθειεε μοτηνή. Γαλλία
του Δημοσίου. Στο Παρίσι ο υπουρ- 

γόε Εξωτερικών τηε

Γαλλίαε Μπ. Κουσνέρ 
συναντάταιμε τον 
απεσταλμένο των 
ΗΠΑ στο Αφγανιστάν 
Ρ. Χόλμπρουκ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συμπόσιο
[09.00] Στο 251 Γενι
κό Νοσοκομείο Αερο- 
πορίαε πραγματοποιεί
ται το 8ο Συμπόσιο 
Επείγουσαε και Εντα- 
τικήε Ιατρικήε.

Ενταση στην Κορέα
Ναυτικά γυμνάσια μεγάληε κλίμακαε, σε 
διαφιλονικούμενα ύδατα κάνει η Νότια 
Κορέα, με ακύρωση συμφωνίαε για την 
πρόληψη ένοπλων αντιπαραθέσεων απα
ντούν οι Βόρειοι »18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4-16
ΔΙΕΘΝΗ 17-21
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22-30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 31-41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 43-49
ΕΘΝΟΣ ΑΟΥΤ 51-64

ΣΗΜΕΡΑ
Απεργία στα λιμάνια
ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ τη Δευτέρα οι 
ναυτικοί. Αιτία είναι η άρση του 
καμποτάζ. Η Ναυτεργατική Ομο
σπονδία συμπεριλαμβάνει στην 
κινητοποίηση και τα κρουαζιε- 
ρόπλοια. »24

Λιγότερη ύλη
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείαε προ
χωρεί στη μείωση τηε διδακτέαε 
ύληε στην Πρωτοβάθμια και Δευ
τεροβάθμια Εκπαίδευση. Ψαλι

δίζονται τα θετικά μαθήματα, 

όπωε Μαθηματικά, Φυσική, Χη
μεία. »27

Χρέη στην Ε Υ Δ Α Π
Τα 230  εκ. ευρώ φτάνουν τα 
χρέη των δήμων στην ΕΥΔΑΠ 
από ανεξόφλητουε λογαρια- 
σμούε. Η νέα διοίκηση τηε εται- 
peias είναι αποφασισμένη να 
εισπράξειτα οφειλόμενα. »28

Ευρωπαϊκή πρωτιά
Η ΕΛΛΑΔΑ  είναι πρώτη στην 
Ευρώπη σε ό,τι αφορά την επι
τυχία προγραμμάτων ôiaKonôs 
του καπνίσματο5. Το ποσοστό 
όσων ολοκληρώνουν τη θεραπεία 
φτάνει το 75%. »29

Κύμα κερδοσκοπίαε
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ oAkôs σε βασικά 
καταναλωτικά προϊόντα αποκα

λύπτει η Νομαρχία Πειραιά. Χα- 
ρακτηριστικέε είναι οι περιπτώ- 
σε« εισαγομένων ειδών, όπωε 

όσπρια και ρύζι. »30

Α υ ξή σ ε ι στο ρεύμα
ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ τηε ΔΕΗ αυ- 
ξάνονταιτο φθινόπωρο μέχρι και 
30% . Με βάση τη νέα τιμολογι
ακή πολιτική η αύξηση θα φτάσει 

συνολικά στο επίπεδο του 110%, 
σε βάθοε τριετίαε. »43

Κλείνουν βενζινάδικα
ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ τιμέε των καυσίμων 
υποχρεώνουν tous οδηγούε να 
περιορίσουν tis μετακινήσει με 
τα IX. Η κατανάλωση βενζίνηε 
μειώθηκε κατά 60% . Κλείνουν 
πρατήρια. »44

Καμία αναδιάρθρωση
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αποκλείει κατη

γορηματικά κάθε ενδεχόμενο 
αναδιάρθρωσηε του δημόσιου 

xpéous. Δεν υπάρχει σκέψη ού

τε για πρόσθετα δημοσιονομικά 
μέτρα. »45

http://www.ethnos.qr
mailto:panpan@pegasus.gr
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Οργή και θλίψηΠΑΣΟΚ και ΝΔ ένωσαν χθεε χιε φωνέε καταδίκηε, την οργή και τη θλίψη τουε για  την κυνική ομολογία του Τ άσου  
Μαντέλη «είναι πραγματικά ένα εφεύρημα φοβερό, η μίζα να εκλαμβάνεται ωε χορηγία», δήλωσε χθεε εμφατικά ο κυβερνητικόε εκπρόσωποε 
Γιώργοε Πεταλωτήε. Βέβαια, για να παραφράσουμε τη γνωστή παροιμία, όπου ακούε πολλούε πολιτικούε να δηλώ νουν οργισμένοι και αηδιασμένοι, καλό είναι να  κρα- τάε μικρό καλάθι. Τόσο ο Μα- ντέληε όσο και ο Τσουκάτοε είναι πρόσωπα με ανύπαρκτη, πλέον, ισχύ και παρουσία στο πολιτικό σύστημα. Θ έλουμε να δούμε πώε θα αντιδράσουν τα κόμματα αν (λέμε, αν) αρχίζουν να βγαίνουν στη φόρα στοιχεία για «χορηγίεε» που έδωσε η δίβπίθηε και σε πρόσωπα με ισχυρή και ενεργό παρουσία στο πολιτικό προσκήνιο.

Παρεμπιπτόντωε, το 
γεγονόε ότι ο Μαντέ- 
ληε δεν ακολούθησε 
το... παράδειγμα του 
Χριστοφοράκου και 
του Καραβέλα και δεν 
έβαλε πλώρη για άλ- 
λεε πολιτείεε, δεν 
αποτελεί ελαφρυντι- 
κό για τιε δικαστικέε 
αρχέε, που, για μια 
ακόμη φορά, επέδει- 
ξαν μια αχαρακτήρι
στη ολιγωρία, τόσο 
πριν όσο και μετά από 
την προχθεσινή εμφά
νιση του πρώην 
υπουργού στη Βουλή. 
Είπαμε, η δικαιοσύνη 
είναι τυφλή-αλλά  
έχει, άραγε, και το... 
ακαταλόγιστο;

Κοσμοπολίτην ··· 
ηατριώτεΕ«Η επιτυχία αυτή, δηλα δή το ότι η κυβέρνηση απέφυγε την πτώχευση, αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα του κοσμοπολίτικου πατριωτισμού», απεφ άνθη χθεε ο υπουργόε Επικρατείαε Χά- 
ρηε Π α μ π ο ύ κ η ε. Ενα εξαίρετο, επίσηε, παράδειγμα του «κοσμοπολίτικου πατριωτισμού» θα καταγραφεί ενδε- χομένω ε σε λίγου ε μ ήνεε - όταν π ολλοί από εμάε θα γ ίν ο υ ν  κατ’ α ν ά γ κ η ν ... κοσμο- πολίτεε, αναζητώνταε την τύχη  τουε στιε τέσσεριε γω νιέε του πλανήτη.

Επρεπε να περάσουν δύο χρόνια 
ερευνών -και να μεσολαβήσει η 
κυνική ομολογία του ίδιου για τη 
«χορηγία» 200.000 μάρκων από 
τη δίβπίθηε- για να αποφασίσει η 
ελληνική δικαιοσύνη να ασχοληθεί 
με τον Τάσο Μαντέλη Εκτόε 
από τυφλή, φαίνεται πωε έχει και... 
χαμηλά αντανακλαστικά Πάλι 
καλά που χθεε πρόλαβαν να του 
ασκήσουν ποινική δίωξη και να 
απαγορεύσουν την έξοδό του από 
τη χώρα - διαφορετικά σήμερα 
μπορεί να τον ψάχναμε στο...

Αζερμπαϊτζάν ή το Ουζμπεκιστάν
0  πρώην υπουργόε, ηάντωε, 

δηλώνει παρών και έτοιμοε να... βο
ηθήσει τιε αρχέε στη διερεύνηση 
του σκανδάλου, παρότι βρίσκεται 
ήδη αντιμέτωποε με την ποινική δί
ωξη σε βαθμό κακουργήματοε για 
το αδίκημα τηε νομιμοποίησηε εσό
δων από εγκληματική δραστηριότη
τα - δηλαδή με το ξέπλυμα βρώμι
κου χρήματοε Ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε Κ. Σημίτηε εξέφρασε 
χθεε τη θλίψη και τον θυμό του για 
τα όσα αποκαλύπτονται σε βάροε

του Τ. Μαντέλη (υπουργού των 
κυβερνήσεών του), ενώ η Νέα Δη
μοκρατία κατηγόρησε τον πρώην 
πρωθυπουργό ότι αντέδρασε «κα
τόπιν εορτήε» Εν τω μεταξύ, 
το ΣΔΟΕ έκανε χθεε έφοδο στα 
γραφεία τηε δίθΐηθηε, αναζητώνταε 
τιε διαδρομέε του μαύρου χρήμα
τοε, ενώ ελεγκτέε του Σώματοε 
έλαβαν εντολή να πραγματοποιή
σουν εξονυχιστικό φορολογικό 
έλεγχο στον Τ. Μαντέλη και να 
προχωρήσουν στο άνοιγμα των τρα
πεζικών λογαριασμών του...

Τσουκά
τοε, Μα- 
ντέληε - 
για να δού
με τι άλλο 
έχει το 
πρόγραμ
μα...

,
*  ...και θλίψη

Λ.ΚΑΤΣΕΛΗ 
Τα δέοντα

Τ. ΜΑΝΤΕΛΗ! 
Οργή...

X.ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ 
...πατριώτεε

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 
Η δήλωση

3η
18«

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τα δέοντα

Εν μέσω κρίσηε, οι τιμέε στην αγορά αντί να  πέφτουν, συνεχώ ε αυξάνονται! Αυτό το «παράδοξο» οδήγησε, προφανώε, 26 βουλευτέε του Π ΑΣΟΚ να ζητήσουν από τη Λ ο ύκ α  
Κατσέλη να  προσέλθει στην αρμόδια επιτροπή τηε Βουλήε και ν α  δώσει εξηγήσειε. Η ακρίβεια -και η έλλειψ η πολιτικήε βού- λησηε σε ό,τι αφορά τη δράση των μεσαζόντων και των καρτέλ- ακυρών ο υ ν  στην πράξη τιε όποιεε πρωτοβουλίεε τηε κυβέρνησηε για  τον περιορισμό των συνεπειών τηε κρίσηε. Κάποιοι βουλευτέε το έχουν αντιληφθεί αυτό. Να δούμε πότε επιτέ- λουε θα το καταλάβει και το Μέγαρο Μ αξίμου, προ- κειμένου να  πράξει τα δέοντα...
Η δήλωση«Γιατί ο Καραμανλήε έχει φτάσει στο ναδίρ; [...] Πε- ντέμισι χρόνια  ουδέποτε έγινε υπουργικό συμβούλιο ν α  μαε καλέσει. Παρά τιε επ ίμονεε προσπάθειέε μου να  τον συναντήσω, δυστυχώε δεν συναντούσε κανένα ν. Θα σαε κάνω μία παρομοίω ση για να  καταλάβετε την κατάσταση. Παλιά στο Παγκράτι υπήρχε μία ταβέρνα, όπου τραγουδούσαν οι «αδερφέε Μπαρμπούτσογλου». Ο ποιοε έβαζε χαρτούρα λοιπ όν, του έλεγα ν όποιο τραγούδι ήθελε. Τέτοιουε είχε δίπλα του. Αυτούε που του λέγανε ό,τι ήθελε. Γλείφτεε. Και για  τη χαρτούρα, αε ψάξει η δικαιοσύνη».

Ο βουλευτήε τηε ΝΔ 
Γεράσιμοε Γιακουμάτοε,

στο Κανάλι 1
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Δεν τον κάλεσε η Δ ικαιοσύνη

Ολιγωρία
δύο χρόνων στη 
δίωξη Μαντέλη
Από το 2008 διερευνούσαν το noios κρυβόταν πίσω από τον λογαριασμό με όνομα 
«A. Roeos» και δεν είχαν καλέσει για εξέταση oís μάρτυρα τον πρώην υπουργό

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Κακουργηματική

ΡΕΠΟΡΤΑΖ______
ΜΑΙΡΗ ΜΠΕΝΕΑ

Δ ύο χρόνια διερευνούσε η Δικαιοσύνη για την εμπλοκή του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη στο σκάνδαλο m s Siemens και δεν τον είχε καλέσει να καταθέσει!Οι αποκαλύψειε για τη «χορηγία» m s Siemens, üißous 200.000 μάρκων, την οποία παραδέχθηκε καταθέτονταε στην Εξεταστική Επιτροπή m s BouAris ο πρώην unoupYÓs Táoos Μαντέληβ, εκθέτουν και τη Δικαιοσύνη, η οποία με Tous χειρισμούβ m s στην υπόθεση επέδειξε καταστροφική ολιγωρία, κα- θώε μέχρι σήμερα δεν τον είχε καλέσει να καταθέσει ούτε cos μάρτυρα!Ο εισαγγελέα5 Παναγιώτηβ Αθανασίου, o onoíos από τον Ιούνιο του 2008 διερευνούσε, μεταξύ άλλων, εάν πίσω από τον κωδικό με το όνομα «A. Roeos» κρυβόταν ο πρώην unoupYÓs, ενώ είχε εξετάσει ros μάρτυρα τον στενό συνεργάτη του κ. Μαντέλη, Αριστείδη Μαντά, o onoíos είχε αρνηθεί ότι ήταν ο συντάκτηε ιδιόχειρου σημειώματο5 που έδινε εντολή να κατατεθούν 10 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα στον λογαριασμό με το όνομα «A. Roeos», δεν κάλεσε τότε και τον πρώην υπουργό.Tis ίδιεβ μέρεε στο στόχαστρο m s épsuvas του εισαγγελέα βρέθηκε και δεύτερο χειρόγραφο σημείωμα, για έμβασμα 200.000 γερμανικών μάρκων, που φέρεται να εστάλη aas 2 Νοεμβρίου 1998 στην τράπεζα m s Εενεύηε Canadian Imperial Bank, ενώ δικαιού- xos του εμβάσματοε εμφανίζεται και πάλι o «A. Roeos».

ΠΑΡΑ tis φήμεε που τον ήθελαν 
να έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα, ο 
Τ. Μαντέληε εντοπίστηκε και μίλη
σε στα τηλεοπτικά δίκτυα. «Είμαι 
εδώ, θα παραμείνω εδώ, είμαι έτοι- 
μοε να δώσω ό,τι εξηγήσει χρειά
ζεται η ελληνική δικαιοσύνη» διε- 
μήνυσε απαντώνταε σε καταιγιστι- 
Kés ερωτήσειε από την πλευρά των 
δημοσιογράφων. Ο πρώην unoup
YÓs μίλησε στο MEGA εντόε του δι
κηγορικού του γραφείου στην Πα
τησίων και σε άλλουε τηλεοπτικούε 
crraepoús που τον περίμεναν έξω 
από το σπίτι του. Διέψευσε, έτσι, tis 
πληροφορία nus βρισκόταν ήδη 
στο Αζερμπαϊτζάν.

Ενώ στη συνέχεια, ακόμη και όταν το αποτέλεσμα ms γραφολογικήβ εξέ- 
laons, που είχε διατάξει ο κ. Αθανασίου να γίνει στο χειρόγραφο σημείωμα, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ήταν γραμμένο «διά xeipós Μαντά», o 4os ειδικόε avaKpims, Níkos Ζαγοριανόε, 
o onoíos είχε χρεωθεί στο μεταξύ την έρευνα για την υπόθεση ms Siemens, ουδέποτε κάλεσε τον κ. Μαντέλη να καταθέσει για την υπόθεση.Επιπλέον, ónros επεσήμαναν νομικοί, «παρά το γεγονόε ότι το αποτέλε- 
o p a m s πραγματογνωμοσύνη διέψευσε τον κ. Αριστείδη Μαντά, αφού κατέληξε cno συμπέρασμα ότι οι χειρόγρα- φε5 σημειώ σει ήταν δικέε του, ο ειδι- 
kó s  avaKp im s Ν. Ζαγοριανόβ, αν και είχε υποχρέωση, δεν ζήτησε ούτε την ποινική του δίωξη για ψευδορκία»!Τον Ιούλιο του 2008, δύο μέρεε με- τάτη δημοσιοποίηση ανακριτικού υλικού, που ενέπλεκε στην υπόθεση m s Siemens τον πρώην υπουργό m s κυβ έρνη σ ή  Καραμανλή Μιχάλη Αιάπη, παρά το γεγονόε ότι εκκρεμούσε σω

ρεία αιτημάτων για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ολοκληρώθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών άρον άρον η δικαστική έρευνα για τα «μαύρα ταμεία» m s Siemens, η οποία στη συνέχεια ανατέθηκε στον ανακριτή Νίκο Ζαγοριανό, με τα γνωστά επακόλουθα.Η εισαγγελέαε Ελένη Ράικου και νυν προϊστάμενη m s Εισαγγελίας Πρωτοδικών και ο εισαγγελέαε Παναγιώτηβ Αθανασίου (νυν αντεισαγγελέαε Εφε- τών) είχαν ασκήσει ποινική δίωξη κατά navros υπευθύνου για τέσσερα κακουργήματα, xropís από τη μέχρι τότε έρευνα να έχουν δοθεί απαντήσει στα σημαντικότερα ερωτήματα και Kupícos σε ποια χέρια κατέληξαν τα εκατομμύρια που διακινήθηκαν μέσω εμβασμάτων και τραπεζικών λογαριασμών αλλά και οι βαλίτσες που ταξίδεψαν από υπεράκτια σε υπεράκτια εταιρεία, για να φτάσουν πάλι εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν, δηλαδή στον Μ. Χριστοφοράκο.Ταυτόχρονα, από την Εισαγγελία είχε γνωστοποιηθεί ότι «από τη δικαστική έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία ούτε για πολιτικά πρόσωπα, ούτε για πολιτικά κόμματα»!Ειατην ιστορία, στο δεύτερο χειρόγραφο σημείωμα φέρεται να δίνεται εντολή από τον κατηγορούμενο στην υπόθεση m s Siemens, Ηλία Εεωργίου, να φύγει έμβασμα 200.000 γερμανικών μάρκων από τον λογαριασμό m s Αντω- vías Μάρκου, πρώην εφοριακού και péAos m s ΔΑΚΕ, πρόσωπο που έγινε γνωστό από ns θυελλώδεις αποκαλύψεις που έκανε στον εισαγγελέα περί εμπλοκήε στην υπόθεση m s Siemens του «γαλάζιου» Δ. Νέγρη, o onoíos είναι συμπέθερος με τον Εεωργίου.Η εντολή που δίνεται, σύμφωνα με το σημείωμα, από τον Ηλία Εεωργίου είναι να κατατεθεί το παραπάνω ποσό στην τράπεζα m s Γενεύης και σε πρόσωπο με τον κωδικό «A. Roeos».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ_____________________
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματοε για το αδίκημα m s νομιμοποί- nans εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα («ξέπλυμα μαύρου χρήματος») άσκησε χθες η Εισαγγελία Εφετών Αθηνώ ν κατά του τ. υπουργού Αν. Μαντέλη, ενώ από n s 2 μ.μ. (περίπου 16 ώρε5 μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή m s  Βουλής) εκδόθηκε και ει- σαγγελική διάταξη για απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.Υστερα από τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τα χρήματα που πήρε ο τ. υπουργός από τη Siemens (κατά τον ίδιο ros χορηγία προεκλογική, κατά την Εξεταστική ros μίζα), σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητήθηκε σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο η κατά λληλη «νομ ική  φόρμουλα» για την ποινική δίωξή του, παρά t o u s  vo p iK où s ισχυρισμούε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται έχουν παραγράφει. Οι εισαγγελείς θεωρούν ότι η διαχείριση και διακίνηση των χρημάτων όλα αυτά τα χρό-

νια  στοιχειοθετούν το συγκεκριμένο αδίκημα που δεν έγινε κατά την άσκηση υπουργικών καθηκόντων και συνεποκ μπορεί να ερευνηθεί με παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη.Μετά από σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιω. Τέντε, ο προίστάμε- 
vos m s  Ε ισ α γ γ ελ ία  Εφετών Αθηνών, Ιω.Σακελλάκοε, άσκησε δίωξη με βάση τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήμα-ios, για το διάστημα μετά τον Απρίλιο του 2000 έως και σήμερα που δεν ήταν υπουργός ή υφυπουρ- 
Y0s, ενώ παράλληλα απαγόρευσε την έξοδό του από τη χώ ρα για  λό γ ο υ ς δημοσίου συμφέροντος, μέχρις ότου κληθεί και εμφανιστεί στην εφέτη- ανακριτή Μ. Νικολακέα για να απολογηθεί γιατη συγκεκριμένη κατηγορία.Την ίδια στιγμή δεν αποκλείεται να απαγγελθούν σε βάροε του και άλλες κατηγορίες, αφού θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο παραβίασή m s εκλογικής νομοθεσίας και m s  νομοθεσίας περί «πόθεν taxes», εφόσον η αρμόδια επιτροπή m s Βουλής βεβαιώσει npos τη δικαιοσύνη ότι δεν είχε δηλώσει τα επίμαχα ποσά που κατείχε σε ελβετική

Από την ει
σαγγελία εί
χε γνωστο
ποιηθεί ότι 
δεν προέκυ
ψαν στοιχεία 
για κόμματα 
ή πολιτικά 
πρόσωπα
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Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, αφού παραδέχθηκε ότι έλαβε «χορηγία», 
θα έπρεπε να τη δηλώσει στο πόθεν έσχεε

για τον Μαντέλη

η ποινική δίωξη
τράπεζα με τη συνδρομή του κουμπάρου του. Στην περίπτωση αυτή οι εισαγγελικέε αρχέε είναι πιθανό να  προσθέσουν νέεε κατηγορίεε, ενώ είναι βέβαιο ότι θα κληθεί και ο συγγε- νήε του, κάτοχοε του λογαριασμού, τον οποίο μέχρι σήμερα δεν είχαν εξετάσει οι αρμόδιεε αρχέε και το όνομα του οποίου έγινε πέρσι γνωστό σε αυτέε, όταν επιχείρησε να «μπλοκάρει» το άνοιγμα του λογαριασμού.
ΠροβλημστισμόεΣύμφωνα με πληροφορίεε, οι δικασηκέε αρχέε προβληματίζονται έντονα για το ενδεχόμενο παραγραφήε των κατηγοριών που τον βαρύνουν.Ωστόσο, στη συγκεκριμένη φάση και εν όψει τηε γενικήε κατακραυγήε απέναντι στην -κατά την Εξεταστική- θρασεία ομολογία τηε «χορηγίαε» από τη δίεηιεηε, οι εισαγγελικέε αρχέε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διωχθεί για «ξέπλυμα χρήματοε», υποστηρίζο- νταε ότι πρόκειται για ένα αδίκημα που έχει μία αυτοτέλεια. Και τούτο διότι στα χρόνια που μεσολάβησαν έωε τώρα, ο Αν. Μαντέληε κατείχε τα χρήματα σε λογαριασμό, τα διαχειρίστη

κε χρησιμοποιώνταε τα για άλ- λεε πράξειε, τα απέκρυψε κ,λπ., στοιχεία που κατά τουε εισαγ- γελείε αρκούν για να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα τηε νομι- μοποίησηε εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.Είναι σαφέε ότι οι εισαγγελείε πιστεύουν όη πρόκειται για αδίκημα που δεν έγινε κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων και συνεπώε θεωρούν ότι θα μπορούσε να δικαστεί γιατιε συγκεκριμένεε πρά- ξειε από τηντακτική δικαιοσύνη, χωρίε να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο νόμοε περί ευθύνηε υπουργών και χωρίε να ζητηθεί η συγκρότηση από τη Βουλή προανακριτικήε επιτροπήε και η παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο.Από την πλευρά του Αν. Μαντέλη όποτε εμφανιστεί ενώπιον τηε ανακρπριαε, είναι βέβαιο ότι θα διατυπωθούν ισχυρισμοί για παραγραφή των κατηγοριών, αφού από τιε επίμαχεε πρά- ξειε έχουν μεσολαβήσει 3 και 4 εκλογικέε αναμετρήσειε και πωε οι «χορηγίεε» δόθηκα ν κατά την υπουργική του θητεία και επομένωε συνδέονται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του.

ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Από κόσκινο ΣΔΟΕ η Siemens
ΤΙΣ... ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ του «μαύρου χρήματοε» αναζητεί το Σώμα Δίωξηε Οικονομικού Εγκλήματοε στην υπόθεση τηε δίεπιεηε.Προχωρεί σε άνοιγμαλογαριασμών και ξεσκόνισματου πόθεν έσχεε εμπλεκόμενων προσώπων.Ηδη χθεε το πρωί ελεγκτέε του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν «έφοδο» στα γραφεία τηε δίεηιεηε στο Μαρούσι και μεταξύ των άλλων τσέκαραν όλεε τιε δαπάνεε τηε επιχείρησηε και κυ- ρίωε τα έξοδα για εταιρικά... δώρα.Οι ελεγκτέε έλαβαν εντολή να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικό φο- ρολογικό έλεγχο στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ κ. Τ άσο Μαντέλη. Τ ην παραγγελία για τη διενέργειατου ελέγ- --------------------  χου έκανε η Εξεταστική Επιτροπή με σχετικό έγγραφο που απέστειλε στο ΣΔΟΕ ο πρόεδρόε τηε κ. Σ . Βαλυράκηε. Το ΣΔΟΕ θα ελέγξει όλεε τιε φορολογικέε δηλώ- σειε που υπέβαλε από τη δεκαετία του ‘90 μέχρι σήμερα ο κ. Μαντέληε, ενώ θα προχωρήσει και στο άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών καθώε επίσηε και στον έλεγχο των εμβασμά-

Ανοίγουν και 
οι λογαρια
σμοί του 
Τ. Μαντέλη

των που είχαντον ίδιο ωε πραγματικό τελικό αποδέκτη.Πιο αναλυτικά η ... επίσκεψη των ελεγκτών στα γραφεία τηε εταιρείαε έγινε μετά από εντολή τηε Εξεταστικήε Επιτροπήε προε το ΣΔΟΕ να διενεργήσει έλεγχο σε συγκεκριμένο κωδικό των αρχείων τηε δίετηεηε στον οποίο -σύμφωνα με πληροφορίεε μελών τηε Επιτροπήε- βρίσκονται καταχωρισμένα τα στοιχεία πολιτικών προσώπων που φέρονται να έλαβαν δώρα μεγάληε αξίαε από την εταιρεία. Ωστόσο, ο έλεγχοε του ΣΔΟΕ δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό στοιχείων που τεκμηριώνουν την αποστολή δώρων προε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά επεκτείνεται σε όλεε τιε πληρωμέε που πραγματοποίησε η δίεητεηε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στιε πάσηε φύσεωε δαπάνεε τηε εται- ρείαε (για έργα, προμήθειεε, παροχέε σε είδοε κ.λπ.). Για τον λόγο αυτόν η διαδικασία του ελέγχου θα διαρκέσει αρκετέε ημέρεε και δεν αποκλείεται οι επισκέψειε των ελεγκτών στα γραφεία τηε εταιρείαε να είναι καθημε- ρινέε.Η υπόθεση λαμβάνει πλέον άλλεε διαοτάσειε μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φωε από την εξεταστική επιτροπή

για την πολύκροτη υπόθεση, μετά και την κατάθεση του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη, ο οποίοε παραδέχθηκε ότι έλαβε από την εταιρεία 200.000 μάρκα το 1998, τα οποία ο ίδιοε χαρακτήρισε «χορηγία».Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίεε, οι ελεγκτικέε αρχέε έχουν πειστεί πωε δεν θα μείνουμε σε αυτά τα ποσά και είναι πολύ πιθανό σταδιακά στο φωε τηε δημοσιότηταε να βγουν κι άλλεε «χορηγίεε».Αξίζει να σημειωθεί πωε ο πρώην υπουργόε, αφού παραδέχθηκε ότι έλαβε «χορηγία», θα έπρεπε να τη δηλώσει στο πόθεν έσχεε, καθώε οποιαδήποτε παράλειψη υποβολήε εισοδημάτων επισείει ποινή φυλάκι- σηε τουλάχιστον δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο. Βέβαια, πλέον, στον κ. Μαντέλη ασκήθηκε δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Την επίσκεψη του ΣΔΟΕ στη δίβπιεηε Ελλάε επιβεβαίωσε και η ίδια η εταιρεία, η οποία σε χθεσινή ανακοίνωσή τηε αναφέρει ότι, «σύμφωνα με την πάγια πολιτική τηε εταιρείαε μαε, παράσχουμε πρόθυμα κάθε βοήθεια και τουε υποστηρίζουμε στο έργο τουε».
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΧΑΚΗΣ

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ_________________________________

Τα ακίνητα του πρώην υπουργού
Γ ◄ Μ Ε Ρ Ο Σ
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Τριάντα δικαιώματα σε ακί
νητα του ιδίου και τηε συ
ζύγου του, περιλαμβάνει η 
τελευταία δήλωση πόθεν 
έσχεε που κατέθεσε στη 
Βουλή ο Τ. Μαντέληε το 
2006.
0  πρώην υπουργόε κατέχει 
κτήμα δύο στρεμμάτων στα 
Μέγαρα, 1,5 στρέμμα στο 
Δασκαλειό Κερατέαε, 1,5 
στρέμμα στο Κορωπί και 
έκταση περίπου 3 στρεμ
μάτων στην Κεφαλονιά. 
Πάντωε, τα συγκεκριμένα 
ακίνητα περιήλθαν στην 
ιδιοκτησία του πρώην 
υπουργού πριν από το 1998 
που σύμφωνα με τον ίδιο 
ανοίχτηκε στην Ελβετία ο 
επίμαχοε λογαριασμόε. Επί
σηε, ο κ. Μαντέληε, σύμ
φωνα με τη δήλωση περι
ουσιακών στοιχείων; κατέ
χει το 4 0 %  οικοπέδου 124 
τετραγωνικών μέτρων στην 
Αθήνα (Πατησίων 52), το 
οποίο περιήλθε στην ιδιο
κτησία του το 2001.

Αντίστοιχα, η σύζυγόε του 
Ευθυμία Μαντέλη κατέχει 
μεταξύ άλλων διαμέρισμα 
95  τετραγωνικών μέτρων 
στον Βύρωνα Αττικήε, ένα 
κτήμα περίπου ένα στρέμ
μα στην Κερατέα Αττικήε 
και 1,5 στρέμμα στον Δήμο 
Ερυσού στην Κεφαλονιά. 
Τα δηλωθέντα εισοδήματα 
του κ. Μαντέλη το 2 004  
ήταν 30.000 ευρώ και τηε 
συζύγου του -που είναι 
υπάλληλοε ΝΠΔΔ- 24.226 
ευρώ, αντίστοιχα το 2005  
40.692 και 2.394 και το 
2006  63.262 ευρώ (προ-

έρχονται από σύνταξη) και 
για τη σύζυγό του 27.686 
ευρώ. Οι καταθέσειε του 
ζεύγουε Μαντέλη το 2006  
ήταν 29.688 ευρώ σε Εθνι
κή και Εμπορική Τράπεζα 
και άλλα 14.500 ευρώ σε 
λογαριασμούετηε Εθνικήε 
και τηε Eurobank. Τέλοε, 
εμφανίζεται να κατέχει δύο 
αυτοκίνητα 2 000  και 1800 
κυβικών εκατοστών, αλλά 
και άλλο ένα αυτοκίνητο 
1400 κυβικών τηε συζύγου 
του, το οποίο το μεταβίβα
σε στην κόρη τηε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ

ΕΝΤΟΛΗ
Ερευνούντα 
πόθεν έσχεε
ΕΡΕΥΝΑ σε βάθοε επί του συ
νόλου των δηλώσεων πόθεν 
έσχεε που έχει καταθέσει ο Τ. 
Μαντέληε κατά τιε ηεριόδουε 
που διετέλεσε βουλευτήε (εξε- 
λέγη πρώτη φορά το 1981) ξεκί
νησε με εντολή του προέδρου 
τηε επιτροπήε οικονομικού 
ελέγχου τηε Βουλήε Ευ. Αργύ- 
ρη, ενώ, σύμφωνα με πληροφο
ρίεε, σήμερα αναμένεται να ζη
τηθεί από την Τράπεζα τηε Ελ- 
λάδοε να ανοίξουν οι τραπεζι
κοί λογαριασμοί του. Σήμερα, 
επίσηε, αναμένεται να συνεδρι
άσει εκτάκτωε η διακομματική 
επιτροπή οικονομικού ελέγχου 
τηε Βουλήε, στην οποία συμμε
τέχουν καιτρειε δικαστικοί, 
προκειμένου να διερευνηθεί 
αν στέκει νομικά η άσκηση ποι- 
νικήε δίωξηε, εξασίαε του γε- 
γονότοε ότι ο κ. Μαντέληε είχε 
καταθέσει ανακριβή δήλωση, 
αφού δεν συμπεριέλαβε σε αυ
τή τα ποσά των επίμαχων λογα
ριασμών στην Ελβετία.
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Π Παπανδρέου: Πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των πολιτών __

Κανεκ δεν μπορεί να μείνει στψώρητοε
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ:

θλίβομαι και εξοργίζομαι, 
πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ με μια πολύ 
δύσκολη πρόκληση βρίσκεται 
από προχθέε ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε, Κ. Σημίτηε.
Μετά τον θ. Τσουκάτο, έναε 
ακόμη στενόε του συνεργά- 
τηε, ο Τ. Μαντέληε, ομολόγη
σε πωε πήρε χρήματα από τη 
δίθΓτίθηε. Ο κίνδυνοε στιγμα- 
τισμού του ίδιου καιαπαξίω- 
σηε του έργου του ενεργοποί
ησε τα πολιτικά του αντανα
κλαστικά. Αργά το βράδυ τηε 
Τετάρτηε έδωσε εντολή 
στουε συνεργάτεε του να εκ- 
φράσουν τον αποτροπιασμό 
του για την αθλιότητα που 
αποκαλύφθηκε και χθεε προ
χώρησε σε γραπτή δήλωση. 
Απάντησε, έτσι, σε όσουε και 
από το ΠΑΣΟΚ έκαναν δηλώ- 
σειε πωε πρέπει να τοποθετη
θεί. Σε αυτή επισημαίνει πωε 
«η Βουλή ανταποκρίθηκε με 
τη σύσταση των Εξεταστικών 
Επιτροπών στην αυτονόητη 
απαίτηση τηε ελληνικήε κοι- 
νωνίαε για διαλεύκανση σει- 
ράε υποθέσεων που δηλητή
ριασαν την πολιτική ζωή του 
τόπου, έβλαψαν τη λειτουρ

γία τηε δημοκρατίαε, ζημίω
σαν δημόσια περιουσία και 
σκίασαν πρόσωπα». «Η ηρόο- 
δοε των εργασιών των εξετα
στικών επιτροπών φέρνει στο 
φωε παρανομίεε και αθλιότη- 
τεε για το επιβαλλόμενο ήθοε■  ■
«Με θάρροε και επιμονή 
πρέπει να αποκαταστή
σουμε την ποιότητα μιαε 
κοινωνίαε που επιδιώκει 
ο ελληνικόε λαόε» διε- 
μήνυσε ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε

σε μια ευνομούμενη πολι
τεία» πρόσθεσε. «θλίβομαι 
και εξοργίζομαι επειδή τέ- 
τοιεε πράξειε εκκολάφθηκαν 
και κατά τη διάρκεια τηε κυ- 
βερνητικήε θητείαε του ΠΑ
ΣΟΚ 1996-2004» τόνισε. 
«Πράξειε που προσβάλλουν 
το αίσθημα δικαίου τηε κοινω- 
νίαε, αμαυρώνουν το έργο τηε 
τότε κυβέρνησηε καιτιε προ- 
σπάθειεε όλων όσοι εργάστη
καν και προσέφεραν για μια

καλύτερη Ελλάδα». «Πράξειε 
ασυμβίβαστεε με τουε αγώ- 
νεε μαε και την ηθική μαε. Συ
γκαλύπτουν ότι τα χρόνια αυ
τά έγινε ένα σημαντικό έργο 
τόσο για την ανόρθωση τηε οι- 
κονομίαε, όπωε το δείχνει η 
ένταξη στην ΟΝΕ, τα μεγάλα 
δημόσια έργα, οι επιδόσειε σε 
πολλούε άλλουε τομείε και 
για το κύροε τηε Ελλάδαε 
στην Ευρώπη και στον κό
σμο». «Ολη η Ελλάδα δεν εί
ναι μια διεφθαρμένη χώρα. 
Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύ
νη. Με θάρροε και επιμονή 
πρέπει να αποκαταστήσουμε 
την ποιότητα μιαε κοινωνίαε 
που επιδιώκει ο ελληνικόε λα- 
όε και κάθε πολίτηε που σέβε
ται τον εαυτό του», διεμήνυ- 
σε ο πρώην πρωθυπουργόε. 
«θέλω να πιστεύω ότι η διαδι
κασία των Εξεταστικών Επι
τροπών θα ενισχύσειτο δημο
κρατικό πολιτικό σύστημα και 
το κράτοε δικαίου και δεν θα 
αφήσει περιθώρια για αντιπα- 
ραθέσειε εντυπώσεων και 
συμψηφισμούε σκοπιμοτή
των» κατέληξε.

Κάθαρση παντού, ενεργοποί
ηση Tns δικαιοσύνη και επι
τάχυνση των θεσμικών αλλα
γών ζήτησε ο πρωθυπουργόε 
από t o u s  συναρμόδιουε 
υπουργούδ. «Η ΝΔ κυβέρνη
σε μέσα από σκάνδαλα» επι- 
σήμανε ο Γ. Πεταλωτήδ και 
κατηγόρησε την αξιωματική 
αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να 
συγκαλύψει t is  ευθύνεδ Tns

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Κ άθαρση παντού, ενεργοποίηση τηε δικαιοσύνη και επιτάχυνση των θεσμικών αλλαγών (εκλογικόε νόμοε, vopos περί ευθύ- vns υπουργών, πολιτικό χρήμα, αναθεώρηση του Συντάγματοε) ήταν οι τρειε εντολέε του Γ. Παπανδρέου npos 
tous συναρμόδιουε υπουργούε μετά την ομολογία Μαντέλη στην εξεταστική επιτροπή για τη Siemens.«Πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των πολιτών, δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητοε ούτε ο Μ αντέλη ούτε κανείε» φέρεται να είπε otous συνεργάτεε του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γ. I Ιεταλωτήε διε- μήνυσε πωε «η δικαιοσύνη πρέπει να κινείται πιο γρήγορα και πρέπει να κινείται και ουσιαστικά».«Σε πολλέε περιπτοισειε η δικαιο
σύνη στη χώρα pas χω λαίνει, έχει 
πάρα πολλά τρωτά σημεία και αυτό 
δεν οφείλεται προσωπικά otous δι- 
καστέβ, γιατί θ’ αδικούσαμε και τη 
δικαιοσύνη και tous δικαστέε, αν λέ

γα μ ε κάτι τέτοιο» 
προσέθεσε ο κυβερ- 
νητικόε εκπρόσω- nos, προκειμένου  
να μην κατηγορηθεί 
για παρέμβαση.Αφησε, όμωε, να φανεί η δυσφορία ms κυβέρνησηε που ο πρώην unoupYÔs έφυγε από τη Βουλή χωριανά έχει υπάρξει καμία παρέμβαση εισαγγελέα. «Πιστεύω, ότι δεν μπορεί να έρχεται 

Kânoios στην εξεταστική με την αυτοπεποίθηση ότι τα αδικήματάτου έχουν παραγραφεί και μετά να φεύγει ανε- νόχλητοε, αφήνονταε πίσω του το αίσθημα Tns ατιμωρησίαε ενώπιον μάλιστα του Ελληνα πολίτη, ο onoios βλέπει να παρελαύνουν πολιτικοί, να ομολογούν ότι έχουν πάρει μίζεε και

να σηκώνονται να φεύγουν» είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, επι- σήμανε πωε υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο και για να διωχθεί ο Τ. Μαντέληε, αλλά και για να διεκδικήσει αποζημιώσετε η Ελλάδα από τη δίεητεηε.Ο Γ. Πεταλωτήε απέφυγε να δώσει εσωκομματική διάσταση στο θέμα, επιμένονταε στη θέση του Γ. Παπανδρέου «να ματώσουν όλοι από την αλήθεια». «Αντίθετα, είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε μέσα από σκάνδαλα και είναι πραγματικά εΐ5 βάροε τηε ίδιαε αλλά και του πολιτικού συστήματοε να λέει ότι το σκάνδαλο είναι του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι τηε Νέαε Δημοκρατίαε» τόνισε και συνέχισε, «τα σκάνδαλα αυτά είναι σκάνδαλα του πολιτικού κόσμου, πέρα από τιε προσωποποι- ημένε5 ευθύνεε, και όποιοε προσπα-

θεί να τα εντάξει σε κόμματα, ακριβό« προσπαθεί να συγκαλύψει και να συμψηφίσει tis δικέε του ευθύνεε». Το θέμα κυριάρχησε και oris παρεμ- βάσειε των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.Ο Σ . Βαλυράκηε δήλω σε στον «Real» πωε «υπήρχαν στοιχεία για διώ ξε« και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τη δικαιοσύνη, ενώ και οι κυβερν ή σ ε ι  δεν διεκδίκησαν έωε τώρα αποζημιώσειε από τον γερμανικό κολοσσό». Παράλληλα, εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει θέμα παραγραφών σε υποθέσειε που αφορούν στη διακίνηση μαύρου χρήματοε».Το μέλσε τηε εξεταστικήε, Β. Κε- γκέρογλου, αποκάλυψε στο «Θέμα 9.89» ότι «υπάρχουν στοιχεία για άλλα τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται καλυμμένα πίσω από δύο χρη- ματιστηριακέε εταιρείεε».

«Εδώ που φτάσαμε πρέπει να βρεθεί τρόποε να αποδοθούν ευθύνεε. Η διαπόμπευση μπορεί για ένα πολιτικό πρόσωπο να είναι σημαντικό θέμα και για ένα άλλο που έχει αποσυρθεί από την πολιτική όχι», τόνισε ο Δ. Ρέππαε.Αιχμηρόε ήταν στη δήλωσή του ο αντιπρόεδροε τηε Βουλήε, Ευ. Αργύ- ρηε: «Με μια μπόχα που αναδύεται από τα προβλήματα και τιε παρενέρ- γειεε δεν παραγράφεται τίποτα. Οταν βγαίνει στο φωε η αλήθεια, είναι δυνατότερη από την παρενέργεια ενόε ανθρώπου που κυνικά χθεε ομολόγησε ότι αυτόε χρηματίστηκε, αλλά προσπάθησε στο ανάθεμά του να ενοχοποιήσει, να τραβήξει δηλαδή μέσα στον βούρκο και το υπόλοιπο ή όλουε τουε υπόλοιπουε. Θα πρέπει να πω ότι ο κ. Μαντέληε είναι και

ψεύτηε και έχει παρανομήσει»! «Δεν είναι όλοι Μαντέληδεε» διακήρυξε ο πρόεδροε τηε Βουλήε Φ. Πετσάλνικοε και κάλεσε τον πρώην υπουργό να πει τα ονόματα των υπόλοιπων που ισχυρίστηκε πωε τα πήραν. «Μαε παραξενεύει που μέχρι τώρα η δικαιοσύνη δεν είχε καλέσει τον Μαντέλη ούτε τον Τσουγκράνη» επισήμανε ο Α. Μακρυπίδηε.Ο Μ. Παπάίωάννου ρωτήθηκε από τον ραδιοσταθμό «Στο κόκκινο» για τον Κ. Σημίτη: «Ο κ. Σημίτηε έχει ευθύνη; Προφανώε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Σημίτηε ήξερε ότι ο κ. Μαντέληε τα παίρνει. Εχει πολιτική ευθύνη»! «Πρέπει ο κ. Σημίτηε και ο κ. Καρα- μανλήε να καταθέσουν;» επέμεινε ο δημοσιογράφοε. «Αν υπάρξουν στοιχεία, βεβαίωε και θα πρέπει να έρθουν» δήλωσε ο βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ.

Υπάρχει το 
νομικό οπλο
στάσιο για να 
διωχθεί ο 
Τ. Μαντέληε, 
τόνισε ο κυ- 
βερνητικόε 
εκπρόσωποε
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«01 ΚΥΡΙΟΙ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΛΗΣ είναι πρόσωπα 
από τον κεντρικό πυρήνα των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ», δή
λωσε ο εκπρόσωποε Τύπου τηε ΝΔ Π. Παναγιωτόπουλοε

Παρέμβαση από τον Αντ. Σαμαρά στη Βουλή

Βλέπουν μόνο «πράσινοί} το σκάνδαλο
«Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί συνε- 
χώε τη ΝΔ για σκάνδαλα, οι 
αποδείξει όμωε βαραίνουν 
μόνο το ίδιο», δήλωσε ο 
πρόεδροε τηε ΝΔ. Να ταυτί
σει τον Τ. Μαντέλη με τον 
Κ. Σημίτη επιχείρησε η Ρη- 
γίλληε, αν και απέφυγε να 
ζητήσει την κλήση του πρώ
ην πρωθυπουργού στην 
Εξεταστική

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Με παρέμβαση του ίδιου του προέδρου του κόμματοε, η ΝΔ δίνει συνέχεια στο θέμα τηε εμπλοκήε Μαντέλη στο σκάνδαλο τηε δίεητεηε με προφανή στόχο να  δώσει μ ό νο ν «πράσινο» χρώμα στην όλη υπόθεση. Χθεε, μάλιστα, η Ρηγίλληε προχώρησε κι ένα βήμα περισσότερο και επιχείρησε να ταυτίσει ουσιαστικά τον κ. Μαντέλη με τον κ. Σημίτη, ασχέτωε του εά ν επι- σήμωε αποφεύγει μέχρι στιγμήε να προωθήσει αίτημα για κατάθεση του πρώην πρωθυπουργού στην Εξεταστική Επιτροπή.Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφ είο Τύπ ου του κόμματοε τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε, λ ίγη  ώρα μετά την οργισμένη δήλωση του κ. Σημίτη, αφού χαρακτήρισε «καλο-

◄  «Η ΟΜΟ
ΛΟΓΙΑ του 
πρώην υπουρ
γού του ΠΑ
ΣΟΚ θα μείνει 
στην Ιστορία 
ωε το πλέον 
αρνητικό ορό
σημο στιε σχέ- 
σειε του πολι
τικού κόσμου 
με τη διαφά
νεια και την 
αξιοπρέπεια», 
τόνισε ο Αντ. 
Σαμαράε

δ εχ ο ύ μ ενη , α λλά  κατόπιν εορτήε» την αντίδραση του π ρώ ην πρω θυπουργού, ανέφερε: «Εκείνο που δεν απάντησε ο πρώ ην πρω θυπουργόε είναι πώε εξηγείται το γ εγ ο ν ό ε ότι τέτοιου είδουε αποκρουστικά φ αινόμενα εκκολάφ θηκαν στον στενό περίγυρο των ηγεσιώ ντου ΠΑΣΟΚ από άτομα τηε απολύτου εμπιστοσύνηε τουε. Είναι ή δεν είναι τα φ αινόμενα αυτά απολύτωε αντιπροσωπευτικά αυτού το οποίο ο λαόε μαε ονόμασε «βαθύ σύστημα ΠΑΣΟΚ»;».Νωρίτερα, ο εκπρόσωποε τηε ΝΔ κ. Π. Παναγιωτόπουλοε σε δηλώσειετου

(ρ/σ Real) είπε μεν ότι δεν του αρέσει να  ρίχνει λάσπη σε πρωθυπουργούε τηε χώραε, αλλά σημείωσε: «Αυτά τα δύο πρόσωπα, οι κύριοι Τσουκάτοε και Μ αντέληε, είναι πρόσω πα που προέρχονται από το λεγόμενο «βαθύ ΠΑΣΟΚ», από τον κεντρικό πυρήνα των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ».
Η ομιλίαΟ πρόεδροε τηε ΝΔ κ. Αντ. Σαμαράε ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή για τον «Καλλικράτη» με την υπόθεση αυτή, λέγονταε χαρακτηριστικά: «Μπορεί, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ να  εγκα-

λεί συνεχώε τη ΝΔ για σκάνδαλα. Οι αποδείξειε, όμωε, βαραίνουν μόνο το ίδιο. Η ομολογία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην Ιστορία ωε το πλέον αρνητικό ορόσημο στιε σχέσειε του πολιτικού κόσμου με τη διαφάνεια και την αξιοπρέπεια».Ο κ. Σαμαράε ζήτησε από την κυβέρνηση να  φέρει στη Βουλή τα πορίσματα τηε Επιτροπήε Θεσμώ ν και Δ ια φ άνεια ε που, με προτροπή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, μελετά το φαινόμενο τηε Διαφθοράε και τη λήψ η δραστικών μέτρων για την καταπολέμησή τηε.
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Πυρά κατά Μαντέλη από βουλευτέε όλωντων κομμάτων
ΤΗΝ... ΚΕΦΑΛΗ του Τάσου Μαντέλη 
«επί πίνακι» ζητούσαν χθεε, σε όλουε 
τουε τόνουε, βουλευτέε απ' όλεε τιε πτέ- 
ρυγεε τηε Βουλήε, αξιώνονταε την άμεση 
ενεργοποίηση των δικαστικών και ελε
γκτικών αρχών, ενώ βουλευτέε που με
τέχουν στην Εξεταστική δεν απέκλεισαν 
το ενδεχόμενο να κληθεί να καταθέσει ο 
πρώην πρωθυπουργόε Κ. Σημίτηε.
Την ίδια ώρα, με κοινή ανακοίνωσή τουε 
τα μέλη τηε Εξετασπκήε διευκρίνισαν ότι 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντι
καταστήσουν την Δικαιοσύνη και σημείω
σαν ότι ήδη ζήτησαν τον επανέλεγχο από 
το ΣΔΟΕ όλων των δηλώσεων περιουσια- 
κήε κατάστασηετου Τ. Μαντέλη, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο που διετέλεσε υπουρ- 
γόε επί κυβερνήσεωε Κ. Σημίτη.
Εκτόε πάντωε από τον πρόεδρο τηε ΝΔ

Αντ. Σαμαρά, ο οποίοε μιλώνταε για το 
νομοσχέδιο του «Καλλικράτη» κατηγό
ρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «συνεχώε στο πα
ρελθόν εγκαλούσε το κόμμα του για

σκάνδαλα, ωστόσο 
οι αποδείξειε βαραί
νουν μόνο το ίδιο», 
ο κοινοβουλευτικόε 
εκπρόσωποετου 
ΠΑΣΟΚ Π. Ευθυμίου 
δήλωσε με έμφαση 
ότι «δεν είμαστε σε 
καμία περίπτωση αλ
ληλέγγυοι με κανό

ναν κλέφτη». Ο πρόεδροε τηε επιτροπήε 
Οικονομικού Ελέγχου τηε Βουλήε Ευ. 
Αργύρηε τόνισε ότι ο κ. Μαντέληε πρέ
πει να τιμωρηθεί με τη διάταξη που αφο
ρά την απόκρυψη φορολογικών στοιχεί

ων στο «πόθεν έσχεε». Αίσθηση προκά- 
λεσε η αναφορά του κυβερνητικού βου
λευτή Μ. Παντούλα, ο οποίοε είπε ότι 
πρέπει οι Αρχέε να προχωρήσουν σε δή
μευση τηε περιουσίαε του πρώην υπουρ
γού Μεταφορών.
0  πρώην πρόεδροε τηε Βουλήε Απ. Κα- 
κλαμάνηε πρότεινε στο υπ. Οικονομικών 
και στουε οργανισμούε που έχουν ζημιω
θεί από τη δίθίτίθηε να ζητήσουν ασφα
λιστικά μέτρα. Το μέλοε τηε Εξετασπκήε 
Επιτροπήε και βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ Λ. 
Γρηγοράκοε σε δηλώσειε του αναφέρθη
κε στον Κ. Σημίτη λέγονταε ότι «θα πρέ
πει ο πρώην πρωθυπουργόε να πει κά
ποια πράγματα και αν κληθεί από την 
Επιτροπή να προσέλθει και να καταθέ
σει, κάτι το οποίο είμαι βέβαιοε ότι θα το 
κάνει». «Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον κυ-

νισμό. Εχω βγει από τα ρούχα μου», τόνι
σε η Ντάρα Μπακογιάννη και συμπλήρω
σε: «Ευτυχώε που προσωποποιούνται οι 
ευθύνεε για να μην πέφτει λάσπη στον 
ανεμιστήρα επί όλων των πολιτικών προ
σώπων».
Νωρίτερα ο θ. Παφίληε από το ΚΚΕ μίλη
σε για «λερωμένα πρόσωπα που έχουν 
ληστέψει τον μόχθο του ελληνικού λα
ού», ο Α. Ροντούληε (ΛΑΟΣ) ανέφερε 
πωε «Τσουκάτοε και Μαντέληε ήταν οι 
Ηρακλειδείε μιαε συγκεκριμένηε αυ- 
λήε», ενώ ο Φ. Κουβέληε (ΣΥΡΙΖΑ) ση
μείωσε ότι «το πολιτικό σύστημα ελέγ
χεται από τουε ηολίτεε όχι μόνο για ανε
πάρκεια, αλλά για υπόθαλψη, ακόμα και 
για οργάνωση τηε παρανομίαε και τηε 
πολιτικήε διαφθοράε».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ

«Δεν είμαστε 
αλληλέγγυοι 
με κανέναν 
κλέφτη», 
δήλωσε ο 
Π. Ευθυμίου

ΑΛ. ΠΑΠΑΡΗΓΑ

▲  Η γ.γ. ΤΟΥ ΚΚΕ Αλέκα 
Παπαρήγα

Η εξυγίανση 
δεν θα έρθει 
μόνο με 
αποκαλύψειε
«ΤΙΠΟΤΑ το καινούργιο 
δεν προκλήθηκε πέραν του 
ότι ο ίδιοε κυνικά ομολόγη
σε την ενοχή του», σχολία
σε η Αλέκα Παπαρήγα με 
την ομολογία του κ. Μαντέ
λη.
Η κ. Παπαρήγα επεσήμανε 
ότι η υπόθεση δεν μπορεί να 
περιοριστεί στον διαγκωνι- 
σμό μεταξύ τηε ΝΔ  και του 
ΠΑΣΟΚ για το ποιοε έχει κά
νει τα μεγαλύτερα σκάνδα
λα, ή ποιοε ενέχεται στα με
γαλύτερα σκάνδαλα, αλλά 
να εστιαστεί στα εξήε: Να 

μην εξελιχθεί η πολιτική 
ζωή του τόπου σε μία λει
τουργία εξεταστικών επι
τροπών και μένουν σε δεύ
τερη μοίρα τα προβλήματα 
που απασχολούν καθημερι
νά την εργατική - λαϊκή οι
κογένεια.
Σύμφωνα με την κ. Παπαρή
γα, υπάρχει «ο κίνδυνοε να 
πείσουν τον λαό ότι η εξυγί
ανση μπορεί να έρθει με την 
αποκάλυψη των σκανδά
λων», καθώε και ότι «σκάν
δαλα θα υπάρχουν όσο έχει 
εμπορευματοποιηθεί η ίδια η 
ικανότητα του ανθρώπου για 
εργασία».

ιί ι
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Ολιγωρία για 
ία σκανδαλα
Τ Α  ΓΕΓΟΝΟΤΑ είναι απλά και γνωστά σε όσους 
στοιχειωδώς έχουν παρακολουθήσει την υπό
θεση m s Siemens: η εμπλοκή του Τ. Μαντέλη 
με τα μαύρα ταμεία m s γερμανικής εταιρείαβ 
και η κατάθεση χρημάτων για λογαριασμό του 
στην Ελβετία έχει καταγγελθεί από διε-rias, απο
τελεί στοιχείο που περιλαμβάνεται στην υπάρ- 
χουσα δικογραφία αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν 
διερευνήθηκε σε βάθος από n s  δικαστικές αρ
χές.

Κ ΑΤ Α συνέπεια είναι αδιαμφισβήτητο όη οι 
εξελίξει του τελευταίου 48ώρου, η ομολογία 
Μαντέλη για m  «χορηγία» και η εν συνεχεία 
δραστηριοποίηση των εισαγγελικών αρχών δεν 
θα είχαν σημειωθεί αν δεν υπήρχε η διαδικασία 
m s εξετασπκή5 επιτροπήβ o m  Βουλή και αν 
μέσω aunis δεν αποκαλύπτονταν τα όσα απο
καλύφθηκαν.

Η ΟΛΙΓΩΡΙΑ ή παράλειψη των δικασηκών αρ
χών είναι εν προκειμένω αυταπόδεικτη. Αλλά  
δεν είναι η μοναδική. Προηγήθηκαν ή ακολού
θησαν και άλλεβ, tos αναπόφευκτο αποτέλεσμα 
μια5 επιεικώδ περίεργης πρακτικής που είχε ως 
αποτέλεσμα να μην αξιοποιηθεί το δικασηκό 
υλικό m s διερεύνησηβ του σκανδάλου om  Γερ- 
μανία και να διαφύγουν ανενόχλητοι στο εξω
τερικό οι πρωταγωνιστέβ του, εξασφαλίζοντας 
έτσι το ακαταδίωκτο.

Α Λ Λ Α  δυστυχώς δεν είναι μόνο η υπόθεση m s  
Siemens που δεν αντιμετωπίστηκε από n s  δι
καστικές apxés με m  σoßapómτa και m v  υπευ- 
0uvômra που θα έπρεπε. Ολα τα μεγάλα σκάν
δαλα των τελευταίων χρόνων, από n s  τηλεφω- 
νικέε υποκλοπές μέχρι n s  απαγωγέ5 των Πακι- 
στανών κι από τα ομόλογα μέχρι το Βατοπέδι 
ατύχησαν tos npos m  δικαστική διερεύνησή 
tous. Αλλα κατέληξαν στο αρχείο χωρίε η δικα
στική έρευνα ν’ αποδώσει το παραμικρό και 
άλλα καρκινοβατούν ανακριηκά χωρίς να δια- 
φαίνεται η παραμικρή πιθανότητα να φωηστούν 
οι πολλές και σκοτεινές πλευρές tous.

ΦΥΣΙΚΑ δεν περνά απαρατήρητο και κάη άλλο. 
On ans ελάχιστεβ περιπτώσεις που η δικασηκή 
έρευνα φάνηκε ν’ αποδίδει ή υπήρξαν δικαση- 
κέε πρωτοβουλίες που θα επέτρεπαν ουσιαστι
κότερη διερεύνηση, εκδηλώθηκαν παρεμβάσεις 
οι οποίες ακύρωσαν n s  συγκεκριμένε5 πρωτο
βουλίες και προκάλεσαν εγγενεί8 δυσχέρειες 
στην αναζήτηση m s αλήθειας.

ΤΟ Υ  ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ pmaragos@pegasus.gr

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αρση (;) ßouAeuiiKris aouAias
Το τίμημα κατάργησηΣ του ακαταδίωκτου 
και το τίμημα που ήδη πληρώνεσαι λόγω 
τηε πραγματικήε ή συμβολικήε αδιαφάνειαε

ΑΠΟ ΤΗ_______

Λίνα Παπαδο- 

πούλου

Επίκουρη  
καθηγήτρια 
Συνταγματι
κού Δικαίου  
στο Τμήμα  
ΝομικήΞ του 
Α Π Θ

Ο λοένα και περισσότερο πυκνώνουν οι φωνέβ υπέρ τηβ «άρσης τηβ βουλευτικής ασυλίας», ιδιαίτερα στουε διαδικτυακού5 τόπους διαλόγου, ενώ το αίτημα -γράφηκε ότι- υποστήριξε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίαε. Τι σημαίνει όμως αυτό;
Η «ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ» περιλαμ βάνει το «ανεύθυνο», το «ακαταδίωκτο» και το «δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας» για πληροφορίες που περιήλθαν στον βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το τελευταίο αποτελεί υποκειμενικό του δικαίωμα, μπορεί δηλαδή να παραιτηθεί από αυτό’ ίσως και γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται προς το παρόν στο απυρόβλητο. Οι δύο πρώτεδ εκφάνσεις της ασυλίας αποτελούν «θεσμικές εγγυήσεις», άρα δεν νοείται παραίτηση, και σκοπός τους είναι να προστατευτεί όχι το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ο θεσμός και η λειτουργία του.Το «ανεύθυνο» (άρ. 61 παρ. 1Σ) σημαίνει ότι ο βουλευτήε δεν ευθύνεται (ποινικά ή αστικά) για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία βεβαίως δεν εξαντλούνται

στα έδρανα της Βουλήε, αλλά ασκούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο. Εξαιρείται το αδίκημα τηβ συκοφαντικής δυσφή- μησηε, για το οποίο ευθύνεται, αλλά δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, όπως και για κανένα άλλο ποινικό αδίκημα, πληντων αυτόφωρων κακουργημάτων, παρά μετά από άδεια τηδ Βουλήδ («ακαταδίωκτο» - άρ. 62 Σ). Το ακαταδίωκτο καλύπτει τον βουλευτή κατά τη διάρκεια τηδ θητείας του, μετά τη λήξη τηδ οποίαε μπορεί να αρχίσει ή να συνεχιστεί η ποινική δίωξη.
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι πρόκειται για θεσμική εγγύηση τηδ λειτουργίαδ του βουλευτή, ορθώδ κρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο) ότι το «ακαταδίωκτο» καλύπτει αποκλειστικά και μόνον πράξεις που εμπίπτουν σταβουλευπκά καθήκοντα και άρα τελέστηκαν μετά την κτήση της βουλευτικής ιδιότηταδ, σε αντίθεση με τη μέχρι πρότινος ακολουθούμενη τακτική τηε ελληνικής Βουλής. Τ η συνδρομή των όρων αυτών πρέπει πλέον να εξετάζει η Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικήδ Δεοντολογίας, στην οποία προωθούνται αι-

τήματα άρσης m s βουλευτικής ασυλίας πριν εισαχθούν στην Ολομέλεια. Τ ο αντίθετο (θα) σήμαινε μη δικαιολογημένη από τον σκοπό m s ασυλίας παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι αν η όλη συζήτηση σχετικά με την άρση m s βουλευτικής ασυλίας προχωράει πέραν αυτού. Αν δηλαδή θα έπρεπε σε μια προσεχή συνταγματική αναθεώρηση να προβλεφθεί όχι «άρση m s ασυλίαδ» (που αφορά συγκεκριμένα κάθε φορά πρόσωπα), αλλά συνολική κατάργηση του ακαταδίωκτου. Μήπως κάτι τέτοιο θα άφηνε όντως υπερβολικά εκτεθειμένους raus βουλευτές σε κακόβουλες μηνύσεις εκ μέρους πολιτικών αντιπάλων, με σκοπό να πλήξουν το 

KÜpos των πρώτων και να παρακωλύσουν τη λειτουργία τους;Ή  μήπως το κόρος αυτό θίγεται περισσότερο και μάλιστα συλλήβδην για δικαίους και αδίκους λόγω της ύπαρξης του ακαταδίωκτου;Με άλλα λόγια, το τίμημα m s κατάργησης του ακαταδίωκτου με opous απο- τελεσματικότηταδ θα ήταν όντως μεγαλύτερο από εκείνο που ήδη πληρώνεται λόγω της πραγματικής ή συμβολικής αδι- αφάνειαδ, λόγω θεσμικής ταύτισης ελεγ- χομένων και ελεγκτών, η οποία εκλαμβάνεται και ως έλλειψη ισονομίας;
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FA X  τ ν  ΕΘΝΟΣ 2106013570 f a x  ε θ ν ο ς π ο ρ : 2106061346
Γραφεία Αθήνας: Αρσάκη 6  τ η λ : 2103254062,2103254079,2103239901 f a x : 2103254442
Γ ραφεία Θεσσαλονίκης: Μ ητροηόλεω ς 6  (Λαδάδικα) τ η λ .: 2310 -561000  f a x : 2310-561001

Γ ραφεία Κρήτης: Καντανολέοντος 10 και Χάνδακος (Λιοντάρια) Ηράκλειο, τ η λ .: 2810286415  f a x : 2810286416.

mailto:aragos@pegasus.gr

