Λες και ήταν χτες..
Παρατηρώντας τις αντιδράσεις όσων εμπλέκονται στη δικογραφία της
Novartis θυμηθήκαμε όσα συνέβησαν πριν 13 χρόνια, όταν άνοιξε η ανάλογη
υπόθεση με τα εξοπλιστικά και κατηγορούμενο τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Το 2005, η υπόθεση για τους πυραύλους TOR-M1 έφτασε στην
Προανακριτική. Τότε ο Ευάγγελος Βενιζέλος φώναζε από το βήμα της Βουλής
για συκοφαντία και απαράδεκτη πολιτική πίεση που ασκούσε η ΝΔ στον Άκη,
ο οποίος μέσω της εταιρίας που εμπλεκόταν στην υπόθεση είχε αποκτήσει το
ακίνητο στην Αρεοπαγίτου.
Όταν οι αριθμοί λογαριασμών της εταιρίας που αποδίδονταν στον Άκη είδαν
το φως της δημοσιότητας, ο κ. Βενιζέλος πάλι φωνάζοντας από το βήμα
υποστήριζε πως δεν ήταν παρά αριθμοί τηλεφώνων. Μάλιστα, όπως
ισχυρίστηκε, είχε καλέσει τον έναν από αυτούς και του απάντησε ο κ.
Σπηλιωτόπουλος.
Τότε, οι κ.κ. Βενιζέλος και Λοβέρδος απαιτούσαν από τη Νέα Δημοκρατία να
ζητήσει συγνώμη για το διασυρμό του προσώπου και του ονόματος του Άκη,
καθώς, σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, "κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν
εμπλέκεται σε αυτές τις υποθέσεις και θα αυτό θα αποδειχθεί στο μέλλον".
Η τελική σφραγίδα αξιοπιστίας και στήριξης του Άκη Τσοχατζόπουλου από το
κόμμα του ήρθε με το αθωωτικό πόρισμα που συνέταξε ο ίδιος ο κ.
Βενιζέλος και συνυπόγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Λοβέρδος.
Διαβάστε διαλόγους από τα πρακτικά εκείνης της εξεταστικής επιτροπής,
αρχές Γενάρη του 2005.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ (Ν.Δ).: Αυτές οι εταιρείες είναι κάτοχοι λογαριασμού,
εφάνη στην αποδεικτική διαδικασία…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ( ΠΑΣΟΚ): Και ουδέν πολιτικό πρόσωπο είναι
αναμεμιγμένο και θα το δείξει αυτό το μέλλον.
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Γιατί βιάζεστε; Σας αναφέρω από την Εξεταστική
Επιτροπή, κύριε Λοβέρδο, μια λεπτομέρεια πολλά σημαίνουσα: Όταν
πρωτοανακαλύφθηκε ο αριθμός έσπευσε ο κ. Βενιζέλος -γνωστός
χιουμορίστας, άλλωστε- να πει, για να απαξιώσει το θέμα, ότι αυτό μοιάζει
με αριθμό τηλεφώνου. Ε, δεν είναι αριθμός τηλεφώνου. Είναι λογαριασμός
της "DRUMILAN"…

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (ΠΑΣΟΚ): Δοκιμάσατε να πάρετε τηλέφωνο;
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: …ο οποίος ακολουθεί υπόγειες διαδρομές, όπως
παραδείγματος χάρη…
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εγώ πήρα τηλέφωνο και βγήκε ο κ. Σπηλιωτόπουλος.
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: …Είναι ύψους 21 εκατ. δολαρίων. Φθήνιες!
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ποιους αφορούν αυτά, κ. Πολύδωρα; Πάλι υπόνοιες;
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ρε, πού πήγαν τα λεφτά, αυτό είναι το ερώτημα και άσε τις
σοφιστείες!
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