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Α!
1. - Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, είναι η δεύτερη φορά, που αναγκάζομαι, μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, να Σας οχλήσω, για την εν εξελίξει υπόθεση της
εκβιάσεως που υπέστην από τον, ήδη ελεγχόμενο, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλο και τους λοιπούς συμμέτοχους του («μη
πολιτικά πρόσωπα»). Ειδικότερα, την περασμένη εβδομάδα είχα καταθέσει το
συμπληρωματικό, από 22.06.2020, υπόμνημα μου, με την οποία είχα απευθυνθεί σε
Σας και στα μέλη της Επιτροπής Σας, για να ζητήσω την συνδρομή Σας, σχετικώς
με την ανωτέρω υπόθεση.2. - Σας υπενθυμίζω ότι, με το ανωτέρω υπόμνημα μου, είχα προσκομίσει σε
Σας, ως νεώτερα αποδεικτικά στοιχεία: α) ακριβή απομαγνητοφώνηση του,
συνημμένου, ενιαίου σειριακού δίαυλου « υ δ Β » , που περιείχε αντίγραφο της
συνομιλίας μου με τον, πρώην Υπουργό Επικρατείας, κ. Νίκο Παππά, καθώς και β)
το σώμα του υλικού φορέα - δίαυλου «ΙΙδΒ» («ϋηΐνβΓχαΙ $βήαΙ Βιιζ»), με το
ηχητικό απόσπασμα της, ως άνω, συνομιλίας και Σας ζήτησα, αφού τα μελετήσετε,
να τα συσχετίσετε με την λοιπή δικογραφία και να ασκήσετε τα εκ του
Συντάγματος, του Νόμου και εκ του άρθρου 243 παρ. 1 ΚΠοινΔ δικαιώματα
Σας, προκειμένου να αποφευχθεί πάσα περαιτέρω καθυστέρηση διερευνήσεως της
συγκεκριμένης υποθέσεως, πράγμα που συνδέεται με την ορθή και ταχεία απονομή
της δικαιοσύνης.Β!

σελ.
I!
3.- Πληροφορήθηκα, εντωμεταξύ, από τον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, όλα
όσα δήλωσε τόσο ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, όσο και ο ελεγχόμενος
(κατηγορούμενος) πρώην Αναπλ. Υπουργός Δικαιοσύνης, οι οποίοι αμφισβήτησαν
την αυθεντικότητα του ηχητικού υλικού. Ειλικρινώς, στα όσα διάβασα, περί του
προσκομισθέντος ηχητικού αποδεικτικού μέσου, θα «ταίριαζαν» διάφορες εξηγήσεις:
Δεν μπορώ, όμως, να γνωρίζω την ψυχική κατάσταση, τις ενδόμυχες και μη
επιδιώξεις και, εν τέλει, τι είχαν στο μυαλό τους οι ανωτέρω, όταν ισχυρίζονταν όσα
(πάντως, ψευδή) ισχυρίστηκαν, αναφορικά με τα όσα ακούγονται στην συνομιλία,
που Σας προσκόμισα. Η πολιτική αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί, δεν με
αφορά: Εμένα το μόνο που με ενδιέφερε και εξακολουθεί να με ενδιαφέρει είναι η
Αλήθεια. Επειδή, λοιπόν, αυτό, για μένα είναι το μόνο ερώτημα (: ποια είναι η
Αλήθεια;) και επειδή δεν μπορούσα να αφήσω να πλανάται και η παραμικρή
αποδεικτική

σκιά

σε

βάρος

μου, υπέβαλα

αίτηση

προς

τον

κ.

Γεώργιο

Καραθανάση, Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής, - Καθηγητή στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών, ζητώντας να ελεγχθεί η γνησιότητα του «ΙΙδΒ» που
προσκομίστηκε στην Επιτροπή Σας και να προσδιοριστεί η φράση με τον
χαρακτηρισμό

«ακατάληπτο»,

στην

σελίδα

13 του

κειμένου

της

εκθέσεως

απομαγνητοφώνησης.4·- Θα συμφωνείτε μαζί μου πως τις εν λόγω αιτούμενες ανακριτικές
ενέργειες, είναι δεδομένο ότι δεν θα επιζητούσε, κάποιος θα φοβόταν την
Αλήθεια. Όμως, εγώ δεν έχω ούτε να κρύψω, ούτε να φοβηθώ τίποτα!
II!
5.1.- Πράγματι, ήδη Σας προσκομίζω την από 26.06.2020 «Έκθεση
Εργαστηριακής Εξέτασης», εκ της οποία προκύπτει ρητώς ότι (σ/ετ. 1):

«...Δεν εντοπίστηκαν
σε κανένα σημείο της
καταγραφής
απότομες μεταβολές
των ηχητικών συχνοτήτων.
Αντιθέτως
η ομαλότητα
των μεταβάσεων
τους δεικνύει
την μη
συρραφή του περιεχομένου
του ηχητικού
αρχείου....

σελ.
Ύστερα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των εργαστηριακών
ευρημάτων και συγκριτικών αποτελεσμάτων,
που εκτενώς
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσης, καταλήγουμε
στα τελικά συμπεράσματα, που διατυπώνονται ως ακολούθως:
Το υπό εξέταση ηχητικό αρχείο, το οποίο επικυρώνεται από
τον Εντολέα Δικηγόρο ως ακριβές αντίγραφο
εκ του Ενιαίου
Σειριακού Διαύλου (ΌηινβτΒΆΐ 8θΠ9ΐ Βυε), που
κατατέθηκε
στην Ειδική Κοινοβουλευτική
Επιτροπή
της Βουλής την
22.06.2020,
με διάρκεια
47πι4θ5, παράχθηκε
διαμέσου
συσκευής καταγραφής ηχητικού σήματος και δεν φέρει κανένα
ίχνος
συρραφής
αποτελώντας
ενιαία
ηχητική
καταγραφή...>>.5.2.- Και, εις ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα, ήτοι να προσδιοριστεί η φράση
με τον χαρακτηρισμό «ακατάληπτο»,

στην σελίδα 13 του κειμένου της έκθεσης

απομαγνητοφώνησης, ο πραγματογνώμονας, αναφέρει, αντιστοίχως, ότι:

«...Η
φράση
της
σελίδας
13
του
κειμένου
απομαγνητοφώνησης, η οποία δηλώνεται
ως
ακατάληπτη,
διαπιστώθηκε,
ύστερα από την αποθορυβοποίηση
και
ενίσχυση του ηχητικού αρχείου, πως πρόκειται για την: «...οι
άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι
να μας προσεγγίσουν
να
είναι
απόλυτοι...».-

5.2.1.-

Μετά,

λοιπόν,

από

τη

χρήση

βελτιωτικών

τεχνικών

αποθορυβοποίησης και ενίσχυσης του καταγεγραμμένου ηχητικού σήματος, το
επίμαχο τμήμα του απομαγνητοφωνημένου διαλόγου, διαμορφώνεται ως εξής (σχετ.
2):
«...ΠΑΠΠ ΑΣ. Απλά μην ανοίγεις τώρα... ο Παπαγγελόπουλος,
εντάξει...
ΜΙΩΝΗΣ. Τι; Πώς τον διαβάζεις;
ΠΑΠΠΑΣ. Έχει τη δική του ατζέντα, και αυτό το σημείο το δικό
σου ... Μαθαίνω για ποιον είναι, αλλά το σημείο το δικό σου
είναι που γίνεται το οοηΐΐϊοί... Ότι με τη δική του ατζέντα κάμπτει
την ατζέντα του μαγαζιού. Εγώ δεν είμαι αφελής. Ξέρω και
καταλαβαίνω ότι σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής οι άνθρωποι
που είναι διατεθειμένοι να μας προσεγγίσουν να είναι απόλυτοι.
Καμία αντίρρηση! Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι
κάποιοι βγάζουνε λεφτά. Λεφτά!
ΜΙΩΝΗΣ. Βγάζουν λεφτά;
ΠΑΠΠΑΣ. Πολλά λεφτά, δε μιλάμε τώρα για... βγάζουνε λεφτά!
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ναι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
ΠΑΠΠΑΣ. Μπράβο. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το
είδαμε. Το ηο σο είναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα
του μαγαζιού. Εκεί δεν είναι... Δεν υπάρχει δηλαδή έτερο...
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σελ.
Μεγάλε, εάν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς, μπορείς να είσαι
εδώ και να κάνεις και το ουίεουτάηα το δικό σου ας πούμε.
Κατάλαβες;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω... ΗΘΆΙροΙ'ιϊιολέγεται αυτό.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, αλλά το να έρθεις και να βάλεις στο μαγαζί μας
ατζέντα που δεν έχουμε επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί και
δυσκολίες, ε, όχι ρε! Κάτσε ρε!...» .-

5.3.- Επομένως, τα όσα αναφέρθηκαν, στα ΜΜΕ, μετά την κατάθεση, στην
Επιτροπή Σας, της επίδικης προφορικής συνομιλίας και δη ότι, δήθεν

"επίτηδες"

δεν απομαγνητοφωνήθηκε το συγκεκριμένο τμήμα της συνομιλίας, ότι δήθεν δεν
απομαγνητοφωνήθηκε το τμήμα αυτό της συνομιλίας, επειδή δεν ήταν αρεστό σε
εμένα και ότι η προσκομισθείσα συνομιλία είναι, τάχα, προϊόν

"κοπτορραπτικής",

γκρεμίζονται (καταλύονται) από την, ήδη προσκομιζόμενη (σ/ετ. 2) πλήρη
συνομιλία, η οποία, συναξιολογούμενη, αποκαλύπτει την Αλήθεια.Γ!
6. - Κατόπιν όλων αυτών των, νεοτέρων, στοιχείων, είμαι βέβαιος ότι θα
διαγνώσετε το ορθόν και δίκαιον των αιτημάτων μου και θα ενεργήσετε,
προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα ανευρέσεως της Αληθείας. Αυτό μόνο
Σας ζητώ. Αυτό είναι το μόνο, για το οποίο αγωνίζομαι!
7. - Διορίζω, και πάλι, συνήγορο και αντίκλητο μου στην Αθήνα τον δικηγόρο
Πειραιώς και κάτοικο Αθηνών Πέτρο Ν. Πανταζή (Βαλαωρίτου 9β 2107339.08.43).Με σεβασμό

τηλ.

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΗ!
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι (ΑΜ 2818 Δ Ι Π )
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9 * Α©ΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3390843 · ΡΑΧ! 210 3623343
ΑΦΜ: 066038465 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
β-ΓΠ3ΪΙ: ρρ3ηί3ζί5@ΙδίΓ0ηϊδΐ9νν.9Γ
β

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ συνημμένου Ενιαίου Σειριακού Δίαυλου (υηίνθΓ83ΐ
δβπΗΐ Βαδ - ϋ δ Β )

ΜΙΩΝΗΣ. Όπου νομίζεις ότι είναι πιο καλά... όπου νομίζεις ότι είναι πιο ήσυχα,
έχει κάτι καναπέδες, έχει κι εδώ...
ΠΑΠΠΑΣ. Πάμε εκεί ρε παιδί μου.
ΜΙΩΝΗΣ. Εντάξει. Σε ρπναίε νίδίί είσαι;
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι ρε, εντελώς. Και μάλιστα δεν πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί είναι
εκλογές βουλευτικές αύριο και εγώ όντας ας πούμε στην κυβέρνηση... Δεν είμαι
κομματικό στέλεχος οπότε ήρθα να βοηθήσω το κόμμα... είναι ανακάτεμα στις
εκλογές.
ΜΙΩΝΗΣ. Και έτυχε να είναι βάφτιση φίλου, ε;
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι... και ήρθα... και ειδοποίησα και το ΑΚΕΛ και το προεδρικό
και είπα θα είμαι κάτω, τότε έρχομαι, τότε φεύγουμε...
ΜΙΩΝΗΣ. Μην το πάρουν σαν...
ΠΑΠΠΑΣ. Σας ενημερώνω...
ΜΙΩΝΗΣ. Πότε γυρνάς;
ΠΑΠΠΑΣ. Αύριο πρωί. Σας ενημερώνω δεν θα εμφανιστώ πουθενά, θα πάω σε
μια βάφτιση που γίνεται εκεί. Ξέρεις, οι αιφνιδιασμοί δεν είναι...
ΜΙΩΝΗΣ. Και τα παιδιά είναι από την Πρεσβεία μαζί σου; Εδώ πέρα;
Αστυνομικοί της Πρεσβείας;
ΠΑΠΠΑΣ. Ό χ ι . . .
ΜΙΩΝΗΣ. Για πες ρε Νίκο, πες μου καμιά ιδέα.
ΠΑΠΠΑΣ. Δεν γίνεται, πρέπει να γίνει δυναμική παρέμβαση. Τώρα εγώ θα του
ζητήσω να φέρει την ίδια την Τουλουπάκη για να τσεκάρω τι τους λέει... γιατί
κάπου χάνεται.
ΜΙΩΝΗΣ. Να σου πω... Από ό,τι κατάλαβα, ο Αλέξης το είπε ο ίδιος πλέον
μπροστά σε όλους.
ΠΑΠΠΑΣ. Μην το συζητάς, απολύτως. Κοίταξε να δεις, δεν υπήρχε περίπτωση
να δουλεύει τον Μπίμπη. Στο λέω μπέσα! Δε θα το έκανε αν δεν είχε σηκώσει το
τηλέφωνο.
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ΜΙΩΝΗΣ. Τρίτη φορά δεν υπάρχει αυτό, αυτό δεν υπάρχει! Δηλαδή δεν υπάρχει
για κανέναν! Και γίνεται ακριβώς επειδή είναι το θέμα... το έχουν εντοπίσει ότι
έχει να κάνει με αντισημιτισμό. Για αυτό και γίνεται. Εγώ ξέρεις δεν είμαι...
ΠΑΠΠΑΣ. Δεν το πιστεύω αυτό ρε συ, δεν το πιστεύω.
ΜΙΩΝΗΣ. Ρώτα το Γιώργο. Ρώτα το Γιώργο. Και ο Γιώργος το πιστεύει. Ο
Γιώργος λέει...
ΠΑΠΠΑΣ. Το θεωρώ τραβηγμένο.
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, και όμως! Ο Γιώργος λέει ότι δικές του πληροφορίες του λένε ότι
οι εισαγγελείς μεταξύ τους που συζητάνε, γιατί έχει κάποιον βάλει εκεί ο
Γιώργος, μιλάνε για Ισραηλινά οοηδρίΓααεδ. Ρώτα τον Γιώργο.
ΠΑΠΠΑΣ. Παγκόσμια συνωμοσία των Εβραίων και τέτοια έτσι;
ΜΙΩΝΗΣ. Ρώτα το Γιώργο. Μου λέει ο Γιώργος «ρε πούστη, μου το έλεγες και
εγώ σε έβλεπα με καχυποψία, μου λέει, στο παραδέχομαι, αλλά», μου λέει, «είναι
έτσι». Ρώτα το Γιώργο, ο ίδιος μου τα έλεγε. Είναι τρελό! Τρελό! Κοίτα, εγώ
αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι εγώ ήρθα ας πούμε με κλάδο ελιάς. Ήρθα
και σου είπα "ρε παιδί μου εντάξει, να τα βρούμε να τελειώνουμε ας πούμε» και
έφερα και το χαρτί που μου ζητήσανε και τα πάντα. Γιατί δεν υπήρχε από την
άλλη μεριά το ίδιο; Γιατί δε γίνεται και από την άλλη πλευρά το ίδιο;
ΠΑΠΠΑΣ. Οι άλλοι δεν κάνανε καμιά κίνηση να απαντήσουν τίποτα;
ΜΙΩΝΗΣ. Τίποτα. Αυτό που κάνανε, μετά που βρεθήκαμε, μια εβδομάδα μετά
πήγαν στον Φαλτσιάνι, ένα μήνα μετά κάνανε ντου στους γονείς μου και μετά
έδωσε εντολή ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος στο ΚΕΦΟΜΕΠ να μου κάνουν
έλεγχο, το οποίο, εγώ είμαι κάτοικος εξωτερικού και πολίτης εξωτερικού, δηλαδή
δεν υπάρχει έλεγχος. Έτσι, δηλαδή είναι μαλακία, πώς το λένε; Είναι μόνο αν
είμαι ΐ3Γ§είεά όπως κάνανε στο Μεταξά που χωρίς να χρωστάει τίποτα του
βάλανε κάτι για να τον γαμήσουνε.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι.
ΜΙΩΝΗΣ. Μόνο άμα είναι ΐ2Γ§είεά να μου κάνουν το ίδιο. Εντάξει, εγώ βέβαια
θα αντιδράσω, αλλά δεν θέλω, ρε παιδί μου. Εεγώ θέλω τη ζωή μου πίσω!
Κατάλαβες; Δε θέλω ούτε να αντιδράσω, ούτε να τσακωθώ.
ΠΑΠΠΑΣ. Καταλαβαίνω.
ΜΙΩΝΗΣ. Τι θέλω εγώ να κάνω; Τον Βγενόπουλο;
ΠΑΠΠΑΣ. Καλά, αυτό άστο, έχει ξεφύγει!
ΜΙΩΝΗΣ. Όχι, θέλω να σου πω ότι... Με έχεις κόψει και εσύ και ο Γιώργος, ας
πούμε Εγώ θέλω την ησυχία μου. Αυτό θέλω. Δε θέλω ούτε να κάνω μούρη, ούτε
να κάνω τσαμπουκά, ούτε τίποτα. Θα το κάνω μόνο αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
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Αλλά με πιέζουνε, κατάλαβες; Με πιέζουνε, με πιέζουνε, με πιέζουνε... Οπότε τι
να κάνω εγώ; Δηλαδή ...
ΠΑΠΠΑΣ. Εγώ σου είπα τι θα κάνω. Θα ζητήσω από τον Παπαγγελόπουλο να
μου φέρει την ίδια την τύπισσα και θα της πω ανοιχτά περί τίνος πρόκειται. Θα
της πω «κορίτσι μου, έχεις καταλάβει τι πας να κάνεις»;
ΜΙΩΝΗΣ. Αυτή είπε του Γιώργου, όταν ο Γιώργος έκανε μια συζήτηση πριν από
καιρό, που της είπε «ρε παιδιά, εδώ πέρα...», πριν πάτε κάτω στο Ισραήλ τον
Ιανουάριο, της είπε «ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα δεν έχουμε και τίποτα
ουσιαστικά», έτσι...
ΠΑΠΠΑΣ. Υπάρχει ένα θέμα διακρατικών σχέσεων.
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, αλλά άμα πάει τώρα κάτω ο Πρόεδρος και του πει ο άλλος «επ τι
γίνεται»; Και η Τουλουπάκη λέει «τι με νοιάζει;». Οι άλλοι είπανε «εντάξει, τι να
κάνουμε... θα στεναχωρηθούμε αλλά τι να κάνουμε...» και είπε η Τουλουπάκη
«εμένα τι με νοιάζει»; Είναι μουτζαχεντίν του Παπαγγελόπουλου η Τουλουπάκη
Κι εγώ θέλω ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει να το συνεχίσω. Να τους τραβήξω
τις μηνύσεις, να μην τους κάνω την καινούργια μήνυση, δεν με νοιάζει... Το θέμα
είναι να τελειώνει. Ήμουν τώρα στη Γενεύη, είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει ο
Άγγελος! Πραγματικά δηλαδή. Δεν γίνεται! Ήταν τελείως χάλια, ήταν τελείως
αλλά τελείως χάλια, πώς το λένε, λιώμα! Και μου λέει «δεν ξέρω πόσο θα
αντέξω». Δε γίνεται αυτό! Είναι απάνθρωπο! Και αυτό το έχει καταλάβει ο
Γιώργος, ότι είναι μαλακία. Τι κάνουν δηλαδή; Τι κάνουν; Είναι τόσο καταφανές
ας πούμε αυτό το οποίο συμβαίνει...δηλαδή ... πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι αυτός
ο τύπος σας εκθέτει πάρα πολύ. Δηλαδή... και ειδικά άμα συνεχίσει... γιατί, εγώ
τώρα ας πούμε τι να κάνω, υποχρεωτικά προσέλαβα τον Ειιίδ Οοαπιρο, τον
πρόεδρο του ΙηΙεπιαΙίοηαΙ Οΐπιϊη&Ι (ϋουιΐ, να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει
3\ιάιί. Δηλαδή να κάνει αιιάίΐ όλο μου το οιΐδϊποδδ Άούνϊίγ, και μετά να έρθει στην
Ελλάδα να ζητήσει συνάντηση με τον Παπαγγελόπουλο και τους εισαγγελείς και
να κάνει αιιάίΐ για αυτό το πράγμα. Ο Πρόεδρος του ΙηΐεπίΕΐϊοηαΙ Οίπύηαΐ (ϋουιΐ!
Και να βγάλει τεροΓί μετά, έτσι? Έτσι ώστε άμα βγάλουν καμιά βλακεία, με αυτό
το τεροιΐ θα το κινήσουμε ίηΙεΓΠ3ΐΐοη3ΐ1γ. Αλλά αυτό θα είναι το ρεζίλι για την
Ελλάδα, γιατί μετά θα κάνει τεροιΐ αντίστροφο για το πώς φτάσαμε, έτσι; πώς
κυνηγάτε εμένα και γιατί. Θα κοστίσει ένα κάρο λεφτά, εκατοντάδες χιλιάδες,
φαντάζεσαι... Αλλά τι επιλογή έχω; Να τους αφήσω να με γαμήσουν;
ΠΑΠΠΑΣ. Όχι, όχι.
ΜΙΩΝΗΣ. Δε θα τους αφήσω να με γαμήσουν.
ΠΑΠΠΑΣ. Όχι, όχι. Κάτσε... Τι θέλεις;
ΜΙΩΝΗΣ. Μια πορτοκαλάδα. I Ιάμε να πάρουμε μαζί αν είναι.
ΠΑΠΠΑΣ. Κάτσε κάτω ρε...
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ΜΙΩΝΗΣ. Αυτό είναι τρελό. Να μπούνε στους γονείς μου!
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι.
ΜΙΩΝΗΣ. Εμφανίζεται στα Πάναμα ραρεΓδ ο αδερφός μου σε εταιρεία δικιά μου.
Ο αδερφός μου είναι ποιητής. Δηλαδή ο αδερφός μου είναι πραγματικά ποιητής.
Δηλαδή γράφει ποιήματα και τέτοια. Δηλαδή είναι...
ΠΑΠΠΑΣ. Είναι άλλο πράγμα!
ΜΙΩΝΗΣ. Είναι αούα! Είναι αλλού! Δεν ξέρει τι σημαίνει εταιρεία!ΠΑΠΠΑΣ.
Δεν ξέρει τι σημαίνει εταιρεία; (γέλια)
ΜΙΩΝΗΣ. Είναι αυτή η φάση, ναι! Εντάξει, εγώ ό'τι θέλω κάνω με την περιουσία
μου. Εγώ ήμουν άρρωστος, είχα εταιρεία που ήταν ο ηοιηΐηεε ο αδερφός μου,
άμα πεθάνω να είναι εύκολο ας πού με... Εντάξει; Τι είναι αυτά τα πράγματα; Και
το ένα μετά το άλλο! Να μου δείξουν ας πούμε ότι στα αρχίδια τους. Ξέρεις,
ντου, έλεγχο... για να δείξουν ότι... σαν επίδειξη δύναμης δηλαδή.
ΠΑΠΠΑΣ. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
ΜΙΩΝΗΣ. Αλλά αυτό είναι τρελό γιατί αυτός είναι τελείως μαζί τους! Δηλαδή
είναι τελείως, είναι μαφιόζος!
ΠΑΠΠΑΣ. Ο Παπαγγελόπουλος;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι ρε, και μπορεί να σας κάνει τη δουλειά σας σε άλλα πράγματα
που να χρειάζεται ένας τέτοιος, εγώ δε λέω πως όχι, \νΙι&Ιενει· εσείς ξέρετε τη
δουλειά σας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση με γαμεί τρελά, σε σημείο που
εγώ θα πρέπει να αντιδράσω. Δεν γίνεται! Και δεν θέλω, μα με βλέπεις πως
κρατιέμαι.
ΠΑΠΠΑΣ. Η διαδικασία αυτή το αιιάϊί τι είναι;
ΜΙΩΝΗΣ. Κάνει ένα Άΐιάιί όλο μου το οιΐδίηεδδ Άούν'ιίγ, κάνει αυάίί σε εμένα και
θα βγάλει ένα Γεροιΐ, το οποίο θα λέει αν τα αοΐίνίίίεδ μου ήταν εντάξει, δεν ήταν
εντάξει κλπ. Όλα, τα πάντα κοιτάει. ΎΆΧ, αείϊνϊΐϊεδ, τα οαοκ^ΐΌΐιηά εηοεκδ...
ΠΑΠΠΑΣ. Λογαριασμούς...
ΜΙΩΝΗΣ. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα! Και βγάζει ένα τεροΓί, το οποίο Γεροιΐ,
εγώ πιστεύω θα λέει, είναι ί η ά ε ρ ε η ά ε η ί αυτός, είναι του Ιηίεπι&ΐΐοηαΐ (Ζπιηίη&Ι
ΟΟΙΙΓΙ, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα λέει ότι είμαι πεντακάθαρος, γιατί είμαι
πεντακάθαρος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα λέει κάτι άλλο. Αν αυτοί, λοιπόν,
μου κάνουν οτιδήποτε, με αυτό το Γεροιΐ... και παίρνουν οι Αμερικάνοι και το
Ισραήλ αλλά και οι Αμερικάνοι, το λΥοι-ά Ιε\νίδη (ϋοη^Γεδδ. Δηλαδή μπαίνουν και
οι Αμερικάνοι μέσα όπου εκεί έχω τον ΟεΓδΙιολνίΐζ σου είπα.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι, ναι...
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ΜΙΩΝΗΣ. Ο ϋεΓδηοννάίζ έχει κάνει ίηίΓηοοίΙϊζε το αμερικάνικο κομμάτι και αυτό
το Γεροτί, που ο Οεαιηρο δεν είναι Εβραίος, θα βγουν και θα κατηγορήσουν την
Ελλάδα για αντισημιτισμό. Εμένα μου είπαν ευθέως «εσύ κουβέντα για
αντισημιτισμό», μου είπαν από την Αμερική. Εμείς! Εδώ!
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι, ναι.
ΜΙΩΝΗΣ. Και μετά, αν το κάνουνε, θα κάνει το αντίθετο αιιάΐΐ... αυτοί πως
κάνανε οοηάυχί το ϊηνεδΙΐ§αίΐοη και γιατί, για τα ψέματα του Φαλτσιάνι, π ο υ θα
τον πάω τώρα για ψευδορκία? Και με τα ψέματα του Φιλιππάκη? Οπότε, μετά, θα
βγάλει τον Υπουργό που συνεργάζεται με τους νεοναζί, οι εισαγγελείς και αυτοί
μέσα, ότι όλο το σύστημα είναι αντισημιτικό και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει!
Έτσι; ότι γίνει! Γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν αυτό που έκαναν στον Μεταξά.
Δηλαδή να μου βγάλουν ένταλμα και να με γαμήσουνε. Δεν υπάρχει
περίπτωση... Εγώ δεν θα δεχτώ ούτε δίωξη για αυτό το πράγμα του
Παπασταύρου, που θέλουν να πουν ότι δώσαμε ψεύτικο τέτοιο... δε δώσαμε
ψεύτικο!
ΠΑΠΠΑΣ. Τι λένε; Τι ψεύτικο;
ΜΙΩΝΗΣ. Τι έγινε τώρα; Τι λένε για τον Παπασταύρου, τώρα που τον έχουν
καλέσει σε δίκη και εμένα; Ότι μας κάνουν κάκουργηματική δίωξη για χρήση
πλαστού εγγράφου ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Το οποίο όμως... Φταίει και ο Αλέξης.
Γιατί είπε στη Βουλή ότι πήγε να καλύψει τα ίχνη του και τα λοιπά .. .να πήγε να
καλύψει ξέρω εγώ ψέματα. Τα είδε ο Γιώργος, τα ε-πι&ΐΐδ, τα χαρτιά και τα λοιπά,
τα είδε. Ο Γιώργος μου είπε επί λέξει «και ο Ποπάυ να την δικάσει αυτή την
υπόθεση», λέει, «δεν μπορείτε να καταδικασθείτε». Μου λέει «είναι γελοία,
γελοία». Λοιπόν και θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα το ίδιο. Θέλουν με
οποιονδήποτε τρόπο να μου κάνουν δίωξη πριν από τις δίκες, να τα αξιοποιήσουν
αυτοί. Δηλαδή, ξέρεις, να μου βγάλουν κάποιο ένταλμα που θα είναι για να με
γαμήσουνε, να μην μπορώ να ταξιδέψω.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι.
ΜΙΩΝΗΣ. Αλλά κι εγώ τι θα κάνω; Αλλά τι θα κάνω εγώ τότε;
ΠΑΠΠΑΣ. Δε θα φτάσουμε εκεί ρε, σταμάτα.
ΜΙΩΝΗΣ. Δεν θα φτάσουμε, αλλά... ποτέ δεν φτάνουμε και... ντου στο σπίτι
μου ο ένας... Δεν κάνω τίποτε άλλο πλέον στη ζωή μου. Ασχολούμαι μόνο με
αυτό! Είναι τρελό, ρε Νίκο! Δηλαδή, και να πεις ότι υπήρχε, και αυτό λέει και ο
Γιώργος, να υπήρχε ένα στοιχείο! Ο Γιώργος μου λέει «του ζητάω εδώ και 8
μήνες, από όταν σε γνώρισα, ένα στοιχείο, ένα», μου λέει ο Γιώργος «σε
αισθάνομαι, μου λέει, σαν φίλο μου τώρα, αλλά άμα μου έρθει στοιχείο και δω
ότι με δουλεύεις, θα σε γαμήσω». Του λέω «1ε§ϊΙ».
ΠΑΠΠΑΣ. Αντρίκια.
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ΜΙΩΝΗΣ. Του λέω, γιατί δεν μπορώ να σε δουλεύω τόσους μήνες και να σε
κοιτάω στα μάτια. Εε§ίΙ. Αλλά μου λέει «ούτε ένα στοιχείο». Τίποτα! Τίποτα!
Έχει τρελαθεί ο ίδιος. Έχει τρελαθεί ο ίδιος. Τον Γιώργο παίρνεις; Τον Γιώργο τον
αφήνει απ' έξω απ' όλα.
ΠΑΠΠΑΣ. Ε;
ΜΙΩΝΗΣ. Τον Γιώργο, επειδή ξέρουν ότι μιλάμε, τον έχουν αφήσει στην απέξω
από όλα, τον κρατάνε απ' έξω. Δεν του λένε τίποτα. Και μου λέει ότι «στην
επιτροπή στη Βουλή με τον Βορίδη, φιλιά και αγκαλιές ο Παπαγγελόπουλος».
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι;
ΜΙΩΝΗΣ. Αγκαλιές και φιλιά! Είχαν τρελαθεί οι βουλευτές που τον βλέπανε. Τον
βλέπει ως φασίστα.
ΠΑΠΠΑΣ. Του έστειλα και μήνυμα, εντάξει.
ΜΙΩΝΗΣ. Έχεις το δεύτερο;
ΠΑΠΠΑΣ. Ε;
ΜΙΩΝΗΣ. Έχει και το άλλο. Μετά τη συνάντηση που είχατε στο γραφείο σας,
που ήτανε όλοι, του είπε ο Γιάννης να μη μου ξαναμιλήσει στο τηλέφωνο γιατί
φοβάται τον Παπαγγελόπουλο ότι τον παρακολουθεί.
ΠΑΠΠΑΣ. Τον;
ΜΙΩΝΗΣ. Φοβάται τον Παπαγγελόπουλο ότι παρακολουθεί το Γιώργο.
ΠΑΠΠΑΣ. Ο Παπαγγελόπουλος δεν έχει τέτοιο θέμα.
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι αλλά έχει ο Καμμένος.
ΠΑΠΠΑΣ. Ε...
ΜΙΩΝΗΣ. Ε, είναι μαζί αυτοί. Τώρα που άλλαξε ο Υπουργός Αμύνης στο
Ισραήλ, θα σου πω εγώ...
ΠΑΠΠΑΣ. Ποιος πήγε;
ΜΙΩΝΗΣ. Ο Λίμπερμαν.
ΠΑΠΠΑΣ. Α, αυτός είναι και μισός Ρώσος, δεν είναι;
ΜΙΩΝΗΣ. Ολόκληρος Ρώσος, όχι μισός, ολόκληρος. Εντάξει, πολιτικά εγώ δεν
συμφωνώ καθόλου, όπως καταλαβαίνεις, αλλά από την άλλη μεριά, για μένα με
εξυπηρετεί πολύ.
ΠΑΠΠΑΣ. Εκλογές πότε έχει;
ΜΙΩΝΗΣ. Α, αργούν αυτά.
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ΠΑΠΠΑΣ. Οπότε είναι Μπίμπη στάνταρντ άσσος ε;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, γάμησε τα. Έχει άλλο ένα ο Γιώργος.
ΠΑΠΠΑΣ. Πως είναι τώρα η εσωτερική κατάσταση;
ΜΙΩΝΗΣ. Τώρα έγινε μία, ένα καινούργιο
δεξιό.

ΟΟΗΙΪΙΪΟΠ,

το οποίο είναι άρα πολύ

ΠΑΠΠΑΣ. Αντι-αραβικό και τα λοιπά, ας πούμε.
ΜΙΩΝΗΣ. Από τον Γιώργο... Γιατί τα Σαββατοκύριακα ο γιος του παίζει με το
κινητό του. Μάλαμα παιδί! Μάλαμα, μάλαμα!
ΠΑΠΠΑΣ. Ο Γιώργος;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι.
ΠΑΠΠΑΣ. Και δουλευταράς.
ΜΙΩΝΗΣ. Το διάβασες; Αυτοί αισθάνονται πολύ δυνατοί λόγω Καμμένου. Ο
Καμμένος τους δίνει την κάλυψη.
ΠΑΠΠΑΣ. (συνομιλία στο τηλέφωνο: «Έλα ρε. Σου έστειλα ένα νίοεΓ για δες
το») Εγώ, λοιπόν, θα κοιτάξω να αναζωογονήσω τη διαδικασία αυτή, η οποία...
ΜΙΩΝΗΣ. Εγώ θέλω να το κλείσω, δε με νοιάζει.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι ρε, κατάλαβα...
ΜΙΩΝΗΣ. Τα τραβάω όλα. Απλώς θέλω να τελειώνω. Δε θέλω να τους ξέρω, δεν
θέλω να με ξέρουνε. Εντάξει; Να ξεχάσουν ότι με γνωρίσανε, να ξεχάσω ότι τους
γνώρισα. Αλλά πρέπει να τελειώσουνε τα πάντα. Δεν μπορώ να έχω τον Άγγελο,
να πούμε, σε κατάσταση υστερίας. Δεν γίνεται! Δεν γίνεται! Ούτε να έχω έλεγχο
για τον αδερφό μου, πάνε να γαμήσουν τον αδερφό μου για τα Πάναμα ραρετδ για
να χτυπήσουν εμένα.
ΠΑΠΠΑΣ. Για να χτυπήσουν εσένα.
ΜΙΩΝΗΣ. Θα αφήσω εγώ τον αδερφό μου να γαμηθεί; Οχι! Αν με πιέσεις και
πάρα πολύ θα σου πω «ρε φίλε, άντε γαμήσου». Εγώ το έχω παίξει δΐιρεΓ
διπλωματικά, δίαρεΓ διπλωματικά, έχω και το φόβο μην έρθει ο Βορίδης από την
άλλη μεριά, κατάλαβες;
ΠΑΠΠΑΣ. Αν αυτό φοβάσαι, μη φοβάσαι. Δεν έρχεται ούτε με σφαίρες!
ΜΙΩΝΗΣ. Δεν ξέρω...
ΠΑΠΠΑΣ. Βγάλανε για αριστερή παρένθεση.
ΜΙΩΝΗΣ. Καλά εσείς δεν πέφτετε ακόμα, για 2 χρόνια είστε κύριοι.

ΠΑΠΠΑΣ. Τώρα που θα κλείσει το πακέτο; Μα δεν έχει δίοΓγ Ιε11ϊη§ η ΝΔ. Είναι
στρατηγικό το πρόβλημα, δεν είναι...ξέρω γω...
ΜΙΩΝΗΣ. Το ξέρω, το βλέπω. Άσε δε που είναι ένα μπασταρδεμένο κόμμα,
τελείως. Το κέντρο το έχουνε χάσει... αν φωνάξετε την Τουλουπάκη; Τι; Τι σου
λέει;
ΠΑΠΠΑΣ. (προφανώς διαβάζει μήνυμα στο κινητό:) «Είναι τρελή», λέει, «έχει
πάρει απόφαση να πληρώσει για να κλείσει φορολογικά το ζήτημα. Δεν ξέρω τι
θέλουν να κάνουν οι εισαγγελείς, νομίζω δεν κάνουν πίσω». «Τι εννοείς δεν
ξέρεις τι θέλουν να κάνουν οι εισαγγελείς;» του λέω. «Θα πρέπει να αναλάβει ο
Μίμης αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ζεστός. Μήπως θέλει να το
τραβήξουμε παραπάνω».
ΜΙΩΝΗΣ. Είναι μαζί τους, είναι...είναι...δεν παίζει με εσάς, παίζει με αυτούς.
ΠΑΠΠΑΣ. (προφανώς διαβάζει μήνυμα στο κινητό:) «Τα περί εγκληματικής
οργάνωσης είναι αστεία νομικά και είναι το τελευταίο μέσο που θα προτιμήσει αν
δεν δώσει κανένα στοιχείο για τον άλλον».
ΜΙΩΝΗΣ. Τα ξέρω, δε σας έχω παραμυθιάσει. Από την αρχή σας το λέω! Σας τα
έχω πει όλα! Αν έφτασε ο Αλέξης να του πει μπροστά σε όλους και αυτός να
συνεχίζει να τον γράφει στα αρχίδια του, είναι πρόβλημα. Δηλαδή... Κοίτα, τώρα
πληρώνω... Σήμερα, πήγα πάλι στον δικηγόρο να πληρώσω το άλλο, το υπόλοιπο
του Παπασταύρου, έτσι; Λοιπόν, εντάξει, από εκεί και πέρα θα έχω πληρώσει...
ΠΑΠΠΑΣ. Τι έχεις πληρώσει μέχρι στιγμής;
ΜΙΩΝΗΣ. 2.700.000! Και τώρα του ήρθε άλλο 1.700.000 το οποίο 1.400.000
είναι το δικό μου, θα δώσουμε όμως τα μισά, γιατί είναι του πατέρα του, οπότε
έχει πεθάνει ο πατέρας του και δεν υπάρχει ποινικό. Οπότε είναι άλλα 700.000.
Του έχω δώσει 3.400.000 ήδη, έτσι; Να μην κάνουμε φασαρία γι' αυτό, να πάω
στα δικαστήρια να το πάρω όποτε το πάρω πίσω, έτσι; Να δώσει και ο Άγγελος...
ΠΑΠΠΑΣ. (προφανώς διαβάζει μήνυμα στο κινητό:) «Για να έχω μια εικόνα θα
πρέπει να έχουμε τη δικογραφία. Να δώσουν σε εμένα και τον Μιχάλη το φάκελο
να μας εξηγήσουν. Από αυτά που έχω μέχρι τώρα, δημοσιεύματα για αυτά που
μου έχει δώσει ο Σάμπυ, δεν μου στέκει η εγκληματική οργάνωση με την καμία!
Ο καπιταλισμός δεν είναι ποινικό αδίκημα» (γέλια).
ΜΙΩΝΗΣ. Να δώσει και 3-4 ο Μεταξάς.
ΠΑΠΠΑΣ. Και να τελειώνει η υπόθεση.
ΜΙΩΝΗΣ. Και να τελειώνει η υπόθεση.
ΠΑΠΠΑΣ. Να έχουμε να λέμε εμείς ότι πληρώσαμε και αυτά και τα λοιπά...
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ΜΙΩΝΗΣ. Ωραία, και να τραβήξω εγώ τις μηνύσεις και να τελειώνουμε, έτσι;
Αλλά εμένα με τρελαίνει!
ΠΑΠΠΑΣ. Όχι, γιατί σε αυτή την περίπτωση είμαστε και εμείς πολιτικά εντελώς
καλυμμένοι. Εντάξει! Πιάστηκε πρόστιμο! Εγκληματική οργάνωση τώρα; (γέλια)
Τι κάνατε, τι επαγγελλόσασταν, τί ακριβώς εμπορευόσασταν;
ΜΙΩΝΗΣ. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είχαμε καμία επαφή με την Ελλάδα, δεν
είχαμε Έλληνες πελάτες, το καταλαβαίνεις; Δηλαδή ...
ΠΑΠΠΑΣ. (προφανώς διαβάζει μήνυμα στο κινητό:) «Μου λείπουν πολλά
κομμάτια και με κρατάει ο Μίμης εντελώς απ' έξω. Είχαν έρθει και Αμερικάνοι
πράκτορες και δε με άφησαν καν να μπω στο ηιεείΐη§».
ΜΙΩΝΗΣ. Αυτό που σου είχα πει, είχαν φέρει τους Αμερικάνους. Φώναξε αυτή
τους Αμερικάνους.
ΠΑΠΠΑΣ. Έρχεται μια μέρα και μου λέει ο Βασιλειάδης «ψάχνει το ΡΒΙ», του
λέω «Γιωργάκη, μήπως φωνάξανε αυτοί το ΡΒΙ και βγαίνουνε και λένε ότι τον
Μιωνή τον κυνηγάνε οι Αμερικάνοι;».
ΜΙΩΝΗΣ. Αυτό κάνανε. Φώναξαν το ΡΒΙ λέγοντας τους ότι για τον Μεταξά που
είναι φοροφυγάς και ιτιοηεγ Ιαυπάετει· και τον κυνηγάμε και έχει ένταλμα, έχει
δώσει δάνειο γι' αυτά τα κτίρια στη Νέα Υόρκη. Γιατί εγώ είχα πάρει δάνειο από
τον Άγγελο για τα κτίρια, γιατί τότε οι τράπεζες δεν δίνανε. Τώρα... Μετά πήρα
από την τράπεζα και τα έχω επιστρέψει στον Άγγελο, έτσι; Αοιπόν, οπότε, με το
τέτοιο ότι αυτός είχε δώσει δάνειο σε εμένα, και τον κυνηγάμε είναι φοροφυγάς,
ιτιοηεγ ΙααηάοΓεΓ, φώναξαν τους Αμερικάνους ότι κάνουμε τηοηεγ 1&ιιηάεηη§
μέσω τεαΐ εδίαίε Αμερικής. Μα τι να κάνουμε ρε παιδιά, τα λεφτά μας τα βγάλαμε
νόμιμα, πουλήσαμε μια εταιρεία και πήραμε ένα κάρο λεφτά. Το γράφαν όλες οι
εφημερίδες. Σε τράπεζα πουλήσαμε, δεν πουλήσαμε σε άπα§ άεαίετ, στον
Εσκομπάρ. Δηλαδή τι πιοηεγ 1αιιηάοπη§ να κάνουμε; Τα άσπρα λεφτά να τα
κάνουμε μαύρα; Μα τι είμαστε; Ηλίθιοι;
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι. Σε ποια τράπεζα;
ΜΙΩΝΗΣ. Στην ΕΡΟ, του Λάτση την Ελβετική. Τη Ιϊδίεά στην Ελβετία, έτσι;
Περάσαμε από αρρτοναί του 5\νίδδ Β&ηκίη§ €οιτΐΓηϊδ5ίοη.
ΠΑΠΠΑΣ. (προφανώς διαβάζει μήνυμα στο κινητό:) «Θέλει πολιτική απόφαση
και πίεση του Μίμη να κλείσει το θέμα».
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, αλλά αφού πριν από 3 εβδομάδες δεν κάνατε αυτή τη συνάντηση
που είπε ο Αλέξης να κλείσει; Πώς είναι δυνατόν να τον γράφει στα αρχίδια του;
Πώς είναι δυνατόν; Δηλαδή, από κάπου αισθάνεται ότι έχει δύναμη. Και χωρίς
στοιχεία κιόλας! Έτσι; Δεν είναι να πεις ότι του λέτε «κλείσε μια υπόθεση που
είναι κάποια λαμόγια τα οποία για κάποιο λόγο θέλουμε να κλείσουμε». Έστω
και για διακρατικούς... αν είναι λαμόγια...
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ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι, ναι....
ΜΙΩΝΗΣ. Είναι κάτι πασιφανές, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι; Ο ίδιος έρχεται
και μου λέει να κρατήσω τη μήνυση μου και να δώσω λεφτά στον Φιλιππάκη.
Δηλαδή, Υπουργός διαφθοράς είναι αυτός ή αρχιμανδρίτης της διαφθοράς;
Δηλαδή τρελαίνομαι. Εκτός. Εκτός αν τη φωνάξετε μαζί με τον Αλέξη, αυτόν και
την Τουλουπάκη.
ΠΑΠΠΑΣ. Την Τουλουπάκη θα τη δει ο Αλέξης; Είσαι καλά;
ΜΙΩΝΗΣ. Εντάξει, αλλά αυτοί μας γαμούν. Αφού τον έχει δει, του τα έχει πει,
δεν σταματάει. Τον Γιώργο τον γράφουνε στα αρχίδια τους τελείως, δεν του λένε
καν κιόλας τίποτα, δεν του δίνουν καν τη δικογραφία. Ούτε καν τη δικογραφία
δεν μπορεί να πάρει. Γιατί δεν υπάρχει, είναι μια μαλακία.
ΠΑΠΠΑΣ. Εντάξει αυτό θα το ζητήσω εγώ.
ΜΙΩΝΗΣ. Βέβαια, με αυτό το ψέμα ότι του Λαναρά η εταιρεία είναι δικιά μας.
Είναι τρελό. Τα τελευταία 10 χρόνια τον Λαναρά τον είδα σε ένα γάμο, έτσι;
Δηλαδή...
ΠΑΠΠΑΣ. Μισό λεπτό... Άρα είναι δικογραφία...
ΜΙΩΝΗΣ. Δικογραφίες!
ΠΑΠΠΑΣ. Τι εννοείς;
ΜΙΩΝΗΣ. Εγκληματική οργάνωση, Ραηαηια ΡαρεΓδ για τον αδερφό μου, αυτό για
το Σταύρο ότι δώσαμε πλαστά τέτοια... Καλά, αυτό το έχουμε. Το έχουμε μέσω
Σταύρου. Και ξέρεις, εγώ δεν έχω βάλει δικηγόρο καθόλου. Τους λέω «είμαι
κάτοικος Ισραήλ, κάντε δικαστική συνδρομή, δεν μου έχετε δώσει καν κλήση».
Δεν μου έχουν δώσει καν κλήση και τα έχουν πάρει στο κρανίο, έτσι... Μας έχουν
πεθάνει στο οοηιρίαίη στο Ισραήλ. Θα κάνω οοπιρί&ϊη στην αστυνομία για να
πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και θα κάνω οοπιρίαίη επίσημο. Για να είμαι
καλυμμένος. Γιατί αν εμένα μου βγει ένα ένταλμα, θα βάλω το Υπουργείο
Δικαιοσύνης να πάει αυτό στην ΕυΓοροΙ και Ιπιετροί να το σταματήσει. Αλλά
μετά θα γίνει πόλεμος. Θα πάμε για πόλεμο δηλαδή. Που κανείς δεν τον θέλει,
αλλά αυτοί τον δημιουργούνε. Ο Γιάννης μου είχε πει ότι και αυτός είναι
αντισημίτης και δεν θέλει καλές σχέσεις Ελλάδος - Ισραήλ, έτσι μου έχει πει ο
Γιάννης.
ΠΑΠΠΑΣ. Ο Γιάννης ο;
ΜΙΩΝΗΣ. Ρουμπάτης.
ΠΑΠΠΑΣ. Για τον Παπαγγελό;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι. Μου το είχε πει την πρώτη φορά που τον είδα.
ΠΑΠΠΑΣ. Εντάξει αυτοί έχουν και μια αιώνια...
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ΜΙΩΝΗΣ. Εντάξει, αλλά τώρα ο Γιάννης είναι πολύ πιο...
ΠΑΠΠΑΣ. Οβπιΐβπι&η.
ΜΙΩΝΗΣ. Τώρα δεν έχει καμία... εντάξει...
ΠΑΠΠΑΣ. Ο Γιάννης είναι, αγόρι μου, δολοφόνος με αγγελικό πρόσωπο. Μην
έχεις αμφιβολίες. Είναι δηλαδή ...
ΜΙΩΝΗΣ. Ξέρω πόσο έξυπνος είναι ο Γιάννης.
ΠΑΠΠΑΣ. Κοίταξε, ο Γιάννης τι μας έχει δώσει. Ο Γιάννης επειδή είναι
άνθρωπος καλλιεργημένος, με ένα εκτόπισμα, σου δίνει οτοάΐΐ, που είναι ένας
άνθρωπος στις υπηρεσίες σου, ένας άνθρωπος με σπουδές, με παρουσία.
ΜΙΩΝΗΣ. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση κάτω, το ξέρω σίγουρα.
ΠΑΠΠΑΣ. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι βάλαμε ένα κατσαπλιά επειδή είναι
κολλητάρι μας και τον βάζουμε να καλωδιώνει τους πολιτικούς αντιπάλους και...
Τι έκανε ο άλλος, έβαλε ρε μαλάκα δηλαδή αρχηγό της ΕΥΠ έναν από την
Καλαμάτα.
ΜΙΩΝΗΣ. Και του ΣΔΟΕ και του απ' όλα.
ΠΑΠΠΑΣ. Όλα Καλαματιανά (γέλια)... Α, ξέρεις τι, ο Μουσάς, αυτός της
τράπεζας Αττικής, έχει γίνει από τους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης.
ΜΙΩΝΗΣ. Αφού είναι για φυλακή αυτός.
ΠΑΠΠΑΣ. Έλεγχος... Ακου τώρα! Δεν κατάλαβες! Ήταν δίπλα στη Σαβαίδου,
αγόρι μου, ήταν δίπλα στον εκβιαστικό μηχανισμό, κατάλαβες, που είχε στήσει ο
Σαμαράς.
ΜΙΩΝΗΣ. Να σου πω κάτι, να σου πω, επειδή προσπάθησα να λύσω το θέμα του
Αγγέλου κι' όταν ήταν η Σαβαίδου και δεν τα κατάφερα, δεν θεωρώ ότι η
Σαβαίδου ήταν εκβιάστρια.
ΠΑΠΠΑΣ. Όχι για την υπόθεση σου. Αυτός ήταν τοποθετημένος εκεί από τον
Χρύσανθο Λαζαρίδη και μαζί με αυτούς που ήταν στο ΚΕΦΟΜΕΠ, επί Μασίνα,
βάζανε στο στόχαστρο τον τάδε...
ΜΙΩΝΗΣ. Τον Μασίνα, όμως, τον πήρε κατευθείαν ο Παπαγγελόπουλος και έτσι
ξεκίνησε ο έλεγχος μου. Δεν πήγε μέσω Αλεξιάδη. Πήρε ο Παπαγγελόπουλος ο
ίδιος τηλέφωνο τον Μασίνα...
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ο ίδιος για να μου ξεκινήσει τον έλεγχο. Σε εμένα! Κάτοικο
εξωτερικού, πολίτη εξωτερικού... Δεν υπάρχει έλεγχος, έτσι, κανονικά. Δεν
υπάρχει! Πώς το λένε! Δεν υπάρχει! Έτσι... Δηλαδή, τον πήρε κατευθείαν ο
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Παπαγγελόπουλος τον Μασίνα τηλέφωνο. Χωρίς να περάσει από τον Αλεξιάδη,
χωρίς να περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών, τίποτα. Καταλαβαίνεις;
Φυσικά και τα ξέρω, έτσι; Δηλαδή, έχω ΐηιε11ϊ§οηοε. Τα ξέρω! Δηλαδή, αλλά σε
κάποια στιγμή, τι θα κάνω;
ΠΑΠΠΑΣ. Αλάχου ακμπάρ.
ΜΙΩΝΗΣ. Τι να κάνω? Και τα λέω και στους δικούς μου. Τα ξέρουν όλα. Μου
λένε και αυτοί πράγματα που εγώ δεν ξέρω. Τα ξέρουμε και έχουμε τρελαθεί.
Γιατί; Για ποιον; Για μια μαλακία. Αφού έρχομαι και τους λέω "τα τραβάω όλα".
Τι λέω; Δεν τραβάω; Αφού προτείνω ειρήνη. Το θέμα ποιο είναι; Πως θα με
γαμήσουνε; Αν είναι το θέμα πώς θα με γαμήσουνε, να το ξέρω, να βγω και εγώ
έξω να πω για τον Παπαγγελόπουλο και τα λοιπά. Και όποιον πάρει ο χάρος.
Αλλά γιατί να μπουν αυτά τα πράγματα στη ζωή μου; Γιατί; Το αποφεύγω όπως ο
διάολος το λιβάνι. Μόνο σαν ύστατη γραμμή άμυνας το έχω αυτό το πράγμα. Δε
θέλω. Εγώ έχω το κοριτσάκι μου στο Ισραήλ, το μωρό, ας πούμε, και πρέπει να
ασχολούμαι με τους μαλάκες; Καθόλου!
ΠΑΠΠΑΣ. Βασικά από που δουλεύεις; Από το Ισραήλ δουλεύεις εσύ τώρα;
ΜΙΩΝΗΣ. Από το Ισραήλ. Αφού στο Ισραήλ μένω, εκεί είναι και η κόρη μου, τα
πάντα.
ΠΑΠΠΑΣ. Το Τελ Αβίβ έχει... ή είναι καινούργια πόλη;
ΜΙΩΝΗΣ. Υπήρχε η Γιάφο.
ΠΑΠΠΑΣ. Η Γιάφα.
ΜΙΩΝΗΣ. Η Τζάφα ναι. Αυτό υπήρχε.
ΠΑΠΠΑΣ. Λιμάνι;
ΜΙΩΝΗΣ. Λιμάνι, 4000 χρόνια, και από εκεί όταν άρχισαν να έρχονται πολλοί
Εβραίοι ξεκίνησαν και έφτιαξαν το Τελ Αβίβ. 120 ετών είναι το Τελ Αβίβ. Η δικιά
μου γειτονιά που μένω είναι η πρώτη γειτονιά στο Τελ Αβίβ. Είναι η πιο κοντινή
στη Τζάφα στη θάλασσα και είναι η πρώτη γειτονιά.
ΠΑΠΠΑΣ. Τι βλέπεις να γίνεται τώρα;
ΜΙΩΝΗΣ. Που;
ΠΑΠΠΑΣ. Εκεί, με το καινούριο οο&ΐϊΐϊοη;
ΜΙΩΝΗΣ. Εντάξει, κοίτα, παραείναι δεξιό το οοαίίίίοπ, αλλά εγώ τώρα τι να πω,
αφού ο άλλος μου έχει σταθεί τόσο πολύ, κατάλαβες;
ΠΑΠΠΑΣ. Οχι, τι να βγεις να πεις...
ΜΙΩΝΗΣ. Όχι, θέλω να σου πω ...
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ΠΑΠΠΑΣ. Εντάξει, να σου πω κάτι, το Ισραήλ είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση
ως χώρα δηλαδή, και στις διακρατικές σχέσεις, δηλαδή με την Ελλάδα πως μας
αντιμετωπίζουνε, στα αρχίδια μου για το τι θα πεις για το Παλαιστινιακό.
Εντάξει, δεν θα βγεις να πεις είστε εγκληματίες ξέρω γω και τα λοιπά. Τρία
πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε; Βγαίνουν λένε για τα δίκαια, ας πούμε,
θέλουν την ειρήνη, την έτσι, την αλλιώς. Ενάντια στους εποικισμούς ... τώρα δεν
χτίζεται η ιστορία έτσι, ξέρεις, συνεργασία με τους δορυφόρους, μας έχει
φλομώσει η Μοδδαά στην πληροφορία με τις τελευταίες κινήσεις, όλα τα πάντα,
αυτό είναι το δυοδί&ηοο, δηλαδή.
ΜΙΩΝΗΣ. Και σου λένε οι άλλοι - αυτή είναι η θέση των άλλων, έτσι; - «οι
σχέσεις είναι άριστες, σιγά μην αυτή η ιστορία με τον Μιωνή είναι πρόβλημα».
ΠΑΠΠΑΣ. Δεν πάει έτσι.
ΜΙΩΝΗΣ. Όχι, όχι, έτσι λένε οι άλλοι.
ΠΑΠΠΑΣ. Δε με νοιάζει. Εγώ πρέπει να σου πω κάτι, διότι ο Μπίμπη του ζήτησε
τρία πράγματα και ο Τσίπρας του τα έκανε, ο Τσίπρας του ζήτησε 4-5, ο Μπίμπη
του τα έκανε αμέσως... Δεν γίνεται δουλειά... Δηλαδή αυτή η (κόκκινη γραμμή)
ότι σηκώνει ένα τηλέφωνο και του μιλάει «τι γίνεται; πώς πας;», αυτό πρέπει να
διαφυλαχτεί. Πώς να το κάνουμε; Δεν είναι...
ΜΙΩΝΗΣ. Αυτοί λοιπόν πιστεύουνε ότι υπάρχει ένα δΐοι·γ το οποίο εμείς το
έχουμε δημιουργήσει.
ΠΑΠΠΑΣ. Όχι, όχι, όχι... Δεν το πιστεύουνε πλέον. Εγώ πήρα τον Φιλιππάκη και
του είπα, του λέω «εντάξει», μου λέει «δεν νομίζω ότι ο Μιωνή έχει άκρες», του
λέω «αγόρι μου», του λέω, «κοίτα με στα μάτια, δεν θα ήμουν εδώ να σου μιλάω
για την υπόθεση αν δεν είχε». «Σκέψου», του λέω, «σε παρακαλώ».
ΜΙΩΝΗΣ. Εντάξει, αλλά αυτοί θέλουν να σκέφτονται αυτά που θέλουν να
σκέφτονται, κατάλαβες; Βλέπεις τι σου λέει... Υστερα από όλα αυτά που σου λέει
ο Γιώργος, ύστερα από όλα αυτά που έχουνε γίνει, με τους γονείς μου; Δεν
γινόταν! Νάτσι! Αλλά αυτοί είναι και να δεις ότι θα γυρίσουν εναντίον.
ΠΑΠΠΑΣ. Εναντίον μας;
ΜΙΩΝΗΣ. Εναντίον σου!
ΠΑΠΠΑΣ. Απλά μην ανοίγεις τώρα... ο Παπαγγελόπουλος, εντάξει...
ΜΙΩΝΗΣ. Τι; Πώς τον διαβάζεις;
ΠΑΠΠΑΣ. Έχει τη δική του ατζέντα, και αυτό το σημείο το δικό σου ... Μαθαίνω
για ποιον είναι, αλλά το σημείο το δικό σου είναι που γίνεται το οοηίΐΐοΐ... Ότι με
τη δική του ατζέντα κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού. Εγώ δεν είμαι αφελής.
Ξέρω και καταλαβαίνω ότι σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής οι άνθρωποι που
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είναι διατεθειμένοι να μας προσεγγίσουν να είναι απόλυτοι. Καμία αντίρρηση!
Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι κάποιοι βγάζουνε λεφτά. Λεφτά!
ΜΙΩΝΗΣ. Βγάζουν λεφτά;
ΠΑΠΠΑΣ. Πολλά λεφτά, δε μιλάμε τώρα για... βγάζουνε λεφτά!
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ναι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
ΠΑΠΠΑΣ. Μπράβο. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το είδαμε. Το ηο §ο
είναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού. Εκεί δεν είναι...
Δεν υπάρχει δηλαδή έτερο... Μεγάλε, εάν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς,
μπορείς να είσαι εδώ και να κάνεις και το οιιί8θΐιΐΌΪη§ το δικό σου ας πούμε.
Κατάλαβες;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω... Κεαΐ ροΐϊίϊο λέγεται αυτό.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, αλλά το να έρθεις και να βάλεις στο μαγαζί μας ατζέντα που δεν
έχουμε επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί και δυσκολίες, ε, όχι ρε! Κάτσε ρε!
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι αλλά βλέπεις ότι το κάνει και δεν μασάει, δεν μασάει, δεν μασάει
τον Αλέξη. Δηλαδή... Άρα, τι είναι; I &τη ίυχκεά; Και απλώς πρέπει να βγω
πρώτος να πυροβολήσω πριν με πυροβολήσουν; Τι να κάνω; Τι να κάνω; Και δεν
είναι... Είναι πολύ λεπτό κιόλας... γιατί εγώ δεν θέλω το ριιο1ίοίΙγ. Δεν θέλω,
έτσι; Γιατί να βγω να μιλήσω; Δεν θέλω. Μπορεί να τελειώνει αυτό το πράγμα να
τελειώνουμε; Αυτό θέλω εγώ. Δε θέλω να το τελειώσω επειδή βγήκα και μίλησα
και...
ΠΑΠΠΑΣ. Να σου πω τώρα, νομικά πως είναι το πλαίσιο του να έρχεσαι εσύ
στην Ελλάδα; Γιατί μου είπες ότι φοβάσαι τη σύλληψη;
ΜΙΩΝΗΣ. Καταρχήν, φοβάμαι. Να μην μου κάνουν κακό. Γιατί αυτός ο τύπος, ο
Ασημακόπουλος, μου είχε πει ότι «πολύ χαλαρός είσαι που έρχεσαι χωρίς
ασφάλεια και θα το κάνουν να μοιάζει με τρομοκρατικό» και τα λοιπά. Κοίτα,
όταν ξέρω τι γίνεται, ξέρω πόσο προσπαθείτε, και αμέσως μετά την προσπάθεια
κάνουν ντου στο σπίτι των γονιών μου, μου κάνουν έλεγχο και όλα αυτά, δεν
ξέρω πού μπορεί να φτάσει... Αυτός ήταν πρόεδρος, ε, ήταν αρχηγός της ΕΥΠ
πριν.
ΠΑΠΠΑΣ. Για λίγους μήνες.
ΜΙΩΝΗΣ. Λίγους μήνες, ξελίγους μήνες, εγώ τον είδα στα μάτια και είδα έναν
κακό άνθρωπο, έτσι; Λοιπόν... Εγώ φοβάμαι, λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι που
έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι, να κάνουν ντου στο σπίτι 80χρονων
ανθρώπων, ας πούμε, δεν ξέρεις πού μπορούν να φτάσουν, έχουνε μίσος εναντίον
μου, οπότε εγώ φοβάμαι ρηγ8ΐοα11γ, έτσι; Κατά δεύτερον, εγώ τους έχω γράψει
στα αρχίδια μου με αυτό το ΐηνε5ίΐ§3ΐΐοη που κάνουν για τον Σταύρο και έχω
στείλει ένα γράμμα για δικαστική συνδρομή. Αυτοί έβγαλαν παράνομο ένταλμα
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στον Άγγελο λέγοντας ότι τον είδαν στην Ελλάδα και ετοιμάζεται να το σκάσει,
ενώ ο Άγγελος ήταν στην Ελβετία. Έτσι! Παράνομα!
ΠΑΠΠΑΣ. Και τον είδαν;
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, τους πήρε τηλέφωνο υποτίθεται κάποιος και τους είπε...
ΠΑΠΠΑΣ. Ανώνυμο τηλεφώνημα ήταν αυτό;
ΜΙΩΝΗΣ. Όχι! Αυτοί λένε ότι ήταν ανώνυμο. Ήταν η υπάλληλος που του έβαλε
το πρόστιμο του Αγγέλου, αυτή ήταν, αυτή το έκανε, επειδή η Ελβετία
παραπονέθηκε. Και είπε «τον είδαμε σήμερα το πρωί, μας υπέγραψε κάτι χαρτιά,
τα παιδιά του πάνε στο Αρσάκειο και ετοιμάζεται να το σκάσει, σας λένε ψέματα
οι δικηγόροι του». Τα παιδιά του Αγγέλου δε μιλάνε καν Ελληνικά, 16 χρονών και
13, δε μιλάνε Ελληνικά, είναι στη Γενεύη ο άνθρωπος, είχε να έρθει στην Ελλάδα
1,5 χρόνο. Ψέματα! Ψέματα! Και έχει ϊηΙοπίΕΐϊοη&Ι χνατταπί ο Άγγελος τώρα, έτσι.
Αυτοί δεν έχουν με τη νομιμότητα, δεν έχουν καμία σχέση. Είναι μαφιόζοι. Ο
Παπαγγελόπουλος είναι μαφιόζος. Κάνουν ό,τι θέλουν! Με το ΙειίεΓΓίεαά το δικό
του έφερε τους Αμερικάνους για να μας δημιουργήσει πρόβλημα στην Αμερική...
ΠΑΠΠΑΣ. Εκτός τον πανικό του Βασιλειάδη, ότι οι Αμερικάνοι ήρθαν μόνοι
τους, το ΡΒΙ ψάχνει. Του λέω, μαλάκα δεν υπάρχει.
ΜΙΩΝΗΣ. Το ξέρω αυτό. Καταρχήν, είναι πεντακάθαρα όλα στην Αμερική, όπως
και παντού. Αλλά στην Αμερική άμα πας να κάνεις κάτι που δεν είναι καθαρό...
ΠΑΠΠΑΣ. Με συγχωρείς, οι Αμερικάνοι αν έψαχναν θέμα δικό τους, θα
περίμεναν την Τουλουπάκη για να το ψάξει;
ΜΙΩΝΗΣ. Παιδί μου, δεν μας έχουν πλησιάσει εμάς, δεν μας έχουν ενοχλήσει. Τα
κτίρια είναι πι&η&§εά από ένα ΓΠ3Πϋ§0Γηεηΐ εοπιραηγ που είναι στη Νέα Υόρκη,
έτσι. ΡιΛΙίε ίηίοππαΐϊοπ. Δεν έχουν πάει να ρωτήσουν τίποτα! Δεν μας έχουν
ρωτήσει κάτι, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι θα το κοιτάξανε, θα είδαν ότι είναι όλα
καλά, φαντάζομαι δηλαδή, και σου λέει μαλακία θα είναι αυτό, έτσι. Θέλω να
μάθω, αν μπορείς να με βοηθήσεις σ' αυτό, τα ονόματα των Αμερικάνων που
ήρθαν. Θέλω να μάθω τα ονόματα των Αμερικάνων, γιατί αυτό θα με βοηθήσει
πάρα πολύ. Γιατί ο Γιώργος δεν έχει καταφέρει να τα πάρει. Δεν τα έδωσαν στον
Γιώργο, τα ψάχνει και αυτός. Ήταν ένας από την πρεσβεία και κάποιοι από το
ϋερΕΓΐιηοηΙ οί ΙιΐδΙίοε. Θέλω να ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, ποιος από την Πρεσβεία,
ποιοι από το ΟεραΓίπιεηΐ οί Ιιΐ8ΐΐεε, ποιοι ήταν οι Αμερικάνοι αυτοί, για να
μπορέσουμε να κάνουμε κατευθείαν επαφή εμείς και να το σκοτώσουμε από την
άλλη μεριά. Γιατί αν δεν ξέρω δεν μπορώ να πάω...
ΠΑΠΠΑΣ. Α παιδιά ποιος είχε...
ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να ξέρω ποιοι ήταν.
ΠΑΠΠΑΣ. Τα ονόματα των Αμερικάνων.
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ΜΙΩΝΗΣ. Ναι, που ήρθανε.
ΠΑΠΠΑΣ. Δικογραφίες και Τουλούμπα.
ΜΙΩΝΗΣ. Και σου λέω, θα έρθει στην Ελλάδα ο Οο&ιηρο να κάνει αυάίι. Δηλαδή
αν καταλάβουν αυτοί, ο Γιώργος κατάλαβε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, έτσι;
Ο πρώην επικεφαλής του ΙηΙειτιαιίοηαΙ Οππύηαΐ (Ζοιιτί να έρθει επειδή κάτι
βρωμάει, ε, αν δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, ας υποστούν τις συνέπειες.
Τι να πω... Και δεν έχω καταλάβει τι θέλουνε ρε παιδί μου, τι θέλουν... να μου
πουν τι θέλουν, να πουν τι θέλουνε., να δω αν μπορώ να το κάνω. Δε μας έδωσαν
ποτέ ένα χαρτί να μας πουν τι θέλουνε. Να φοβάται τώρα όλη μου η οικογένεια
να έρθει στην Ελλάδα; Η μητέρα μου να κλαίει και να μου λέει δε θέλω να
ξαναγυρίσεις ποτέ στην Ελλάδα; 77 χρονών γυναίκα; Κάτσε, ρε πούστη, εντάξει.
Σε αριστερή κυβέρνηση κιόλας, έτσι;
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι..
ΜΙΩΝΗΣ. Τρελαίνεσαι. Δηλαδή, τρελαίνεσαι, έτσι, με οικογένεια, ας πούμε, με
αριστερές ρίζες. Τρελαίνεται η οικογένεια! Δηλαδή, σου λέει, τι...
ΠΑΠΠΑΣ. Έχουμε κάνει μια ωραία έκδοση, δεν ξέρω, στο είπα;
ΜΙΩΝΗΣ. Μου το είχες πει ότι την κάνατε.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι, ναι, την τελειώσαμε, βρήκα και το ίιιηάϊη§ και θα πάμε στη
Θεσσαλονίκη, να την παρουσιάσουμε.
ΜΙΩΝΗΣ. Κάνε τους κανένα τέτοιο ρε συ... Κάνε τους καμιά κίνηση ματ. Κάνε
με πρόξενο στο Ισραήλ. Κάντους κανένα τέτοιο τρελό. Να τα χάσουν. ΗοηοΓ&Γγ.
Στην πρεσβεία, ναι, ηοηοι·&τγ οοηδυΐ. Κάνε τους κανένα κουφό τέτοιο.
ΠΑΠΠΑΣ. Ναι...
ΜΙΩΝΗΣ. Ότι λόγω σχέσεων και τα λοιπά. Ζητήθηκε και μπουμ! Τι θα κάνουνε;
Θα κυνηγάνε τον πρόξενο της Ελλάδας στο Ισραήλ;
ΠΑΠΠΑΣ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
ΜΙΩΝΗΣ. Κάντους κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να πάνε να γαμηθούνε. Δηλαδή, από τη
στιγμή που το λες του Παπαγγελόπουλου και το γράφει στα αρχίδια του... Πλέον
υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό σου για το τι παίζει; Καμία, έτσι. Λοιπόν,
από τη στιγμή, λοιπόν, που το λες ότι το λέτε και το γράφει στα αρχίδια του,
κάντου κάτι το οποίο να μην μπορεί να το υπερκεράσει, τι θα κάνει; Θα κυνηγάει
τον πρόξενο της Ελλάδας στο Ισραήλ; Δε γίνεται... Τον οποίο τον έχει διορίσει
αυτή η Κυβέρνηση; Δεν παίζει! Κι έτσι, τελειώνω με αυτούς και εγώ μπορώ
ανοιχτά να σας βοηθήσω φοβερά. Και μπορώ, μπορώ... Δηλαδή, είναι μαλακία!
Δηλαδή, ασχολούμαι με μαλακίες αντί να φέρω...
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ΠΑΠΠΑΣ. Όχι, εγώ σκεφτόμουν πραγματικά αν είχες εσύ ασχοληθεί λίγο με το
ταξίδι στο επενδυτικό κομμάτι, θα το είχαμε κάνει πύραυλο.
ΜΙΩΝΗΣ. Το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ αυτή τη δουλειά μπορώ να την κάνω
καλύτερα από όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει! Γιατί έχω κατευθείαν αοοεδδ, έτσι,
κατευθείαν αοοεδδ! Αλλά, ξέρεις...
ΠΑΠΠΑΣ. Μην ταράζεσαι ρε μαλάκα.
ΜΙΩΝΗΣ. Δε γίνεται να μην ταράζομαι ρε συ.
ΠΑΠΠΑΣ. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω...
ΜΙΩΝΗΣ. Έχω μεγάλους γονείς, έχω έναν αδερφό ο οποίος δεν μπορεί να έρθει
στην Ελλάδα με την οικογένεια του αυτή τη στιγμή γιατί φοβάται, έτσι, δεν
γίνεται να μην ταράζομαι. Έχω έναν κολλητό φίλο, συνέταιρο πρώην και τα
λοιπά, ο οποίος μου λέει «δεν ξέρω πόσο θα αντέξω» και τον βλέπω ότι είναι σε
κατάσταση τρελή, με 2 ψυχιάτρους και φάρμακα. Και ο Σταύρος το ίδιο με
ψυχοφάρμακα.
ΜΙΩΝΗΣ. Όσο και αν τον μισείτε και τα λοιπά, άνθρωπος είναι και αυτός.
ΠΑΠΠΑΣ. Δε μισούμε κανέναν, δεν μισούμε κανέναν. Να βγει να μιλήσει.
ΜΙΩΝΗΣ. Να βγει να μιλήσει να πει τι ρε συ;
ΠΑΠΠΑΣ. Έλα ρε μαλάκα. Να βγει...
ΜΙΩΝΗΣ. Και τι να πει; Σίγουρα; Ο Σταύρος ξέρει πράγματα που δεν ξέρω εγώ;
Έτσι; Για κάτσε δυο λεπτάκια. Αλλά, να σου πω, εσύ θα έβγαινες ποτέ να
μιλήσεις για τον Αλέξη;
ΠΑΠΠΑΣ. (μάλλον γνέφει υποδηλώνοντας άρνηση)
ΜΙΩΝΗΣ. Ε, πως περιμένεις τώρα ο άλλος να βγει? Να είμαστε τώρα λογικοί.
Δηλαδή θες να σου κάνουν το ίδιο πράγμα εσένα μεθαύριο; Ε, δεν λέει, δεν
λέει...
ΠΑΠΠΑΣ. Και τη Μαρέβα. Και τη Μαρέβα.
ΜΙΩΝΗΣ. Τι;
ΠΑΠΠΑΣ. Και τη Μαρέβα.
ΜΙΩΝΗΣ. Και τι θες δηλαδή; Είναι κολλητή του φίλη η Μαρέβα. Όταν πέθανε η
γυναίκα του Σταύρου...
ΠΑΠΠΑΣ. Κολλητή τι;
ΜΙΩΝΗΣ. Φίλη.
ΠΑΠΠΑΣ. Φίλη;
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ΜΙΩΝΗΣ. Είναι κολλητή φίλη του Σταύρου.
ΠΑΠΠΑΣ. Ααα, αα...
ΜΙΩΝΗΣ. Όταν πέθανε η γυναίκα του...
ΠΑΠΠΑΣ. Με τρέλανες! Λέω φίλη... χα χα χα...
ΜΙΩΝΗΣ. Όταν πέθανε η γυναίκα του Σταύρου, έτσι, και το παιδί του ήταν 7
μηνών του Σταύρου, η Μαρέβα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο του στάθηκε.
Ήταν σαν δεύτερη μάνα του παιδιού του. Τι θες δηλαδή; Δεν ξέρω τι έχει κάνει,
μπορεί να μην έχει κάνει τίποτα η Μαρέβα. Δεν έχω... Στα αρχίδια μου. Αλλά,
πες μου, τι θέλεις; Την κοπέλα που του στάθηκε όταν πέθανε η γυναίκα του...
ΠΑΠΠΑΣ. Να πάει να τη δώσει... Δεν θα το κάνει ποτέ.
ΜΙΩΝΗΣ. Πως γίνεται αυτό; Δηλαδή, δεν παίζει αυτό ρε παιδιά. Δεν παίζει...
Δηλαδή, είναι ο συνάνθρωπος σου...».-

Ακριβής απομαγνητοφώνηση
εκ του συνημμένου Ενιαίου
Σειριακού Δίαυλου (ΙΙ5Β).
ΑθήνΛ 26/06/2020
Α

Ο ειΐικυρών Δικηγόρος
1

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΉ:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ 2-98
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β-Α3Η&
ΤΗΛ 210 3390843 - ΡΑΧ: 10 3623343
ΑΦ Μ: 066038465 - ΔΟΥ: Υ ΑΘΗΝΩΝ

β-πΐ3ΪΙ: ρρ3πί3Ζϊ3@ΐ5ΪΓσηϊδΐ3νν.9Γ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[ΩΕ.0119_2020.ΤΣ]

Γεώργιου Α. Καραθανάση, Μ. $ο.,
Π ρ α γ μ α τ ο γ ν ώ μ ο ν α Εξεταστή Ψ η φ ι α κ ώ ν Πειστηρίων & Βίντεο
[Ροιίίΐΐίίι Οί^ίτβΙ Ενίάβηεε & ν ί α ε ο Εχβπιίηει]
Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
Ρ ο ι ο ι ε κ Λ?5θα3ΐθί,, Σόλωνος 92, 10680, Αθήνα, τηλ. 2103615507 6972836515
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Β1. Περιγραφή επίδικου αρχείου
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Β2. Ψηφιακή Ανάλυση Ηχητικού αρχείου «ΗΜ ΟοπηρΙβΙβ.ηηρ3»
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Γεώργιος Α. Καρα&ανάσης, Μ.5ο.,
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ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο υπογράφων, στο τέλος της παρούσης, συνέταξε -ως Τεχνικός

Γεώργιος Α. Καραθανάσης, Μ.δε.,
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής
Εξεταστής Ψηφιακών Πειστηρίων & Βίντεο
εΚΕ, Εηθ35β ΟεΠίτΊεά, ΙΕνΑ ΟεΛίτΊεά
•

Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών,

•

Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στην Διαχείριση Ηλεκτρονικών

•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως ψηφιακών πειστηρίων "151 Κβχροηαετ Οουηβ",

•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως ψηφιακών πειστηρίων "Οοπιρυΐβτ ΡοΓβη$ίε$ Γ,

•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως ψηφιακών πειστηρίων "ΟοΓπρυιβΓ ΕοΓβηικχ II",

Εγγράφων

•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως ψηφιακών πειστηρίων "Αάνβηεεά

ΟοΓηρυΐβΓ

ΡοΓβηίΙκ",
•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως φορητών συσκευών ("ΡοΓτβ&Ιε ΟοητίβιΐΓΒΐίοη &

Εχ3Γηϊη3τίοη$"),
•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως βίντεο ΎοηΗΐιΙε νΊοεο ΑηβΙγχίχ & τηε 1_βνν",

•

Μετεκπαιδευθείς σε θέματα εξετάσεως βίντεο "ΡΓοεε$$ίηβ Οίϊ,ίτβΙ ΜυΙιίιηεο'ίβ Ενίάεηςε",

•

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),

•

Μέλος του "Ιίνν Εηίοιχθπιβηΐ & ΕΓΤίεΓίεηογ

•

Εγγεγραμμένος στους Πίνακες Πραγματογνωμόνων Δικαστηρίων της Χώρας,

5ει·νκβ5 νίαεο ΑίίοαβΙίοη"

[ΙΕνΑ],

Σύμβουλος- έκθεση, στο πλαίσιο της από 24-6-2020
Ανάθεσης Υπόθεσης'

ΡΟΓβηεΚ Α$$0€ίβ(6$ (ΙΧαίΙ ιη Οερι/ι)

(επισυνάπτεται συνημμένα)

Εντολής

το δικηγόρο Πειραιώς κ.

Πέτρο Πανταζή (ΑΜ ΔΣΠ 2898), εργαστηριακή ανάλυση ενός [1]
ψηφιακού αρχείου ήχου, το οποίο κατείχε και παρέδωσε σε αυτόν
ο εντολέας του κ. Σάμπυ Μιωνή.

ΡοΓβηείε ΑΒεοοίδίεε

(Ρεαιιΐη οερα)
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Α. ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Για τη διενέργεια της συγκεκριμένης εργαστηριακής εξέτασης, ο
υπογράφων, ορίσθηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος, με την από 24-62020 εντολή ανάθεσης υπόθεσης (παρατίθενται κατωτέρω εικί με
τα ερωτήματα αυτής) του δικηγόρου Πειραιώς κ. Πέτρου Πανταζή,
για να διενεργήσει την παρούσα εργαστηριακή εξέταση.

Προς
Τ η ν Εταιρία Εγκληματολογικών Εξετάσεων
Ρ Ο Κ Ε Ν 5 Κ Α55Ο0ΙΑΤΕ5
Υ π ο ω η κ. Κ ο ο ο Θ ο ν ο σ η Γεωργίου.

Σόλωνος 92, Τ.Κ. 10680, Αθήνα
ϋ 2103615502

κ. Καραθανάση,
ενεργών ως πληρεξούσιος Δικηγόρος του Σάμπυ Μιωνή, αιτούμαι -στο πλαίσιο της
ειδικότητας σας- όπως προβείτε στην Γρναστποιπκπ ηνάλυοπ Γνόχ Γ Π

ψηφιακού,

αρνείου ηνητικήο κοτανοαιρήε και να απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα:
-

Εάν εντοπίζετε Ιχνη συρραφής του ή μεταγενέστερης εκ της λήψεως του
επεξεργασίας εν λόγω αρχείου;

-

Να

καταγράψετε

οποιαδήποτε

ημεροχρονολογιακά

ίχνη

του

καθώς

και

μεταδεδομένα του;
-

Να διαπιστώσετε εάν δύναται να προσδιοριστεί η ακατάληπτη φράση της σελίδας
13 του απομαγνητοφωνημένου κειμένου που σας παραδόθηκε συνημμένα.

-

Οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο εκ της εμπειρίας και των γνώσεων σας.

Γ,α το σκοπό αυτό, σας παραδίδου ένα ψηφιακά αρχείο ήχου με ονομστοδοσία «ΗΜ
ΟθΓηρΙε·τ6.πιρ3» καθώς και φωτοαντίγραφο της απομαγνητοφώνησης του.
1

Μετά την «εργαστηριακή αξιολόγηση των ανωτέρω παρακαλώ να συντάξετε σχετική
εργοστηριακή έκθεση. Με την παρούσα, σας παρέχουμε τη δυνατότητα τήρησης -στο
αρχείο σας- αντιγράφων των ανωτέρω εγγράφων, μόνο για τη διασφάλιση της σχετικής
διαδικασίας
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

, Λήνα) 3τ-^2020
0 π/ηρεξούσ/ος Δικηγόρος:

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΠΛΝΤΑΖΗΓ \ί'1

Εικόνα 1 - Ερωτήματα της εντολής ανάθεσης υπόθεσης στην οποία διατυπώνεται το αντικείμενο
της παρούσης

••/Α.
Ρ0ΙΈΠ5Κ Α550Ο3(θ5 (Ρεαιι ιη Μρα)

/

/Λ
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Β. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Β1. Πεοινοαωή επίδικου ο ν ε ί ο υ
1.

Για τις ανάγκες της παρούσης εργαστηριακής εξέτασης μας
παραδόθηκε, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Σάμπυ
Μιωνή:
3 . Ένα αποθηκευτικό μέσο (μνήμη τύπου ΡΙθδπ) που
περιλαμβάνει

ένα

ψηφιακό

[1]

αρχείο

ηχητικής

καταγραφής με ονοματοδοσία:
ί. Η Μ 0θΓΓιρΙθΓ.Θ.ΙΤΐρ3
ο. Υπολογίστηκαν οι αλφαριθμητικές τιμές ταυτοποίησης
του

ψηφιακού

περιεχομένου

του

με

βάση

τους

Αλγορίθμους Μ05 και 5ΗΑ1, με σκοπό τη σήμανση της
ψηφιακής πληροφορίας που περιέχει.
ΡίΙβηβηιβ ^

Μ05

*

& ΗΜ €θΓηρΙβιβ.ηηρ3

5ΗΑ1

β8<:Ιϊ45ί89597>ο70Ιΐ333ί45τ751043

70>64271ά544904Γίς1557}5«1ε1ά3ο17951272βς3

ε. Το

που

ι

εν

)

λόγω

αποτελεί

ί

αρχείο,

ακριβές

Ι

Ι

ί

μου

αντίγραφο

εκ

Ι

παραδόθηκε,
του

Ενιαίου

Σειριακού Δ ι α ύ λ ο υ (υπϊνβι-δαΙ

5ΘΝ3Ι

κατατέθηκε

Κοινοβουλευτική

Επιτροπή

στην
της

Ειδική

Βουλής

την

Βυδ), π ο υ

22.06.2020,

το

περιεχόμενο τ ο υ ο π ο ί ο υ ε π ι κ υ ρ ώ ν ε τ α ι σ ύ μ φ ω ν α
με τ ο ν Κ ώ δ ι κ α περί Δ ι κ η γ ό ρ ω ν α π ό τ ο ν Εντολέα
την π α ρ ο ύ σ α .
ά. Τα υπό ανάλυση ψηφιακό αρχείο έχει δημιουργηθεί
διαμέσου συστήματος καταγραφής ήχου χώρου και δεν
αποτελεί καταγραφή τηλεφωνικής συνομιλίας. Ήχοι
ΡΟΚΠΒΚ Α$$ΟΟΒ(65 (0*1 Ιη ΡεριΙ})

περιβάλλοντος
δημιουργούν

παρατηρούνται
συχνότητες

έντονα

θορύβου

στην

και
ηχητική

καταγραφή της συνομιλίας του Εντολέα μας (κατά
δήλωση του) με τρίτο πρόσωπο.

Β2. Ψηωιακη Ανάλυση Ηνητικού αονείου «ΗΜ
0οιηρΐΘίθ.ηΊΡ3»
Αναλύθηκαν τα μεταδεδομένα του ψηφιακού αρχείου ήχου με τη
χρήση

σχετικού

εγκληματολογικού

λογισμικού

(ΡΟΚΕΝ5Ι0

ΑΝΑΙΥ5Ι5 50ΡΤννΑΡ.Ε) απ' όπου προέκυψαν τα κάτωθι, όσον
αφορά στα ψηφιακά χαρακτηριστικά:
3 . Έχει ονοματοδοσία «ΗΜ 0)ΐτιρΙθΙ:6.ιτιρ3»
ο. Η διάρκεια του είναι σαράντα επτά λεπτά και σαράντα
δευτερόλεπτα (47ιτι405).
ο. Δεν διαπιστώθηκαν ημεροχρονολογιακά δεδομένα του
υπό ανάλυση αρχείου, τα οποία να δεικνύουν την
ημερομηνία καταγραφής του.
ά. Α ν α λ ύ θ η κ α ν τ α ψ η φ ι α κ ά ίχνη τ ο υ α ρ χ ε ί ο υ ήχου
και δ ε ν δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε κανένα ίχνος σ υ ρ ρ α φ ή ς
αυτού

με

σκοπό

την

αλλαγή

του

ανακριτικού

περιεχομένου. Ειδικότερα:
ί. Κατά τ η ν α ν ά λ υ σ η τ η ς αρχής και τ η ς λ ή ξ η ς
της ηχητικής κ α τ α γ ρ α φ ή ς π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι ότι
ξεκινά

και τελειώνει

από την

μηδενική

συχνότητα, κάτι π ο υ δεικνύει α σ φ α λ ώ ς τ η ν
έ ν α ρ ξ η και λ ή ξ η τ η ς ηχητικής κ α τ α γ ρ α φ ή ς
διαμέσου

ΡΟΓβηιίσ Α5$οσίβΙβ5 (ΜΜ

ΊΟ ενραι)

των

πλήκτρων

ελέγχου

της

συσκευής

που

περίπτωση
αποκοπή

την

που
της

πραγματοποιεί.

είχε
υπό

καταγραφής

από

Σε

πραγματοποιηθεί

εξέτασης

ηχητικής

μεγαλύτερο

τμήμα

αρχείου (ευϊ-εοργ), τ α πεδία συχνοτήτων
δεν θα ε μ φ ά ν ι ζ α ν αυτές τις ιδιότητες.
V

δ\3Ό
ι

I

ι,

ϋ. Δεν

0.10
I,

ι

εντοπίστηκαν

0.20
I

σε

0.30
I

κανένα

σημείο

0.40
I

της

καταγραφής απότομες μεταβολές των ηχητικών
συχνοτήτων.

Αντιθέτως

η

ομαλότητα

των

μεταβάσεων τους δεικνύει την μη συρραφή του
περιεχομένου του ηχητικού αρχείου.
θ. Τα μεταδεδομένα του ηχητικού αρχείου όσον αφορά το
ρυθμό και τη ποιότητα καταγραφής είναι τα παρακάτω

Ρ0ΚΠ5Κ Αί$0Ο3ί£ί ΙΓνα,ιιι, Οερυ»
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Ρϋε

Ρεπτάείίοηε

Ρίΐθ Τ γ ρ ε
Ρίΐε Τ γ ρ ε Ε χ ΐ ε η ε ί ο η

: ΜΡ3

ΜΙΜΕ Τγρε
ΜΡΕ6 Α υ ά ι ο

: Βυςϋο/Γηρεβ
Τ'2

νεΓΕΪοη

: ηιρ3

Αυάίο Ι_3γθΓ

: 3

53ΓΤΐρ1θ Ρ,Βΐθ

: 22050

ΟΗΒηηεΙ

: 5ίη§1ε

Μοαε

Μ5 2ΪΘΓΘΟ

Οηβηπεί

: Οΐ-Ρ

Ιηΐεηείΐγ

2ΐβΓεο

: ΟΡ-Ρ

Οοργτί§Ηΐ

Ρΐ3§

:

Ρ3ΐ£ε

ΟΓίβίηΒΐ Μεάίθ
ΕΓΠρΗ3£Ϊ5

: ΤΓυε
: Νοηε

\/ΒΡ ΡΓ3ΓΠΘ5

: 189475

νΒΡ
νΒΡ

: 22469008
: 86

Βγΐβε
3ε3ΐε

ΕηςοάβΓ

: ΙΑΜΕ3.1Θ0.Π.

103

: 4106

5ί:ε

Αυάίο

Βίΐτβΐε

ΟυΓβΐίοη

: 6 2 . 9 κόρε
: 0:47:40 ( 3 ρ ρ Γ θ χ )

τ

Γ. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΟΡΥΒΟΠΟΙΗΣΗ

ϊ.

Ζητήθηκε

η

μελέτη

απομαγνητοφώνησης

του

παραδοθέντος

η

αποθορυβοποίηση

και

κειμένου
του

με

κατάλληλο εργαστηριακό τρόπο ώστε να αποσαφηνιστεί η
«ακατάληπτη φράση» στο τέλος της σελίδας 13. Στο σημείο
αυτό

φέρεται

Εντολέα,

να

στο

αναφέρεται

κείμενο

από τον

κατονομάζεται

συνομιλών

με

του

ονοματοδοσία

«ΠΑΠΠΑΣ», η κάτωθι φράση:
«Ξέρω και καταλαβαίνω ότι σε αυτό τ ο ε π ί π ε δ ο της
πολιτικής» [ακατάληπτο].
Π.

Ύστερα

από

χρήση

αποθορυβοποίησης
καταγεγραμμένου

βελτιωτικών
και

ηχητικού

τεχνικών

ενίσχυσης
σήματος

του

διαπιστώθηκε

πως το τ μ ή μ α τ ο υ δ ι α λ ό γ ο υ , το οποίο αναφέρεται ως
ακατάληπτο είναι :
«...οι

άνθρωποι

που

είναι

διατεθειμένοι

να

μας

προσεγγίσουν να είναι α π ό λ υ τ ο ι »

.//•
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Δ. Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Ύστερα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των
ευρημάτων

&

συγκριτικών

αποτελεσμάτων,

εργαστηριακών
που

εκτενώς

αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσης, καταλήγουμε
στα τελικά συμπεράσματα, που διατυπώνονται ως ακολούθως:
- Τ ο υ π ό εξέταση ηχητικό αρχείο, το οποίο επικυρώνεται από
τον Εντολέα Δικηγόρο

ως α κ ρ ι β έ ς α ν τ ί γ ρ α φ ο

Ενιαίου Σειριακού Δ ι α ύ λ ο υ

( υ η ϊ ν β Γ 5 3 ΐ

5ΘΠΘ!

εκ

του

Βυδ), που

κατατέθηκε στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της
Βουλής τ η ν 2 2 . 0 6 . 2 0 2 0 , με διάρκεια 47ΓΠ405, π α ρ ά χ θ η κ ε
δ ι α μ έ σ ο υ σ υ σ κ ε υ ή ς καταγραφής ηχητικού σ ή μ α τ ο ς και
δ ε ν φ έ ρ ε ι κανένα ίχνος σ υ ρ ρ α φ ή ς αποτελώντας ενιαία
ηχητική κ α τ α γ ρ α φ ή .
- Η

φράση

της

σελίδας

13

του

κειμένου

απομαγνητοφώνησης, - \ οποία δηλώνεται ως α κ α τ ά λ η π τ η ,
διαπιστώθηκε, ύστερα α π ό τ η ν α π ο θ ο ρ υ β ο π ο ί η σ η και
ενίσχυση τ ο υ ηχητικού αρχείου, πως πρόκειται για τ η ν :
«...οι

άνθρωποι

που

είναι

διατεθειμένοι

να

μας

προσεγγίσουν ν α είναι α π ό λ υ τ ο ι »
Τα αποτελέσματα της παρούσας είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εγκληματολογικών
εργαστηρίων, συγκεκριμένα του "ννοτίαης ε τ ο υ ρ ΤΟΓ ΡοΓβηδϊε δρββεΓι & ΑυΟΊο
ΑηβΙγδϊδ - ΕΝΡ5Ι 'νννννν.βηίδί.θυ' από 27-9-2016 " καθώς και του "δαβηΙίπΌ ννοΓΚίηο,
6Γθυρ <ΌΓ ΟϊαΐΐθΙ Ενίάβηεθ - Ββ5( ΡΓ3είϊοβ5 ίοΓ ΡοΓβηδϊε ΑυΟΊο -'νννννν.δννθάβ.ΟΓς' από
8-10-2016".

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2 0 2 0
Ο ενεργών την εξέταση

Γεώργιος

Α. Καραθανάσης,

Μ.5ο.,

Εξεταστής
Καθηγητής

ΡθΓεπ$ίε Αεεοαβίεε

(Βεααΐη η-ρα)

Ψηφιακών
Πειστηρίων
Λ Βίντεο
Μηχανικός
Η/Υ Λ
Πληροφορικής
Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών
ΟΡΟΕ, ΕηΟθεε ΟβΛίΓιβό, ίΒ/Α
ΟεΠίΠεά
Σόλωνος 92, 106 80, Αθήνα
Τηλ. 2103615502
- Κιν.
6972836515
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