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Εντοπίστηκε 
τροφοδότης 
λογαριασμός 
για πολιτικούς
Καθολικός έλεγχος της περιουσίας Μαντέλη 
από την Επιτροπή για το μαύρο χρήμα

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που ξε
κίνησαν στη χώρα μαε οι έρευνεε για τα 
«μαύρα ταμεία» και το πολιτικό χρήμα που 
διοχετεύθηκε σε κόμματα και πολιτι- 
κούε από τη  δίεηίθηε, η Δικαιοσύνη ά
σκησε δίωξη κατά πρώην υπουργού για 
κακούργημα, δρομολογώνταε απρόβλεπτεε 
εξελίξειε σε πολιτικό και δικαστικό επί
πεδο. Η ομολογία του πρώην υπουργού Τά
σου Μαντέλη στην Εξεταστική Επιτροπή 
τηε Βουλήε, ότι ήταν αποδέκτηε χρημά
τω ν από τη  δίεητεηε, έφερε στο προσκή
νιο πρακτικέε παράνομηε χρηματοδότη- 
σηε και φώτισε ένα τμήμα του παρασκη
νίου τηε πολιτικήε σκηνήε που πολλοί υ
ποψιάζονται αλλά επισήμωε τα κόμματα 
αρνούνται να αγγίξουν.

' Η παραδοχή Μαντέλη, που επιβεβαί
ωσε τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν

Δεσμεύθηκε ήδη λογαρια
σμός του πρώην υπουργού 
αλλά και του φίλου του,
Γ. Τσουγκράνα 
σε ελληνική τράπεζα.

προκύψει από το άνοιγμα του επίμαχου 
λογαριασμού με την κωδική ονομασία «Α. 
ROCOS», προκάλεσε πολιτικέε ανατα- 
ράξειε αλλά και δικαστικέε πρωτοβουλίεε 
που κρίθηκαν αναγκαίεε προκειμένου ο 
πρώην υπουργόε να μην παραμείνει α- 
τιμώρητοε, καλυπτόμενοε από την πα
ραγραφή τω ν  αδικημάτων με βάση τον 
πολυσυζητημένο νόμο περί ευθύνηε υ
πουργών. Οι δικαστικέε αρχέε ανέλαβαν 
να  δώσουν λύση στο αδιέξοδο τηε πα- 
ραγραφήε για την περίπτωση Μαντέλη, 
διώκονταε το ν  πρώην υπουργό ωε «απλό 
πολίτη» κι όχι ωε πολιτικό πρόσωπο, με 
βάση τον νόμο που ισχύει για το ξέπλυ
μα μαύρου χρήματοε.

Η ποινική δίωξη και η ταυτόχρονη α
παγόρευση εξόδου του από τη χώρα, προ
κειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο δια- 
φυγήε του στο εξωτερικό, σηματοδότησαν 
εξελίξειε οι οποίεε αναμένεται να κορυ- 
φωθούν την επόμενη εβδομάδα με την 
κλήση σε απολογία του πρώην υπουργού 
από την εφέτη ανακρίτρια κ. Μαρία Νι- 
κολακέα, η οποία χειρίζεται τιε έρευνεε για 
τα  μαύρα ταμεία τηε Siemen8.

Ο ίδιοε ο Τάσοε Μαντέληε, αμέσωε μό- 
λιε πληροφορήθηκε τη ν κίνηση τηε Ει- 
σαγγελίαε του Αρείου Πάγου για δίωξη 
σε βάροε του, έσπευσε να διαβεβαιώσει 
πωε θα βρίσκεται στη διάθεση τω ν  δι
καστικών αρχών, όποτε κι αν κληθεί. Τιε 
ίδιεε διαβεβαιώσειε επανέλαβε και ο συ- 
νήγορόε του, καθιστώνταε την πιθανή έκ
δοση εντάλματοε σύλληψήε του προε το 
παρόν περιττή, καθώε κρίθηκε ότι ένα τέ
τοιο μέτρο σε αυτό το στάδιο δεν είναι

απαραίτητο. Η δικαστική εμπλοκή Μα
ντέλη στο σκάνδαλο με τα «μαύρα ταμεία», 
έστω  κι αν αφορά πρώην υπουργό, είναι 
από τιε ελάχιστεε περιπτώσειε -μετρη- 
μένεε στα δάχτυλα- ποινικήε δίωξηε υ
πουργών μετά τη Μεταπολίτευση, και μά
λιστα για τόσο σημαντική υπόθεση. 
Ωστόσο η ομολογία Μαντέλη και οι συ- 
νακόλουθεε αποκαλύψειε για τα ποσά που 
βρέθηκαν σε λογαριασμό φιλικού του προ
σώπου, του επιχειρηματία Γ. Τσουγκρά- 
νη που και αυτόε κατέθεσε στην Εξετα
στική, άνοιξαν τη «βεντάλια» των ερευνών 
προε κάθε κατεύθυνση.

Με εντολή τηε Εξετασηκήε Επιτροπήε 
η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην 
ΣΔΟΕ) αναζήτησε νέα στοιχεία πραγμα- 
τοποιώνταε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα 
γραφεία τηε Siemen8, από όπου, σύμφω
να με πληροφορίεε, προέκυψαν και νέα δε
δομένα. Τα στοιχεία αυτά -πληροφορίεε 
από την Εξεταστική Επιτροπή κάνουν λό
γο για εντοπισμό λογαριασμού-τροφοδότη 
«πίσω από τον οποίο» ενδεχομένωε κα
λύπτονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα- 
αξιολογούνται ήδη από τιε δικαστικέε αρ
χέε προκειμένου να προχωρήσουν στα ε
πόμενα βήματα, σε μια προσπάθεια να ε
ντοπιστούν τυχόν αποδέκτεε μαύρου 
πολιτικού χρήματοε. Ωστόσο η αξιοποί
ησή τουε, σύμφωνα με πληροφορίεε, δεν 
είναι άμεση και προϋποθέτει χρόνο.

Καχηγο ρητήριο
Πέραν όμωε από τη Siemens, η Υπη

ρεσία Ειδικών Ελέγχων «ξεσκονίζει» λο- 
γαριασμούε του Τάσου Μαντέλη και τηε 
συζύγου του, ενώ σε βάθοε έλεγχοε στην 
περιουσία του γίνεται και από τη ν Επι
τροπή, αρμόδια για το ξέπλυμα μαύρου 
χρήματοε. Επίσηε, με εντολή του επικε- 
φαλήε τηε Επιτροπήε, αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου κ. Στυλ. Γκρόζου, ήδη δε
σμεύτηκε λογαριασμόε στην Alpha Bank.

Ο λογαριασμόε αυτόε ανήκε στον επι
χειρηματία Γ. Τσουγκράνη, αλλά, σύμφωνα 
με πληροφορίεε, η Επιτροπή για το ξέ
πλυμα διαθέτει σημαντικά στοιχεία που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και αυτόε 
ο λογαριασμόε «στεγάζει» χρήμα από τα 
«μαύρα ταμεία», συνολικού ποσού περί
που 170 .000 ευρώ. Η κίνηση του λογα
ριασμού διαβιβάστηκε ήδη σ τη ν ανα- 
κρίτρια η οποία συντάσσει το κατηγο
ρητήριο κατά του Τάσου Μαντέλη και του 
φίλου του Γ. Τσουγκράνη, ο οποίοε τον 
διευκόλυνε στο άνοιγμα του λογαρι- 
σμού στο εξωτερικό. Πάντωε, η δίωξη Μα
ντέλη έχει προκαλέσει και αντιδράσειε 
σε νομικούε και ποινικολόγουε, που εκ
φράζουν την άποψη πωε τα αδικήματά 
του έχουν παραγραφεί και δεν μπορεί να 
διωχθεί ωε «απλόε πολίτηε».

Για όλα τα θέματα που σχετίζονται πά
ντωε με τη δίωξή του, θα αποφανθεί εντόε 
15 ημερών το αρμόδιο δικαστικό συμ
βούλιο, όπου και θα κληθεί να παραστεί 
ο κ. Μαντέληε.

ΤΟ ιστορικό της υπόθεσης 
SIEMENS

Τα «ορφανά» 
10 εκατ. ευρώ

Δεκέμβριος 2006  
Ενα μήνα μετά την εισβολή 
της γερμανικής αστυνομίας

στα γραφεία της μητρικής εταιρείας 
στο Μόναχο, και τις πρώτες ομολογίες 

του Σίκατσεκ, διατάσσεται 
προκαταρκτική έρευνα 
στην Αθήνα για το C4I.

Ιούνιος 2008  
Ασκούνται διώξεις 

κατά παντός υπευθύνου
για 4 αδικήματα που διαπράχθηκαν οε βάρος 

του 0TE και του Δημοσίου. Ομολογία 
Τσουκάτου ότι πήρε 1 εκατ. μάρκα για το 

ΠΑΣ0Κ. Δημοσίευση λογαριασμού που 
συνδέεται με τον Τ. Μαντέλη. Στελέχη της 

Siemens μιλούν για 10 εκατ. μάρκα που 
διοχέτευσαν στον λογαριασμό για 

«υπουργική» μίζα. Υπόθεση «υπολογιστών» 
Κ. Μητσοτάκη και ταξιδιού Μιχ.Λιάπη στη 

Γερμανία με Μ.Χριστοφοράκο. 
Δίκη του Σίκατσεκ στο Μόναχο, 

ομολογεί χορηγίες σε Ν.Δ. και ΠΑΣ0Κ.

Ιανουάριος 2009  
Διατάσσεται με πολύμηνη καθυστέρηση

«πάγωμα» των λογαριασμών 38 υπόπτων 
ύστερα από πληροφορίες που δίνονται 

απάτη Μ. Βρετανία.

Ιούλιος 2009  
Η ανάκριση αφαιρείται

από τον Ν. Ζαγοριανό 
και ανατίθεται σε εφέτες 

ανακριτές.

Οκτώβριος 2009  
0 κ. Μαντέλης δεν χρησιμοποιεί

ένδικα μέσα στην Ελβετία και ο λογαριασμός 
Ιίοςςο ανοίγει. Δεν υπάρχουν 10 εκατ. μάρκα, 

αλλά 450.000 από ένα λογαριασμό 
που ελέγχει ο Ηλίας Γεωργίου 

και έναν «εταιρικό» λογαριασμό 
της ΞΨιηεηί στο Σάλτσμπουργκ.

Ιανουάριος 2010 
Συγκροτείται Εξεταστική Επιτροπή

της Βουλής για τη Είεπίθηε, 
ενώ οι δίκες κλείνουν η μία 

μετά την άλλη στη Γερμανία.

2006

-  ΑΕΚ

i

Μάιος 2007
Η Εισαγγελία του Μονάχου δέχεται
να δώσει τα έγγραφα της δικογραφίας
που αφορούντην Ελλάδα. Οι Ελληνες δικαστικοί
λειτουργοί θα μεταβούν στη Γερμανία
μέ καθυστέρηση 8 μηνών τον Φεβρουάριο
του 2008, μετά τα πρώτα δημοσιεύματα
της «Καθημερινής»
και της «Ελευθεροτυπίας».

Φεβρουάριος 2008
Από τα έγγραφα που παραλαμβόνει
τριμελής επιτροπή εισαγγελικών λειτουργών 
στο Μόναχο, προκύπτει ροή εμβασμάτων 
στον λογαριασμό του Γ. Σκαρπέλη 
και «χορηγίες» στα δύο κόμματα εξουσίας 
και τους πολιτικούς τους.

Μάιος 2008
Καταθέσεις των πρώτων υπόπτων
διά υπομνημάτων. Ανοιγμα των πρώτων 
λογαριασμών στο Μονακό τής εταιρείας 
του Μ. Χριστοφοράκου που διακινούσε 
πολιτικό χρήμα.

Απρίλιος 2009
Προσωποποίηση των κατηγοριών.
Εξι πρώην στελέχη της Siemens και ο Γ. Σκαρπέλης 
κατηγορούνται για δωροδοκία και ξέπλυμα.

Μάιος 2009
Ο Μιχάλης Χριστοφοράκος 
και ο Χρ. Καραβέλλας,
δύο από τους επτά κατηγορούμενους, 
διαφεύγουν στο εξωτερικό.
Τρία πρώην στελέχη της δΨπίθηε 
και ο Γ. Σκαρπέλης προφυλακίζονται 
εν μέσω κατηγοριών των συνηγόρων τους 
για σωρεία δικονομικών παραβάσεων 
του ανακριτή κ. Νίκου Ζαγοριανού.

Μάιος 2010
0 Τάσος Μαντέλης 
παραδέχεται ότι έλαβε 
εκλογική χορηγία 
στον λογαριασμό Ροαιο 
στην Ελβετία.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αν έστω και με καθυςπέρηση 
ετών επιβεβαιώθηκε πλήρως 
πως «πραγματικός» κάτοχος 
του πολυσυζητημένου λογα
ριασμού σε ελβετική τράπε
ζα, με την κωδική ονομασία 
«A.ROCOS», ήταν ο πρώην υ
πουργός Τάσος Μαντέλης, 
δεν συμβαίνει το ίδιο με άλ
λους λογαριασμούς που διε- 
ρευνώνται από τις δικαστικές 
αρχές.
Ο συγκεκριμένος λογαρια
σμός μπήκε στο μικροσκόπιο 
των ερευνών, όταν βρέθηκε 
ένα ασήμαντο, αρχικά, σημεί
ωμα, όπου αναγραφόταν η 
κωδική του ονομασία και το 
οποίο, μετά νραφολογική ε 
ξέταση, αποδόθηκε σε στενό 
συνεργάτη του πρώην υ
πουργού, τον κ. Αριστείδη 
Μαντά. Κάτι που ο ίδιος αρ- 
νείται.
Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα α
ποκαλυφθεί κάτοχοι καθώς 
και παραλήπτες ποσών που 
διακινήθηκαν από άλλους λο
γαριασμούς, όπως για παρά
δειγμα εκείνος στην ίδια τρά
πεζα (Dresdner) με ποσό πε
ρί τα 850 .000  ευρώ, για τον 
οποίο δεν έχει εντοπιστεί ού
τε κάτοχος ούτε αποδέκτης. 
Αίσθηση, επίσης, προκάλεσε 
η αποστροφή του Τάσου Μα
ντέλη στην Εξεταστική, όταν 
έκανε λόγο για άλλο λογα
ριασμό, με 10 εκατ. ευρώ, 
για τον οποίο είπε «ότι κάποι
οι επιχείρησαν να του τον 
φορτώσουν...».
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία 
της ογκωδέστατης δικογρα
φίας που έχουν στα χέρια 
τους οι ελληνικές δικαστικές 
αρχές, ποσό ανάλογο με ε 
κείνο για το οποίο έκανε λό
γο ο Τάσος Μαντέλης δεν έ 
χει εντοπιστεί σε λογαριασμό 
από τον οποίο διακινήθηκε 
«μαύρο χρήμα» και φυσικά 
άγνωστος παραμένει και ο α
ποδέκτης ή οι αποδέκτες του 
μεγάλου αυτού ποσού.

ΙΩ ΑΝΝ Α Μ ΑΝΔΡΟΥ

Ποιος «έδειξε» τελικά τον Μαντέλη;

Ο πάλαι ποτέ ισχυρός άντρας της 5ίθητθΠ5 
κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος ήταν παρών 
στην υπογραφή της σύμβασης 8002.

Οταν στις 18 Ιουνίου του 2008, ο υ- 
πογράφων ανέφερε για χορηγία σε 
υπουργό που είχε την πολιτική ευ
θύνη για τη  σύμβαση «8002» του 
ΟΤΕ, ύψουε 10 εκατ. μάρκων, ο κ. 
Μαντέληε διέψευσε τη  σχέση με τον 
συγκεκριμένο λογαριασμό. Στην 
κατάθεσή του στην Εξεταστική Επι
τροπή τηε Βουλήε παραδέχθηκε 
τη ν  ύπαρξη του λογαριασμού στην 
Canadian Impérial Bank o f Com
merce, αλλά αποκάλεσε «ψευδή» τον 
ισχυρισμό ότι είχε σχέση με τη  γερ
μανική εταιρεία πριν από την κα
τάθεση του ποσού τω ν  200.000 
μάρκων τον  Νοέμβριο του 1998.

Στο έγγραφο Καραβέλλα για τη  
διανομή τω ν  μ ιζών του Ιανουάριου 
του 1998 δεν υπάρχει καταγραφή για 
πληρωμή σε πολιτικά πρόσωπα. Ο 
Χάνε Βάλτερ Μπερνσάου, ο οποίοε 
διαχειριζόταν τιε πληρωμέε σε υ
ψηλότερα πρόσωπα (από τη  μητρι
κή εταιρεία), έχει διευκρινίσει στην 
πρώτη  κατάθεσή  του  σ τη ν  ·κ. 
Μπόιμλερ-Χεσλ ότι ο γενικόε διευ- 
θυντήε τηε εταιρείαε ή ταν υπεύ- 
θυνοε για τιε πληρωμέε σ τη ν «κο
ρυφή» του ΟΤΕ και σ το  τμήμα τη-

λεπικοινωνιών (σ.σ. πρώτα ο κ. 
Ηλίαε Γεωργίου με το ν  κ. Χρ. Κα
ραβέλλα και σ τη  συνέχεια ο κ Π. 
Μαυρίδηε είχαν τη ν  ευθύνη για τιε 
πληρωμέε μέσα σ το ν  ΟΤΕ).

Ο κ. Μαντέληε θεωρεί ότι στον κύ
κλο αυτών τω ν  προσώπων (εντε
ταλμένοι υπάλληλοι τηε μητρικήε, 
Ελληνεε, στελέχη τηε θυγατρικήε ε- 
ταιρείαε) θα πρέπει να αναζητηθεί 
ο πληροφοριοδότηε, αλλά και πιθα
νόν ο ωφελημένοε από τη ν εκταμί- 
ευση. Διότι με το  όνομά του «νομι- 
μοπουΐθηκε» για τα στελέχη αυτά αρ
χικά η απαίτηση και στη  συνέχεια 
η καταβολή τηε μίζαε.

Από αυτό το  «κάδρο» ο κ. Μαυ
ρίδηε πρέπει να εξαφανιστεί, καθώε 
σ το  χρονικό σημείο τηε καταβολήε 
τω ν χρημάτων δεν είχε αναλάβει καν 
τα  καθήκοντά του. Με τουε άλλουε 
τα  πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. 
Ο κ. Χριστοφοράκοε ήταν σε μια με
ταβατική περίοδο και σύμφωνα με 
τιε  καταθέσειε του τόσο  σ τη ν  
Debevoice όσο και στη Γερμανίδα ει
σαγγελέα Μπόιμλερ-Χεσλ, κατά την 
οποία ο πρώην εργοδότηε του τού 
απαγόρευε να ασχοληθεί με τιε τη-

λεπικοινωνίεε, αναθέτονταε τη  δια
χείριση τω ν  συμβάσεων αποκλει
στικά στουε κ. Γεωργίου και Καρα
βέλλα. Ο ισχυρισμόε αυτόε ελέγχε
ται ωε ανακριβήε. Ο κ. Χριστοφο- 
ράκοε, που ήταν παρών σ τη ν υπο
γραφή τηε σύμβασηε, άσκησε πίε
ση για να του ανατεθεί η ευθύνη τω ν 
τηλεπικοινωνιών, τηε «αγελάδαε» 
στα  έσοδα τηε δίειηεηε στην Ελλά
δα. Τον Μάρτιο του 1998 συμφωνεί 
με το ν  Πέτερ Πριμπίλα ότι θα ανα- 
λάβει τη ν  ευθύνη τω ν  «πολιτικών 
πληρωμών» και υπολογίζει να  κα
ταβληθούν από τιε δύο συμβάσειε 
«8002» 18 εκατ. μάρκα. Το σημείω
μα με το ν  λογαριασμό ΙΙοοοο δεν δί
νεται, όμωε, στον κ. Χριστοφοράκο. 
Εχει δοθεί πριν αρχίσει η δραστη- 
ριοποίησή του στιε πολιτικέε χορη- 
γίεε. Ο κ. Μαντέληε είπε ότι το  έμ
βασμά του δρομολογήθηκε μετά έ
να τηλεφώνημα από τη  Γερμανία. Οι 
Γερμανοί, στελέχη τηε δίεητεηε, ω
στόσο, επιβεβαιώνουν ότι οι πρω
τοβουλίεε για τιε παράνομεε πλη
ρωμέε ξεκινούσαν πάντα από τη ν 
Ελλάδα.

ΤΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Από τον ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ, στο Επικράτειας του Σημίτη

Ο πρώην υπουργός, Τάσος Μαντέλης. ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τη δίθπιεηε.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Από μια ειρω νεία τηε τύχηε πληκτρο
λόγησα στο  Ιντερνετ τη  διεύθυνση 
νννννν.ιηηάεΙίε^Γ. Και απεδείχθη ει
ρωνεία, διότι η συγκεκριμένη ιστο
σελίδα δεν είναι κατοχυρωμένη από το 
πιο συζητημένο πρόσωπο τηε εβδο- 
μάδαε, αλλά από έναν συνεπώνυμο του 
κ. Τάσου Μαντέλη. Τι επαγγέλλεται ο 
ίσωε μακρινόε συγγενήε του; «Μετα- 
φορέε και μετακομίσειε» με σλόγκαν 
«κάντε τη ν ασφαλή επιλογή, στη  σω 
στή  τιμή»!

Το αν η δημόσια ομολογία του κ. 
Μ αντέλη ότι «επυτορηγήθηκε» με 
450.000 μάρκα από τη  δίθΐηθηε ήταν 
μια ασφαλήε επιλογή, μένει βέβαια να 
αποδειχθεί. Μια σύντομη ωστόσο α
ναδρομή σ τη ν  περίπτωση του πρώην 
υπουργού είναι άκρωε διδακτική. Διό
τι αποδεικνύει το πόσο δυσερμήνευ
τη  είναι η σιωπή με τη ν  οποία αντι
μετώπισαν ακόμη και παλαιότεροι 
βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ τη ν ομολογία 
Μαντέλη, μηδέ εξαιρουμένων σημε
ρινών υπουργών...

Αρκεί η υπόμνηση μιαε δήλωσηε 
που έγινε στιε 30 Αυγούστου του 
1997: «Ορισμένοι εκλαμβάνουν την πα
ρουσία μου στο υπουργείο Μεταφορών

ωε εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση τω ν 
παιγνίων τουε». Ξέρετε σε ποιον α
νήκει; Στο σημερινό υπ. Δικαιοσύνηε 
και τό τε  Μεταφορών κ. Χάρη Καστα- 
νίδη ο οποίοε -προε τιμήν του- υπέβαλε 
εκείνη τη ν  ημέρα τη ν παραίτησή του 
στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη υ- 
πονοώνταε σαφώε ότι δεχόταν αφό-

Στα μέσα της δεκαετίας 
του ;80 τα πρώτα δείγματα 
γραφής της «ιδιάζουσας» 
σχέσης του με τη Ξίβπιβηε.

ρητεε πιέσειε για να  υπογράψει «α- 
σύμφορεε» για το  δημόσιο συμφέρον 
συμβάσειε με τη  δίθΐηθηε. «Το εγχεί
ρημα να αναδιοργανώσει το μέλλον», 
έγραφε σ τη ν παραίτησή του ο κ. Κα- 
στανίδηε, «προϋποθέτει στοιχειώδειε 
όρουε λειτουργίαε, οι οποίοι αν ε- 
κλείψουν κινδυνεύει το εγχείρημα»... 
Πόσο πιο ευκρινώε να το  πει;

Και ποιοε ανέλαβε τη  θέση του; Σω
στά μαντέψατε! Ο κ. Τάσοε Μαντέληε. 
Ο οποίοε λίγο αργότερα, τον Δεκέμβριο 
του 1997 υπέγραφε αυτό που είχε αρ- 
νηθεί ο κ. Καστανίδηε. Δηλαδή την α

νάθεση έργων ύψουε 372,7 δισ. δραχ
μών στην Ιηίτπεοιη και τη δίειηεηε. 
Ολωε «τυχαίωε» δε, από τον Ιανουάριο 
του 1998 (δηλαδή τότε που φέρεται να 
«επυτορηγήθηκε» ο κ. Μαντέληε) η 
χώρα μαε ήταν υποχρεωμένη (από την

Ε.Ε.) να διεξάγει διεθνείε διαγωνισμούε 
για ανάλογα έργα. Εξ ου και η εσπευ
σμένη υπογραφή Μαντέλη και το κλεί
σιμο τηε συμφωνίαε από την κυβέρνηση 
Σημίτη είχε επικριθεί εντονότατα από 
τον αντιπολιτευόμενο Τύπο...

Εκπληξη όμωε δεν συγχωρείται και 
σε όσουε εκφράζονταε τη ν  απορία 
«πώε να  το  έκανε αυτό ο Τάσοε;» εμ
φάνισαν το ν  κ. Μ αντέλη  ωε πολιτι
κή «παρθενογένεση». Χρειάζεται και 
εδώ μια υπόμνηση: Η πρώτη φορά 
που η Δικαιοσύνη επιχείρησε να 
διερευνήσει τιε καταγγελλόμενεε ωε 
ύποπτεε συμβάσειε του ΟΤΕ ήταν τον  
Ιανουάριο του 1992. Ο τό τε  7οε τα- 
κτικόε ανακριτήε κ. Νεκτάριοε Βα- 
ζαίοε είχε, μάλιστα, ασκήσει και ποι
νική δίωξη εναντίον τεσσάρω ν σ τε 
λεχών τηε διοίκησηε του ΟΤΕ. Ποι- 
οε ή ταν επικεφαλήε του οργανισμού 
τη ν ελεγχόμενη περίοδο; Και πάλι σω
στά  μαντέψατε. Ο κ. Τάσοε Μαντέληε 
ο οποίοε ωε πρόεδροε του ΟΤΕ τη ν  
τρ ιετία  1985-88 είχε κατηγορηθεί α
πό κοινού με τουε κ. Μήνη, Κιουλά- 
φα και Τόμπρα, αλλά εντέλει όλοι α- 
πηλλάγησαν με βούλευμα του Εφε- 
τείου το ν  Οκτώβριο του 1993.

Την περίοδο που πρωτοκατηγο- 
ρήθηκε ο κ. Μ αντέληε -δηλαδή σ τα  
μέσα τηε δεκαετίαε του ’80- είναι μάλ
λον προφανέε ότι άρχισε η «ιδιά- 
ζουσα» σχέση του με τη  Seimen8. Εί
ναι επομένωε απορίαε άξιον το  πώε 
αντί να  απομακρυνθεί από τουε ε- 
κάστοτε πολιτικούε του προϊσταμέ-

νουε, διαρκώε ελάμβανε ακόμη πιο «υ- 
πεύθυνεε» θέσειε. Από το ν  ΟΤΕ «με
τακόμισε» σ τα  ΕΛΤΑ (1988-89), το 
1993 ανέλαβε γ.γ του υπουργείου Βιο- 
μηχανίαε (επί υπουργίαε Σημίτη), ε
νώ  όταν ο τελευταίοε έγινε πρωθυ- 
πουργόε τού εμπιστεύθηκε όχι μόνον 
το  υφυπουργείο Εσωτερικών και το  
υπουργείο Μ εταφορών, αλλά το ν  έ
χρισε και γενικό γραμματέα τηε κυ- 
βέρνησήε του!

Ενδεικτικό είναι επίσηε ότι στιε ε- 
κλογέε του 1996 ο κ. Σημίτηε το ν  τ ί
μησε τοποθετώνταε το ν  στο ψηφο
δέλτιο Επικρατείαε, ενώ ακόμη και η 
αποδοκιμασία του κ. Σημίτη έναντι των 
θρυλούμενων «έργων» του κ. Μ αντέ
λη δεν έγινε με κάποια αποπομπή του, 
αλλά με τη  μη τοποθέτησή του στιε κυ- 
βερνήσειε μετά το  2000...

Στα αξιομνημόνευτα, τέλοε, του «ε 
πιχορηγούμενου» πρώην πολιτικού δεν 
πρέπει να παραλειφθεί ότι και τα  δύο 
παιδιά του (χάριν και τω ν  οποίων υ
πονόησε ότι απεδέχθη τη ν προσφορά 
τηε Siemen8) εργάζονται σ τον  τομέα 
τω ν  τηλεπικοινωνιών. Η θυγατέρα 
του σ τον  γερμανικών πλέον συμφε
ρόντων ΟΤΕ και ο γιοε του σ τη ν Κύ
προ για τη ν... -και πάλι σωστά  μα
ντέψατε- Siemen8¡


