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Αθήνα, 04 Μάϊοσ 2020 

 

Προς ηη Βοσλή ηων Δλλήνων 

 

ΘΔΜΑ: Πρόηαζη περί διεύρσνζης ηοσ αριθμού ηων διερεσνωμένων αδικημάηων, ποσ 

ενδέτεηαι να ηέλεζε ο πρώην Αναπληρωηής Τποσργός Γικαιοζύνης, κ. Γημήηριος 

Παπαγγελόποσλος, καηά ηην άζκηζη ηων καθηκόνηων ηοσ. 

 

Γπλάκεη ηεο από 8 Οθησβξίνπ 2019 απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

ζπγθξνηήζεθε Δηδηθή Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ δηελέξγεηα Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηπρόλ ηέιεζε αδηθεκάησλ από ηνλ πξώελ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο θ. 

Γεκήηξην Παπαγγειόπνπιν, θαηά ηελ ηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 86 

παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο, ηα άξζξα 153 επ. ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ην 

άξζξν 5 ηνπ λ.3126/2003 «Πεξί Πνηληθήο Δπζύλεο ησλ Τπνπξγώλ», όπσο απηά ηζρύνπλ. Σα δε 

δηεξεπλεηέα αδηθήκαηα είλαη α) εζηθή απηνπξγία ζε θαηάρξεζε εμνπζίαο θαηά θπζηθή 

απηνπξγία θαη άκεζε ζπλέξγεηα δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ (αξ. 41 παξ. 1 ΠΚ ζε ζπλδπαζκό κε αξ. 

256 ΠΚ), β) πξόθιεζε θαη πξνζθνξά γηα ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο (αξ. 186 ΠΚ παξ. 1), γ) εζηθή 

απηνπξγία ζε παξάβαζε θαζήθνληνο θαη παξάβαζε θαζήθνληνο απηνηειώο (αξ. 41 παξ. 1 ΠΚ 

259 θαη αξ. 259 ΠΚ απηνηειώο) θαη δ) εζηθή απηνπξγία ζε ςεπδνξθία (αξ. 46 παξ. 1 ΠΚ ζε 

ζπλδπαζκό κε αξ. 224 ΠΚ). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηo πιαίζηo ηεο 

δηεξεπλώκελεο ππόζεζεο θαη θαηόπηλ ηεο απνζηνιήο κέξνπο ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο από 

ηελ Πξνθαηαξθηηθή Δπηηξνπή ζηε Βνπιή δπλάκεη ηεο από 04.03.20 γλσκνδόηεζεο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Βνπιήο, πξνέθπςαλ ελδείμεηο γηα ηελ ελδερόκελε ηέιεζε -ππό 

ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Παπαγγειόπνπινπ- εηέξσλ κελ, ζπλαθώλ δε, αδηθεκάησλ, πέξαλ ησλ όζσλ 

αλαθέξνληαη ζηελ από 08-10-2019 απόθαζε πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

πγθεθξηκέλα εθηόο από ηελ ήδε δηεξεπλώκελε ππόζεζε πξνθύπηεη όηη ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ν 

θ. Παπαγγειόπνπινο επεξέαδε εηζαγγειηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη δεκνζηνγξάθνπο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξάηηνληαη αμηόπνηλεο πξάμεηο. πγθεθξηκέλα θέξεηαη λα δηνρέηεπε δεκνζηεύκαηα ζε βάξνο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ήζειε λα ζηνρνπνηήζεη θαη ελ ζπλερεία ρξεζηκνπνηνύζε απηά ηα 

δεκνζηεύκαηα απνζηέιινληαο ηα ζε εηζαγγειηθνύο ιεηηνπξγνύο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνύληαη 

ζε βάξνο ησλ αηόκσλ πνπ ζηνρνπνηνύζε πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Φέξεηαη κάιηζηα λα 

δηνρέηεπε δεκνζηεύκαηα ζε βάξνο αθόκε θαη πξώελ ζπλαδέιθσλ ηνπ εηζαγγειηθώλ ιεηηνπξγώλ 

πνπ δελ δέρνληαλ λα πεηζαξρήζνπλ ζηηο θαηεπζύλζεηο ηηο νπνίεο έδηλε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ 
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ζε παξάλνκεο πξάμεηο θαη ελ ζπλερεία λα δηελεξγνύληαη ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθέο δηώμεηο θαη 

λα θάκπηεηαη ε αληίζηαζή ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή είρε θαηαγγειζεί από ηνλ 

Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ. Αγγειή θαη ηελ Αληηεηζαγγειέα Δθεηώλ θα Ράηθνπ γηα ηελ 

ππόζεζε ηεο Ννβάξηηο, αιιά δηαθαίλεηαη όηη επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο ππνζέζεηο. 

Οη ελδείμεηο πεξί ελδερόκελεο ηέιεζεο εηέξσλ αδηθεκάησλ πξνθύπηνπλ από ηηο αθόινπζεο 

πεξηθνπέο θαηαζέζεσλ: 

Α. Από ηην καηάθεζη ηης Γεωργίας Σζαηάνη, ενώπιον ηης Διδικής Κοινοβοσλεσηικής 

Δπιηροπής: 

Από όζα θαηήγγεηιε ε πξώελ Δηζαγγειέαο θα Σζαηάλε ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο όηη ν θ. 

Γεκήηξηνο Παπαγγειόπνπινο επηζπκνύζε λα αθαηξεζεί ν θάθεινο ηεο δηθνγξαθίαο ηεο 

ππόζεζεο Βγελόπνπινπ θαη ινηπώλ από ηελ θα Σζαηάλε θαη πξνο ηνύην κάιηζηα επέδεημε 

ελδηαθέξνλ πέξαλ ηνλ θαζεθόλησλ ηνπ δεηώληαο λα ζπκκεηάζρεη θαη ν ίδηνο, πξάγκα πνπ 

απαγνξεύεηαη από ηελ κπζηηθόηεηα ηεο αλάθξηζεο, ζε ζπλαληήζεηο εηζαγγειηθώλ ιεηηνπξγώλ 

πνπ ζα ζπδεηνύληαλ ελέξγεηεο γηα ηελ ππόζεζε, ελώ παξάιιεια πξνθύπηεη όηη ηειεθώλεζε ζηηο 

22 Ννεκβξίνπ 2015 ζηελ ηόηε Δηζαγγειέα Δθεηώλ, Γεσξγία Σζαηάλε, θαηά ρξόλν πνπ ε ίδηα 

ρεηξηδόηαλ ηελ ππόζεζε Γ. Βγελόπνπινπ θαη ηεο ππέδεημε, κε έρσλ ζρεηηθό δηθαίσκα ή εμνπζία, 

ζπγθεθξηκέλν δηθνλνκηθό ρεηξηζκό, ήηνη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθνγξαθίαο ζηελ Δηζαγγειέα Διέλε 

Ράηθνπ. Σεο δήισζε πεξαηηέξσ, όηη αλ ε ίδηα δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ ππόδεημε, δελ ζα θάλεη 

απηή Υξηζηνύγελλα κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Δλ ζπλερεία, ν δεκνζηνγξάθνο Κσλζηαληίλνο 

Βαμεβάλεο δεκνζίεπζε άξζξν ζε βάξνο ηεο εηζαγγειέσο, ελώ θαηέζεζε θαηαγγειία εηο βάξνο 

ηεο θαη εθθηλήζεθε ζρεηηθά πεηζαξρηθή έξεπλα εηο βάξνο ηεο, ε νπνία αξρεηνζεηήζεθε ηελ 22-

12-2015. Σελ επνκέλε εκέξα, βνπιεπηέο ηεο ηόηε θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο θαηέζεζαλ 

ζρεηηθή εξώηεζε ζηελ Βνπιή θαη ηελ ακέζσο επνκέλε δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4356/15 νπνίνο 

παξείρε ηελ αξκνδηόηεηα άζθεζεο ηεο ζρεηηθήο πεηζαξρηθήο δίσμεο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, ηελ νπνία θαη ηειηθώο άζθεζε. Πεξαηηέξσ, κεηά ηελ θεξνκέλε ηειεθσληθή αλαθνίλσζε 

ηνπ πξώελ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο, θ. Γεκεηξίνπ Παπαγγειόπνπινπ, πξνο ηελ 

Γεσξγία Σζαηάλε, όηη απηή δελ ζα θάλεη Υξηζηνύγελλα κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηεο 

ζηνρνπνίεζεο πνπ δέρζεθε ε ίδηα ιόγσ ηεο άξλεζήο ηεο λα πεηζαξρήζεη ζηηο παξάλνκεο απεηιέο 

ηνπ θ. Παπαγγειόπνπινπ, αθαηξέζεθε από απηήλ ε αζηπλνκηθή πξνζηαζία πνπ ηεο είρε 

παξαζρεζεί από ηελ Πνιηηεία θαη, δπζηπρώο, ηελ 13ε Οθησβξίνπ 2016, έιαβε ρώξα 

ηξνκνθξαηηθή επίζεζε κε εθξεθηηθό κεραληζκό ζηελ νηθία ηεο. 

Δλδεηθηηθά ε θα Σζαηάλε θαηαζέηεη πξνο απηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα αθόινπζα: 

Ζ θ. Ράηθνπ πνπ θαζόηαλ αθξηβώο δίπια κνπ κνύ είπε όηη είλαη ν θύξηνο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο. 

Οπόηε εγώ κε ζεβαζκό θαη κε επγέλεηα ηνλ ξώηεζα «ηη ζπκβαίλεη θαη βξίζθεζηε εδώ;». Ζ 

απάληεζή ηνπ ήηαλ όηη «εγώ ζέισ λα παξαθνινπζήζσ ό,ηη αθξηβώο εηπσζεί εδώ ζηε ζπληνληζηηθή 

ζπλάληεζε, ελδηαθέξνκαη γηα ηελ ππόζεζε απηή Βγελόπνπινπ θαη ινηπώλ». Σνπ είπα όηη «εδώ 

είλαη ζε εμέιημε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα, δελ ππάξρεη από πιεπξάο ζαο θαλέλα δηθαίσκα γηα 
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λα παξεπξεζείηε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπληνληζηηθή ζπλάληεζε», απηόο επέκελε όηη «εγώ 

ελδηαθέξνκαη γηα ηελ ππόζεζε απηή θαη ζέισ λα αλαθέξσ ό,ηη αθξηβώο ζηνλ αξκόδην 

Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ζηνλ εηζαγγειέα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο». Δγώ απ’ ό,ηη ζπκνύκαη ηόηε ηνπ είπα «κα, εδώ παξεπξίζθνληαη θαη νη εθπξόζσπνη 

ηεο δηθαζηηθήο αξρήο ηεο Κύπξνπ θαη εθείλνη ζα ελεκεξώζνπλ θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη ζαο 

παξαθαιώ πάξα πνιύ, θύξηε Τπνπξγέ, ζα πξέπεη λα βγείηε από ηελ αίζνπζα, δηόηη δελ έρεηε θαλέλα 

δηθαίσκα λα παξεπξίζθεζζε». Καη ηειείσζε όζνλ αθνξά ην ζέκα απηό πνπ δεκηνπξγήζεθε θάπσο 

έηζη κε ηνλ θ. Γεκήηξην Παπαγγειόπνπιν.» 

«ηηο 4.11 ν θ. Γεκήηξηνο Παπαγγειόπνπινο έθαλε δειώζεηο όηη δελ ζα επηηξέςεη ηα 

δηθαζηηθά πξαμηθνπήκαηα. Πξνεγνπκέλσο είρε επηζθεθηεί ηελ θπξία Δηζαγγειέα ηόηε ηνπ 

Άξεηνπ Πάγνπ θαη ηεο είρε δεηήζεη λα δησρζώ πεηζαξρηθώο, όηη έπξεπε λα απνιπζώ από ην 

ζώκα, δηόηη αθαηξνύζα δηθνγξαθίεο θαη δηόηη θαη δηόηη. Δίρε αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο 

ππνζέζεηο ζε βάξνο κνπ, νη νπνίεο δελ είραλ θακία ζρέζε νύηε κε ην θύξνο κνπ νύηε κε ηελ 

ππεξεζηαθή δηαδξνκή κέρξη θαη ηόηε.» 

«Ζ ζηηρνκπζία πνπ έγηλε κεηαμύ καο είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηελ αλαθνξά ηελ νπνία ππέβαια ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ θπξία Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. πλνπηηθά ζα ήζεια λα πσ όηη έδεημε έλα 

έληνλν ελδηαθέξνλ όηη ζα έπξεπε λα επηζηξαθεί ε δηθνγξαθία ζηελ θπξία Ράηθνπ, όηη εγώ 

παξαλόκσο θξαηνύζα απηή ηε δηθνγξαθία, εγώ ηελ είρα αθαηξέζεη θαη όηη ζα έπξεπε ε δηθνγξαθία 

–ζπλνπηηθά, ρσξίο λα αλαθεξζώ ζπγθεθξηκέλα, πάλησο όζα έρσ θαηαγξάςεη ηόηε πνπ ήηαλ 

πξόζθαηα είλαη αθξηβώο έηζη- λα επηζηξέςεη εθεί, γηα λα αζθεζνύλ νη πνηληθέο δηώμεηο. 

Σειείσζε εθεί ε ζπλάληεζή καο θαη ηελ επόκελε Κπξηαθή -δηόηη λνκίδσ όηη απηό είλαη θαη ην 

θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ πεξαηηέξσ εθβηαζηηθή ηνπ πιένλ ζπκπεξηθνξά πξνο εκέ- ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 

2015 επηζηξέθσ από ην γξαθείν κνπ γύξσ ζηηο 11.30΄ ην πξσί -είκαη ζηελ πξνεγνύκελε πάξνδν 

ηεο θαηνηθίαο κνπ, ήκνπλ ζρεδόλ ζην ύςνο ηεο Βνπιγαξνθηόλνπ - δέρηεθα ην ηειέθσλό ηνπ. Σνπ 

είπα «θύξηε Τπνπξγέ, ζε δύν ιεπηά είκαη ζην ζπίηη κνπ θαη ζα ζαο πάξσ εγώ», δηόηη είρα θαη ηε 

ζπλνδεία κνπ ζην απηνθίλεην. Πξάγκαηη ηνπ ηειεθώλεζα εγώ γύξσ ζηηο 11.30΄ κέζα από ηελ 

θαηνηθία κνπ. Δθείλνο κε ξώηεζε, εθβηαζηηθά πιένλ, γηαηί δελ έρσ επηζηξέςεη ηε δηθνγξαθία, 

θαη κνπ είπε όηη ζα αθνινπζήζεη ζε βάξνο κνπ, ζε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο ηεο δηθνγξαθίαο 

εθεί, έλαο άγξηνο πόιεκνο θαη όηη ζα έπξεπε λα ζπκκνξθσζώ γηα λα θάλσ θαη εγώ 

Υξηζηνύγελλα κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Καη απ’ ό,ηη ζπκάκαη, κνπ είπε θαη θάπνηα άιιε 

ραξαθηεξηζηηθή θξάζε, όηη έρσ ζηα ρέξηα κνπ κηα θαπηή…πνπ ζα ζθάζεη, ζα εθξαγεί θαη ζα 

κε θαηαζηξέςεη. Ζ έθθξαζε πξέπεη λα ήηαλ όηη έρσ ζηα ρέξηα κνπ έλα απόζηεκα πνπ ζα 

ζθάζεη ζε βάξνο κνπ θαη όηη ζα έπξεπε λα ζπκκνξθσζώ γηα λα θάλσ Υξηζηνύγελλα κε ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ.» 

«ηνρνπνηήζεθα αγξίσο: «Σν ζθνηεηλό πξόζσπν ηεο δηαπινθήο. Ζ εηζαγγειέαο πνπ ηα άξπαμε γηα 

λα επλνήζεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Ζ εηζαγγειέαο ηεο θαξδηάο ηνπ Βγελόπνπινπ». Δλ πάζε 

πεξηπηώζεη ην όιν θιίκα θαηά ηε γλώκε κνπ, ε όζθξεζή κνπ, κεηά ηε πάξνδν ηόζσλ εηώλ, έρσ 

θαηαζηαιάμεη ζην γεγνλόο όηη ηα όζα κνπ έρνπλ ζπκβεί θαη από πιεπξάο ηνπ θ. Αλαπιεξσηή 



 
   
 
 

 

4 

 

απνζθνπνύζαλ ζε έλα θαη κόλν γεγνλόο, είρε «εκκνλή» ζε εηζαγσγηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππόζεζε θαη έπξεπε πάζε ζπζία λα αζθεζνύλ νη δηώμεηο…..» 

«Ννκίδσ όηη ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί ε θνξηηθόηεηα -έρεηο έλα απόζηεκα- ν άγξηνο πόιεκνο. Ζ 

θνξηηθόηεηα απηή ζπληζηά ηελ έλλνηα –πξνθαλώο, ζα εξεπλεζεί από ηελ Δπηηξνπή ζαο- ηεο εζηθήο 

απηνπξγίαο, όρη όκσο ζε απόπεηξα, δεδνκέλνπ όηη έρεη νινθιεξσζεί ε πξάμε ηνπ. Όκσο, σο 

γλσζηό, γηα ην ζέκα ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο –θαη ζα εξεπλεζεί από ηελ Δπηηξνπή ζαο, εγώ 

απιώο επεηδή εξσηήζεθα ην κλεκνλεύσ θαη απηή είλαη ε γλώκε κνπ- απαξαίηεην θαη ζεκειηώδεο 

ζέκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 239 -είλαη γλήζην ηδηαίηεξν έγθιεκα- είλαη ζηνλ δξάζηε ε 

ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ. Όκσο, ην άξζξν 239, εηδηθά ε πεξίπησζε πνπ εθηίζεηαη θάπνηνο ζε 

δίσμε, ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί θαη κε ην άξζξν 49 ηνπ Πνηληθνύ Κσδηθόο, πνπ νκηιεί γηα 

ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο ή ζρέζεηο. Όκσο, παξάιιεια, εξεπλεηέν είλαη θαη ην άξζξν 186, επηθνπξηθή 

δηάηαμε. Απηά όια είλαη ζε έξεπλα ηεο Πξναλαθξηηηθήο.» 

Β. Από ηην καηάθεζη ηοσ άμπσ Μιωνή, ενώπιον ηης Διδικής Κοινοβοσλεσηικής 

Δπιηροπής: 

Από ηηο θαηαγγειίεο ηνπ θ Μησλή, πξνθύπηνπλ ελδείμεηο, όηη ν πξώελ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο 

Γηθαηνζύλεο θ. Γεκήηξηνο Παπαγγειόπνπινο, πέξα από ηα πεξηγξαθόκελα αδηθήκαηα ζηελ 

αξρηθή πξόηαζε ζύζηαζεο εηδηθήο πξνθαηαξθηηθή επηηξνπήο κε ηα επηπιένλ εδώ αλαθεξόκελα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηέιεζε ελδερνκέλσο ηα αδηθήκαηα ηεο απόπεηξαο εθβίαζεο εηο βάξνο 

ηνπ θ. ακπί Μησλή, εθθέξνληαο ην ζπκπεξαζκαηηθώο ζπλαγόκελν απεηιεηηθό θαη επηβιαβέο 

γεγνλόο ηεο κε απόζπξζεο εληαικάησλ ζύιιεςεο, αλ ν ηειεπηαίνο δελ θαηέβαιε ρξεκαηηθό 

πνζό ύςνπο 350.000 επξώ ζε ηξίην, ην νπνίν όκσο θέξεηαη όηη δελ νθείιεην από θάπνηα λόκηκε 

αηηία, θαζώο θαη ην αδίθεκα ηεο δσξνιεςίαο ππαιιήινπ θαη δσξνιεςίαο πνιηηηθνύ 

αμησκαηνύρνπ. πγθεθξηκέλα ν θ. Μησλήο θαηήγγεηιε όηη ζε αλνηρηή αληηδηθία πνπ είρε κε ηνλ 

θ. Φηιηππάθε θαη Σάξθα παξελέβε ν ηόηε Τπνπξγόο Δπηθξαηείαο θ. Νίθνο Παππάο θαη 

θαλνλίζηεθε ζπλάληεζε ζην Μέγαξν Μαμίκνπ κε ηνλ Αλαπιεξσηή ππνπξγό δηθαηνζύλεο θ 

Παπαγγειόπνπιν. ηε ζπλάληεζε εθείλε νπζηαζηηθώο ζπδεηήζεθαλ αλνηθηέο πνηληθέο 

ππνζέζεηο ηνπ θ. Μησλή θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ κε ηελ ειιεληθή δηθαηνζύλε. ε απηήλ ηε 

ζπδήηεζε δεηήζεθε από ηνλ θ. Παπαγγειόπνπιν λα δώζεη ν θ. Μησλήο ρξεκαηηθά πνζά σο 

έμνδα ζηνλ θ. Φηιηππάθε, αιιηώο δελ ζα έθιεηλαλ νη πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ζα ζπλερίδνληαλ νη 

δηώμεηο ζε βάξνο ηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ. Δλ ζπλερεία ην πνζό απηό πξνζδηνξίζηεθε από 

ηνλ θ. Φηιηππάθε ζηα 350.000 επξώ θαη ππεγξάθε θαη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ηνλ Μάξηην ηνπ 

2018 κε ην νπνίν αλαιήθζεθαλ πξσηνβνπιίεο θαη δεζκεύζεηο πνπ δελ εμαξηώληαλ από ηα κέξε, 

αιιά κόλν από ηελ αλεμάξηεηε δηθαηνζύλε. Μάιηζηα δύν κήλεο αξγόηεξα ηνλ Μάην ηνπ 2018 

έγηλε λέα ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Παππά θαη Παπαγγειόπνπιν γηα λα δηαπηζησζεί εάλ 

πινπνηνύληαλ νη παξάλνκεο ζπκθσλίεο. 

 

 



 
   
 
 

 

5 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα όζα θαηαζέηεη ν θ. Μησλήο: 

«Καηαζέησ ζήκεξα κήλπζε ελαληίνλ ηνπ θύξηνπ Παπαγγειόπνπινπ, Φηιηππάθε, Σάξθα, 

Παπαδάθνπ γηα δσξνιεςία πνιηηηθνύ αμησκαηνύρνπ, απόπεηξα εθβίαζεο ζε βαζκό 

θαθνπξγήκαηνο θαη ζύζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. Δίκαη εδώ γηα λα θαηαζέζσ 

ελόξθσο, ππεύζπλα θαη ζεζκηθά, γηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα πνπ όηαλ ζπλέβαηλαλ κνπ θαηλόηαλ 

όηη βξηζθόκνπλ ζε ηαηλία ηξόκνπ.» 

«Δίκαη εδώ γηα λα θαηαζέζσ όηη ν ζπλέηαηξόο κνπ, Άγγεινο Μεηαμάο, ν δηθεγόξνο καο, 

ηαύξνο Παπαζηαύξνπ θαη εγώ, πέζακε ζύκαηα κηαο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο κε αξρεγό 

ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγό δηθαηνζύλεο, Γεκήηξε Παπαγγειόπνπιν, θαη κέιε ηεο ηνλ εθδόηε 

ηεο εθεκεξίδαο «Γεκνθξαηία», Ησάλλε Φηιηππάθε, ηνπο δεκνζηνγξάθνπο Αιέμαλδξν Σάξθα 

θαη Γηάλλα Παπαδάθνπ.» 

«Ζ επίκαρε πεξίνδνο μεθηλά από ην 2015 θαη κεηά. Δίπα όηη ε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

Παπαγγειόπνπινπ από ηόηε κε ζηνρνπνίεζε γηα λα κνπ θνξηώζεη ηε ιίζηα Λαγθάξλη.» 

«Σν γεγνλόο όηη ν δηθεγόξνο κνπ, ηαύξνο Παπαζηαύξνπ, εκθαληδόηαλ ζηε ιίζηα Λαγθάξλη σο 

πιεξεμνύζηόο κνπ, εηαηξείαο κνπ, θαη ήηαλ ηόηε –αξγόηεξα δειαδή όηαλ έγηλαλ απηέο νη 

θαηαγγειίεο- θαη ζύκβνπινο ηνπ ΠΘ ακαξά, έβαιε θαη ηνλ ηαύξν Παπαζηαύξνπ αιιά θαη εκάο 

ζην ζηόραζηξν.» 

«Οη θαηεγνξνύκελνη θαηαζθεύαζαλ θαηεγνξίεο νη νπνίεο εμππεξεηνύζαλ πνιινύο ζθνπνύο 

ζπγρξόλσο, όηη εγώ θαη ν ζπλέηαηξόο κνπ, Άγγεινο Μεηαμάο, καδί κε ηνλ ηαύξν Παπαζηαύξνπ 

δήζελ απνηεινύζακε ην 50% ηεο ιίζηαο Λαγθάξλη – ην νπνίν είλαη ςεύδνο–, θαη όηη ν δηθεγόξνο 

καο, ηαύξνο Παπαζηαύξνπ είρε 5 εθαηνκκύξηα επξώ ζηε ιίζηα πνπ ήηαλ ρξήκαηα πνπ ήηαλ δηθά 

κνπ ζε κία δηθηά κνπ εηαηξεία. Όινη εκείο, ινηπόλ, ήκαζηαλ κέιε κηαο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο 

πνπ μεπιέλακε καύξν ρξήκα θαη κάιηζηα ην καύξν απηό ρξήκα θαηέιεγε θαη ζε πνιηηηθνύο. Άιιν 

έλα απίζηεπην ςέκα!» 

«Ήηαλ έλα παξακύζη πνπ ηα είρε όια. Δίρε δξάθνπο, είρε έλαλ πινύζην Δβξαίν, είρε έλαλ 

Παπαζηαύξνπ. Έηζη εμππεξεηνύζαλ ηνπο ζθνπνύο ηνπο νη νπνίνη ήηαλ λα απνθηήζνπλ παξάλνκν 

νηθνλνκηθό όθεινο από ηνλ εθβηαζκό κνπ θαη λα πάξνπλ νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ εκπινθή ηνπ 

νλόκαηνο ηνπ ηαύξνπ Παπαζηαύξνπ.» 

«Δγώ ζεσξώ όηη ν Παπαγγειόπνπινο ππνπξγνπνηήζεθε εμαηηίαο απηήο αθξηβώο ηεο ππόζεζεο 

δηόηη απηό έγηλε πξνεθινγηθά ε ζεκαία ηνπ ΤΡΗΕΑ. Έξρνκαη ζήκεξα λα ηα πσ απηά όηαλ ν 

ηαύξνο Παπαζηαύξνπ έρεη δηθαησζεί πιήξσο, ηα 3 εθ. επξώ ηα νπνία ηνπ δάλεηζα γηα λα κελ ηνλ 
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βάινπλ θπιαθή ν Παπαγγειόπνπινο θαη ε παξέα ηνπ έρνπλ επηζηξαθεί, γηαηί έρεη δηθαησζεί ζηα 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη όιε απηή ε ππόζεζε είλαη μεθάζαξν όηη ήηαλ κηα θαηαζθεπή ηνπ 

ρεηξίζηνπ είδνπο από απηή ηελ νκάδα ηνπ Παπαγγειόπνπινπ.» 

«Δγώ πηζηεύσ όηη όιε ε ηζηνξία ε δηθή καο ήηαλ κία prova generale γηα ηελ Novartis. 

Σνπιάρηζηνλ από απηά πνπ δηαβάδσ έρεη πάξα πνιιέο νκνηόηεηεο.» 

«Από εθείλε αθξηβώο ηε ζηηγκή αξρίδεη ην έλα επαγγεικαηηθό ζρέδην εθβίαζήο κνπ κε δύν κνρινύο 

πίεζεο. Πξώηνλ, δηα ηνπ Σύπνπ ζπθνθάληεζε θαη δεύηεξνλ, κεζνδεπκέλε θαη επαλαιακβαλόκελε 

απεηιή αζθήζεσλ θαθνπξγεκαηηθώλ δηώμεσλ ελαληίνλ κνπ, ηνπ ηαύξνπ Παπαζηαύξνπ θαη ηνπ 

Άγγεινπ Μεηαμά κε ζθνπό λα ππνθύςσ ζηηο παξάλνκεο πεξηνπζηαθέο ηνπο αμηώζεηο.» 

«Ο Παπαγγειόπνπινο ζηέιλεη ηνπο καζεηέο ηνπ, Σνπινππάθε, Νηδνύξα θαη Καινύδε, ελ κέζσ 

πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ ζην Παξίζη, λα ζπλαληήζνπλ ηνλ Φαιηζηαλί ζηηο 11.9.2015 ηνλ 

θαηαδεηνύκελν από ηηο ειβεηηθέο Αξρέο Φαιηζηαλί. Σν ηαμίδη απηό ην κεζνδεύεη ν 

Παπαγγειόπνπινο παξαθάκπηνληαο θαη απνθξύπηνληάο ην από ηελ αξκόδηα Δηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, θπξία Κνπηδακάλε.» 

«Αδηακθηζβήηεην γεγνλόο ε εμσζεζκηθή παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο. Ο 

Παπαγγειόπνπινο ινηπόλ πήγε θαη πνύιεζε ζηελ θπβέξλεζε έλα σξαίν παξακπζάθη, Μησλήο, 

Μεηαμάο, Παπαζηαύξνπ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζύκβνπινο ακαξάο, 50% ηεο ιίζηαο, βγάδνπκε 

ζπνηάθη πξνεθινγηθό, 5 εθαηνκκύξηα ζηε ιίζηα Λαγθάξλη, ηα νπνία δελ ήηαλ δηθά ηνπ, αιιά δελ 

πεηξάδεη, γηαηί έρνπκε θαη εθινγέο. Καη ν Παπαζηαύξνπ κέινο θη απηόο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

Big news.» 

«ηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 2016 θαλνλίζηεθε ζπλάληεζε ζην Μέγαξν Μαμίκνπ κε ηνλ Νίθν 

Παππά, ηνλ Γεκήηξε Παπαγγειόπνπιν θαη εκέλα, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηάλλε Φηιηππάθε, 

πξνθεηκέλνπ -όπσο κνπ είπαλε- λα απνζπκπηεζηεί ε θαηάζηαζε κεηαμύ ηνπ Φηιηππάθε θαη 

εκέλα, γηαηί κε ηνλ Φηιηππάθε ηόηε ζαο είρα πεη βξηζθόκαζηαλ ζε δηθαζηηθή δηακάρε ζηελ 

Αγγιία.» 

«Ήηαλ ζαθέο ζε εκέλα όηη ν θ. Παππάο ιεηηνπξγνύζε εηο γλώζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ, γηαηί 

πηζηεύσ όηη θαη ν θ. Παππάο θαη ν θ. Σζίπξαο είραλ θαηαιάβεη όηη ππήξρε κία αληηζεκηηηθή 

δηάζηαζε ελαληίνλ κνπ ζε απηέο ηηο έσιεο θαηεγνξίεο, θαηαγγειίεο θαη ην θπλεγεηό. Δπίζεο, 

ήηαλ ζαθέο ζε εκέλα όηη ν Παπαγγειόπνπινο θαη ν Φηιηππάθεο ήηαλ ζπλεξγάηεο, όπσο θαη ν 

θ. Παπαγγειόπνπινο ην είπε θαη ην θαηέζεζα.» 

«Ο Νίθνο Παππάο έθαλε πξώηα ζύλνςε ησλ ζέζεσλ θαη αμηώζεσλ ησλ δύν πιεπξώλ, δειαδή 

εκέλα θαη ηνπ Φηιηππάθε, κεηά από ζπλαληήζεηο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη θαη κε ηνλ 

Φηιηππάθε ηηο πξνεγνύκελεο.» 
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«Από ηε κία κεξηά νη αγσγέο νη δηθέο κνπ, όπσο ηηο ζπλόςηζε… Ο Νίθνο Παππάο ην 

ζπλόςηζε θαιά ζηελ αξρή θαη είπε όηη νη αμηώζεηο ηνπ άκππ είλαη ηα εληάικαηα ηνπ Άγγεινπ 

θαη νη αμηώζεηο ηνπ Φηιηππάθε είλαη λα θύγνπλ νη αγσγέο πνπ είρε θάλεη ν άκππ.» 

 

«Δθείλε ινηπόλ ηε ζηηγκή, παξελέβε ν Παπαγγειόπνπινο θαη είπε θαηά ζνθαξηζηηθό ηξόπν 

«θαη ησλ εμόδσλ πνπ ηνπ έρεηο δεκηνπξγήζεη». Γελ πίζηεπα ζηα απηηά κνπ. Ο αξκόδηνο γηα ηε 

δηαθζνξά ππνπξγόο δεηνύζε απξνθάιππηα, εθβηάδνληαο νπζηαζηηθά λα πιεξώζσ ζηνλ 

Φηιηππάθε, ρξήκαηα πνπ δελ όθεηια ώζηε λα απνδνζεί δηθαηνζύλε ζην Άγγειν Μεηαμά. 

Γλώξηδα ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπ ζην θαηαζθεύαζκα ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, αιιά δελ 

κπνξνύζα λα θαληαζηώ όηη έηζη, απξνθάιππηα, ζα κνπ δεηνύζε λα δώζσ ιεθηά ζηνλ 

Φηιηππάθε.» 

«Οη θύξηνη Φηιηππάθεο θαη Σάξθαο γηα λα κνπ απνδείμνπλ όηη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 

απεηιέο ηνπο, δεζκεύζεθαλ εγγξάθσο όηη ζα έθιεηλαλ νξηζηηθά ηηο αλνηρηέο πνηληθέο δηθαζηηθέο 

καο ππνζέζεηο εληόο 3 κελώλ. Πνηεο ππνζέζεηο; Απηέο πνπ είραλ νη ίδηνη δεκηνπξγήζεη: 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ Καιινύδε θαη ηα ζέκαηα ηνπ Άγγεινπ Μεηαμά. 

Μεγαιύηεξε απόδεημε από ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκκνξίαο από απηό ην έγγξαθν δελ κπνξεί λα 

ππάξρεη. Μαο ην ππέγξαςαλ θηόιαο. Ο Φηιηππάθεο δειαδή θαη ν Σάξθαο βεβαηώλνπλ, εγγξάθσο, 

όηη ζα θιείζνπλ όιεο νη εθθξεκείο δηθαζηηθέο κνπ ππνζέζεηο κε ζπγθεθξηκέλα, κάιηζηα, δηθνλνκηθά 

βήκαηα, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη ζεσξνύζαλ όηη έιεγραλ, -πξνθαλώο κέζσ ηνπ 

Παπαγγειόπνπινπ- θάπνηνπο από ηνπο δηθαζηηθνύο κεραληζκνύο. Απίζηεπηα πξάγκαηα, απίζηεπηα. 

Απηά δελ έρνπλ γίλεη πνηέ.» 

«Καηεγνξώ ηνλ Παπαγγειόπνπιν επεηδή νπζηαζηηθά θηλνύζε ηα λήκαηα ηεο δηθαηνζύλεο, κε 

απνηέιεζκα ην αλειέεην θπλεγεηό καο πνπ είρε λα θάλεη κε έθδνζε παξάλνκσλ εληαικάησλ 

ζύιιεςεο, κε θνξνινγηθνύο θαηαινγηζκνύο νη νπνίνη ήηαλ ιάζνο, κε ζάςηκν δηθαζηηθώλ 

ζπλδξνκώλ, κε δεκηνπξγία πξνθαηαξθηηθώλ θαθνπξγεκαηηθώλ πξάμεσλ ελαληίνλ καο, κε 

πνηληθέο δηώμεηο νη νπνίεο ζα έπξεπε λα κελ ππάξρνπλ γηαηί ππήξραλ όια απηά ηα αζσσηηθά, 

ηνλ θαηεγνξώ γηα όια απηά ηα πξάγκαηα.» 

«Σν Ννέκβξην ηνπ 2016 ζπλαληήζεθαλ κε ηνπο δηθεγόξνπο κνπ ν Φηιηππάθεο, ν Σάξθαο, ν 

Μαξγσκέλνο όπνπ δήηεζαλ, όπνπ πνζνηηθνπνίεζαλ νπζηαζηηθά απηά πνπ είρε ν 

Παπαγγειόπνπινο. Εήηεζαλ 350.000. Ο Παπαγγειόπνπινο είρε δεηήζεη λα πιεξώζσ ηα έμνδα 

ηνπ Φηιηππάθε πνπ ηνπ έρσ δεκηνπξγήζεη. Ο Φηιηππάθεο ηα πνζνηηθνπνίεζε απηά θαη είπε 

όηη ήζειε 350.000.» 

«Δίπα ησλ εμόδσλ πνπ ηνπ ρεηο δεκηνπξγήζεη». Γελ κνπ είπε γηα δηθαζηηθά έμνδα. Οπόηε ηη 

έρνπκε; Από ηε κηα κεξηά έρνπκε δηεζλή εληάικαηα κηαο αλνηρηήο πνηληθήο δηαδηθαζίαο γηα 

θαθνπξγήκαηα θαη από ηελ άιιε κεξηά έρνπκε ηελ απόζπξζε κήλπζεο θαη ηελ πιεξσκή ρξεκάησλ. 
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ε ηη ζα έδηλα ηα έμνδα, ζε ζηξαγάιηα; Σα έμνδα ιεθηά είλαη. Δίλαη θνηλή ινγηθή ν Τπνπξγόο 

Γηθαηνζύλεο λα δεηά από έλαλ ηδηώηε γηα λα θύγνπλ εληάικαηα λα πιεξώζεη έλαλ Φηιηππάθε;» 

«Ζ εθηίκεζή κνπ -ην ιέσ μαλά- όηη ε εθδνύιεπζε πνπ πνπινύζε ζηελ θπβέξλεζε ήηαλ απηόο σο 

έκπεηξνο δηθαζηηθόο πνπ ηνπο μέξεη όινπο θαη μέξεη ηα κέζα θαη ηα έμσ κπνξεί λα θνληξνιάξεη ηε 

δηθαηνζύλε, λα ειέγμεη ηε δηθαηνζύλε.». 

εκεησηένλ πξνθύπηεη εμ εγγξάθσλ όηη κεηά ηελ ζπλάληεζε όπνπ επηρεηξήζεθε ν αλαθεξόκελνο 

εθβηαζκόο ππεγξάθε ζηηο 18.03.18 ζπκθσλεηηθό ζπκβηβαζκνύ κεηαμύ ηνπ Φηιηππάθε θαη 

Σάξθα από ηελ κία πιεπξά θαη ηνπ Μησλή από ηελ άιιε, όπνπ κεηαμύ ησλ ζηαδίσλ πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ αλαθέξζεθαλ δεζκεύζεηο θαη πξάμεηο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα ζπκθσλήζνπλ 

ηδηώηεο, θαζώο άπηνληαη ζηνλ ζθιεξό ππξήλα ειέγρνπ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο γηα 

θαθνπξγήκαηα. πγθεθξηκέλα ζπκθσλήζεθε: 

α) Δγθιεκαηηθή Οξγάλσζε: Ζ εξεπλνύζα εηζαγγειηθή Αξρή λα εηζεγεζεί όηη από ηελ έξεπλα 

δελ πξνέθπςαλ ζηνηρεία θαη θιείλεη ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα, γηα όια ηα εκπιεθόκελα 

πξόζσπα βάδνληαο ηελ ππόζεζε ζην Αξρείν. ηε ζπλέρεηα, ε απόθαζε αξρεηνζέηεζεο λα 

επηθπξσζεί από ηελ Δηζαγγειία Δθεηώλ. 

β) Πνηληθή δίσμε γηα απάηε επί δηθαζηεξίνπ: Ζ 4ε Δηδηθή αλαθξίηξηα λα εηζεγεζεί ηελ 

αξρεηνζέηεζε θαη γηα ηα δύν πξόζσπα θαη επηδίδεη «ηππηθή θιήζε». Άιινο εηζαγγειέαο 

ζπκθσλεί ζηελ αξρεηνζέηεζε θαη ε απόθαζε πάεη ζηε ζπλέρεηα πξνο επηθύξσζε ζην Γηθαζηηθό 

Σξηκειέο πκβνύιην πξνο επηθύξσζε. Μεηά από 30 εκέξεο ε απόθαζε γίλεηαη ακεηάθιεηε. 

γ) Μεηαμάο ΓΟ: Καηόπηλ ηεο απάληεζεο πνπ ζα έιζεη από ηηο Διβεηηθέο Αξρέο ε ΓΟ 

ζπκθσλεί ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη νινθιεξώλεη ηελ ππόζεζε κε ζπκθσλία αλαγλσξίδνληαο 

ηηο ζέζεηο ησλ Διβεηηθώλ θνξνινγηθώλ αξρώλ. 

Μάιηζηα ζε λεόηεξε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζηηο 15.05.18 δύν κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνύ παξνπζία ησλ θθ. Τπνπξγώλ Παπαγγειόπνπινπ, Παππά θαη ησλ θθ Φηιηππάθε 

θαη εθπξνζώπνπ ηνπ Μησλή σο ζέκα ζπλάληεζεο αλαθέξεηαη: ε ηήξεζε ησλ εθαηέξσζελ 

δεζκεύζεσλ ηνπ ζπκβηβαζκνύ, πξάγκα πνπ απνδεηθλύεη όηη ν ζπκβηβαζκόο θαη νη παξάλνκεο 

απηέο δεζκεύζεηο ρεηξαγώγεζεο ηεο δηθαηνζύλεο έγηλαλ ελ γλώζεη ηνπ ειεγρνκέλνπ ππνπξγνύ. 

Όια ηα αλσηέξσ κλεκνλεύνληαη εθηελώο ζηελ από 26.02.20 κελπηήξηα αλαθνξά ηνπ άκππ 

Μησλή θαηά ησλ θθ Γεκεηξίνπ Παπαγγειόπνπινπ, Ησάλλε Φηιηππάθε, Αιέμαλδξνπ Σάξθα θαη 

Ησάλλαο Παπαδάθνπ γηα ηα αδηθήκαηα ηεο απόπεηξαο εθβηάζεσο ζε βαζκό θαθνπξγήκαηνο, ηεο 

ζπλέξγεηαο ζε απόπεηξα εθβηάζεσο, ηεο δσξνιεςίαο πνιηηηθνύ αμησκαηνύρνπ, ηεο ζπλέξγεηαο 

ζε δσξνιεςία πνιηηηθνύ αμησκαηνύρνπ θαη ηεο ζπζηάζεσο εγθιεκαηηθήο νκάδαο. 

Από ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα, πξνθύπηνπλ ελδείμεηο, όηη ν πξώελ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο 

Γηθαηνζύλεο θ. Γεκήηξηνο Παπαγγειόπνπινο, πέξα από ηα πεξηγξαθόκελα αδηθήκαηα ζηελ 
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αξρηθή πξόηαζε ζύζηαζεο εηδηθήο πξνθαηαξθηηθή επηηξνπήο κε ηα επηπιένλ εδώ αλαθεξόκελα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηέιεζε ελδερνκέλσο ηα αδηθήκαηα ηεο απόπεηξαο εθβίαζεο εηο βάξνο 

ηνπ θ. ακπί Μησλή, εθθέξνληαο ην ζπκπεξαζκαηηθώο ζπλαγόκελν απεηιεηηθό θαη επηβιαβέο 

γεγνλόο ηεο κε απόζπξζεο εληαικάησλ ζύιιεςεο, αλ ν ηειεπηαίνο δελ θαηαβάιεη ρξεκαηηθό 

πνζό ύςνπο 350.000 επξώ ζε ηξίην, ην νπνίν όκσο θέξεηαη όηη δελ νθείιεην από θάπνηα λόκηκε 

αηηία, θαζώο θαη ην αδίθεκα ηεο δσξνιεςίαο ππαιιήινπ θαη πνιηηηθνύ αμησκαηνύρνπ. 

Γ. Από ηην καηάθεζη ηοσ Παναγιώηη Αθαναζίοσ, ενώπιον ηης Διδικής Κοινοβοσλεσηικής 

Δπιηροπής: 

Από ηελ θαηάζεζε ηνπ αληηεηζαγγειέα θ. Αζαλαζίνπ, πξνθύπηεη όηη ππάξρνπλ ελδείμεηο, όηη ν θ. 

Παπαγγειόπνπινο άζθεζε πίεζε ζε βάξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηζαγγειηθνύ ιεηηνπξγνύ όηαλ 

είρε ρξέε Οηθνλνκηθνύ Δηζαγγειέα ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο ππνζέζεηο πνπ ρεηξηδόηαλ θαη δε: α) 

ππόζεζε γηα ιίζηα Λαγθάξλη, β) ππόζεζε θαθνπξγεκαηηθώλ δηώμεσλ ζε βάξνο ηξαπεδηθώλ 

ζηειέρσλ, γ) ππόζεζε δέζκεπζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηδηνθηεηώλ ΜΜΔ θαη ηδίσο ηνπ θ. 

Αιαθνύδνπ, δ) ππόζεζε ζε βάξνο ηνπ θ. Παπαρξήζηνπ ε) ππόζεζε Βγελόπνπινπ 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη αθόινπζεο θαηαζέζεηο: 

«ηελ πνξεία όκσο άξρηζε λα κνπ ηειεθσλεί θαη λα ζέιεη λα πιεξνθνξείηαη γηα ηελ εμέιημε 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο ησλ θαλαιαξρώλ θαη κηληηαξρώλ. 

Πξνζπαζνύζα λα ηνλ απνθεύγσ θαη ηνπ απαληνύζα όηη είλαη ζε εμέιημε θαη αθνινπζνύλ ηελ 

πνξεία ηνπο. Παξαπνλείην ζπλερώο όηη θαζπζηεξεί ζθνπίκσο ν έιεγρόο ησλ, θαη κάιηζηα 

απηόο ηνπ Αιαθνύδνπ. Μνπ δεηνύζε λα πηέζσ ηνπο ειεγθηέο λα ηειεηώζνπλ ην ηαρύηεξν 

δπλαηό. Δπαλεηιεκκέλα ηνπ απαληνύζα όηη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, 

όηη νη ειεγθηέο θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, αθνινπζώληαο ην γξάκκα ηνπ λόκνπ, θαη πσο αλ έρεη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ηνπ αληηζέηνπ, λα ηα ζέζεη ππόςε κνπ γηα λα ηα εξεπλήζσ. 

Μάιηζηα, ζπκάκαη, αξγόηεξα, όηαλ εξεπλνύζακε ηελ ππόζεζε Βγελόπνπινπ, νη πηέζεηο ηνπ 

ήηαλ αθόξεηεο θαη έθηαζε ζην ζεκείν λα απεηιεί όηη, αλ δελ ηειεηώζεη άκεζα ν θνξνινγηθόο 

έιεγρνο πνπ δηελεξγείην ζε βάξνο ηνπ ζα βγεη ζηα θαλάιηα θαη ζα θαηαγγείιεη όηη νη ειέγθηξηεο 

ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πνπ ήιεγραλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ηα έρνπλ «αξπάμεη» από 

ηνλ Βγελόπνπιν, πξάγκα βεβαίσο ηειείσο αλππόζηαην.» 

«Όηαλ ηνλ ξώηεζα αλ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κνπ 

απάληεζε όηη δελ έρεη, αιιά είλαη βέβαηνο όηη ηα έρνπλ αξπάμεη». 

«Θα ζαο αλαθέξσ εδώ έλα πεξηζηαηηθό πνπ έιαβε ρώξα ζην γξαθείν ηνπ Παπαγγειόπνπινπ, 

ζε κηα από ηηο επηζθέςεηο κνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλέθεξαi, θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

2016. Λίγν πξνηνύ απνρσξήζσ από ην γξαθείν ηνπ κνπ ιέεη θάηζε κηα ζηηγκή λα ζε ξσηήζσ 

θάηη. Γελ κνπ ιεο ; ε βάξνο ηνπ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ δελ έρεηο ηίπνηα; Σνπ 

απαληώ ΟΥΗ. Αληί απαληήζεσο κνπ ιέεη «Γελ θνηηάο λα θηηάμεηο θάηη ; Δγώ πξνο ζηηγκή 

μαθληάζηεθα γηαηί δελ πίζηεπα όηη κπνξνύζα λα αθνύζσ θάηη ηέηνην από ηα ρείιε ηνπ 
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αλαπιεξσηή ππνπξγνύ δηθαηνζύλεο αξκόδηνπ γηα ζέκαηα ηεο δηαθζνξάο, ν νπνίνο κάιηζηα 

ήηαλ θαη πξώελ ζπλάδειθόο κνπ! Γελ θαηάιαβα ηνπ ιέσ. Ση λα θηηάμσ ; Θα αζηεηεύεζαη 

βέβαηα ηνπ είπα θαη ελνριεκέλνο απνρώξεζα». 

 

 

Ηδίσο κάιηζηα γηα ηελ άζθεζε δηώμεσλ ζε βάξνο ηξαπεδηθώλ ζηειερώλ ν θ. Αζαλαζίνπ 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Μόιηο ν Παπαγγειόπνπινο πιεξνθνξήζεθε ηε δηαβίβαζε ησλ δηθνγξαθηώλ κε πήξε ακέζσο 

ηειέθσλν θαη κνπ δήηεζε εμεγήζεηο γηαηί δελ ηνλ ελεκέξσζα πξνεγνπκέλσο. Σνπ είπα πσο 

ελεκέξσζα ηελ εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη πσο δελ είρα θακηά ππνρξέσζε λα ηνλ 

ελεκεξώζσ. « Σόηε κνπ είπε . Ναη , εζύ θαιά έθαλεο κνπ ιέεη. Γηα ζέλα όια κηα ραξά! Γηα 

κέλα όκσο ηα πξάγκαηα είλαη παξά πνιύ θαθά ! Ήηαλ πάξα πνιύ αλαζηαησκέλνο, θαη 

ηδηαίηεξα ζηελνρσξεκέλνο ζαλ λα ηνπ είρα πξνθαιέζεη θάπνην θαθό. πλέρεηα κνπ έιεγε « 

Ξέξεηο ηη κνπ έθαλεο ηώξα ; Ση ζα θάλσ εγώ ηώξα ; ……………..». 

«Δλνριεκέλνο από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηνλ ξσηάσ. Μα επηηέινπο εζύ ηη πξόβιεκα έρεηο ; 

Τπνπξγόο γηα ζέκαηα ηεο Γηαθζνξάο δελ είζαη ! Μνπ ιέεη. Γελ μέξεηο εζύ ! Ση είλαη απηό πνπ 

δελ μέξσ ηνλ ξσηάσ. Γηαηί δελ κνπ ιεο λα κάζσ ! Γελ κνπ απάληεζε θαη κνπ έθιεηζε ην 

ηειέθσλν.» 

Από ηα παξαπάλσ ζπλνιηθώο πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πξνθύπηνπλ ελδείμεηο όηη ν πξώελ 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο θ. Γεκήηξηνο Παπαγγειόπνπινο, κε ζηνρεπκέλα 

δεκνζηεύκαηα από ζπγθεθξηκέλνπο δεκνζηνγξάθνπο ζηνπο νπνίνπο ηα δηνρέηεπε, αζθνύζε 

πηέζεηο ζε εηζαγγειηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ηειηθά επηηύγραλε λα θηλεζνύλ δηώμεηο ζε βάξνο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζηνρνπνηνύζε. ε πεξίπησζε κάιηζηα πνπ εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί 

αληηδξνύζαλ, όπσο νη θθ. Αγγειήο, Ράηθνπ, Σζαηάλε, Αζαλαζίνπ, αιιά θαη ε θα Κπβέινπ, κε 

ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν ήηνη ηε δηνρέηεπζε δεκνζηεπκάησλ ζε βάξνο ησλ εηζαγγειηθώλ 

ιεηηνπξγώλ πνπ αληηδξνύζαλ εηνίκαδε ην έδαθνο γηα ηελ πεηζαξρηθή εμόλησζε θαη θάκςε ησλ 

θξνλεκάησλ απηώλ ησλ εηζαγγειηθώλ ιεηηνπξγώλ πξνζπαζώληαο λα ρεηξαγσγήζεη ηελ 

δηθαηνζύλε. 

Δπνκέλσο ηέιεζε ελδερνκέλσο ηα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία ήδε έρεη ζπζηαζεί ε Δηδηθή 

Πξναλαθξηηηθή Δπηηξνπή θαη γηα ηα αλσηέξσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ήηνη: Πξόθιεζε θαη 

πξνζθνξά γηα ηελ ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο, εζηθή απηνπξγία ζε Καηάρξεζε Δμνπζίαο, εζηθή 

απηνπξγία ζε παξάβαζε θαζήθνληνο θαη παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζώο θαη ηα αδηθήκαηα ηεο 

δσξνιεςίαο πνιηηηθνύ αμησκαηνύρνπ, δσξνιεςίαο ππαιιήινπ θαη εθβίαζεο. Δπηπιένλ από ην 

ζύλνιν ηνπ απνδεηθηηθνύ πιηθνύ γηα ην ζύλνιν ησλ ειεγρόκελσλ ππνζέζεσλ ηεο παξνύζαο 

πξόηαζεο αιιά θαη ησλ αδηθεκάησλ πνπ ήδε δηεξεπλώληαη από ηελ ζπζηαζείζα επηηξνπή 

πξνθύπηνπλ ελδείμεηο, όηη ν πξώελ Αλαπιεξσηήο Τπνπξγόο ηέιεζε ελδερνκέλσο γηα ην ζύλνιν 

ησλ θαθνπξγεκάησλ πνπ ήδε ειέγρεηαη θαη πξνηείλεηαη λα ειερζεί ην αδίθεκα ηνπ αξ. 187 παξ. 
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3 ΠΚ (άιισο 187 παξ. 5 παιαηνύ ΠΚ ήηνη ζπκκνξία) ν ίδηνο θαη κε ινηπά θπζηθά πξόζσπα, 

όπσο πξνθύςνπλ. 

 

 

πλνιηθώο ινηπόλ ελδέρεηαη λα ηέιεζε ηα αθόινπζα αδηθήκαηα: 

1. Πξόθιεζε θαη πξνζθνξά γηα ηελ ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο. (άξζξν 186 παξ. 1 ΠΚ: «Όπνηνο 

δίλεη ή ππόζρεηαη ακνηβή ζε άιινλ γηα λα ηειέζεη νξηζκέλν θαθνύξγεκα θαζώο θαη όπνηνο 

απνδέρεηαη απηήλ ηελ πξνζθνξά θαη αλαιακβάλεη ηελ ηέιεζή ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο 

ηξία έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξύηεξα κε άιιε δηάηαμε.») 

2. Δθβίαζε. (αξ. 385 παξ. 1 πεξ. Γ παιαηνύ ΠΚ): «Όπνηνο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 

άξζξνπ 380, κε ζθνπό λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο παξάλνκν πεξηνπζηαθό όθεινο, 

εμαλαγθάδεη θάπνηνλ κε βία ή απεηιή ζε πξάμε, παξάιεηςε ή αλνρή από ηελ νπνία επέξρεηαη 

δεκία ζηελ πεξηνπζία ηνπ εμαλαγθαδνκέλνπ ή άιινπ ηηκσξείηαη [...] κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ κελώλ.»)……. Αλ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ηέιεζε πξόζσπν πνπ δηαπξάηηεη ηέηνηεο πξάμεηο 

θαηά ζπλήζεηα ή θαηά επάγγεικα ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ. 

εκείσζε: Γηα ηελ θαθνπξγεκαηηθή εθβίαζε βάζεη ηνπ λεόηεξνπ επηεηθέζηεξνπ 385 παξ. 3 

εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε: Αλ ηελ παξαπάλσ πξάμε ηέιεζε πξόζσπν πνπ δηαπξάηηεη ηέηνηεο πξάμεηο 

θαηά επάγγεικα ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ. 

3. Γσξνιεςία πνιηηηθνύ αμησκαηνύρνπ (αξ. 159 παξ. 1 παιαηνύ ΠΚ): 1. Ο Πξσζππνπξγόο, ην 

κέινο ηεο θπβέξλεζεο, ν πθππνπξγόο ν πεξηθεξεηάξρεο, ν αληηπεξηθεξεηάξρεο ή ν δήκαξρνο, 

πνπ δεηεί ή ιακβάλεη άκεζα ή κέζσ ηξίηνπ, γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή γηα άιινλ, νπνηαζδήπνηε θύζεο 

αζέκηην σθέιεκα ή απνδέρεηαη ηελ ππόζρεζε παξνρήο ηέηνηνπ σθειήκαηνο, σο αληάιιαγκα γηα 

ελέξγεηα ηνπ ή παξάιεηςε, κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, πνπ αλάγεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε θαη ρξεκαηηθή πνηλή 15.000 έσο 150.000 επξώ. (αξ. 

159 παξ. 1 λένπ ΠΚ): Με θάζεηξμε θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ρίιηεο εκεξήζηέο κνλάδεο 

ηηκσξείηαη ν Πξσζππνπξγόο, ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο……….πνπ δεηνύλ ή ιακβάλνπλ άκεζα ή 

κέζσ ηξίηνπ, γηα ηνλ εαπηό ηνπο ή γηα άιινλ, νπνηαζδήπνηε θύζεο σθειήκαηα πνπ δελ 

δηθαηνύληαη ή απαηηνύλ ηέηνηα σο αληάιιαγκα ή απνδέρεηαη ηελ ππόζρεζε παξνρήο ηέηνηνπ 

σθειήκαηνο, σο αληάιιαγκα γηα ελέξγεηα ηνπ ή παξάιεηςε, κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, πνπ 

αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ηνπο ή αληίθεηηαη ζε απηά. 

4. Γσξνιεςία Τπαιιήινπ. (αξ. 235 ΠΚ: «1. Τπάιιεινο ν νπνίνο δεηεί ή ιακβάλεη, άκεζα ή 

κέζσ ηξίηνπ, γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή γηα άιινλ, νπνηαζδήπνηε θύζεο αζέκηην σθέιεκα, ή 

απνδέρεηαη ηελ ππόζρεζε παξνρήο ηέηνηνπ σθειήκαηνο, γηα ελέξγεηα ή παξάιεηςή ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, κειινληηθή ή ήδε ηειεησκέλε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη 
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ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ν ππαίηηνο ηειεί ηελ πξάμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ θαη' επάγγεικα 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή. 2. Αλ ε σο άλσ ελέξγεηα 

ή παξάιεηςε ηνπ ππαηηίνπ αληίθεηηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε έσο δέθα έηε 

θαη ρξεκαηηθή πνηλή. Αλ ν ππαίηηνο ηειεί ηελ πξάμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ θαη' επάγγεικα 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε θαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο ρίιηεο εκεξήζηεο κνλάδεο. 3. Τπάιιεινο ν 

νπνίνο δεηεί ή ιακβάλεη, γηα ηνλ εαπηό ηνπ ή γηα άιινλ, αζέκηηε παξνρή πεξηνπζηαθήο θύζεο, 

επσθεινύκελνο από ηελ ηδηόηεηα ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη 

βαξύηεξα από άιιε πνηληθή δηάηαμε.») 

ημείωζη: Αναγράθεηαι ηο 235 παρ. 1, 2 και 3 ηοσ επιεικεζηέροσ νέοσ 235 ΠΚ. 

5. Ζζηθή Απηνπξγία ζε Καηάρξεζε Δμνπζίαο (αξ. 46 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε αξ. 239 ΠΚ: 

Τπάιιεινο ζηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ε δίσμε ή ε αλάθξηζε αμηόπνηλσλ πξάμεσλ: α) 

αλ κεηαρεηξίζηεθε παξαλόκσο εθβηαζηηθά κέζα γηα λα πεηύρεη νπνηαδήπνηε έγγξαθε ή 

πξνθνξηθή θαηάζεζε θαηεγνξνπκέλνπ, κάξηπξα ή πξαγκαηνγλώκνλα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, εθόζνλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξύηεξα θαηά ην 

άξζξν 137 Α, β) αλ ελ γλώζεη ηνπ εμέζεζε ζε δίσμε ή ηηκσξία θάπνηνλ αζών ή παξέιεηςε λα 

δηώμεη θάπνηνλ ππαίηην, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε έσο δέθα έηε θαη ρξεκαηηθή πνηλή, αλ πξόθεηηαη 

γηα θαθνύξγεκα θαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, αλ πξόθεηηαη 

γηα πιεκκέιεκα».) 

6. Ζζηθή Απηνπξγία ζε Παξάβαζε Καζήθνληνο θαη Παξάβαζε Καζήθνληνο (αξ. 46 παξ. 1 ζε 

ζπλδπαζκό κε ΠΚ 259 θαη ΠΚ 259 απηνηειώο): Τπάιιεινο πνπ κε πξόζεζε παξαβαίλεη ηα 

θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε ζθνπό λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε άιινλ παξάλνκν 

όθεινο ή λα βιάςεη ην θξάηνο ή θάπνηνλ άιινλ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο δύν (2) έηε ή 

ρξεκαηηθή πνηλή, αλ ε πξάμε απηή δελ ηηκσξείηαη κε άιιε πνηληθή δηάηαμε. 

7. Δγθιεκαηηθή Οξγάλσζε πεξίπησζε πκκνξίαο Αξ. 187 παξ. 3 (παιαηό αξ. 187 παξ. 5): 

όπνηνο εθηόο από ηελ πεξίπησζε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ νξγαλώλεηαη κε άιινλ ή άιινπο γηα 

λα δηαπξάμνπλ θαθνύξγεκα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ. Με θπιάθηζε 

έσο ηξία έηε ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο εάλ ε θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην έλσζε έγηλε γηα ηελ 

δηάπξαμε πιεκκειήκαηνο κε ην νπνίν επηδηώθεηαη νηθνλνκηθό ή άιιν πιηθό όθεινο ή ε 

πξνζβνιή ηεο δσήο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ή ηεο αλειηθόηεηαο. 

Ζ Ζζηθή απηνπξγία ζε ςεπδή θαηάζεζε (αξ. 46 παξ. 1 ΠΚ ζε ζπλδπαζκό κε αξ. 224 ΠΚ) δελ 

αθνξά ηελ παξνύζα πξόηαζε θαη απιά κλεκνλεύεηαη σο ήδε δηεξεπλώκελν από ηελ ήδε 

ζπζηαζείζα Δπηηξνπή. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηνπ δηεξεπλεηηθνύ θαζήθνληνο ηεο Δηδηθήο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ήδε έρεη ζπζηαζεί σο πξνο ηελ δηεξεύλεζε θαη ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ αδηθεκάησλ. 
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ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΝΟΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

1. Ακπξάο Γεώξγηνο  

2. Βνύιηεςε νθία 

3. Βξπδίδνπ Παξαζθεπή 

4. Γθηνπιέθαο Κσλζηαληίλνο  

5. Γεξκεληδόπνπινο Υξήζηνο 

6. Εεκπίιεο Αζαλάζηνο 

7. Καηζαθάδνο Κσλζηαληίλνο 

8. Κεθάια Μαξία - Αιεμάλδξα 

9. Κνύβειαο Γεκήηξηνο 

10. Κνπηζνύκπαο Αλδξέαο 

11. Λαδαξίδεο Μαθάξηνο 

12. Μαθξή Εσή (Εέηηα) 

13. Μαληάο Πεξηθιήο 

14. Μπίδηνπ ηεξγηαλή (ηέιια) 
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15. Μπνπηζηθάθεο Υξηζηόθνξνο 

16. Οηθνλόκνπ Βαζίιεηνο 

17. Οηθνλόκνπ Ησάλλεο 

18. Παπαθώζηα – Παιηνύξα Αηθαηεξίλε 

19. Πάηζεο Αλδξέαο 

20. Πηπηιή Φσηεηλή 

21. ελεηάθεο Μάμηκνο 

22. νύθνπιε – Βηιηάιε Μαξία – Διέλε (Μαξηιέλα) 

23. παλάθεο Βαζίιεηνο – Πέηξνο 

24. Σαγαξάο Νηθόιανο 

25. Σαξαληίιεο Υξήζηνο 

26. Σζηγθξήο Άγγεινο 

27. Φόξησκαο Φίιηππνο 

28. Φσηήιαο Ηάζσλαο 

29. Υεηκάξαο Θεκηζηνθιήο (Θέκεο) 

30. Υηνλίδεο άββαο 

 

 

 

 

 

 

 
 


