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Σύλληψη Αριστοδήμου ζητά η αστυνομία  

I 
Li 

Ο Ρίκκο(' Ερωτοκρίτου έχει επίση(' 

ενώπιόν του και δεύτερη 

συμπληρωματική έκθεση ημερ. 11 

Ιουλίου, με βάση την οποία αναμένεται 

να κινηθεί προ(' πλήρη εθχνίαση τη(' 

υπόθεση(' τα επόμενα 24ωρα 

τ  
ην εισήγηση προς τη Νομική υπηρεσία για  

σύλληψη του Θεόδωρου Αριστοδήμου , της  

συζύγου του, Σωτηρούλλας Αριστοδήμου,  

και του αφυπηρετήσαντος δημοτικού μη  

χανικού Πάφου Σάββα Σάββα εισηγείται η αστυ   

νομία, μετά τη διερεύνηση της περιβόητης υπόθε   

σης του διαχωρισμού των 177 οι   

κοπέδων. Οι τρεις προαναφερ   

θέντες με βάση την έκθεση της  

αστυνομίας αντιμετωπίζουν συ  

νολικά 11 κατηγορίες για συνω  

μοσία προς διάπραξη κακουρ  

γήματος. πλαστογραφίας και κα   

ταδολίευσης του Δημοσίου. ενώ  

από πλευράς ARISTO  

DEVELOPERS επαναλαμβάνεται  

ότι η εταιρεία δεν έ χει διαπρά   

ξει καμιά παρανομία. Με βά  

ση την πιο πάνω εξέλιξη αυτό το  

Των 

Σωτήρη 

Παρούτη 

οποίο εκκρεμεί είναι το πράσι

νο φως από τη Νομική υπηρεσία 

για την έκδοση των ενταλμάτων 

σύλληψης. Πηγή προκείμενη στη 

Νομική υπηρεσία χαρακτήρισε 

την υπόθεση • καραμπινάτο σκάν 

δαλο » , πλην όμως επεσήμανε ότι 

εκκρεμούν κάποια πρόσθετα 

και στοιχεία που ζητήθηκαν από την 

Κώστα αστυνομία για να προχωρήσει η 

Νάνου όλη υπόθεση . Πάντως ο δημοτι -

κός σύμβουλος του ΔΗΣΥ και 

πρόεδρος της Πολεοδομικής επιτροπής του Δήμου 

Πάφου Φαίδων Φαίδωνος σε δηλώσεις του στον 

« Π •• καταγγέλλει ότι • επιδεικνύεται κωλυσιεργία 

στη διερεύνηση της υπόθεσης ... ενώ, όπως ανα

φέρει, « είναι αντιληπτή η άσκηση πιέσεων ώστε 

να αλλάξουν στάση κάποιοι οι οποίοι χειρίζονται 

την όλη υπόθεση> • . Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη 

Χαραλαμπίδου σε επιστολή της προς τον γενικό 

ελεγκτή καταγγέλλει τη συγκεκριμέν η υπόθεση και 

ζ η τά τη διερεύνησή της με σκοπό, όπως σημειώνει, 

τη δ ι αφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος . 

Για το συγκεκριμένο θέμα ο .. π .. έχει γράψει τις 

τελευταίες εβδομάδες σειρά δημοσιευμάτων πα 

ρακολουθώντας από κοντά την καταγγελία που έγι 

νε από τον δημοτικό γραμματέα στον Δήμο Π άφου 

Θέμη Φιλιππίδη, μετά aπό ομόφωνη απόφαση εντο 

λή του δημοτικού συμβουλίου. Με βάση τις αρχικές 

εκτιμήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, το Δημόσιο από 

τον χειρισμό της όλης υπόθεσης φέρεται να ζη 

μίωσε πέραν των 2 ε κατ. ευρώ ενώ αντίστοιχο π ο 

σό φέρεται να ε π ωφελήθηκε η εταιρεία ARISTO 

DEVELOPERS. 

Τα γεγονότα με τη σειρά 
Η καταγγελία έγινε στο ΤΑΕ Πάφου την Ιη Ιουλίου 

2014 από τον δημοτικό γραμματέα Πάφου Θέμη Φι

λιππίδη και αφορούσε την αίτηση που υπέβαλε το 

2010 η εταιρεία ARISTO DEVELOPERS LTD για έκ 

δοσ η πολεοδομικής άδειας διαχωρισμού 177 οι 

κοπέδων στην περιοχή Σκαλί της ενορίας Αγίου 

Θεοδώρου στην Πάφο . 

Τον περασμένο Ι ούνιο κατόπιν διερεύνησης 

η αναπληρώτρια δημοτική μηχανικός Ανδρούλλα 

Ευθυμίου σε κατάθεσή της στην αστυνομία ανα

φέρει ότι , μετά την έκδοση της συγκεκριμ έ νης π ο 

λεοδομικής άδειας, προστέθηκαν στον φάκελο κα 

τά παράτυ π ο και παράνομο τρό π ο νέα σχέδια της 

εταιρείας και ακυρώθηκαν τα εγκεκριμένα. 

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών που έγιναν μετά 

την αρχική έκδοση της πολεοδομικής άδειας προ

έκυψε σημαντ ικ ό όφελος υπέρ της ARISTO σε βά

ρος του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, από μετρήσεις 

που έγιναν φαίνεται ότι το εμβαδόν του πρασίνου 

και του κοινοτικού εξοπλισμού που έπρεπε να πα 

ραχωρηθεί είναι μειωμένο από το προβλεπόμενο 

κατά 4. 000 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης . από τη σύ 

γκριση του πλαστού, όπως χαρακτηρίστηκε, σχεδίου 

με αυτό επί του οποίου εκδόθηκε η πολεοδομική 

άδε ι α διαπιστώνεται μείωση στο εμβαδόν του οδι

κού δικτύου κατά 1.100 τ . μ. Το σύνολο δηλαδή των 

τετραγωνικών μέτρων που • εξοικονομήθηκαν » ανέρ 

χεται στις 5.000 τ. μ .. όπου με βάση τις ισχύουσες 

τιμές οικο π έδων της συγκεκριμένης περιοχής υπο 

λογίζεται στα 2 εκατ. ευρώ. 

Η διαφορά εντοπίσθηκε. όπως έχει γράψει ο .. π ... 
στη συνεδρίαση της πολεοδομικής επιτροπής το υ 

Δήμου Πάφου περί τα τέλη Μα·ίου κα ι δόθηκαν 

οδηγίες στην αναπληρώτρια δημοτική μηχανικό 

να ερευνήσει την όλη υπόθεση. Στις 25 Ι ουνίου ολο 

κληρώθηκε ο έλεγχος και εντο π ίστηκε ότι από τον 

φάκελο της αίτησης διαχωρισμού απουσίαζε το 

εγκεκριμένο κτηματολογικό σχέδιο κλίμακας 

1:5000. Στον ίδιο φάκελο παρεισέφρησε νέο κτη 

ματολογικό σχέδιο σε κλίμακα 1:20 0 0, ενώ το αρ

....... ......,  

Το κατηγορητήριο στον Αριστοδήμου 

Με βάση έκθεσn m<; αστυνομία<; την οποία έχει ενώπιόν του ο βοηθό<; γενικό<; εισαγγελέας Ρίκκο<; 

Ερωτοκρίτου, ημερομηνία<; 7 Ιουλίου 2014, το lεύγο<; Αριστοδήμου και ο Σάββα<; Σάββα αντιμετωπί

lουν 11 συνολικά κατηγορίες . Συγκεκριμένα, για συνωμοσία προ<; δ ι άπραΕη κακουργήματος , πλημ

μελήματο<; , νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε<; δραστηριότητες, πλαστογραφία , κυκλοφορία πλα

στού εγγράφου, καταδολίευση, εΕασφάλιση εγγράφων με ψευδείς παραστάσεις, κατάχρηση εΕουσία<;, 

έκδοσn ψευδών πιστοποιητικών από δημόσιο λειτουργό, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δη

μόσιο λειτουργό, απόσπαση περιουσία<; με ψευδείς παραστάσεις. Ο κ . Ερωτοκρίτου έχει επίσης ενώ

πιόν του και δεύτερη συμπληρωματική έκθεση ημερ. 11 Ιουλίου με βάση την οποία αναμένεται να κι 

νηθεί προ<; πλήρη εΕιχνίαση της υπόθεσn<; τα επόμενα 24ωρα, παρά τι{ έντονες και εν πολλοί<; αναμε

νόμενες πιέσ ε ις που δ έχε ται η Νομική υπηρεσία για απόρριψη της υπόθεσης. 

χι τεκτονικό σχέδιο που υποβλήθηκε με την αίτηση ντήσει ο νομικός σύμβουλος του δήμου Ανδρέας 

για έκδοση της πολεοδομ ι κής άδειας και έφερε Δημητρ ι άδης κατά πόσον δικαιολογείται ακύρω

την υπογραφή της Ανδρούλλας Ευθυμίου ακυρώ  ση της άδειας που εκδόθηκε στην εταιρεία. Η εται

θηκε παράνομα και αντικαταστάθηκε από νέο αρ  ρεία Aristo. ό π ως έχει γράψει σε προηγούμενο ρε 

χιτε κ τονικό σχέδιο με την υπογραφή του τέως δη  πορτάζ ο .. π ... αποδίδει την καταγγελία που έγινε 

μοτικού μηχανικού Σάββα Σάββα. στην αστυνομία σε λανθασμένους υπολογισμούς 

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πληροφόρηση, τόσο των υπηρεσιών του Δήμου Π άφου ισχυριζόμενη 

στα ακυρωθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια όσο και στα ότι η ίδια εκπλήρωσε όλους τους όρους των αδει 

νέα αρχιτεκτονικά σχέδια που τα αντικατέστησαν ών της. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο Δήμος Πάφου της 

υπάρχει το ονοματεπώνυμο της κ. Σωτηρούλλας ζήτησε να υποβάλει νέα σχέδια και ότι η διαφορά 

Αριστοδήμου. Η κυρία Αριστοδήμου είναι μία εκ που διαπιστώνεται στα σχέδια είναι αποτέλεσμα 

των διευθυντών κα ι γραμματέας της εταιρείας του γεγονότος ότι η έκταση του τεμαχίου αποδεί 

ARISTO DEVELOPERS LTD. Διευθύνων σύμβουλος χθηκε μεγαλύτερη από αυτή που ανέγραφαν οι τίτ 

και ιδιοκτήτης της εν λόγω εταιρείας είναι κ. Θεό  λοι ιδιοκτησίας . 

δωρος Αριστοδήμου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στη χω 

ροθέτηση των χώρων πρασίνου έγιναν μετά από 

υποδείξεις του τμήματος Υδάτων για την προστα 

Τι λέει η εταιρεία Αριστοδήμου; σία ενός αργακιού . Η εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, 

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις του τμήματος 

την ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου Π άφου Υδάτων, υπέβαλε νέα σχέδια στο Δήμο Πάφου που 

αύριο Δευτέρα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να απα - περιλάμβαναν μικρές μετακινήσεις οικοπέδων και 

Παρέμβαση Ειρήνη( 

Χαραλαμπίδου 
Σε προχθεσινή της επιστολή πρΟ{ τον γενικό ελεγκτή της Δημο

κρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η βουλευτής του ΑΚΕΛ - Αριστερά Νέ

ες Δυνάμεις καταγγέλλει τη συγκεκριμένη υπόθεση και lητά τη διε

ρεύνησή τη<; με σκοπό, όπως σημειώνει , τη διαφύλαΕη του δημοσίου 

συμφέροντος. Όπως πληροφορούμαστε, η κυρία Χαραλαμπίδου ανα 

φέρει στην επιστολή τη<;, μεταΕύ άλλων , ότι οι καταγγελίες έχουν διε

ρευνηθεί από mν αστυνομία και ότι υπάρχει ολοκληρωμένο<; φάκελο<; 

με πλήρη τεκμηρίωση των στοιχείων. 

Η τελευταία αναφορά στην ουσία τεκμηριώνει και τα όσα έχουμε γρά

ψει πιο πάνω. 

Σε επικοινωνία που είχε ο «Π» με το γραφείο του γενικού ελεγκτή 

μά<; αναφέρθηκε ότι από τη στιγμή που ή όλη υπόθεση διερευνάται 

από την αστυνομία η όποια εμπλοκή της ελεγκτική<; υπηρεσία<; θα γί 

νει σε συνεννόηση με τον γενικό εισαγγελέα. 

δρόμων σε σχέση με τα εγκριμένα σχέδια της πο

λεοδομικής άδειας. δημιουργία μεγαλυτέρων χώ 

ρων πρασίνου πλησίον του αργακιού , κατασκευή 

οχετών, γέφυρας και τοποθέτηση gabions στις όχθες 

της κοίτης του, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προ

στασία του αργακιού . Σχετική επιστολή έγκρισης 

των νέων σχεδίων στάλθηκε από το Τ Α Υ στον Δή

μο Π άφου στις 16/ 12/11. Σύμφωνα με τα νέα σχέ

δια, για να αντισταθμιστούν οι χώροι πρασίνου 

που παραχωρήθηκαν π λησίον του αργακιού προ 

τάθηκε αντικατάσταση εμβαδού χώρου πρασίνου 

σε σχέσ η με το εγκριμένο σχέδιο της πολεοδομι 

κής άδειας . Λόγω των διαφοροπο ιή σεων, θα έπρε

πε να είχε αφαιρεθεί πράσινο από αλλού. Ο χώρος 

που προσφερόταν ήταν το πράσ ι νο πίσω από τα 

οικόπεδα 69 έως 75. 

ΦαίδωνΟ(: 'Vnomn 

συμπεριφορά θεσμικών 

Ο δημοτικό( σύμβουλος και πρόεδρος της 

πολεοδομικriς ε πι τρο πή ς Δήμου Π άφου Φαί 

δων Φαίδωνος τόνισε στον « Π » ότι « το θέμα 

εγέρθηκε ενώπιον της επιτροπής και από την 

πρώτη στιγμή διαπιστώθηκαν σοβαρές παρα

νομίες γι' αυτό και ομόφωνα η επιτροπή έστει

λε την υπόθεση ενώπιον της ολομέλε ι ας του 

δημοτικού συμβουλίου, το οποίο και πάλιν 

ομόφωνα αποφάσισε να καταγγείλει την υπό 

θεση την αστυνομία. Ενώπιον του δ.σ .... ανα 

φέρει ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ, • δ ια 

πιστώθηκαν παρανομίες στο στάδιο διαχωρι 

σμού των οικοπέδων με βάση τις οποίες ο επι

χειρηματίας Αριστοδήμου αποκόμιζε σημα 

ντικά οφέλη σε οικοπεδοποιήσιμο εμβαδόν 

εις βάρος κυρίως του πρασίνου ... Ο κ. Φαίδω 

νος έκανε επίσης λόγο « για επίδειξη κωλυ 

σιεργίας από κάποιους θεσμικούς παράγοντες 

οι οποίοι έχουν γίνει δέκτες σοβαρών mέσεων . 

Η έως τώρα συμπεριφορά τους είναι περίεργη 

και ύποmη " , αναφέρει στον · Π ολίτη ... 
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È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÛÙÈ˜
2.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ ·Ó·‚Ï‹-
ıËÎÂ Ë ÎÚ›ÛÈÌË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙÔ˘
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô  ̆¶¿ÊÔ  ̆ÁÈ·

ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Aristo Ë ÔÔ›· Î·Ù·ÁÁ¤Ï-
ıËÎÂ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. 

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÊÔ˘ ™. μ¤ÚÁ·˜ ÛÂ Û‡ÛÎÂ-
„Ë ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÔÌ¿-
‰ˆÓ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ·fi-
Û˘ÚÛË ÙË˜ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ
·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÂıÂ›
¯ıÂ˜ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂ‰Ú›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈ-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙË ̄ ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË,
Ë ÔÔ›· Â›¯Â ÔÚÈÛÙÂ› ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘,
‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË Ë ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË  ̃ÙÔ  ̆ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ÛÙÔ ÂÚÒÙË-
Ì· ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶¿ÊÔ˘ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÚÔ-
¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙË  ̃¿‰ÂÈ·  ̃Ô  ̆Â›-
¯Â ÂÎ‰ÔıÂ›. √È ‰ËÌÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∞∫∂§ Î·È
∂¢∂∫ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi  ̃Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ  ̃ÙÔ  ̆¢∏™À
º·›‰ˆÓ·˜ º·›‰ˆÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·‚Ô-
Ï‹ ÙË˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈ-
¯Â›ÚËÌ· fiÙÈ Ë 14 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË ·-
Ú·‰fiıËÎÂ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ̄ ıÂ˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙË Û˘-
˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó. √È ̆ fiÏÔÈÂ˜ ‰ËÌÔÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜
¢∏∫√ Î·È ¢∏™À Î·ıÒ  ̃Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô  ̃™¿‚-
‚·  ̃μ¤ÚÁ·˜, ·Ó Î·È Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Û˘˙ËÙËıÂ› „Â˜, Û˘Ó·›ÓÂÛ·Ó
ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙË˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜. 

μ·Ú‡ ÙÔ ÎÏ›Ì· 

ΔÚÈ¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ Û˘-
ÓÂ‰Ú›·ÛË  ̃ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ì¤Á·ÚÔ ¶¿ÊÔ  ̆¿Ú-
¯ÈÛ·Ó Ó· Î·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ‰ÂÎ¿‰Â  ̃̆ ¿ÏÏËÏÔÈ
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. £Âfi-
‰ˆÚÔ  ̃∞ÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ ,̆ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó
ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. π‰È·›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔÎ¿-
ÏÂÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ‰ÂÎ¿‰ˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ Î·È
˘fi Î¿Ï˘„Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈÎ¿
·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ Û˘-
ÓÂ‰Ú›·ÛË  ̃ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ  ̃ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘
·ÓÙÈ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ª¿ÎË ƒÔ˘Û‹. 

∏ ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË 
√ ÓÔÌÈÎfi  ̃Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ  ̃ÙÔ  ̆‰‹ÌÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜

¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ÛÙË ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘, ÂÈÎ·-
ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∏Ï›·
∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¢›-
Î·ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·-
¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ̆ ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ıÂÛÌÈ-
Îfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ·-

Ú¿ÓÔÌË. ∏ ¿‰ÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎ‹ Ú¿ÍË Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ‰ËÌÈ-
Ô‡ÚÁËÛÂ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È Â˘ÓÔ˚Î¤  ̃Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ̃
ÛÙËÓ ·ÈÙ‹ÙÚÈ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ·Ó·ÎÏËıÂ› ÙÒÚ· ‰ÈfiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
ÙˆÓ 178 ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿-
‰ÈÔ, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ ˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ Î·È ÛÊÚ·ÁÈÛÌ¤ÓÔ
·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶¿ÊÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ,
·ÏÏ¿ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó Î·È ¿‰ÂÈÂ  ̃ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹  ̃ÛÂ Î¿-
ÔÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ. £ÂˆÚÂ› Â›-
ÛË˜ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ ·fi ÙÈ˜ 28/12
2011 Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ì¤-
¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È Â‡ÏÔÁÔ˜ ÒÛÙÂ Ó·
‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶¿ÊÔ  ̆Ó· ÚÔ-
¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛË ÙË  ̃ÂÎ‰ÔıÂ›Û·˜
¿‰ÂÈ·˜. £· ‹Ù·Ó, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Ë
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó ̆ ‹Ú¯·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÁÂÁÔÓfi-
Ù· Ô˘ Ó· ·Ô‰Â›ÎÓ˘·Ó ‰fiÏÈÂ˜ ‹ ··ÙËÏ¤˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙË˜ ·ÈÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. √ ÓÔÌÈÎfi˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰ËÌÔ-
ÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿-

ÎÏËÛË ÙË  ̃¿‰ÂÈ·  ̃‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜
ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ ¤ÎıÂÛË Ô˘
˘¤‚·ÏÂ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·. 

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ  
À¿ÏÏËÏÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Aristo, ÛÂ ÂÈ-

ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ «¶» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÂ-
ÔÚÙ¿˙ ÙË˜ Î˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ ÂÊË-
ÌÂÚ›‰·  ̃·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·  ̃fiÙÈ ÛÈ-
ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·  ̃ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·  ̃Ô  ̆¤¯ÂÈ
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÌÈ·˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·  ̃Ô  ̆ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙË˜ ¶¿ÊÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ. √È
˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ
Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎ·Ó ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·-
ıÔ‡Ó ÂÈÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ‹
Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·. √È
˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¶»
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·  ̃̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ fiÙÈ ÛÂ ÂÚ›Ô‰Ô Ô  ̆«ÔÈ
ıÂÛÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÎÚ›ÛË, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ·-
ÓÂ‡ÎÔÏ· È· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ı˘Û›Â˜ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi
ÙÔ˘ ·ÈÁÓÈ‰ÈÔ‡ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ, ÙˆÓ ˆ-
Ï‹ÛÂˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜,
ÙË  ̃̄ ·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛË  ̃ÙË  ̃ÎÔÈÓ‹  ̃ÁÓÒÌË˜, ÙÔ˘
·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÙ·ÒÓ
ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ. ΔÚ¤ÊÔÓÙ·È ÔÈ Ì¿˙Â˜ ÌÂ ÙË
¯ÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›‰Ô˘Ó, Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó
ÌÂ ÂÚÈÛÛ‹ Â˘ÎÔÏ›· ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô ÙËÓ Î·ÎÂÓÙÚ¤¯ÂÈ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È
Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘  ̃Î·ÚÊÈ¿ ÛÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi Ô  ̆̄ ˆÚ›˜
Î·Ì›· ÏÔÁÈÎ‹ Î·È Î·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ  ̃‰ÈÎ·›Ô  ̆ÛÙ‹-
ıËÎÂ - ÎÚÈÙ¤˜ Î·È ‰ÈÎ·ÛÙ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘
Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó». ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, Â›ÛË˜,
fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÔ˘Ó
‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ÛÙÔ ¯˘‰·›Ô, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›-
˙Ô˘Ó, ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ó· ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÌÂ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙÂ˜.

°

¢ÂÎ¿‰Â˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ÎÏÂ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÌÂ ÂÚ›ÂÚÁË ÂÈÛ‹ÁËÛË

¶¿ÂÈ ÁÈ· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ Ë Aristo
√ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎÂ ·ÏÏ¿ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È 
Ó· ÌËÓ ·Ó·ÎÏËıÂ›. √ ™. μ¤ÚÁ·˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ ·fiÛ˘ÚÛË ÙË˜ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·
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