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Του Παναγιώτη Στάθη
Σεμια ακόμα δίκη για κακούργημα παραπέμπεται ο πρώην πρόεδρος του Ερρίκος Ντυνάν Ανδρέα
Μαρτίνης. Αυτή τη φορά το Δικαστικό Συμβούλιο (υπ’ αριθμ. 499/2018 βούλευμα) τον παραπέμπει
σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το κακούργημα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση
σχετικά με τα νοσήλια που φέρεται να χάριζε σε VIP νοσηλευόμενους, πολιτικούς, συγγενείς τους,
καλλιτέχνες και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με την έρευνα που στηρίχθηκε σε ένα πολυσέλιδο
πόρισμα του εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, τα πρόσωπα αυτά νοσηλεύονταν σχεδόν δωρεάν στο
Ερρίκος Ντυνάν, προκαλώντας - κατά την εκτίμηση του βουλεύματος – ζημία 1.741.242 ευρώ στο
νοσοκομείο. Μεταξύ τους τρεις πρώην πρωθυπουργοί, με τις οικογένειες τους, η μητέρα ενός
άλλου πρώην πρωθυπουργού, υπουργοί και βουλευτές, εκδότες και μεγαλοδημοσιογράφοι,
σκηνοθέτες και πρώην γενικοί γραμματείς Υπουργείων, που δέχονταν από τον Ανδρέα Μαρτίνη,
έκπτωση (σχεδόν 100%) που το καταστατικό του κοινωφελούς ιδρύματος προέβλεπε για μόνο για
αναξιοπαθούντες.
Η λίστα
Ηπαραπομπή του 76χρονου Ανδρέα Μαρτίνη γίνεται για μία λίστα 51 "χορηγιών” από την
1/1/2007 ως τις 31/12/2010. Πρόκειται για τα υψηλότερα νοσήλια ενός μεγάλου καταλόγου 8.100
ασθενών που φέρονται να ευεργετήθηκαν. Ο έλεγχος ωστόσο όλων των περιπτώσεων κρίθηκε
ανέφικτος με αποτέλεσμα η ανακριτική έρευνα να επικεντρωθεί στα "δωράκια" που άρχιζαν
περίπου από τις 3.000 ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των 51, βρίσκεται ασθενής που, για τρεις
νοσηλείες, έπρεπε να πληρώσει 355.491 ευρώ. Κατά το κατηγορητήριο, η γενναία έκπτωση
έφτασε στις 300.285 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό, σχεδόν στο σύνολο του, καταβλήθηκε από τον
ασφαλιστικό του φορέα του ασθενούς. Δεύτερη στη λίστα, έκπτωση 232.790 ευρώ!
Ημικρότερη έκπτωση καταγράφηκε στις 2.475 ευρώ. Αφορούσε ωστόσο εξετάσεις συνολικού
κόστους μόλις 2.814 ευρώ. Τα υπόλοιπα 339 ευρώ καταβλήθηκαν στο σύνολο τους από τον
ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 3 από τους 51 "επώνυμους”
ασθενείς της λίστας έβαλαν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν στο νοσοκομείο το υπόλοιπο
του κόστους των εξετάσεων ή της νοσηλείας του, μετά βεβαίως την έκπτωση. Για όλους τους
υπόλοιπους εξόφλησαν οι ασφαλιστικοί φορείς. Το συνολικό ποσό των 51 επίδικων νοσηλίων
φτάνει τα 2.650.662 ευρώ, εκ των οποίων το Ερρίκος Ντυνάν εισέπραξε μόλις 909.420 ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο
Όμωςοι δικαστικές περιπέτειες του Ανδρέα Μαρτίνη αφορούν και άλλη δικογραφία για την οποία
μάλιστα έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η δικογραφία αυτή αφορά
υπόθεση δωροδοκίας με 3,2 εκατομμύρια μάρκα από τη γερμανική εταιρία Hospitalia International
για προμήθεια υπερκοστολογημένου εξοπλισμού του νοσοκομείου. Το αδίκημα για το οποίο θα
δικαστεί είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος
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