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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΛΕΪΗ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ Π

Πάρε τον Ζαγορά ίο
για να τους γα σει

• ΟΤΑΝ 0 ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΕΤΡΕΠΕ ΤΟΝ ΜΙΜΗ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΣΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΠΙΣΤΗ ΔΙΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

• ΠΩΣ Η ΠΑΡΑΖΑΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΥΦΛΩΣΕ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕ ΟΤΙ 0 ΣΥΡΙΖΑ
ΗΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΑΤΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΦΙΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΑ ΤΟΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΝΟΣ
ΚΑΙ Η ΤΖΟΥΛΗ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΟΥΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗΣ MATA ΧΑΡΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ

• ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ψ
• ΘΑ ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ
ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πώς οι συνομιλίες Παππά Μιωνή
επιβεβαιώνουν όλα όσα καταγγέλλουμε

για το παρακράτος και τις μεθοδεύσεις του
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το παρακράτος
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ιου ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΤΑΚΗ

newspaper@parapolitika. gr

ία συνομιλία που σοκάρει
αποκαλύπτουν σήμερα χα
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», η οποία
έρχεται ως συνέχεια των
όσων την προηγούμενη εβδομάδα 

είδαν το φως της δημοσιότητας 

σε σχέση με τις παρεμβάσεις
της συζύγου του πρώην υπουργού Αμυνας 

Πάνου Κομμένου, δικηγόρου Ελενας
Τζούλη.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμπλέκονται
στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχαν 

ανώτατοι αξιωματικοί της Αστυνομίας 

ήταν και ο τότε προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κ. Ηλίας Ζαγο-
ραίος. Σε συνομιλία που είχε ο τότε διευθυντής 

της ΓΑΔΑ, Χρήστος Παπαζαφεί-
ρης, με τον επικεφαλής του Εκβιαστών
της ΕΛ.ΑΣ., Γιώργο Γκρίζη, ακούγεται να
λέει: «Πάρε με αμέσως στο κινητό και πες
μου τον πιάσανε, να πάρω τον Ζαγοραίο
κάτω για να φτιάξουμε ένα διαβιβαστικό
στο άρπα-κόλλα εκεί, για να πάει κάτω Σήμανση 

κ.τ.λ.». Οι δύο αξιωματικοί αποκαλύπτουν 

ότι βρίσκονταν σε συνεννόηση
με τον κ. Ζαγοραίο, για να φτιάξουν στο
«άρπα-κόλλα» ένα διαβιβαστικό. Μια λεπτομέρεια 

που ενδεχομένως να μην είχε
για τους ίδιους μεγάλη αξία, ωστόσο πρέπει 

να επισημανθεί γιατί αποκαθιστά τη
γενικότερη τάξη.
Με βάση τα προβλεπόμενα, τα διαβιβαστικά 

δεν «φτιάχνονται» στην Εισαγγελία, 
αλλά στην,Αστυνομία, και ακολούθως 

αποστέλλονται προς τους εισαγγελείς.
Οπως προκύπτει από τις νομίμως υπο-
κλαπείσες συνομιλίες, ο τότε προϊστάμενος 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ενημερωνόταν 

σε real time χρόνο για την
εξέλιξη της αστυνομικής επιχείρησης,
που, όπως επίσης προκύπτει, συντόνιζε 

η σύζυγος του τότε υπουργού Αμυνας.
Τα όσα διαδραματίστηκαν από το πρωί
της 10ης Ιανουαρίου του 2017 έχουν γίνει 

γνωστά και προκαλούν ανατριχίλα.
Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αποκαλύψεις 

των «Παραπολιτικών», εξέδωσε ανακοίνωση 

με την οποία υποστηρίζει ότι ο
τότε πρωθυπουργός έπραξε τα προβλεπόμενα 

σε σχέση με τη δράση του κυκλώματος 

που δρούσε στο εσωτερικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Επί της ουσίας, η
Κουμουνδούρου επεδίωξε να ηρωοποι-
ήσει τον κ. Αλέξη Τσίπρα βγάζοντάς τον
από το γενικότερο κάδρο.
Και όλα αυτά μέχρι και σήμερα, αφού,
όπως φαίνεται από το ντοκουμέντο που
αποκαλύπτουν τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»,
ο τότε πρωθυπουργός όχι μόνο γνώριζε, 

αλλά παρέμενε και θεατής σε συζητήσεις 

που πραγματοποιούνταν μέσα στο
γραφείο του και είχαν ως κυρίαρχο αίτημα 

την ωμή παρέμβαση στη Δικαιοσύνη,
προκειμένου να εξοντωθούν τα επιτελικά
στελέχη των «Παραπολιτικών».
Επί δύο και πλέον χρόνια προβληματίστηκα 

εντόνως για το αν θα έπρεπε να δημοσιοποιήσω 

μια αποκαλυπτική συζήτηση,
που επιβεβαίωνε, και μάλιστα με τον πλέον 

πανηγυρικό τρόπο, τις υποψίες μου.
Μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε
τον Φεβρουάριο του 2018 στο γραφείο
του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης 

ανάμεσα στον κ. Δημήτρη Παπαγ-
γελόπουλο και τον διευθυντή των «Παραπολιτικών», 

κ. Παναγιώτη Τζένο. Τελικώς
πήρα την απόφαση να την ανασύρω από
το συρτάρι μου, αφού έρχεται ως συνέ-

0 τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τοίπρας ήταν ενήμερος για τη
δράοη του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης. Δημήτρη 

Παπαγγελόπουλου. όπως αποκαλύπτεται από τα ντοκουμέντα 

που παρουσιάζουν τα «Π»..

ΚΑΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΠΛΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΣΙΠΡΑ:

/

γοραιο
να τους γααοει
ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΜΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΩΝ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ «Π»,
Ο ΤΟΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΝΩΡΙΖΕ. ΑΛΛΑ
ΠΑΡΕΜΕΝΕ ΚΑΙ ΘΕΑΤΗΣ
ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΧΑΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΙΤΗΜΑ
ΤΗΝ ΩΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ ΤΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ
«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ):

χεια των όσων αποκαλυπτικών δημοσιεύσαμε 

το προηγούμενο Σάββατο.

παρακράτος...
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Μετά τη σύλληψη μας, τον Γενάρη του
2017, είχα καταλάβει ότι απέναντι μας
βρισκόταν ένα καλά οργανωμένο σύστημα, 

που, εκτός από τον κ. Πάνο Καμμένο
και τη σύζυγο του, Ελενα Τζούλη, είχε την
υποστήριξη αστυνομικών, εισαγγελέων
και ενίοτε και του αναπληρωτή υπουργού
Δικαιοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, 

με τον οποίο διατηρούσε μακρόχρονη 
φιλική σχέση ο υπουργός Αμυνας. Οταν

προσήχθημεν με τον Παναγιώτη Τζένο,
άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον πραγματικό 

ρόλο του Μίμη. Μέχρι τότε, διατηρούσα
μια καλή επαφή μαζί του, η οποία ξεκίνησε 

έπειτα από μια συνάντηση που είχα με
τον φίλο μου, τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

κ. Προκοπή Παυλόπουλο, στην οποία
παραβρέθηκε και ο κ. Παπαγγελόπουλος.
Μετά τη σύλληψη και την προσπάθεια που

κατέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα να με εξοντώσει 

ηθικά και επιχειρηματικά, αποφά¬

σισα να διακόψω κάθε επαφή μαζί του.
Ο ίδιος επέμενε, θεωρώντας -όπως έλεγε
σε κοινούς γνωστούς- ότι τον αδικούσα,
βγάζοντας εαυτόν εκτός κάδρου. Φυσικά,
μια σειρά από γεγονότα αποκάλυπταν την
πραγματικότητα.
Στα πιεστικά τηλεφωνήματα προς τον διευθυντή 

των «Παραπολιτικών», τον Φλεβάρη 

του 2018, και αφού προηγουμένως
με είχε ενημερώσει ο Παναγιώτης Τζένος,
ο τελευταίος πήγε στο γραφείο του, στο
υπουργείο Δικαιοσύνης. Πριν πάει, είχαμε 

βρεθεί στο δικό μου (γραφείο), όπου,
απευθυνόμενος στον καλό συνάδελφο και
επί χρόνια συνεργάτη, του ζήτησα, αν θα
πήγαινε στο ραντεβού, να καταγράψει σε

σημειώσεις τα όσα είχε να του διηγηθεί ο
κ. Παπαγγελόπουλος. Επιστρέφοντας στο
γραφείο, ο διευθυντής των «Παραπολιτικών» 

μού ζήτησε να βρεθούμε για να με
ενημερώσει.
Πριν ξεκινήσει η κουβέντα, διαπίστωσα
ότι ο Παναγιώτης «κουβαλούσε» ένα μάτσο 

με σημειώσεις. «Αυτά που θα σου πω
είναι με τη μέγιστη δυνατή πιστότητα», μου
είπε. Από την πλευρά μου, κράτησα τις δι-
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΠΛΡΛΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ

0 τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Ηλίας Ζαγοραίος εμπλέκεται οτις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις

ανώτατων αξιωματικών με τη σύζυγο του

Πάνου Κομμένου

κές μου σημειώσεις σχεδόν ταυτόχρονα
με την ψυχραιμία μου Σύμφωνα με τα όσα
είπε ο κ Παπαγγελόπουλος στον διευθυντή
των Παραπολιτικών μετά την ομιλία που
είχε πραγματοποιήσει την 21η Φεβρουαρίου

του 2018 στη Βουλή για την υπόθεση

της Novartis πήγε στο γραφείο του τότε

πρωθυπουργού όπου είχε έναν ζωηρό διάλογο

με τον τότε υπουργό Αμυνας κ Πάνο

Καμμένο παρόντος του κ Αλέξη Τσίπρα

ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ Π
Στην κουβέντα που είχαν οι δύο υπουργοί

κυριαρχούσε η επιθυμία του υπουργού
Αμυνας να υπάρξει παρέμβαση Παπαγγε
λόπουλου προκειμένου να εξοντωθούν τα
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Συγκεκριμένα όπως

αποκάλυψε ο κ Παπαγγελόπουλος στον
κ Τζένο ο κ Πάνος Κομμένος αφού τον
κατηγόρησε ότι καλύπτει τον Κουρτάκη
φέρεται να ζήτησε σύμφωνα με τα όσα διατείνεται

ο ίδιος να επικοινωνήσει με τον
τότε προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

κ Ηλ Ζαγοραίο και να του ζητήσει
να μας γ για να του αποδείξει ότι όντως
δεν λειτουργεί υπέρ ημών Μου λέει από
δειξέ το ότι μου λες αλήθεια πάρε τώρα τον
Ζαγοραίο μπροστά μου και δώσ του εντολή

να τους γαμ...σει είπε ο κ Παπαγγελόπουλος

μεταφέροντας την κουβέντα που
είχε με τον κ Καμμένο Μάλιστα ο λόγος
που ο τότε υπουργός Αμυνας ζητούσε από
τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης

να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο
της Εισαγγελίας είχε να κάνει με εκκρεμή
υπόθεση που χειριζόταν ο εισαγγελέας

κ Ανδρέου
Το γεγονός ότι ο κ Παπαγγελόπουλος αποκαλύπτει

ότι η σχετική συζήτηση έγινε
παρόντος του κ Αλέξη Τσίπρα και δη στο
πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουλή εκ των
πραγμάτων δημιουργεί ένα επιπλέον ζήτημα

στα όσα έχει να διαχειριστεί ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Επίσης θα είχε αξία να διαψεύσει

ή ακόμη και να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο

της σχετικής συζήτησης τόσο ο
κ Κομμένος όσο και ο κ Τσίπρας γιατί τα
όσα ανέφερε ο κ Παπαγγελόπουλος στον
κ Τζένο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να αμφισβητηθούν

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΗΜ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ

Π θα οου δώσω μια πληροφορία τωρα που θα αποτρέψει
κατι σε βάρος σας αλλά δεν πάν να ας ακούνε

τι έγινε Κάτσε να το βάλω μέσα Εχω τρομάξει πια με
αυτά με παρακολουθούνε έμενα Εγώ πλακώνομαι συνεχώς

με τον Καμμένο συνεχώς πλακώνομαι άλλοτε

μέχρι να αυτό δεν το λέμε

Τζ Με τον ίδιο ή με την Τζουλη

Π Με τον ίδιο Δεν μιλάω εγώ με το σούργελο ας με συγχωρείς

Αμα κάθομαι να απαντάω στην Τζούλη απαντάω

στον Γεωργιάδη απαντάω στον Σαμαρά όλη μερα
εγώ πρέπει να είμαι μπροστά σε μια κάμερα έτσι δεν είναι

Μην κανω τις δουλειές μου Με τον ίδιο Και αυτό
δεν προκαλώ εγώ όποτε μου κολλάει

Τζ Το τελευταίο λοιπόν επεισόδιο που μου λες η κόντρα
ήτανε

Π Προχθές Το πρωί της ομιλίας

Τζ Της ομιλίας της Βουλής πάλι

Π Ναι Πήγα εγώ γιατί κατά τις δεκα έντεκα δεν θυμάμαι

Πάω και του λέω Πρόεδρε σ.σ εννοεί τον Αλ

Τσίπρα νομίζω ότι ό,τι και να πει ο Σαμαράς δεν θα του
απαντήσω θα τον κάνω ήρωα Τον έχω ξεφτιλίσει το

πρωί τον ξεφτίλισα όπως θα είδες τον πήγα 93 τον

πήγα παρακράτος λοιπόν εεε δεν αντέχω άλλο πραγματικά

Εγω ξυπνάω νωρίς το πρωί οι ΣΥΡΙΖΑίοι ξυπνάνε
δέκα έντεκα πάνε στη Βουλή στις δώδεκα κάθονται

μέχρι το πρωί έτσι Εγώ που ξυπνάω πεντέμισι το πρωί
λοιπόν και πήγα να του πω αυτό το πράγμα ότι με την
άδειά σου και αν πάλι ό,τι γίνει να γυρίσω και να κάνω

μια παρέμβαση στη Βουλή γιατί θα πατε ξημερώματα το

βλεπα ότι θα πανε ξημερώματα δεν έκατσα μέχρι τις πέντε

εγω έντεκα δώδεκα μία δεν θυμάμαι έφυγα Και
την ώρα που τα λέω αυτά μπουκάρει ο Καμμένος μέσα

Τζ Στο γραφείο του Τσίπρα στη Βουλή

Π Μεταξύ μας αυτά τώρα ούτε στον Γιάννη γιατί ο Γιάννης

είναι μαλάκας θα γράψει κανένα παραπολιτικό

Τζ Ναι

Π Τελειώνει εκεί Καταλαβαίνει παρόλο το μεθύσι του
ότι έχω δίκιο και ότι δεν μπορεί να πείσει τον Τσί¬

πρα Ναι μου λέει άλλα στο θέμα του Ανδρέου Εγώ
δεν κατάλαβα

Τζ Ποιος είναι ο Ανδρέου

Π Ο Ανδρέου είναι ο εισαγγελέας που πρέπει να έχει την
υπόθεση τη δική σας για εγκληματική οργάνωση

Τζ Περίμενε γύρισε αυτή από την

Π Δεν ξέρω έχω ζητήσει ενημέρωση

Τζ Περίμενε ο Ζαγοραιος δεν σου εχει πει

Π Ακουσε να δεις μετά απο αυτη την ιστορία ο Ζαγοραι
ος μετά από αυτή την ιστορία δεν με βλέπει ούτε σηκώνει

τηλέφωνα με σημειώματα μόνο επικοινωνούμε

Τζ Φοβάται παρακολούθηση

Π Και ο Ζαγοραίος μέχρι να κόψουμε τις επικοινωνίες
μού έλεγε ήρθε η καργιόλα πλακωθήκαμε αυτά

εκείνα τα άλλα Του λέω ποιος τα λέει αυτά ρε μαλάκα

του λέω Μου λέει οι αστυνομικοί Του τμήματος

εκεί

Τζ Του Εκβιαστών

Π Δεν ξέρω έτσι ο Καμμένος τωρα μπορεί να λέει και μαλακίες

εεε ότι και λένε ότι ο Ζαγοραίος δεν αφήνει τον

Ανδρέου και τον Ζαγοραίο δεν τον αφήνεις εσυ Του λέω
τι λες ρε μαλάκα εγώ ουτε ξερω για την υπόθεση λέω

εγώ την είχα ξεχάσει δεν ήξερα ότι Μου λεει απόδειξε

το ότι μου λες αλήθεια Πάρε τωρα τον Ζαγοραίο μπροστά

μου και δωσ του εντολή να τους γαμήσει Του λέω

Τζ ΣτονΤσιπρα συτά μπροστά Κάτσε περίμενε στον Τσίπρα

αυτά μπροστά

Π Ναι ναι ναι

Π Το ίδιο ακριβώς έγινε με τον Φιλιππακη Εγώ ξέρεις
ότι με τον Φιλιππάκη εχω σχέσεις Το ξέρεις

Τζ Το ξέρω

Π Λοιπόν και τους βοηθάει ο Φιλιππακης το βλέπεις
Εχουν και τον Μελισσανίδη εκεί που είναι έτσι



1. ΠΑΡΕ ΤΟΝ ΖΑΓΟΡΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΑ.....ΣΕΙ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/06/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/06/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 12

το παρακράτος
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙν ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ενα από τα πλέον κομβικά πρόσωπα στην έρευνα
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για ένα κύκλωμα

διαφθοράς στους κόλπους της Ελληνικής
Αστυνομίας που πλέον βρίσκεται στο στάδιο της
διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη είναι χωρίς αμφιβολία

ο Σπύρος Παπαχρήστος Ο απότακτος ΕΚΑ

Μίτης που τα ξημερώματα της 1 ης Μαΐου 201 8 δολοφονήθηκε

έξω από ταβέρνα στην Παλλήνη ήταν
ένα πρόσωπο που κατάφερνε με μεγάλη ευκολία
να κινείται στο προσκήνιο δίπλα σε ανθρώπους με
μεγάλη οικονομική επιφάνεια διατηρώντας ένα

μεγάλο δίκτυο γνωριμιών τόσο στους χώρους της
ΕΛ.ΑΣ όσο και στις παρυφές της πολιτικής και δικαστικής

εξουσίας Ταυτόχρονα όμως όπως άλλωστε

ομολογούν και όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο
ο Σπύρος Παπαχρήστος ήταν ένας άνθρωπος που
κινούνταν με ιδιαίτερη επιδεξιότητα ανάμεσα σε ένα

σκιώδες πλέγμα αστυνομικών δικηγόρων επιχειρηματιών

και νονών της αθηναϊκής νύχτας που
διακινούσαν τεράστια χρηματικά ποσά
Στο 70σέλιδο έγγραφο της ΕΥΠ που υπό τη διοίκηση
του Γιάννη Ρουμπάτη το διάστημα 201 5-201 7

παρακολουθούσε

ένα δαιδαλώδες δίκτυο τηλεφωνικών

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΑ ΞΕΦΡΕΝΑ ΓΛΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Στα πλοκάμια του
ΠΑΡΑΚΡΑ

t Π atopoui taχ FRAWKT 14 1

Mt τα ακολιο miwynjot μ τοος Ajwpwaftvw ρ εορς Γιρμχτνους η ρο/τη

•pprorad awpcfa tm tanvapi tépo αώ to irtmpo rat ήρ«ρπ ακΜας act
Λμερκή to ιίρενος mOoTtainov Βοτανικό

Το δίκτυο Παπαχρήοτου διερευνάται για τις
σχέσεις με επιχειρηματίες και κυρίως για τις
δουλειές που είχαν να κάνουν με θέματα

ασφαλείας όπως στα αεροδρόμια

Πριν ΤΓΚ Try\iftuvrjoti ο Σπύρος ίχε προηγηθεί εισερχομεν
αναπάντητη από εκείνη αλλιώς δ£ θα της τηλίφωνοόοχ τώρα και εξηγεί γιατί
WMWÉMWlMiMMiW mniHi'i m Wtm
λόγο αυτό μάλιστα ολοκληρώνεται σύντομο η συζήτηση τους

Οι απομαγνητοφωνήσεις στις 26/7/2016
επιβεβαιώνουν τις υψηλές γνωριμίες που είχε ο
Παπαχρήοτου και τις εξόδους μαζί με υπουργούς

ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΊ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΓΚΑΙ ΟΊ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Οι κουμπαριές στη χώρα μας είναι φιλίες
που μετατρέπονται οε στενές σχέσεις Ο
Παπαχρήστος ήταν κουμπάρος του πρώην

υπουργού Αμυνας και συγκυβερνήτη
Πάνου Κομμένου αλλά και του επιχειρηματία

Νίκου Πατέρα Δεν ήταν όμως
απλώς άλλη μία πολιτική κουμπαριά του
Πάνου Κομμένου και της Ελενας Τζόύλη
Ο απότακτος αστυνομικός όπως προκύπτει

από τις συνομιλίες διατηρούσε συχνές

επαφές με το πολιτικό ζευγάρι και
φαίνεται ότι συμμετείχε όχι μόνο στην
κοινωνική ζωή του αλλά και σε διάφορες

πτυχές των πολιτικών και άλλων
δραστηριοτήτων

του
Προκύπτει ξεκάθαρα από μια απλή και
μόνον ανάγνωση των απομαγνητοφωνήσεων

η ευκολία με την οποία χρησιμοποιούσε

το προσωπικό τηλέφωνο του
υπουργού και της συζύγου του αλλά και
η εν λευκώ πρόσβαση που είχε στο πολιτικό

γραφείο του υπουργού και στα σταθερά

τηλέφωνα του υπουργείου Εθνικής
Αμυνας Και ήταν κάτι που καμία από τις
δύο πλευρές δεν έκρυβε όπως προκύπτει

από τους διαλόγους Είναι χαρακτηριστικό

αυτής της σχέσης το γεγονός ότι
σε μία από τις πολλές συνομιλίες με την
Ελενα γραμματέα της Ελενας Τζούλη

η οποία είναι και σύζυγος του αδερφού
της ο Παπαχρήστος αποκαλύπτει και τον
προεκλογικό αγώνα που έκανε για το

κόμμα του Πάνου Κομμένου Ξέρεις
κάτι σ.σ απευθυνόμενος στην Ελενα

τότε που τους καλούσαμε όλους
τους ανθρώπους που τους είχαμε
ανάγκη και τρέχαμε Γιατί εμείς το

τελευταίο μπαράζ κάναμε και πήραμε
0,5 και μπήκαμε είναι ένα μόνο

χαρακτηριστικό απόσπασμα που έδειχνε
την ταύτιση αλλά και την αγωνία για το
πολιτικό μέλλον του κουμπάρου του
Και πράγματι τέτοια ήταν η ταύτιση που
μετά το απρόσμενο εκλογικό αποτέλεσμα
του 2015 για τους ΑΝ.ΕΛ και συγκεκριμένα

τη νύχτα της 20ής προς 21η Σεπτεμβρίου

του 2015 και ενώ ήταν πια βέβαιο
πως η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα
συνέχιζε την πορεία της ο Παπαχρήστος
σύμφωνα με τον αστικό μύθο έσπευσε να
τηλεφωνήσει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού

κέντρου Posidonio στην παραλιακή

για να κανονίσει μία πριβέ νύχτα
για λίγους και εκλεκτούς φίλους Ανάμε
σά τους ο πρώην υπουργός Επικρατείας

Νίκος Παππάς ο οποίος ήταν από τα
πρώτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ασπάστηκαν

το modus vivendi στο οποίο κυριαρχούσαν

τα σκάφη τα πούρα και τα τρελά
γλέντια Κομμένος και Παππάς συνοδεύονταν

από τις συζύγους τους ενώ οτην
παρέα ήταν μεταξύ άλλων προκειμένου
να απολαύσουν τη μελωδική φωνή του
Γιάννη Πλούταρχου ο Νίκος Νικολόπου
λος ο Τέρενς Κουίκ και η Ελενα Κουντου
ρά Στο τραπέζι του Πάνου Κομμένου μαζί
με τη σύζυγό του και τον επίσης βουλευτή

των ΑΝ.ΕΑ Δημήτρη Καμμένο ξεχώριζε
η φιγούρα του Σπύρου Παπαχρήοτου

ο οποίος παρά την αμφιλεγόμενη δράση
του ήταν μονίμως στο πλευρό του πρώην

υπουργού Εθνικής Αμυνας ιδιαίτερα
στα νυχτοπερπατήματά του καθώς γνώριζε

από πρώτο χέρι τις κακοτοπιές Η
φωτογραφία

που αποκαλύπτουν σήμερα τα
Π είναι χαρακτηριστική Η ταύτιση με

τον Πάνο Καμμένο ήταν απόλυτη όπως
και τα μεγάλα σχέδια που μοιράζονταν
Επίσης χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος
με την ιδιαιτέρα Ελενα όπου ο Παπαχρήστος

έλεγε Κάποια στιγμή εγώ του
είπα του Πάνου να ζητήσει από τον
πρόεδρο σ.σ Τσίπρα να γίνει αντιπρόεδρος

και να πάρει ό,τι έχει σχέση

με την Τάξη με τη δημόσια και την
κρατική ασφάλεια σαν ομπρέλα από
πάνω να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις

στο Λιμενικό στην Πυροσβεστική

και στην Αστυνομία Και
συνεχίζει Γιατί αφού ταλαιπωρείται

που ταλαιπωρείται με όλο τον τομέα

γιατί να έχει μόνο τον Στρατό
ας είναι supervisor αντιπρόεδρος για
όλα τα θέματα και την ασφάλεια και
την Τάξη και την εθνική ασφάλεια και
την κρατική ασφάλεια να βάλει και
την ΕΥΠ από κάτω θα είναι πολύ σημαντικό

Η ΕΥΠ ευτυχώς για όλους εμάς όμως
είχε άλλες πιο σημαντικές δουλειές και
μία εξ αυτών ήταν η έρευνα για το κύκλωμα

διαφθοράς στην ΕΛ.ΑΣ που
έπιασε και τους υπόλοιπους ενδιαφέροντες

διαλόγους του Παπαχρήστου με
τους εκπροσώπους της ελίτ που δεν σχετίζονται

με τη δικογραφία έχουν ωστόσο

ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ

ΙΕΡΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
Μία επίσης σχέση κουμπαριάς ήταν και
αυτή με τον επιχειρηματία Νίκο Πατέρα

Λίνίς ημέρες μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ ο Πάνος
Κομμένος καλεί τον Παπαχρήστο από το κινητό
του ο τελευταίος του λέει υποκλίνομαι ενώ
γελώντας ο Καμμένος ιού λέει ότι όταν έρθει ο
Τραμπ θα τον πάνε στα μπουζούκια

p ifi 09 Jta ν
ι

Εας 26/1/2017 και πάλι από το σταθερό
που είναι καταχωρισμένο σε εταιρεία του Νίκου
Πατέρα γίνεται αναφορά και σε μία επίσκεψη
υψηλού προσώπου με κωδική ονομασία

S Ν 3115 22 17 Ι·:Μ Ενερρομενη προς
Ο Σπύρος Π αννουιλει ut τον §I Πύργο μου IkTOI PITtn

£ θα ε4ο εκϋ iropw σπς 1930 με 20:00 Acta όνος
Γ Οχι που να πιόνι Eftw ιΐμαι με την ησοχια σον ιΑα
L θα ς mwinuti τις màmtf Tompor At Ια ζ
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τι Un ο Πρώτους

τ σν 1 5ώ εΐοο κάπ πλάνα ιο Παπα και ίο Καμένο τρίτη σερό πΐοω
L taχαρά that
Γ m τονθαΑαντη να
Σ Έρχομαι έρχομαι

Ο Παπαχρήστου σε συνομιλία του με δημοσιογράφο

αναψέρεται σε διάλογο που είχε με τον Καμμένο

στην Αμερική λέγοντας θα τις καταργήσει τις
εκλογές ο Τσίπρας Δεν θα ξαναψηφίσουμε ποτέ
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 το παρακράτος δποκλλυ ι

συνδιαλέξεων ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών

της Αστυνομίας το όνομα του Σπύρου Παπα

χρήστου ξεχωρίζει Και αυτό διότι σε αντίθεση με
τις υπόλοιπες απομαγνητοφωνήσεις στις οποίες οι

πρωταγωνιστές εμφανίζονται να συνομιλούν ή να

παραδέχονται επαφές με αυτό που θα ονομάζαμε
κοινούς θνητούς οι συνομιλίες του απότακτου

ΕΚΑΜίτη περιλαμβάνουν και πρόσωπα της ανώτατης

πολιτικής και επιχειρηματικής ελίττου τόπου

Αυτό είναι άλλωστε που έχει προκαλέσει και τεκτονικές

αντιδράσεις σε όλους όσοι γνώριζαν ή διατηρούσαν

με κάποιον τρόπο επαφές με το συγκεκριμένο

πρόσωπο
Στις συνομιλίες αυτές οι οποίες αξίζει να σημειωθεί

ότι προέρχονται από νόμιμες επισυνδέσεις παρακολουθήσεις

της ΕΥΠ που παραδόθηκαν στην

πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου

και στη συνέχεια στην Εισαγγελία Διαφθοράς
στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ και
στην Οικονομική Αστυνομία φιγουράρουν μεγάλα

ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου κορυφαίοι
πολιτικοί γραμματείς της Εισαγγελίας ανώτατα

στελέχη της Ιεραρχίας και συνεργάτες τους ανώ¬

τατοι αξιωματικοί δημοσιογράφοι αλλά ταυτόχρονα
και πρόσωπα που κινούνταν στον χώρο της πα

ραΒατικότητας Στο ενημερωτικό υλικό της ΕΥΠ

που παραδόθηκε και στα χέρια του πρώην πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα το όνομα του Παπαχρή
σιου συμπεριλαμβάνεται σε έναν χάρτη που περιγράφει

επαφές με ποινικούς αστυνομικούς και
άλλα πρόσωπα που αποτυπώνουν τις δαιδαλώδεις
διαδρομές της μυστικής έρευνας για τη διαφθορά
στην Αστυνομία Επίσης αποτυπώνεται σε φωτογραφία

από Βίντεο που έχει τραβηχτεί με drone
σε συνάντηση με αστυνομικούς που φέρονται να

χρηματίζονται Αυτό το ετερόκλητο δίκτυο γνωριμιών

του Σπύρου Παηαχρήστου είναι ένα από

τα πλέον ενδιαφέροντα κομμάτια της δικογραφίας
τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταφέρει

να μελετήσουμε μέχρι σήμερα από τις χιλιάδες

σελίδες των απομαγνητοφωνήσεων που

εκ των πραγμάτων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
για το πού βρίσκονταν τα όρια της λειτουργίας ενός
πιθανού παρακρατικού δικτύου το οποίο εκτός
από το κοινό έγκλημα είχε πρόσβαση στα ανώτατα

κλιμάκια της εξουσίας
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Μια επίσης σχέση

κουμπαριάς
ήταν και αυτή με
τον επιχειρηματία
Νίκο Πατέρα Στις
απομαγνητοφωνήσεις

υπάρχουν
3 τουλάχιστον
συνομιλίες από
και προς σταθερό

τηλέφωνο
το οποίο είναι
καταχωρισμένο
σε εταιρεία του
επιχειρηματία
αλλά και σε κινητό

που επίσης
ανήκει στην ίδια
εταιρεία Στις
συνομιλίες ο
Παπαχρήστος τον
αποκαλεί νονέ

Καλών Νίνη(6

Καλούμενος Σπύρος Π

Σ Συνάντησα τον Πρόεδρο το έδωσα στα χέρια του αυτό που θέλουμε θα βάλει

χαρτάκι στο βιογραφικό απλά να ξέρεις επειδή στην εταιρεία είναι κι οι Τσέχοι κι

έχουν δικές τους νόρμες κι ελέγχους σε όλα το βλέπουν απλά θετικά

Σ 4-5 άτομα έχω βάλει και μικρούς και μεγάλους και κορίτσια Και στη HEC την

Hellenic Environmental εταιρεία και στον ΟΠΑΠ και στη ναυτιλιακή

Ο Σπύρος Παηαχρήστου συνομιλεί με μία κυρία Νίνη η οποία εμφανίζεται να είναι γραμματέας σε

Εισαγγελία και τον ρωτάει εάν γνωρίζει τον Μελισσανίδη γιατί θέλει να μπει η κόρη της στον ΟΠΑΠ
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Στις απομαγνητοφωνήσεις υπάρχουν
τρεις τουλάχιστον συνομιλίες από και
προς σταθερό τηλέφωνο το οποίο είναι
καταχωρισμένο σε εταιρεία του επιχειρηματία

αλλά και σε κινητό που επίσης
ανήκει στην ίδια εταιρεία Στις συνομιλίες

ο Παπαχρήστος τον αποκαλεί
μάλιστα νονέ ενώ σε μία εξ αυτών
αναφέρεται το όνομα Βάσω που
καλεί εκ μέρους του κυρίου Νίκου
Σε άλλη κλήση που γίνεται από το σταθερό

τηλέφωνο προς τον Παπαχρήστο το
αντικείμενο της συνομιλίας αφορά τον
Πάνο Καμμένο και μια ομιλία του στη
Βουλή
Εισ S/N 3204
Καλών 2107298
Καλούμενος Σπύρος Π

Νονέ μου
Τον ακούς τον Καμμένο στη Βουλή
Οχι νονέ μου
Τον έχει κάνει ρόμπα τον Κουρτάκη και λέει

ότι ο Κατσώνης ήτανσυνεταίρος του λέει στην
εφημερίδα Μεγάλη πλάκα έχουνε

Ποιο κανάλι
Το κανάλι live στη Βουλή τώρα
Τώρα τώρα το Βάζω

Σε άλλο τηλεφώνημα που γίνεται στις
26/1/2017 και πάλι από το ίδιο σταθερό
που είναι καταχωρισμένο σε εταιρεία του
Νίκου Πατέρα ο καλών ζητάει από τον
Παπαχρήστο να πει στον Βαγγέλη πρόκειται

για πρόσωπο που σχετίζεται με την
Εκκλησία να περάσει από το γραφείο
του Στην ίδια συνομιλία γίνεται αναφορά

και σε μια επίσκεψη υψηλού προσώπου

με κωδική ονομασία
Σπύρος Θα ρυθμιστεί αυτό γιατίο άλλος πάει
όποια ώρα θέλουμε εμείς πάνω δενείναι πρό¬

βλημα αυτό
Καλών Ο Το

Σπύρος Ναι ναι
Την επόμενη ημέρα 27/1/2017 από το
ίδιο σταθερό καλεί η Βάσω και ρωτάει

εκ μέρους του κ Νίκου τι ώρα θα
έρθει ο Βαγγέλης
Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που αποκαλύπτεται

από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες

είναι ότι ο Παπαχρήστος γίνεται
αποδέκτης αιτημάτων για ρουσφέτια
όπως μεταθέσεις από το υπουργείο Αμυνας

αλλά και τοποθετήσεις σε μεγάλες
εταιρείες Σε μία από τις συνομιλίες ο
Παπαχρήστος συνομιλεί με μια κυρία
με χαϊδευτικό Νίνη που εμφανίζεται
να είναι γραμματέας σε Εισαγγελία και
τον ρωτάει εάν γνωρίζει τον Μελισσανίδη

γιατί θέλει να μπει η κόρη της στον
ΟΠΑΠ Λίγες ημέρες αργότερα η Νίνη
από την Εισαγγελία καλεί εκ νέου
Καλών Νίνη 0944

Καλούμενος Σπύρος Π
L Συνάντησα τονπρόεδρο του έδωσα στα χέρια

αυτό που θέλουμε θα Βάλει χαρτάκι στο Βιογραφικό

απλά να ξέρεις επειδή στην εταιρεία
είναι και οι Τσέχοι κι έχουν δικές τους νόρμες
κι ελέγχους σε όλα το Βλέπουν απλά θετικά
Σε άλλο σημείο της συνομιλίας ο Παπαχρήστος

αναφέρει 4-5 άτομα έχω βάλει
και μικρούς και μεγάλους και κορίτσια
Και στη HEC τη Hellenic Environmental
εταιρεία και στον ΟΠΑΠ και στη ναυτιλιακή

Δεν ήταν όμως μόνο τα μικρά ρουσφέτια
και οι εξυπηρετήσεις σε στρατιώτες

και μεταθέσεις που πφιλαμβάνονταν στο
μενού των τηλεφωνικών επικοινωνιών
Οπως προκύπτει από τις συνομιλίες αλλά

και το συνοδευτικό έγγραφο της ΕΥΠ ο
Παπαχρήστος ενδιαφερόταν για μια
επένδυση σε παραλιακό parking κατ
σε μια εκ των επαφών του με τον δήμαρχο

σε δήμο του παραλιακού μετώπου

αναφέρει ότι βρίσκεται μαζί
με τον Πάνο Καμμένο
Σε άλλη συνομιλία που έχει καταγραφεί
στις 20/10/2016 με γνωστό επιχειρηματία
των Αθηνών ο Σπύρος Παπαχρήστος του
αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων
Πάμε Πήραμε όλα τα αεροδρόμια

της FRAPORT 14 αεροδρόμια σ.σ
με την εταιρεία φύλαξης στην οποία
συμμετείχε Επίσης σε άλλο σημείο
τονίζει ότι με τα σκυλιά συνεργασία
με τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς

η πρώτη approved εταιρεία και
ξεκινάμε τώρα από το χτίσιμο και πήραμε

απευθείας το τέμενος που θα γίνει
στον Βοτανικό

Επιβεβαιώνοντας τις υψηλές γνωριμίες
του σε ένα άλλο σημείο των απομαγνητοφωνήσεων

στις 26/7/2016 ο Παπαχρήστος

μιλάει με κοντινό του πρόσωπο
Οπως αναφέρει ο χειριστής της απομαγνητοφώνησης

Πριν της τηλεφωνήσει
ο Σπύρος έχει προηγηθεί εισερχόμενη
αναπάντητη από εκείνη αλλιώς δεν θα
της τηλεφωνούσε και εξηγεί γιατί Είμαι

με τον Βαγγέλη και δύο φίλους
μας υπουργούς και τρώμε

ο τραμπ ταΜπουζούκια
ΚΑΙ Ο ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ
AMED KHAN TOY ΚΛΙΝΤΟΝ
Ενα ενδιαφέρον κομμάτι που ξετυλίγεται

μέσα από τις πολλές συνομιλίες με
το ζεύγος Κομμένου είναι και οι αναφο¬

ρές που γίνονται ακόμα και για τις εξελίξεις

στις εκλογές των ΗΠΑ τον Τραμπ και
τα μπουζούκια αλλά και οι επαφές που
φέρεται να κανονίζει ο Παπαχρήστος με
την Ελ Τζούλη και τον Amed Khan στενό

συνεργάτη του Μπ Κλίντον και διευθυντή

της Paradigm Global Group μιας
ιδιωτικής διεθνούς εταιρείας επενδύσεων

με έμφαση στην ακίνητη περιουσία
την ενέργεια και την τεχνολογία ο οποίος

όμως ταυτόχρονα στη χώρα μας είναι
ιδρυτής της Elpida Home πρωτοβουλίας
που παρέχει άσυλο και βοήθεια σε πρόσφυγες

Στις 16/11/2016 λίγο μετά τις εκλογές

στις ΗΠΑ ο Π Κομμένος καλεί
τον Παπαχρήστο από το κινητό του
Κ Ναι
Σ Υποκλίνομαι λέει Πάνο μου άρχοντα Το

είδες αυτό που έστειλα στην Ελενα
Κ Οχι δεν είδα
Σ Σεχαιρετάει και υποκλίνεται και τουλες το

Βράδυ θα σε πάω Πάολα
Κ γέλια 0 Τραμπ μόλις έρθει θα τον πάμε
καζίνο μπουζούκια θα τον πάμε παντού αυτόν

Σε άλλη συνομιλία που γίνεται με δημοσιογράφο

αρχικά Γ λίγες ημέρες μετά το ταξίδι

με Παππά στην ορκωμοσία Τραμπ αναφέρεται

μεταξύ άλλων σε συνομιλία που είχεμε
τον Καμμένο στηνΑμερική
L θα τις καταργήσει τις εκλογές ο Ταίπρας
Δεν θα ξαναψηφίσουμε ποτέ
Γ γέλια
L Κάτι τέτοιο μου είπε ο Πανούλης από Αμερική

Μου λέει τέλος δεν ξαναψηφίζετε
μόνο εμείς θα είμαστε πάντα Τώρα με τον
Τραμπ
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ία στοιχεία έρχονται στο
φως από τις νόμιμες επι
συνδέσεις της ΕΥΠ για το
δαιδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς

στην ΕΛ.ΑΣ
στις οποίες περιλαμβάνεται

μια ολόκληρη ενότητα με απομαγνητοφωνήσεις

του Γεωργίου Γκρίζη
πρώην επικεφαλής του Τμήματος Δίωξης

Εκβιαστών το όνομα του οποίου
εμφανίζεται στο πληροφοριακό υλικό
αλλά και σε φωτογραφίες από βιντεοσκοπήσεις

της ΕΥΠ
Σε αυτές τις απομαγνητοφωνήσεις έχουν
καταγραφεί τα περιστατικά που συνέβησαν

στις 10/1/2017 κατά τη διάρκεια της
καταδρομικής εφόδου του Τμήματος Εκβιαστών

στα γραφεία του ομίλου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

την οποία συντόνιζε ο Γιώργος
Γκρίζης τα τηλέφωνα που έκανε η Ελενα
Τζούλη στους αξιωματικούς ουσιαστικά
καθοδηγώντας τις συλλήψεις αλλά και

η εμπλοκή του τότε υπουργού Αμυνας
Πάνου Κομμένου και του τότε υπουργού
Δημοσίας Τάξεως Νίκου Τόσκα για τους
οποίους μιλούν ανοιχτά όσοι συμμετείχαν
στην άθλια αυτή σκευωρία για την ηθική
εξόντωση του ομίλου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
του εκδότη-δημοσιογράφου Γιάννη Κουρτάκη

και του γενικού διευθυντή Παναγιώτη
Τζένου

Οπως προκύπτει από τις απομαγνητοφωνήσεις

της ΕΥΠ οι αστυνομικές Αρχές
προέβησαν σε σειρά παράνομων ενεργειών

υπό την πίεση και την καθοδήγηση
της κυρίας Τζούλη Ο ζήλος που επέδειξαν

μάλιστα ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί

της ΕΛ-ΑΣ ήταν τέτοιος που από
τις συνομιλίες γίνεται σαφές ότι η διαδικασία

σύλληψης και προσαγωγής είχε διαταχθεί

και προαποφασιστεί πριν καν κατατεθεί

μήνυση από τους αντιδίκους
Οπως προκύπτει από τους διαλόγους ο
τότε επικεφαλής της ΓΑΔΑ και πρώην διοικητής

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Χρήστος Παπαζαφείρης παραδέχεται

τη φυσική παρακολούθηση του
Γιάννη Κουρτάκη αναφέροντας στους δι
αλόγους ότι ο πρώην διοικητής της Κρατικής

Ασφάλειας Θανάσης Πράπας είχε
στείλει πριν καν κατατεθεί οποιαδήποτε
μήνυση και χωρίς να υπάρχει βούλευμα ή
εισαγγελική διάταξη ήδη από τις πρωινές
ώρες άνδρες της ΕΛΑΣ στην οικία του εκδότη

Στη συνομιλία Παπαζαφείρη Γκρίζη

γίνεται η εξής αναφορά
Χ Στείλε παιδιά 0 Πράπας πρέπει να έχει ήδη
Του έχουν πει από το πρωί να Βάλει
Γ Ωραία
Χ Γιο συζήτα μαζί τώρα γιατί πρέπει να στείλει

πριν τελειώσει η άλλη γα να τον εντοπίσουν
και όταν τελειώσει τονΒουτάνε Κοίτα μη δετον
Βουτήξουν τη νομ με
Από αυτό το απόσπασμα γίνεται σαφές
ότι Ιον η Κρατική είχε στείλει ήδη αστυνομικούς

να παρακολουθούν άραγε με
εντολή ποίου και 2ον όλα αυτά γίνονταν
πριν υποβληθεί μήνυση πριν τελειώσει
η άλλη Μάλιστα η κυρία Τζούλη παρά
τους ισχυρισμούς ότι όλα έγιναν νόμιμα και
στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως δικηγόρου

σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μεταξύ

τους οι αξιωματικοί γνώριζε ήδη άραγε

πώς ότι άνδρες της Κρατικής Ασφάλειας
έχουν τον εκδότη σε φυσική παρακολούθηση

πριν καν κατατεθεί το υπόμνημα στο
Εκβιαστών Συγκεκριμένα σε άλλη συνομιλία

των Γκρίζη Παπαζαφείρη που έχει καταγράψει

η ΕΥΠ γίνεται η εξής αναφορά

Χ Ωραία θα με πάρεις αμέσως τηλέφωνο για
να πάω με τονΖαγοραίο κατάλαβες
Γ Βεβαίως διοικητά Το μόνο που μου είπε η
κυρία o.a Τζούλη ότι από κοντά τον είχαμε
φυσική τον εκδότη
Χ Ποιος τον είχε
Γ Μου είπε ότι είπατε εσείς ότι τονέχουμεαπό
κοντά Τον έχουμε

Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι
πώς είναι δυνατόν η Κρατική Ασφάλεια
να έχει υπό παρακολούθηση έναν εκδότη

εφημερίδας Πώς επίσης είναι δυνατόν

αυτό να είναι σε γνώση της κυρίας

Τζούλη και κυρίως ποιος έδωσε
την εντολή αφού ούτε μήνυση είχε κατατεθεί

ούτε εισαγγελέας είχε ενημερωθεί
σχετικά

Η απάντηση δίνεται από τους ίδιους
τους αξιωματικούς οι διάλογοι των
οποίων έχουν καταγραφεί στις νόμιμες
επισυνδέσεις της ΕΥΠ Ο τότε ΓΑΔΑρ
χης Χρ Παπαζαφείρης σε μια αποστροφή

του λόγου του στις συνομιλίες παραδέχεται

ότι νόμιζε ότι η κυρία Τζούλη θα
έστελνε την υπόθεση στην Κρατική και

όχι στο Εκβιαστών Προφανώς αυτός είναι

και ο λόγος για τον οποίο η Κρατική
είχε ειδοποιηθεί να παρακολουθεί τον
Γιάννη Κουρτάκη Το σχετικό απόσπασμα

είναι αποκαλυπτικό Μιλώντας με
τον Γκρίζη ο Παπαζαφείρης αναφέρει
Χ Γιατί νόμιζα θα ρθει στην Κρατική η μαλά
κω να πούμε αλλά εντάξει πες του Πράπα
να μην το ξέρει κανένας πες μου σε ποια άτομα

το είπες γιατί άμα γίνει κάτι αυτούς θα γα
σω μετά
Γ OK διοικητά Τώρα εγώ θα στείλω δικά μου
άτομα εννοείται
Χ Ναι δικά σου Πάρε όμως τον Πράπα συζήτα

να ξέρουμε σε ποιον το είπε Γιατί του είπα
να Βρει τρία άτομα Εχουν τίποτα αυτοί Και πες
του stop μην ασχολείσαι γιατί αν μάθει τίποτα

θα την πληρώσει ο Πράπας πες του μετά
Γ Βέβαια OK διοικητά Ακόμα δεν έχει φύγει

η κυρία είμαι ακόμα σ αυτή τη φάση Μόλις

φύγει
Χ Να διώξετε άτομα όμως από τώρα να πάνε
εκεί να τον έχουν stand-by
Γ OK τον παίρνουμε και μιλάω τώρα επί τόπου

Από το συγκεκριμένο απόσπασμα προκύ¬

πτει ότι τελικά η κυρία Τζούλη αντί να πάει
στην Κρατική για να υποβάλει τη μήνυση
πήγε στο Εκβιαστών με αποτέλεσμα ο Παπαζαφείρης

να δίνει οδηγίες στον Γκρίζη
να ενημερώσει τους άνδρες της Κρατικής
να σταματήσουν και να στείλει δικούς του
Μάλιστα τον προειδοποιεί να μην υπάρξει
διαρροή γιατί θα τους γα....ει

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ
Τελικά η σύζυγος του κ Κομμένου επιλέγει

η σχετική μήνυση να υποβληθεί στο
Τμήμα Εκβιαστών και όχι στην Κρατική Η
ταραχή του κυρίου Παπαζαφείρη είναι έκδηλη

προκειμένου να μην υπάρξει κάποια
διαρροή που να αποδεικνύει ότι έχουν
μπλεχτεί οι υπηρεσίες και ρωτάει γιατί η
σύζυγος του κ Κομμένου επέλεξε το Εκβιαστών

Τα όσα ακολουθούν είναι συγκλονιστικά

Σε άλλο σημείο του διαλόγου
Γκρίζη Παπαζαφείρη και ενώ η Ελενα
Τζούλη όπως προκύπτει από τους διαλό
γους είναι ακόμα στο Τμήμα και υποβάλλει

το υπόμνημα ακούγονται τα εξής
Χ Κοίτα να δεις τι λέει η μήνυση και να μου

ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΞΑΝ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ

ΑΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ

σε ι εντολήΕ

για παρακο
του Κουρτάκη

λ I tcnl νόμιζα on θα ρθα στη Κρατική η μαλακω να πούμε άλλα εντάξει της
του να μη το ξέρει κανένας της μου οχ non άτομα το είπες γιατί άμα γίνει
κάπ αυτούς θα γαμήσω μετά
Γ Ok διοικητά Τώρα εγώ θα στείλω δικά μου άτομα εννοείται
Χ Να δικά σου Πάρε όμως τον Πράπα συζήτα να ξέρουμε σε ποιον το
είπε Γιατί του είπα να βρει τρία άτομα Έχουν τίποτα αυτοί Και πες του stop
μην ασχολείσαι γιατί αν μάθει τίποτα θα τη πληρώσει ο Πράπας πες του
μετά
Γ Βέβαια Ok διοικητά Ακόμα δεν έχει φύγει η κυρία είμαι ακόμα σ αυτή τη
Φάση Μόλις φύγει
Χ Να διώξετε άτομα όμως από τώρα να πάνε εκεί να τον έχουν stand by
Γ Ok τον παίρνω και μιλάω τώρα επιτόπου

non

Ο χοιε ΓΑ
ΔΑρχης Χρ
Παπαζαφείρης σε
μια αποστροφή
του λόγου tou
στις συνομιλίες
παραδέχεται ότι
νόμιζε ότι η Ελενα
Τζούλη θα έστελνε
την υπόθεση στην
Κρατική και όχι
στο Εκβιαστών
στο οποίο όπως
προκύπτει είχε ιδιαίτερη

συμπάθεια
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πεις τι λέει η μήνυση μετά Τιλέει περίπου Καταθέτει

τίποτα υπόμνημα Τι έχει καταθέσει
Γ Υπόμνημα είναι
Χ Για εκβιασμό
Γ Πιο πολύ Βγαίνει συκοφαντική δυσφήμηση
απ 6 τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά
Χ Γιατί το έφερε στο Εκβιαστών
Γ Ηταν επιθυμία να έρθει εδώ πέρα γιατίήταν
δυσαρεστημένοι την άλλη φοράμε την Κρατική

Η παραδοχή Γκρίζη ότι ήταν επιθυμία
να έρθει εδώ γιατί την άλλη φορά ήταν
δυσαρεστημένοι με την Κρατική είναι
ανατριχιαστική Οπως επίσης ανατριχιαστική

είναι και η ίδια η παραδοχή του
επικεφαλής του Εκβιαστών ότι πρόκειται
για συκοφαντική δυσφήμηση και όχι για
υπόθεση που αφορά το τμήμα του Φαίνεται

όμως ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη
φορά που η σύζυγος Κομμένου έδειχνε
τη συμπάθειά της στο συγκριμένο τμήμα

Σε άλλο σημείο των απομαγνητοφωνήσεων
που αποκαλύπτουν σήμερα τα

Π φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυρία Τζού
λη σε άλλη υπόθεση όχι μόνο απευθυνόταν

στο Τμήμα Εκβιαστών αλλά οι άνδρες

του τμήματος την επισκέπτονταν
και στο γραφείο της
Σε άλλο διάλογο που έχει καταγραφεί από
την ΕΥΠ μεταξύ Γκρίζη Ελενας Τζούλη σε
άλλη χρονική στιγμή αναφέρονται τα εξής
Εξερχ S/N4125
Καλούμενος Τζούλη Ελενα σύζυγος Κομμένου

Καλών Γιώργος Γκρίζης
Γ Ναι κυρία Τζούλη καλημέρα σας
Τ Καλημέρα
Γ Ο Γκρίζης ο υποδιευθυντής από το Εκβιαστών

τι κάνετε
Τ Καλά εσείς πώς είστε
Γ Πείτε μου σε ποια διεύθυνση είστε για να

έρθουν εκεί
T Διάκου 20 και Συγγρού 1 έχουν ξανάρθει
τα παιδιά
Γ Ωραία σε μισή ώρα θα είναι εκεί τα παιδιά
Τ Ευχαριστώ
Είναι προφανές ότι η σχέση της Ελενας
Τζούλη με το Τμήμα Εκβιαστών δεν ήταν
όπως και η ίδια ισχυρίζεται στα πλαίσια

των καθηκόντων της ως δικηγόρου
Εκτός και αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις

που άνδρες της ΕΛ.ΑΣ πηγαίνουν
στα γραφεία δικηγόρων που είναι και σύζυγοι

πολιτικών Οταν μάλιστα ο Γκρίζης
επικοινωνεί με τον Παπασηφάκη ανώτε
ρό του για να τον ενημερώσει ο Παπαση
φάκης δείχνει ενοχλημένος με αυτή τη συμπεριφορά

και εγκαλεί τον Γκρίζη
Εξερχ S/N4129
Καλούμενος Παπασηφάκης Γ
Καλών Γιώργος Γκρίζης
Ο στόχος ενημερώνει τον διευθυντή του
για το τι ακριβώς τον ήθελε η Ελενα Τζούλη

Π Εντάξει έχε υπόψη σου επειδή εδώ θα μας
πρήξουνε την επόμενη φορά Γιώργο που θα

ξαναπάρει τηλέφωνο γιατί θα ξαναπάρει δεν
θα ξανατρέξουμε έτσι σε πολιτικό γραφείο κ τ.λ

θα έρχεται εδώ
Γ OK διευθυντά έχετε απόλυτο δίκιο
Π Οχι σήμερα το είπες τελείωσε Σήμερα από

τη στιγμή που τους το είπες δεν μπορούσαμε
να το κάνουμε και διαφορετικά καλώς πήγαμε

έληξε
Γ Εχετε δίκιο μπερδεύτηκα
Π OK μπράβο γιατί δεν έχουμε και εμείς κανένα

λόγο να τρέχουμε από εδώ και από εκεί
στα γραφεία και δεν ξέρω και εγώ πού του καθενός

Μέχρι εκεί

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΣΚΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ
KAI Ol Ell ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Είναι προφανές ότι ο ισχυρισμός πως όλα
αυτά είναι νόμιμες ενέργειες συνηγόρου
δεν έχει και ιδιαίτερα ισχυρή βάση Ιδίως
μάλιστα όταν πρόκειται για σύζυγο υπουργού

και μάλιστα σε αντιδικία με έναν εκ
δότη-δημοσιογράφο Από την υπόθεση
όμως προκύπτει και μια σειρά άλλων ερωτημάτων

πέρα από τις καταφανώς παράνομες

πράξεις αξιωματικών που δέχονται
παρεμβάσεις οδηγίες ενημερώνουν διαδίκους

και εμπλέκουν διάφορες υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ

Τι γνώριζε ο αρμόδιος υπουργός Ν Τό
σκας και τι ρόλο έπαιξε ο Πάνος Κομμένος

σε αυτή την υπόθεση Οπως προκύπτει

από τους διαλόγους ο Γιώργος
Γκρίζης παραδέχεται ότι ο δικός τους
υπουργός κ Τόσκας του ζήτησε να
πάει εν μέσω της επιχείρησης στο γραφείο

του για ενημέρωση Ενώ σε άλλο
σημείο η Ελενα Τζούλη παραδέχεται
σαφώς ότι οι δύο υπουργοί καθώς και
ο ΓΑΔΑρχης Παπαζαφείρης είναι σε
ανοιχτή γραμμή για την υπόθεση για

την οποία δεν υπάρχει καν διαβιβαστικό
για το οποίο ο Παπαζαφείρης ενημερώνει

ότι θα πάρει τον Ζαγοραίο για
να φτιάξει ένα άρπα-κόλλα καταπατώντας

κάθε έννοια δικαίου και λειτουργίας
της ΕΛ.ΑΣ

Αυτό που επίσης είναι εντυπωσιακό είναι
ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται

όχι ένας αλλά έξι ανώτεροι και ανώτατοι

αστυνομικοί οι οποίοι δείχνουν
πρωτοφανή ζήλο να γίνουν όλα σύμφωνα

με τις επιθυμίες του τότε υπουργικού
ζεύγους
S.N 3571 10/01/17 15.52 εξερχόμενη
προς69443ΧΧΧΧΧ
Ο Γιώργος Γκρίζης συνομιλεί με τον Γιώργο

Παπασηφάκη
0 Γιώργος ενημερώνει τον διευθυντή του
ότι του τηλεφώνησαν από το γραφείο του
υπουργού του δικού μας και του ζήτησαν

στις 17.30 σήμερα 10/01 να είναι στο

γραφείο του υπουργού αλλά δεν γνωρίζει
το θέμα της συνάντησης Ο διευθυντής
υποθέτει ότι αφορά τη μήνυση του Κομμένου

0 Γιώργος θα τον ενημερώσει όταν
τελειώσει

S.N 3572 10/01/17,15.53
Εισερχόμενη από 694437ΧΧΧΧ
Ο Γιώργος Γκρ συνομιλεί με την Ελενα
Κομμένου

Ε Κύριε Γκρίζη Ελενα ΚαμμένουΙ Κανένα
νέθ
Γ Προς το παρόν δεν έχω κάτι τα παιδιά
έχουν προσεγγίσει εκεί απέξω σε λίγο θα
σας πω Μόνο παράκληση Ισχύει ακόμα Είναι

εκείστον χώρο Ξέρετε εσείς
£ Στονχώρο είναι στον 7ο όροφο είναι αλλά
πρέπει να πάνε πάνω Απέξω
Γ Ναι vail Να είστε σίγουρη μόλις μαζευτούν

γιατί έχουν στείλει προπομπό κάποια
παιδιά μόλις μαζευτούν θα πάνε κανονικά
πάνω
Ε Κάντε λίγο γρήγορα γιατί θα φύγει αυτός
Γ θα σας έχω ενημέρωση άμεσα Μόλις ας
πούμε το παραμικρό
Ε Πήρε και ο κύριος Κομμένος τον υπουργό
ο υπουργός πήρε τονΠαπαζαφείρη Γενικώς
δεν έχουμε εικόνα και πρέπει να τελειώνουμε

Είναι πάντως αυτός
Γ Εντάξει να είστε καλά
Ε Ευχαριστώ γεια σας

S.N.3553 10/1/17 14:24 Εισερχόμενη από 690758
Ο Γιώργος Γκρ συνομιλεί με τον Χρήστο ΠαπαζαφεΙρη
Γ Παρακαλώ
Χ Γιώργο ο διοικητής είμαι Μίλα με τον Πράττα yu κάτι που του
Ιάσωνος στον 7° όροφο είναι αυτός Σας το είπε εκεί η δικηγόρος
Γ Τ
Χ Στείλε παιδιά Ο Πράπας πρέπει να έχει ήδη Του έχουν πει από το πρωί
να βάλει
Γ Ωραία
Χ Για συζήτα μαζί τώρα γιατί πρέπει τα στείλεις π
τον εντοττκτου

Γ Ωραία διοικητά
Χ Κράτησε το όυως στα στενανά

Ο Παπαζαφείρης παραδέχεται τη φυσική παρακολούθηση του Γ Κουρτάκη
πριν καν κατατεθεί οποιαδήποτε μήνυση

Χ Δε ξέρω αν το έχει ο Πράπας
Γ Οχι δε τον έχει ο Πράπας πήρα τηλέφωνο
Χ Α δε τον είχαν δηλαδή καθόλου Δε τον είχανε δει
Γ Ναι ο Πράπας πήγανε μόνο στο σπίτι που μένει στους Αγίους
Αναργύρους κι εκεί πέρα απουσίαζαν τα οχήματα του
Χ Άρα είναι κάτω εκεί που λέει η άλλη
Γ Μπράβο Τώρα εγώ στέλνω όπου να Vcu φτάνει ήδη αν δεν έχει φτάσει
ήδη θα μ ενημερώσει μόλις φτάσει και έχουν στείλει κατ τις ομάδες τις άλλες
απόι'δω τα παίδια

Ζαγοραίο κάτω για να φτιάξουμε ένα διαβιβαστικό στο άρπα κόλλα ι

Γ Εντάξει Διοικητά

Οι άνδρες του Εκβιαστών επισκέπτονταν
την Τζούλη Κομμένου και στο γραφείο της
σύμφωνα με τη συνομιλία

oft ψ rtüUfanyfffr ν ΤλπΙηιιλ φψί
xfiA —Sic Trmc\(\&pH ç&V ad TfuPtf 1

Ο Παπαζαφείρης ενημερώνει ότι θα πάρει τον Ζαγοραίο για να φτιάξει διαβιβαστικό

στα άρπα-κόλλα καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου

S.N.3572 10/1/17 15:53 Εισερχόμενη από ill Τ —
Ο Γιώργος Γκρ συνομιλεί με την Ελενα Καμένου
Ε Κύριε Γκρίζη Έλενα Καμένου Κανένα νέο
Γ Προς το παρόν δεν έχω κάτι τα παιδιά έχουν προσεγγίσει εκεί απ έξω σε
λίγο θα σας πω Μόνο παράκληση Ητχύει ακόμα Είναι εκεί στον χώρο
Ξέρετε εσείς
Ε Στον χώρο είναι στον 7e όροφο είναι αλλά πρέπει να πάνε πάνω Απ
έξω
Γ Ναι ναι Να είστε σίγουρή μόλις μαζευτούν γιατί έχω στείλει προπομπό
κάποια παιδιά μόλις μαζευτούν θα πάνε κανονικά πάνω
Ε Κάντε λίγο γρήγορο γιατί θα φύγει αυτός
Γ Θα σας έχω ενημέρωση άμεσα Μόλις ας πούμε το παραμικρό
Ε Πήρε κι ο κύριος καμένος τον Υπουργό ο Υπουργός πήρε τον

Παπαζαφείρη γενικώς δεν έχουμε εικόνα και πρέπει να τελειώνουμε Είναι
πάνω αυτός

Η κ Κομμένου δίνει οδηγίες στους αξιωματικούς ενώ παραδέχεται ότι οι δύο
υπουργοί και ο ΓΑΔΑρχης είναι σε ανοικτή γραμμή

Ο Παπααηφα
κπς ενοχλημένος

εγκαλεί τον
Γκρίζη να μην ξανατρέξουν

από
εδώ και από εκεί
στα γραφεία του

καθενός


	ΠΑΡΕ ΤΟΝ ΖΑΓΟΡΑΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΑ.....ΣΕΙ
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 1
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 10
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 11
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 12
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 13
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 14
	27/06/2020 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 15


