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Επίκαιρηερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης και Διαφάνειας Μιχ. Καλογήρου κατέθεσε ο
βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρος Παπαθεοδώρου σχετικά με την υπόθεση
της Αν. Ξεπαπαδέα.
Μετην ερώτηση ο κ. Παπαθεοδώρου ζητάει από τον υπουργό Δικαιοσύνης να ενημερώσει
τη Βουλή από πότε ήταν σε γνώση του η επαγγελματική δραστηριότητα της κας Αν. Ξεπαπαδέα,
ως πληρεξούσιας Δικηγόρου του κ. Αρτεμίου. Και επίσης, γιατί μετά τις αποκαλύψεις ο υπουργός
δε ζήτησε την παραίτηση της κας Αν. Ξεπαπαδέα και την παραπομπή των εν λόγω στοιχείων στις
αρμόδιες δικαστικές αρχές προς διερεύνηση.
"Ηπολιτική ιδιότητά της και οι θέσεις που κατείχε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαπλέκονταν
απολύτως με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς της, ιδιαίτερα σε υποθέσεις στις
οποίες θα όφειλε να ελέγξει για διαφθορά πρόσωπα όπως ο εντολέας της κ. Αρτεμίου και ο κ. Μ.
Πετσίτης" σημειώνει μεταξύ άλλων ο βουλευτής της ΔΗΣΥ.
ΗΕπίκαιρη Ερώτηση του κ. Θ. Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μ. Καλογήρου, έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: "Διαπλεκόμενες σχέσεις της Γ.Γ. για την Καταπολέμηση της διαφθοράς κας Ξεπαπαδέα"
Ηκα Αν. Ξεπαπαδέα, Γ.Γ. για την Καταπολέμηση Διαφθοράς, σε ανακοίνωσή της σχετικά με
δημοσίευμα που την φέρει να εκπροσωπεί ως πληρεξούσια δικηγόρος το 2016, το 2017 και το
2018 την Κυπριακή εταιρεία Hi-Med Solutions Ltd, με έδρα τα γραφεία του Αρ. Αρτεμίου στη
Λευκωσία, ουσιαστικά επιβεβαιώνει την παραπάνω σχέση, ισχυριζόμενη ότι μετατρέπεται σε
"σκάνδαλο η κατά νόμον εκπροσώπηση ενός νομικού προσώπου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο
του". Η κα Ξεπαπαδέα φυσικά δεν ελέγχεται για τις πληρεξουσιότητες που αναλαμβάνει ως
Δικηγόρος, αλλά γιατί, κατά τον ίδιο χρόνο, είχε διοριστεί από τις 10 Ιουνίου 2015 Διευθύντρια του
πολιτικού γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλου, έγινε στη
συνέχεια ειδική συνεργάτης του ίδιου σε θέματα διαφθοράς και από τον Απρίλιο του 2018
ορίσθηκε Γενική Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Επομένως, η πολιτική
ιδιότητά της και οι θέσεις που κατείχε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαπλέκονταν απολύτως με την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς της, ιδιαίτερα σε υποθέσεις στις οποίες θα όφειλε να
ελέγξει για διαφθορά πρόσωπα όπως ο εντολέας της κ. Αρτεμίου και ο κ. Μ. Πετσίτης. Σήμερα, δε,

είναι απαράδεκτο, αλλά και πολιτικά ύποπτο, το γεγονός ότι δεν έχει ζητηθεί ακόμα η παραίτηση
της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου, όταν ο κ. Μ. Πετσίτης εμφανίζεται σε έγγραφα να είναι
φορολογικός εκπρόσωπος των Κύπριων δικηγόρων Λ. Πιερή και Σ. Παναγιώτου, συνεργατών του
Κύπριου δικηγόρου Α. Αρτεμίου, του εντολέα της κας Ξεπαπαδέα. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο
αγγίζει τη λειτουργία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συνδέεται με πολιτικά πρόσωπα του στενού
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Από πότε ήταν σε γνώση του η επαγγελματική δραστηριότητα της κας Αν. Ξεπαπαδέα, ως
πληρεξούσιας Δικηγόρου του κ. Αρτεμίου;
2.Γιατί μετά τις αποκαλύψεις ο Υπουργός δε ζήτησε την παραίτηση της κας Αν. Ξεπαπαδέα και
την παραπομπή των εν λόγω στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προς διερεύνηση;
Το υπουργείο Δικαιοσύνης καλύπτει την Ξεπαπαδέα
Πλήρηκάλυψη στην Γενική Γραμματέα κατά της Διαφθοράς Αναστασία Ξεπαπαδέα δίνει το
Υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο επιτίθεται σε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ που ζήτησαν την παραίτησή της.
Μάλιστα μιλάει για κίνηση αντιπερισπασμού:
"Καλούμετη Ν.Δ. και το ΚΙΝΑΛ να σταματήσουν να ανακαλύπτουν διαρκώς δήθεν σκάνδαλα, γιατί
εκτίθενται. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα που, όταν η κυβέρνηση με αφορμή τις
ασυναρτησίες τους για τον κ. Πετσίτη έφερε την τροπολογία, προκειμένου η Επιτροπή "πόθεν
έσχες" να ελέγχει υποχρεωτικά και αυτόματα όλες τις τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές
όλων των πολιτικών, η Ν.Δ. το έβαλε στα πόδια άρον άρον και την καταψήφισε.
Μερικέςημέρες μετά, εφευρίσκεται νέα κίνηση αντιπερισπασμού, αυτή τη φορά εις βάρος της Γ.Γ.
κατά της διαφθοράς και, ενώ συνομολογείται η σύννομη άσκηση των καθηκόντων της ως
δικηγόρου, πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά της στη Γενική Γραμματεία, κατασκευάζεται "ηθικό"
ζήτημα και συναρμολογείται δήθεν βλάβη του ελληνικού δημοσίου μεταξύ εμπορικών εταιρειών
που δεν είναι off shore. Το αφήγημα κορυφώνεται με δήθεν σχέσεις συνεργασίας και
εκπροσώπησης του κ. Αρτεμίου, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο συστατικό κάθε συνταγής
παρασκευής ανύπαρκτων σκανδάλων.
Προφανώςκάποιοι βρίσκονται σε διαρκή πανικό, διότι γνωρίζουν ότι έχουν πολλούς πραγματικούς- σκελετούς στις ντουλάπες τους και αγωνιούν στο ενδεχόμενο αποκάλυψής τους".
Διαβάστε ακόμη:
* ΝΔ σε Τζανακόπουλο: Γιατί δεν έχει παραιτηθεί ήδη η κ. Ξεπαπαδέα;
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

