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Της Μαρίας Νταλιάνη
Τηνέντονη διαμαρτυρία της Ν.Δ. προκάλεσε η κίνηση της Προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες
Τασίας Χριστοδουλοπούλου να στείλει επιστολή στην σύζυγο του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Μαρέβα
Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με την οποία ζητάει συμπληρωματικά στοιχεία πόθεν έσχες για την
περίοδο 2006-2015.
"Ηκυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο τόσο για την οσμή σκανδάλου στην υπόθεση
πώλησης βλημάτων στη Σαουδική Αραβία, όσο και στον προϋπολογισμό με νούμερα που δεν
βγαίνουν και αναζητά σανίδα σωτηρίας σε κλεισμένες υποθέσεις", τόνισε ο Γραμματέας της Κ.Ο.
της Ν.Δ. Κώστας Τσιάρας ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. "Αν είναι έτσι να
ανοίξει ξανά το θέμα του πόθεν έσχες του κ. Τσίπρα, του κ. Φλαμπουράρη και του κ. Σταθάκη".
Οκ. Τσιάρας εξέφρασε έκπληξη και λύπη για την διαρροή της επιστολής στον ιστότοπο left.gr (σσ
διαδικτυακό ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ). "Η δουλειά στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες είναι εμπιστευτική, εγώ
βρίσκομαι εκεί με διορισμό ΦΕΚ. Δεν έχει γίνει ποτέ διαρροή από την Επιτροπή" τόνισε και
υπογράμμισε ότι η Ν.Δ. θα ζητήσει εξηγήσεις για την "επιλεκτική διαρροή" σε ΜΜΕ από τον
Πρόεδρο της Βουλής θέτοντας ζήτημα λειτουργίας της.
Όπωςείπε, η κ. Χριστοδουλοπούλου δεν έκανε καμία ενημέρωση για την κίνηση αυτή στα μέλη
της Επιτροπής, ενώ ο ίδιος, αν και προσπάθησε να επικοινωνήσει τρεις φορές με την ίδια για να
πληροφορηθεί τι έγινε, δεν πήρε καμία απάντηση.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια "κλεισμένη ομόφωνα υπόθεση", λέγοντας πως
"όλοι στην Επιτροπή συμφωνήσαμε πως η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι δεν υποχρεούται να
υποβάλλει δήλωση πόθεν έσχες την περίοδο που ήταν σε διάσταση με τον κ. Μητσοτάκη".
"Τονα επιστρέφεις σε κλειστές υποθέσεις είναι διέξοδος πολιτικής, η κυβέρνηση είναι με την πλάτη
στον τοίχο", τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Κοινοβουλευτικοίκύκλοι από την πλευρά της πλειοψηφίας διευκρίνιζαν -λίγα λεπτά μετά την
ενημέρωση του γ.γ. της Κ.Ο. της Ν.Δ.- ότι "ορκωτός λογιστής από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες
ζήτησε από την κ. Γκραμπόσφκι συμπληρωματικά στοιχεία, και όχι μόνη της η κ. Τασία
Χριστοδουλοπούλου".
ΣτηνΕπιτροπή Πόθεν Έσχες μετέχουν δύο βουλευτές από την πλευρά της κυβέρνησης εκ των
οποίων ο ένας είναι Πρόεδρος, η κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου και ο Σπύρος Λάππας, ενώ από
πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ Κ.Τσιάρας. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής είναι
κυρίως δικαστικοί.
"Δεν υπηρετώ σκοπιμότητες", λέει η κ. Χριστοδουλοπούλου
ΗΠρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Εσχες με δήλωσή της διαβεβαιώνει ότι "τηρώ ευλαβικά τους
κανόνες εχεμύθειας και το απόρρητο των συζητήσεων στην Επιτροπή, και ουδέποτε έκανα χρήση
εμπιστευτικών πληροφοριών, για να υπηρετήσω σκοπιμότητες".
Στηνίδια δήλωση αναφέρει ότι "ουδέποτε διέρρευσα οτιδήποτε σχετικό με αποστολή επιστολής ή
το περιεχόμενό της προς οποιοδήποτε site ή άλλο μέσο ενημέρωσης. Εξάλλου, από μια πρόχειρη
ανάγνωση των διάφορων sites, κανένα δεν αναφέρει τίποτε για την επίδικη επιστολή.
Επιρρίπτειευθύνες στον κ. Τσιάρα λέγοντας ότι την ύπαρξη της επιστολής επιβεβαίωσε ο ίδιος ο
κος Τσιάρας, με τις δηλώσεις του.
"Μετην παρούσα δήλωση επιθυμώ να διευκρινίσω ότι τα έγγραφα στοιχεία, που ζητήθηκαν από
την κα Γκραμπόφσκι, υπάγονται στον τακτικό έλεγχο και όχι σε οποιασδήποτε μορφής έκτακτου
ελέγχου. Κατά συνέπεια, είχα την αρμοδιότητα να ζητήσω συμπληρωματικά στοιχεία, κατόπιν
αιτήματος του ορκωτού ελεγκτή, και, ως εκ τούτου, ο κος Τσιάρας, μέλος της Επιτροπής, βιάστηκε
να θέσει το θέμα δημόσια, αντί να ζητήσει επισήμως εξηγήσεις ή να περιμένει την προσεχή
συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης" λέει στην ίδια δήλωση
η Τασία Χριστοδουλοπούλου.
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