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καταγγέλεται ότι χρησιµοποιούσε µεταφορική εταιρεία για τη
διακίνηση του εκλογικού του υλικού και χρέωνε το κόστος στο υπουργείο

Εκανε προεκλογική εκστρατεία
µε λεφτά του ∆ηµοσίου
Χρέη 57.000 ευρώ και αγωγή της εταιρείας, η οποία ζητάει να πάρει τα χρήµατά της

ΤΟΥ ΦΡΊΞΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΊ∆Η

ε χρήµατα
του ∆ηµοσίου προωθούσε την
προεκλογική του καµπάνια ο πρώην υφυπουργός Πολιτισµού κ. Γιώργος Ορφανός, σύµφωνα µε τις
καταγγελίες ιδιοκτήτη µεταφορικής εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη. Οπως προκύπτει
από την αγωγή που κατέθεσε
εναντίον του πρώην υφυπουργού ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο κ. Ορφανός χρησιµοποιούσε τη µεταφορική για να
διακινεί το προεκλογικό του
υλικό και χρέωνε το κόστος στο
υπουργείο, µε το πρόσχηµα
της αποστολής δεµάτων για τις
δηµόσιες σχέσεις του υπουργείου Αθλητισµού!
Αν ο κ. Ορφανός ήταν τυπικός στις υποχρεώσεις του, το
πιθανότερο θα ήταν να µη γινόταν ποτέ γνωστό ότι µε χρήµατα του Ελληνα φορολογούµενου εξυπηρετούσε και τις
ανάγκες της προεκλογικής του
εκστρατείας. Η εταιρεία πληρωνόταν τακτικά από το
υπουργείο για τη διακίνηση
του εκλογικού υλικού του κ.
Ορφανού και κανείς δεν έδειχνε να παραξενεύεται από το
ότι ο λογαριασµός των δηµοσίων σχέσεων αυξανόταν διαρκώς. Οταν όµως, λόγω µιας οµαδικής αποστολής, το χρέος του
υπουργείου προς τη µεταφορική «εκτοξεύτηκε» στα 57.000
ευρώ, ο τότε υφυπουργός, σύµφωνα µε την καταγγελία, του
ιδιοκτήτη της εταιρείας, αρνήθηκε να εξοφλήσει τις οφειλές
του, ζητώντας τους να κάνουν
υποµονή ώστε να µην εκτεθεί.
Η υποµονή όµως του ιδιοκτήτη της εταιρείας κάποια στιγµή
εξαντλήθηκε, µε αποτέλεσµα
να κινηθεί νοµικά εναντίον του
κ. Ορφανού, καταθέτοντας
αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε
στόχο να πάρει από τον βουλευτή τα οφειλόµενα.
Η υπόθεση εκτυλισσόταν
την περίοδο 2006-2007, σύµφωνα µε τους υπεύθυνους της
µεταφορικής εταιρείας «Ταβλαρίδης Σ. Σεραφείµ». Οπως
αναφέρεται στην οκτασέλιδη
αγωγή: «Κατά το έτος 2006-2007
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∏ ∞¶√º∞™∏ του τέως
υφυπουργού Αθλητισµού κ.
Ορφανού στις 6/7/2007, µε
την οποία εγκρίνεται η
πληρωµή τιµολογίου ύψους
2.315 ευρώ στη µεταφορική
εταιρεία «Ταβλαρίδης Σ.
Σεραφείµ» και αφορά, όπως
αναφέρεται στο επίσηµο
έγγραφο, «στη δαπάνη για
την αποστολή δεµάτων στο
πλαίσιο των δηµοσίων
σχέσεων του υπουργείου
Πολιτισµού»
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Tα τιµολόγια και οι αοριστολογίες

η εταιρία µας ανέλαβε τη διακίνηση δεµάτων για τις ανάγκες
του γραφείου δηµοσίων σχέσεων του υπουργείου Πολιτισµού και
–––SMS–––
πιο συγκεκριµένα
Ο... ΜΟΝΟΣ;
για τη Γεν. Γραµµατεία Αθλητισµού, µε
αρµόδιο τον τότε
Υφυπουργό Πολιτισµού, κ. Γεώργιο
Ορφανό».
Για τις µεταφορές αυτές
προσθέτουν ότι «η εταιρεία µας
εξέδιδε κάθε φορά τα αντίστοιχα τιµολόγια, όπως ο νόµος ορίζει, και αντίστοιχα ο τότε Υφυπουργός Πολιτισµού, κ. Γεώργιος Ορφανός, αρµόδιος για θέµατα Αθλητισµού, µε αποφάσεις του που είχαν ως θέµα την
έγκριση των πληρωµών των
αντίστοιχων ποσών των τιµολογίων της εταιρίας µας ενέκρινε τις πληρωµές αυτές. Βάσει
αυτών των αποφάσεων επρόκειτο κάθε φορά να εξοφλούνται τα ποσά που προέκυπταν
από τα τιµολόγια. Η δαπάνη βάρυνε τις πιστώσεις του Ειδικού
Λογαριασµού της ΓΓΑ. Κάποια
∏ ∞°ø°∏ της µεταφορικής
από τα τιµολόγια εξοφλήθηκαν.
εταιρείας «Ταβλαρίδης Σ.
Τα υπ’ αρ. 30, 31, 32, 39, 41, που
Σεραφείµ» κατά του κ. Ορφανού
εκδόθηκαν αντίστοιχα στις 31και του Eλληνικού ∆ηµοσίου, µε
7, 1-8, 1-9, 30-9 και 30-9-2007
την οποία ζητείται η πληρωµή
δεν έχουν εξοφληθεί έως και
τιµολογίων ύψους 57.000 ευρώ,
σήµερα. Τα τιµολόγια αυτά που
τα οποία αφορούσαν στην
ταχυµεταφορά προεκλογικού
παραθέτω στην αγωγή µου
υλικού του τότε υφυπουργού
αφορούν ταχυµεταφορές δεµάΑθλητισµού
των, περιείχαν προεκλογικό
υλικό που αφορούσε το πρόσωπο του τότε Υφυπουργού κ.
Γεώργιου Ορφανού (αφίσες,
ενηµερωτικά φυλλάδια κ.λπ.)».
Πολύ καιρό προτού η εταιρεία του κ. Σεραφείµ Ταβλαρίδη αποφασίσει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για να
εισπράξει τα οφειλόµενα, επιφυλλάδια, που διαφήµιζαν το πρόχείρησε αρκετές φορές να χτυσωπό του. Υπάρχουν µαρτυρίες για
πήσει την πόρτα του κ. Ορφαόλα αυτά.. Τα παιδιά που έχουν την
νού, αλλά και της Γενικής Γραµεταιρεία µίλησαν µε τη σύζυγό του
µατείας Αθλητισµού. Οπως
και µε τον ίδιο και τους είπαν να πεαναφέρει στην αγωγή του ο κ.
ριµένουν λιγάκι. Εχει περάσει καιρός
Ταβλαρίδης: «Παρά τις επανειόµως. Μιλάµε για τιµολόγια που αντιληµµένες οχλήσεις τόσο εµού
στοιχούν σε αυτό το ποσό, τα οποία
όσο και του πληρεξούσιου δικόπηκαν κυρίως το τελευταίο εξάµηκηγόρου µου να καταβάλει τα
νο το 2007. Κυρίως τον µήνα Σεπτέµποσά των ανωτέρω τιµολογίων,
βριο που είχαµε και τις εκλογές, έφυη δε Γραµµατεία Αθλητισµού
γαν πάρα πολλά courier. "Περιµένεαρνείται και µε παραπέµπει
τε και θα το κανονίσουµε", είπε η σύστον τότε Υφ. Αθλητισµού, λέζυγος του κ. Ορφανού στην εταιρεία.
γοντας ότι αφορά τις δικές του
∆εν αρνήθηκαν το ποσό αυτό, αφού
δαπάνες που και ο ίδιος αρνείέχουµε τα τιµολόγια. Οι πελάτες µου
ται να εξοφλήσει».
µίλησαν και µε τον κ. Ορφανό, ο οποίος τους έδωσε προφορικά αόριστες
διαβεβαιώσεις. "Θα τα πάρετε κάποια
στιγµή", τους είπε χαρακτηριστικά».

Oι υποσχέσεις του πρώην υφυπουργού
πληρεξούσιος δικηγόρος
της εταιρείας κ. Μάκης
Κρασσάς, µιλώντας στο
«ΘΕΜΑ», ανέφερε ότι έπειτα από
αλλεπάλληλες επαφές που είχε ο πελάτης του µε τον βουλευτή σήµερα
της Ν.∆. κ. Γιώργο Ορφανό, προκειµένου να διευθετηθεί το ζήτηµα
που είχε προκύψει, το αποτέλεσµα
ήταν αρνητικό. Μάλιστα αποκαλύπτει και µια παρέµβαση από τη σύζυγο του βουλευτή, η οποία τους συνέστησε να κάνουν υποµονή, ενώ
και ο ίδιος ο βουλευτής επιχείρησε
να τους καθησυχάσει λέγοντας τους
ότι... «κάποια στιγµή θα πάρετε τα
χρήµατά σας».
«Μιλάµε για τιµολόγια αξίας 55.000
ευρώ περίπου και αφορούν στην προεκλογική περίοδο», αναφέρει ο δι-
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O κ. Ευθύµιος Κρασσάς, δικηγόρος
της εταιρείας που έκανε αγωγή
στον κ. Γιώργο Ορφανό

κηγόρος κ. Κρασσάς. Για να προσθέσει:
«Μέσα στα τιµολόγια αυτά υπήρχε και προεκλογικό υλικό, το οποίο
έχει µοιραστεί κυρίως σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για προσωπικό υλικό του κ. Ορφανού. Αφίσες,

