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ΦΑΚΕΛΟΣ

ΜΚΟ: ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ  
ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ!
☑   Χρησιμοποιούν εθελοντές «δήθεν» για ακτιβισμό, αλλά  

οι διευθυντές και τα «δήθεν» στελέχη παίρνουν παχυλούς μισθούς.
☑   Χορός εκατομμυρίων ευρώ… δίχως παραστατικά.
☑   Εκατομμύρια ευρώ για δράσεις που δεν έγιναν ποτέ.
☑   Γιωργάκης, Κωστάκης και οι συγγενείς  

και φίλοι μέσα στο… παιχνίδι με τα λεφτά ΜΑΣ.
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Π
αρ’ όλο που πολ-
λοί υποστηρίζουν 
ότι οι σκανδαλώ-
δεις χρηματοδο-
τήσεις διαφόρων 
ΜΚΟ, που είδαν το 

φως της δημοσιότητας τελευταία 
έσκασαν ως «κεραυνός εν αιθρία», 
η αλήθεια είναι ότι το γεγονός ήταν 
αναμενόμενο. Ήταν κοινό μυστι-
κό το ότι στις δεκαετίες μετά το 
1980 ο θεσμός των Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) ήταν 
το «όχημα» για πολλούς επιτή-
δειους, κομματικούς παρατρεχά-
μενους, και κολλητούς πολιτικών 
για, ας μας επιτραπεί η έκφραση, 
«χοντρή κονόμα»!

Οι χρηματοδοτήσεις από κρατικά 
ή ευρωπαϊκά κονδύλια ήταν άφθο-
νες, ο έλεγχος για το που πήγαιναν 
τα χρήματα αυτά ουσιαστικά ανύ-
παρκτος και οι διάφοροι υπουργοί, 
ανεξαρτήτως κόμματος, ιδιαίτερα 
πρόθυμοι να βάλλουν την υπογρα-
φή τους. Τα λεφτά ήταν πολλά και 
ο πειρασμός μεγάλος!

Δυστυχώς όμως για τους επιτή-
δειους αυτούς η περίοδος των χρυ-
σών αγελάδων έφτασε στο τέλος 
της, κυρίως, λόγω της οικονομικής 
κρίσης. Και αυτό γιατί, επιτέλους, 
το σπάταλο Δημόσιο αναγκάστη-
κε εκ των πραγμάτων να ελέγξει 
τα οικονομικά του. Τα αποτελέσμα-
τα ήταν συγκλονιστικά και γεμά-

τα εκπλήξεις. Το μεγάλο φαγοπό-
τι άρχισε να αποκαλύπτεται σιγά, 
σιγά και ακόμα είμαστε μόνο στην 
αρχή καθώς οι έλεγχοι συνεχίζο-
νται. Το άμεσο μέλλον φαίνεται να 
κρύβει πολλά.

Σήμερα ανοίγουμε τον «Φάκελο 
της Ντροπής» με τα ήδη υπάρχοντα 

στοιχεία για τις «αμαρτωλές» ΜΚΟ 
και τις πολιτικές τους δια συνδέ-
σεις. Και αυτό είναι μόνο η κορυ-
φή του παγόβουνου.

 Οι «δήθεν» εθελοντές!

Είκοσι έξη (26.000) χιλιάδες 

εθελοντές, ήταν η ουσιαστική κινη-
τήρια δύναμη της πραγματοποίη-
σης των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004. Ακόμα δεν έχουν δώσει οι 
δύο κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, επί 
Σημίτη-Λαλιώτη, και της Ν.Δ των 
Καραμανλή-Σουφλιά, τον οικονο-
μικό απολογισμό, παρά τις έντονες 

Οι «αμαρτωλές» ΜΚΟ  
και οι πολιτικές τους διασυνδέσεις!  
Το βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες  
των Ελλήνων φορολογουμένων!
▶Σπατάλη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ!

▶Τεράστιες επιδοτήσεις και, σε πολλές περιπτώσεις, ανύπαρκτο έργο!

▶Το άρμεγμα του Ελληνικού Δημοσίου από συγγενείς, κουμπάρους, παρατρεχάμενους και κομματικούς φίλους!

▶Τέρμα στο μεγάλο φαγοπότι βάζουν οι ορκωτοί λογιστές!
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πιέσεις της αντιπολίτευσης, ακόμα 
όμως και δικαστικών παραγόντων. 
Το προαναφερόμενο παράδειγμα 
είναι χαρακτηριστικό της ουσιαστι-
κής εκμετάλλευσης της έννοιας του 
εθελοντισμού που για αιώνες έχει 
αποδείξει ότι είναι ο τρίτος πυλώ-
νας της Δημοκρατίας, επειδή στον 
βωμό της επιτυχίας ενός γεγονό-
τος που ξεκίνησε από την αρχαία 
Ελλάδα, ενώνοντας λαούς και κοι-
νωνίες στο «ευ αγωνίζεσθαι», βρί-
σκουν ευκαιρία τα «αιώνια» κορά-
κια της διασπάθισης του δημοσίου 
χρήματος να κάνουν «πάρτι».

Εάν προσπαθούσαμε να μιμηθού-
με έντονες εθελοντικές παρουσίες, 
Ερυθρό Σταυρό, ΟΗΕ, UNESKO, 
τότε θα είχαμε ένα δυνατό εθελο-
ντικό κίνημα στο οποίο θα υποκλι-
νόντουσαν όλοι οι «δήθεν» πολιτι-
κοί ηγέτες της Γης. Δυστυχώς όμως, 
ανακαλύψαμε την κακή απομίμη-
ση τους για στρατηγικές έκφρασης, 
συμφέροντα και γεωπολιτικές επι-
διώξεις, κατασκευάσαμε διεθνώς 
τις NGO που ξεπήδησαν στα μέσα 
του 20ου αιώνα με ολέθρια, μέχρι 
στιγμής, αποτελέσματα.

Ο όρος είναι έντεχνα δομημέ-
νος και δίνει το δικαίωμα στους 
εμπνευστές του να δίνουν την, προς 
τα έξω, εικόνα των «δήθεν» φορέ-
ων και την προς τα μέσα της στυ-
γνής εξυπηρέτησης συγκεκριμέ-
νων πολιτικών και οικονομικών 
συμφερόντων.

Έτσι, όταν στην δεκαετία του 
εβδομήντα υπήρξαν δειλά-δειλά 
μερικοί οργανισμοί που προσπά-

θησαν να είναι ανεξάρτητοι και να 
αναδείξουν κοινωνικά, περιβαλλο-
ντικά και οικονομικά προβλήματα, 
δέχθηκαν σφοδρή επίθεση από τις 
κατευθυνόμενες τότε ΜΚΟ των δια-
πλεκόμενων συμφερόντων. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
ΠΑΚΟΕ που στην δεκαετία του 80 
(!979-1989) προσπάθησε να ανα-
δείξει την κοινωνική διάσταση της 
«δήθεν» τότε βιομηχανικής ανάπτυ-
ξης – χωρίς υποδομές, στον αέρα 
οι αδειοδοτήσεις, υψηλό κόστος 
παραγωγής, λόγω της παρέμβασης 
των συνδικαλιστικών συντεχνιών 
και στο τέλος δίχως ανταγωνιστι-
κή διάθεση – δέχθηκε την επίθεση 
ορισμένων εγκάθετων, της κυβέρ-
νησης ΜΚΟ, που λασπολόγησαν ή 
προσπάθησαν να απαξιώσουν την 
μοναδική τότε φωνή που ανακάλυ-
ψε το «νέφος» της Αθήνας, ενημέ-
ρωνε συχνά, από τότε και ως σήμε-

ρα για την κατάσταση των νερών 
κολύμβησης στην Ελλάδα, έδι-
νε και δίνει πληροφορίες για την 
κατάσταση του πόσιμου νερού στη 
χώρα μας, ενεργοποιήθηκε ενά-
ντια στην τότε κρατική μηχανή για 
τις επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ και 
τόσες άλλες δράσεις που εναντιώ-
νονται καθημερινά με τις ανακοι-
νώσεις του στην «σάπια» κρατική 
– κυβερνητική μηχανή. Άλλωστε η 
πραγματική έννοια των ΜΚΟ είναι: 
«ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ».

Έτσι απλά, όταν ένας φορέας 
ντύνεται με τον «ευρωμανδύα» 
της ΜΚΟ, πρέπει όλοι να γνωρί-
ζουν την χρηματοδότηση της, τις 
επιδοτήσεις της και τον τρόπο λει-
τουργίας της. 

• Το ΠΑΚΟΕ λειτουργεί 34 χρό-
νια.

• Ουδέποτε έχει δεχθεί επιδό-
τηση από κρατική πηγή.

• Έχει ενταχθεί σε διάφορα προ-
γράμματα κοινωνικής ωφέλειας 
με παροχή έργου σε συγκεκριμέ-
νες ομάδες ευπαθών πληθυσμών.

• Συνεργάζεται με ανεξάρτη-
τους φορείς που αποδεδειγμέ-
να δεν εξυπηρετούν κομματικούς 
μηχανισμούς.

Πολλές προσπάθειες που έγιναν 
κατά καιρούς προς την κατεύθυν-
ση της οργάνωσης δευτεροβάθμι-
ων οργάνων ανεξάρτητων ΜΚΟ, 
στις οποίες συμμετείχε το ΠΑΚΟΕ, 
έπεσαν στο κενό επειδή παρενέβη-
σαν εντεταλμένα όργανα κομμά-
των, διαπλεκομένων συστημάτων 
και Δημοτικών αρχών.

Είναι αδιανόητο όμως το πώς 
γίνεται να κυκλοφορούν τόσα εκα-
τομμύρια ευρώ, χωρίς παραστα-
τικά, χωρίς δικαιολογητικά και να 
μην επεμβαίνει εισαγγελέας για να 
σταματήσει αυτή την απερίγραπτη 
οικονομική διαπλοκή. 

Απαιτούμε αμέσως την επέμβα-
ση της Δικαιοσύνης και τον ενδε-
λεχή έλεγχο όλων των ΜΚΟ, σε 
όλα τα υπουργεία και όχι μόνο στο 
υπουργείο Εξωτερικών!    

Η «απογείωση» των 
απόρρητων δαπανών του 
Υπουργείου Εξωτερικών!

Τελικά όπως δείχνουν τα γεγο-
νότα φαίνεται πως ο Γιωργάκης 
Παπανδρέου δικαιώνεται για την 
περίφημη φράση του πριν τις εκλο-
γές του 2009, «…λεφτά υπάρχουν». 
Τότε υπήρχαν για να εξαφανιστούν 
με ταχυδακτυλουργικό τρόπο αμέ-
σως μετά τη νίκη του, μέσα σε λίγους 
μήνες, περνώντας στα χέρια των 
«ημετέρων» και «κολλητών». Τον 
δρόμο του Γιωργάκη όμως είχε ακο-
λουθήσει και ο Κ. Καραμανλής χτί-
ζοντας στην άμμο την ΜΚΟ «Έργο 
Πολιτών» που το ΠΑΚΟΕ, το 2011 
κατήγγειλε για σπατάλες, διαπλοκές 
και διασπάθιση του Δημοσίου χρή-
ματος.  Τα γεγονότα που είδαν το 
φως της δημοσιότητας πρόσφατα 
αποδεικνύουν του λόγου το αλη-
θές με στοιχεία που δεν μπορούν 
να αμφισβητηθούν.

Βασικός πρωταγωνιστής το 
υπουργείο Εξωτερικών, υπεύθυ-
νο για την χρηματοδότηση εκα-Ο πρώην πρωθυπουργός διόρισε τον Στέλιο Συρμόγλου, στην προεδρία της «μητέρας των ΜΚΟ», όπως είχε χαρα-

κτηριστεί, η «Έργο Πολιτών».
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τοντάδων ΜΚΟ, αλλά και άλλων 
δραστηριοτήτων, μέσω των μυστι-
κών κονδυλίων που διαχειρίζεται. 
Και το πλέον εξωφρενικό είναι το 
ότι ποτέ η Κοινή Γνώμη, αλλά και 
η Βουλή δεν έμαθαν και δεν θα 
μάθουν ποτέ που πήγαν τα χρήματα 
αυτά φωνάζοντας όμως για εκτό-
νωση «φέρτε πίσω τα κλεμμένα».

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 
Δεκέμβριο του 2009, δυο μόλις 
μήνες μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων του πρωθυπουργού της 
χώρας και ως υπουργού Εξωτερι-
κών από τον κ. Παπανδρέου, έγινε 
το εξής καταπληκτικό. Με εντολή του 
Διπλωματικού Γραφείου του πρω-
θυπουργού οι απόρρητες δαπάνες 
του υπουργείου Εξωτερικών αυξή-
θηκαν, χωρίς να δοθεί καμιά αιτιο-
λογία, από 15 εκατομμύρια ευρώ, 
στα 57.207.140 ευρώ! Το ποσό 
αυτό αποτελούσε ρεκόρ δεκαετίας 
την εποχή εκείνη. Και όλα αυτά σε 
μια περίοδο που η χώρα έμπαινε 
με το κεφάλι σε περίοδο οικονο-
μικής κρίσεως και ο κ. Παπανδρέ-
ου, όπως μάθαμε αργότερα, είχε 
ήδη προσυμφωνήσει με το ΔΝΤ 
την παρέμβαση του στα οικονομικά 
της χώρας. Ένα έγκλημα σε βάρος 
του Ελληνικού λαού, δίχως, όμως, 
«τιμωρία». Το οξύμωρο είναι ότι 
για «τιμωρία» να μαζεύει ο Γιωρ-
γάκης 20.000 – 40.000 ευρώ από 
κάθε διάλεξη με βάση τις συμφω-
νίες που έκανε για το ξεπούλημα 

της χώρας.
Και οι σκανδαλώδεις και ανε-

ξέλεγκτες απόρρητες δαπάνες του 
υπουργείου Εξωτερικών, την επό-
μενη χρονιά, 2010, αυξήθηκαν 
ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμέ-
να, ενώ ο προϋπολογισμός προέ-
βλεπε 18 εκατομμύρια ευρώ για τις 
συγκεκριμένες δαπάνες, μέσα στον 
χρόνο, και χωρίς κανείς να γνωρί-
ζει το γιατί, ο υπουργός Οικονομι-

κών κ. Φ. Σαχινίδης υπέγραψε μια 
σειρά αποφάσεων με τις οποίες τα 
μυστικά κονδύλια του υπουργείου 
Εξωτερικών έφτασαν τα 68 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Το μεγάλο φαγοπότι συνεχίστη-
κε και το 2011. Ενώ είχαν προϋπο-
λογιστεί 34.150.000 ευρώ, πάλι με 
αποφάσεις του υπουργείου Οικονο-
μικών, τα χρήματα που δαπανήθη-
καν τελικά έφτασαν τα 46.164.000 
ευρώ. Μέσα στην τριετία 2009-
2011 το συνολικό ποσό που δια-
τέθηκε στις διαβόητες απόρρητες 
δαπάνες του υπουργείου Εξωτερι-
κών έφτασε τα 171 εκατομμύρια 
ευρώ! Με δεδομένη την οικονομική 
κρίση που κυριολεκτικά έχει γονα-
τίσει ολόκληρο τον πληθυσμό της 
χώρας, η σπατάλη- γιατί περί σπα-
τάλης πρόκειται- του ποσού αυτού, 
χωρίς κανένα έλεγχο, είναι τουλά-
χιστον σκανδαλώδης και προκαλεί 
το κοινό αίσθημα. 

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλ. Τσίπρας, 
κατέθεσε ερώτημα στη Βουλή για 
το θέμα των εξωφρενικών αυξή-

σεων των μυστικών κονδυλίων 
του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά 
δεν πήρε ποτέ απάντηση. Ή, για να 
ακριβολογούμε, πήρε απάντηση η 
οποία, στην καλύτερη περίπτωση, 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως απα-
ράδεκτη. Ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών την εποχή εκεί-
νη κ. Φ. Σαχινίδης παρέπεμψε τον 
κ. Τσίπρα στο υπουργείο Εξωτερι-
κών, ως αρμόδιο για να απαντήσει. 
Στην συνέχεια ο υπουργός εξωτε-
ρικών κ. Στ. Λαμπρινίδης απάντη-
σε το εξής καταπληκτικό. Ότι τα 
σχετικά έγγραφα για τις δαπάνες 
αυτές καταστρέφονται γιατί «…οι 
απόρρητες δαπάνες δεν μπορούν 
να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία 
των συμφερόντων της χώρας». Και 
συμπλήρωσε ότι για τον λόγο αυτό 
«…δεν αποδίδεται λογαριασμός».

Τον Ιανουάριο του 2012 ο κ. 
Τσίπρας αναφέρθηκε με υπόμνη-
μα του, συνοδευόμενο από όλα τα 
σχετικά έγγραφα, για το θέμα στον 
οικονομικό εισαγγελέα ώστε να 
μπορεί να γίνει διερεύνηση για το 
που διοχετεύθηκαν τα εξωφρενι-
κά αυτά ποσά. Μάλιστα σε κάποιο 
σημείο του υπομνήματος αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά: «…Πρόκειται 
για πακτωλό χρημάτων που προ-
φανώς δεν διατέθηκαν για εθνι-
κούς σκοπούς, αλλά για την εξυ-
πηρέτηση άλλων σκοπών, σε πλήρη 
καταστρατήγηση της νομοθεσίας 
και της νομιμότητας». 

Το παραπάνω είναι βέβαιο. Με 
340 ΜΚΟ χρηματοδοτούμενες χωρίς 
κανένα, ουσιαστικά, έλεγχο από το 
υπουργείο Εξωτερικών και με διά-
φορους « κολλητούς» και «παρα-
τρεχάμενους» επικεφαλής τους, θα 
μας που τελικά ότι θα πρέπει να 
είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν 
ξοδεύτηκαν περισσότερα χρήματα.

Η αμαρτωλή ΥΔΑΣ,  
ο κ. Άλεξ Ρόντος  
και άλλα καταπληκτικά!

Το σκάνδαλο με την «εξαφάνιση» 
των 9 εκατομμυρίων ευρώ από την 
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ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκο-
θέτησης» του κ. Κώστα Τζεβελέκου 
είναι μόνο η κορυφή του παγόβου-
νου καθώς είναι κάτι περισσότερο 
από βέβαιο ότι στο άμεσο μέλλον 
θα υπάρξει καταιγισμός ειδήσεων 
για ανάλογες περιπτώσεις μεγάλου 
αριθμού ΜΚΟ που, εδώ και χρόνια, 
είχαν ανακαλύψει την κότα με τα 
χρυσά αυγά που ακούει στο όνο-
μα Ελληνικό Δημόσιο. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά και για τους εκπροσώ-
πους του πολιτικού κόσμου που 
εμπλέκονται άμεσα, ή έμμεσα στο 
μεγάλο αυτό φαγοπότι. Μητρώα 
ΜΚΟ υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα 
υπουργεία με πρώτο το υπουρ-
γείο Εξωτερικών, και στη συνέχεια 
τα υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών, 
Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ατέ-
λειωτος και δύσκολο να προσδιο-
ριστεί ο αριθμός τους. 

Ας ξαναγυρίσουμε στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών και την εμπλοκή 
του στην σκανδαλώδη χρηματο-
δότηση του «ΔΚΑ» που έφερε στο 
προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες το 
θέμα για τις ανεξέλεγκτες χρηματο-

δοτήσεις κάποιων ΜΚΟ. Στο πόρι-
σμα-φωτιά της Οικονομικής Αστυ-
νομίας για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ 
έρχονται στο φως συγκλονιστικές 
λεπτομέρειες για τον ρόλο κορυ-
φαίων πολιτικών προσώπων, αλλά 
και του κ. Γιώργου Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τα όσα δει, έως 
τώρα, το φως της δημοσιότητας, 
υπάλληλος της Υπηρεσίας Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) 
του υπουργείου Εξωτερικών με 
αρχικά Α.Α., που υπηρέτησε εκεί 
από το 2000 έως το 2005, στην 
κατάθεση της λέει, μεταξύ άλλων:

«…Για την χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων αποναρκοθέτησης 
γενικώς υπήρξε εντολή από την 
ηγεσία του υπουργείου Εξωτερι-
κών. Γενικά, τόσο για το ΔΚΑ, όσο 
και για τις άλλες ΜΚΟ, μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2004 η διαδικασία 
ελέγχου των παραστατικών γινό-
ταν αποκλειστικά από την Υπηρε-
σία Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όσο αφο-
ρά τα ξενόγλωσσα παραστατικά 
(π.χ. τιμολόγια), σύμφωνα με το 
δημόσιο λογιστικό θα έπρεπε να 
παραδοθούν μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα και θεωρημένα 
από δικηγόρο.

Θα ήθελα να αναφέρω επίσης 
ότι, αφ’ ενός μεν δεν επαρκούσε 
το προσωπικό της ΥΔΑΣ και, αφ’ 
ετέρου δεν μας είχε δοθεί κάποια 
εντολή σχετικά με την πραγματο-
ποίηση οποιουδήποτε προελέγχου 
όσο αφορά στα προγράμματα των 
ΜΚΟ που χρηματοδοτούνταν την 
περίοδο 2000-2004».

Ακόμα πιο αποκαλυπτική για τις 
ευθύνες της ΥΔΑΣ είναι η κατάθε-
ση στις 2 Οκτωβρίου 2013 του Ε.Ρ., 
επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημο-
σιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) από το 
1999 έως τις 31.12.2003, ο οποί-
ος λέει:

«…όσο αφορά τις δαπάνες που 
αναλάμβαναν οι ΜΚΟ, όπως άλλω-
στε και με όλες τις δαπάνες που 
περνούσαν από το υπουργείο, εφ’ 
όσον είχαν πραγματοποιηθεί και 
είχαν συγκεντρωθεί όλα τα παρα-
στατικά από τον διατάκτη υπουργό, 
διαβιβάζονταν στην ΥΔΕ η οποία 
είχε αρμοδιότητα να ελέγξει την 
νομιμότητα και πληρότητα των 
δικαιολογητικών. Δεν είχε αρμο-
διότητα να υπεισέλθει στην ουσία 
και την σκοπιμότητα της δαπάνης, 
πράγμα που ήταν στην αρμοδιότητα 
του διατάκτη, δηλαδή της αρμόδι-
ας υπηρεσίας του υπουργείου Εξω-
τερικών. Αυτό που γνωρίζω είναι 
ότι η ΥΔΑΣ είχε την αποκλειστική 
αρμοδιότητα ελέγχου ουσίας των 
δαπανών».

Και αυτές οι δαπάνες για τις 
οποίες είχε την αποκλειστική αρμο-
διότητα η ΥΔΑΣ δεν αφορούσαν, 
φυσικά, μόνο το ΔΚΑ του κ. Τζεβε-
λέκου αλλά, ούτε λίγο, ούτε πολύ 
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τις δαπάνες 431 ΜΚΟ που υπαγό-
ντουσαν στο υπουργείο Εξωτερι-
κών από το 2000 έως το 2010.Το 
ποσόν που εισέπραξαν συνολικά 
για το «έργο» τους μέσα σ’ αυτή τη 
δεκαετία φτάνει τα 115.388.814 
ευρώ!

Τεράστια ποσά διοχετεύθη-
καν, εκτός από το ΔΚΑ, σε πολ-
λές άλλες ΜΚΟ, και συγκεκρι-
μένα:
• Διορθόδοξος Σύνδεσμος Από-
στολος Παύλος: Εισέπραξε από το 
2000 έως το 2010 1.599.413 ευρώ.
• Αναπτυξιακή Αλληλεγγύη Αριστο-
τέλης:  Εισέπραξε 1.419.936 ευρώ.
• Νόμος Φύση: 359.272 ευρώ.
• Ίδρυμα Ορμυλία Παναγιά η Φιλαν-
θρωπινή: 590.003 ευρώ.
• Μια Γη: 1.124.572 ευρώ.
• Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης: 
384.945 ευρώ.
• Αλληλεγγύη: 23.126.871 ευρώ. 
Πρόκειται για μία ΜΚΟ , η οποία 
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
σκάνδαλα, σύμφωνα με ομολογία 
πρώην Υπουργού  που έχει θητεύ-
σει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η 
υπόθεση με τα σάπια κοτόπου-
λα, αλλά και η αποστολή σάπιου 
σιταριού στον Λίβανο, αναφέρο-
νται επιγραμματικά από τον πρώην 
Υπουργό. Επίσης, η τελευταία ΜΚΟ 
διασπάθισε μεγάλα ποσά που ήταν 
προορισμένα για την κατασκευή 

σχολείου στο Μπεσλάν της Τσε-
τσενίας. Όμως και πριν το 2000 η 
κατάσταση δεν είχε καλύτερη εικό-
να. Ενδεικτικά είναι η αποκατάστα-
ση οδικού δικτύου πόλεων στην 

Παλαιστίνη. 497.000.000 δρχ. Η 
καταπολέμηση φυματίωσης στη 
Βουλγαρία, 24.500.00 δρχ. Το Ανα-
πτυξιακό Πρόγραμμα στον Αμαζό-
νιο, 15.000.000 δρχ. Η αγορά ραδι-

οτηλεοπτικού εξοπλισμού, δωρεά 
στο Κρατικό Ινστιτούτο Ραδιοτη-
λεόρασης Κούβας, 8.300.000 δρχ 
και ο επαναπατρισμός Τσετσένων 
στη Ρωσία, 2.900.000 δρχ.
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• Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργα-
νισμός των Ορθόδοξων Χριστια-
νών: Εισέπραξε 2.187.882 ευρώ.
• Ελληνικός Σύνδεσμος για τη Διε-
θνή Ανάπτυξη: 1.373.073 ευρώ.
• Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτη-
σης:  8.985.598 ευρώ.
• Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική 
Αντιπροσωπεία: 3.473.051 ευρώ.
• Κέντρο Έρευνας και Δράσης για 
την  Ειρήνη (ΚΕΔΕ): 929.510 ευρώ.
• Αναπτυξιακή Συνεργασία και 
Αλληλεγγύη (ΑΣΑ): 3.057.065 (επι-
στροφή 132.500) ευρώ.
• Δίκτυο για τη Δημοκρατία στην 
Νοτιανατολική Ευρώπη (ΔΙΔΗΝΕ): 
2.492.728 ευρώ.
• Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων: 702.069 ευρώ. 
• Πρωτοβουλία Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης: 850.363 ευρώ.
• Οικουμενική: 3.840.274 (επιστρο-
φή 456.238) ευρώ. 
• Πορευθέντες – Διορθόδοξο 
Κέντρο: 895.000 ευρώ. 
• Ελληνικό Ινστιτούτο Επικοινωνί-
ας Λίντερσιπ: 605.942 ευρώ.
• Ιάσων- Εθελοντική Οργάνωση 
Αειφορίας Περιβάλλοντος:  609.883 
ευρώ.
• Κλίμακα- Φορέας Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφα-
λαίου: 602.009 ευρώ.
• Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
πρόσφυγες:  529.847 ευρώ.
• Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαί-
δευσης – • Ευρωπαϊκή Προοπτι-
κή: 7.516.582 ευρώ (επιστροφή 
127.150) ευρώ.
• Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου 
Δικαίου- Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Δημοσίου Δικαίου:3.466.562 ευρώ.
• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης:  
952.11 (επιστροφή 12.051) ευρώ.
• Ελληνική Δράση Αφρικής: 
1.109.004 ευρώ.
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 
1.189.362 ευρώ. 
• Κύκλος της Πάτμου: 1.189.362 
ευρώ.
• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανθρωπιστικής 
Ανάπτυξης Humanet: 2.471.030 

ευρώ.
• Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών της 
Ευρώπης: 411.867 ευρώ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
δούμε ποιος ήταν ο άνθρωπος που 
βρισκόταν επικεφαλής για πολλά 
χρόνια της «αμαρτωλής» ΥΔΑΣ και 
οργάνωσε τις σχέσεις της υπηρε-
σίας αυτής με τις ΜΚΟ με τέτοιο 
τρόπο ώστε να φτάσουμε στην 
κατάσταση την οποία βιώνουμε 

σήμερα. Πρόκειται για τον «κολλη-
τό» του Γιωργάκη Παπανδρέου, Άλεξ 
Ρόντος, γεννημένο στην Τανζανία 
από γονείς Ελληνικής καταγωγής, 
το 1954. Η ζωή του θυμίζει πολι-
τικό κατασκοπικό θρίλερ και περι-
βάλλεται από μυστήριο.

Σπούδασε ιστορία στην Οξφόρ-
δη και αρχικά συνεργάστηκε με το 
περιοδικό West Africa. Στη συνέ-
χεια ασχολήθηκε με θέματα ανθρω-

πιστικής και αναπτυξιακής βοήθει-
ας μέσω της οργάνωσης Catholic 
Relief Services στην οποία εργά-
στηκε σε αποστολές για την αντι-
μετώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης στην Αιθιοπία την περίοδο 
1985-1986, με έδρα το Κάιρο. Στην 
Αιγυπτιακή πρωτεύουσα ήταν επί-
σης επικεφαλής πολλών προγραμ-
μάτων για την Μέση Ανατολή. Το 
1992 συμμετείχε στην ίδρυση του 
πρώτου Ορθόδοξου οργανισμού 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας 
με αποστολές στήριξης των Ορθό-
δοξων χριστιανών σε Ρωσία, Γεωρ-
γία, Βαλκάνια, Ιερουσαλήμ, Δυτι-
κή Όχθη και Ανατολική Αφρική. Το 
1996 τον βρίσκει στην Παγκόσμια 
Τράπεζα, σε θέση συμβούλου για 
θέματα που είχαν να κάνουν με τις 
σχέσεις της τράπεζας και των δια-
φόρων κοινωνικών ομάδων των 
δανειζομένων χωρών.

Την εποχή εκείνη είχε ήδη γνω-
ριστεί με τον Γιωργάκη Παπανδρέ-
ου, που ήταν υφυπουργός Εξωτε-
ρικών και οι δύο άνδρες ανέπτυξαν 
φιλικές σχέσεις τόσο σε προσωπικό, 
όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. 
Το 1998, όταν ανέλαβε ο Γιωργά-
κης το υπουργείο Εξωτερικών, μετά 
την αποπομπή του κ. Πάγκαλου 
λόγω του φιάσκου με την επιχεί-
ρηση σύλληψης του Οτσαλάν, έφε-
ρε τον Άλεξ Ρόντος στην Ελλάδα 
ως σύμβουλο του στο υπουργείο, 
παρ’ όλο που δεν μίλαγε καν Ελλη-
νικά! Εκείνη την εποχή οι ΜΚΟ και 
οι ανθρωπιστικές αποστολές ήταν 
στα σπάργανα στην χώρα μας και 
η εμπειρία του Ρόντος πάνω στο 
θέμα κρίθηκε ως ιδιαίτερα χρήσιμη 
από τον νέο υπουργό Εξωτερικών.

Τον τοποθέτησε ως προϊστάμε-
νο στην ΥΔΑΣ κι έτσι ο ξενόφερτος 
σύμβουλος ήταν άμεσα υπεύθυνος 
για την διαχείριση εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ και, μάλιστα, 
χωρίς να είναι υποχρεωμένος να 
δίνει λογαριασμό σε κανέναν, λόγω 
της απόρρητης φύσης των δαπα-
νών. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα και παρά τον πόλεμο που 

Άλεξ Ρόντος

Γιάννης Ζαφειρόπουλος, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών



οικονομία8                   ΜΚΟ: Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ! | Φεβρουάριος 2014

δέχτηκε από τα ΜΜΕ και πρωτο-
κλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως 
ο κ. Πάγκαλος, οργάνωσε την υπη-
ρεσία όπως ακριβώς ήθελε και με 
τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να 
αναθέτει σε ΜΚΟ αναπτυξιακά και 
ανθρωπιστικά προγράμματα παντού 
στον κόσμο. Και, φυσικά ήταν ο κ. 
Ρόντος ο άνθρωπος που κανόνι-
ζε την «ροή» των εκατομμυρίων 
ευρώ προς τις ΜΚΟ της αρμοδιό-
τητας του υπουργείου Εξωτερικών. 

Στη συνέχεια ασχολήθηκε, πάντα 
ως σύμβουλος του Γ. Παπανδρέου, 
με θέματα που είχαν να κάνουν με 
τις σχέσεις της Ελλάδας στα Βαλ-
κάνια (Σερβία, Κόσοβο, FYROM), 
την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, 
κα, με αποτελέσματα που πολλοί 
αμφισβητούν για το αν ήταν τελι-
κά υπέρ της χώρας μας και δεν 
εξυπηρετούσαν ξένα συμφέροντα 
κέντρων που δεν διακρίνονται και 
τόσο για τον φιλελληνισμό τους! 
Όταν η αποστολή του στην Ελλά-
δα φαίνεται πως ολοκληρώθηκε, 
τοποθετήθηκε από τα μυστηριώ-
δη αφεντικά του ως ειδικός απε-
σταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στο Κέρας της Αφρικής, μιας 
περιοχής που για την επιρροή πάνω 

της ερίζουν πολλές μεγάλες δυνά-
μεις σήμερα.

Το  2012  η  ΥΔΑΣ  κάλε -
σε ορκωτούς λογιστές, μετά 
από επέμβαση του ΠΑΚΟΕ,                                                                                                                                           
για να ελέγξουν τα οικονομικά 
στοιχεία 80 προγραμμάτων που 
υλοποιούσαν στο εξωτερικό διά-
φορες ΜΚΟ. Σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα οι ελεγκτές διαπίστωσαν 
πληρωμές χωρίς παραστατικά, ταξί-
δια που δεν μπορούσαν να δικαι-
ολογηθούν από τα προγράμματα, 
αλλά και την αδυναμία των Ελλη-
νικών πρεσβειών να πιστοποιήσουν 
την υλοποίηση των δράσεων. Με 
άλλα λόγια ένα εκπληκτικό μπάχα-
λο. Και όλα αυτά όταν τα εγκεκρι-
μένα από το υπουργείο Εξωτερι-
κών ποσά προς τις ΜΚΟ φτάνουν 
ή και ξεπερνούν σε αρκετές περι-
πτώσεις το ένα εκατομμύριο ευρώ 
ανά πρόγραμμα.

Είναι χαρακτηριστικό το παρά-
δειγμα της περίπτωσης ΜΚΟ, υπα-
γόμενης στο υπουργείο Εξωτερικών, 
που πίσω της κρύβεται παράγων 
του λεγόμενο «βορειοηπειρωτικού» 
λόμπι. Η εν λόγω ΜΚΟ, το 2000, 
ανέλαβε να φτιάξει ένα υδραγωγείο 
στην Β. Ήπειρο, με προϋπολογισμό 

300.000 ευρώ από τα οποία πήρε 
ως προκαταβολή 140.000 ευρώ. 
Όμως όταν επισκέφθηκε το έργο 
μηχανικός του υπουργείου Εξω-
τερικών, βρέθηκε μπροστά σε ένα 
παμπάλαιο υδραγωγείο στο οποίο 
απλά είχαν γίνει κάποια «μερεμέ-
τια» με τσιμεντόλιθους, ενώ οι 
σωλήνες μικρού διαμετρήματος 
που είχαν τοποθετηθεί επιφανειακά 
καθιστούσαν το νερό εντελώς ακα-
τάλληλο για χρήση. Ο μηχανικός, 
όπως ήταν λογικό, έκανε αρνητι-
κή έκθεση, αλλά μετά από παρεμ-
βάσεις στάλθηκε δεύτερος μηχανι-
κός ο οποίος και, ω του θαύματος, 
έκανε θετική εισήγηση! 

Τα πράγματα όμως σκόνταψαν 
τελικά στους ορκωτούς λογιστές. 
Μετά τους ελέγχους του «έργου» 
πρότειναν όχι μόνο να μην κατα-
βληθεί το υπόλοιπο της οφειλής, 
αλλά και να ζητηθεί η επιστροφή 
των 140 χιλιάδων ευρώ της προ-
καταβολής. Στα παραστατικά που 
είχε καταθέσει η ΜΚΟ και είχαν 
γίνει δεκτά από την ΥΔΑΣ υπήρχαν 
τιμολόγια όπου Αλβανός εργάτης 
έπαιρνε μηνιαίο μισθό, την εποχή 
εκείνη, 1900 ευρώ, όταν ο μέσος 
μισθός στην Αλβανία δεν ξεπερ-

νούσε τα 150 ευρώ! Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά το σχετικό παραστατικό 
ανέφερε απλά ένα αλβανικό όνομα 
χωρίς να συνοδεύεται, όπως προ-
βλέπεται, από επικυρωμένο αντί-
γραφο της ταυτότητας ή του δια-
βατηρίου του.       

Μάλιστα σε εμπιστευτικό έγγρα-
φο των ελεγκτών επισημαίνεται, 
ανάμεσα στα άλλα ότι «…την ευθύνη 
για την πληρότητα και την ακρίβεια 
των στοιχείων που παρασχέθηκαν 
από την ΥΔΑΣ για τα εξεταζόμε-
να προγράμματα βαρύνουν την 
διοίκηση των υπό εξέταση ΜΚΟ». 
Αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει πως το 
υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί 
να ελέγξει το που πηγαίνουν τα 
χρήματα που διαθέτει στις ΜΚΟ!

Το non paper 
Ζαφειρόπουλου  
και  η «Αγία Οικογένεια» 
Παπανδρέου

Τον Ιανουάριο του 2002 παραι-
τήθηκε ξαφνικά – ή καλύτερα τον 
«παραίτησαν» - ο υφυπουργός Εξω-
τερικών κ. Γιάννης Ζαφειρόπουλος, 
γεγονός που δημιούργησε πολλά 
ερωτηματικά και συζητήσεις, ειδικά 

Μαργαρίτα Παπανδρέου  Αντρίκος Παπανδρέου
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στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τελικά το 
μυστήριο της παραίτησης του λύθη-
κε όταν έγινε γνωστό από έγκυρες 
πηγές ότι ο κ. Ζαφειρόπουλος είχε 
στείλει εμπιστευτική επιστολή στον 
τότε πρωθυπουργό κ. Σημίτη στην 
οποία είχε το θάρρος να καταγγεί-
λει ευθέως την κακοδιαχείριση των 
κρατικών χρηματοδοτήσεων προς 
τις ΜΚΟ την περίοδο της υπουργί-
ας του Γιώργου Παπανδρέου. 

Στο έγγραφο αυτό μίλαγε για τις 
αθρόες και χωρίς έλεγχο χρημα-
τοδοτήσεις με τεράστια ποσά που 
πήγαιναν στις ΜΚΟ και ειδικότε-
ρα προς εκείνες αλλά και τα ιδρύ-
ματα που είχαν άμεση σχέση με τα 
μέλη της οικογένειας Παπανδρέου. 
Και μιλάμε για πακτωλό εκατομ-
μυρίων ευρώ, σπατάλες πέρα από 
κάθε λογική, έσοδα για τα οποία 
δεν μπορούσαν νε εντοπιστούν οι 
πηγές τους ή δεν υπήρχαν επαρ-
κή παραστατικά, και ένα πλήθος 
καταγγελιών για τις δραστηριότη-
τες των πέντε τουλάχιστον ΜΚΟ και 
ιδρυμάτων στα οποία πρωταγωνι-
στικό ρόλο παίζουν η Μαργαρίτα 
Παπανδρέου, τα τέσσερα παιδιά 
της, συγγενείς, φίλοι από το εσω-
τερικό και το εξωτερικό, κουμπά-

ροι και ο πανταχού παρών Κώστας 
Λαλιώτης.

Στην επιστολή Ζαφειρόπουλου 
αναφερόντουσαν με λεπτομέρειες 
τα ποσά που χορήγησαν οι ελεγχό-
μενες από τον Γιώργο Παπανδρέου 
υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτε-
ρικών στις ΜΚΟ συμφερόντων της 
μητέρας του, των αδελφών του 
αλλά και το ΙΣΤΑΜΕ Α. Παπανδρέ-
ου, που την περίοδο εκείνη πήρε 
398.000 ευρώ. Ακόμα, στο ίδιο 
έγγραφο, περιγραφόταν με μελα-
νά χρώματα η δράση της ΜΚΟ που 
ασχολούνταν με τις αποναρκοθε-
τήσεις σε εμπόλεμες ζώνες, το δια-
βόητο Διεθνές Κέντρο Αποναρκο-
θέτησης (ΔΚΑ).

Όμως, ο πρωθυπουργός κ. Σημί-
της, αντί να ασχοληθεί σοβαρά με 
τοις καταγγελίες Ζαφειρόπουλου 
και παρά την προσωπική σχέση που 
είχε μαζί του από την δεκαετία του 
1980, κυριολεκτικά το έκλεισε την 
πόρτα του πρωθυπουργικού γρα-
φείου και τον εξανάγκασε σε παραί-
τηση. Το όνομα Παπανδρέου απο-
τελούσε και συνεχίζει να αποτελεί 
ταμπού στο ΠΑΣΟΚ. 

Ο κ. Ζαφειρόπουλος από τότε 
παραμένει στην κομματική μαύρη 

λίστα, ακόμα και σήμερα που το 
ΠΑΣΟΚ, κάτω από την ηγεσία του 
κ Βενιζέλου, πνέει τα λοίσθια. Αυτό 
φάνηκε πριν από λίγες μέρες και, 
σύμφωνα με έγκυρους πολιτικούς 
αναλυτές δείχνει και την συνενο-
χή σε κομματικό επίπεδο, από το 
ότι ο κ. Ζαφειρόπουλος αποκλεί-
στηκε από τον κ. Βενιζέλο από την 
υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Πελοποννήσου και το «χρί-
σμα» δόθηκε στον «παπανδρεϊκό» 
Απ. Κατσιφάρα.

Αλλά ας δούμε το πώς εμπλέ-
κεται η οικογένεια Παπανδρέου 
και οι περί αυτήν με τις διάφορες 
ΜΚΟ και ιδρύματα συμφερόντων 
της. Η αρχή έγινε το 1988 με την 
δημιουργία του Κέντρου Δράσης 
για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ). Σύμφωνα 
με το καταστατικό του έχει ως αντι-
κείμενο την «…προώθηση της μη 
βίας μέσω της ενδυνάμωσης των 
γυναικών». Στην ουσία επρόκειτο 
για την διάδοχη κατάσταση της 
συνέχειας των δραστηριοτήτων της 
Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕΣ) 
της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που 
μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να «ανανε-
ωθεί». Η λύση ήταν απλή. Η δημι-

ουργία μιας ΜΚΟ με επικεφαλής, 
φυσικά την Μαργαρίτα, η οποία θα 
ήταν χρηματοδοτούμενη από διά-
φορές Γενικές Γραμματείες υπουρ-
γείων που είχαν συσταθεί εν ονό-
ματι της ισότητας των δύο φίλων.

Το 1999 το ΚΕΔΕ μετατράπη-
κε σε γυναικείο σωματείο. Στο ΔΣ 
συμμετέχουν γνωστές κυρίες του 
ΠΑΣΟΚ όπως η Ντ. Κόκλα, Έφη 
Χαλάτση, Αμαλία Σκέπερς και Αντι-
γόνη Καραλή. Το 2002, με τον 
Γιώργο Παπανδρέου στο τιμόνι του 
υπουργείου Εξωτερικών, το ΚΕΔΕ 
πήρε επιχορήγηση 399.694 ευρώ! 
Ακολουθούν έως το 2008 – όπως 
φαίνεται ούτε και η Νέα Δημοκρα-
τία χαλάει χατίρια στην οικογένεια 
Παπανδρέου – χρηματοδοτήσεις 
που έφτασαν το 1,3 εκατομμύ-
ριο ευρώ. Ο λόγος που ο Έλλη-
νας φορολογούμενος πλήρωσε τα 
χρήματα αυτά; Προγράμματα για 
τις γυναίκες του Αφγανιστάν, πρό-
γραμμα Αποκλεισμού του Κοινωνι-
κού Αποκλεισμού (sic !), εκθέσεις 
φωτογραφίας, εκπαίδευση νοση-
λευτριών στο Ιράκ κλπ. Μάλιστα οι 
δραστηριότητες του ΚΕΔΕ διαφη-
μιζόντουσαν από διάφορους κρατι-
κούς φορείς και από το Ταχυδρο-

Νίκος Παπανδρέου  Κώστας Λαλιώτης
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μικό Ταμιευτήριο, φυσικά με έξοδα 
δικά τους. 

Όμως, εκτός από το υπουργείο 
Εξωτερικών, το ΚΕΔΕ πήρε προ-
γράμματα που χρηματοδότησαν τα 
υπουργεία Απασχόλησης και Υγεί-
ας, η ΓΓ Νέας Γενιάς, ο ΟΠΑΠ και 
διάφορες ιδιωτικές εταιρίες. Το ΤΤ 
χρηματοδότησε επίσης διάφορες 
δράσεις της ΜΚΟ της Μαργαρίτας 
το 2011, την περίοδο δηλαδή για 
την οποία ελέγχεται.

Τα ιδρύματα Γεωργίου Παπαν-
δρέου και Ανδρέα Παπανδρέου, 
από την πρώτη στιγμή της λειτουρ-
γίας τους, έπαιξαν τον ρόλο think 
tanks για την προώθηση της ιδέας 
και του θεσμού των ΜΚΟ, προφα-
νώς με την καθοδήγηση του «κολ-
λητού» Άλεξ Ρόντος, ενώ προχώ-
ρησαν και στην έκδοση οδηγών και 
εγχειριδίων για τον τρόπο οργάνω-
σης και λειτουργίας τους. Το 2005, 
η Ομάδα Νέων Επιστημόνων του 
Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου εξέ-
δωσε ένα βιβλίο 75 σελίδων με τίτ-
λο «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ). Ορισμός-Ρόλος-Οργάνωση-
Χρηματοδότηση». Στις σελίδες του 
εκθειαζόταν η συμβολή του Γιωρ-

γάκη Παπανδρέου στην «κοινωνία 
των πολιτών», αλλά και δινόντου-
σαν οδηγίες για το πώς δημιουρ-
γείται και διοικείται μια ΜΚΟ.

Από την προεδρία των δύο ιδρυ-
μάτων Παπανδρέου έχουν περά-
σει πολλοί μεγαλοκλασάτοι του 
ΠΑΣΟΚ με κορυφαίο, ίσως, τον 
Κώστα Λαλιώτη. Είναι ο άνθρωπος 
πίσω από τα πανάκριβα «Συμπόσια 
της Σύμης» που πραγματοποιήθη-
καν καθαρά για λόγους Δημοσίων 
Σχέσεων. Επικεφαλής των ιδρυμά-
των αυτών είναι πλέον οι Γιώργος 
και Σοφία Παπανδρέου και στα 
Διοικητικά Συμβούλια συμμετέ-
χουν τα άλλα δυο αδέλφια, Νίκος 
και Αντρίκος.

Ένα πέπλο σιωπής καλύπτει το 
ύψος των ποσών με τα οποία έχουν 
χρηματοδοτηθεί αυτά τα ιδρύμα-
τα υπό μορφή επιχορηγήσεων από 
διάφορους δημόσιους οργανισμούς 
ή κρατικές χρηματοδοτήσεις. Είναι 
πράγματι εκπληκτικό το γεγονός 
ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει 
στοιχεία για το θέμα αυτό. Ακόμα, 
δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτε-
λέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ 
στα λογιστήρια των δύο ιδρυμά-

των, που πραγματοποιήθηκαν στα 
τέλη του 2012.

Όμως, είναι γνωστό ότι και τα 
δύο έχουν αναστείλει τις προγραμ-
ματισμένες δραστηριότητες τους 
από τον Μάιο του 2010. Τον Μάρ-
τιο του 2012 το υπουργείο Παιδεί-
ας απέρριψε αίτημα του Ιδρύμα-
τος Γεωργίου Παπανδρέου για την 
χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ 
με 1.2 εκατομμύρια ευρώ για την 
υλοποίηση ενός προγράμματος 
με τίτλο «Αναδίφηση στη σύγχρο-
νη ιστορική πραγματικότητα μέσω 
της δημιουργικής αξιοποίησης του 
αρχειακού υλικού του ιδρύματος 
Γ.Α. Παπανδρέου, για την λειτουρ-
γία καινοτόμου θεματικού πάρκου 
της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας.

Λίγο μετά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ 
δημιουργήθηκε έντονος θόρυβος 
στην Αχαΐα για τις συνθήκες παρα-
χώρησης στο ίδρυμα Παπανδρέου 
του παλιού ξενοδοχείου «Ξενία» 
στο Καλέντζι, την γενέτειρα της 
οικογενείας. Η υπόθεση έχει πάρει 
την δικαστική οδό και εκκρεμούν 
οι σχετικές αποφάσεις.

Το 2012 «έσκασε» ένα άλλο 
σκάνδαλο με πρωταγωνίστρια την 

ΜΚΟ «Κύκλος της Πάτμου». Η οικο-
γένεια Παπανδρέου δεν φαίνεται 
να έχει άμεση σχέση ή συμμετοχή 
στην συγκεκριμένη ΜΚΟ, πέρα από 
τις χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν 
σ’ αυτή από το υπουργείο Εξω-
τερικών επί υπουργίας Γιωργάκη 
Παπανδρέου. Όμως διαφαίνεται 
έμμεση σχέση μια και στην ΜΚΟ 
«Κύκλος της Πάτμου» συμμετέχουν 
μέλη της εφοπλιστικής οικογένει-
ας με το σκάφος της οποίας έκα-
νε τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 
Ανδρέας Παπανδρέου και ήταν το 
ίδιο σκάφος με το οποίο έκανε το 
μοιραίο ταξίδι αναψυχής στο νησί 
της Πάτμου το 1996.

Η τεράστια δικογραφία των 
60.000 σελίδων που έχει σχημα-
τιστεί για το θέμα της ΜΚΟ  «Κύκλος 
της Πάτμου» είναι άκρως αποκα-
λυπτική. Εκεί περιγράφονται πολυ-
τελή ταξίδια και κρουαζιέρες ανα-
ψυχής σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
της υδρογείου με κόστος 9,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ για την περίοδο 
2000-2010, ενώ παραμένει άγνω-
στο το ποσό που δαπανήθηκε για 
ανάλογες δραστηριότητες για την 
περίοδο 1988-1997. Εκεί ανα-
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φέρονται περιπτώσεις όπως, για 
παράδειγμα, ένα συμπόσιο-κρου-
αζιέρα στην Κασπία που χρηματο-
δοτήθηκε με ένα σημαντικό ποσό 
αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. 
Όμως τα χρήματα δεν επιστράφη-
καν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα στοιχεία που υπάρχουν δεί-
χνουν ότι ο «Κύκλος της Πάτμου» 
έχει εισπράξει 1.190.000 ευρώ 
από το υπουργείο Εξωτερικών, 1,2 
εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΑΠ, 
300.000 ευρώ από την Βουλή και 
60.000 ευρώ από το υπουργείο 
Πολιτισμού.

Τέλος υπάρχουν και άλλες δύο 
ΜΚΟ στις οποίες η οικογένεια 
Παπανδρέου έχει άμεση εμπλο-
κή. Πρόκειται για τις «Access 2 
Democracy» (a2d) και «i4sense». 
Αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά 
σε κάποιες λεπτομέρειες από την 
δράση των δύο αυτών ΜΜΟ και 
την σχέση τους με το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο αλλά και τα πρόσωπα 
που σήμερα είναι υπόδικα για το 
σκάνδαλο της κακοδιαχείρισης του.

Η ιστορία της «a2d» ξεκινάει τον 
Μάιο του 2004 όταν στο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Πληροφορικής στην 

Αθήνα ανακοινώθηκε η ίδρυση 
της από τον Γιώργο Παπανδρέου 
και τον «γκουρού» της Πληροφο-
ρικής και σύμβουλο του Νίκολας 
Νεγκρεπόντε. Διοργανωτής του 
συνεδρίου ήταν η εταιρία C&C του 
καταζητούμενου σήμερα Κυριάκου 
Γριβέα, κυβερνητικός «οικοδεσπό-
της» ο Μιχάλης Λιάπης και από τους 
βασικούς ομιλητές οι Γιώργος και 
Αντρίκος Παπανδρέου. 

Στη ΜΚΟ «a2d» συμμετείχαν, 
ανάμεσα σε άλλους, οι Αντρίκος 
Παπανδρέου, ο καθηγητής Γιάννης 
Βαρουφάκης ενώ υπεύθυνη Δημο-
σίων Σχέσεων η τότε σύντροφος 
του Αντρίκου, κα Μαρία Αλεξίου. 
Όμως, δεν άργησε να γίνουν γνω-
στές κάποιες άκρως ενδιαφέρουσες 
λεπτομέρειες με έντονη οσμή σκαν-
δάλου! Για παράδειγμα, οι Αντρίκος 
Παπανδρέου και Κυριάκος Γριβέας 
είχαν την ίδια έδρα εταιριών στην 
Ζυρίχη και τον ίδιο διαχειριστή των 
επιχειρήσεων και των οργανώσε-
ων τους στην ίδια πόλη. Σύμπτω-
ση; Μάλλον απίθανο!

Κανείς δεν γνωρίζει πόσα χρήμα-
τα κατέληξαν στο ταμείο της «a2d» 
και το πώς χρησιμοποιήθηκαν αφού 

η ΜΚΟ του Αντρίκου είναι πλέον 
άφαντη και μαζί της είναι άφαντα 
και τα λογιστικά της βιβλία.

Ο Αντρίκος Παπανδρέου είναι 
και το βασικό πρόσωπο πίσω και 
από την δεύτερη ΜΚΟ της «αγί-
ας οικογενείας», την «i4sense». 
Και στην περίπτωση αυτή όλες οι 
δραστηριότητες της ΜΚΟ γίνονται 
«συνεταιρικά» με την C&C του Γρι-
βέα και όλα δείχνουν πως το «παι-
χνίδι» ήταν πολύ πιο χοντρό από 
την προηγούμενη περίπτωση.  

Κατ’ αρχήν η «i4sense» ήταν το 
«μη κυβερνητικό» χέρι πίσω από 
την περίφημη Πράσινη Ανάπτυξη 
του Γιωργάκη Παπανδρέου. Όμως 
η ΜΚΟ, πέρα από τις οικολογικές 
και περιβαλλοντικές «ανησυχίες» 
της είχε ενεργή ανάμειξη και στο 
σκάνδαλο με τα Ελληνικά CDS. 
Πρόεδρος του ΔΣ της ήταν ο Αντρί-
κος Παπανδρέου και ανάμεσα στις 
διάφορες διεθνείς προσωπικότητες 
που ήταν μέλη του διακρίνουμε και 
τον τέως πρόεδρο της Κόστα Ρίκα 
Χοσέ Φιγκερόα, που κέρδισε πολ-
λά εκατομμύρια ευρώ ποντάροντας 
στα CDS (ασφάλιστρα έναντι κιν-
δύνου χρεωκοπίας) της Ελλάδος, 

γεγονός που δείχνει ότι είχε άμεση 
πληροφόρηση από «μέσα».

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την 
περίοδο 2010-2011 χρηματοδό-
τησε με σημαντικά ποσά την υλο-
ποίηση του προγράμματος «Πρά-
σινη Ταράτσα» που εκτέλεσε η 
«i4sense» μαζί με την C&C του 
Γριβέα. Και όλα αυτά σε μια εποχή 
που το ΤΤ ήταν ήδη σε δεινή οικο-
νομική κατάσταση και είχε διακό-
ψει τις δανειοδοτήσεις. Στην δικο-
γραφία για τα θαλασσοδάνεια που 
έδινε σε «ημετέρους» το ΤΤ στην 
πενταετία 2007-2012, βλέπουμε το 
εξής. Η C&C του Γριβέα ήταν υπεύ-
θυνη για την οργάνωση και προ-
βολή της «i4sense» του Αντρίκου. 
Παράλληλα, η σύζυγος του Γριβέα, 
επίσης καταζητούμενη και φυγόδι-
κος σήμερα, κα Αν. Βάτσικα ήταν 
μέλος στα ΔΣ δύο ιδρυμάτων που 
η έδρα τους ήταν στην ίδια διεύ-
θυνση που έχει η «i4sense» στην 
Ελβετία. Με όλα αυτά δεν είναι 
καθόλου τυχαίο που η Ελβετική 
εφημερίδα La Liberte σε δημοσί-
ευμα της, πριν από 3 χρόνια, χαρα-
κτήρισε την συγκεκριμένη ΜΚΟ ως 
«κέντρο διαφθοράς»!
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Τα πάρε δώσε της «i4sense» με 
το ΤΤ και τις εταιρίες και τα ιδρύ-
ματα του Γριβέα δεν σταματάνε 
εδώ. Μαζί διοργάνωναν εκδηλώ-
σεις, συνέδρια και συμπόσια στην 
Ελλάδα, φυσικά πάντα με κρατικές 
χρηματοδοτήσεις. Ανάμεσα στους 
ομιλητές που πέρασαν από αυτά 
φιγουράρουν οι Κλ. Παπαδόπου-
λος του ΤΤ και εμπλεκόμενος στο 
τραπεζικό σκάνδαλο, ο συμμαθη-
τής του Αντρίκου από το Αμερικα-
νικό Κολέγιο και υπουργός σήμε-
ρα Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τζέφρι 
Σακτς, στενός συνεργάτης του δια-
βόητου Τζορτζ Σόρος και πολλοί 
άλλοι. Και το ΤΤ παρά την άθλια 
οικονομική του κατάσταση προχώ-
ρησε στην ίδρυση «πράσινης» εται-
ρίας με την ονομασία Post Bank 
Green Institute στην οποία συμμε-
τείχε, ποιος άλλος, η C&C Κυριά-
κου Γριβέα! 

Οι γαλάζιες ΜΚΟ
Όμως, οι ΜΚΟ που της «άγιας οικο-

γένειας» δεν ήταν οι μοναδικές περι-
πτώσεις όπου γινόταν χορός εκα-
τομμυρίων ευρώ χωρίς απόδοση 
λογαριασμού για το που πήγαιναν 

τα χρήματα του Δημοσίου και το 
έργο τους είναι αμφισβητήσιμο. Και 
επειδή το χρήμα δεν έχει πολιτική 
τοποθέτηση και χρώμα, βλέπουμε 
ανάλογα φαινόμενα και στις ΜΚΟ 
με γαλάζια «απόχρωση». 

Πιο χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση της ΜΚΟ «Έργο Πολιτών» 
που η ίδρυση της, το 2005, έφερε 
την υπογραφή του πρώην πρωθυ-
πουργού κ. Κ. Καραμανλή με την 
ιδιότητα του και ως υπουργού Πολι-
τισμού. Το «Έργο Πολιτών" έχει και 
μια ιδιομορφία που κάνει την περί-
πτωση του μοναδική. Ήταν η πρώ-
τη ΜΚΟ που συστάθηκε με έργο 
την καταγραφή και τον συντονισμό 
όλων των εθελοντικών οργανώσε-
ων της χώρας, των ΜΚΟ δηλαδή. 
Για τον λόγο αυτό χαρακτηριζόταν 
και ως η «μητέρα όλων των ΜΚΟ». 

Η «ζωή» της «Έργο Πολιτών» 
ήταν μόλις έξη χρόνια. Έκλεισε 
το 2011 αφήνοντας πίσω της ένα 
μακρύ κατάλογο χρεών και έχοντας 
ξοδέψει 7.476.935 ευρώ –κατ’ 
άλλους γύρω στα 10 εκατομμύ-
ρια ευρώ – από τα οποία περισ-
σότερα από πέντε εκατομμύρια 
πήγαν σε μισθοδοσίες και αμοι-
βές συνεργατών, ενώ το έργο που 

παρουσίασε είναι σχεδόν μηδενικό. 
Είναι σημαντικό ότι ακόμα και στα 
χρόνια λειτουργίας του το «Έργο 
Πολιτών» δεν κατάφερε ποτέ να 
κερδίσει την εκτίμηση αλλά και την 
αποδοχή των σοβαρών ΜΚΟ και 
εθελοντικών οργανώσεων που το 
χαρακτήριζαν ως «πολιτικό μαγα-
ζάκι σπατάλης κρατικού χρήματος». 
Σχεδόν το σύνολο που διαχειρί-
στηκε, ή μάλλον κακοδιαχειρίστη-
κε, η συγκεκριμένη ΜΚΟ προερχό-
ταν από κρατικές επιχορηγήσεις.

Πρόεδρος της «Έργο Πολιτών» 
ορίστηκε από τον κ. Καραμανλή ο, 
επί σειρά ετών, παράγων της Νέας 
Δημοκρατίας και στενός συνερ-
γάτης της Εκκλησίας, καθηγητής 
πανεπιστημίου και δημοσιογρά-
φος κ. Στέλιος Σύρμογλου. 

Το μόνο που κατάφερε να παρου-
σιάσει η οργάνωση στα έξη χρόνια 
της λειτουργίας της ήταν μόλις 45 
δράσεις που οι περισσότερες από 
αυτές αφορούσαν συνέδρια ή ημε-
ρίδες. Παρ’ όλα αυτά συντηρούσε 
πολυτελέστατα γραφεία, 703 τμ, 
στον Πύργο των Αθηνών για τα 
οποία πλήρωνε μηνιαίο ενοίκιο 
16.500 ευρώ, Μάλιστα ο κ. Σύρ-
μογλου φρόντισε να διακοσμήσει 

τον δικό του χώρο με πανάκριβες 
αγγλικές ταπισερί, μια πλούσια 
συλλογή από ξυλόγλυπτα, τηλε-
σκόπιο, ενώ πάνω στο γραφείο 
του φιγουράριζε ένας περίτεχνος 
υγραντήρας για πούρα! Παρά τον 
μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και 
συνεργατών που είχε η ΜΚΟ το 
έργο που παρουσίασε στα χρόνια 
της λειτουργίας της ήταν ασήμα-
ντο. Συνέδρια, ημερίδες, κάποιες 
εκθέσεις φωτογραφίας, και δεξι-
ώσεις. Μάλιστα μια από τις εκθέ-
σεις φωτογραφίας με θέμα «Κλικ 
στον Εθελοντισμό", που φιλοξε-
νήθηκε στον χώρο του σταθμού 
του Μετρό στο Σύνταγμα, κόστι-
σε στον Έλληνα φορολογούμενο 
50.000 ευρώ.

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά 
το τι γινόταν στην «Έργο Πολι-
τών» μιλάνε για απ’ ευθείας ανα-
θέσεις έργων, χωρίς διαγωνισμό, 
για ποσά που ξεπερνούσαν τις 
80.000 ευρώ, ενώ το τμήμα διοι-
κητικής και οικονομικής υποστήρι-
ξης δεν έκοβε εντάλματα πληρωμής 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
γίνει ακριβής έλεγχος των δαπα-
νών του οργανισμού.

Πολλές από τις εκδηλώσεις 
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γινόντουσαν για την προσωπική 
προβολή του προέδρου, του οποί-
ου ο μηνιαίος μισθός ήταν αρχι-
κά 9.500 ευρώ, για να μειωθεί το 
2010 στα 5.800 ευρώ, χωρίς να 
υπολογίζεται σ’ αυτόν η αποζημί-
ωση για την κάθε συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις του ΔΣ, παρ’ όλο που 
κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από 
το καταστατικό. Οι αποδοχές του 
προσωπικού, που στο σύνολο του 
ήταν «ημέτεροι», ήταν υπερβολι-
κά υψηλές για κάποιες κατηγορί-
ες υπαλλήλων. 

Για παράδειγμα, ενώ η μισθο-
δοσία των υπαλλήλων ξεκινού-
σε από 765 ευρώ και έφτανε τα 
2.200 ευρώ για τους προϊσταμέ-
νους τμημάτων, με απόφαση του 
προέδρου, κατόπιν εξουσιοδότη-
σης του ΔΣ, προβλεπόταν επίδομα 
αυξημένης ευθύνης 1000 ευρώ, 
επίδομα παραγωγικότητας 800 
ευρώ, και επίδομα κινήσεων 500 
ευρώ, με αποτέλεσμα οι τελικές 
αποδοχές να φτάνουν στα ύψη. Το 
μεγαλύτερο μέρος των 10 εκατομ-
μυρίων ευρώ που διαχειρίστηκε η 
«Έργο Πολιτών», πήγε σε μισθούς 
και απ’ ευθείας αναθέσεις.

Οι σπατάλες δεν σταματούσαν 

εδώ. Η ΜΚΟ πλήρωσε 44.000 ευρώ 
για αγορά αυτοκινήτου 2000 κε 
για τον πρόεδρο, και για την κάθε 
δημοσκόπηση που έκανε πλήρωνε 
35.000 ευρώ! Η παραγωγή ενός CD 
για την προβολή του εθελοντισμού 
της ηθοποιού Γωγώς Αντζολετάκη 
– που τελείως συμπτωματικά ήταν 
σύζυγος του διευθυντού της «Εργο 
Πολιτών" – κόστισε πανάκριβα!

Μετά τις εκλογές του 2004 στις 
εκατοντάδες «πράσινες» ΜΚΟ προ-
στέθηκαν και οι «γαλάζιες». Ένας 
αριθμός νέων ΜΚΟ μπήκε τότε στον 
κατάλογο των χρηματοδοτήσεων 
του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 
συνεχίστηκαν κανονικά και χωρίς 
κανένα έλεγχο οι χρηματοδοτήσεις 
των ήδη υπαρχόντων. 

Νέο αστέρι στον χώρο η «Ευρω-
παϊκή Προοπτική». Επικεφαλής 
της ΜΚΟ ο κ. Παντελής Σκλιάς. 
Καθηγητής πανεπιστημίου, πρώην 
ΟΝΝΕΔιτης, φίλος και κουμπάρος 
του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, υφυ-
πουργού Εξωτερικών και αρμόδιος 
για την ΥΔΑΣ. Από τα επίσημα στοι-
χεία που υπάρχουν φαίνεται ότι η 
«Ευρωπαϊκή Προοπτική» ανέλαβε 
την περίοδο εκείνη προγράμματα 
5.000.000 ευρώ, ενώ είχε εμπλακεί 

και στην υπόθεση της διαχείρισης 
των χρημάτων που είχαν συγκε-
ντρωθεί για τα θύματα του τσου-
νάμι στη Σρι Λάνκα.

Οι σχέσεις του κ. Στυλιανίδη, την 
εποχή που ήταν υφυπουργός Εξω-
τερικών με τις ΜΚΟ της Θράκης και 
ειδικότερα της Ροδόπης, που ήταν η 
εκλογική του περιφέρεια, φαίνεται 
ότι δεν ήταν καθόλου άσχετες με 
την ακμή που γνώρισαν οι δεύτε-
ρες την περίοδο εκείνη. Μια ματιά 
στα σχετικά ρεπορτάζ των εφημε-
ρίδων είναι αρκετή για να σχημα-
τίσουμε την εικόνα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η ΜΚΟ 
«Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών 
Κομοτηνής" εισέπραξε από την ΥΔΑΣ, 
επί εποχής Στυλιανίδη, 140.000 
ευρώ για πρόγραμμα βελτίωσης 
του επιπέδου διαβίωσης ορφα-
νών και παιδιών με ειδικές ανά-
γκες στη FYROM.

Χρηματοδότηση από την ΥΔΑΣ 
πήρε το 2007 η Εταιρία Παιδαγωγι-
κών Επιστημών Κομοτηνής για την 
δράση «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών από την Σερβία». Το 
πρόγραμμα παρακολούθησαν 11 
γυναίκες από την Σερβία! 

Πιο καραμπινάτη είναι η περί-

πτωση της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη». Η 
οργάνωση αυτή εμπλέκεται στην 
υπόθεση προμήθειας σιτηρών αξίας 
900.000.000 ευρώ από την Κομο-
τηνή για παροχή επισιτιστικής βοή-
θειας στην Αιθιοπία, Ιορδανία και 
Αίγυπτο. Ακόμα, με χρήματα του 
υπουργείου Εξωτερικών αγόρασε 
340 τόνους πουλερικών που βρέ-
θηκαν σάπια σε αποθήκες ψυγεία 
το 2007. Τα γεγονότα αυτά κλό-
νισαν σοβαρά την αξιοπιστία των 
υπευθύνων της ΜΚΟ αλλά και του 
τότε υφυπουργού Εξωτερικών. 

Τέλος στις «γαλάζιες» ΜΚΟ 
περιλαμβάνεται και το Ευρωπαϊ-
κό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου του 
καθηγητή κ. Σπύρου Φλογαΐτη, που 
το 2007 μετατράπηκε σε Οργανι-
σμό με όλα τα σχετικά προνόμια 
των διεθνών οργανισμών. 

Για το κέντρο αυτό υπάρχει ένα 
πλήθος καταγγελιών από τον πρέ-
σβη κ. Ν. Βαμβουνάκη, αλλά δεν 
φαίνεται να έχει βγει κανένα απο-
τέλεσμα παρ’ όλο που έχει χρη-
ματοδοτηθεί με περισσότερα από 
2.000.000 ευρώ! 

Δεν είναι, ίσως τυχαίο ότι στο 
Κέντρο του κ. Φλογαΐτη εργάστη-
κε ο κ. Ευ. Στυλιανίδης!

  Παντελής Σκλιάς  Σπύρος Φλογαΐτης
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Τ
ο ερώτημα που γεννιέ-
ται σε κάθε σκεπτόμε-
νο άνθρωπο είναι το 
πώς οι οργανώσεις 
αυτές κατάφεραν να 
«τραβήξουν» τεράστια 

ποσά από τα κρατικά ταμεία και, 
κάποιες από αυτές, να τα διαχει-
ριστούν χωρίς, ουσιαστικά κανέ-
να έλεγχο; Η απάντηση είναι απλή. 

Ένα μεγάλο μέρος των ΜΚΟ 
έχουν επικεφαλής πολιτικούς, συγ-
γενείς τους ή κομματικά στελέχη 
και αυτό ισχύει για κάθε πολιτικό 
χώρο ή κόμμα! Το γεγονός αυτό 
καθ’ εαυτό, δημιουργεί αυτόματα 
διάφορες σκέψεις, χωρίς, όμως να 
σημαίνει ότι μαζί με τα ξερά πρέπει 
να καούν και τα χλωρά! Υπάρχουν 
ΜΚΟ που έχουν να παρουσιάσουν 
σοβαρότατο έργο που το επιτελούν 
άμεμπτα και με πλήρη διαφάνεια.

Για εκείνες που ελέγχονται, άμεσα 
ή έμμεσα από πολιτικά πρόσωπα ή 
τους περί αυτών, θα πρέπει να ισχύει 
διπλά το «…Η Γυναίκα του Καίσα-
ρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, 
αλλά και να φαίνεται τίμια». Μια 
μικρή έρευνα για τις σχέσεις πολι-
τικών προσώπων και ΜΚΟ παρου-
σιάζει άκρως ενδιαφέροντα αποτε-
λέσματα. Βλέπουμε λοιπόν πολλά 
γνωστά πρόσωπα να φιγουράρουν 
ως ιδρυτικά μέλη, πρόεδροι ή μέλη 
ΔΣ σε ΜΚΟ. Για παράδειγμα, βλέ-
πουμε τους παρακάτω και τις ΜΚΟ 
με τις οποίες έχουν ή είχαν σχέση.

• Γεράσιμος Αρσένης – Λούκα 
Κατσέλη: ΙΝΕΡΠΟΣΤ (Ινστιτούτο 
Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγι-
κής για την Ανάπτυξη και για την 
Διακυβέρνηση.

• Στέλιος Παπαθεμελής: Ίδρυ-
μα Μελετών και Αλληλεγγύης.

• Νίκος Αλιβιζάτος: Ελληνι-
κή Ένωση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου.

• Παναγιώτης Κούτσικος: 
Συμβούλιο Ελληνοτουρκικής Επιχ. 
Συνεργασίας.

• Νίκος Καραχάλιος: Κέντρο 
Πολιτικής Έρευνας και Επικοινω-
νίας.

• Νίκος Χρυσόγελος: Δίκτυο 

«Μεσόγειος SOS».
• Ευριπίδης Στυλιανίδης: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου 
Δικαίου.

• Μαρία Δαμανάκη: Πολίτες 
σε Δράση.

• Αντώνης Μανιτάκης: Ένω-
ση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το 
Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

• Γιάννης Μπουτάρης: Ένω-
ση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το 
Περιβάλλον και τον Πολιτισμό – 
Αρκτούρος.

• Θάνος Βερεμής: Κέντρο 
Ερευνών για την Μεσογειακή 
Συνεργασία.

• Μαριλένα Κόππα: Πρώην 
Πρόεδρος ΙΣΤΑΜΕ.

• Γιώργος Κατρούγκαλος: 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματι-

κού Δικαίου «Ίδρυμα Θεμιστοκλή 

και Δημήτρη Τσάτσου.

• Στάθης Κουτμερίδης: Διε-

θνές Ανθρωπιστικό Δίκτυο Ανά-
πτυξης.

• Σπύρος Βούγιας: Ένωση 
Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Πει-
βάλλον και τον Πολιτισμό.

• Μιχάλης Τρεμόπουλος: 
Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορ-
φών Κακομεταχείρισης.

• Άγγελος Φιλιππίδης: Κέντρο 
Πολιτικής Έρευνας και Επικοινω-
νίας.

• Παντελής Σκλιάς: Ευρω-
παϊκή Προοπτική – Κέντρο Ανά-
πτυξης και Εκπαίδευσης.

• Σπύρος Φλογαΐτης: Ευρω-
παϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου.

• Γρηγόρης Βαλλιανάτος: 
Εταιρία Επικοινωνιακής και Πολι-
τικής Έρευνας. 

Πολιτικοί, Πολιτική και ΜΚΟ!

  Γεράσιμος Αρσένης

 Μιχάλης Τρεμόπουλος

 Λούκα Κατσέλη 

  Γρηγόρης Βαλλιανάτος

 Μαρία Δαμανάκη

 Στέλιος Παπαθεμελής

 Θάνος Βερεμής
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Η 
«αρρώστια» των ΜΚΟ, 
εκτός από τα υπουργεία 
χτύπησε και τον Δήμο 
Αθηναίων! Σύμφωνα με 
στοιχεία που είδαν πρό-
σφατα το φως της δημο-

σιότητας ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώρ-
γος Καμίνης έχει υπογράψει μνημόνιο 
συνεργασίας με 4 ΜΚΟ από τον Απρί-
λιο του 2012 με το οποίο τις «προίκι-
ζε» με προγράμματα προϋπολογισμού 
952.000 ευρώ, συν ΦΠΑ, και παραχω-
ρούσε δωρεάν για τη στέγαση τους την 
χρήση τετραώροφου κτηρίου, 1100 τμ, 
στην οδό Αλικαρνασσού 49, το ενοίκιο 
του οποίου θα κατέβαλε ο Δήμος.

Και το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Ο κ. 
Καμίνης έφερε το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ένα χρόνο μετά την υπογρα-
φή του μνημονίου. Τότε ακριβώς ενη-
μερώθηκαν για πρώτη και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι για την υπόθεση. Στις 21 
Φεβρουαρίου 2013 το Δημοτικό Συμ-
βούλιο καλείται να εγκρίνει την σύνα-
ψη της συμφωνίας με τις 4 ΜΚΟ, θέμα 
που πέρασε με 24 ψήφους υπέρ, 7 κατά 
και 3 αποχές. Στην ίδια συνεδρίαση, με 
24 ψήφους υπέρ και 10 κατά εγκρίθη-
κε και η δωρεάν παραχώρηση του κτη-
ρίου για την στέγαση τους. 

Η κύρωση της μυστικής, επί ένα χρό-
νο, συμφωνίας ήταν απαραίτητη για την 
υποβολή στην συνέχεια από τις ΜΚΟ 
προτάσεων πράξεων για να ενταχθούν 
και να χρηματοδοτηθούν για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων που αφορούσαν 
νέες ή και ήδη λειτουργούσες «Κοινω-
νικές δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της 
Φτώχιας». 

Οι 4 ΜΚΟ που περιλαμβάνονται στο 
μνημόνιο συνεργασίας είναι: «Κλίμακα», 
«Praksis», «Γιατροί του Κόσμου», «Κοι-
νωνία Ίσων Ευκαιριών – Equal Society». 
Ως δικαιούχος για την υλοποίηση της 
δράσης εμφανίζεται η «Κλίμακα» και 
οι άλλες τρεις ΜΚΟ εμφανίζονται ως 
«συνεργαζόμενες». Η χρηματοδότηση 
προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο μέσω του προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 
αφορούσε την δημιουργία δικτύου Κοι-

νωνικών δομών Άμεσης Αντιμετώπισης 
της Φτώχιας στον Δήμο Αθηναίων, αλλά 
και την ανάπτυξη των ακόλουθων κοινω-
νικών δομών: Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων από την «Praksis». 
Κοινωνικού Φαρμακείου και Υπνωτη-
ρίου από τους «Γιατρούς του Κόσμου». 
Παροχή Συσσιτίου από την «Κοινωνία 
Ίσων Ευκαιριών – Equal Society». Γρα-
φείο Διαμεσολάβησης από την «Κλίμα-
κα». Τα στοιχεία π[ου είδαν το φως της 
δημοσιότητας για την «αμαρτωλή» αυτή 
ιστορία είναι καταπληκτικά!

Κατ’ αρχήν, το τετραώροφο κτήριο 
που παραχωρήθηκε  δωρεάν στις 4 ΜΚΟ 
για την στέγαση τους, νοικιάστηκε για 
5 χρόνια αντί 2.950 το μήνα  από τον 
Δήμο Αθηναίων, παρ’ όλο που ο τελευ-
ταίος διαθέτει δεκάδες κτήρια στην ιδι-
οκτησίας του τα οποία είναι άδεια, πριν 
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η 
παραχώρηση του. Επίσης το έγγραφο της 
ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» με το οποίο 
αποδέχεται την παραχώρηση του κτηρί-
ου, έχει ημερομηνία προγενέστερη  από 
την ημερομηνία της έγκρισης παραχώ-
ρησης του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την ιστορία θα πρέπει να πούμε 
ότι το κτήριο της οδού Αλικαρνασσού 

49 ανήκει στην κυρία Αγγελική Παπα-
λεξοπούλου-Συνοδινού, πρώην νομάρ-
χη Δωδεκανήσου και Ανατολικής Αττικής 
και νυν δημοτική σύμβουλο στον Δήμο 
Κηφισιάς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του τύπου είναι στενή φίλη του Γιωργά-
κη Παπανδρέου αλλά και του Δημάρχου 
Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η ΜΚΟ «Κλίμακα» που είναι ο δικαι-
ούχος του προγράμματος του Δήμου 
Αθηναίων και πήρε τις υπόλοιπες τρεις 
ΜΚΟ ως συνεργαζόμενες. Από τα στοι-
χεία μισθοδοσίας της συγκεκριμένης 
ΜΚΟ βλέπουμε ότι εκπρόσωπος της είναι 
ο Κυριάκος Κατσαδώρος με αποδοχές 
80.144 ευρώ. Η κυρία Δομινίκη Κατσα-
δώρου, υπάλληλος γραφείου με μισθο-
δοσία 8.217 ευρώ, η Ευαγγελία Κατσα-
δώρου, στο οικοτροφείο «Κυβέλη» της 
ΜΚΟ με 14.391 ευρώ και 14.000 ευρώ 
από δεύτερο οικοτροφείο και, τέλος η 
Αλεξάνδρα Κατσαδώρου, υπάλληλος 
γραφείου με μισθοδοσία 18.578 ευρώ. 
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η 
«Κλίμακα» είναι ουσιαστικά μια οικογε-
νειακή επιχείρηση και μάλιστα ιδιαίτε-
ρα κερδοφόρα! 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βου-

λή ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, η ΜΚΟ 
«Κλίμακα», το 2011, χρηματοδοτήθηκε 
για τις δράσεις της με τα οικοτροφεία 
με 7.479.000 ευρώ από το υπουργείο 
Υγείας και με 602.000 ευρώ από το 
υπουργείο Εξωτερικών για την δεκαε-
τία 2000 – 2010.

Ως επικεφαλής της μείζονος αντιπο-
λίτευσης στο Δήμο Αθηναίων, ο κ. Καλα-
μάνης, έκανε προσφυγή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ζήτησε 
να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που ενέκρινε το μνημόνιο 
συνεργασίας με τις 4 ΜΚΟ αλλά και η 
απόφαση για την δωρεάν παραχώρηση 
του κτηρίου στην «Κλίμακα». 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
ακύρωσε τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ακολούθησε και δεύτερη 
προσφυγή του κ. Κακλαμάνη, η οποία 
επίσης έγινε δεκτή. Αντίθετα η προ-
σφυγή του Δήμου Αθηναίων, στον ίδιο 
φορέα, κατά της ακυρωτικής απόφασης 
απορρίφθηκε. 

Παρ’ όλα αυτά οι 4 ΜΚΟ εξακολου-
θούν να στεγάζονται στο τετραώροφο 
κτήριο και χρηματοδοτούνται με εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ, λόγω του μνη-
μονίου συνεργασίας με τον κ. Καμίνη!

Και ο Δήμος Αθηναίων στο παιχνίδι με τις ΜΚΟ!

Και επειδή όλες οι ΜΚΟ  
δεν είναι ίδιες!

Το σκάνδαλο της ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Απο-
ναρκοθέτησης» του Κώστα Τζεβελέκου ήταν απλά 
η αφορμή για τον θόρυβο που ξέσπασε, δικαιολο-
γημένα, σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χρηματοδο-
τήσεις ορισμένων οργανώσεων από διάφορους 
κρατικούς φορείς και υπουργεία. Τα στοιχεία που 

ήρθαν στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες έδειξαν 
ότι η περίπτωση της ΔΚΑ είναι η κορυφή μόνοι του 
παγόβουνου και είναι επιτακτική ανάγκη η έρευνα 
να πάει σε βάθος και το μαχαίρι να φτάσει ως το 
κόκαλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει, σε καμιά περί-
πτωση ότι θα πρέπει να μπουν όλες οι ΜΚΟ, αδι-
ακρίτως, στο ίδιο σακούλι.

Υπάρχουν οργανώσεις που παράγουν σημαντικό 
έργο με απόλυτη σοβαρότητα και πλήρη διαφάνεια. 
ΜΚΟ που σε πολλές περιπτώσεις δεν βασίζονται καν 

στις κρατικές επιχορηγήσεις που είναι ελάχιστες ή 
ακόμα και ανύπαρκτες. Όμως το πρόβλημα ξεκινά-
ει κυρίως από την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου 
που θα ορίζει ξεκάθαρα τους όρους της χρηματο-
δότησης αλλά και του ελέγχου των επιδοτήσεων. 
Ακριβώς αυτό το νομοθετικό κενό επιτρέπει στους 
διάφορους επιτήδειους να τσεπώνουν το δημό-
σιο χρήμα χωρίς να μπορεί κανείς να τους ελέγξει. 
Μήπως λοιπόν θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά 
και να βάλει τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο το;



ΠΑΚΟΕ 34 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα 

και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  
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