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Oña στο p u s ,  aññá με... μέτρο
Λ ογαριασμοί, ονόματα, δαιδαλώδεκ διαδρομέε χρή- 

ματοε. Κορυφαία στελέχη και των δύο μεγάλων 
κομμάτων λένε ότι η ομολογία Μαντέλη αποτελεί μόνο 
την κορυφή του παγόβουνου και ότι αυτή τη φορά μπορεί 
να βρεθεί κάποια άκρη και να αποκαλυφθούν στοιχεία για 
την εμπλοκή κι άλλων πρώην υπουργών στη χρηματοδό
τηση από τα μαύρα ταμεία τηε είβηίθηε.

Οι ηγεοίεε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. βρίσκονται από τη μια αντι
μέτωπες με το αίτημα «να πληρώσει επιτέλουε κάποιοε 
που τα πήρε» και από την άλλη ζυγί
ζουν πόσο πρέπει να προχωρήσουν, 
αφού αν βγουν όλα στη φόρα τότε εί
ναι αβέβαιο αν θα αντέξει το πολιτικό 
σύστημα. Από τα επιτελεία του Γ. Πα- 
πανδρέου και του Α. Σαμαρά δηλώ
νουν ότι πρέπει να αποδοθεί δ ικαιο
σύνη ότι δεν θέλουν να προστατεύ
σουν κανέναν.

Πιστεύουν δε ότι αν βρεθεί άκρη και 
σταλούν κάποιοι στη φυλακή, αυτό θα 
λειτουργήσει ωε «κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ» για τουε υπόλοιπουε.

Παράλληλα βλέπουν τιε υποθέσειε αυτέε και ωε ευκαι
ρία ξεκαθαρίσματοε στο εσωτερικό του κόμματόε τουε. 
Συνεργάτεε του πρωθυπουργού δηλώνουν ότι «ο τρόποε 
που χειριστήκαμε την υπόθεση Μαντέλη δείχνει ότι εννο
ούμε αυτά που λέμε περί κάθαρσηε και δεν θέλουμε να 
προστατεύσουμε κανέναν». θεωρούν δε ότι οι υποθέσειε 
που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι καλή ευκαιρία ηροκειμέ- 
νου το ΠΑΣΟΚ να ξεμπερδεύει μια και καλή με πλευρέε 
του αμαρτωλού παρελθόντοε. Γ ι' αυτό θα κληθούν στην ε

ξεταστική επιτροπή τηε Βουλήε και θα ερευνηθούν και οι 
λογαριασμοί στελεχών των «εκσυγχρονιστικών» κυβερ
νήσεων του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνών κόμμα δεν πρόκειται, 
ωστόσο, να συναινέσει στην κλήτευση του Κ. Σημίτη, για 
τον οποίο υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 
που να δείχνει εμπλοκή του. Προσεκτικοί εμφανίζονται 
και ωε προε τη στάση τουε απέναντι στον Κ. Καραμανλή, 
τον οποίο δεν κάλεσαν για το Βατοπέδιο, αρνούμενοι σχε
τική πρόταση του ΛΑΟΣ. Ομωε, φαίνεται πωε θα κληθεί 

να καταθέσει στην εξεταστική για την 
οικονομία, η οποία θα συγκροτηθεί 
και για να σταλεί το μήνυμα διεθνώε 
ότι «η Ελλάδα τραβάει διαχωριστική 
γραμμή με το παρελθόν».

Ο Α. Σαμαράε δηλώνει κι αυτόε ό
τι θέλει να ριχτεί φωε και βλέπει τιε 
υποθέσειε ωε ευκαιρία για ξεκαθάρι- 
σμα στο εσωτερικό του κόμματόε του, 
ενώ η μετατόπιση του ενδιαφέροντοε 
από το Βατοπέδι στη Βίθηισηε Βολεύ
ει τη Ρηγίλληε, αφού μπαίνει και ο 
βασικόε αντίπαλοε στο κάδρο. Γι' αυ

τό και η πρόταση να κληθεί να καταθέσει ο Κ. Σημίτηε. 0 
πρόεδροε τηε Ν.Δ. δηλώνει ότι πρέπει να ερευνηθούν τα 
πάντα σε σχέση με την υπόθεση τηε είθηίθηε, και αυτά που 
αφορούν τουε πρώην υπουργούε τηε Ν.Δ. Συνεργάτεε του 
πάντωε τονίζουν ότι δεν πρέπει να γίνεται συμψηφισμόε. 
«Μέχρι σήμερα αυτό που έχει βγει είναι ότι δύο στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ, ο 0. Τσουκάτοε και ο Τ. Μαντέληε, έχουν ο
μολογήσει ότι πήραν λεφτά από τη Βίθηιεηε», λένε.

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟ ΔΡΑ Σ

θετικά βλέπουν ΠΑΣΟΚ 
και Ν.Δ. ίο να τιμωρηθεί 
κάποιοε για τη θΐεπτιεηε, 

όμωε την ίδια ώρα 
ανησυχούν για τιε αντοχέε 
του πολιτικού συστήματοε

Εννέα στην τροχιά ins pízas
Tns ΝΤΟΡΑΣ 
ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Υπό έρευνα 
κορυφαίοι 

πολιτικοί Ν.Δ. 
και ΠΑΣΟΚ για 
να οδηγηθεί η 

εξεταστική εκεί 
όπου κατέληξαν 
τα χρήματα από 
τα μαύρα ταμεία 

τηε Βΐεηιεηε

I  ρασινογάλαζο και με 
‘ί το πόρισμα της εξετα- 

!' p στικής επιτροπής, ανα- 
■ ίβ μένεται να είναι το 
σκάνδαλο Siemens. Ο επικοι- 
νωνιακός συμψηφισμός με το 
ΠΑΣΟΚ, μετά και την ομολο
γία Μαντέλη, διευκολύνει και 
οδηγεί την Ν.Δ. στην αποδοχή 
και ευθυνών υπουργών των 
κυβερνήσεων του Κ. Καρα
μανλή, που εμπλέκονται τόσο 
στο C4I όσο και στον ΟΣΕ και 
τον OTE.

Με αυτή την επιλογή, ο Αντ. * 
Σαμαράς αποσκοπεί να στη
ρίξει την διακήρυξή του «όλα 
στο φως» και να ξεπεράσει 
τον σκόπελο της συγκάλυψης 
του σκανδάλου του Βατοπεδί
ου, για το οποίο μόνη η Ν.Δ. υ
ποστηρίζει ότι δεν υπάρχει 
λόγος προκαταρκτικής εξέτα
σης για τους πρώην υπουρ
γούς της. Ετσι μεταξύ αυτών 
που θα κληθούν να καταθέ
σουν στην εξεταστική επιτρο
πή για τη Siemens από τους 
πρώην υπουργούς της Ν.Δ. 
και του ΠΑΣΟΚ είναι οι: Π. 
Παυλόπουλος, Γ. Βουλγαρά- 
κης, Μ. Λιάπης, Β. Πολύδω
ρας, Π. Χηνοφώτης και Χρ. 
Βερελής.

Υστερα από την ομολογία

του Τ. Μαντέλη για τη μίζα- 
χορηγία που έλαβε και την ά
σκηση δίωξης, στην έρευνα 
της εξεταστικής επιτροπής για 
την 8ίεηΐ6η8, όπου η Ν.Δ. δη
λώνει ότι θα ζητήσει να εξετα
στεί ο Κ. Σημίτης, τα φώτα με
τατοπίστηκαν από το Βατοπέ- 
δι σ’ αυτή την υπόθεση. Οι σο
βαρές ενδείξεις ότι είναι του
λάχιστον άλλοι οκτώ-εννιά 
πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν.Δ. που περιλαμβά
νονται στις λίστες των «μαύ
ρων ταμείων» οδήγησε τον 
πρόεδρο της εξεταστικής να 
ζητήσει έλεγχο του ΣΔΟΕ 
στην 8ίεπιβη8.

Τα αρχεία των... δώρων
Ταυτόχρονα ζήτησε από τη 

8ϊετηεη8 να παραδώσει όλα τα 
μυστικά «αρχεία της διοίκη
σης» με τα δώρα, τα οποία, 
σύμφωνα με τον διευθύνοντα 
σύμβουλό της Π. Ξυνή, είχαν 
παραδοθεί στον Ν. Ζαγορια- 
νό, αλλά δεν βρίσκονται στους 
φα> έλους που ο πρώην ανα- 
κρι ις παρέδωσε στη διάδοχό 
τοι ανακρίτρια κ. Νικολακέα 
και έφτασαν στη Βουλή. Ο κ. 
Ξυνης ,αποκάλυψε ότι ο Ν. 
Ζσ /οριανός και ο εισαγγελέ
ας κ. Νικολόπουλος πήγαν

στις 19-2-2009 στη 8ίεηΐ6η8 
«συνοδεία επτά ατόμων και 
ζήτησαν πρόσβαση στον κλει
δωμένο χώρο όπου φυλάσσο
νταν τα “αρχεία της διοίκη
σης” και προέβησαν σε κατά
σχεση 150 φακέλων που περι
είχαν έγγραφα».

Σημειώνεται ότι ο Ν. Ζαγο- 
ριανός έχει υποστηρίξει ότι 
δεν μπορούσε να ελέγξει όλα 
τα αρχεία διότι δεν είχε υπο
στήριξη. Το γεγονός αυτό ο
δηγεί τα μέλη της εξεταστικής 
στην εκτίμηση ότι, είτε ο Ν. 
Ζαγοριανός έκανε το... ξεκα- 
θάρισμα και έκρυψε επικίν
δυνα για κάποιους έγγραφα, 
είτε η 8Ϊ6ΐηεη8 είχε φροντίσει 
να κάνει το... ξεσκαρτάρισμα, 
προκειμένου να προστατεύ
σει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Δεδομένου δε ότι ο κ. Ξυ- 
νής, αναφερόμενος στο αίτη
μα του προέδρου της εξετα
στικής να παραδώσει στην ε
πιτροπή τα στοιχεία αυτά, υ
ποστήριξε ότι προσπαθεί να 
συγκεντρώσει τα... αντίγρα
φα, ο Σ. Βαλυράκης έδωσε ε
ντολή για νέα έφοδο στη 
8ϊειηεη5.

Παράλληλα, ζήτησε από τον 
αντιπρόεδρο της Βουλής, υ
πεύθυνο για το «πόθεν έσχες»

Β. Αργυρή, να προβεί σε επα
νέλεγχο όλων των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης 
του Τ. Μαντέλη από το 1990, 
ενώ μετά από συνεδρίαση της 
επιτροπής «πόθεν έσχες» κι
νήθηκαν οι διαδικασίες για ά
σκηση δίωξης για ανακριβή 
δήλωση περιουσιακών στοι
χείων, άνοιγμα όλων των λο
γαριασμών του, ελέγχους του 
ΣΔΟΕ και δήμευση περιου
σιακών του στοιχείων έως του 
ποσού των 450.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, η εξεταστική 
προγραμματίζει να καλέσει 
σύντομα για κατάθεση τον 
πρώην εισαγγελέα του Αρεί- 
ου Πάγου Γ. Σανίδά.

Διαβουδεύσεκ για Βατοπέδι
Στο άλλο μεγάλο θέμα, του 

Βατοπεδίου, το ΠΑΣΟΚ, ο 
ΣΥΡΙΖΑ και ο ΛΑΟΣ μέχρι 
αργά την Παρασκευή συνέχι
ζαν τις παρασκηνιακές δια- 
βουλεύσεις, σε μια προσπά
θεια να καταλήξουν σε δέκα 
κοινές πορισματικές θέσεις.

Οσον αφορά τα ονόματα 
των πρώην υπουργών για τους 
οποίους θα ζητηθεί η παραπο
μπή σε προκαταρκτική εξέτα
ση, θεωρείται απίθανη η σύ
μπτωση. Η διαπραγμάτευση

όμως θα είναι ανοιχτή ώς την 
Τρίτη, οπότε και θα κατατε
θούν τα πορίσματα.

Το ΠΑΣΟΚ θα παραπέμ- 
ψει σε επιτροπή προκαταρκτι
κής εξέτασης τους πρώην υ
πουργούς, Ευ. Μπασιάκο, Π. 
Δούκα, Θ. Ρουσόπουλο, Αλ. 
Κοντό, Γ. Βουλγαράκη και Γ. 
Αλογοσκούφη, Αντ. Μπέζα, 
Κ. Κιλτίδη και Β. Μαγγίνα. 
Το ΚΚΕ, τους Γ. Δρυ, Απ. 
Φωτιάδη, Ευ. Μπασιάκο, Π. 
Δούκα, Αλ. Κοντό, Κ. Κιλτίδη 
και Θ. Ρουσόπουλο. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, τους Γ. Δρυ, Απ. 
Φωτιάδη, Π. Δούκα, Ευ. 
Μπασιάκο, Αλ. Κοντό, Κ. 
Κιλτίδη, Θ. Ρουσόπουλο, Αντ. 
Μπέζα. Ο ΛΑΟΣ τους Γ. Δρυ, 
Απ. Φωτιάδη, Π. Δούκα, Ευ. 
Μπασιάκο, Αλ. Κοντό.

Στο μεταξύ, ενόψει της από
φασης για προκαταρκτική έ
ρευνα, η εξεταστική ζήτησε την 
διερεύνηση όλων των λογαρια
σμών που σχετίζονται με το 
σκάνδαλο, από 3.000 ευρώ και 
για πάνω. Οδηγήθηκε εκεί με
τά και τη διαπίστωση ότι έγιναν 
841 αναλήψεις μετρητών και 
για πάνω από 85 εκατ. ευρώ έ
γιναν αναλήψεις σε μετρητά, 
όταν όλες οι συναλλαγές σήμε
ρα γίνονται με εμβάσματα.
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OA. Roeos, ίο παιδιά ίου 
και evos ñoyapiaopós

Εμβασμα από επίμαχο θογαριασμό 
για ηΑπρωμπ διδάκτρων του 
υιού Μαντέδη 
στο Πανεπιστήμιο Columbia

Siemens: Η ώρα 
των Αογαριασμών
Tns ΓΙΑΝΝΑΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

Σεισμό οιην 
πολιτική σκηνή 

μπορεί να 
προκαλέσουν τα 

στοιχεία από t o u s  

λογαριασμοί^ 
Χριστοφοράκου 

και Καραβέλα

Τ ον τροφοδότη-λογά- ’ 
ριασμό του Μιχάλη 
Χριστοφοράκου, μέσω 
του οποίου δίνονταν 

ποσά από τις «μαύρες χορη
γίες» της Siemens προς έλλη- 
νες πολιτικούς, ερευνά η ελ
ληνική Δικαιοσύνη με τη βοή
θεια της Αρχής κατά του Ξε
πλύματος Μαύρου Χρήμα
τος, αλλά και του πρώην 
ΣΔΟΕ, που πραγματοποιεί 
συστηματική έρευνα στο κτί
ριο της γερμανικής εταιρείας 
στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
στο επίκεντρο της δικαστικής 
έρευνας βρίσκεται και λογα
ριασμός του Μιχ. Χριστοφο- 
ράκου, τόσο στην τράπεζα 
Hypo Vereins Bank (υπ’ α- 
ριθμ. 76320072), αλλά και στο 
private banking (ιδιώτες πελά
τες) της Dresdner Bank στην

Καρλσρούη της Γερμανίας. 
Δεν έχει ακόμα εντοπιστεί το 
νούμερο του συγκεκριμένου 
λογαριασμού. Εντυπωσιακό 
είναι ότι, εκτός από τις συγκε
κριμένες επαφές του κ. Χρι- 
στοφοράκου με τις δύο τράπε
ζες του εξωτερικού, μετά από 
πεντάχρονη δικαστική έρευνα 
στη χώρα μας δεν έχει εντοπι
στεί κανένας άλλος λογαρια
σμός στο όνομα του ανθρώ
που που κατηγορείται ότι έ
δωσε εκατομμύρια ευρώ μίζες 
και σε έλληνες πολιτικούς.

Στοιχεία και για τους δύο 
λογαριασμούς υπάρχουν στην 
πλούσια δικογραφία της 
8ίειηεο8, που έχει σταλεί στην 
εξεταστική επιτροπή, και προ
κύπτουν από δύο έγγραφα, 
που βρέθηκαν στο αρχείο του. 
Το πρώτο είναι ένα ηλεκτρο
νικό μήνυμα από την τράπεζα

Hypo (27 Νοεμβρίου 2007), 
με το οποίο καλείται ο Μ. 
Χριστοφοράκος να καταθέσει 
το ποσό των 53 χιλιάδων ευ
ρώ. Από το δεύτερο αποδει- 
κνύεται η επικοινωνία του με 
στέλεχος της Dresdner Bank 
στην Καρλσρούη, όπου φαίνε
ται η ύπαρξη συνεργασίας του 
με τη συγκεκριμένη τράπεζα. 
Αναμένεται, λοιπόν, τώρα να 
ζητηθεί και δικαστική συν
δρομή για το άνοιγμα των λο
γαριασμών...

Δώρα και «xopnyies»
Με την έφοδο του ΣΔΟΕ, 

πάντως, στα γραφεία της 
Siemens στην Αθήνα, που έγι
νε την επομένη της ομολογίας 
Μαντέλη, αναζητείται ίχνος 
που θα οδηγεί σε κίνηση λο
γαριασμού σε ελληνική τρά
πεζα, έστω και αν ο λογαρια

σμός σχετίζεται μόνο με δώρα 
ή μικρές χορηγίες.

Από την Ελβετία αναμένο
νται σε λίγο και οι κινήσεις 
των λογαριασμών του Χρ. Κα- 
ραβε'λα, ο οποίος είναι άφα
ντος από τον περασμένο Μάιο 
και έχει μπλοκάρει με προ
σφυγές του το άνοιγμά τους. 
Σύντομα όμως θα δοθεί το 
πράσινο φως από την ελβετι
κή Δικαιοσύνη για να αποκα
λυφθεί η πορεία του μαύρου 
πολιτικού χρήματος μέσω αυ
τών των λογαριασμών. «Η 
βόμβα που θα σκάσει θα είναι 
πολλών μεγατόνων» μας ανέ
φερε έγκυρη δικαστική πηγή, 
που είναι σε θέση να ξέρει...

Δύο μήνες μετά τα δημοσι
εύματα της «Κ.Ε.» για την πο
ρεία του «μαύρου χρήματος» 
της Siemens μέσω του λογα
ριασμού Μαντέλη και δύο 
χρόνια μετά την ταυτοποίηση 
του ψευδώνυμου Roeos με τον 
πρώην υπουργό («Ε» , Ιούνιος 
2008), η Δικαιοσύνη κινείται 
προς την κατεύθυνση της λή
ψης απολογίας το ταχύτερο 
δυνατόν από τον κατηγορού
μενο πλέον για ξέπλυμα βρό
μικου χρήματος, πρώην υ
πουργό, Τ. Μαντέλη. Οι ανα
κριτές εξετάζουν πλέον σοβα
ρά ακόμα και την έκδοση ε
ντάλματος σύλληψης εις βά
ρος του κ. Μαντέλη, παρ’ ότι 
διατυπώνονται έντονες ενστά
σεις από την πλευρά δικαστών 
για το αν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις για την έκδοση 
παρόμοιου εντάλματος.

Από την άλλη πλευρά, οι ε
ξηγήσεις του πρώην στελέ
χους της Siemens Ηλία Γεωρ- 
γίου τον Ιούνιο του 2008 στον 
εισαγγελέα, Παν. Αθανασίου 
θέτουν εν αμφιβόλω τη διαβε
βαίωση του Τ. Μαντέλη ότι το 
ποσό των 200.000 γερμανικών 
μάρκων που μπήκε στον λο
γαριασμό του κ. Μαντέλη 
στην Ελβετία (στην τράπεζα 
Canadian με το ψευδιόνυμο Α. 
Roeos) εμβάσθηκε από κά
ποιον ανώνυμο, που του τηλε
φώνησε. Τότε ο κ. Γεωργίου 
καταθέτει επί λέξει:

«... Για τον A. Roeos δεν θυ
μάμαι τίποτα. Σίγουρα πήρα 
εντολή από τη Siemens Γερ
μανίας, πιθανολογώ από τον 
κ. Peter Pribilla, μέλος του 
δ.σ. της Siemens Γερμανίας 
και υπεύθυνο για τις τηλεπι
κοινωνίες, να μεταβιβάσω αυ
τά τα χρήματα. Μου υπεδεί- 
χθη ότι πρόκειται για εξόφλη
ση τιμολογίου...».
•  Υποστηρίζεται από μερίδα 
του τύπον ότι πίσω από το όνο
μα A. Rocoç είναι ο τέως υ
πουργός Επικοινωνιών Τ. Μα- 
ντέλης. Επιβεβαιώνετε την κα
ταγγελία αυτή;
-  Δεν είμαι σε θέση να το επι
βεβαιώσω...
•  Γνωρίζετε προσωπικά τον 
κ. Μαντέλη ή ως εκ της ιδιό
τητάς σας ως στελέχους της

Siemens Α.Ε.;
-  Ασφαλώς και τον γνώριζα 
ως εκ της ιδιότητάς μου, χωρίς 
να έχω προσωπική σχέση μαζί 
του.
•  Γνωρίζατε τον κ. Μαντά;
-  Τον γνώριζα χωρίς να έχω 
προσωπική σχέση μαζί του. 
Απ’ ό,τι γνωρίζω πρέπει να ή
ταν άνθρωπος του γραφείου 
του υπουργού Μαντέλη, κα
θόσον όσες φορές επισκέφθη- 
κα τον υπουργό, τον συνάντη
σα μέσα...

Με τον τρόπο αυτόν ο κ. Γε
ωργίου από το 2008 είχε εντο
πίσει τη στενή σχέση Μαντέλη 
με τον Α. Μαντά. Ο τελευταί
ος είχε γράψει το σημείωμα 
με το οποίο υπεδείκνυε να 
μπουν χρήματα στον λογαρια
σμό Μαντέλη-Τσουγκράνη 
στην Ελβετία.

Eñeyxos στην ΕΠβετία
Η ομολογία Μαντέλη, ό

μως, δρομολόγησε και τον συ
νολικό έλεγχο του επίμαχου 
λογαριασμού στην Ελβετία, α
φού αποδείχθηκε ότι εμβά- 
σθηκαν και άλλα 250.000 μάρ
κα, ποσό για το οποίο δήλωσε 
άγνοια ο Τ. Μαντέλης. Την 
Παρασκευή πάντως διατά- 
χθηκε το πάγωμα του λογα
ριασμού, ο οποίος μεταφέρ
θηκε σε ιδιωτική τράπεζα 
στην Ελλάδα. Σήμερα αυτός ο 
λογαριασμός έχει μόνο 
137.000 ευρώ, ενώ καταγρά
φονται κινήσεις προς ΗΠΑ, 
Βρετανία, ακόμα και Σιγκα
πούρη και Παρίσι. Εντύπωση 
προκαλεί παραστατικό 
100.028 δολαρίων σε λογαρια
σμό καζίνου του Λας Βέγκας.

Στο μεταξύ, τόσο από τα μέ
λη της εξεταστικής όσο και α
πό τους ανακριτές (Φιοράκη- 
Νικολακέα) αναζητείται και 
το ποιος κρύβεται πίσω από 
την κατάθεση ποσού 8 5 0 .0 0 0  
ευρώ στη γερμανική τράπεζα 
Dresdner Bank. Για το συγκε
κριμένο ποσό δήλωσε άγνοια 
και ο Τ. Μαντέλης, όταν ρω
τήθηκε στην εξεταστική. Και 
αυτό το ποσό κατατέθηκε πά
ντως σε πρόσωπο που κρύβε
ται πίσω από το ψευδώνυμο 
Roca... Το συγκεκριμένο στοι
χείο έφθασε στα ελληνικά α- 
νακριτικά γραφεία από τη 
γερμανική δικογραφία και 
συνδυάστηκε και με την απο
λογία του Μιχ. Χριστοφορά- 
κου στη Γερμανία.

Οι δικαστές περιμένουν με 
ενδιαφέρον και τις αποφάσεις 
των ελβετικών δικαστηρίων 
για τους λογαριασμούς του 
Χρήστου Καραβέλα, τους ο
ποίους εκείνος έχει μπλοκά- 
ρει με προσφυγές του στα δι
καστήρια. Πληροφορίες ανα
φέρουν ότι το άνοιγμά τους, 
που είναι θέμα χρόνου, θα 
προκαλέσει πολιτικό σεισμό 
πολλών Ρίχτερ, αφού θα απο
καλυφθούν και νέα πρόσωπα 
που εισέπρατταν μίζες και στο 
τέλος της δεκαετίας του ’90.



πολιτική 8 Κ υριακάτικη Ε λευθεροτυπία 3D μ α ϊο υ  2οιο

μπορεί να ασκηθεί οποτεδή
ποτε, αφού το αδίκημα ουσια
στικά δεν παραγράφεται.

Σύμφωνα με το νόμο 
3691/2008 (άρθρο 2), ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος θεωρεί
ται η μετατροπή ή μεταβίβαση 
περιουσίας, η απόκρυψη ή συ
γκάλυψη της αλήθειας, η από
κτηση, κατοχή, διαχείριση και 
χρήση περιουσιακών στοιχεί
ων, εν γνώσει του γεγονότος 
ότι όλα αυτά προέρχονται α
πό εγκληματικές δραστηριό
τητες. Ανάμεσα στις εγκλημα
τικές δραστηριότητες, που θε
ωρούνται το βασικό αδίκημα 
για το ξέπλυμα, είναι και η 
παθητική και η ενεργητική 
δωροδοκία.

ΙέπΑυμα και δωροδοκία
Οπως ρητά αναφέρεται στο 

νόμο (άρθρο 45), η άσκηση 
ποινικής δίωξης και η καταδί
κη για ξέπλυμα δεν προϋπο
θέτει ποινική δίωξη ή καταδί
κη του υπαιτίου για το βασικό 
αδίκημα (δηλαδή εδώ τη δω
ροδοκία). Η ποινή που επι
βάλλεται μάλιστα στον υπαί
τιο του ξεπλύματος, εάν βασι
κό αδίκημα είναι η δωροδο

κία, είναι κάθειρξη, ακόμη 
και εάν η δωροδοκία τιμωρεί
ται ως πλημμέλημα, με ποινή 
φυλάκισης!

Υπάρχουν όμως και ποινι- 
κολόγοι που εξέφραζαν ζωη
ρές επιφυλάξεις για το αν 
πρέπει να θεωρηθεί διαρκές 
το έγκλημα του ξεπλύματος, 
με μοναδικό κριτήριο την κα
τοχή των παράνομα αποκτη- 
θέντων περιουσιακών στοι
χείων. Και αυτό γιατί, όπως έ
λεγαν, η ερμηνεία αυτή καθι
στά το έγκλημα απαράγρα
πτο, διευρύνει το ποινικό του 
εύρος και επηρεάζει έτσι επι- 
βαρυντικά την ποινική μετα
χείριση όχι μόνο του Τ. Μα- 
ντέλη αλλά χιλιάδων πολιτών.

Οι ίδιοι πρόσθεταν πως δεν 
είναι δυνατόν να γίνεται λά
στιχο η ερμηνεία του Συντάγ
ματος και των νόμων, με γνώ
μονα τη δίωξη ενός πρώην υ
πουργού. Για το σκοπό αυτό, 
πρότειναν να εξετασθεί το εν
δεχόμενο να ασκήσει το Δη
μόσιο αστική αγωγή αποζη
μίωσης κατά του Τ. Μαντέλη, 
για ζημιά που αποδεδειγμένα 
υπέστη από τη δραστηριότητά 
του ως υπουργού.

«Σύγκρουση αντίρροπων τάσεων»

Στιγμιαία
με μίζεε

λαδώματα
διαρκείαε

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (κα θ ηγητή ς Ποινικού Δ ικαίου στο Πανεπ ιστήμιο  Θ εσ σ αλονίκης)

«Η συνάντηση των συνταγματικών ρυθμίσεων για την ποι
νική ευθύνη υπουργών με τιε αντίστοιχεε για το ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματοε έχει μορφή σύγκρουσηε αντίρροπων τά
σεων: Η παραγραφή τηε ποινικήε ευθύνηε των υπουργών 
περιορίζει χρονικά το αξιόποινο, ενώ αντίθετα η νομοθεσία 
για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματοε, ακολουθώνταε διεθνή 
νομικά κείμενα, έχει εισαγάγει ευρύχωρεε ρυθμίσειε ώστε 
να εμπίπτει στο αξιόποινο μεγάλοε αριθμόε προσώπων.

Η σύγκρουση κατ’ αρχάε λύνεται με βάση την τυπική υπε
ροχή τηε ισχύοε του Συντάγματοε και επομένωε και του κανό-

να τηε ειδικήε παραγραφήε. Το αξιόποινο ό- 
μωε των πράξεων ενόε υπουργού με βάση το 
νόμο για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματοε 
μπορεί να επιβιώσει με έναν όρο: Αν η πράξη ξεπλύματοε ό- 
ηωε περιγράφεται από τη νομοθεσία είναι διαρκήε, οπότε ο- 
ποιαδήποτε παραγραφή (ειδική ή κοινή) δεν αρχίζει καν.

Τότε ο πρώην υπουργόε μπορεί να έχει ποινική ευθύνη ωε 
πολίτηε πλέον για την πράξη που διαρκεί και πλέον εμπίπτει 
στη νέα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση το Σύνταγμα και ο 
νόμοε δεν ερμηνεύονται περιστασιακά».

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Οι απόψειε των 
ποινικολόγων 
για τη δίωξη 

κατά Μαντέλη 
και για tis 

προθεσμίεε 
παραγρηφήε

Με κάθειρξη έως 20 
χρόνια και χρηματι
κή ποινή που μπορεί 
να φτάνει το 

1.500.000 ευρώ απειλείται ο 
πρώην υπουργός Τ. Μαντέ- 
λης, σύμφωνα με την ασκη- 
θείσα εις βάρος του ποινική 
δίωξη για ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος.

Το θέμα έχει πάρει διαστά
σεις, καθώς ο Τ. Μαντέλης, ό
πως ο ίδιος ομολόγησε, όταν 
δέχθηκε τη «χορηγία» της 
.8ίεπιεηε ήταν υπουργός. Το 
αδίκημα της δωροδοκίας ό
μως έχει παραγραφεί από το 
2001, καθώς καλύπτεται από 
τη συνταγματική ρύθμιση του 
άρθρου 86 περί ευθύνης υ
πουργών, που επιβάλλει ειδι
κή προθεσμία παραγραφής.

Ποινικολόγοι που έχουν α
σχοληθεί με το ζήτημα, έλε
γαν στην «Κ.Ε.» ότι η απαγγε
λία αυτοτελούς κατηγορίας 
περί ξεπλύματος στον Τ. Μα

ντέλη που έγινε για να παρα
καμφθεί η υπουργική παρα
γραφή, δεν φαίνεται κατ’ αρ- 
χάς να δημιουργεί προβλήμα
τα συνταγματικότητας.

«Εάν έχουν διαπιστωθεί 
πράξεις νομιμοποίησης των 
παράνομων εσόδων (π.χ. κι
νήσεις του επίμαχου λογαρι- 
σμού του Τ. Μαντέλη) και με
τά την περίοδο της υπουργι
κής του θητείας, τότε το αδί
κημα αυτό (ξέπλυμα) δεν κα
λύπτεται από τη σύντομη πα
ραγραφή του άρθρου 86 του 
Συντάγματος», τόνιζαν.

Το «πόθεν έοχεε»
Στην ίδια λογική στηρίζεται 

και η πιθανότητα άσκησης 
δίωξης κατά του κ. Μαντέλη 
για κακούργηματική παράβα
ση του νόμου περί «πόθεν έ- 
σχες», επειδή σε δηλώσεις 
που υπέβαλε το 2006, όταν 
δεν ήταν υπουργός, απέκρυ
ψε σκοπίμως τα εισοδήματα

Στιγμιότυπο από την 
εξεταστική επιτροπή τηε 
Bouñns για τη Siemens.

που παρανόμους απέκτησε την 
περίοδο 1998-2000.

Αλλοι, όπως ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Θράκης 
Στ. Παύλου, υποστηρίζουν ό
τι το ξέπλυμα ως αυτοτελές α
δίκημα είναι διαρκές και όχι 
στιγμιαίο έγκλημα, αφού συ
στατικό του στοιχείο είναι και 
η κατοχή των παράνομα απο- 
κτηθέντων περιουσιακών 
στοιχείων. Σε αυτή την περί
πτωση δηλαδή, ποινική δίωξη

r viooTós, παλαιόε μπαοκεΐμπολίσταε 
εντοπίσθηκε από την εφορία, το 
2003, να έχει αποκρύψει εισοδήματα 

125.000 ευρώ (42 εκατ. δρχ.), το útos 
1996. Σήμερα, 14 ολόκληρα χρόνια με
τά το χρόνο Tns napáBaons, η υπόθεση 
δεν έχει καν προσδιοριοθεί στα διοικητι
κά δικαστήρια!

Σε άλλη περίπτωοη, ηασίγνωστο5 τρα
γουδοποιέ κατηγορήθηκε το 2005 για 
τελωνειακό παράβαση. Η δικογραφία 
δεν έχει ακόμη εισαχθεί σε δίκη.

Οι «καραμπινάτεε» αυτέε «επώνυμεε» 
υποθέσει είναι απλώε η κορυφή του πα
γόβουνου. Τα διοικητικά δικαστήρια, ι- 
¿ítus σε Αθήνα και Πειραιά, έχουν κατα- 
κλυσθεί από χιλιάδε5 υποθέσει. Υπολο
γίζεται ότι η εκδίκαση των διαφορών δι- 
oÍKnons-πολίτη γίνεται (κατά μέσο όρο) 
με καθυστέρηση πέντε ετών. Σήμερα 
προσδιορίζονται σε δικάσιμουε δικογρα- 
φίεε του 2004 και του 2005!

Πέντε χρόνια για να πάρουν δικάσιμο
Ομωε, η μεγάλη αυτή καθυστέρηση, 

που κοστίζει χρήμα στο Δημόσιο, δεν ο
φείλεται μόνο στουε δυσκίνητουε δικα- 
στικούε ρυθμούε. Κύρια αιτία είναι η γρα
φειοκρατική αγκύλωση των ελεγκτικών 
μηχανισμών και η γενικότερη παθογένεια 
τηε δημόσια$ διοίκησηε. Εφορίεε χωρίε 
προϊσταμένουε και με ελάχιστο προσωπι
κό, είναι φυσικό να αδυνατούν να ελέγ
ξουν έγκαιρα τουε φορολογούμενουε, έ
λεγαν στην «Κ.Ε.» δικαστέε.

Την ίδια στιγμή υπολειτουργεί η διαδι
κασία συμβιβασμού με τρυε πολίτεε, που 
θα απέτρεπε μακροχρόνιουε δικαστικούε 
αγώνεε. Αντίθετα, όπου το Δημόσιο κα
λείται να αποζημιώσει πολίτεε, οι κυβερ
νή σ ε ι για να κερδίσουν χρόνο ακολου

Προτάσειε για 
επιτάχυνση 
ίω ν δικών 

εξετάζουν χώρα 
στο υπουργείο 
Δικαιοσύνηε

θούν διαφορετική τακτική. Μετά την υ
πόθεση του Βατοπεδίου ασκούνται αναι
ρ έσ ε ι σε όλεε τιε υποθέσει ακόμη και 
του μονομελούε διοικητικού, που αφο
ρούν κυρίαν μικροδιαφορέ5. Ετσι, όμωε, 
επιβαρύνεται υπέρμετρα το Συμβούλιο 
τπ5 Επικρατεία5 και επιδεινώνεται η συμ
φόρηση υποθέσεων.

Σε άλλεε περιπτώσειε, όπου το θέμα έ
χει λυθεί νομολογιακά, π.χ. τα οικογενει
ακά επιδόματα, το Δημόσιο εξαντλεί τα 
ένδικα μέσα ταλαιπωρώνταε αδικαιολό
γητα τουε πολίτεε.

Η επιτάχυνση των δικών είναι θέμα 
πρώτηε προτεραιότηταε για την κυβέρνη
ση. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει 
ήδη καταθέσει συγκεκριμένεε προτάσειε

στο υπουργείο Δικαιοσύνηε.
Σύμφωνα με tis πιο  σημαντικέε:

★  Καθιερώνεται η «πρότυπη δίκη». Πρό
κειται για θεσμό που ισχύει και στο Ευ
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δ ικα ι
ωμάτων. Μ ια υπόθεση σημαντική θα εκ- 
δικάζεται, κατ' επιλογήν, μεταχείεε δια- 
δικασίεε σε όλα τα στάδια Tns Δικαιοσύ- 
vns. Η αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ στην 
πρότυπη αυτή δίκη θα αποτελεί δικαστι
κό «μοντέλο», που θα εφαρμόζεται πιλο
τικά σε όλεε tis ανάλογεε υποθέσει.
★  ΠροΒλέπεται «τεκμήριο αλήθειαε» υ
πέρ του αντίδικου του Δημοσίου, εφόσον 
το τελευταίο καθυστερεί αδικαιολόγητα 
να υποβάλει στο δικαστήριο το φάκελο 
των επιχειρημάτων του, zm iím as συνε- 
xcús αναβολέε.
★  Προτείνεται ορθολογικότερη κατανομή
των αρμοδιοτήτων μεταξύ διοικητικών 
δικαστηρίων και Συμβουλίου Tns Επι- 
κρατεία5. χ ρ η σ τ ό ς  ζ ε ρ β α ς
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Παραφωνί&ε και napeppoñés
Του ΤΑΣΟΥ ΠΑΠΠΑ

I I  χώρα έχει ανάγκη από γενναίεε μεταρ- 
' '  Π  ρυθμίσε«, η οικονομία χρειάζεται ριζο- 
σπαστικέε παρεμβάσε« και εμείε δίνουμε μάχεε 
οηιαθοφυλακών μετά αηόνερα ins ηροηγούμε- 
vns περιόδου». Ετσι σχολίασε κορυφαίοε υ- 
noupYós Tis εξελίξε« στην υπόθεση Tns Siemens, 
με την τοποθέτηση Tns περιόδου Σημίτη στο κέ
ντρο του κάδρου Tns πολιτικήε 6ia<p0opás.

Η ομολογία Μαντέλη έδωσε την ευκαιρία στη 
Νέα Δημοκρατία να περάσει στην αντεπίθεση, ε- 
moTpéqjovtas στην παλιά θέση Tns ότι «η 
Siemens είναι πράσινο σκάνδαλο». Από το μέ
γαρο Μαξίμου πάντα« επισημαίνουν ότι «καλό 
θα είναι για τη Ν.Δ. να μην σπεύδει 
να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, 
γιατί η συνέχεια πιθανότατα θα είναι 
επώδυνη για την ίδια».

Η αιχμή είναι npoipavñs και εδρά
ζεται στη Βεβαιότητα κυβερνητικών 
κύκλων ότι σύντομα θα υπάρξουν α- 
ποκαλύψεΐ5 που θα εκθέτουν στελέχη 
Tns συντηρητική5 παράταξη5. Αλλά 
και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, στο 
Μαξίμου εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
έχει Áóyous να ανησυχεί.

Onojs είπε στην «Κ.Ε.» συνεργάτηε 
του πρωθυπουργού, «εμεί5 ζητάγαμε από το 
2008 να συσταθεί εξεταστική επιτροπή και η τό
τε κυβέρνηση Tns Ν.Δ. αρνιόταν πεισματικά. 
Εφτασε στο σημείο να αποχωρήσει από τη Βου
λή για να μην γίνει ψηφοφορία. Δεν πρέπει να ξε
χνάνε στη Ρηγίλλη5 ότι ο Κ. Kapapavññs έκλει
σε τη Βουλή με συνέπεια να παραγραφούν τα α
δικήματα και ότι επί των ημερών Tns δραπέτευ
σαν οι Χριστοφοράκοε και Καραβέλες. Και τέ- 
áos, ο Παπανδρέου διέγραψε Τσουκάτο και Μα- 
ντέλη αμέσα« μόλ« κυκλοφόρησαν τα ονόματά 
tous, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν έπραξε η ηγεσία 
Tns Ν.Δ. για tous 6ikoús Tns εμπλεκόμενοι».

Η σύσταση «προανακριτικών» επιτροπών και 
για τη Siemens και για το Βατοπέδι είναι μονό- 
ópopos για την κυβέρνηση. Πιστεύουν ότι με αυ
τήν την κίνηση υπηρετείται η εντολή Παπανδρέ
ου «την αλήθεια κι as ματώσουμε». Από κει και 
πέρα, υποστηρίζουν, το αν θα πάμε σε Ειδικό Δ ι
καστήριο είναι ευθύνη του δικαστικού συμβου
λίου, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει αν συ
ντρέχουν οι λόγοι γ ι' αυτό.

Tis προηγούμενε5 μέρε$ πλούσιο ήταν κα πάλι 
το πινάκιο Tns κυβέρνηοηε με θέματα διχογνω
μιών. Η εικόνα που παρουσιάστηκε ήταν απο
καρδιωτική. 0 πρόεδρο5 Tns Boußfis Φ. Πετσάλ- 
vikos , συνεχίζοντα5 την τακτική των διαφορο
ποιήσεων, συγκρούστηκε αυτή τη φορά με τον υ
πουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση για τον «Καλ
λικράτη», υποχρεώνονταε τον κυβερνητικό εκ
πρόσωπο Γ. Πεταλωτή (προφανώε κατόπιν ο- 
önyias του πρωθυπουργού) να τον «αδειάσει», 
OTnpizovTas καθαρά τον κ. Ραγκούση. Και οι 
δύο είναι στενοί συνεργάτε5 του Γ. Παπανδρέου. 
0 κ. Πετσάλνιι<05 έκπαλαι, ο κ. Ραγκούσηε τα τε
λευταία χρόνια.

Στην άτυπη συνεδρίαση του υπουργικού συμ
βουλίου είχαμε τη συνηθισμένη κόντρα Παπα- 

κωνσταντίνου-Κατσέλη, με τον υ
πουργό Epvaoias Α. Λοβέρδο να προ
στίθεται cjtous επικριτέ5 Tns υπουργού 
OiKovopias. Ωστόσο η υπόθεση Tns α- 
ντιπαράθεση$ Παπακωνσταντίνου- 
Κατσέλη είναι πολύ πιο σοβαρή γιατί, 
απ' ό,τι φαίνεται, παρεισφρέουν και 
εσωκομματικέε σκοπιμότητε5.

Πρωτοκλασάκ« υπουργόε, που 
κρατά αποστάσε« ασφαλεία5 από τα 
αντιμαχόμενα μέρη, είπε στην 
«Κ.Ε.» neos «αυτό που ζούμε otis 
συνεδρ ιάσει των υπουργικών συμ

βουλίων δεν έχει σχέση μ' αυτό που βλέπουμε 
otis τηλεοράσε^ και διαβάζουμε otis εφημερί- 
δε5 ότι συνέβη». Υπαινίσσεται, μ' άλλα λόγια, ό
τι κάποιοι συνάδελφοί του έχουν στοχοποιήσει 
τη Λούκα Κατσέλη και τροφοδοτούν τα μέσα ε- 
νημέρωσηε με αρνητικά σχόλια γ ι' αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση-τα παραλυτικά φαινόμενα 
και το έλλειμμα συντονισμού που συνοδεύουν 
την κυβέρνηση από tis npanxs μέρεε υπονομεύ
ουν την προσπάθειά Tns και απειλούν με ακύ
ρωση τη μεταρρυθμιστική στρατηγική Tns. Την α
γωνία του εκφράζει με δήλωσή του στην «Κ.Ε.» 
ο unoupyos Υποδομών Δ. Pännas: «Οι θεσμικέε 
αλλαγέε που προωθούμε συνιστούν σίγουρα ε
πανάσταση σε σχέση με αυτό που υπάρχει, φο
βούμαι όμω5 μήπα« αποδειχθούν κατώτερε5 
των αναγκών, γιατί τα πράγματα αλλάζουν γύ
ρω pas με ραγδαίο ρυθμό». Πολλοί στο ΠΑΣΟΚ 
πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργόε θα επιχειρήσει 
να εξουδετερώσει tis δυσλειτουργίεε και tis κα- 
θυοτερήόε« με τον ανασχηματισμό και μ' ένα 
άλλο στιλ λειτουργίαε.

Η κυβέρνηση 
δεν φοβάται 
in Siemens 

αλλά ίο 
έλλειμμα 

συντονισμού

Οι nañiés και
Tns ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  

ΣΙΟΥΤΗ Γιατί επέστρεψε ο 
Τάσος Μαντέλης; 
Γιατί άλλαξε τη 
στάση του και πα

ραδέχθηκε τις κατηγορίες;» 
αναρωτιούνται εδώ και λίγες 
μέρες πολλά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ. Αλλοι αναφέρουν 
ότι υπήρχαν κοινοί λογαρια
σμοί με μέλη της οικογένειάς 
του και φοβήθηκε τυχόν προ- 
φυλάκισή τους κι άλλοι θεω
ρούν πιθανό να επιθυμεί να 
κάνει χρήση των ευεργετη
μάτων της πρόσφατης διάτα
ξης και να δώσει πληροφο
ρίες. Ηδη, λένε, φωτογράφι
σε τον αποδέκτη της μίξας 
των δέκα εκατομμυρίων. Τα 
σενάρια είναι πολλά.

Σύμφωνα με το περιβάλ
λον του, όμως, η πραγματικό
τητα είναι πιο απλή: «Το 
πρότξεκτ στο Αζερμπαϊτζάν 
όπου εργαζόταν τελείωσε 
πριν από τρεις εβδομάδες 
και είχε επιστρέφει στην 
Αθήνα εδώ και μέρες. Δεν 
σκόπευε να επιστρέφει στο 
Μπακού», λένε. Οι φίλοι και 
οι συνεργάτες του τον περι
γράφουν πολύ ανήσυχο και 
στενοχωρημένο τον τελευ
ταίο χρόνο. «Μας έλεγε ότι 
όλοι έτσι τα έπαιρναν», λένε.

0 Τάσο5 ΜανΐέΠη$ 
καταθέτει στην 
εξεταστική επιτροπή 
για τη θίβωεηε για 
τη... χορηγία από 
την γερμανική εταιρεία.

Ο Τ. Μαντέλης τα τελευ
ταία χρόνια εργαζόταν για 
την European Profiles (η ο
ποία συμπτωματικά έχει συ
νεργαστεί και με την Ιντρα- 
κόμ για την εφαρμογή υπο
συστημάτων Οικονομικής 
Διαχείρισης), όπως και αρ
κετοί πρώην υπουργοί των 
Βαλκανίων, ανάμεσά τους ο 
πρώην υφυπουργός της κυ
βέρνησης Σημίτη, Θόδωρος 
Κοτσώνης που βρίσκεται 
στην Κροατία. Στο παρελ
θόν, για πρότζεκτ της 
European Profiles έχει εργα
στεί επίσης και ο Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος. Πρόκειται 
για εταιρεία συμβούλων, με 
έδρα την Αθήνα, που υλοποι
εί προγράμματα της Ε.Ε. και 
της Παγκόσμιας Τράπεζας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Ο πρόεδρός της, Δ. Μπακό- 
λας, δηλώνει στην «Κ.Ε.» ότι 
είναι πολύ ευχαριστημένος 
από τη συνεργασία του με 
τον Τ. Μαντέλη και ότι στο 
Μπακού υπήρξε πολύ απο
δοτικός.

Κάτι γνωρίζει
Ο παλιός του «προϊστάμε

νος» ωστόσο, ο Κ. Σημίτης, 
δεν εκφράζεται με τον ίδιο 
θετικό τρόπο. Ούτε έπεσε 
φυσικά από τα σύννεφα, κα
θώς τον είχε απομακρύνει 

ήδη από το πολύ στενό του 
περιβάλλον μετά το 2000. 
Λέγεται μάλιστα ότι αρ
κετά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ τον είχαν κατη
γορήσει στον τότε πρω
θυπουργό για «απροσε
ξίες» και «βουλιμία».

Ο Τ. Μαντέλης ανήκε 
στον πυρήνα των πολύ 
στενών συνεργατών του 
Κ. Σημίτη από τα «πέτρι

να χρόνια», τότε που 
οι εκσυγχρονιστές 

στο ΠΑΣΟΚ ήταν 
μετρημένοι στα 
δάχτυλα. Ηταν 

δίπλα του, μαζί 
με το Ν. Θέμε- 

λη, πριν α-
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οι veos Souñeiés του κ. υπουργού
fleos ξεκίνησε η πολιτική σχέση του 

Τ. Μαντέλη με τον Κ. Σημίτη αλλά και 
με τον OTE, τη Siemens και την Ιντρακόμ

κόμα προστεθούν στην ομά
δα ο Θ. Τσουκάτος και ο Γ. 
Πανταγιάς.

Στο ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στα 
χρόνια της μεταπολίτευσης 
και κατάφερε να εξελιχθεί 
σύντομα, παρ’ ότι ουδέποτε 
υπήρξε δημοφιλής. Τη δεκα
ετία του ’70 αρκετοί σύντρο
φοί του τον αντιμετώπιζαν με 
σχετική «απαξίωση», καθώς 
δεν προερχόταν ούτε από 
τον αντιδικτατορικό αγώνα, 
ούτε από τα κινήματα της ε
ποχής. Το 1981 κατάφερε να 
εκλεγεί βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ στην Κεφαλονιά με 
μια μάλλον αδιάφορη θη
τεία, η οποία δεν επαναλή- 
φθηκε στις επόμενες εκλο
γές. Ετσι, τοποθετείται πρόε
δρος στον OTE, οπότε και 
αρχίζουν οι πρώτες εισηγή
σεις και συζητήσεις για α
πευθείας αναθέσεις των ψη
φιακών στις Intrakom και 
Siemens. Διευθύνων σύμ
βουλος του OTE την περίοδο 
αυτή ήταν ο διαβόητος Τό- 
μπρας και ήταν τότε (1988) 
που ξέσπασε το σκάνδαλο 
των τηλεφωνικών υποκλο
πών και παρακολουθήσεων. 
Εκείνος όμως έμεινε αλώβη
τος και μεταπήδησε στην 
προεδρία των ΕΛΤΑ για την 
περίοδο 1988-89.

Μετά την κυβερνητική πα
ρένθεση Μητσοτάκη το 1993, 
ξαναέρχεται το ΠΑΣΟΚ 
στην εξουσία και ο Κ. Σημί
της αναλαμβάνει το υπουρ
γείο Βιομηχανίας. Γενικός 
γραμματέας τοποθετείται ο 
Τ. Μαντέλης και οι ήδη κα
λές σχέσεις τους γίνονται α
κόμα πιο στενές. Ο Τ. Μα
ντέλης εξελίσσεται σε έμπι
στο του τότε υπουργού, ο ο
ποίος του αναθέτει ειδικές 
«κομματικές αποστολές» τις 
οποίες διεκπεραιώνει με επι
τυχία. Οταν ο Κ. Σημίτης γί
νεται πρωθυπουργός από την 
κοινοβουλευτική ομάδα, τον 
ορίζει γραμματέα του υπουρ
γικού συμβουλίου, καθώς την 
κρίσιμη εκείνη περίοδο ήθε
λε κάποιον της απολύτου ε
μπιστοσύνης του γι’ αυτή τη 
θέση.

Στις εκλογές του 1996, ο Τ. 
Μαντέλης τοποθετείται στο 
ψηφοδέλτιο Επικράτειας. 
Αμέσως μετά μπαίνει στην 
κυβέρνηση ως υφυπουργός 
Εσωτερικών για λίγο, αφού 
την επόμενη χρονιά, το 1997, 
θα γίνει υπουργός Μεταφο

ρών, αντικαθιστώντας τον ό
χι πολύ «συνεργάσιμο» X. 
Καστανίδη.

Ως επικεφαλής στο υπουρ
γικό γραφείο του τοποθέτη
σε τη σύζυγό του Ευθυμία 
Βλάχου, το μοναδικό άτομο 
που έδειχνε να εμπιστεύεται. 
Το μόνο πρόσωπο που άρχι
σε να διαμαρτύρεται στον Κ. 
Σημίτη και να αφήνει υπονο
ούμενα για τον Τ. Μαντέλη 
ήταν η Βάσω Παπανδρέου, 
αλλά το περιβάλλον του ερ
μήνευε τη συμπεριφορά της 
ως «βιασύνη της Βάσως» να 
διαδεχθεί τον πρωθυπουργό 
και γι’ αυτό «υπονόμευε τους 
στενούς του συνεργάτες».

Τον Δεκέμβριο του 1997, ο 
OTE προχώρησε σε απευθεί
ας ανάθεση έργων στην 
Intrakom και στη Siemens, ύ
ψους 222,7 και 150 δισ. δραχ
μών, τα οποία μέχρι το 2002, 
με τις επεκτάσεις που έγιναν, 
έφτασαν τα 565 δισ. δραχμές.

Η πρώτη εκλογή
Το 2000 με τη βοήθεια του 

κομματικού μηχανισμού, ε- 
ξελέγη βουλευτής στη Β' 
Αθήνας. Ο Κ. Σημίτης όμως 
δεν τον έβαλε στη νέα κυβέρ
νηση, καθώς του είχαν μετα
φέρει πολλά.

Το 2003, πάντως, όταν ο Κ. 
Σημίτης ζήτησε απ’ όλους 
τους βουλευτές να καταθέ
σουν τα πινακίδια των χρη
ματιστηριακών συναλλαγών 
τους και κάποιοι δεν υπά
κουσαν, εκείνος έδωσε το δι
κό του στη δημοσιότητα δη
λώνοντας: «Είναι υποχρέω
σή μου να λογοδοτώ προς τον 
έλληνα πολίτη που με εμπι
στεύτηκε, ανά πάσα στιγμή» 
και ότι «η διαφάνεια δια
σφαλίζεται μόνο με πλήρη 
δημοσιότητα». Οταν έσκασε 
η υπόθεση Νεονάκη, ο Τ. 
Μαντέλης δήλωσε «εμβρό
ντητος» και κάλεσε τον συ
νάδελφό του να «διευκολύ
νει τη Βουλή».

Το 2007 άρχισαν να διαρ
ρέουν οι σχέσεις του με τα 
μαύρα ταμεία της Siemens. 
Εκείνος απάντησε: «Δεν α
ναγνωρίζω τον λογαριασμό. 
Δεν είχα ποτέ συναλλαγή και 
με κανέναν». Σε ανακοίνωσή 
του αργότερα ανέφερε ότι 
«προσωπικά ουδεμία σχέση 
ή ανάμειξη είχα με τις δρα
στηριότητες της Siemens». 
Αυτά μέχρι την Πέμπτη.

siouti@enet.gr

íevápns tou 1996. 0 «atpatnYós» θ. Tooukúios, ο Γ. ílavtaYiás, o Níkos 0épsflns και o T. Mavtéñns καθ’ οδόν npos to Μαξίμου.

Tpeis + évas «anpiioipùflaKss»
O noios έχει δυνατή μνήμη ασφαλύ« θα θυμάται μια φωτο

γραφία που είχε κάνει εντύπωση όταν δημοοιεύθηκε. 
Ηταν Iavouâpios του 1996, αμέσα« μετά την εκλογή του Κ  
Σημίτη από την κοινοβουλευτική ομάδα στη θέοη του πρωθυ
πουργού, και τέσσερα στελέχη, ντυμένα ομοιόμορφα, σε πα
ράταξη napéàaons, πήγαιναν στο μέγαρο Μαξίμου για να πα
ραλάβουν την εξουσία. Ηταν οι τέσοερΐ5 σωματοφύλακεε, η 
δύναμη κρούσηετου σημιτικού εκσυγχρονισμού: Τ. Μαντέληε, 
θ. Tooukôtos, Γ. Πανταγιάε, Ν. θέμεληε.

0 τελευταίθ5 είναι ο pàvos που δεν ενεπλάκη σε σκοτεινέε 
ιστορίεε, ο μόνοε που δεν κατέλαβε ποτέ κρα
τική ή κομματική θέση και ΒεΒαίωε ο μόνο5 
που παραμένει σήμερα δίπλα στον πρώην 
πρωθυπουργό. Οι ipeis πρώτοι έλαμψαν για έ
να διάστημα, προκάλεοαν TpiBés στο εσωτερι
κό του κόμμακ« και Tns KuBépvnons, κατηγο- 
ρήθηκαν για νεποτισμό και κάποια στιγμή α- 
ποπέμφθηκαν.
• 0  θ. ToouKàxos, ο επονομαζόμενο5 και 
στρατηγ05 του ΠΑΣΟΚ, με μεγάλη ουμβολή otis νίκεε του Κ. 
Σημίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα και λίγουε μήνε5 αργότε
ρα οτο συνέδριο, απομακρύνθηκε από το περιβάλλον του πρω
θυπουργού μετά tis εκλογέ5 του 2000, γιατί ήταν σε διαρκή 
σύγκρουση με τον τότε γραμματέα, Κ. Σκανδαλίδη, για το ποι- 
os θα κάνει κουμάντο στη X. Τρικούπη. Αυτόν είχε στο μυαλό 
του ο κ. Σκανδαλίδη5 όταν κατήγγειλε tous «καλαμοκαΒαλά- 
ρηδε$» που ήταν δίπλα στον Κ. Σημίτη. Τ ' όνομά του ενεπλά
κη στην υπόθεση Tns Siemens. 0 iôios παραδέχεται ότι πήρε 
χρήματα και επιμένει ότι τα έδωσε στο κόμμα. Από την πλευ
ρά του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εγγραφή τέ
τοιου ποσού στα λογιστικά βιβλία του την επίμαχη περίοδο.
• 0 Γ. Πανταγιάε υπήρξε εκπρόοωποε τύπου του πρωθυ
πουργού. Ηρθε σε αντιπαράθεση με αρκετούε υπουργούε- ο θ. 
Πάγκαλοε ήταν évas από tous πιο σταθερού5 επικριτέ5 του. 
Υποχρεώθηκε οε παραίτηση το 2003 επειδή ήρθε σε ρήξη με 
τον τότε υπουργό Εθνικήε OiKovopias, Ν. Χριστοδουλάκη, και 
τον επικεφαλήε του ΣΔ0Ε Τ. Μπατζελή, με αφορμή φορολο-

γική υπόθεση που αφορούσε τον τραγουδιστή Γ. Νταλάρα.
• 0 Τ. Μαντέληβ ήταν εκ των στενών συνεργατών του Κ. Ση
μίτη από την εποχή που όλοι οι πολιτικοί φίλοι του πρώην 
πρωθυπουργού χωρούσαν ο ' ένα περίπτερο. Κατέλαβε υψη- 
λέε θέοε«, αλλά κι αυτόε είχε την τύχη των άλλων δύο. Απο
μακρύνθηκε το 2000 και η αιτία ήταν η κακή διαχείριση που 
έκανε στην υπόθεση τηε Ολυμπιακήε.

Η πολιτική ευθύνη του Κ. Σημίτη σ' ό,τι αφορά την επιλογή 
των προσώπων είναι προφανήε. Αλλωστε το αναγνωρίζει και 
ο ίδιοε εμμέσα« πλην σαφύ« με τη δήλωση που μοίρασε την 

Πέμπτη, θέσαμε σε συνεργάτη του το ερώτη
μα: «Δεν είχαν φτάσει στο Μαξίμου καταγγε- 
λίεε για τα συγκεκριμένα στελέχη;» Πήραμε 
την εξήε απάντηση: «Υπήρχαν, αλλά δεν ήταν 
καταγγελίεε ποινικού χαρακτήρα, ήταν καταγ- 
γελίεε που είχαν να κάνουν με αντιδεοντολο
γική πολιτική συμπεριφορά». Να θυμίσουμε 
ότι ο Κ. Σημίτη5, κάθε φορά που έβγαιναν στο 
προσκήνιο υποψίεε για χρηματισμό ή για 

σκανδαλώδη βίο στελεχών, έδινε τη στερεότυπη απάντηση: 
«Οποιοε έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα».

Σ ' ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να κληθεί ο Κ. Σημίτηε στην ε- 
ξααστική επιτροπή οι γνώμε5 διχάζονται. Το ζητούν η Ν.Δ., ο 
ΛΑΟΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθά« και ο βουλευτή5 του ΠΑΣΟΚ Λ. Γρη- 
γοράκοε, ο οποίοε, όπα« λένε στην κυβέρνηση, κινήθηκε αυ
τόνομα. Με χθεσινή δήλωσή του ο Κ. Σημίτη5 απάντησε στην 
πρόταοη τηε Ν.Δ.:

«Το έργο τηε εξεταστική5 επιτροπή5 δεν επιτρέπεται να διο- 
λιοθήοει σε εντυπωσιασμούε και οε παραπλανήσει. Οταν 
προτείνεται να κληθεί ένα$ πρώην πρωθυπουργόε σε συζήτη
ση χωρίε στοιχεία και μαρτυρίεε ηου τον αφορούν προσωπι
κά, θα κυριαρχήσουν εικασίε5, ατεκμηρίωτεε υποθέσει, φρα- 
οτικέ5 προσβολέε και καταγγελίεε. Το ζητούμενο είναι όμα« η 
αλήθεια και όχι η προσωπική ή η κομματική αντιπαράθεση. Η 
πρόταοη τη$ Ν.Δ. απλά« και μόνο σκοπεύει να ενισχύσει την 
ηγετική εικόνα του κ. Σαμαρά. Η εξεταστική επιτροπή έχει να 
ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα». τ α γ ό ς ; π α π π α γ

Μόνο ο Ν. Θέμελπ8 
διασώθηκε από την 

«προεδρική φρουρά» 
ίου Κ. Σημίτη

mailto:siouti@enet.gr
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Σύνταξη 40ciías, αλλά με ευκολίεε
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

Σ ε κινούμενη άμμο βρίσκεται το ασφαλιστικά μετά τη νέα 
εμπλοκή των επιτηρητών, τις δεσμεύσεις του μνημονίου, 
τις συνεχιζόμενες σπατάλες του συστήματος και την αδυ
ναμία του υπουργείου Οικονομίας να ελέγξει τις τιμές των 

φαρμάκων. Η διαπραγμάτευση με την τρόικα συνεχιζόταν μέ
χρι χθες το βράδυ αλλά και σήμερα και αφήνει πίσω της «οδη
γίες» για τα ζητήματα που αναποδράστως πρέπει να περιλη- 
φθουν στο σχετικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από 
τις δρακόντειες περικοπές δεν αναμένεται να θίγουν:
• Οσοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας προ του 1983. «Δεν 
θίγονται τα ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα», δήλωσε στην 
«Κ.Ε.» αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας.
• Οι συντάξεις χηρείας.

Οι Λοβέρδος και Κουτρουμάνης, όμως, φαίνεται ότι αποδέ
χτηκαν τη θέσπιση της 40ετίας ως ελάχιστου χρόνου ασφάλισης 
για τη λήψη πλήρους σύνταξης, κάτι που προβλέπει και το μνη
μόνιο. Απλώς σε αυτό το χρόνο θα αθροίζεται μέρος της στρα

τιωτικής θητείας, πλασματικός χρόνος για 
κάθε τεκνοποίηση ή, εναλλακτικά, ο χρό
νος των σπουδών.

Οι οριστικές αποφάσεις πάντως δεν 
πρόκειται να ληφθοΰν πριν από το τέλος 
της εβδομάδας. Αυτό γιατί την Παρα
σκευή 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες μια κρίσιμη συνάντηση του 
προέδρου της Κομισιόν Ζ. Μπαράζο με 
τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλο 
και με τη συμμετοχή του Ολι Ρεν (επίτρο
πος για τις Οικονομικές και Νομισματικές 

Υποθέσεις) και του Λάζλο Αντορ (αρμόδιος για την Απασχόλη
ση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις). Τη συνάντηση επιδίωξε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής, υστέρα από παρέμβαση του προέδρου 
της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) Τζον 
Μονγκς. Ισως εκεί υπάρξει η δυνατότητα για μια μικρή απο
στασιοποίηση από τις προβλέψεις του μνημονίου.

Να σημειωθεί ότι και ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου είχε 
την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπα- 
ρόζο, με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Μετά το στραπάτσο ό
μως της Επιτροπής από τα κάλπικα δημοσιονομικά στατιστικά 
στοιχεία της Ελλάδας, τα οποία αποδεχόταν η Eurostat επί χρό
νια, ο πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε αδύναμος να παρέμβει.

Κατά συνέπεια, στα τέλη της εβδομάδας θα συνταχθεί το τε
λικό σχέδιο του ασφαλιστικού, το οποίο θα φέρνει πιο κοντά τις 
αλλαγές (2015) και δεν θα απέχει από το μνημόνιο. Δηλαδή: 

α) Σύνταξη μετά το 60ά έτος.
β) Οποιος βγαίνει πριν τα 65 έτη θα παίρνει μειωμένες απο

δοχές (πέναλτι πρόωρης εξόδου, το οποίο θα αρχίσει να εφαρ
μόζεται σταδιακά με την προσθήκη εξαμήνων από το 60ό έτος).

γ) Για πλήρη σύνταξη θα απαιτείται ασφάλιση 40 ετών (με α
ναγνωρίσεις και πλασματικό χρόνο).

δ) Το μέσο ποσοστό αναπλήρωσης (σύνταξης) από 2% για κά
θε χρόνο θα πέσει στο 1,2%  (μέσα επίπεδα) και μετά θα προ
στίθεται η βασική σύνταξη των 360 ευρώ, 

ε) Η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση την τελευταία ΙΟετία. 
στ) Αύξηση του ορίου ηλικίας για τους εργαζόμενους στα βα

ρέα από το 2011 (το 2013 που προέβλεπε ο ν. 3655/08-Πετραλιά) 
και με στόχο να φτάσει στο 60ό έτος το 2020 (έναντι της πρό
βλεψης για το 57ο έτος το 2016 - νόμος 3655/08).

ζ) Σύνδεση της 40ετίας (για πλήρη σύνταξη) με το 60ά έτος, 
από το 2011 (με την προσθήκη ενός εξαμήνου κάθε χρόνο).

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
στις 7 Ιουνίου, ώστε να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του επόμενου μή
να, ενώ η ρύθμιση για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους ανα
μένεται να κατατεθεί αμέσως μετά, περί την 20ή Ιουνίου (ξεχω
ριστό νομοσχέδιο για το Δημόσιο). Σε αυτό θα προβλέπεται η 
σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας των γυναικών από 1/1/2011 
και με στόχο αυτά να αυξηθούν στο 65ο έτος μέσα σε μια 3ετία.

Τα νέα αυξημένα όρια θα αφορούν και τους άνδρες (σύντα
ξη στα 58 με 35ετία κ.λπ.), εκτός από τους παλαιούς (προ του 
1983) ασφαλισμένους και όσους (άνδρες και γυναίκες) έχουν 
θεμελιώσει φέτος δικαίωμα σύνταξης (ουσιαστικά όσοι μπο
ρούν να βγουν στη σύνταξη φέτος διατηρούν τη δυνατότητα ο
ποτεδήποτε στο μέλλον να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα).

Στρατιωτική 
θητεία και
ηλασμαιικόε 
xpóvos για 
υπολογισμό 
ins aúvia^ns

«Κλειδώνει» το ασφαλιστικό με Κουιρουμάνη και 
Λοβέρδο να αποδέχονται τις αρχές του μνημονίου. 
Μόνο οι πριν το ’83 φαίνεται να σώζονται.

Maúp&s ipúnss σια ασφαλιστικά ταμεία
Ξέφυγαν 

ελλείμματα 
και anaiáñes 
στα φάρμακα

Ο ι ανατροπές στο συνταξιοδοτικό επιτείνο
νται και λόγω της αδυναμίας των υπηρε

σιών να συγκρατήσουν tis δαπάνες και των υ
πουργών να θέσουν όρια και véous κανόνες.

Ηδη o 0AEE , με την προχθεσινή έκτακτη 
χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών 
για xis συντάξεις του Ιουνίου, έχει απορροφή
σει τα 500 εκαι. ευρώ της φετινής κρατικής ε- 
víoxuons. Μένει να αποδειχτεί από πού θα α
ντληθούν άλλα 500 εκατ. ευρώ για το δεύτερο 
εξάμηνο του éious. Πόσω μάλιστα όταν η περι
κοπή των δώρων (13η και 14 σύνταξη oious 
305.000 συνταξιούχους του κλάδου) απέδωσε 
μόλις 100 εκαι. ευρώ, ενώ οι ασφαλισμένοι 
που πληρώνουν εισφορές μειώθηκαν κατά 
10%  φέτος. Από 640.000 ενεργούς ασφαλι
σμένους που πλήρωναν εισφορές πέρυσι, φέτος 
ανταποκρίνονται axis υποχρεώσει xous μόλις 
580.000 άτομα.

Την ίδια στιγμή τα χρέη των εταιρειών npos 
τα ταμεία αυξάνουν, ενώ η φαρμακευτική δα
πάνη εκτινάχτηκε στο +10% τον Απρίλιο ύστε
ρα από μια μικρή κάμψη το α' τρίμηνο του éxous. 
Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί καθώς το 
υπουργείο Οικονομίας δεν μπορεί να Βάλει όριο 
axis τιμές των φαρμάκων. Σύμφωνα με τον πρό
εδρο του συνεταιρισμού των φαρμακοποιών Α. 
Γαλανόπουλο, «τα αντίγραφα φάρμακα είναι 
12 ipopés πιό ακριβά εδώ απ' ό,τι στην Ισπα
νία». Παράλληλα η αγορονομική διάταξη για 
την ευθύγραμμη περικοπή κατά 21%  axis τιμές 
των φαρμάκων δεν φαίνεται να διατηρείται α-

φού οι εταιρείες με προσφυγές στη Δικαιοσύνη 
την ανατρέπουν ως μη έχουσα νομική Βάση (δεν 
προκύπτει από εξουσιοδότηση νόμου).

Σε αυτό το περιβάλλον όχι μόνο δεν αποκα- 
θίσταται η οικονομική ισορροπία του συστήμα
τος αλλά, αντιθέτου, αυξάνονται τα ελλείμμα
τα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην καθίσταται 
εφικτή η απάλυνση των ακραίων ρυθμίσεων 
του ασφαλιστικού αλλά να μην καθίσταται εφι
κτή η επαναφορά των δώρων (13η και 14η σύ
νταξη) ακόμη και για αποδοχές των 600 και 
700 ευρώ το μήνα. Σημείο της κυβερνητικής 
πολιτικής που ηροκάλεσε τιε περιοοότερες κοι
νωνικές αντιδράσεις.

Δύσκολες οι εξετάσεις
Σε αυτό το περιβάλλον μοιάζουν εξαιρετικά 

δύσκολες οι διπλές «εξετάσει» της ελληνικής 
οικονομίας έναντι των επιτηρητών το προσεχές 
δίμηνο. Πόσω μάλιστα όταν και τα κρατικά έ
σοδα καταγράφουν υστέρηση το πρώτο τρίμη
νο. Ετσι, τον Ιούνιο υπάρχει «επιθεώρηση» α
πό το ΔΝΤ για την «τεχνική βοήθεια», τις ανα
διαρθρώσεις δηλαδή και τις οικονομίες που έ
χουν γίνει στα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τον Ιούλιο υπάρχει ο προγραμματι
σμένος έλεγχος από την τρόικα των επιτηρητών 
(ΔΝΤ, ΕΚΤ και Κομισιόν) με βάση το μνημόνιο 
και το πρόγραμμα περιορισμού των δημοσιονο
μικών ελλειμμάτων. Σε σημείο που να επανέρ
χονται τα σενάρια για νέα μέτρα ήδη από το 
φθινόπωρο. ΧΡ. Μ ΕΓΑΣ


