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Χειροπέδες στον... ανοιχτοχέρη

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ είχαν την
τύχη να συναναστραφούν στο παρελθόν
με τον Ανδρέα Μαρτίνη και τη σύζυγό του
Γεωργία γνώριζαν για
την πολυτελή ζωή που
έκανε, με τα κότερα,
τις βίλες σε Κηφισιά και
Ραφήνα και τα πολυτελή αυτοκίνητα

Με λαβύρινθο

offshore έκρυβε
τις χρυσές µίζες
Ο πρώην πρόεδρος του νοσοκοµείου
«Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας
Μαρτίνης προσπάθησε να κρύψει
3,1 εκατ. µάρκα µέσω ενός πλέγµατος
εταιρειών και λογαριασµών,
σύµφωνα µε το βαρύ κατηγορητήριο
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ε επιστηµονικό τρόπο προσπάθησε ο Ανδρέας
Μαρτίνης να κρύψει τη µίζα των 3,1 εκατοµµυρίων γερµανικών µάρκων που του κατέβαλε η εταιρία
Hospitalia International GmbH, προκειµένου να της ανατεθεί το 1998 η προµήθεια εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν».
Στο κατηγορητήριο των ανακριτών κατά της ∆ιαφθοράς Νίκου Τσιρώνη και Χριστόφορου Μάρκου, ενώπιον των οποίων απολογήθηκαν ο Μαρτίνης και η σύζυγός του Γεωργία,
ως συνεργός του στο έγκληµα του ξεπλύµατος, περιγράφεται µια δαιδαλώδης διαδροµή που θα ζήλευαν πολλοί οικονοµολόγοι. ∆ηµιουργώντας ένα πλέγµα ελβετικών λογαριασµών αλλά και µιας offshore εταιρείας µε έδρα τη Λιβερία,

Υστέρηµα εµπιστοσύνης
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η άποψη

του ΓΙΩΡΓΟY
ΧΟΥ∆ΑΛΑΚΗ

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ του κορόιδου έπινε και κέρναγε ο Ανδρέας Μαρτίνης. Ο άλλοτε πανίσχυρος πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού «σταύρωνε» τον εμβληματικό οργανισμό
σε κάθε ευκαιρία. Από τις «επαγγελματικές» μίζες που
εισέπραττε, μέσω offshore και χαοτικών τραπεζικών λογαριασμών, έως τις χαριστικές νοσηλείες πολιτικών και
μεγαλοπαραγόντων, όλα δείχνουν ότι καταχράστηκε
την εμπιστοσύνη των εθελοντών και την εξουσία που
συνεπαγόταν η θέση του, καθιστώντας «ειδεχθή» αυτή
την ιστορία ρεμούλας. Το υστέρημα, η δωρεά, το κληροδότημα δίνονται για να στηρίξουν τους αδυνάμους.
Αυτονόητα, όσοι προσφέρουν εμπιστεύονται όσους διαχειρίζονται τα προσφερόμενα. Ο πρόεδρος του Ερυ-

θρού Σταυρού δικαιούται να είναι γενναιόδωρος μονάχα προς τους αναξιοπαθούντες. Στην περίπτωση Μαρτίνη, όμως, η μετατροπή του Ε.Σ. σε προσωπικό μαγαζάκι οδήγησε σε χαρτζιλικώματα «ημετέρων», επίδειξη
πλούτου με ξένα λεφτά και δημόσιες σχέσεις προς ίδιον όφελος. Η κακοδιαχείριση είναι αυταπόδεικτη, όσο
και η προκλητική υποτίμηση της ανιδιοτέλειας αλλά και
κάθε ανθρωπιστικής αξίας. Τόσο ο ίδιος όσο και αυτοί που ευνοήθηκαν από αυτόν, εκτός τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα, θα πρέπει να πληρώσουν και το ισόποσο του υστερήματος εμπιστοσύνης που προκάλεσαν
στην εθελοντική προσφορά.
ΥΓ.: Εμπιστέψου, αλλά επαλήθευσε. Ρόναλντ Ρίγκαν

ο πρώην πρόεδρος του νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν» και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσπάθησε και πέτυχε -όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο- να συγκαλύψει επί
σειρά ετών τα ίχνη του χρήµατος, µεταφέροντάς τα από λογαριασµό σε λογαριασµό, µε
εισροές και εκροές, διαδοχικές µεταφορές του
ίδιου ποσού στους λογαριασµούς µε τα κωδικά ονόµατα Aitolia, Armchair, Glenffidish και
τελική στάθµευση την εξωχώρια εταιρεία State
Enterprises S.A., στη Λιβερία. Το 2001, τα 3,1
εκατ. µάρκα δραχµοποιούνται προκειµένου
να αγοραστούν το επταώροφο κτίριο που σήµερα στεγάζει τον τηλεοπτικό σταθµό Mega,
µία αποθήκη και δύο θέσεις στάθµευσης. Τα
ακίνητα παρέµειναν στην κυριότητα της State
Enterprises έως τις 28 ∆εκεµβρίου του 2010,
όταν µεταβιβάστηκε στη σύζυγο του Μαρτίνη, Γεωργία, η ψιλή κυριότητα και ο ίδιος κράτησε εφ’ όρου ζωής την επικαρπία τους. Στο
συµβόλαιο που συντάχθηκε αναφερόταν ότι
το τίµηµα, ύψους 418.540,68 ευρώ, καταβλήθηκε εκτός του συµβολαιογραφείου και
απουσία του συµβολαιογράφου. Την ίδια ηµέρα (28/12/2010) η εταιρεία State Enterprises
έπαυσε τις εργασίες της, δηλώνοντας τη µεταβολή αυτή στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Γιατί το ζεύγος Μαρτίνη το έκανε αυτό; Οπως
οι ίδιοι είπαν συνοµιλώντας µε δηµοσιογράφους την ηµέρα της σύλληψής τους, δεν τους
συνέφερε πλέον η offshore, καθώς είχε αυξηθεί
η φορολογία και αποφάσισαν να την παύσουν.
Οι δικαστές, πάντως, στο πολυσέλιδο «κατηγορώ» τους, αποδίδουν στον Μαρτίνη... έφεση στο ξέπλυµα χρήµατος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το δε άνοιγµα έξι διαφορετικών λογαριασµών στην ελβετική τράπεζα Credit
Suisse, οι διαδοχικές µεταφορές του ίδιου ποσού µεταξύ των λογαριασµών αυτών, προκειµένου να συγκαλυφθεί η πραγµατική προέλευση και η ροή του ποσού των 3.133.350 γερµανικών µάρκων και η σύσταση της υπεράκτιας εταιρείας µε έδρα τη Μονρόβια Λιβερίας,
προκειµένου να αποκτήσει αυτή την κυριότητα των επίδικων ακινήτων, συνιστούν αφενός
επανειληµµένη τέλεση της πράξης της νοµιµοποίησης εσόδων, αφετέρου κατ’ επάγγελµα τέλεση της πράξης αυτής, µε σκοπό τον πορισµό
εισοδήµατος, βάσει σχεδίου και όχι ευκαιρια-

