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«Συλλάβειε τον Ρόκο»
...κατακραυγή για τις μίζεβ■Απαγορεύεται η έΕοδθ8 από τπ χώρα στον κ. Τ. Μανιέλπ ■ Βουλή: Να διωχθεί και για παράβασπ του «πόθεν έοχες»

Η κατακραυγή in s  κ ο ινή ε γνώ μ ηε για τον κίνδυνο να π α ρα μείνει ατιμώρητοε ο κ . Τ. Μαντέληε μετά την ο μ ολογ ία  τηε δω ρο δοκ ία ε του από τη S iem en s, αφ ύπνισε χθ εε Δ ικα ιοσ ύνη και Βουλή. Μ ε εντολή του Εισαγγελέα του Α ρείου
Π άγου, του α σ κή θ ηκ ε δίωΕη για ν ο μ ιμ ο π ο ίη σ η  εσ ό δ ω ν  α π ό εγ κ λ η μ α τ ικ ή  δραστηριότητα και του απαγορεύτηκε η έδοδοε από τη χώ ρα, ενώ  σ ή μ ερα  θα του α σκηθεί νέα  δίωΕη για π αράβαση τηε ν ο μ ο θ ε σ ία ε  περί « π ό θ εν  έ σ χ ε ε » .

«Θ λίβ ομ α ι και εδοργίδομαι» δήλω σε ο κ . Κ. Σημίτηε, του οποίου υπήρΕε στε- ν ό ε  σ υ ν ε ρ γ ά τ η ε  τη ν  π ε ρ ίο δ ο  1996 - 2000 , ενώ  ο ίδιοε απειλεί ήδη με απο- καλύψ ειε, υποστηρίδονταε ότι προφα- νώ ε υπάρχουν και άλλοι. σελίδες  Α3-7

73

Σχολή  
πορτοφο
λάδων στο 
μετρό
ΣΕΛΙΔΑ Α13

Το παλιό παλτό ενάντια στην κρίση
Η οικονομική στενότητα επαναφέρει στο προσκήνιο τιε αγορέε ενδυμάτων από «δεύτερο χέρι». Πληθαίνουν τα καταστή
ματα όπου καθέναε μπορεί να ανταλλάζει ρούχα, αλλά και να διαλέΕει μέσα από επιλογέε που παρ’ ότι φθηνέε δεν στε
ρούνται στυλ, ενώ διοργανώνονται ακόμη και πάρτι για την ανταλλαγή ρούχων και αδεσουάρ. σελίδα  α ι 4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

M ioés-p io és  n s δουλειές 
για να
Ο
ΣΕΛΙΔΕΣ Α 20

θύελλα στα κόμματα μετά την ομολογία
Απολογία Σημίτη για τη διαφθορά

Απείλησε με αποκαλύψεις* i τα πήραν 
_Γ και άλλοι...

r  ) Εσπασε στην y Εξεταστική “ ι και έβαλε τα κλάματα
ΉΜΩΡΙΑ!

Ο ταν ένας υπου
ργός χρηματί

ζεται είναι ένοχος.
Οταν όμως ομολο
γεί και μένει ατι
μ ώ ρητος ε ν ο χ ο 
ποιείται ολόκληρο 
το πολιτικό σύστη
μα.
Για αυτόν τον απλό 
λόγο η Βουλή, τα 
κόμματα και οι 
Αρχές οφείλουν να 
εξαντλήσουν κάθε 
νομική δυνατότητα 
π ρ ο κ ειμ έν ο υ  να 
εξασφαλιστεί ο κο
λ α σ μ ό ς και η τι
μωρία της ομολο- 
γημένης δω ρολη
ψίας.
Αλλιώς ο λαός δι
κ α ίω ς θα νιώ θει 
πληγωμένος, οργι
σμένος και έτοιμος 
για όλα.
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ê êτα μάθατε τα νέα
γ ρ ά φ ε ι  ο  Κοσμάε Biôos

Κύριε διευθυντά
Οσοι κατηγορούν για εσωστρέφεια τον Σ Υ Ν , λογαριάζουν 
χωρίε τον πρώην Ξενοδόχο τον. Μπορεί στα χαρακώματα της 
Κουμουνδούρου να μαίνεται εμφύλιος πόλεμος, χθες όμως ο 
κ. Α λ. Αλαβάνος έδειίε τον δρόμο προς την είωστρέφεια. 
Αλληγορικής σημασίας η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο Σπόρτιγκ και στην οποία συμμετείχε: τη διοργάνωσε το 
«Μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής» ενώ το σύνθημά της 
ήταν <Αγώνας μέχρι τέλους». Μένει να δούμε ποιος θα είναι 
ο νικητής στον μέχρι τέλους αγώνα. Ή  «δεν υπάρχουν νικη
τές και νικημένοι/σ’ έναν (πολιτικό) έρωτα που σβήνει και 
πεθαίνει»;

Μετά τιμής 
ΠΑΝΔΩΡΑ

Τ ελικά το «πρόγραμμα για τα μάλλινα» είναι ιδανικό όχι μόνο για τα ευαίσθητα ρούχα αλλά και για τα άτακτα γατιά. Η εκ Περσίαε καταγόμενη Κίμπα, τεσσάρων μόλιε μηνών, τρύπωσε μέσα στον κάδο του πλυντηρίου των αφεντικών τηε και πλύθηκε με τα μάλλινά τουε! Στο τέλοε βγήκε σώα. Ευτυχώε που δεν είχαν ενεργοποιήσει και το «πρόγραμμα για κολλάρισμα»...
Θ εωρείστε από τον περίγυρό σαε ακοινώνητοε; Ισωε επειδή δεν πήρατε τα χάπια σαε. Ερευνητική ομάδα στον Καναδά, επικεφαλήε τηε οποίαε είναι ελληνίδα επιστήμων, παρουσίασε χάπι το οποίο λέγεται ότι αυΕάνει το επίπεδο τηε κοινωνικότητάε μαε! Η ανακάλυψη αναμένεται να χρησιμοποιηθεί προε όφελοε των αυτισπκών ατόμων.
Κ αθυστερήστε τον χρόνο (που αλύπητα σάε καταδιώκει), πίνονταε καφέ: σύμφωνα με νέα έρευνα η καφεΐνη περιορίζει τον εκφυλισμό των νευρώνων, κατά συνέπεια προφυλάσσει από τιε ασθένειεε του εγκεφάλου και επιβραδύνει τον μηχανισμό τηε γήρανσηε. Τώρα, αν σαε κάνει τα νεύρα τσατάλια...
Π ερί τα 4 δισ. δολάρια θα διαθέσουν οι αναπτυγμένεε χώρεε κατά την επόμενη διετία, προκειμένου να προστατέψουν τα δάση τουε. Αν συμμετείχαμε και εμείε στο κολπάκι; Αναφέρθηκα σπε αναπτυγμένεε χώρεε.Τ ην ίδια στιγμή το Διεθνέε Φόρουμ Μεταφορών ζητεί από τουε πολίτεε όλου του κόσμου να περιορίσουν τιε περπτέε μετακινήσειε, βοηθώνταε με αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτό που δεν διευκρινίζει είναι π  ακριβώε θεωρεί περιττή μετακίνηση: το καθημερινό πηγαινέλα στην εργασία μαε, οπότε ευχαρίστωε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα, ή τιε βραδινέε εΕόδουε για διασκέδαση; (Πληροφοριακά, σύμφωνα με νέεε επιστημονικέε έρευνεε, η διασκέδαση είναι απαραίτητη για την καλή ψυχολογική κατάστασή μαε.)
Π ερισσότερο από 1 δισ. δολάρια θα κοστίσει στηνκυβέρνηση του Καναδά η φιλοΕενία των δύο συνόδων κορυφήε, των Θ8 και 020, οι οποίεε θα συγκληθούν στο Οντάριο, τον ερχόμενο Ιούνιο. Κατά τα άλλα διάγουμε περίοδο πρωτοφανούε οικονομικήε κρίσηε. Μόνο εμείε, οι διάφοροι Θ, όχι.

Κοινή λονικη
& Ο σ η  προθυμία 

και να νπάρίει 
σε μάρτυρεε, 
όσα ενοχοποιητικά 
στοιχεία κι αν 
αποκαλυφθούν, 
το νομοθετικό 
πλέγμα λειτουργεί 
υπέρ του απατεώνα 
τηε δημόσιαε ζωήε. 
Λίγο η ασυλία, 
λίγο ο νόμοε περί 
ευθύνηε υπουργών, 
λίγο οι Είεταστικέε, 
υπάρχουν πολλέε 
παρακαμπτήριοι

Το xèXos τηs aouAias;
T n s Λ ω ρ η ς  Κ ε ζ α

Κ αλά δεν ήταν στο Μπακού; Τι τα ήθελε και επέστρεψε για να καταθέσει στην ΕΕεταστική; Ο  κ. Τάσσε Μαντέληε θα παραμείνει στην Ελλάδα, όχι όμωε για να απολαύσει τα καλοκαιρινά μπάνια του. Απαγορεύτηκε η έΕοδόε του από τη χώρα και διώκεται για κακούργημα. Ο  πρώην υπουργόε θα κάτσει εδώ ώσπου να κριθεί αν αυτό που αποκάλεσε «προεκλογική χορηγία» τηε δίθΐηεηε είναι νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι εισαγγελικέε αρχέε αντέδρασαν ακαριαία μετά την πολύ ψύχραιμη ομολογία του. Ολα τα ενδεχόμενα είναι τώρα ανοικτά, καθώε μπορούν να του προσάψουν διάφορεε κατηγορίεε πέρα από όσεε υπάγονται στο Εέπλυμα χρήματοε. Παίρνονταε τη «χορηγία», ο κ. Μαντέληε παραβίαζε και τη νομοθεσία περί προεκλογικών δαπανών των βουλευτών.
Ν α σημειώσουμε κάτι: ο κ. Μαντέληεομολόγησε. Βρέθηκε στριμωγμένοε από συγγενικό του πρόσωπο που περιέγραψε επακριβώε πώε άνοιΕε ο λογαριασμόε στην Ελβετία. Θα μπορούσε εν τούτοιε να παριστάνει τον τρελό, όπωε οι υπόλοιποι. Θα μπορούσε να λέει ότι ο κουμπάροε τον φθονεί και να τον απειλήσει με αγωγή. Θα μπορούσε να λέει ότι δεν συναντήθηκε ποτέ με υπάλληλο τηε δίετηεηε, πωε τα ραντεβού στα ημερολόγια είναι κατά φαντασίαν κάποιαε γραμματέωε. Ο  κ. Μαντέληε θα μπορούσε να καλέσει τουε ρεπόρτερ σε έναν επαγγελματικό χώρο όπου όλεε οι ηλεκτρικέε συσκευέε είναι δίεητεηε, θα μπορούσε να αποκαλεί τον σκύλο του δίετηγ και να απαιτεί -  έμπλεοε αθωότηταε -  να μην ποινικοποιούμε τη χρήση τοσπέραε. Αυτό κάνουν όλοι οι άλλοι που είχαν αδιαφανείε δοσοληψίεε με τη γερμανική εταιρεία.ην πιο εύστοχη εκτίμηση τηε υπόθεσηε Μαντέλη έκανε ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδημούληε. Είπε: «Από τα 100 
εκατ. ευρώ που δόθηκαν για μίδες μέχρι τώρα 
γνωρίζουμε για το 1 εκατ. μάρκα που πήρε ο 
Τσουκάτος και για τα 200.000 μάρκα που 
πήρε ο Μαντέλης. Αυτά είναι το 0,7%.
Ψάχνουμε για το υπόλοιπο 99,3%». Υπάρχουν τρόποι για να αποκαλυφθούν οι ταυτότητεε των υπόλοιπων, απλώε κανείε δεν τουε ενεργοποίησε. Αυτό το ρημάδι το «πόθεν έσχεε»

είναι εν τέλει μια άχρηστη εθιμοτυπική διαδικασία γιατί όχι μόνο δεν εντοπίζεται το «πόθεν», δεν καταγράφεται ούτε το «έσχον». Κάθε βουλευτήε δηλώνει ό,τι θέλει, μπορεί να διατηρεί εΕωχώριεε εταιρείεε, μπορεί να έχει αδικαιολόγητα τεκμήρια. Τα 100 εκατομμύρια σε μίζεε κολαούζο δεν θέλουν.Δ εν Εέρουμε ποιοι είναι πιο επικίνδυνοι,εκείνοε που ομολόγησε τιε πράΕειε ή όσοι παριστάνουν τουε έκπληκτουε και τουε ενοχλημένουε στο άκουσμα των αποκαλύψεων. Πόσο καιρό σέρνεται το σκάνδαλο τηε Siemens, πόσοε καιρόε πέρασε από την ημέρα που ο κ. Θ. 
Τσουκάτοε παραδέχτηκε ότι έλαβε χρήματα για το ταμείο του κόμματοε; Δεν έγινε καμία προσπάθεια ούτε από το ΠαΣοΚ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία να διερευνηθεί το θέμα. Τουναντίον κάποιοι υψηλά ιστάμενοι φύλαγαν τσίλιεε στα στελέχη τηε δίετηεηε για να μη γίνουν τσακωτά. Μετά τιε χθεσινέε εΕελίΕειε αλλάζουν άρδην οι συσχετισμοί. Ηρθε η ώρα να κελαηδήσουν όσοι βρέθήκαν μπλεγμένοι για να κάνουν μια εΕυπηρέτηση, όσοι δάνεισαν το όνομά τουε, μετέφεραν τα δώρα, παρείχαν κάλυψη με οιονδήποτε τρόπο. Αυτό που επέτρεψε στουε λαδωμένουε πολιτικούε να Εεσαλώσουν ήταν το πλήθοε των συνεργών και των μουγκών παρατηρητών. Σε κάθε πολιτικό γραφείο οι υπάλληλοι Εέρουν από πού Εεκίνησε ο βουλευτήε τουε, σε π σπίτι γεννήθηκε, ωε πού μπορούν να τον φτάσουν τα εισοδήματα. Υπάρχει λοιπόν πολύε κόσμοε που μπορεί να κομίσει χρήσιμεε «ενδείΕειε» ώστε να στοιχειοθετηθούν όσα ακούγονται αλλά δεν γράφονται.
Μ πορούμε λοιπόν να ελπίζουμε στηνεκπαραθύρωση των λιγδωμένων; Μάλλον όχι. Γιατί όση προθυμία και να υπάρΕει σε μάρτυρεε, όσα ενοχοποιητικά στοιχεία κι αν αποκαλυφθούν, το νομοθετικό πλέγμα λειτουργεί υπέρ του απατεώνα τηε δημόσιαε ζωήε. Λίγο η ασυλία, λίγο ο νόμοε περί ευθύνηε υπουργών, λίγο οι ΕΕετασπκέε, υπάρχουν πολλέε παρακαμπτήριοι. Μόνο αν έχει ζήσει κάποιοε επί μακράν στα Εένα Εεχνά τη δύναμη του ψεύδουε και τιε αναρίθμητεε εναλλακτικέε λύσειε που έχει ένα πολιτικό πρόσωπο για να γλιτώσει. Μήπωε γι’ αυτό ήταν τόσο cool ο κ. Μαντέληε;
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Δίω£η κατά Μαντέλη μετά την κατακραυγήΗ  κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να ίεπεραστεί το πρόβλημα τηδ παραγραφήδ και να παραπεμφθεί ο πρώην υπουργόδ
Η κατακραυγή τηε κοινήε γνώμηε μετά την κυνική ομολογία του κ. Τ. Μαντέ
λη για την «προεκλογική δωρεά», όπωε τη χαρακτήρισε, τηε δίεηιβηε, συνολικού ύψουε 450.000 ευρώ, αφύπνισε χθεε κυβέρνηση, Δικαιοσύνη και Βουλή και οδήγησε στη λήψη μέτρων εναντίον του πρώην υπουργού. Οι φήμεε ότι ο κ. Μα

ντέληε ετοιμαζόταν να επιστρέφει στο Αζερμπαϊτζάν κινητοποίησαν τη Δικαιοσύνη, η οποία προσωποποίησε την ποινική δίωΕη που είχε ασκηθεί στο παρελθόν κατά παντόε υπευθύνου για την υπόθεση τηε δίεητεηε, ενώ η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να Εεπεραστεί το πρόβλημα τηε παραγραφήε και ο πρώην υπουργόε να παραπεμφθεί για

τον χρηματισμό που ομολόγησε.Ταυτόχρονα η ομολογία του κ. Μαντέλη προκάλεσε πολιτική θύελλα στο πολιτικό σκηνικό και στα κόμματα που αντιμετωπίζουν την υπόθεση αυτή ο «  την τελευταία ευκαιρία για να αποδείΕουν ότι είναι αποφασισμένα να συγκρουστούν μετωπικά με κάθε φ αινόμενο δια- φθοράε και να επιβάλουν τιμωρία

στουε ενόχουε και κάθαρση στο πολιτικό σύστημα.Ο  ίδιοε ο κ. Μαντέληε παρέμενε χθεε στην Αθήνα υπογραμμίζονταε όη είναι στη διάθεση τηε Δικαιοσύ- νηε εφόσον κληθεί να δώσει εΕη- γήσειε. Οπωε αποκαλύπτει σήμερα «Το Βήμα», εμφανίστηκε αρχικώε κυνικόε στην εΕετασπκή επιτροπή τηε Βουλήε, αλλά στη συνέχεια λύ

γισε και ζήτησε βουρκωμένοε να ανοίΕουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του και να δημευθούν οι καταθέσειε του, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο οι Αρχέε. Αντίδραση υπήρΕε από τον κ. 
Κ. Σημίτη, ο οποίοε δήλωσε «θλίψη» για τα φαινόμενα διαφθοράε που αποκαλύπτονται τώρα όη υπήρ- Εαν σπε κυβερνήσειε τηε περιόδου 1996-2004.

Εισαγγελική εντολή απαγόρευσή εΣόδου από τπ χώρα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ 8+1 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

ι Γιατί κατηγορείται;Γία νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Το επίμαχο ποσό τηε δίεητεηε κατατέθηκε στον λογαριασμό του κουμπάρου του κ. Γ. Τσουγγρά- νη . Αδίκημα κακουργηματικήε φύσηε.
2 Για ποια πράΕη δεν κατηγορείται; Για παθητική δωροδοκία. Και αυτό διότι είτε ωε κακούργημα είτε ωε πλημμέλημα έχει παραγράφει, καθώε παρήλθαν δύο σύνοδοι τηε Βουλήε από τη σηγμή που δω ροδοκήθηκε έχοντα ε υπουργική θέση.

^ Π ό τ ε  πήρε τα χρήματα;Στιε 2 Νοεμβρίου 1998 200.000 μάρκα και σπε 18 Φεβρουάριου 2000 250.000 μάρκα.
4 Πότε τα χρησιμοποίησε;Τ ην περίοδο 2000-2001 όταν εστάλησαν εμβάσματα ύψουε 60.000 ευρώ στιε Η Π Α  για τιε σπουδέε των παιδιών του κ. Μαντέλη και το 2007 όταν μεταφ έρθηκαν χρήματα με πρωτοβουλία του κ. Τσουγγράνη σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα.

Είναι στιγμιαίο ή διαρκέε αδίκη
μα η νομιμοποίηση;

Δύο νομικέε εκδοχέε:α . Το α δ ίκ η μ α  διαπ ρά ττεται άπαΕ. Στην π ρ οκ ειμ ένη  π ερίπτωση με την κ α τά θ εσ η των χρημάτω ν από την παράνομη πράΕη στον τραπεζικό λογα ριασμό. Οπωε χαρακτηριστικά είπε νομικόε που θέλησ ε να διατηρήσει την

ανωνυμία του, «το πλυντήριο 
λειτουργεί μία φορά και μετά 
το ρούχο είναι καθαρό». Συνε- πώε, το αδίκημα έγινε όσο ο κ. Μαντέληε ήταν υπουργόε. Αρα όχι μόνο έχει παραγραφεί, αλλά δεν έχει καμία δικαιοδοσία η τακτική Δικαιοσύνη να καλέ- σει τον πρώην υπουργό ωε κατηγορούμενο.
β. Τελείται κάθε φορά που το παρανόμω ε αποκτηθέν χρήμα αΕιοποιείται διαφορετικά. Αρα είναι διαρκέε, αλλά και εκ νέου γενόμενο (αυτοτελέε αδίκημα) όταν κατατίθεται, μεταφέρεται κτλ.
6 Ποιεε κινήσειε θα ακολουθήσουν; Η ανακρίτρια θα συντάΕει κατηγορητήριο καλώνταε τον κ. Μαντέλη σε απολογία. Οσο για την εισαγγελική διάταΕη περί απα- γόρευσηε εΕόδου, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον κατηγορούμενο και εντόε 15ημέρου να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Εφε- τών Αθηνών, αλλιώε θα χάσει την ισχύ τηε.

7 Αν αρνηθεί να απολογηθεί, τι γί
νεται;Η εφέτηε ανακρίτρια μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλληψήε του.
8Μπορούν να κινηθούν διαδικα- 
σίεε για κατάσχεση περιουσιακών του 
στοιχείων;Πρόκειται για άποψη που δεν γίνεται αποδεκτή από το σύνολο τηε νομικήε κοινότηταε. Νομικοί αναφέρουν ότι πρωτίστωε πρέπει να υπάρχουν ενδείΕειε για ζημιά του ελληνικού Δημοσίου, του O TE ή κάποιου άλλου οργανισμού που έχει συνάψει σύμβαση με τη Siemen8.
9 Γιατί δεν ασκήθηκε δίωΕη κατά του 
κουμπάρου;Παραμένει ωε ερώτημα, καθώε ο κ. Γ. Τσουγγράνηε είναι ο κά- τοχοε του λογαριασμού έωε σήμ ερ α . Ο  κ . Μ αντέληε ωστόσο ομολόγησε ότι ουσιασπκόε απο- δέκτηε των χρημάτω ν ήταν ο ίδιοε και όχι ο κουμπάροε του.

Δωροδοκία και παραγραφή
Τ Ο Υ  Κ . Χ ρ υ ς ο γ ο ν ο υ

Τα αδικήματα τα οποία σχετίζονται με την 
παράνομη διάθεση ή αΕιοποίηση ή απόκρυ
ψη χρηματικών ποσών που προέρχονται από

0 κ. Κώσταε Χρυσόγονοβ είναι καθηγητήε 
Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκηε.

παθητική δωροδοκία υπουργού για πράΕη ή 
παράλειψή του που τελέστηκε κατά την άσκη
ση των καθηκόντων του δεν καλύπτονται από 
το άρθρο 86 του Συντάγματοε και τον νόμο 
περί ευθύνηε υπουργών. Καλύπτεται μόνο η 
πράΕη τηε παθητικήε δωροδοκίαε καθ’ εαυτή, 
για την οποία δεν μπορεί να ασκηθεί σήμερα 
ποινική δίωΕη εάν είναι προγενέστερη του Σε
πτεμβρίου του 2007.

Νέα έφοδοδ του Σ Δ Ο Ε  στη Siemens EAAàs

Ρ ΕΠ Ο Ρ Τ Α Ζ  Π . Τ ς ι μ π ο υ κ η ς , 
Δ έ σ π ο ι ν α  Μ π ρ ο υ ς α λ ηΜ ετά τον θόρυβο που δη- μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  από τα όσα  ο μ ο λ ό γ η σ ε  στην εΕετασπκή επιτροπή τηε Βουλήε ο πρώην υπουργόε κ. Τ. Μαντέ
ληε, χθεε με εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. 1. Τέ- 
ντε απαγορεύθηκε η έΕοδόε του από τη χώρα, καθώε είναι πλέον αντιμέτωποε με την κακουργη- ματική κατηγορία του Εεπλύμα- τοε βρώμικου χρήματοε, δηλαδή τηε νομιμοποίησηε εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.Η κατηγορία σε βάροε του προ- σωποποιήθηκε αυτόματα από την ειδική εφέτη ανακρίτρια κυρία 
Μαρία Νικολακέα που χειρίζεται την υπόθεση τηε Siemen8, καθώε η σχετική ποινική δίωΕη έχει ασκηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα κ. Π. Αθανασίου in rem -  δηλαδή απρόσωπη, κατά παντόε υπευθύνου -  από την 1η Ιουλίου 2008. Ετσι, ο κ. Μαντέληε θα κληθεί άμεσα να απολογηθεί ενώπιον τηε ανακρίτριαε.Σύμφωνα με εισαγγελικούε κύ- κλουε, η κατηγορία σε βάροε του δεν έχει παραγραφ εί, καθώε ο πρώην υπουργόε δεν υπάγεται πλέον στην προβλεπόμενη παραγραφή του άρθρου 86 του Συντάγματοε, αλλά στην 20ετή παραγραφή που προβλέπεται για τουε απλούε πολίτεε. Αυτό συμβαίνει διότι εΕα- κολουθεί σήμερα, που δεν διαθέτει την υπουργική ιδιότητα, να κατέχει παράνομα και να διαχειρίζεται τα χρήματα που ομολόγησε ότι έλαβε από τη Siem em . Η παραγραφή του εν λόγω αδικήματοε είναι 20ετήε, καθώε η δίωΕη είναι σε βαθμό κακουργήματοε.Η εισαγγελική παραγγελία δεν κάνει λόγο για τον κ. Γ. Τσουγ- 
γράνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγ- μήε δεδομένα, ο κουμπάροε του κ. Μαντέλη θα αντιμετωπίσει την κατηγορία τηε συνέργειαε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οπωε ανέφεραν χθεε νομικοί κύκλοι, ο κ. Τσουγγράνηε δεν καλύπτεται από τη νέα διάταΕη του υπουργού Δι- καιοσύνηε κ. X. Καστανίδη, η οποία ψηφίστηκε πριν από λίγεε ημέρεε στη Βουλή και προβλέπει «αμνηστία» σε περίπτωση μάρτυρα που καταγγείλει με στοιχεία εγκληματικέε δραστηριότητεε κρατικών λειτουργών. Και αυτό διότι ο κ. Μαντέληε δεν είχε την ιδιότητα του μέλουε τηε κυβέρνησηε όταν κατά την κατηγορία διέπραττε το αδίκημα.

Ε ντολή να πραγματοποιηθούν αμέσωε φορολογικοί έλεγχοι στον κ. Τ. Μαντέλη έδωσε χθεε νωρίε το πρωί η ΕΕετα- στική Επιτροπή τηε Βουλήε με επιστολή που απέστειλε στον επικε- φαλήε του ΣΔΟΕ κ. I. Καπελέρη, ενώ παράλληλα -  με άλλη επιστολή -  ζητούσε να διεΕαχθεί έλεγχοε στην εταιρεία δίειηεηε Ελλάε.Οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ είναι έτοι

μοι, σύμφωνα με ασφαλείε πληρο- φορίεε, να ανοίΕουν όλουε τουε τρα- πεζικούε λογαριασμούε του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ, να πραγματοποιήσουν ενδελεχείε ελέγχουε στο «πόθεν έσχεε», δηλαδή στα περιουσιακά στοιχείων που έχει στην κατοχή του και το πώε αυτά αποκιήθηκαν, και να ελεγχθούν όλα τα εμβάσματα από και προε το εΕωτερικό που αφορούν τον κ. Μαντέλη. Ο «φάκελοε

Μαντέλη», όπωε χαρακτηριστικά αναφέρουν τη συγκεκριμένη υπόθεση οι ελεγκτέε του ΣΔΟΕ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πρώτη προτεραιότητα και οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν μόνο σε ενδεχόμενεε φο- ρολογικέε παραβάσειε αλλά θα επε- κταθούν και σε περιπτώσειε Εεπλύ- ματοε μαύρου χρήματοε, δωροδοκίαε κτλ. Πάντωε χθεε το πρωί ελε- γκτέε του ΣΔΟΕ βρέθηκαν στα γρα

φεία τηε δίεηιεηε αναζητώνταε στοιχεία όχι μόνο για τον κ. Μαντέλη αλλά και για άλλουε πολιτικούε που εν- δεχομένωε εμπλέκονται στην υπόθεση με τιε «χορηγίεε». Τ α στοιχεία που συλλέγονται θα κατατεθούν και στην ΕΕετασπκή Επιτροπή τηε Βουλήε που διερευνά το σκάνδαλο τηε εμπλοκήε πολιπκών προσώπων σπε εμπορικέε δραστηριότητεε τηε εται- ρείαε στη χώρα μαε.



A4 * ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 8  ΜΑΙΟΥ 2 0 1 0

Θέμα ■ έγκλημα και τιμωρία
Τον «δένουν» και με το «πόθεν έσχε8»Π οινή φ υλάκισή από δύο α « δέκα χρόνια ανπμειωπίζει ο κ. Μαντέληε με δΐω&ι επειδή δεν δήλωσε η ε «χορηγίεε» στη Βουλή
Ρ ΕΠ Ο Ρ Τ Α Ζ  Γ ρ η γ . Τ ζ ι ο β α ρ α ς , Λ . Σ τ α υ ρ ο π ο υ λ ο ς

Φ ύλλο και φ τερό» έχουν γίνει από χθεε ίο  πρωί οι δηλώσειε «πόθεν έσχεε» που υπέβαλλε όλα χα προηγούμενα χρόνια , αρχήε γενομένηε από χο 1981 οπότε εδε- λέγη πρώτη φορά βουλευτήε, ο πρώην υπουργόε κ. Τ. Μαντέληε, ενώ σήμερα αναμένεται να Ζητηθεί από την Τράπεδα τηε Ελλάδοε να ανοίδουν οι τραπεδικοί λογαριασμοί του.Με εντολή του προεδρεύοντοε στην επιτροπή για τον έλεγχο των οικονομικών των βουλευτών και των κομμάτων, αντιπροέδρου τηε Β ουλήε κ. Ευ. 
Αργύρη, οι αρ- μ ό δ ιεε  υπηρε- σίεε τηε Βουλήε Ξεκίνησαν αναδρομικό έλεγχο στιε δηλώ σειε π ερ ιο υ σ ια κ ή ε κατάστασηε του πρώην υπ ουργού, αναδητώ- νταε στοιχεία  που να « δ έ νουν» τιε παρά- νο μ εε πράδειε που ομολόγησε ο κ . Μ αντέληε στο πλαίσιο τηε υπερασπιστικήε γραμμήε που τήρησε ενώπιον τηε εδεταστικήε επ ιτροπήε για τα «μαύρα ταμεία» τηε Siemen8. Σχετικό αίτημα εστάλη και από τον πρόεδρο τηε Εδεταστικήε, ο οποί- οε δήτησε επίσηε να κινηθεί και το ΣΔΟ Ε ώστε να γίνουν έλεγχοι για φορολογικέε παραβάσειε.Σήμερα  εδάλλου συγκαλείται εκτάκτωε η διακομματική Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία συμμετέχουν και τρειε δικαστικοί, προ- κειμένου να ληφθεί απόφαση για να κινηθούν οι διαδικασίεε άσκη- σηε ποινικήε δίωδηε για το αδίκημα τηε υποβολήε ανακριβούε δήλωσηε, καθώε ο πρώην υπουργόε δεν έχει εμφ ανίσει στιε δη- λώσειε του τα ποσά των επίμαχων λογα ρια σ μώ ν τηε Ε λβετία ε, τα οποία αναγνώρισε ότι είναι δικά του.Π αραλλή λω ε θα δητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών του κ. Μαντέλη για να διαπιστωθεί αν τα δηλούμενα ποσά αντιστοιχούν στα πραγματικά τραπεδικά διαθέσιμα του ίδιου και τηε συδύγου τηε.

«Νιώθω οργισμένος, νιώθω  
ντροπή και ζητάω συγγνώμη από 
τovs ψηφοφόρους μου διότι στο 
όνομα ενός πολιτικού φορέα και 
ενός πρώην συναδέλφου πιθα
νόν να ενοχοποιούν όλους μας» ανέφερε ο κ. Αργύρηε μιλώνταε από το βήμα τηε Βουλήε. Εδήγη- σε δε ότι «ο κ. Μαντέλης μπορεί 
να τιμωρηθεί με νόμο που ψ η 
φίστηκε πρόσφατα» και «ορίζει 
ότι όποιος αποκρύπτει από το 
“πόθεν έσχες” στοιχεία τιμωρεί
ται με τουλάχιστον δύο χρόνια  
και αν πρόκειται για ποσά άνω  
των 300.000 ευρώ με 10 χρόνια 
κάθειρδη».Α νά λο γεε προβλέψ ειε υπάρχου ν και στον νό μ ο  που ψ η φ ίστηκε το 2003, ενώ, σύμφωνα με νομικέε ερμηνείεε, μπορεί το αρχικό  α δίκ ημ α  να τελέστηκε το

Οι αρμόδιεε
υτιηρεσϊεε
τηε Βουλήε
ξεκίνησαν
αναδρομικό
έλεγχο
στιε δηλώσειε
περιουσιακήε
κατάστασηε
του πρώην
υπουργού

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗ
ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Δήμοε ή 
κοινότητα Τοποθεσία

Εκταση
σε τετρ. μέτρα

Ετοε 
κτήση s

Δικαίωμα
%

ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 52 124 2001 40%
ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 52 5 2001 40%
ΑΘΗΝΑ ΣΑΡΡΗ 22 46 1972 100%
Κ0ΡΩΠΙ ΚΑΡΕΛΑΣ 45 1990 25%
ΠΑΛΑΙ ΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙ ANATA 310 1991 9/144

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Δήμοε ή 
κοινότητα Τοποθεσία

Εκταση 
σε τετρ. μέτρα

Ετοε
κτήσηε

Δικαίωμα
%

Κ0ΡΩΠΙ ΚΑΡΕΛΑΣ 585 1972 100%
ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΕΛΗΝΙΖΑ 335 1973 100%
ΠΑΛΛΙΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙ ANATA 571,80 1991 1/6
ΠΑΛΑΙ ΚΗ ΔΑΜ0ΥΛΙΑΝΑΤΑ 500 1994 50%
ΠΑΛΛΙΚΗ ΔΑΜ0ΥΛΙΑΝΑΤΑ 500 1994 50%
ΠΑΛΛΙΚΗ ΔΑΜ0ΥΛΙΑΝΑΤΑ 500 1994 50%
ΠΑΛΛΙΚΗ ΔΑΜ0ΥΛΙΑΝΑΤΑ 500 1994 50%
ΠΑΛΛΙΚΗ ΔΑΜ0ΥΛΙΑΝΑΤΑ 500 1994 50%

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗ
ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Δήμοε ή 
κοινότητα Τοποθεσία

Εκταση
σε τετρ. μέτρα

Ετοε
κτήσηε

Δικαίωμα
%

ΒΥΡΩΝ ΘΕ0Τ0Κ0Π0ΥΛ0Υ 95 1976 100%
ΒΥΡΩΝ ΘΕ0Τ0Κ0Π0ΥΛ0Υ 95 1976 100%
ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 112,60 1972 50%
ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 60 1967 50%
ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 59 1998 4/16
ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 70,55 1999 50%
ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 50,43 2000 50%
ΑΘΗΝΑ ΕΥΦΡΑΝ0Ρ0Σ 46 1997 9/16
Β0ΥΛ/ΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 1.204 1972 6/24
Κ0ΡΩΠΙ ΚΑΡΕΛΑΣ 45 1990 25%

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Δήμοε ή 
κοινότητα Τοποθεσία

Εκταση
σε τετρ. μέτρα

Ετοε
κτήσηε

Δικαίωμα
%

ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΡΕΛΑΣ 5.089 1990 25%
ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙ0 100.000 - 0,47%
ΕΡΥΣ0Σ ΚΥΝΗΓΟΥ 1.470 1983 100%

Δήμοε ή 
κοινότητα Τοποθεσία

Εκταση
σε τετρ. μέτρα

Ετοε
κτήσηε

Δικαίωμα
%

ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΡΕΛΑΣ 5.089 1990 25%
ΚΕΡΑΤΕΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 100.000 1972 1,65%
ΛΑΥΡΙΟ ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ 1.199 1991 50%
ΜΕΓΑΡΑ ΒΕΝΙΣΤΡΕΣ 991.000 1966 1,9/000
ΠΑΛΛΙΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ 1.078 1991 1/96

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΛΗ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΉ ΜΕΤΟΧΕΣ -  ΟΜΟΛΟΓΑ

Ετοε Ποσό Ποσότητα
2004 3 0 .0 0 2 ,72€ Τίτλοε χρεογράφου Αδία κτήσηε

2005

2006

40.692,09€ 
63.262,05€

OTE 1.079 6.055.000 δρχ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ5 .1 0 θ €
στην Εθνική Τράπεζα

2 4 .5 8 8 €
στην Εμπορική Τράπεζα

. '' % *  Ν  «

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ετοε Ποσό 1 0 .0 0 0 € 4 .5 0 0 €
2004

2005

24.226,47€ 
27.394,48€

στην Εθνική 

Τράπεζα
στην

Eurobank

2006 27.686,76€

ΜΕΤΟΧΕΣ -  ΟΜΟΛΟΓΑ

Τίτλοε
Ποσότητα

χρεογράφου Αδία κτήσηε

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 530

ΚΟΝ. NED. PETR. (ROYAL DUTCH) 72 3.055,45€

1998 και το 20 0 0 , αλλά η α πόκρυψη διάρκεσε ωε το 2007, χρονιά κατά την οποία υπέβαλε την τελευταία δήλωση «πόθεν έσχεε» ο κ. Μαντέληε, ο οποίοε ήταν βουλευτήε ωε το 2004, αλλά ο νόμοε επιβάλλει να δηλώνονται τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών

επί τρία χρόνια  μετά την έδοδό τουε από το Κοινοβούλιο.Η τελευταία αυτή δήλωση του πρώην υπουργού, όπωε και η δήλωση του πρώην βουλευτή κ. Θ. 
Τσουκάτου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι, καθώε είχαν προπγηθεί τα δημο

σιεύματα που τουε ενέπ λεκ α ν στην υπόθεση με τα «μαύρα ταμεία». Ο λόγοε τηε μη δημοσιο- ποίησήε τουε ήταν ότι κρατήθηκαν για περαιτέρω  έλεγχο  από τουε ορκωτούε λογιστέε που πλαισιώνουν την Επιτροπή Ελέγχου.Σύμφωνα πάντωε με πληροφο-

ρίεε, εδαιρουμένηε τηε απόκρυ- ψηε του ελβετικού λογαριασμού, από τον μέχρι στιγμήε έλεγχο και εν αναμονή και του ανοίγματοε των λογαριασμών οι δηλώσειε του πρώην υπουργού Μεταφορών δεν παρουσιάζουν κάτι το ιδιαίτερα επιλήψιμο.
Ζήτησε να ανοίξουν ιούς λογαριασμούς του και βούρκωσε

Ο  κουμπάροε του κ. Μαντέλη 
κ. Γ . Τσουγγράνηε με 
την κατάθεσή του έφερε σε 
δύσκολη θέση τον πρώην 
υπουργό, ο οποίοε αναγκάστηκε 
να παραδεχτεί τιε «χορηγίεε»

Β ουρκω μένος»  και με 
«σπασμένη φωνή που 
νόμιζες ότι θα Εεσπού- 

σε σε κλάματα», όπωε περιγράφουν παριστάμενοι βουλευτέε, απάντησε ο κ. Μαντέληε στα σχετικά ερωτήματα που του τέθηκαν ενώπιον τηε Εδεταστικήε, κατά τη διάρκεια τηε οποίαε δήλωσε ότι συμφωνεί με το άνοιγμα των λογαριασμών του, ενώ ανέφερε ότι τα περιουσιακά του στοιχεία δεν αυδήθηκαν κατά τη διάρκεια τηε ενασχόλησήε του με την πολιτική.
«Στο σπίτι όπου έμενα μένω μέ-

χρι σήμερα, στον Βύρωνα, από το 
1977. Ενα γραφείο αγόρασα το 
2000, γιατί πλήρωνα ενοίκιο, και 
για βουλευτικό και για δικηγορι
κό γραφείο. Και πληρώνω μέχρι 
σήμερα. Δ εν  έχει εΕοφληθεί το 
δάνειο. Στους λογαριασμούς που 
θα ανοίΕειε θα βρείτε ένα δάνειο 
που εΕοφλείται μέχρι σήμερα. Εχω 
ένα αυτοκίνητο 15 χρόνων του 
1996, προτού γίνω υπουργός αγο
ρασμένο, 1.800 κυβικά. Αγόρα
σα μόνο μετοχές από δημόσια εγ
γραφή, όταν o OTE βγήκε στην 
ιδιωτικοποίηση, μόνο χίλιες με-

τοχές, και αυτές τις μετοχές έχω 
μέχρι σήμερα και τις κρατάω και 
δεν θα τις πουλήσω ποτέ».

«Αυτή είναι η περιουσία μου. 
Ο μόνος τρόπος για να με β οη 
θήσετε είναι να αποκαλυφθεί η 
σκευω ρία»  α νέφ ερε ο πρώην υπουργόε, στην τελευταία δήλωση του οποίου περιλαμβάνεται έναε μακρύε κατάλογοε με συνολικά 30 ακίνητα στο όνομα του ίδιου και τηε συδύγου του, πλην όμωε σε αρκετά εδ αυτών έχει μικρή συμμετοχή, ενώ άλλα είναι συνι- διοκτησία.
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Θέμα ■ έγκλημα και τιμωρία
Κ. Σημίτης: Η  Ελλάδα δεν είναι μόνο διαφθοράΟ  πρώην πρωθυπουργέ^ επιχειρεί να υπερασπιστεί το έργο των κυβερνήσεώ ν του και ζητεί πλήρη κάθαρση

Ο κ. Κ. Σημίτης (δείιά) με τον κ. Τ. Μαντέλη σε φωτογραφία του 2002 ieurokinissi/  γιαννης παναγοπουλος)

Ρ ΕΠ Ο Ρ Τ Α Ζ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Α  Κ ΡΟ Υ ΣΤ Α Λ Λ Η

Ο πρώην πρωθυπουργόν κ. 
Κ. Σημίτηε, όπωε μεταδίδουν στενοί συνεργάτεε του, δεν πίστευε στα αφτιά του όταν άκουσε την κατάθεση του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη στην Ε δετα σ τικ ή  Επιτροπή για τη δίεπιεηε. Η οργή του, χθεε, δεν εκ- φ ρ ά σ τ η κ ε  μ ό ν ο  στουε συνεργά τεε του. Ο  πρώην πρωθυπουρ- γόε εδέδωσε ανακοίνωση η οπ οία  π ε ριέχει διάφορα μηνύματα. 

« Θ λ ίβ ο μ α ι  
και εβοργίΖο- 
μαι επ ειδή  
τέτοιεε π ρό
βειε εκκολά- 
φ θηκαν και 

κατά τη διάρκεια τηε κυβερνητι- 
κήε θητείαε του Π αΣοΚ  1996- 
2004» αναφέρει, αναλαμβάνονταε εμμέσωε και την πολιτική ευθύνη εκείνηε τηε περιόδου. Οι πράδειε αυτέε, προσθέτει, προσβάλλουν το αίσθημα δικαίου τηε κοινωνίαε, αμαυρώνουν το έργο τήε τότε κυ- βέρνη σ ηε και τιε προσπάθειεε όλων όσοι εργάστηκαν και προ- σέφεραν για μια καλύτερη Ελλάδα. «ΠράΕειε ασυμβίβαοτεε με 
τουε αγά>νεε μαε και την ηθική 
μαε. Συγκαλύπτουν ότι τα χρόνια 
αυτά έγινε ένα σημαντικό έργο 
τόσο για την ανόρθωση τηε οι- 
κονομίαε, όπωε το δείχνει η έντα- 
βη στην ΟΝΕ, τα μεγάλα δημόσια 
έργα, οι επιδόσειε σε πολλούε άλ- 
λουε τομείε όσο και για το κύροε 
τηε Ελλάδαε στην Ευρώπη και στον 
κόσμο» σημειώνει.Ο  κ. Σημίτηε επιχειρεί να υπερασπιστεί το συνολικό έργο των κυβερνήσεών του, ταυτοχρόνου όμωε δητεί πλήρη κάθαρση στον

δημόσιο βίο και απόδοση δικαιο- σ ύ ν η ε . «Η  Βουλή»  α ν α φ έρ ει 
«ανταποκρίθηκε με τη σύσταση 
των εβεταστικών επιτροπών στην 
αυτονόητη απαίτηση τηε ελληνι- 
κήε κοινωνίαε για διαλεύκανση 
σειράε υποθέσεων που δηλητή
ριασαν την πολιτική Ζωή του τό

που, έβλαψαν τη λειτουργία τηε 
δημοκρατίαε, Ζημίωσαν δημόσια 
περιουσία και σκίασαν πρόσω
πα. Η  πρόοδοε των εργασιών των 
εβεταστικών επιτροπών φέρνει 
στο φωε παρανομίεε και αθλιό- 
τητεε για το επιβαλλόμενο ήθοε 
σε μια ευνομούμενη πολιτεία».

«Ολη η Ελλάδα δεν είναι μια 
διεφθαρμένη χώρα. Πρέπει να 
αποδοθεί δικαιοσύνη. Με θάρροε 
και επιμονή πρέπει να αποκατα
στήσουμε την ποιότητα μιαε κοι
νωνία ε που επιδιώκει ο ελληνι- 
κόε λαόε και κάθε πολίτηε που 
σέβεται τον εαυτό του. Θέλω να

πιστεύω ότι η διαδικασία των εβε
ταστικών επιτροπών θα ενισχύ- 
σει το δημοκρατικό πολιτικό σύ
στημα και το κράτοε δικαίου και 
δεν θα αφ ήσει περιθώρια για 
αντιπαραθέσειε εντυπώσεων και 
συμψηφισμούε σκοπιμοτήτων» καταλήγει η ανακοίνωση.Στο Μ έγαρο Μαδίμου αντιμετώπισαν την ανακοίνωση του κ. Σημίτη μ ε τρόπο που φανέρωσε τον αιφνιδ ια σ μ ό  τηε κ υ β έ ρ ν η σ ή  από τιε εδε- λίδειε. Ωστόσ ο σ ε γ εν ι- κέε γραμμέε θ ε ώ ρ η σ α ν  πολύ καλό το περιεχόμενο και ανέλυαν λέδ η  π ρ οε λέδη το κεί-, μ ε ν ο , ιδίω ε τη φ ρ ά σ η  
«αντιπαρα- 
θέσειε εντυπώσεων και συμψη- 
φισμούε σκοπιμοτήτων». Ο  κυ- βερνητικόε εκπρόσωποε κ. Γ. Πε- 
ταλωτήε απέφυγε να εισέλθει στην ουσία του θέματοε και σχετικά με την πρόταση του βουλευτή του Π αΣοΚ  κ. Λ. Γρηγοράκου να κληθεί να καταθέσει και ο κ. Σημίτηε ο κ . Πεταλωτήε παρέ- πεμψε στην Εδεταστική Επιτροπή, η οποία «καλεί όσουε πιστεύει 
ότι μπορούν να φέρουν φωε σε 
κάθε υπόθεση. Η  κυβέρνηση, 
κατά το Σύνταγμα και τουε νό- 
μουε, δεν μπορεί να εμπλέκεται 
σε τέτοιου είδουε αποφάσειε» τόνισε. Το πρωί ο κ. Γρηγοράκοε, μέλοε τηε Εδεταστικήε Επιτρο- πήε, δήλωσε, μπροστά στιε τηλε- οπτικέε κάμερεε κατά την είσοδό του στη Βουλή, τα εδήε: «Πι
στεύω ότι ο πρώην πρωθυπουρ- 
γόε θα δώσει εβηγήσειε και δεν 
θα κρύβεται όπωε κρύβονταν  
στο π α ρ ελθ ό ν  άλλοι πρω θυ
πουργοί».

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Ν α κληθεί ή όχι στην Εξεταστική Επιτροπή;Συνεργάτεε του κ. Κ. Σημίτη επισημαίνουν ότι ο κ. Τ. Μαντέληε είπε ό,τι είχε να πει για τον χρη- ματισμό του από τη δίεητεηε και ότι ο πρώην Πρω- θυπουργόε δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον για την υπόθεση στην Εδεταστική Επιτροπή. «Πι
στεύει κανέναε ότι ο Σημίτηε γνώριΖε για αυτέε 
τιε πρόβειε του Μαντέλη και του είπε "Μπράβο 
Τάσο μου, πήγαινε να φαε τιε μίΖέε στο Μπα
κού;"», θέτουν το ερώτημα. «Ο κ. Σημίτηε έχει 
ευθύνη; Προφανώε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. 
Σημίτηε ήβερε ότι ο κ. Μαντέληε τα παίρνει. Εχει 
πολιτική ευθύνη» δήλωσε ο κ. Μιλτ. Παπαϊω- 
άννου στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο». Και πρόσθεσε ότι αν υπάρδουν στοιχεία θα πρέπει να

κληθούν στην Εδεταστική Επιτροπή και ο κ. Κ. Σημίτηε και ο κ. Κ. Καραμανλήε. Πάντωε, στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ δεν έχει διαμορφωθεί ρεύμα υπέρ τηε κλήσηε του κ. Σημίτη, ούτε όμωε έχουν υπάρδει, προε το παρόν τουλάχιστον, δηλώσειε στήριδήε του. Την ίδια στιγμή η ΝΔ προσπαθεί να βάψει πράσινο το σκάνδαλο τηε δίετηεηε. «Κα
λοδεχούμενη η οργή του κ. Σημίτη. Δ εν  απά
ντησε όμωε πώε τέτοια αποκρουστικά φαινόμε
να εκκολάφθηκαν στον στενό περίγυρο των ηγε
σ ιώ ν του Π α Σ ο Κ , από το “β α θ ύ σύστημα  
ΠαΣοΚ"», αναφέρει η ανακοίνωση τηε Ρηγίλληε, η οποία δεν σκοπεύει να δητήσει κλήτευση του κ. Σημίτη στην Εδεταστική.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
«Θέλω να 
πιστεύω ότι η 
διαδικασία των 
εξεταστικών 
επιτροπών δεν 
θα αφήσει 
περιθώρια για 
αντιπαραθέσειε 
εντυπώσεων και 
συμψηφισμούε 
σκοπιμοτήτων»

Στο Μαξίμου 
θεώρησαν σε 

γενικέε γραμμέε 
πολύ καλό το 

περιεχόμενο τηε 
δήλωσηε Σημίτη 

και στάθηκαν 
ιδιαίτερα στην 

αναφορά σε 
«εντυπώσειε» 

και
«συμψηφισμούε»

«...Σταύρωσον αυτόν» λένε πολλοί βουλευτέ8
ρον, άρον, σταύρω
σον αυτόν» ήταν το νόημα των παρεμβάσεων πολλών βουλευτών σχετικά με τον χρημα τισ θέντα  από τη δ ίεη ιεη ε πρώ ην υπουργό του ΠαΣοΚ κ. Τ. Μαντέλη.Ο  πρώην Πρόεδροε τηε Βουλήε κ. Απ. Κακλαμάνηε δήτησε να λη- φθούν ασφαλιστικά μέτρα από τη Δικαιοσύνη για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όσων εμπλέκονται «μέχριε οριστικήε εκκαθά- 

ρισηε τηε υπόθεσηε σε ό,τι αφορά 
καθένα εβ αυτών». Επιπλέον είπε ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω πράδειε που συνιστούν δέ- πλυμα «βρώμικου χρήματοε», για τιε οποίεε, ωε μη συνδεόμενεε με άσκηση υπουργικών καθηκόντων, δεν ισχύει η αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 86 παρ. 3 περί ποι- νικήε ευθύνηε των υπουργών, αλλά η κοινή παραγραφή για όλα τα αδικήματα και όλουε τουε πολίτεε.

«Αν δεν είχε επιμείνει το ΠαΣοΚ 
να επανασυσταθούν οι ΕΣεταστικέε

Ο  πρώην Πρόεδροε τηε Βουλήε 
κ. Α π. Κακλαμάνηε ζήτησε να 
ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα από 
τη Δικαιοσύνη για τη δέσμευση 
των περιουσιακών στοιχείων 
όσων εμπλέκονται
(ΑΠΕ/ ΜΕβΑΡΡΕςς/ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ)

Επιτροπέε και να φτάσουμε στη ρί- 
Ζα των θεμάτων πώε σήμερα όλοι 
θα μιλάγανε για τον κ. Μαντέλη;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε του ΠαΣοΚ κ. Π. Ευ
θυμίου, επισημαίνονταε ότι «επει

Ο  κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε 
του Π α Σ ο Κ  κ. Π . Ευθυμίου 
επισήμανε ότι «επειδή 
δεν είμαστε αλληλέγγυοι 
με κανέναν κλέφτη 
επιδιώκαμε τιε ΕΣεταστικέε»
(ICON /  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΟΣ)

δή ακριβώε πιστεύουμε ότι όλα πρέ
πει να έρθουν στο φωε, επειδή στο 
ΠαΣοΚ δεν είμαστε αλληλέγγυοι με 
κανέναν κλέφτη, με κανέναν που 
έχει απιστήσει στο δημόσιο συμ
φέρον, επιδιώβαμε με τιε Εβεταστι-

«Η  ποινική ευθύνη 
των υπουργών μπορεί 
να παραγράφεται, όμωε 
δεν παραγράφεται η αστική 
ευθύνη» τόνισε ο βουλευτήε 
του Π α Σ ο Κ  κ. Μ . Παντούλαε 
(ΕυροκίΝίςει/ χρηστός μπονης)

κέε να τρέμουμε τα πάντα στο φωε».
Ο βουλευτήε του ΠαΣοΚ κ. Μ. Πα

ντούλαε τόνισε ότι «η ποινική ευ
θύνη των υπουργών μπορεί να πα
ραγράφεται, όμωε δεν παραγρά
φεται η αστική ευθύνη» και κάλε-

σε τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου να Ζητήσει μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτουε τη συντηρητική κατάσχεση τηε περιουσίαε του κ. Μαντέλη και ταυτόχρονα την υποβολή αγω- γήε εναντίον του.ΣχολιάΖονταε τη στάση των βουλευτών του ΠαΣοΚ, ο βουλευτήε τηε ΝΔ κ. Αν. ΝεράντΖηε είπε όπ όλα όσα ομολογήθηκαν είχαν έλθει στο φωε τηε δημοσιότηταε εδώ και καιρό και ωε εκ τούτου «θα έπρεπε να 
έχει αντιδράσει πολύ πιο νωρίε η 
κοινότητα των βουλευτών του 
ΠαΣοΚ».Στο θέμα αναφέρθηκε και η πρώην υπουργόε κυρία Ντάρα Μπα- 
κογιάννη σε συνομιλία τηε με δη- μοσιογράφουε. Οπωε είπε η ανε- δάρτητη πλέον βουλευτήε, «πρώτη 
φορά βλέπω τέτοιον κυνισμό, έχω 
βγει από τα ρούχα μου». Και πρόσθεσε: «Από την άλλη, ευτυχώε που 
προσωποποιούνται οι ευθύνεε για 
να μην πέφτει λάσπη στον ανεμι
στήρα για όλουε τουε πολιτικούε».
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Θέμα ■ έγκλημα και τιμωρία
Επαιζε το χαρτί τπ8 παραγραφή8Ο ι απαντήσει του κ. Μ αντέλη κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική -  Ο ι «χορηγίες», το έμβασμα και οι λογαριασμοί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ ρ η γ . Τ ζ ι ο β α ρ α ς  _______Τ ο «χαρτί» Tns παραγραφήβ των αδικημάτων που σχετίζονται με n s ... «προεκλογι- κέε χορηγίεε», όπωε επέμεινε να βαφτίΖει ο ίδιοε τη μίΖα από τα «μαύρα ταμεία» m s Siemens, έπαι- Εε κατά την κατάθεσή του ενώπιον m s ΕΕεταστική5 Ennponñs ο πρώην υπουργόε κ. Τ. Μαντέληε. Προ- κειμένου μάλιστα να δείΕει συνερ- γάσιμοε, έθεσε στη... διάθεση m s ελληνικήε Δικαιοσύνηε το υπόλοιπο ποσό του λογαριασμού με τον κωδικό «A. Roeos» που μετέφερε από την Ελβετία στην Ελλάδα ο κου- μπάροε του κ. Γ. Τσουγγράνηβ, ενώ για να «καλυφθεί» -  και έχο- vras υπόψη του όη δεν μπορεί πλέον να κατηγορηθεί για παραβίαση των νομίμων ορίων -  δεν δίστασε να πει όη τα προεκλογικά έΕοδά του ήταν πολύ περισσότερα από n s  220.000 ευρώ που του έδωσε η Siemens, αρνούμενοε ópeos να απο- καλύψει τα ονόματα άλλων «χορηγών».Οι διάλογοι από την κατάθεση του κ. Μαντέλη είναι αποκαλυπτικοί για την υπερασπισηκή γραμμή που είχε χαράΕει και η οποία κα- τέρρευσε, καθώε δεν είχε λάβει υπόψη του την παράμετρο m s παραβ ία σ ή  άλλων νομικών διατάΕεων, όπωε αυτέβ για την απόκρυψη στοιχείων από το «πόθεν έσχεε», με ns onoiss, εκτόε των άλλων, θα βρεθεί αντιμέτωποε ενώπιον Tns Δ ικαιοσύνη, στην οποία προτίθενται να τον παραπέμψουν σήμερα τα μέλη m s Ennponñs Ελέγχου των οικονομικών των βουλευτών και κομμάτων.Δ . Παπαδημούληε (ΣΥΡΙΖΑ): «rioios από τη Siemens Γέρμα vi as oás πρότεινε m  “χορηγία”, όπωε λέτε, που κατατέθηκε με έμβασμα eras 2.11.1998; Ονομα θυμάστε;».

Τ. Μαντέληβ: « la s  είπα, όχι». Δ . Παπαδημούληε «Zas πήρε Kánoios άγνωστοε. Σε τι γλώσσα oás μίλησε;».
Τ. Μαντέληε: «Αγγλικά».

Ο ι ερωτήσειβ ίου κ. Παπαδημούλη στον κ. Μαντέλη κατά την προχθεσινή κατάθεση στην ΕΕεταστική 
Επιτροπή τηβ Βουλήε έφεραν σε δύσκολη θέση τον πρώην υπουργό ίευροκίΝίεβι / γιαννης παναγοπουλος)

Δ. Παπαδημούληε: «Να σα5 ρω- από τα κεντρικά τηε Siemens και τότε φάρσε5 σε πολιπκούε;». τήσω κάτι άλλο, και δεν κάνω πλά- δεν ήταν έναε συvεpγάms του... Λά- Τ. Μαντέλη5: «Εκ του αποτελέ- κα. Πάβ ήσασταν βέβαιοε ότι ήταν λα ή του Ταγματάρχη που έκαναν σματοε».
«Παραβιάζετε την κοινή λογική»
Δ. Παπαδημούληε: «Από άλλεε εταιρείεε πήρατε άλλεε “χορηγίεε” με την ίδια μέθοδο;».
Τ. Μαντέληε: «Οηδήποτε θέλετε, θα ανοίΕετε τουε λογαριασμούε μου, θα δείτε τιε δηλώσειε μου...». 
Δ. Παπαδημούληε: «Ναι, αλλά μην παραβιάζετε την κοινή λογική. Αυτά τα λεφτά δεν μπήκαν στουε λογαριασμούε σαε. Μπήκαν στουε λογα- ριασμούε ενόε φίλου σαε. Επομένωε, εκατό φο- ρέε να ανοίΕουμε τουε λογαριασμούε σαε τώρα, δεν θα τα βρίσκαμε αυτά αν δεν είχε “σκάσει" το σκάνδαλο».
Τ. Μαντέληε: «Ολα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σαε και όλα θα τα διαπιστώσετε, αν δεν τα έχετε ήδη διαπιστώσει».
Δ. Παπαδημούληε: «Μα πώε να τα διαπιστώσουμε; Εσειε μα5 λέτε για τουε λογαριασμού5 σαε. Τουε λογαριασμούε τουε άλλου5, αν δεν μαε πείτε “χρησιμοποίησα εκτόε από τον κ. Τσουγγράνη γΓ αυτή

τη δουλειά και άλλα πρόσωπα”, πώβ θα τουε βρούμε εμείε;».
Τ. Μαντέλη5: «Ολα θα τα βρείτε με τιε δηλώ σει μου... Θα ανοίΕετε τουβ λογαριασμούε και θα τα βρείτε όλα. Τι άλλο να σαε πω;».
Δ. Παπαδημούληε: «Το “φάγατε” αυτό το κεφάλαιο για εκλογικέε δαπάνεε σηε εκλογέε του 2000 ή του 2004;».
Τ. Μαντέληε: «Και του 2000 και του 2004. Τα χρήματα αυτά είναι ένα ενιαίο σύνολο».
Δ. Παπαδημούληε: «Μπορείτε να μαε αποδείΕε- τε από δικούε σαε λογαριασμούε δαπάνεε την περίοδο των εκλογών του 2000 και του 2004 που να αθροίζονται στο ύψθ5 των 220.000 ευρώ;».
Τ. Μαντέληε: «Οι εκλογικέε δαπάνεε δεν γίνονται μόνο την προεκλογική περίοδο. Οι κυριότε- ρεε δαπάνεε γίνονται πριν από την προεκλογική περίοδο».

«Τα λεφτά είναι σαν να είναι δικά μου...»
Δ . Παπαδημούληε:«Επειδή p a s  λέτε ότι τα λεφτά δόθηκα ν για εκλογική χορη γία  και εσ είε n s  δαπάνεε των εκλογώ ν t i s  καλύψατε από δικά o a s , μήπω ε θ εω ρείτε ότι αυτά τα λεφτά που βρίσκονται τώρα στον λογα ρια σ μό τηε A lp ha Bank 163.000 ευ ρώ είναι δικά o a s ; Τα δ ικαιούστε; Θ α  τα διεκδι- κήσετε; Εχετε κάνει κα μιά συΖήτηση μ ε τον κ. Τ σουγγρά νη επ' αυτού ή είναι λεφτά Tns Siem ens;».
Τ. Μαντέληε: «Δ εν ε ίναι λεφτά Tns Siem ens, αλλά είναι στη διάθ εση εδώ  πέρα, οτιδήποτε αποφ ασίσει η ελληνική Δ ικα ιοσ ύνη ».
Δ . Παπαδημούληε: «Ο κ. Τ σ ου γγ ρά νη ε μάβ ε ίπε ότι είναι λεφτά του Μ αντέλη. Εσειε σκοπ εύετε να  τα διεκδικήσετε αφού καταναλώσατε ισ οδύ να μ ο κεφ άλαιο για εκλογικέε ανάγκεΒ;».
Τ. Μαντέληε: « Z a s  απάντησα. Τα χρήματα είναι στη διάθεση τη δική μου, επ ομένω ε είναι σαν να είναι δικά μ ου . Α ν α μ φ ίβολα. Και o a s  λέω , ακόμα είναι εκεί, εγώ δ εν  τα έχω πειράΕει. Π α ρα μ ένο υν εκεί να αποφ α σίσει η ελληνική Δ ικ α ιο σ ύ νη».

«Δεν γνωρίζω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι»Ο  πρώην υπουργίκ αιφνιδιάσιηκε από π ι δ ίω ίη , απειλεί με αποκαλύψ εκ και υποσιηρίζει ότι δεν δω ροδοκήθηκε
« Ε ίνα ι στενάχω ρα τα 

πράγματα για μένα  
τώρα» επανελάμβανε συνεχώε σε όποιον τον ρωτούσε ο κ. Tóaos Μαντέληε, μετά την κατάθεσή του στην ΕΕεταστική Επιτροπή. Δύο ώρεε νωρίτερα ομολόγησε τρία εγκλήματα am an as sis βάροε του Δημοσίου, για τα οποία πίστευε ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ποτέ, καθώε τα αδικήματα που διέπραΕε νόμιΖε ότι έχουν ήδη παραγραφεί. Εδειχνε, καθάβ έπαιρνε τον δρόμο Tns επιστροφήε με ένα ταΕί από τη Βουλή στο σπίτι του στον Βύρωνα, να μην έχει καταλάβει τι ακριβώε είχε συμβεί.Φορώ vías ένα καλοκαιρινό γκρί- Ζο κοστούμι με μια παλιομοδίτικη ριγέ γραβάτα, ο κ. Μανιέλη5 έκανε μια στάση σε καφετέρια για έναν γρήγορο εσπρέσο και φάνηκε ότι τον απόλαυσε xoopis φόβο να τον ανηληφθούν. Αλλωστε πέρασαν τόσα χρόνια από τότε που ήταν υπουρ- 

Y Ó s Μεταφορών ή παλαιότερα πα-

νίσχυροε γενικόε γραμματέαε του Υπουργικού Συμβουλίου και mo παλιά διοικητήε του OTE και πίστευε ότι δύσκολα θα τον αναγνώριΖαν. Και όμωε, ελάχιστα έχει αλλάΕει από τότε εμφανισιακώε, αν εΕαιρέσει κα- νείε τα γκρίΖα μαλλιά του και κάποια κιλά επιπλέον που πήρε, μάλλον στο ΑΖερμπαϊτΖάν.ΕμφανιΖόταν σίγουροε ότι «καθάρισε» με την ΕΕεταστική Επι-

τροπή και περισσότερο σίγουροε ότι δεν πρόκειται να διωχθεί ποινικά, αφού τα όποια αδικήματα και αν διέπραΕε είχαν παραγραφεί. Σίγουροε εμφανιΖόταν επίσηε ότι δεν επρόκειτο να συλληφθεί. Αυτόε ήταν και ο λόγο3 για τον οποίο προγραμμάτιζε το ταΕίδι τηε επιστρο- φήε του στο ΑΖερμπαϊτΖάν την προσεχή Δευτέρα. Είχε βγάλει ήδη τα εισιτήρια. Ηταν τόσο βέβαιοε ότι

δ εν  επ ρόκειτο να έχει ποινικά μπλεΕίματα που έθεσε στη διάθεση τηε Βουλήε και το σταθερό και το κινητό του τηλέφωνο, λέγονταε στα μέλη τηε ΕΕετασπκήε Επιτρο- πήε ότι «αν με αναζητήσετε θα με 
βρείτε εδώ, σ ’ αυτά τα τηλέφωνα. 
Μ όνο α ν βρίσκομα ι στο ΑΖερ- 
μπαϊτΖάν δώστε μου πέντε ημέρεε 
προθεσμία για να έρθω».Γία τον κ. Μανιέλη με το που έφυ

γε από τη Βουλή τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα. Δεν μπορούσε να καταλάβει, όπωε έλεγε σε φίλουε του, πώε είναι δυνατόν μια γενναία χορη γία  που εισέπραΕε από τη δίεηίθηε για να περάσει τον δύσκολο προεκλογικό κάβο πιε Β’ Αθηνών να τη χαρακτηρίζουν βουλευτέε, πρώην συνάδελφοί του στη Βουλή, μίΖα! Σαν αυτοί να μην είχαν κάνει προεκλογικό αγώνα. «Δεν έχω δω
ροδοκηθεί, απλώε μια χορηγία ει- 
σέπραΕα για τιε προεκλογικέε μου 
δαπάνεε. Αλλο χορηγία, άλλο δω
ροδοκία» έλεγε, αφήνονταε σαφείε αιχμέε ότι δεν είναι ο μοναδικόε πο- λιτικόε που έκανε κάτι τέτοιο: «Δεν 
Ξέρω, δεν γνωρίΖω, αλλά φαντά
ζομαι να υπάρχουν και άλλοι» επανελάμβανε στου5 φίλουε του σε ερώτηση αν έχουν υποπέσει στην αντίληψή του και άλλεε περιπτώσειε: «Δεν έχετε ιδέα πόσο κοστίΖει για 
να εκλεγεί κάποιοε βουλευτήε στη 
Β' Αθηνώ ν. Τα έΖοδα είναι ανυ
πέρβλητα» σημείωνε.

«Δεν πήρα δέκα εκατομμύρια»
Την Τετάρτη το βράδυ που έφυγε από τη Βουλή οι φίλοι του τον ρωτούσαν για την ευκολία με την οποία είπε το «ναι» στην ερώτηση αν εδέχθη «μαύρο» πολιτικό χρήμα, αλλά και για τα όσα άκουσε περί μίΖαε από τη δίειηεηΒ. Εδειχνε προβληματι- σμένοε: «Δεν πήρα δέκα εκατομμύρια, όπωε εί
παν. Δ εν  προέρχεται η χορηγία που πήρα από 
την προγραμματική σύμβαση με τη δίβητεηε.

Ολα αυτά αποδεικνύονται και προκύπτουν από 
τουε λογαριασμούε. Τουε έδωσα λοιπόν την άδεια 
να ανοίΕουν τουε λογαριασμούε». Ποιουε όμωε λογαριασμούε; Ο  κ. Μαντέληε απέφευγε να πει όη τα περισσότερα που αποκαλύφθηκαν περί «χο- 
ρηγίαε τηε δίβητβηε» προήλθαν από ελβετικέε τράπεΖεε που πληροφόρησαν σχετικά^ τΐ5 γερ- μανικέ5 και τιε ελληνικέ5 αρχέε.
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Στα σκαριά νόμος για αστική ευθύνη πολιτικώνΕτοιμάζουν δ ια τά ξει για δήμευση περιουσιών και χρηματικά πρόσημα
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Ν .  Χ α ς α π ο π ο υ λ ο ςΣ ε δ ή μ ε υ σ η  π ερ ιο υ σ ιώ ν , χρηματικά πρόστιμα, αλλά και σε φ υ λ α κ ίσ ει πολιτικών προσώπων που αποδεδειγμένα με τιβ πράξειβ και τιε πα- ραλείψειε τουε προκάλεσαν ζη μιά στο Δημόσιο μελετά να προχωρήσει η κυβέρνηση. Πρόταση για αναζήτηση και τηε αστικήε ευθύνηε και όχι μόνο τηε ποινικήε ή τηε πολιτική5 έχει κατατεθεί ήδη προε συζήτηση, τόσο από βου- λευτέε του Π αΣοΚ  όσο και από βουλευτέε άλλων κομμάτων, για τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί στα σκάνδαλα. Σ ύ μ φωνα με κυβερνητικέ5 πηγέε, η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα νομικά δεδομένα  προτού προχω ρήσει στη λύση αυτή με κύριο στόχο να αποφευχθεί η ατιμωρησία πολιτικών προσώπων που την επιτυγχάνουν με την π α ρα γραφ ή των αδικημάτων τουε. Ο  υπουρ- γόε Δικαιοσύνηε κ. X. Καστανϊ- 
δηβ δήλω σε στο «Βήμα» ότι η αστική ευ θ ύ νη  των πολιτικώ ν προσώ πω ν προβλέπεται πλέον από τον νέο νόμο περί του «πό- θεν έσχεε» (άρθρο 12). Είναι η μοναδική περίπτωση για να υπάρ- Εει τιμω ρία πρώ ην υπ ουργώ ν, έλεγαν χθεε κυβερνητικοί κύκλοι, χωρίε να παρεμβληθεί η παραγραφή του αδικήματο5 ή η ασυλία των πολιτικών προσώπων.Η αστική ευθύνη αναμένεται να στραφεί προ5 τιε υποθέσειε του Βατοπαιδίου (σε περίπτωση που δεν επιστραφούν οι εκτάσειε

Ο  κ. Καοτανίδηβ δήλωσε ότι 
η αστική ευθύνη των πολιτικών 
προσώπων προβλέπεται πλέον 
από τον νέο νόμο περί 
του «πόθεν έσχεε»στο Δημόσιο), των ομολόγων, αλλά και τη5 δίεητεηε, και το Δ η μόσιο θα αρχίσει να απαιτεί δι- καστικώ ε να  α ποζημιω θεί από τουε πρώην υπουργούε που προκάλεσαν ζημιά. Ετσι, μόλιε η κυβ έ ρ ν η σ η  δ ώ σ ει το « π ρ ά σ ιν ο  φωε», ο υπουργόβ Οικονομικώ ν εκπροσωπώνταε νόμιμα  το Δ η μόσιο αναμένεται να καταθέσει αγωγή εναντίον πολιτικών προσώπων που με τιε πράΕειε τουε στο παρελθόν προκάλεσαν ζημιά στο Δ η μό σ ιο , ζητώνταε α π οζημίωση, ανεξάρτητα αν εκκρεμεί ποινική διαδικασία ή ακόμη και παραπομπή τουε στην Εξεταστική Επιτροπή τηε Βουλήε.Το Δημόσιο θα πρέπει πρώτα να αποτιμήσει τη ζημιά που προ- κλήθηκε και εν συνεχεία να απαιτήσει διά τηε δικαστικήε οδού α π ο ζ η μ ιώ σ ε ι πολλώ ν εκα τομ

μυρίω ν ευρώ για όσους  πολιτι- κούε προκάλεσαν τη ζη μ ιά . Σ ε περίπτωση αδυναμίαε καταβολήε των α π ο ζη μ ιώ σ εω ν  αυτώ ν θα απαιτηθεί η δήμευση περιουσιακών στοιχείων και το «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών. 6  πρώην υπουργόε Δ ικα ιοσ ύνη ,κα ι κα- θηγητήε Αστικού Δικαίου κ. M ix . 
Σταθόπουλοε αναφέρει ότι μπορούν να ασκηθούν αγω γέε για απ οζημιώ σει εναντίον πολιτικών προσώπων: «Οι περιορισμοί που 
θέτει το Σύνταγμα δεν ισχύουν  
για ενδεχόμενες αγωγές αποζη
μίωσης κατά υπουργών που πα
ρανόμησαν και προκάλεσαν με 
την παρανομία τους Ζημιά στο 
Δ η μ ό σ ιο »  αναφ έρει συ γκ εκ ριμένα.
Ν ομικοί κύκλοι ανέφ εραν χθεε ότι αν κατατεθεί αγωγή εναντίον πολιτικού προσώπου, μπορεί η υπεράσπιση του εν λόγω προσώπου να ισχυρισθεί ότι εκκρεμεί το ζήτημα τηε ποινι- κήε δίωξηε και να ζητήσει να ανασταλεί η διαδικασία m s αγωγή5, βάσει του άρθρου 250 του Κώδικα Ποινικήε Δικονομίαε, Οι ίδιοι κύκλοι επιμένουν πάντωε ότι αυτό είναι «δυνητικό» για το δικαστήριο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να απορρίψει το αίτημα τηε υπερά σπ ισηε. Ω σ τόσ ο δύο συ- νταγματολόγοι-μέλη m s  κυβέρ- vnons, οι κκ. Ευ. Βενιζέλοε και 
Α. Λοβέρδοε, αναφέρονται στην αστική ευθύνη των υπουργώ ν, ύστερα όμωε από καταδίκη από ποινικό δικαστήριο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ Ο Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Με την άσκηση δϊωξηβ για νομιμοποίηση εσό
δων από εγκληματικά δραστηριότητα μετά το 2000 
που δεν κατείχε υπουργικό αΕιω μα

Με κατάθεση αγωγή® του Δημοσίου εναντίον 
του, διεκδικώνταε αποζημίωση για τη βλάβη που 
προκάλεσε στο Δημόσ ιο..__._____...................................

Με την άσκηση δίωΕηε έπειτα από έρευνα του 
ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή______

Με την ενεργοποίηση του νόμου περί «ευθύνηε 
υπουργών», εφόσον γίνει αποδεκτή η ερμηνεία όη 
το αδίκημα τηβ απιστιαβ που διέπραΕε είναι διαρκέβ

Με την επιβολή των ηροβλεηόμενων ποινών για 
τη παραβίαση τηβ νομοθεσίαε περί «πόθεν έσχεβ»

Καμία επιείκεια σπι διαφθορά, λέει η κυβέρνησηΣτελέχη του κυβερνώντοε κόμματοε επαναφέρουν το ζήτημα των ευθυνών του κ. Ζαγοριανού
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΤα όρια τη5 παραγραφή5 προσπαθεί να επιμηκύνει η κυβέρνηση, ώστε να αποφύγει την κριτική ότι μέσω των διατάξεων του Συντάγματοε ο πολιτικόε κόσμοε ξεφ εύγει από την τιμωρία. Η ομολογία του κ. Μαντέλη ότι πήρε χρήματα από τη δίεηιεηε και η αδυναμία του συστήμα- το8 να του επιβάλει τιμωρία για τα συγκεκριμένα αδικήματα και όχι για φοροδιαφυγή ή ελ- λιπέε «πόθεν έσχεε» έφ εραν το θέμα αυτό στο κέντρο τηε πολιτικήε συζήτησηε. Μ ολονότι το

γράμμα του νόμου είναι σαφέε και τα αδικήματα των πολιτικών παραγράφονται ύστερα από τη λήξη τηε δεύτερηβ συνόδου τη5 Βουλή5, από τον χρόνο τέλεσηε του αδικήματοε, κυβερνητικοί παράγοντεε και ο υπουργόε Δικαιοσύνηε κ. X. Καστανϊδηε υποστηρίζουν ότι ο χρόνοε παραγραφή$ για ορισμένα αδικήματα δεν ξ ε κινά από τον χρόνο τέλεσηε τηε πράξηε αλλά από τη στιγμή που αυτή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ι αποδείξεις 
βαραίνουν 
το Π α ΣοΚ

Ν α βγάλει το κόμμα του από το «κάδρο» m s διε- ρευνώμενηε διακομματικά εμπλοκήε στην υπόθεση ms Siemens επιχειρεί η ΝΔ μετά ns αποκαλύψεΐ5 για τον χρημαησμό του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ κ. Τ. Μαντέλη. Ο  πρόεδροε του κόμμαχοε κ. Αντ. Σαμαράε εξαπέλυσε χθεε από το βήμα m s Βουλήε επίθεση κατά του κυβερ- νώντοε κόμματοε λέγονταε ότι 
«μπορεί το ΠαΣοΚ να εγκαλεί 
συνεχώε τη Νέα Δημοκρατία για 
σκάνδαλα, οι αποδείξεις όμως 
βαραίνουν μόνο το ίδιο».Ο  apxnYÖs m s αξιωματικήε αντιπολίτευσή τόνισε: «Η κυνι- 
κή ομολογία πρώην υπουργού 
ότι χρηματιζόταν από πολυεθνι
κή επιχείρηση, που πέτυχε να 
αλώσει τον δημόσιο οικονομικό 
χώρο της χώρας, καταδεικνύει 
τις εφιαλτικές διαστάσεις μιας 
διαφθοράς που κατατρώγει τα 
σωθικά της δημοκρατίας, απο
γοητεύει τους πολίτες και υπο
νομεύει την κοινωνική συνοχή».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Α ι τ .  Κ ω β α ι ο ς

Κ αμία επιείκεια σπε υποθέσει διαφθοράε, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, τονίζονταε πωε θα κάνει ό ,η είναι δυνατόν για να η- μωρηθεί ο κ. Τ . Μ α ν τέλ η  για τη δωροδοκία που ομολόγησε.Το Μ έγαρο Μ αξίμου έσπευσε χθεε να υπερασπιστεί την πρωτοβουλία για τη σύσταση τηε Εξετα- στικήε Επιτροπήε. «Αν δεν προχω
ρούσαμε σε αυτό, δεν θα υπήρχε 
σήμερα “θέμα Μαντέλη"» έλεγαν συνεργάτεε του Πρωθυπουργού και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Συγχρόνου όμωε επέρριπταν ευθύνεε στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην ηγεσία τη5 Δικαιοσύνηε, για ηε πράξειε και παραλείψειε που επέτρεψαν να μην ασκηθούν διώξειε

Π οιο ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο που ακούσαμε ποτέ; Ποιο άλλο; Η «μηδενική ανοχή στη διαφθορά» του Κώστα Καραμανλή. Και η  ανέκδοτο! Εφερε και συντήρησε μια εξουσία επί μία πενταετία... Το γιατί είναι ολοφάνερο: η κατάθεση Μαντέλη, όπωε παλαιότερα η κατάθεση Τσουκάτου, τα λέει όλα. Εξηγεί πλήρωε πώε το λεγόμενο πολιτικό σύστημα έπιασε όλο μαζί πάτο. Πιο κάτω δεν έχει.

σε προγενέστερη φάση, παρ’ όλο που υπήρχαν κ α τ α θ έσ ει και συγκεκριμένα στοιχεία για τραπεζικούε λογαριασμούε, τα οποία επανέρχονται σήμερα στη δημοσιότητα.Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικά στελέχη από το πρωί χθεε επεσήμαιναν
Ή  τώρα ή ποτέΤου Γ. Π. Μ α λ ο υ χ ο υ

Από ηε κρίσειε όμοιε μπορεί να πυροδοτηθούν και οι ανατάξει. Ο Γιώργοε Παπανδρέου και ο Αντώ- νηε Σαμαράε κρατούν τα κλειδιά. Αρκεί να κάνουν ένα πράγμα: να συνεννοηθούν και να αναλάβουν από κοινού τη γενναία αυτοκάθαρση των κομμάτων τουε. Να μην

πω5 η ηγεσία πιε Δικαιοσύνηε οφείλει να επανεξετάσει ηε τυχόν παρα- λείψειε, δεδομένου ότι πριν από περίπου έναν χρόνο ο κουμπάροε του κ. Μαντέλη είχε καταθέσει ενώπιον του προέδρου Πρωτοδικών κ. Ν. Ζα- 
γοριανού.

κρυφτούν πίσω από εισαγγελείε, διαδικασίεε και επιτροπέε. Να συμφωνήσουν και να διώξουν από κοινού όλου5 όσοι πρέπει να φύγουν από τα κόμματά t o u s . T o u s  ξέρουν. Θα είναι δέκα; Θα είναι είκοσι; Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να φύγουν. Αλλά και από ns δύο πλευρέε. Ταυτόχρονα. Αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Μπορούν να το κάνουν. Και αν το κάνουν, θα αλλάξουν την τροχιά m s χώραε. Αν όχι... gmalouchos@tovima.gr

Παράλληλα η κυβέρνηση ανανεώνει την αποδοκιμασία τηε κατά του πρώην υπουργού κ. Μαντέλη και υπενθυμίζει όη το ΠαΣοΚ προχώρησε σε διαγραφή του μόλιε έγιναν γνω
στές οι πληροφορίεε η ε οποίεε σήμερα ο ίδιοε ομολογεί.Ολουε τουε προβλεπόμενουε μη- χανισμού5, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό είτε και σε παγκόσμιο επίπεδο, που αφορούν υποθέσειε -  όπωβ αυτή τηε Siemens -  περί νο
μιμοποίησης προϊόντων εγκλήμα- τοβ μέσω τηε διακίνησηε «μαύρου χρήματοε» είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει η Εξεταστική Επιτροπή τη5 Βουλήε που διερευνά το σκάνδαλο. Οπωε δήλωσε χθεε στο Ρ/Σ «Βήμα ξΜ» ο πρόεδροε m s Επι- τροπήε κ. Σ. Βαλυράκηε, «στόχος 
μας είναι να αποκαλυφθούν οι πα
ράνομες πράξεις με το άνοιγμα  
ενός μεγάλου αριθμού λογαρια
σμών».

γ Γ Ν Ω Μ Η

mailto:gmalouchos@tovima.gr
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ΓνώμεδΚλέφτες και μιζαποδόχοι
Níkos ΜηακουνάκηβΜ ε την υπόθεση Μαντέλη φαίνεται ότι σπάζει ένα απόστημα. Τι θα ακολουθήσει δεν Εέρουμε, αλλά τίποτε δεν αποκλείει το φαινόμενο του ντόμινο. Η λέΕη «κλέφτεε» ακούγεται όλο και περισσότερο -  ήταν πολύ έντονη προχθέβ στη διαμαρτυρία των συμβασιούχων πάνω στην Ακρόπολη - ,  αν και στην περίπτωση του κ. Μαντέλη ταιριάζει περισσότερο η κομψότερη λέΕη «δωροδοκηθείδ» ή η πιο άγαρμπη... «μι- ζαποδόχοε». Το πρόβλημα δεν είναι όμωδ ο Μαντέληε ή ο ônoios Μαντέληε, μολονότι ο συγκεκριμένοε υπουργόε ήταν από t o u s  π ι ο  
Kovnvoûs του πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Το πρόβλημα είναι η ολοένα αυΕανόμενη απαΕίωση των πολιτικών και του λεγάμενου «πολιτικού προσωπικού». Και η απαΕίωση αυτή δεν είναι ρητορική. Γίνεται στην πράΕη, 
ôncos δείχνουν οι εκδηλώ σει διαμαρτυρίαε και τα γιουχαίσματα κατά υπουργών -  νυν και πρώην.Δεν είναι τυχαίο το γεγονόδ ότι οι δεκάδεε ιστορίεε που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο με επεισόδια αποδοκιμασίαε εναντίον υπουργών -  ακόμη και του πρώην πρωθυπουργού κ. Καραμανλή -  γίνονται πιστευτέε και μάλιστα αναπαράγονται, αν και πολλέ5 από αυτέε δεν έχουν ixvos αλήθειαε. Η επιθυμία των πολιτών να έχουν όμωε συμβεί και ο τρόπο5 με τον οποίο μεταφέρονται από στόμα σε στόμα δείχνουν ότι υπάρχει θυμόε εναντίον m s «πολι- τικήδ τάΕηε». Οι πολιτικοί -  είδοε με υψηλό βαθμό ενστίκτου αυτοσυντήρη- ons -  αυτό το έχουν καταλάβει και τηρούν στάση σιωπήδ ή anoxâs. Ετσι εΕη- γείται ότι κυριολεκτικά έχουν εΕαφανιστεί οι πο- λιπκοί που pas έχουν φέρει σ’ αυτό το χάλι αλλά και υπουργοί m s κυβέρνησηδ -  που λουφάζουν xcopis ούτε φωνή ούτε ακρόαση.Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί έχουν κάνει τα πάντα για να είμαστε εΕοργισμένοι μαζί t o u s . Η λειτουργία των εΕετασπκών επιτροπών για τα σκάνδαλα που οδηγούν πάντα μαθηματικά a n s  n a p a Y p a cp é s  ή στο αρχείο, μολονόπ εκκινούν πανηγυρικά με το αίτημα m s απόδοσηε ευθυνών και του «ουδείε στο απυρόβλητο», έχει συμβάλει σ’ αυτή την απαΕίωση. Οι βουλευτέ5 παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι m s αυτοσυντήρησηε -  και σ’ αυτό το θέμα υπάρχει διακομματική συναίνεση. Στο θέμα m s Siemens, για να επιστρέψουμε και πάλι στην υπόθεση m s n p é p a s , όλα θα είχαν κουκουλωθεί αν δεν υπήρχε (και) η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα -  οφείλουμε να το παραδεχθούμε, όσο και αν κατηγορούμε τα MME για διαπλοκή.Το μείΕον ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τι σημαίνει ή nais θα εΕελιχθεί αυτή η οργή εναντίον των πολιτικών. Α ν είναι μια οργή εκτόνω σή, δεν τρέχει και τίποτε. Αν είναι όμωδ μια οργή που θα μετασχηματιστεί και θα οδηγήσει σε ανατροπέε στο πολιτικό σκηνικό, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά και αΕί- ζει τον κόπο να φωνάζουμε «κλέφτεε». Κο- vros -  ή και μακρύδ -  ψαλμόε αλληλούια.nbak@tovima.gr

Η ολοένα 
αυξανόμενη 
απαξίωση 
των πολιτικών 
δεν είναι 
ρητορική

Τι σχέση έχει ο Σαρλό με τή Γεωργία; Η φιγούρα του «αλήτη», τηε αγαπημένηδ κινηματογραφικήε περσόναδ του Τσάρ- 
λι Τσάπλιν, συνυπάρχει σε τοίχο τηδ Τκρλίδαδ με τΐδ σκι- σμένεδ προεκλογικέδ αφίσεδ των «μονομάχων» των επικείμενων δημοτικών εκλογών. Οι περισσότεροι αναλυτέδ συμφωνούν ότι οι εκλογέδ τηδ Κυριακήδ, οι πρώτεδ που πραγματοποιούνται μετά τον «πόλεμο των πέντε ημερών» με τη

Ρωσία το 2 0 0 8 , θα αποτελέσουν «τεστ αντοχήδ» για τον γε- ωργιανό πρόεδρο Μιχαήλ Σαακασβίλι ο οποίοδ κατηγορείται ήδη από την αντιπολίτευση ότι προετοιμάζεται για εκτεταμένη νοθεία. Ο ίδιοδ επιμένει ότι οι εκλογέδ θα είναι «υπο- δειγματικέε»; την Κυριακή θα Εέρουμε ποιοδ λέει την αλήθεια, αφού στη χώρα έχουν συρρεύσει εκατοντάδεδ ανεΕάρτητοι διεθνείδ παρατηρητέδ. (ρευτΕπβ/ σΑνισ ΜοζίΝΑηιβΗνίίΐ)
EniOTOÀés Tipos ΤΟ ΒΗΜΑΜιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 ·Τ ηλ.: 211-365.7000 · Fax: 211-365.8004 · E-mail: epistoles@tovima.gr
■ «Κλείστε τον ΟΣΚΙ»
Ο  κ. Σάκπδ ΓαλιγάληΞ, από του Πα-
πάγου, γράφει:Η περίπτωση του ΟΣΚ δείχνει Εεκάθαρα γιατί το Ελληνικό Δημόσιο, η χώρα μα5 γενικότερα, έπεσε έΕω. Κρατάμε 500 άτομα στρογγυλοκαθισμένα στην Αθήνα, για να κάνουν τι, καινούργια δημόσια σχολεία ανά την Ελλάδα. Μα εδώ και δεκα- ετίεδ έχει πάψει να υπάρχει αυτή η ανάγκη, λόγω υπογεννητικότηταδ! Είναι αλήθεια όμω5 ότι οι εκπρόσωποι των δασκάλων και των καθηγητών κατάφεραν να μα5 πείσουν ότι πρέπει να έχουμε λίγα παιδιά στιδ τάΕείδ (άρα ντουβάρια, άρα ΟΣΚ), για να έχουμε, λένε, «καλή5 ποιότητα5 εκπαίδευση». Διάβασα ότι ο ΟΣΚ, άκουσον-άκουσον, Εεκινάει πρόγραμμα να «πρασινίσει» τα σχολικά κτίρια με κόστο5 (μόνο) 1,5 δισ. ευρώ! Η επένδυση αυτή θα χρειασθεί πολλά χρόνια για να αποπληρωθεί από την ενεργειακή εΕοικονόμηση. Αυτό που δ είχνουμε να μην έχουμε καταλάβει είναι ότι φαλιρίσαμε! Στου δε φαλιρισμένου το σπίτι, είναι ακατανόητο να μιλάμε για δαπάνεε / επ ε ν δ ύ σ ε ι (εκτόε αν αποπληρώνονται μέσα σε π.χ. μια χρονιά). Αφήνουμε «εκτόε μέτρων» αμφίβοληδ χρησιμότηταε κρατικούε οργανισμούε

σαν τον ΟΣΚ, μάλιστα να μαε προκαλούν με «πράσινα άλογα», που με κάνουν να πιστεύω ότι είμαστε όλοι μαε, φυσικά και το πολιτικό μαε σύστημα, κατώτεροι των περιστάσεων. Το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να κλείσουμε τον ΟΣΚ. Οσον αφορά τα 500 άτομά του, κατ’ αρ- χάδ δεν θα πρέπει να μαε διαφεύγει και ότι εδώ και 12 χρόνια ο ΟΣΚ είναι Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) και όχι Δημόσιο. Οσοι λοιπόν πήγαν σε αυτόν τα τελευταία 12 χρόνια (και νομίζω όλοι μα5 έχουμε μια ιδέα για το πώδ γινόταν αυτό...) δεν νομιμοποιούνται να απαιτήσουν περισσότερα από τον οποιονδήποτε εργαζόμενο σε μια ΑΕ τη5 χώραε μαδ που κλείνει. Οσοι δούλευαν εκεί πριν από τη μετατροπή του σε ΑΕ, έστω, να τουε μεταφέΔιαφωνείτε;«Το Βήμα» δέχεται ευχαρίστωδ απαντήσει, παρατηρήσει και ανπρρήσεΐδ.
E-mail: epistoles@tovima.gr

ρουμε σε δημόσιεε υπηρεσίεε, oris οποί- εε φαίνεται να λείπει προσωπικό.
■ «Ακυβερνησία»Ο  κ. MixaXns Xiarrivns, cpoimms Αρχι- τεκτονικήε ΕΜΠ, γράφει:Δεν υπάρχει άλλοδ τρόποε να δει κάποι- os τη σημερινή παγκόσμια κατάσταση: βρισκόμαστε σε ανοιχτό πόλεμο. Οχι όμοιε σε πόλεμο μεταΕύ κρατών. Βρισκόμαστε σε πόλεμο κατά των λαών από ύαινεε που επιδιώκουν να κερδοσκοπήσουν ειε βάροδ t o u s . Τη σειρά m s Ελλάδαε θα πάρουν η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία. Το ευρώ θα καταρρεύσει με δραματικό τρόπο, η ευρωζώνη θα λυθεί και οι οικονομίεδ των Γαλλίαδ και Γερμανία5 θα δεχτούν ισχυρότατο πλήγμα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρΕιακό κίνδυνο. Οι πολιπκέ5 θε- ραπείαε σοκ του ΔΝΤ, που δεν είναι άλλεε από τον νεοφιλελεύθερο μονεταρισμό ms αυστριακήε σχολήδ των οικονομικών, δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο επιτυχίαδ. Οπου έχουν επιχειρηθεί -  από τη Χιλή του Πινοσέτ μέχρι τη Ρωσία του Γέλτσιν -  έχουν εκτοΕεύσει n s  ανισότητεδ, την ανεργία, έχουν επιφέρει οικονομική εΕαθλίωση, κοινωνικέε αναταραχέε και πολιτικέδ κρί- σεΐδ. Και η Ελλάδα m s εΕοντοιτικήδ λιτό- τηταε οδεύει npos την ακυβερνησία.

ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών για συγκεκριμένα θέματα, με τον όρο ότι είναι σύντομες και ενυπόγραφες. Ο ι επιστολογράφοι πρέπει να 
σημειώνουν διεύθυνση και τηλέφωνο, μέσω του οποίου η Γραμματεία της ξυντάξεως θα μπορεί να ελέγξει το γνήσιον της επιστολής. Ανευ των στοιχείων 
αυτών η δημοσίευση καθίσταται αδύνατη. Η  ξϋνταξη διατηρεί το δικαίωμα να επιμελείται και να συντομεύει τα κείμενα. Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.

ΤΟ ΒΗΜΑΔημήτριος Λαμπράκης (1922-1957) Χρηστός Δ. Λαμπράκης (1957-2009)
■ Ετος ιδρύσεως 1922 ■ Ετος Π Θ ' Ι Α ρ ιθ .  φύλλου 15965 ΙΠ ο λ π ικ ή  και Οικονομική εφημερίδα 1  Ιδιοκτήτης: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ

Εκδότης: Σταύρος Π. Ψυχάρης Διευθυντής: Παντελής I. ΚαψήςΑναπληρωτής Διευθυντής: Αντώνης Καρακούσης, Διευθυντής Συντάξεως: Στέλιος Σοφιανός Σύμβουλος έκδοσης: Γιάννης Καρτάλης, Αρχισυντάκτες: Λευτέρης Γιαννακόπουλος, 
Ζήσης Καραβάς, Γιώργος Αλλαμανής, Ζώης Τσώλης, Γιώργος Παπαϊωάννου, 

Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη, Βασίλης Χιώτης.Γ ραφεία: Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 E-mail: tovima@dolnet.gr Internet: http://www.tovim a.gr Τηλ. κέντρο: 211-365.7000 Κωδικόβ ΕΛΤΑ: 2696 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν σιην Ελλάδα*

Δημοσιογραφ ικέ^ Οργανισμόβ Λαμπράκη ΑΕ
Δ ιοικητικό Συμβούλιο:

Σταύροδ Π. Ψυχάρηβ, Πρόεδροδ και Διευθύνων Σύμβουλοε, ñervos Στ. Ψυχάρηδ, Εκτελεστικόδ Αντιπρόεδροδ. Μέλη: Παντελήδ I. Kaipñs, Τρύ
φων I. Κουταλίδηβ, to á w n s Mávos, Στέργιοδ 
NéZns, Icoáwns napáoxns, NiKÓXaos Πεφά- 
vns, Βίκτωρ Péoms, Avroovios T  ριφύλληε, Χρι
στίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη, NiKóXaos Kopi- 
Toas, Juan Luis Cebrián, Jean-Mañe Colombani.
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