ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ιδού τα 12,5 εκατ. που κλήθηκαν να
πληρώσουν Σαβράμης-Φούρας και άλλοι 33!
Δημοσιεύτηκε: 30/12/2016 - 15:29,

Του Απόστολου Αναστασόπουλου

Ιδού το διατακτικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που καταλογίζει σε 30 και
πλέον μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου
«Αθήνα 1997», να επιστρέψουν στο ελληνικό Δημόσιο 12.483.711,61 ευρώ, που σπαταλήθηκαν
με παράτυπο και παράνομο τρόπο προ, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση των αγώνων.
Οι καταλογισμοί έχουν γίνει και αυτός που θα «πληρώσει το μάρμαρο» σε υπερθετικό
βαθμό είναι ο Γενικός Διευθυντής του «Αθήνα ‘97» Ευάγγελος Σαβράμης, στον οποίο το Ελεγκτικό
Συνέδριο καταλόγισε το ποσό των 10.553.536,15 ευρώ! Συνολικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο
καταλόγισε στους υπαίτιους 12.483.711,61 ευρώ, που σημαίνει σε δραχμές 4,2 δις από τα 20 δις
που στοίχησε συνολικά η διοργάνωση.
Επισήμως πλέον, τα μαντάτα είναι «μαύρα» και για τον Ανδρέα Φούρα που του έχει
καταλογισθεί το ποσό - εις ολόκληρον - των 1.894.665,65 ευρώ! Επίσης το ίδιο ποσό
καταλογίσθηκε και στην Κονδυλία Καρατζά (στέλεχος του ΚΚΕ) και στην Κυριακή Κωνσταντινίδου
(μέλος της ΚΟΕ).
Ακολουθεί η λίστα με τα πόσα που θα κληθούν να καταβάλουν εις ολόκληρο:
Σταύρος Τζώρτζης (Ολυμπιονίκης), Γιώργος Τζιάς (Στέλεχος Δημ.Αρ. και προσωπικός
φίλος του Φώτη Κουβέλη) 1.859.155,66 ευρώ
Γιάννης Σγουρός (πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μεταξύ άλλων θέσεων) 1.814.794,70
Ευάγγελος Παπαποστόλου, Φωτεινή Παπαδάκη – 1.785.686,37
Κωνσταντίνος Λιάσκας – 1.725.788,40
Γιάννης Δημαράς (πρώην βουλευτής) – 1.661.170,17
Στράτος Σεφτελής (δημοσιογράφος), Άγγελος Μοσχονάς (στέλεχος ΝΔ) – 1.392.324,43
Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς (πρώην Υφυπουργός) – 1.292.196,30
Γιάννης Θεοδωρακόπουλος (δημοσιογράφος), Χαράλαμπος Γκότσης (στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ),
Κωνσταντίνος Δάρρας – 1.283.345,24
Γιώργος Λιάνης (πρώην Υφυπουργός), Χαράλαμπος Λαγός -1.158.829.04

Γιώργος Χατζημανώλης – 1.127.475,54
Χρήστος Σαλελές (πρώην Πρόεδρος ΟΠΑΠ και κουμπάρος του Ανδρέα Φούρα), Πέτρος
Καλογρίδης – 735.836,52
Χαράλαμπος Παυλόπουλος – 700.326,62
Περικλής Μπάκας – 655.965,66
Μιχάλης Ξεκαλάκης (πατέρας του σημερινού Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ) – 646.830,22
Σοφία Σακοράφα (ευρωβουλευτής ΚΚΕ), Γιώργος Γερόλυμπος – 611.320,32
Νίκος Φιλάρετος – 457.980,17
Στη λίστα υπάρχουν άλλα έξι άτομα ανάμεσα στους οποίους και ο πατρινός Ευάγγελος
Τζελάτης (νυν Πρόεδρος της τοπικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ) με ποσά από 40 μέχρι 90 χιλιάδες
ευρώ και που μάλλον από… σπόντα ενεπλάκησαν στους καταλογισμούς.

Τι σημαίνει ο καταλογισμός εις ολόκληρον
Ο συγκεκριμένος όρος για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες, χρειάζεται να
διευκρινιστεί.
Τα χρήματα που διατάσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να επιστραφούν είναι
12.483.711,61 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα ο Ευάγγελος Σαβράμης πρέπει να πληρώσει το
ποσό που του επιδικάστηκε (10.553.536,15). Το υπόλοιπο 1.930.175,46 που έχει
καταλογιστεί στους υπαίτιους, το κράτος θα τα πάρει από τους υπόλοιπους. Δηλαδή αν,
για παράδειγμα, βρουν σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό το συγκεκριμένο ποσό, θα το
πάρουν και από κει και πέρα ο δικαιούχος του συγκεκριμένου λογαριασμού έχει το
δικαίωμα να στραφεί εναντίον των υπολοίπων του καταλογισμού για να μην «πληρώσει τη
νύφη» μόνος του.
Οι τυχεροί της υπόθεσης είναι αυτοί που δεν έχουν καταθέσεις, γιατί πολύ απλά δεν
θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα.

Ικανοποίηση Νικολόπουλου για την έκβαση της υπόθεσης
Ο Αχαιός βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση
της υπόθεσης και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες. Τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει μηνυτήρια
αναφορά στους οικονομικούς Εισαγγελείς με σκοπό να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί για να
βρεθούν οι «διαδρομές» των χρημάτων εκείνη την εποχή.
Επιπλέον, αποκάλυψε πως σκοπεύει να κάνει ερώτηση στη Βουλή προς τον υφυπουργό
Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα των καταλογισμών
και κατέχουν, αυτή τη στιγμή, θέση σε κάποιο φορέα ή οργανισμό, όπως για
παράδειγμα οι Ευάγγελος Παπαποστόλου, Φωτεινή Παπαδάκη και Βασίλης Σεβαστής.
Ο Νίκος Νικολόπουλος θεωρεί πως οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να κριθούν έκπτωτοι
από τις θέσεις τους. Ενώ, τέλος, θα ρωτήσει τι θα συμβεί στο Χαράλαμπο Γκότση και
Σοφία Σακοράφα καθώς υπάρχει το ηθικό μέρος της υπόθεσης που «κανονικά» τους
υποχρεώνει να παραιτηθούν από τις θέσεις τους.

