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Ωςπροεξοφλημένη θεωρείται η κλήτευση του Μανώλη Πετσίτη στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής ύστερα από αίτημα της αντιπολίτευσης, αναφέρουν σε δημοσίευμα τους τα
"ΝΕΑ". Μάλιστα δεδομένη θεωρείται και η κλήτευση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της
ΔΕΠΑ, Θεώδορου Κιτσάκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η στροφή των μελών της κυβερνητικής
πλειοψηφίας στην αρμόδια επιτροπή, όπως καταγράφηκε και με την απόφαση να κληθεί προς
κατάθεση η επικεφαλής της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Άννα Ζαΐρη, αποτελεί
προπομπό των εξελίξεων. Για την επιστροφή του "Μανόλο" στην Αθήνα, μάλιστα, και την
εμφάνιση του στη Βουλή προετοιμάζονται και οι κυπριακές αρχές.
Δεν περνούσε ούτε από έλεγχο
Όπωςαναφέρουν τα "ΝΕΑ" κατά τις μετακινήσεις του στην Κύπρο, ο κ. Πετσίτης ταξίδευε με την
Aegean, πάντα στη business class, έχοντας τον "αέρα" ενός εύπορου επιχειρηματία. Όμως
σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλές φορές ο Μανώλης Πετσίτης δεν περνούσε καν από έλεγχο. Και
το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος έδωσε την εντολή να περνάει από το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος ως κυβερνητικός… αξιωματούχος.
Στο συρτάρι τα στοιχεία από την Κύπρο
Μόλιςζητήθηκε δικαστική συνδρομή από την Αθήνα, η Κύπρος ανταποκρίθηκε άμεσα. Η Κύπρια
εισαγγελέας Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ (της κυπριακής Αρχής για το
ξέπλυμα χρήματος) έχει αποστείλει τα στοιχεία για τον Μανώλη Πετσίτη ήδη από τις 20
Φεβρουαρίου. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται εδώ και 50 ημέρες στο γραφείο της επικεφαλής της
Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννας
Ζαΐρη-Αρκούλη. Το πώς τα έχει αξιοποιήσει η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι άγνωστο.
Αλλά αυτό δεν θα είναι για πολύ… Και τούτο γιατί η κ. Ζαΐρη κλήθηκε ήδη να καταθέσει στην
Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται ωστόσο
να έχει η κατάθεση του προϊσταμένου της ίδιας Αρχής ο οποίος παραιτήθηκε, καθώς θεώρησε ότι
του έδωσαν δυσμενή μετάθεση επειδή πλησίαζε σε πολύ "καυτές υποθέσεις".
Διαβάστεακόμα:
-"Ανοίγει" και στη Βουλή η υπόθεση Πετσίτη - "Fake news", η κυβερνητική γραμμή άμυνας

- Υπόθεση Πετσίτη: "Πλυντήριο" με αγορές ακινήτων
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